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  ١٣٨۶تهيه شده در سال                



  توليد اکسيژن طبی و صنعتی طرح توجيهی
  

  :جنبه های اقتصادی طرح
  

ورد خارج شدن       پروژهای گسترش يافته واحد   ايی، از رک های مختلف صنايع دري
ين در سطح                   روژه عسلويه و همچن پروژه نيروگاه اتمی، اجرای فازهای مختلف پ
ورد بررسی                      وق م ه بحث ف وان نمون ه عن وان ب کوچک تر واحدهای منطقه ای ميت

  .قرار داد
وده در    تغالزايی نم ستقيم اش ه صورت م ه ب ر از اينک ه غي وق ب ای ف اد پروژه ايج

ز می                      ر ستقيم ني ر م اد اشتغال بصورت غي ات ايج ره موجب استای نيازهای روز م
  .بطور مثال توسعه صنعت حمل و نقل يا موارد ديگر. نمايد

 نياز به کپسول اکسيژن     در هر نوع فعاليتی که به نوعی با آهن آالت سروکار دارد           
  . خواهد بود 

  .ن مصرف دارددر ضمن در بيمارستانها و درمانگاهها نيز کپسول اکسيژ
ورد                تانهای مختلف م طبق تحقيقاتی که انجام شده محل مصارف روزانه در شهرس

  .بررسی قرار گرفته است
  بيمارستانهای نيروی هوايی، دريايی، واحدهای صنعتی -

زايش و                          ه اف ا توجه ب ر مصارف در پروژهای مختلف ب سلم است عالوه ب آنچه م
اختمانی ن     از س اخت و س ه س ه جانب عه هم ر     توس ازار پ وعی از ب د ن ی توان ز م ي
  .مصرف توليدات واحد مورد نظر قرار گيرد

  
ه        اهی ک زی کارگ نايع فل ودن در ص ی ب ر اساس الوه ب رح ع دات ط صرف تولي م
تانها و        ته در بيمارس ه داش راد جامع ادی از اف داد زي تغال تع ا اش ستقيم ب اط م ارتب

  .درمانگاهها ارتباط مستقيم با زندگی انسانها دارد
از "  به توضيح است که در شرايط فعلی اکسيژن مصرفی استان بوشهر اکثرا            الزم

شيراز و بهبهان تامين می گردد که از طرفی با توجه به افزايش هزينه های حمل                  
و نقل، توليد اکسيژن در استان می تواند در کاهش قيمتها اثرات چشمگير داشته و       

ی از مص    ودن برخ اتی ب ه حي ه ب ا توج ر ب ل  از طرف ديگ ه دلي ود آن ب ارف کمب
  .ايرادات حمل و نقل جاده ای امکان ايجاد مشکالتی می تواند باشد

د دارای جوانب                       د اکسيژن می توان ذکر احداث واحد تولي با توجه به موارد فوق ال
ابی    د و بازاري ر تولي ت در ام ديريت طرح موفقي ت م ابقه فعالي ا س وده و ب ت ب مثب

  .توليدات روزانه دسترسی نخواهدبود
  
  



  :بررسی فنی طرح
  
  مجری طرح -
  محل اجرای طرح -
هدف از اجرای طرح احداث يک واحد کارخانه جهت توليد اکسيژن طبی             :هدف -

  .و صنعتی می با شد
  
   
  %٨٠                     سال اول و دوم :در صد استفاده از ظرفيت اسمی -

  %٩٠       سال سوم و چهارم                                                    
  %١٠٠     سال پنجم و ششم                                                       

  
  
  
   کپسول١٢٠٠٠٠٠       سال اول و دوم               ):ساالنه(ظرفيت عملی  -

   کپسول١٣۵٠٠٠٠                                             سال سوم و چهارم  
   کپسول١۵٠٠٠٠٠                                                سال پنجم و ششم 

  
  
  
  :برنامه فعاليت -
  

   روز٢۴٠:   تعداد روز کاری 
   شيفت١ :  تعداد شيفت کاری

   ساعت٨: تعداد ساعت کاری 
  
  
  

  :بررسی هزينه های سرمايه گذاری
  
  :سرمايه ثابت) الف

سات،         شامل هزينه های خريد زمين و ا       نجام محوطه سازی، ساختمان سازی، تاسي
اهی و اداری و هم     زات رف ه، تجهي ه   ماشين آالت و تجهيزات وسايل نقلي ين هزين چن

  :د بود که به شرح زير پيش بينی می گرددههای پيش بينی شده خوا
  



  :زمين -
  

با توجه به نوع طرح و همچنين امکانات ساختمانی و تاسيساتی و ماشين آالت و 
  :زات زمين محل اجرای طرح بشرح جدول زير می باشدتجهي

