نام طرح :تبدیل گاز به بنزین سبز ()GTL
بخش

نفت ،گاز و پتروشیمی

زير بخش

-

خدمات/توليدات

تولید سوخت سبز (دوستدار محیط زیست) شامل :بنزین ،گازوئیل و LPG

محل اجراي طرح

آذربایجانشرقی ،شهرک شهید سلیمی

شرح پروژه

کارخانه در زمینی به وسعت  100هکتار احداث میگردد .تاسیسات زیر بنایی شامل:
ایستگاه گاز ،واحدهای فرآیندی تولیدی ،بخش مخازن نگهداری محصوالت،
استخرهای نگهداری آب ،تصفیهخانه آب ،سکوهای بارگیری محصوالت و
ساختمانهای اداری و صنعی میباشند.

ظرفيت توليد ساالنه

 478,054تن در سال

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :ماده اولیه گاز طبیعی میباشد که صد در صد از داخل کشور تهیه
میگردد.
فروش:
 بازار داخلي پيش بيني شده 0 :درصد بازار خارجي پيش بيني شده 100 :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري 3/5 :تا  4سال
وضعيت طرح:
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بلی قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برق رساني ،آب رساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركت هاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خیر

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
298

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

8000000

135000

59/26

238/74

سرمایه در گردش

2000000

135000

14/8

147/2

162

کل سرمایهگذاری

10000000

135000

74/06

385/94

460

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي 192 :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي 30 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي 46 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي 0 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 498 :میلیون یورو برای  15سال
• نرخ بازگشت داخلي 25 :درصد
• دوره بازگشت سرمایه 4 :سال
• حداقل نرخ سود مورد انتظار- :
• روش تأمین مالی :مشارکت
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
دولتی

خصوصی

عمومی

نام (اشخاص حقيقي  /حقوقي) :شرکت گاز پاالیش آذرپاک  /علیرضا بهروزسرند (مدیرعامل) ،سیدمهرداد امیری (رئیس
هیات مدیره) ،میرمحمد چاوشباشی (نایب رئیس هیات مدیره)
فعاليت جاري شركت :مهندسی پایه ،مهندسی تفصیلی ،ساخت ،تامین کاال ،نصب و راهاندازی پروژههای نفت ،گاز ،پتروشیمی
و سایر پروژههای صنعتی مرتبط و مشارکت با شرکتهای خارجی در خصوص پروژههای فوقالذکر
آدرس :ایران ،استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،شهرک باغمیشه ،الهیه ،ساختمان دیداس ،واحد 209
تلفن 041 - 36666448 :و ( 09143165598آقای امیری)
فاکس041- 36666349 :
پست الکترونیکیbehroozsarand@nfbs.co.ir :
وب سایتwww.nfbs.co.ir :

مطالعه امکان سنجی طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

