
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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صا

خ
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 یباتر دیو تول ایو اح یجداساز نیفرسوده به روش نو یها یباتر افتیباز موضوع 

 دستگاه 06666 ظرفیت

 اشتهارد یاستان البرز، شهرک صنعت اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 60860 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 00668 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0606 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 6368 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 06 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 10،006,60

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 %31,68 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال0,66 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%00 

 نفر 06 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

مترمربع  0066مساحت باتری خودرو بواسطه فرایند جداسازی و احیاء در زمینی به احداث واحد تولید  هدف از اجرای طرح،

 باشد.واقع در شهرک صنعتی اشتهارد می

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

 احیا مجدد باتری ها -0

 استفاده از فن اوری نوین-0

 کمک به حفظ منابع معدنی-6

 کمک به حفظ محیط زیست-1

 اشتغال زایی -3

 صادرات و ارز اوری-0

 خروج ارز از کشورکاهش -6

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 اشتهارد یاستان البرز، شهرک صنعت

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

باشند و جهت استارت زدن، روشنایی می سرب-اسیدهستند که عمدتاً از نوع  های قابل شارژباتریای از باتری اتومبیل گونه

های نوع تر از جمله بته امروزه به دلیل مشکالت باتریشود. الاز آن استفاده می خودروهاو تامین برق دیگر لوازم الکتریکی 

های سواری های اتومبیلها در حال گسترش است. باتریاین نوع باتری نوع خشکخطرات ناشی از اسید باتری، استفاده از 

 .ولتی هستند 01از نوع  دیزلیهای سنگین و و اتومبیل ولتی 00بارها معموالً از نوع  وانتو 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84


 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 رقمی محصول طرح 11رقمی و  8جدول کدهای آیسیک 

ف
ردی

 

 سریال کد عنوان التین عنوان فارسی
واحد 

 سنجش

 رقمی محصول 11کدهای آیسیک 

انباره های سرب اسید استارتی  0
MF 

Maintanace free starter lead acid 

accumulator 

60163006

61 
 عدد

باره های سرب اسید استارتی  0
LM 

Low maintanace starter lead acid 

accumulator 

60163006

63 
 عدد

 رقمی محصول 8آیسیک کد 

 عدد 60160063 - باطری خودرو 6

 یابمأخذ: پورتال بهین

 جدول کدهای تعرفه محصوالت طرح

ف
دی

ر
 

 کد تعرفه نوع کاال
واحد 

 سنجش

0 
اسیدی مورد استفاده در راه انداختن موتورهای پیستونی شامل -انباره برقی سرب

 سربستهجداکننده های آنها به شکل مربعی یا مستطیل از نوع 
83660606 U 

0 
اسید از نوع مورد استفاده در راه انداخت موتورهای پیستونی -سایر انباره برقی سرب

 شامل جداکننده های آنها به شکل مربعی یا مستطیل 
83660666 U 

 0663مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

سال آینده بطور  3در  باتری خودرو اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتی خودرو باتریپیش بینی وضعیت آتی بازار 

سال آینده به طور میانگین معادل  3آتی طی  این در حالی است عرضه. عدد برآورد شده است 06،616،386 میانگین

 .عدد کمبود را نشان می دهد 0،160،866 آتی باتری خودروعدد می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای  00،108،636

عدد در سال باتری تولید می کند اجرای طرح و عرضه آن به بازارهای  60666با توجه به اینکه طرح حاضر با ظرفیت عملی 

 .داخلی توجیه اقتصادی خواهد داشت 

 

 



 دینام و استارتر باتری خودرو                   واحد:عدد تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1411 1333 1338 1331 1331 شرح

 03،000،800 01،116،686 06،636،066 06،668،006 00،161،161 پیش بینی تقاضای داخلی

 066010 000616 031601 010663 066660 پیش بینی صادرات

 06006606 00606306 00066006 00660006 00866006 پیش بینی عرضه

 -1114118 -1842311 -1111234 -1343484 -811311 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-4

 ظرفیت اسمی

 (دستگاه)ظرفیت سالیانه  گروه محصول ردیف

 06666 صنعتی باتری خودرو 0

 

 ظرفیت عملی

 سال    /شرح   
 سال سوم سال وم سال اول 1331

11% 81% 31% 111% 

 06666 31666 18666 10666 باتری خودرو

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 666 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 6 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

در سوله تولید میگردند،در در مرحله اول باتری های فرسووده خریداری شوده،جهت اماده سوازی وارد منطقه اماده سازی    

و پس از سمباده زنی ،الیه تخریب شده روی  این مرحله،جعبه باتری شوکسوته شوده و صفحات پلیت باتری جدا میگردند   

 .سرب ،پاک شده و صفحات اماده احیا میگردند



 مواد اولیه  -8

 محل تامین واحد شرح

 خارج کیلو سرب

 داخل مترمربع سپراتور

 داخل کیلوگرم اکسپندرمواد افزودنی 

 داخل عدد جعبه

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 سال    /شرح   
 سال چهارم سال سوم سال وم سال اول

11% 81% 31% 111% 

 06666 31666 18666 10666 باتری خودرو

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 %31,68 (IRR)داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 %31,68 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال0,66 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال10،006,60 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %66,68 در سال اول سهام صاحبان حقوق به خالص سود نسبت

 %03,81 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 