  جدول خالصه هزينه های زمين محل اجرای طرح 
  )ارقام به ميليون ريال(

  قيمت کل  قيمت واحد  واحد  مقدار  شرح  رديف

  ٢٠٠  ۵٠٠٠٠ متر مربع  ۴٠٠٠  زمين  ١

  ٢٠٠  جمع

  
  
  
  محوطه سازی -
  

لت کشی و فضای سبز       شامل خاکبرداری، خاکريزی و تسطيح ، ديوار کشی، آسفا        
  :و ايجاد باغچه ميباشد که به شرح جدول زير  ارزيابی می گردد

  )ارقام به ميليون ريال(
  قيمت کل  قيمت واحد  واحد  مقدار  شرح رديف

 خاکبرداری،  ١
 خاکريزی و تسطيح

  ٧٠  ۵٠٠٠٠ متر مکعب  ١۴٠٠

  ٣٩  ١۵٠٠٠٠  متر طولی  ٢۶٠  ديوار کشی  ٢

  ۴٠  ۵٠٠٠٠  متر مربع  ٨٠٠  آسفالت کشی  ٣

  ١٢  ٢٠٠٠٠  متر مربع  ۶٠٠  فضای سبز  ۴

  ١۶١  جمع
  
  



   :ساختمان سازی
انی و       اختمان نگهب صول،ساختمان اداری و رفاهی،س د،انبار مح الن تولي امل س ش
ورد بررسی              ر م سرايداری،ساختمان سرويسهای بهداشتی خواهد بود که بشرح زي

  :قرار می گيرد
   جدول خالصه هزينه های ساختمان سازی طرح  

  )ارقام به ميليون ريال (
  قيمت کل قيمت واحد  واحد مقدار  شرح رديف

  ٢٢٠ ١٢٠٠٠٠٠  متر مربع  ٢٠٠  سالن توليد  ١

  ١٢٠ ١٢٠٠٠٠٠  متر مربع  ١٠٠  انبار کپسول  ٢

  ٢٢۵ ١۴٠٠٠٠٠  متر مربع  ١۵٠  اداری و رفاهی  ٣

ساختمان نگهبانی   ۴
  و سرايداری

  ۴٠/١۴ ١٢٠٠٠٠٠  متر مربع  ١٢

  ٢۶ ١٣٠٠٠٠٠  متر مربع  ٢٠ یسرويس بهداشت  ۵

  ۴/۶٢۵    متر مربع ۴٨٢  جمع

  
  :تاسيسات

   هزينه های تاسيسات مورد نياز طرحجدول خالصه 
  )ارقام به ميليون ريال (

  مبلغ  شرح رديف

 ۶٠٠ اينچ، وسايل اندازه گيری، شبکه آبرسانی بطول ٢/١حق  -آب  ١
  متر مخازن ذخيره همراه با پمپ و لوله کشی های مربوطه

٨٠  

 وات همراه با لوازم اندازه گيری کيلو١۵٠حق انشعاب -برق  ٢
 اجرای شبکه هوايی KVA،ترانسفورماتور هوايی به قدرت 
نصب لوازم اندازه گيری،تابلو فشارضعيف،تابلوزيرترانس، تابلو

  توزيع داخلی اصلی،کابل کشی، روشنايی محوطه

٢٠٠  

 ١٢ و ۶انی جهت حفظ ايمنی تعدادی کپسولهای آتش نش -ايمنی  ٣
  .کيلوگرمی جهت نصب در نقاط حساس کارخانه پيش بينی می گردد

۵  

جهت مناسب نمودن هوای ساختمان اداری و رفاهی و  -کولر  ۴
 ١٨٠٠همچنين نگهبانی و سرايداری تعداديکولر گازی به قدرت 

Bluپيش بينی می گردد .  

١۶  

  جمع
  

٣٠١  

  



   :ماشين آالت و تجهيزات
  جدول خالصه هزينه های ماشين آالت مورد نياز طرح 

  )ارقام به ميليون ريال(
  قيمت کل قيمت واحد واحد  تعداد  شرح رديف

  -  -  -  - کمپر سور پنج مرحله ای  ١

  -  -  -  -  توربين  ٢

  -  -  -  -  آب خشک کن  ٣

  -  -  -  -  برج خنک کننده  ۴

  -  -  -  -  چيلر  ۵

  -  -  -  -  کپسولهای اکسيژن  ۶

  ١٨۵٠  -  -  -  جمع

  
  

