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 ایاسکان ونیو مونتاژ انواع کام یزیبدنه، رنگ آم دیتول موضوع 

 دستگاه 01،111 ظرفیت

 اجرا محل
 یمجتمع صنعت -بعد از پل کردان -نیاتوبان کرج قزو 5 لومتریک -استان البرز
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 میلیون ریال 5،1,5،015 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 0،0,0،5,0 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 11,،5 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 5,3،,,0،3 گردش  در سرمایه 
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 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم ,05،3,340,،5
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 ,%5,41 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال  ,40, گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
51413% 

 نفر ,,0،0 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

اسکانیا می باشد که برای انجام این راه اندازی فاز تولید بدنه، رنگ آمیزی و مونتاژ انواع کامیون هدف از اجرای طرح حاضر 

پروژه نیاز به افزایش فضای انبارش قطعات و محصول کامل و همچنین بهبود جریان مواد و تجهیز سیستم تأسیسات برقی 

افزایش یافته و با ایجاد اشتغال و جلوگیری ازخروج  باشد. با اجرای این پروژه سطح داخلی سازی محصولو مکانیکی می

 ارز از کشور گام موثری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد. 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 ماموت یمجتمع صنعت -بعد از پل کردان -نیاتوبان کرج قزو 5 لومتریک -استان البرز

 

 محصول(معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی -3

 وسایل نقلیه باری 

 متغیر فواصل در متفاوت و خصوصیات با مختلف بارهای نقل و حمل برای که است ای وسیله باری، نقلیۀ وسیله بطورکلی

 از یک وسیله کشنده و یک یا چند نیمه یدک تشکیل شده است که می تواند شامل باری مرکب  نقلیۀ وسایل. رود می بکار

 هر و شده تشکیل قطعه شاسی چند یا دو از دیگر بعبارت. باشند یدک و کشنده یا و یدک نیمه و کشنده مختلف ترکیبات

 محورهای روی بر بقیه و کشنده محور وسیلۀ روی بر بار وزن از قسمتی حالت این در. است محور چند یا دو دارای قطعه

 دارد. وجود متفاوتی های کاربریبا  متنوعی مرکب باری وسایل اساس این بر. شود می تقسیم قطعات سایر

 کشنده

 ها یدک یا هایدک کشیدن نیمه برای اصوالً و بوده معروف اسب بنام ایران در که است مرکب نقلیه وسیلۀ یک اصلی بخش

 تعداد و قوی نسبتاً موتور بار، دارای مکان تغییر و کشیدن جهت نیاز مورد نیروی به توجه با ها کشنده. است شده طراحی

 و کشنده وسیلۀ محورهای روی بر وزن بار از قسمتی که است ای به گونه وسیله این ساختار. باشند می متفاوت محور

 بنام دستگاهی به مجهز کشنده وسیلۀ قسمت تحتانی. گیرد می قرار یدک یا یدک نیمه محورهای روی بر دیگر قسمتی



 شاسی انواع دارای ها کشنده. سازد می متصل کشنده مفصل به بصورت را یدک یا یدک نیمه که است، پنجم چرخ یا ریش

 .دارند را ها یدک و نیمه یدک انواع حمل قابلیت که باشند می مختلفی باری های

 

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

 کد آیسیک محصول طرح

 واحد سنجش کد آیسیک شرح محصول ردیف

 رقمی 11کد آیسیک 

 دستگاه 0,01,0,0,5 کامیون کشنده )اسب( 0

 رقمی 8کد آیسیک 

 دستگاه 0,0100,3 کشنده چند منظوره ,
 www.behinyab.irمأخذ: پورتال بهین یاب و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران

 کد تعرفه محصول طرح

 واحد سنجش حقوق ورودی شرح کاال کد تعرفه

 کیلوگرم 1, کشنده 0,,51,
 00,3مقررات صادرات و واردات سال مأخذ: کتاب 

 

