
E N E R G Y

مى  محسوب  انرژى  کنندگان  مصرف  بزرگترین  از  یکى  ایران 
شود و با دارا بودن %1 جمعیت جهان، حدود %2 از انرژي جهان 

را مصرف می نماید.
آژانس بین المللى انرژى اعالم کرده  که دولت ایران در سال 2012 

یارانه  میزان  است.  کرده  پرداخت  یارانه  دالر  میلیارد   28 بر  بالغ 
پرداختى از سوى ایران معادل یک دهم کل یارانه پرداختى در جهان بوده 

است. 
سوخت هاى  مصرف  براى  جهان  در  یارانه دهنده  کشور  بزرگ ترین  ایران 

فسیلى است. %40 از یارانه پرداختى توسط دولت ایران در سال 2012 به 
برق  مصرف  به   21% و  طبیعى  گاز  مصرف  به  نفتى، 36%  فراورده هاى  مصرف 

اختصاص یافته است. 
زیاد  روزهاى  از  برخوردار  کشورى   ، فسیلى  هاى  انرژى  بودن  دارا  بر  عالوه  ایران 

آفتابى و نیز زمینه هاى مناسب براى بهره بردارى از انرژى باد، خورشیدى ، امواج دریا، 
زمین گرمایى براى تولید انرژى هاى جدید مى باشد به ویژه اینکه چابهار قابلیت بهره 

گیرى از انرژى امواج دریا و انرژى خورشیدى را داراست، به این پتانسیل بزرگ بایستى 
سوختهاى زیستى (Biofuel) را هم اضافه کرد که با توسعه تولید جلبک قابل اجرا مى باشد.

خرید  تضمین  اخذ  قابلیت  چابهار  آزاد  منطقه  در  تولیدى  سوخت  و  برق 
دولتى به منظور مصرف در ایران و صادرات انرژى به خارج از کشور را دارا 

هم  آورد.  مى  فراهم  گذارى  سرمایه  براى  مناسب  فرصتى  که  باشد  مى 
برق  کوچک  واحدهاى  ایجاد  براى  را  مجوزهایى  چابهار  آزاد  منطقه  اکنون 

خورشیدى و نیز توسعه سوخت زیستى فراهم کرده است.
منطقه آزاد چابهار 730 هکتار زمین را براى ایجاد یک شهرك انرژى هاى 

المللى                            بین  گذاران  سرمایه  به  شهرك  این  و  است  داده  تخصیص  نو 
و یا مشترك  ایرانى – خارجى واگذار خواهد شد.      
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اطالعات
تمــاس

بخـش

مساحت سایت تخصیص یافته

زیرساخت ها و ساخت و ساز 

حدود 730 هکتار 

معاونت امور زیربنایى و معاونت اقتصادى و سرمایه گذارى

هزینه تقریبى: 192 میلیون دالر

واحد مسئول

شرح پروژه و توجیه / اهداف

روش سرمایه گذارى

حجم سرمایه گذارى

شروع پروژه پس از ارائه پیشنهاد به همراه طرح تفصیلى به سازمان منطقه آزاد چابهار و اخذ تائید امکان پذیر مى باشد. نحوه شروع پروژه 

اسناد و مدارك مورد نیاز پروژه

به سوخت هاى فسیلى  انرژى   تولید  منابع تجدید پذیر است.  در حال حاضر  از  انرژى  تولید  براى  پروژه  این 
وابسته است. این پروژه شاخصى در راستاى  کاهش گاز هاى گلخانه اى و در نتیجه حفظ محیط زیست مى باشد. 
موقعیت جغرافیایى چابهار از لحاظ نزدیکى به خط استوا و دارا بودن 360 روز آفتابى فرصت منحصر بفردى به 
منظور احداث صنایع خورشیدى ایجاد کرده است. این پروژه براى 400 مگا وات بر ساعت انرژى خورشیدى در 
نظر گرفته شده است. این پروژه براى تولید 5 میلیون مگاوات بر ساعت انرژى خورشیدى در نظر گرفته شده 

است.
دو پروژه ثبت شده با ظرفیت 20 مگاوات بر ساعت وجود دارد و مازاد نیاز در منطقه آزاد از طریق سرمایه گذارى   

جدید تامین خواهد شد. خریدار اصلى برق تولید شده سازمان انرژى هاى تجدید پذیر ایران خواهد بود.

سرمایه گذارى مستقیم خارجى و داخلى
مشارکت با بخش خصوصى به روش واگذارى زمین بر اساس اجاره بلند مدت یا مشارکت در سرمایه گذارى 

که در آن زمین و مجوزهاى الزم به عنوان آورده سازمان منطقه آزاد منظور مى گردد.

از ســرمایه گــذاران بالقــوه یــا توســعه دهنــدگان دعــوت بــه عمــل مــى آیــد تــا بــا ســرمایه گــذارى و تاســیس 
شــرکت، پــروژه مــورد نظــر را در منطقــه آزاد اجــرا نماینــد. ایــن شــرکت هــا مشــمول مشــوق هــاى قانونــى در 

مناطق آزاد خواهند بود.

الف: معافیت هاى مالیاتى به مدت 20 سال امتیازات قابل ارائه
ب: معافیت در عوارض ورودى ماشین آالت و مواد اولیه.

ج:برق تولیدى مطابق با قوانین سازمان انرژى هاى تجدیدپذیر قابل خرید توسط دولت مى باشد
   استفاده از دیگر مشوق هاى قانونى مناطق آزاد

جهــت تأمیــن انــرژى پایــدار موردنیــاز صنعــت (در طــول شــبانه روز) ضــرورت ایجــاد نیــروگاه ســیکل ترکیبــى توضیحات تکمیلى
نیــز بــا ظرفیــت 1000 مــگاوات در طرحى جداگانه توجیه پذیر اســت، که بر اســاس برآورد بعمل آمده ســرمایه 

گذارى مورد نیاز در این پروژه بالغ بر 200 میلیون یورو مى باشد.
این پروژه قابل تبدیل به قراردادهاى EPCF یا Turnkey مى باشد.

مبالــغ فــوق الذکــر صرفــاً جهــت انجــام عملیــات آمــاده ســازى مــى باشــد کــه در زمــان اجرایــى شــدن پــروژه بــه 
روز رســانى مــى شــود و ســرمایه گــذارى مــورد نیــاز اجــراى هــر واحــد طراحــى شــده اختصاصــى، مســتقل بــوده 

و به مبلغ فوق اضافه میگردد.

(

                                                                                                                     
دفتر تهران:       88879373-4 (9821+)          88782520 (9821+)

     دفتر چابهار:       35312200 (9854+)               35312229 (9854+

                          www.cfzo.ir 
 Email: info@cfzo.ir   
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