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  جدول خالصه - مشخصات پروژه 

  پروژهمعرفی 

  نیروگاه خورشیدي فتوولتائیک ده مگا واتی :عنوان پروژه -1

  انرژي تجدید پذیر :زیر بخش                                       نیروگاه برق:         بخش -2

  تولید برق :خدمات/ محصوالت -3

  زمین اصلی         منطقه صنعتی               منطقه ویژه اقتصادي              منطقه آزاد :  مکان -4

شرکت آریا سوالر صنعت قصد احداث نیروگاه ده مگا واتـی فتوولتائیـک در اسـتان خراسـان جنـوبی شهرسـتان        :شرح پروژه -5

ــه     ــدامات اولی ــه اق ــد را دارد ک ــتانی     ( بیرجن ــئولین اس ــانا و مس ــوز از س ــذ مج ــه و اخ ــت   ) مکاتب ــده اس ــل آم ــه عم   .ب

  .برق می باشد مگا وات ساعت به شبکه 22400این نیروگاه ساالنه قادر به تولید و تزریق 

  

  مگا وات ساعت 22400: ظرفیت ساالنه  -6

  وضعیت پروژه

  درصد 75محلی/ دسترسی به مواد اولیه داخلی  -7

  :فروش -8

  درصد100 درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجی

  سال 2دوره زمانی ساخت -9

  :وضعیت پروژه -10

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

  آیا زمین مورد نیاز تأمین شده است؟ -

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

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

  آیا قرارداد تأمین مالی منتعقد شده است؟ -

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

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

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

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

  

  

  خیر    بله 

  خیر     بله

  خیر    بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله
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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

  14/10  33/2  81/7  ریال 41150  321540  سرمایه ثابت

  240/0  -  240/0  ریال 41150  1000  )متغیر( سرمایه درگردش

  38/10  33/2  05/8  ریال 41150  322540  سرمایه کل

  میلیون یورو  -:  ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی -

  میلیون یورو 1/0:     ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی -

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

  میلیون یورو  25/0داخلی) مهارت فنی و تکنولوژي(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

  سال 5یورو براي NPV(10880000(ارزش فعلی خالص -

  درصد IRR (20( نرخ بازده داخلی -

  سالPP(5(دوره باز پرداخت سرمایه -

  اطالعات عمومی

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

  :مشخصات شرکت -13

  محمد رضا صباغ زاده: ) حقوقی/ اشخاصی حقیقی( نام  -

  شرکت آریا سوالر صنعت :نام شرکت -

  بیرجند شهرك صنعتی انتهاي بلوار صنعت کارخانه آریا سوالر صنعت  : آدرس -

          www.ariasolar.ir:وب سایت     ) 056(32255143:      فاکس)            056(32255141-3:       تلفن -

 ariasolar@gmail.com:پست الکترونیکی -

  سایر                بخش دولتی                      بخش خصوصی:     کارآفرین محلی-

  :موجود پیوست گرددلطفاً مدارك زیر، در صورت 

  مطالعات امکان سنجی -                                                                مطالعات قبل از امکان سنجی -

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

 
 
 


