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  جدول خالصه - مشخصات پروژه 

  پروژهمعرفی 

  CHP مگاواتی با تکنولوژي بازیافت حرارت  5گازي نیروگاه احداث  :عنوان پروژه -1

   :زیر بخش                                      :         بخش -2

  برق انرژي :خدمات/ محصوالت -3

  زمین اصلی         منطقه صنعتی               ه اقتصادي منطقه ویژ             منطقه آزاد :  مکان -4

تولید انرژي الکتریکی و حرارت توسط مولدهاي گازسوز و فروش برق تولیدي به شبکه توزیـع و فـروش حـرارت      :شرح پروژه -5

  .که در جوار نیروگاه وجود دارد... ) مثل هتل و( بازیافتی به واحدهاي صنعتی یا اداري 

  .از نظر اقتصادي کامالً توجیه پذیر خواهد بود) درصد 80حدود (ه به راندمان این ترکیب از نیروگاه ها با توج

  

  

  مگا وات ساعت برق 37.500حدود  : ظرفیت ساالنه  -6

  وضعیت پروژه

  درصد 100   محلی/ دسترسی به مواد اولیه داخلی  -7

  :فروش -8

  .سال برق تولیدي توسط وزارت نیرو خریداري می گردد 5طبق قرارداد با شرکت توزیع تا  درصد        درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجی

   ماه 6  دوره زمانی ساخت -9

  :وضعیت پروژه -10

  در دسترس است؟) امکان سنجی(آیا امکانات مطالعه و بررسی  -

  آیا زمین مورد نیاز تأمین شده است؟ -

  گرفته شده است؟) ، محیط زیست و غیره)مشارکت خارجی( تأسیس، سهمیه ارز خارجی پروانه(آیا مجوزهاي قانونی -

  آیا قرارداد مشارکت با سرمایه گذار خارجی یا داخلی بسته شده است؟ -

  آیا قرارداد تأمین مالی منتعقد شده است؟ -

  آیا قرارداد با پیمانکاران خارجی یا داخلی بسته شده است؟ -

  فراهم شده است؟) برق، تأمین آب، تلفن، سوخت، جاده وغیره( ییآیا امکانات زیربنا -

  آیا جدول یا لیستی از دانش فنی ، ماشین آالت، تجهیزات و بعالوه شرکتهاي فروشنده یا سازنده مشخص شده است؟ -

  آیا قراردادي براي خرید ماشین آالت، تجهیزات و دانش و اطالعات منعقد شده است؟ -
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  ساختار مالی

  :جدول مالی  -11

  شرح

  )ارزي(منابع مالی مورد نیازخارجی  )ریالی(منابع مالی مورد نیاز داخلی 

  برحسب میلیون یورو

جمع کل میلیون 

  یورو
  میلیون ریال

  نرخ

  )نرخ تبدیل به یورو(

  معادل برحسب

  میلیون یورو

          75.000  سرمایه ثابت

          4500  )متغیر( سرمایه درگردش

          79.500  سرمایه کل

  میلیون یورو یازده ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی -

  میلیون یورو 4/8  ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی -

  میلیون یوروصفر  خارجی) مهارت فنی و تکنولوژي(فنی و خدمات تخصصیارزش دانش  -

  میلیون یورو  صفرلی  داخ) مهارت فنی و تکنولوژي(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

  سال          یورو براي             )NPV(ارزش فعلی خالص -

  درصد       ) IRR( نرخ بازده داخلی -

  سال     )PP(دوره باز پرداخت سرمایه -

  اطالعات عمومی

  تکمیل و توسعه                                          تأسیس                     نیروگاه خورشیدي ده مگا واتی: نوع پروژه -12

  :مشخصات شرکت -13

  : ) حقوقی/ اشخاصی حقیقی( نام  -

  آریسا شرق مدرن گرایان :نام شرکت -

   8وار معلم، باهنر شرقی، پالك بلبیرجند  : آدرس -

  :وب سایت                             :      فاکس            09153173471:       تلفن -

 MDDANAEE@yahoo.com   :پست الکترونیکی -

  سایر                بخش دولتی                      بخش خصوصی:     کارآفرین محلی-

  :، در صورت موجود پیوست گرددلطفاً مدارك زیر

  مطالعات امکان سنجی -                                                                مطالعات قبل از امکان سنجی -

  ) پروانه تأسیس، میزان ارز خارجی، محیط زیست و غیره( مجوزهاي قانونی -

 
 
 


