
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 CNGگاز  گاهیاحداث جا موضوع 

 مترمکعب 00001111 ظرفیت

 مشکیاند -جاده خرم آباد 01 لومتریک -شهرستان خرم آباد -استان لرستان اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 03000 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 09020 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال  061 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 0293 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 02.209,02

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 %09,19 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.91 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
91.62% 

 نفر 2 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

مترمربع می باشد  91311و تجهیز جایگاه گاز سی ان جی می باشد.کل متراژ زمین موجود احداث  هدف از اجرای طرح.

مترمربع باقیمانده به صورت مجتمع خدماتی ساخته  00111و متر مربع ان حریم اداره راه می باشد  00311که از این متراژ

زایی ... است که همگی موجود و ساخته شده می باشد و درامد شده است که شامل رستوران/تعویض روغن/ سوپرمارکت و

جایگاه گاز طبیعی سی ان جی می باشد که سایبان های آن ساخته شده و بخشی از  0هدف احداث  .در این طرح دارد.

 محوطه سازی و تجهیزات ان مورد نیاز می باشد.

 به طور کلی اهداف زیر در این طرح مد نظر قرار گرفته خواهد شد:

 دسترسی محلی و جاده ای به جایگاه تأمین گاز-0

 اشتغال زایی -9

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 اندیمشک -جاده خرم آباد 01کیلومتر  -شهرستان خرم آباد-استان لرستان

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

عرضه  خودروهارا برای  سازهاروانو  سوختیا پمپ بنزین محلی است که  (Filling station ) :انگلیسیجایگاه سوخت به 

رویس س های مختلف به اسامی گوناگون مثل پمپ بنزین. پمپ گاز. ایستگاه گاز یا ایستگاهکند. در کشورها و زبانمی

  .شودنامیده می

 

 بازاربررسی -4

سال در  ی سواری و وانتراهداری و حمل و نقل جاده ای. تردد خودروها براساس اطالعات کسب شده از سایت سازمان

خودروی سواری و وانت در یک شبانه  0931.  0026در سال  زید به خرم آباد سه راهی بابابطور میانگین در جاده  0026

کل کشور  در کشور یشهر کیو تراف یحمل و نقل عمومز سازمان روز نیز می باشد. طبق آخرین اطالعات بدست آمده ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88


از طرفی دیگر اطالعات  وجود دارد گاز سوز شده یخودرو ونیلیم کیو  یاکارخانه دیتول CNG یخودرو ونیلیم 0حدود 

 91.991.293. 0026بدست آمده از کتاب حمل و نقل و انرژی کشور و انجمن خودروسازان کشور نشان می دهد که در سال 

درصد از کل خودروهای کشور نیز دوگانه سوز می باشند به دلیل نبود  93خودرو در کشور وجود دارد که با این حساب 

درصد خودروهای این استان نیز دوگانه سوز  93ر خوش بینانه ترین حالت فرض شده که اطالعات در استان لرستان د

درصد آن نیز می توانند متقاضیان بالقوه طرح حاضر باشند. بدین معنی  93باشند لذا از آمار ارائه شده در جدول ذیل تنها 

رفت شآباد تردد دارند. با توجه به پیخرم زید به  سه راهی باباخودروی دوگانه سوز از مسیر  109که در یک شبانه روز 

در محدوده مورد نظر احداث مجتمع خدمات رفاهی حاضر نیز  CNGفیزیکی طرح. تردد باالی خودروها و نبود جایگاه 

 توجیه اقتصادی مناسبی خواهد داشت. 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

شرح                           

 سال

ظرفیت اسمی 

 ساعتی

احد و

 سنجش

ضریب 

 اشغال

ظرفیت 

عملی 

 ساعتی

ظرفیت عملی 

 سالیانه)مترمکعب(

ظرفیت اسمی 

 سالیانه)مترمکعب(

 13140000 12483000 0.093 %23 مترمکعب 0311 (CNGعرضه گاز طبیعی)

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 063 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 1 زمان هر شیفت

 

 مواد اولیه  -7

مواد اولیه به صورت امانی گرفته می شود و مقدار فروش آن به صورت قبض ماهیانه در حساب دریافتنی محاسبه و پرداخت 

 (.می گردد ) دستمزدی می باشد



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-8

 ارزش شرح شاخص

 %09,19 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %01,10 (IRREداخلی آورده نقدی ) نرخ بازگشت

 سال 0,91 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 02.209,02 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 91,62% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 0.392,99 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال(

 %33,60 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %0,10 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


