-1چکیذه طرح

 -1عٌَاى طشح :هجتوع الاهتی تفشیحی تجاسی عمیك اسس
 - 2تخص :گشدضگشی

صیش تخص-:

 -3خذهات/تَلیذات:
خذهات ّتل  5ستاسُ ،پاسویٌگ ٍ واسٍاش ،سستَساى ٍ وافی ضاج ،آوَاسیَم هعلك ،استخش ،ضْشتاصی سشپَضیذُ،
پاتیٌاط ،غخشًَُسدیّ ،ایپشهاسوت ٍ هجوَعِ ٍاحذّای تجاسی
 -4هحل اجشای طشح:
آرستایجاى ضشلی ،ضْشستاى جلفا
 -5ضشح پشٍطُ ( صهیي  ،ساختواى  ،تاسیسات صیشتٌایی ٍ :)...
هساحت صهیي  16،700 :هتشهشتع

صیشتٌا 14،500 :هتشهشتع

تجْیضات ٍ تاسیسات  323،888 :هیلیَى سیال

 – 6ظشفیت:
ّتل  5ستاسُ 104 :سَئیت تا هساحت ّش وذام  80هتشهشتع ،پاسویٌگ 1،160 :دستگاُ ،واسٍاش 192 :اسائِ خذهت
سٍصاًِ ،سستَساى ٍ وافی ضاج :تِ هساحت  2،500هتشهشتع ٍ  2،000پشس اسائِ سشٍیس سٍصاًِ ،ضْشتاصی :تِ هساحت
 3،866هتشهشتع ٍ اسائِ  2،460خذهت سٍصاًِ ،آوَاسیَم هعلك :تِ هساحت  1،000هتشهشتع ،پاتیٌاط :تِ هساحت 2،500
هتشهشتع ،سالي غخشًَُسدی :تِ هساحت  1،400هتشهشتعّ ،ایپشهاسوت :تِ هساحت  7،050هتشهشتع ،استخش :تِ
هساحت  820هتشهشتع ٍ هجوَعِ ٍاحذّای تجاسی :تِ هساحت  11،903هتشهشتع دس لالة  334تاب

ٍضعیت پشٍطُ
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل %100 :
 -8فروش:
 بازار داخلي پیش بیني شذه 70 :دسغذ -بازار خارجي پیش بیني شذه 30 :دسغذ

 – 9كل زمان موردنیاز براي پروشه :چهار سال
 - 11وضعیت طرح:
 اهىاى سٌجی طشح دس دستشس است ؟ بلي صهیي هَسد ًیاص تْیِ ضذُ است ؟ بلي هجَصّای لاًًَی ( جَاص ساخت  ،سْویِ اسصی  ،هحیط صیست ٍ غیشُ ) اخز ضذُ است ؟ بلي لشاسداد هطاسوت تا ضشیه داخلی یا خاسجی هٌعمذ ضذُ است ؟ خیر لشاسداد تاهیي هالی پشٍطُ هٌعمذ ضذُ است ؟ خیر تا پیواًىاس داخلی یا خاسجی لشاسدادی هٌعمذ ضذُ است ؟ خیر تسْیالت صیشتٌایی ( تشق سساًی ،آب سساًی هخاتشات  ،سَخت  ،جادُ ٍ غیشُ ) فشاّن ضذُ است ؟ بلي فْشستی اص داًص فٌی ،تجْیضات ٍ ّوچٌیي ضشوتْای فشٍضٌذُ یا ساصًذُ هحػَل هطخع ضذُ است؟ خیر -لشاسداد خشیذ تجْیضات ٍ داًص فٌی هٌعمذ ضذُ است ؟ خیر

ساختاس هالی
 -11ساختار مالي:
ضشح

پَل داخلی هَسد ًیاص
پَل خاسجی ول هثلغ تِ
هیلیَى سیال ًشخ تشاتشی هعادل تِ م.یَسٍ هَسد ًیاص هیلیَى یَسٍ

سشهایِ ثاتت

104040441

430560

32.24

0.00

32.24

سشهایِ دس گشدش

280135

430560

0.65

0.00

0.65

-

32.89

0.00

32.89

ول سشهایِگزاسی 104320577

نرخ یورو به تاریخ  99/10/17برابر نرخ آزاد برابر  065،91ریال در نظر گرفته شذه است
 -ارزش ماشین آالت و تجهیسات خارجي:

 1میلیون یورو

 -ارزش ماشین آالت و تجهیسات داخلي:

 ،5،8میلیون یورو

 -ارزش دانش فني و تخصصي خارجي:

 1میلیون یورو

 -ارزش دانش فني و تخصصي داخلي:

 1میلیون یورو

 -خالص ارزش فعلي:

 0597میلیون یورو در  1،سال

 -نرخ بازگشت داخلي:

 185،1درصذ

 -نرخ بازگشت سرمایه:

 ،591سال از ابتذاي دوره ساخت (چهار سال ساخت)

 -حذاقل نرخ سود مورد انتظار:

 %1،درصذ

اطالعات كلي طرح
 -11نوع طرح:

تَسعِ ٍ تىویل □

تاسیس■

 خالصه وضعیت شركت : ًام (اضخاظ حمیمی /حمَلی)  :ضشوت هٌْذ سی لَلِ پی گستش تِ هذیشعاهلی آلای ًعوت الِ جثاسی فعالیت جاسی ضشوت :پیواًىاسی ًفت ٍ گاص ٍ استثاطات آدسس  :آرستایجاى ضشلی ،هشاغِ ،خیاتاى خَاجِ ًػیش ضوالی ،سٍتشٍی فشهاًذاسی ،پالن 1،273-تلفي 37221218-041 :

فاوس 37223830-041 :

پست الىتشًٍیىیlolepeygostar@yahoo.com :ٍ-ب سایت, www.lpgeco.comwww.aghigharas.com :

 -ساختاس لاًًَی ضشوت  :دٍلتی □

خػَغی ■

لطفاً هستٌذات صیش سا دس غَست اهىاى اسائِ فشهاییذ
هطالعِ اهىاىسٌجی طشح ■

هجَصّای لاًًَی ( جَاص تاسیس  ،هجَص سشهایِ گزاسی خاسجی ٍ غیشُ) ■

