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 نمايه پروژه- خالصه پروژه

  توليد ورق گاوانيزه - عنوان پروژه:1

  استان لرستان- شهرستان خرم آباد - محل اجرا:2

   ورق گالوانيزه فوالدي- محصوالت/ خدمات:3

  لرستان- موقعيت:4

         زمين خصوصي                   شهرك صنعتي                       منطقه ويژه اقتصادي  منطقه آزاد 

 تن در سال 100000 هدف از اجراي طرح ايجاد واحد توليدي ورق گالوانيزه فوالدي به ظرفيت توليد - توضيح پروژه:5

در سه شيفت كاري مي باشد.  با توجه به مصرف باالي ورق گالوانيزه در صنعت ساختمان، صنعت خودرو، صنايع  فلزي و .... 

 فوالدي اهميت ويژه دارد. گالوانيزه پروزه توليد ورق بوده و  استراتژيك و با اهميت محصولي

 فوالدي گالوانيزه  تن ورق100000 - ظرفيت توليد ساالنه:6

 %100: - دسترسي به محل مواد خام محلي/ داخلي7

 - فروش8

 %20% و خارجي 80 داخلي پيش بيني بازار فروش:

  ماه18  - دوره ساخت و ساز:9

 - وضعيت پروژه:10

                                                                                                   :             خير  بله موجود بودن مطالعه امكان سنجي

            خير   آماده ارائه زمين                                                                                      بله ارائه زمين مورد نياز:

            خير مجوز قانوني (مجوز تاسيس، سهميه ارزي، محيط زيست و غيره) گرفته شده؟ آماده اخذ مجوز  بله 

            خير قرارداد مشاركت با سرمايه گذار داخلي/ خارجي در نظر گرفته شده؟                                         بله 

            خير توافقنامه تامين مالي دارد؟ آماده توافق                                                                                      بله 

            خير توافق با پيمانكار داخلي/ خارجي دارد؟                                                                                      بله 

            خير تاسيسات زير بنايي (تامين برق، آب، مخابرات، سوخت، جاده ها و غيره) تهيه شده؟                 بله 

            خير توافق براي خريد ماشين آالت، تجهيزات و دانش به نتيجه رسيده است؟ آماده براي مذاكره      بله 



 - ساختار مالي11

 معادل كل در ميليون يورو نرخ ارز (يورو) ميليون ريال توضيحات

 46/36 33500 1221505 سرمايه ثابت

 07/9 33500 303908 سرمايه در گردش

    ميليون ريال50000  ارزش ماشين آالت داخلي:

  ميليون يورو25.   ارزش ماشين آالت خارجي:

 ارزش دانش فني خارجي: 

 ارزش دانش فني محلي:

                 ميليون ريال1857750              (NPV)ارزش فعلي خالص 

 23%:      (IRR)نرخ بازده داخلي 

   سال4  نرخ بازگشت سرمايه:

 %22 درصد فروش در نقطه سر به سر: 

 

 


