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 برداریطرح ایجاد صندوق ساخت و بهره

 خورشیدی کیلو وات 011نیروگاه 

 

برداری از آن، شرکت ساختمان و نصب فراب همراه با پذیر و سبز و بهرههای تجدیدبه منظور ایجاد زمینه مشارکت همکاران گرامی در ساخت نیروگاه

اری بردهرهب شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب به صورت مشترک طرح ایجاد صندوق ساخت و

 ند.نمایه میخورشیدی را ارای کیلووات 011نیروگاه 

کیلوواتی  011طرح، شرکت ساختمان و نصب فراب، به منظور احداث نیروگاه خورشیدی  نیدر ا

شرکت پمپ برکه، از محل اعتبار خود در بانک رسالت، به  کارخانه یهاسقف سوله یبر رو

درصد  2تومان وام قرض الحسنه با کارمزد  ونیلیم 01 زانیبه م گذاری در طرحمتقاضیان سرمایه

 .دینمایگذار پرداخت مهیهر سرما یبه ازا

 ، ساخت وو وظیفه آن مدیریت منابع در شروعگیرد برداری نیروگاه، درون شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب شکل میندوق ساخت و بهرهص

ا و هنماید و در عین حال مدیریت هزینهت منابع مالی طرح به بانک رسالت را ضمانت میهاست و این شرکت بازپرداخبرداری و انتقال مالکیتبهره

 درآمدهای طرح به عهده این شرکت است.

  شوند.میمالک نود درصد سهام  نفر خواهند بود که 01حداکثر سهامدار اصلی صندوق  

 
 :منافع سهامداران

 ینیبشیتومان درآمد برای هر سهامدار پ ونیلیم 001حدود  یبرداربیستم بهره تا سال 

 .شده است

  اصل و سود بانکی رسالت، هر سه ماه یکبار، سود فصلی پس از دوره بازپرداخت

 گردد.محاسبه و به سهامداران پرداخت می

 بینی شده استامکان خرید و فروش سهام صندوق از سال پنجم پیش. 

 داردطرح بیش از بیست سال وجود برداری امکان بهره. 
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 نحوه سهامدار شدن:روش مشارکت / 

 :سهامدار شوندتوانند به یکی از دو طریق زیر در این طرح همکاران گرامی می

 
  دوم روش اول روش 

 میلیون تومان 0 میلیون تومان 2 اولیهپرداخت 

 سال 4به مدت ماهانه هزار تومان  011 سال  4به مدت ساالنه  تومانمیلیون  0 ایپرداخت دوره

 توسط متقاضیمـیلیون تومان  01ام و توسط متقاضی یلیون تومانمـ 01وام  تضمین اعتبار

 

 .باشدای به صورت کسر از سود سهام پرسنل در تجارت و سرمایه گروه فراب یا به صورت کسر از حقوق ماهیانه مینحوه پرداخت دوره :0نکته 

 عوقه و چک برگشتی()عدم وجود بدهی م .داشته باشد را شرایط دریافت وام از بانک بایستمی، سهامداریمتقاضیان  :2نکته 

 :کیلوواتی خورشیدی 011تاثیرات زیست محیطی یک نیروگاه  :3نکته 

 
  اعتس کیلووات 061  کیلووات 011متوسط مجموع تولید انرژی روزانه نیروگاه 

 مگاوات ساعت 01 کیلووات 011متوسط مجموع تولید انرژی ماهانه نیروگاه 

 مگاوات ساعت 214  کیلووات 011متوسط مجموع تولید انرژی سالیانه نیروگاه 

 تن CO2  080کاهش انتشار سالیانه دی اکسید کربن

 

 صرفه جویي سالیانه در مصرف سوخت

 / متر مکعب گاز طبیعی 01،111 

 / گازوییل لیتر 0،011 

 لیتر مازوت 2،111 

ارسال نمایند. با توجه به  zare@boorsika.comرا تکمیل و به آدرس همکاران متقاضی مشارکت در طرح فوق، فرم درخواست پیوست 

 کنندگان اولویت تخصیص وام به ترتیب زمان پرداخت اولیه متقاضیان خواهد بود.محدودیت در پذیرش تعداد مشارکت

 در میان بگذارید. )زارع( 88019008و  80210001های یا شماره ایمیل فوقسواالت احتمالی را با آدرس 

 با توجه به اینکه محدودیت در تعداد سهامداران وجود دارد، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام و پرداخت انجام داده باشند.

 طرح تامین نشود، مبالغ به حساب متقاضیان عودت داده می شود.در صورتیکه منابع 
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کیلوواتي 011گذاری احداث نیروگاه خورشیدی فرم درخواست مشارکت در سرمایه  

 

 مشخصات متقاضي

 -------------------------------------------- :خانوادگينام و نام

 ---------------------------------------------- :شماره پرسنلي

 ------------------------------------------- :نام شرکت محل کار

 

 روش انتخابي مشارکت در طرح:

  هزار تومان ماهیانه 411یا کسر از حقوق میلیون تومان  0ای میلیون تومان و پرداخت دوره 2پرداخت اولیه 

  هزار تومان ماهانه  011 میلیون تومان یا کسر از حقوق 4 ایمیلیون تومان و پرداخت دوره 0پرداخت اولیه 

 ای:نحوه پرداخت دوره

  به صورت کسر از حقوق ماهیانه 

 ........................... به صورت کسر از سود سهام پرسنل در تجارت و سرمایه گروه فراب کد سهامداری 

 اطالعات پرداخت اولیه:

 ............................................................: مبلغ

 : ..........................................................شماره فیش

 : .......................................................تاریخ پرداخت

 روه فراببه نام شرکت تجارت و سرمایه گ دستگاه پوز در ساختمان فراب

 تجارت و سرمایه گروه فراب بانک ملت به نام شرکت 0011190081واریز به حساب 

 

 امضا تکمیل فرم: .................................                                                                 تاریخ