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

پیش بینی وضعیت آتی بازار کشنده اینگونه تحلیل می  شود.آینده صنعت مورد بررسی تحلیل میدر این قسمت وضعیت 

آتی  عرضه این در حالی است که. دستگاه برآورد شده است 31418 سال آینده بطور میانگین 5در  شود که تقاضای آتی

 22834 دستگاه می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی کشنده، 2442سال آینده به طور میانگین معادل  5طی 

  .دهددستگاه کمبود با در نظر گرفتن ظرفیت نوسازی را نشان می

 ..........واحد: دستگاه         ای محصولتقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه جدول

 1411 1333 1338 1331 1334 سال                                شرح

 ,,,05 0,0,3 0,,00 550,, 55,0, پیش بینی تقاضا

 3,01 5,,5 5,,5 5,,5 5,,5 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

کمبود عرضه با در نظر گرفتن 

 ظرفیت نوسازی
-21284 -23118 -22324 -28831 -31123 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-2

 ظرفیت اسمی 

 واحد سنجش  شرح                           سال 

 دستگاه درصد استفاده از ظرفیت 

 01111  انواع کامیون

 

 ظرفیت عملی 

شرح                           

 سال 
 سال دوم سال اول واحد سنجش 

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

سال 

 ششم

درصد استفاده 

 از ظرفیت 
 %111 %111 %111 %31 %81 %12 دستگاه

 01،111 01،111 01،111 111،, 111،, 0،511   انواع کامیون

 

 شاخص های عملیاتی-4

 واحد مقدار شرح

 روز 011 تعداد روز کاری

 نوبت , تعداد نوبت کاری

 ساعت , زمان هر شیفت

 

 فرآیند تولیدتکنولوژی و -1

 میباشد. کاری فعالیت اجرایی کارخانه، مشتمل بر خطوط تولید بدنه، رنگ، تزئینات و تکمیل

 این پروزه شامل سه مرحله میباشد:

 مونتاز اولیه -0

 رنگ امیزی -,

 مونتاز ثانویه-0

 گردد.تعیین میبرنامه تولید  محصول نهایی انواع کامیون های اسکانیا میباشد. که برحسب سفارش فروش،



مونتاژ شده و در محل خود قرار  اجزا و قطعات خودرو توسط تجهیزات و ماشین االت این بخش، در بخش مونتاژ اولیه،

 میگیرند.

وارد مرحله مونتاژ نهایی شده و کلیه قسمت های نه صورت گرفته و در نهایت بدنه رنگ امیزی بد در مرحله رنگ امیزی،

 ر گرفته و محصول نهایی جهت عرضه به بازار ارایه میگردد.خودرو در کنار هم قرا

 

 مواد اولیه  -8

 شرح

 مواد اولیه بخش رنگ

 پولیش/سمباده/دستمال چسبی/پد و سایر مواد مصرفی

 سیلر

 رنگ 

 مواد چربی گیر فسفات

 مواد اولیه بخش مونتاژ و بدنه

 اسکلت کابین)بدنه(

 قطعات مورد نیاز مونتاژ

 اصلی)موتور،گیربکس و ....قطعات 

 سایر

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 1412 1411 1411 1333 1338 1331 واحد سنجش  شرح                           سال 

 %111 %111 %111 %31 %81 %12 دستگاه درصد استفاده از ظرفیت 

 01،111 01،111 01،111 111،, 111،, 0،511   انواع کامیون

 

 

 

 



 شاخص های اقتصادیتعیین -3

 ارزش شرح شاخص

 ,%5,41 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 ,,%534 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال ,40, دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال ,5،,05،3,340 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 51413% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل -در سال اول نقطه سربسر

 0,400% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل -در سال مبنا نقطه سربسر

 میلیون ریال,,5،50,4,, میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال (

 میلیون ریال,550،05,45،, میزان سود )زیان( در سال مبنا ) میلیون ریال (

 %3403 سود ویژه به درآمد در سال اول نسبت

 %8.60 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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

 %,,5,4 در سال مبنا)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


