
 
 
 
 

 توليد پالت پالستيكي
 



  خالصه جداول–نمايه پروژه 
 مقدمه پروژه :

1( 
  توليد پالت پالستيكيعنوان پروژه :

  خرم آبادشهرستان : لرستان   ) استان :2
 پالت پالستيكي) محصوالت / خدمات : 3
 لرستان) موقعيت : 4

            زمين خصوصي:            شهرك صنعتي: منطقه آزاد:             منطقه ويژه اقتصادي:
 ) توضيح پروژه :5

 با موجود واحدهاي توليدات پروژه در دست مطالعه طرح توليد پالت پالستيكي در استان لرستان مي باشد ميزان
 صادرات انداز چشم اينكه ضمن بود آينده نخواهد در داخلي نياز جوابگوي پتروشيمي مخصوصا صنايع توسعه به توجه

 .باشد مي مثبت عرصه اين در
 پتروشيمي شركت 2 . وجود رسد مي برابر سه تا گاهي كه است ايران از باالتر خيلي ايران از خارج در پالت قيمت

 كمك هدف بازار جهت از استان در توليد به اقدام جهت استاني گذار سرمايه به ميتواند منطقه در ايالم و لرستان
. نمايد شاياني

 
  تن3000) ظرفيت ساالنه : 6

 وضعيت پروژه 
 % داخلي100) دسترسي به مواد خام محلي/ داخلي:   7
 ) فروش :8

 %20%       خارجي:  80-پيش بيني بازار صادرات : داخلي: 
 ماه12) دوره ساخت و ساز :  9

  ) وضعيت پروژه :10
 خير   بله  -موجود بودن مطالعه امكانسنجي؟

 خير  بله  -ارائه زمين مورد نياز؟
 خير  بله  -مجوز قانوني(مجوز تاسيس،سهميه ارزي،محيط زيست و غيره)گرفته شده؟آماده اخذ مجوز

 خير  بله  -قرارداد مشاركت با سرمايه گذار داخلي/خارجي در نظر گرفته شده؟
 خير  بله  -توافقنامه تامين مالي دارد؟آماده توافق مالي

 خير  بله  -توافق با پيمانكار داخلي/خارجي دارد؟
 خير  بله  -تاسيسات زيربنايي(تامين برق،آب،مخابرات،سوخت،جاده ها و غيره) تهيه شده؟

 خير -دانش فني،مشخص كردن ماشين آالت،تجهيزات،و همچنين فروشنده/سازنده تعريف شده؟  بله 
 خير  بله  آماده براي مذاكره-توافق براي خريد ماشين آالت، تجهيزات و دانش- به نتيجه رسيده است؟

 

 



 )ساختار مالي :11
ارز خارجي مورد نياز  واحد پول محلي مورد نياز توضيحات

 دالر
 مجموع

 معادل در دالر نرخ ميليون ريال دالر

 818541.5 406360 818541.5 26000 21282.08 سرمايه ثابت
 173253.4 - 173253.4 26000 4504.588 سرمايه جاري

 991794.9 406360 991794.9 26000 25786.668 سرمايه گذاري كل
 )USD  دالر(406360-ارزش خارجي تجهيزات/ماشين آالت  

.......................دالر      -ارزش محلي تجهيزات/ماشين آالت 
 -ارزش خارجي دانش فني................................ دالر
 -ارزش هاي فني محلي دانش.......................... دالر

  ميليون ريالNPV   :(3607.1-ارزش فعلي خالص(
 IRR   :(45.4%-نرخ بازده داخلي(
  سالPP   :(6-دوره بازپرداخت(

 اطالعات عمومي
 