  :وسايط نقليه
  جدول پيش بينی هزينه های وسايط نقليه مورد نياز طرح  

  )ارقام به ميليون ريال(
  قيمت کل  قيمت واحد  واحد مقدار  شرح رديف

  ١۵  ١۵٠٠٠٠٠  عدد  ١٠ گازهای حمل کپسول  ١

  ٩٠ ٩٠٠٠٠٠٠٠ دستگاه  ١ وانت نيسان اتاق دار  ٢

  جمع
  

١٠۵  

  
   :تجهيزات اداری و رفاهی

  
  . ميليون ريال پيش بينی می گردد٣٠جهت تجهيزات اداری و رفاهی مبلغ 

  
  



  :هزينه های پيش بينی نشده
  

غ      % ٣مقدار   ه مبل از طرح ب  ١/٧٧از کل هزينه های سرمايه گذاری ثابت مورد ني
  .ميليون ريال بعنوان هزينه های پيش بينی منظور می گردد

  
  جدول خالصه هزينه های ثابت طرح 

  ) ميليون ريالارقام به(
  مبلغ  شرح رديف

  ٢٠٠  زمين  ١

  ١۶١  محوطه سازی  ٢

  ۴/۶٢۵  ساختمانها  ٣

  ٣٠١  تاسيسات  ۴

  ١٨۵٠  ماشين آالت و تجهيزات  ۵

  ١٠۵  وسايط نقليه  ۶

  ٣٠  تجهيزات اداری و رفاهی  ٧

  ١/٧٧  %٣هزينه های پيش بينی نشده   ٨

  ۵/٣٣۴٩  جمع ميليون ريال

  
  
  
  : هزينه های جاری) ب
  

امل رات و   ش رژی، تعمي وخت و ان تمزد، س دی،حقوق و دس سته بن ه و ب واد اولي  م
ه   ود ک د ب شده خواه ی ن يش بين ای پ ه ه تهالک سرمايه ثابت و هزين داری، اس نگه

  :بشرح جداول زير پيش بينی می گردد
  



  :حقوق و دستمزد
  جدول پيش بينی تعداد پرسنل و هزينه های حقوق و دستمزد ساالنه طرح 

  )يليون ريالارقام به م(
  حقوق ساالنه  حقوق ماهانه  تعداد  شرح رديف
  ۶٠  ۵٠٠٠٠٠٠  ١  مدير  ١
  ٢۴  ٢٠٠٠٠٠٠  ١  مالی و اداری  ٢

  ٢۴  ٢٠٠٠٠٠٠  ١  راننده و تدارکات  ٣

  ٢٨  ٢٠٠٠٠٠٠  ١  مدير توليد سرپرست  ۴

  ٢١۶  ١٨٠٠٠٠٠٠  ١٠  کارگر ساده  ۵

  ۶/٢١  ١٨٠٠٠٠٠  ١  نگهبان و سرايدار  ۶

  ۶/٣٩٣    ١۵  جمع
  ۴/٩٨        بيمه و رفاهی% ٢۵ی گردد اضافه م

  ۴٩٢  جمع کل

  
 ۴٩٢ نفر پرسنل مورد نياز که حقوق و مزايای ساالنه آنها مبلغ ١۵بناباين تعداد 

  .ميليون ريال پيش بينی می گردد
  

   :سوخت و انرژی
  جدول پيش بينی سوخت و انرژی 

  )ارقام به ميليون ريال(
  قيمت کل  دقيمت واح  واحد مصرف ساالنه  شرح رديف

  ۴/٨۶  ٣٠٠  کيلو وات  ٢٨٨٠٠٠  برق  ١
  ۶  ٢۵٠٠ متر مکعب  ٢۴٠٠  آب  ٢
  ۶/٨  ٨٠٠  ليتر  ١٠٨٠٠  بنزين  ٣
  ١٢  -  -  - مخابرات  ۴

  ١١٣  جمع

  



   :تعميرات و نگهداری
  جدول پيش بينی تعميرات و نگهداری سرمايه ثابت ساالنه طرح

  )ارقام به ميليون ريال(
  مقدار   شرح  رديف

 سرمايه گذاری
نرخ 
  تعميرات

  مبلغ تعميرات

  ۵/١٢  ٢  ۴/۶٢۵  ساختمان سازی  ١

  ۶  ٢  ٣٠١  تاسيسات  ٢

ماشين آالت و   ٣
  تجهيزات

١٨۵١  ٨  ٠۴٨  

  ۶/١٢  ١٢  ١٠۵  وسايط نقليه  ۴

  ١/١٧٩  جمع

  
  :استهالک

  جدول پيش بينی استهالک سرمايه ثابت ساالنه طرح 
  )ارقام به ميليون ريال(

مقدار سرمايه   شرح رديف
  گذاری

خ نر
  تعميرات

مبلغ 
  تعميرات

  ٢۵  ۴  ۴/۶٢۵  ساختمان سازی  ١

  ١٢  ۴  ٣٠١  تاسيسات  ٢

  ٢٢٢  ١٢  ١٨۵٠  ماشين آالت و تجهيزات  ٣

  ٢١  ٢٠  ١٠۵  وسايط نقليه  ۴

  ۶  ٢٠  ٣٠ تجهيزات اداری و رفاهی  ۵

  جمع
  

٢٨۶  

  



