تزگ خالصو مشخصات پزوژه

 - 1نام طزح  :پشّژٍ پسواًذ سشاب ّ شِشُا ّ سّستاُای اطشاف
 - 2مىارد کارتزد  :هذیشیت جوغ آّسی  ،تفکیک ّ تاصیافت شِشستاى سشاب
 - 3ظزفیت پیشنهادی طزح  :تا تْجَ تَ تٌاژ تاالی تْلیذ صتالَ دس شِش سشاب ّ قاتلیت تاصیافت تخش قاتل تْجَ پسواًذ  ،طشح هذیشیت پسواًذ تشای
شِشسشاب ّ شِشُا ّ سّستاُای اطشاف سشاب ضشّسی تْدٍ ّ دس حال حاضش دس هشاحل پایاًی هطالؼاتی خْد تَ سش هی تشد.

 - 4اشتغال سایی (نفز) ً 40 :فش هستقین – ً 10فش غیش هستقین
 - 5سزمایو گذاری ثاتت  29000000000 :سیال ( تیست ّ ًَ هیلیاسد سیال)
 - 6سزمایو در گزدش ُ ( 8200000000 :شت هیلیاسد ّ تیست هیلیْى سیال)
 - 7سمین مىرد نیاس 41816 :هتش هشتغ
 - 8مصزف سالیانو :

آب (متز مکعة)

 100هتشهکؼة

قذرت تزق (کیلى وات)

 800000کیلّْات

گاس (متزمکعة)

 10000هتشهکؼة

 - 9محل پیشنهادی تزای احذاث  :تَ دلیل تجویؼی تْدى طشح تشای شِشستاى سشاب ّشِشُای هِشتاى ،دّصدّصاى  ،ششتیاى ّ سّستاُای اطشاف،
هحل هْسد ًظش دس سّستای اّغاى کَ قاتل دستشسی تشای هٌاطق تحت پْشش طشح هی تاشذ دس ًظش گشفتَ شذٍ است.
- 10شزح مختصز پزوژه  :سشاًَ تْلیذ پسواًذ دس شِش سشاب  900گشم دس سّص هی تاشذ کَ  %36تیشتش اص سشاًَ تْلیذ کشْس هی تاشذ ،ایي حجن تاال
هستلضم ُضیٌَ ُای صیاد جوغ آّسی ّ اًتقال تَ خاسج شِش هی تاشذ .ضوي ایٌکَ هقادیش قاتل تْجِی اص ایي صتالَ قاتلیت تاصیافت یا تِیَ کوپْست سا
داسد .لزا تشای هذیشیت پسواًذ شِش سشاب اقذاهات اّلیَ تْسط شِشداسی سشاب اًجام شذٍ ّ طشح جاهغ هطالؼاتی آى طی قشاسدادی فی هاتیي ایي
شِشداسی ّ پاسک ػلن ّ في آّسی دس حال اتوام هی تاشذ .الصم تَ رکش است تشآّسد هجوْع صتالَ هٌاطق تحت پْشش طشح تیش اص یکصذ تي دس
سّص هی تاشذ.
آّسدٍ ُای سشهایَ گزاسی شِشداسی سشاب دس ایي طشح تَ صْست صهیي ّ هجْص خْاُذ تْد.

- 11سىد ناخالص سالیانو  12380000000 :سیال ( دّاصدٍ هیلیاسد ّ سی ّ ُشت هیلیْى سیال)
- 12نزخ تاسگشت سزمایو IRR = % 45 :
- 13دوره تاسگشت سزمایو  28 :هاٍ ( دّ سال ّ چِاس هاٍ)

