تزگ خالصو مشخصات پزوژه

 - 1نام طزح ُ:تل جِاًگزدی سزاب
 - 2مىارد کارتزد ُ:تل  ،رستْراى ّ ،رسضی ،اجتواعی ّ فزٌُگی
 - 3ظزفیت پیشنهادی طزح  :تا تْجَ تَ ّسعت ،جوعیت ّ هذل لزار گیزی ضِز سزاب ُوچٌیي کوثْد ُتل ّ الاهتگاٍ در سطخ ضِز ،ادذاث ُتلی کَ
تاهیي کٌٌذٍ ًیاسُای ساکٌیي ُوچٌیي گزدضگزاًی کَ تَ ایي ضِز یا هٌاطك اطزاف آى سفز هی کٌٌذ ضزّری تَ ًظز هی رسذ.تا تْجَ تَ ًیاس سٌجی
ساکٌیي ّ گزدضگزاى ایي ُتل دارای فضای کافی تزای تاهیي سکًْت هسافزاى ُوچٌیي رستْراى ّ سایز خذهات تجاری هْرد ًیاس ایي هکاى ،سالي
جطي ُا ّ هِواًی ُا ّ استخز ّ ...خْاُذ تْد.
 - 4اشتغال سایی (نفز) ً 10:فز هستمین – ً 6فز غیز هستمین
 - 5سزمایو گذاری ثاتت  52300000000:ریال (پٌجاٍ ّ دّ هیلیارد ّ سیصذ هیلیْى ریال)
 - 6سزمایو در گزدش  22300000000:ریال (تیست ّ دّ هیلیارد ّ سیصذ هیلیْى ریال)
 - 7سمین مىرد نیاس :دذّدا  5000هتزهزتع (پٌج ُشار هتزهزتع) تا کارتزی جِاًگزدی  ،گزدضگزی ّ پذیزایی
 - 8مصزف سالیانو :

آب (متز مکعة)

 18250هتزهکعة

قذرت تزق (کیلى وات)

 1000000کیلْ ّات

گاس (متزمکعة)

 66600هتزهکعة

 - 9محل پیشنهادی تزای احذاث :سزاب  ،خیاتاى هطِزی ضوالی ،خیاتاى آتص ًطاًی
تک ّ سیثای کُْستاًی
- 10شزح مختصز پزوژه  :تا تْجَ تَ استمزار ضِز سزاب در داهٌَ ُای سیثای کُِْای سثالى ّ تشلْش ایي ضِز اس طثیعت ر
تزخْردار هی تاضذ کَ آب ّ ُْای هعتذل ّ کُْستاًی آى در تاتستاى کَ فصل گزدضگزی هذسْب هی ضْد تسیار هطلْب ّ دلٌطیي استُ .وچٌیي ایي
ضِز تَ دلیل لزار گزفتي در هسیز ضِز سزعیي کَ یکی اس تْریستی تزیي هٌاطك ایزاى است ظزفیت جذب گزدضگز را دارا هی تاضذ .طزح داضز تا
تْجَ تَ ًیاس سٌجی ُای فْق پیطٌِاد ضذٍ است کَ تَ دلیل لزار گیزی در ًشدیکی کوزتٌذی ضوالی ضِز لاتلیت دستزسی آساى تزای گزدضگزاى ّ دتی
هسافزیي گذری را داردُ .وچٌیي دارا تْدى فضاُایی هثل سالي جطي ُا ّ هیِواًی ُا ،رستْراى ّ ...کَ تَ صْرت لْکس ادذاث خْاُذ ضذ هزتفع
کٌٌذٍ ًیاسُای ساکٌیي خْاُذ تْد.
السم تَ تْضیخ است آّردٍ ُای سزهایَ گذاری ضِزداری سزاب در ایي طزح تَ صْرت سهیي ّ هجْس خْاُذ تْد .

- 11سىد ناخالص سالیانو  18797500000 :ریال ( ُیجذٍ هیلیارد ّ ُفتصذ ّ ًْد هیلیْى ّ پاًصذ ُشار ریال)
- 12نزخ تاسگشت سزمایو IRR =%43 :
- 13دوره تاسگشت سزمایو  30 :هاٍ ( 2.5سال)