  )ارقام به ميليون ريال(                       جدول خالصه هزينه های جاری طرح
  )ميليون ريال(مبلغ  شرح رديف

  ۴٩٢  حقوق و دستمزد  ١

  ١١٣  سوخت و انرژی  ٢

  ١/١٧٩  تعميرات و نگهداری  ٣

  ٨/٧  %١پيش بينی نشده   ۴

  ٢٨۶  استهالک  ۵

  ٩/١٠٧٧  جمع

  
  )ارقام به ميليون ريال(                                             سرمايه در گردش 

  مبلغ  شرح رديف

  ٨٢  د جهت دو ماهحقوق و دستمز  ١

  ٢/١٢  تنخواه گردان  ٢

  جمع
  

٢/٩۴  

  
  )ارقام به ميليون ريال(                      جدول پيش بينی هزينه های مقدماتی 

  مبلغ  شرح رديف

  ۶/٢  هزينه کارشناسی  ١

  ٨/٨  هزينه ثبت وام  ٢

  ٢٠  هزينه خريد سفته و متفرقه  ٣

  ۴/٢١٢  سود دوران مشارکت  ۴

  ٨/٢۴٣  جمع

  



   :ر آمد ساالنهد
  % ١٠٠جدول پيش بينی در آمدهای ساالنه طرح در ظرفيت 

  )ارقام به ميليون ريال(
  قيمت کل قيمت واحد  واحد  مقدار  شرح رديف

  ٢٧٠٠  ١٨٠٠ متر مکعب ١۵٠٠٠٠٠  سيلندر اکسيژن  ١

  ٢٧٠٠  جمع

  
  جدول خالصه هزينه ها و برنامه سرمايه گذاری طرح

  )ارقام به ميليون ريال(
  برنامه سرمايه گذاری  شرح  رديف

  ٢٠٠  زمين  ١

  ١۶١  محوطه سازی  ٢

  ۴/۶٢۵  ساختمانها  ٣

  ٣٠١  تاسيسات  ۴

  ١٨۵٠  ماشين آالت و تجهيزات  ۵

  ١٠۵  وسايط نقليه  ۶

  ٣٠  تجهيزات اداری و رفاهی  ٧

  ١/٧٧  %٣هزينه های پيش بينی نشده   ٨

  ٨/٢۴٣  هزينه های مقدماتی  ٩

  ٣/٣۵٩٣  جمع سرمايه ثابت  ١٠

  ٢/٩۴  سرمايه جاری  ١١

  ۵/٣۶٨٧  جمع کل سرمايه گذاری  ١٢

  



  %١٠٠جدول پيش بينی نقطه سر به سر در راندمان 
  )ارقام به ميليون ريال(

  شرح  هزينه ثابت  هزينه متغير
 درصد  مقدار درصد  مقدار

  جمع کل

  ۴٩٢  ۶۵  ٨/٣١٩  ٣۵  ٢/١٧٢  حقوق و دستمزد

  ١١٣  ٢٠  ۶/٢٢  ٨٠  ۴/٩٠  سوخت و انرژی

ت و تعميرا
  نگهداری

٣/١۴٨/٣  ٨٠  ٣۵  ١/١٧٩  ٢٠  

هزينه پيش بينی 
  نشده

٨  ٣/٣٣۵  ٩/۵  ١۵  ٢/٣٩  

  ٢/٨  .  .  ١٠٠  ٢/٨  اداری و فروش

  ۵/٨٨  ١٠٠  ۵/٨٨  .  .  هزينه تسهيالت

  ۴/٧  ١٠٠  ۴/٧  .  .  بيمه

  ٢٨۶  ١٠٠  ٢٨۶  .  .  استهالک

  ٨/۴٨  ١٠٠  ٨/۴٨  .  .  استهالک هزينه

            مقدماتی

  ٢/١٢۶٢    ٨/٨١۴    ۴/۴۴٧  جمع

  
  نقطه سر به سر%= ٢/٣۶                 دوره  برگشت                 = ٢
  
  

  سود و زيان ويژه = ٨/١۴٣٧ ميليون ريال سرمايه ثابت سرانه      = ۵/٢٣٩ميليون ريال
  
  

  نرخ بازدهی% =۴/۴١      سرمايه کل سرانه = ٨/٢۴۵ميليون ريال 
 


