
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 یو صنعت یطب یهاکپسول گاز کیاتومات مهین ریش دیتول موضوع 

 عدد 011111 ظرفیت
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 میلیون ریال 01491 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 01401 ثابتسرمایه گذاری  

 ریال میلیون 0231 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 3320 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01 دوره بهره برداری 

 الیر ونیلیم 09211 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه
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 21% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 3.8 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  سرنقطه سر به 

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
99% 

 نفر 31 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید شیر نیمه اتوماتیک کپسول گازهای طبی و صنعتی می باشد که با ظرفیت اسمی 

روز کاری در سال فعالیت خواهد  211شیفت کاری در روز و  2عدد در سال احداث خواهد شد این واحد در  011111

 نفر اشتغالزایی مستقیم دارد  31داشت و به طور متوسط 

 کلی می توان گفت که این واحد جهت نیل به اهداف زیر احداث می گردد: بطور

 اشتغالزایی -

 تأمین نیاز داخل کشور -

 جلوگیری از واردات  -

 صادرات و ارز آوری -

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-2

در زمان شارژ کپسول در کارخانجات تولید گازهای  فیزیکی و %011ی موجود تماماً چرخشی بوده و با عملکردی شیرها

ذکر شده گاها به دلیل باز و بسته کردن فلکه شیر تولید گرما و یا جرقه های ریز کرده و عامل آتشگیری و یا انفجار و در 

کارخانجات می گردد که این امر به دلیل عمل فیزیکی اپراتور شارژ اجتناب نتیجه بروز خطرات و ضررهای مالی و جانی در 

 ناپذیر است و سابقه این اتفاقات بخصوص در ایران به دلیل تولید و استفاده از شیرهای موجود تا به امروز بسیار بوده است. 

ان ر باالی گاز در سیلندر به مرور زمماندگاری گاز در کپسول چون مسیر گاز به وسیله بست درپوش می باشد، به علت فشا

 گاز راه فرار پیدا کرده و از کپسول خارج می شود.

اتمسفر گاز طبی و صنعتی مانند اکسیژن  411این شیر به صورت اتوماتیک ساخته شده و بر روی سیلندر ها با فشار باالی 

شابه در ابتکار و نوآوری است که در داخل و عملکرد ... بسته می شود و تفاوتش با شیرهای م و co2، ، استیلن، آرگون، ازت

 شیر ایجاد شده است.

 

 



 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-2-1

 رقمی محصول طرح 11رقمی و  8جدول کدآیسیک 

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف
 3103103213 شیر سیلندر گاز 0

 

 عدد
 تن 31030209 شیرسیلندرگاز 3

 مأخذ: پورتال بهین یاب

 جدول کدتعرفه محصول طرح

 .0211مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 توجیه اقتصادی طرح-3

 گاز های طبی و صنعتی شامل موارد ذیل می باشد:شیر نیمه اتوماتیک کپسول دالیل توجیه اقتصادی تولید محصول 

 

 

 

 

کوتاه شدن زمان شارژ سیلندر 

باز و بسته نشدن شیر در هنگام شارژ

پایین بودن استهالک در قسمت آببندی شیر و قطعات داخلی شیر

ماندگاری طوالنی گاز در داخل سیلندر به دلیل آببندی معکوس

عمر و امنیت باال نسبت به شیرهای معمولی

 واحد سنجش حقوق ورودی کدتعرفه شرح محصول

 کیلوگرم 39 14101121 شیر مخصوص سیلندر گاز مایع



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-4

 ظرفیت اسمی :

 واحد مقدار محصول
 عدد 011111 شیر نیمه اتوماتیک کپسول گازهای طبی و صنعتی  

 ظرفیت عملی :

 ظرفیت سالیانه درصد استفاده از ظرفیت اسمی شرح

 31111 %31 شیر نیمه اتوماتیک کپسول گازهای طبی و صنعتی  

 

 شاخص های عملیاتی-5

 : شیفت2تعدادشیفت کاری

 روز 211تعداد روز کاری در سال : 

 ساعت 1تعداد ساعت کار در هر نوبت:2

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-6

 ماشین آالت مورد نیاز 

 متر: 0ماشین تراش 

  دستگاه 0قسمت کونیک و روتراشی و سوراخکاری خروجی اصلی برای مته مرغک و کف تراشی 

 برای روتراشی و رزوه کاری قسمت کونیک دو دستگاه 

  دستگاه 3برای روتراشی و سوراخکاری اصلی بدنه 

 سانت 81یا  61ماشین تراش 

 برای تراش جای اورینگ آببندی مهره باالی تنه

 دریل :

 0 – برای مته مرغک قسمت باالی تنه 

 3- ای سوراخکاری رابط قسمت خروجی گاز و تنهبر 

 برای سوراخکاری آخر قسمت کونیک



 

 برای قالویز کاری داخل تنه

 قسمت خروجی گاز یبرای حدیده کار

 های مورد نیاز :سایر دستگاه

  شیار زن قطعات داخل شیر 

 برش شمش اکسترود تنه 

 تست شیر 

  پرس 

 

 مواد اولیه  -7

  .گرم می باشد 311به صورت شمش اکسترود شده برش خورده و حدود تنه اصلی : قبل از فورجینگ 

 .گرم می باشد  411قطعات داخل شیر : قبل از ماشینکاری بصورت خام حدود 

 قطعات پلیمری واشر آببندی 

 با مهره برنجی absفلکه اصلی باز و بسته شیر از جنس مواد پالستیکی تزریق شده 

 فلکه سخت کاری شده و آبکاری شده فنر داخلی و فنر زیر مهره بست 

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال                  شرح                

 %011 %011 %11 %11 درصد تولید

 31،111 31،111 93،111 23111 شیر نیمه اتوماتیک کپسول گاز طبی و صنعتی )عدد(

 338751 338751 318375 168875 فروش کل

 

 



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-9

 ارزش شرح شاخص

 21% (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 94% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 2.1 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 09211 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %99 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point سال اول )نقطه سربسر در 

 %93 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 3413 )زیان( در سال اول )میلیون ریال( میزان سود

 1413 )زیان( در سال مبنا )میلیون ریال( میزان سود

 %04.9 سال اولنسبت سود ویژه به درآمد در 

 %09.2 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %21 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %31 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


