خالصه اطالعات سرمایه گذاری

طرح احداث فرودگاه بین المللی

مهندسین مشاور

درسا صنعت تهران
پاییز 39

معرفی کلی طرح
فرودگاه محلی است که برای نشست و برخاست هواپیماها تعیین شده است .در حالیکه فرودگاههای کوچک ممکن است از باندهای پروازی کوچک
(یک تا دو کیلومتر) خاکی و یا شنی ساخته شده باشند ،فرودگاههای بزرگی که برای پروازهای بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند معموالً دارای
باندهای آسفالتی و بلندی هستند که طول آنها به چندین کیلومتر میرسد .فرودگاههای کوچک و فرودگاههای بزرگ میتوانند مجهز به برج کنترل
ترافیک باشند و یا در صورت لزوم فاقد آن باشند ،این امر بستگی به حجم ترافیک منطقه و همچنین سرمایهگذاری انجام شده در آن فرودگاه دارد،
هر چند در اکثر فرودگاههای بینالمللی واحد مراقبت پرواز در محل فرودگاه مستقر است.
در ایران  ۴۵فرودگاه غیر نظامی و بیش از  ۱۳۲فروند هواپیما وجود دارد که ساالنه ظرفیت جابهجایی  ۵۴میلیون مسافر را دارند.

خالصه اطالعات سرمایه گذاری طرح
ظرفیت تولید سالیانه طرح
نام محصول

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

واحد(جابجایی)

احداث فرودگاه بین المللی

۱،۴22،222

۱،222،222

نفر

میزان سرمایه گذاری مورد نیاز
سرمایه ثابت (میلیون ریال)

سرمایه در گردش (میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)

3۱۳،32۵

۵،۵۳2

3۳۱،2۳۵

ماشین آالت و تجهیزات
ارزش ماشین آالت داخلی (میلیون ریال)

ارزش ماشین آالت خارجی (یورو)

کل ارزش ماشین آالت (میلیون ریال)

۲3،,3۵

۲،۱22،222

۴2،۵۱۵

مساحت زمین و ساختمانهای طرح (متر مربع)
مساحت زمین

کل سطح زیر بنا

سالن ترمینال

انبارها

ساختمان تاسیساتی

اداری -نگهبانی

۲3،,۵2،۲22

۱2،۵۴2

۲,0222

۳0222

,22

۳۴2

هزینه های سالیانه طرح (میلیون ریال)
هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

کل هزینه های سالیانه

3۵،۳2۵

۱۵،32۵

,۱،,۵3

مفروضات نوبت کاری

برآورد نیروی انسانی (نفر)
تولیدی

غیر تولیدی

مجموع

تعداد روز کاری

تعداد شیفت

زمان هر شیفت

۲۱,

۲۴

۲۵۵

۳22

۳

 ۵ساعت

هزینه سالیانه مصرف انرژی (میلیون ریال)

هزینه سالیانه مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)

برق

گاز

آب

کل هزینه مواد

۳،۲2۲

۳,۱

۲,2

2

شاخص های مالی طرح
میزان درآمد سالیانه طرح در  %۲22ظرفیت عملی (میلیون ریال)

۳۲۲،2۵2

نرخ بازده داخلی طرح

%۲,0۵2

خالص ارزش فعلی طرح با نرخ تنزیل( %۳2میلیون ریال)

۱۱۱،3۳۴

درصد تولید در نقطه سر به سر سال اول بهره برداری

% ۳,
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