
 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 حمل غالت و سوخت یومینیساخت مخازن آلومطرح  موضوع 

 دستگاه 0011 ظرفیت

 شهر کاشان اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 697914 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 000,111 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 09,711 برداریهزینه های قبل از بهره  

 میلیون ریال 001,014 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (N PV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 409,000

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 04% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.0  گذاری سرمایه بازگشت دوره

 Break even نقطه سربسر در سال اول )

poi nt)- های تأمین مالیشامل هزینه 
60% 

 نفر 009 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

تانکرهای ناوگان حمل و نقل در بخش خصوصی یا تعاونی مستهلک هستند که با استانداردهای  %01طبق شواهد بیش از 

ن باشند. مجری ایهای نفتی مطابقت نداشته و عمال فاقد توجیه اقتصادی میوزارت راه و شرکت پخش فرآوردهحمل و نقل 

های حمل و نقل و مسئوالن محترم, زمینه ساماندهی تانکرهای طرح تصمیم دارد با آشکارسازی فضای مناسب برای اتحادیه

 یابیدست د )تانکرهای آلومینیومی( را برای ناوگان بوجود آورد.ناوگان حمل و نقل را فراهم سازد و همچینن تکنولوژی جدی

به طورکلی . است اجرای طرح مورد نظر اندازچشم ترینمهمل( حم زمان تقلیل و هاهزینه کاهش) اقتصادی نقل و حمل به

 پرداخته است: واحد تولیدی مدنظر سنجی احداثبه منظور نیل به اهداف زیر به مطالعه امکان شرکت تقطیران کاشان

 های نفتیهای پخش فرآوردههزار دستگاه تانکر ناوگان حمل سوخت شرکت 0نوسازی  (0

 رشد قابل توجه تکنولوژی ساخت تانکرهای آلومینیومی (0

 ت ساخت داخل و کاهش واردات محصول رقیب خارجیجایگزینی تانکر ناوگان فرسوده از طریق تولیدا (0

 طریق افزایش ظرفیت حجمی مخازن حمل و نقلوری بخش حمل و نقل از ارتقای بهره (6

)افزایش ظرفیت بارگیری  ایای از طریق کاهش تردد جادههای اجتماعی ناشی از حمل و نقل جادهکاهش هزینه (0

 و کاهش تعداد دفعات بارگیری(

 آن به دلیل گونه آلودگی )پوسیدگی مخزن( به داخل کشور و صادراتائه سوخت سالم, پاک و عاری از هرار (4

 های جهانیمطابقت با استاندارد

 های جانبی عرضه کننده خدمات حمل و نقلکاهش هزینه سوخت مصرفی و هزینه (9

0)  

 معرفی محل اجرای طرح-2

 در شهر کاشان می باشدموقعیت پروژه 

  



 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 بارگیر:

 بارگیر دو نوع به که گیردقرار می آن روی یا داخل کاال, که است باری نقلیه وسیله از غیر ثابت و ثابت قسمت بارگیر,

 حالی در باشدنمی باری نقلیه وسیله کشنده )بدنه( قسمت از شدن جدا قابل آن ثابت نوع .شودمی تقسیم غیر ثابت و ثابت

. با باشدیم موجود یدک و یدک نیمه صورت به دو و بوده جدا باری نقلیه وسیله کشنده قسمت از بارگیر غیر ثابت که

 باشد شرح آن به صورت ذیل است:دار مینظر تولیدی, بارگیر مخزن توجه به اینکه محصول مورد

 دار:بارگیر مخزن

 ای,مواد شیمیائی, فله حمل برای که است فایبرگالس یا فلز جنس از شکل ایهاستوان بارگیر نوعی دارمخزن بارگیر

 نفتی, مشتقات نظیر مایعاتی حمل برای عمدتاً که دارمخزن بارگیر از ایگونه رود.می بکار مایعات دیگر و نفتی مشتقات

شرکت تقطیران کاشان در نظر دارد از طریق تکنولوژی جدید  .شودمی نامیده تانکر گیرد,می قرار استفاده مورد ... و آب

ساخت تانکرهای آلومینیومی اقدام به نوسازی ناوگان حمل و نقل سوخت و غالت در داخل کشور نماید. مشخصات تانکرهای 

 تولیدی توسط چندین شرکت تریلرسازی در بخش ذیل آورده شده است:

 

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

 جدول کد آیسیک محصول

 واحد سنجش کد آیسیک شرح محصول ردیف

 دستگاه 0601600001 تریلر تانکر بر 0

 دستگاه 0601000000 تانکر تریلر سه محور 0

 دستگاه 0601000000 تانکر تریلر دو محور 0
 بهین یاب پورتال مأخذ:

 محصولجدول کد تعرفه 

 واحد سنجش حقوق ورودی شرح کاال کد تعرفه

 کیلوگرم 61 تریلرهای تانکردار و نیمه تریلرهای تانکردار 09040011

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 



 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-74

جه با کمبود عرضه مواتحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و تقاضا در سال های آتی نشان میدهد که در سال های آتی 

سوده بیشتر خواهد بود بطوریکه تریلرها با لحاظ ظرفیت ناوگان فر خواهیم بود این در حالی است که میزان کمبود تانکر

تانکر تریلرها بالغ بر  %40اساس آخرین اطالعات بدست آمده از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای, در حال حاضر بر

 شور فرسوده می باشند که نیاز نوسازی دارند. دستگاه در داخل ک 0040

سال آینده از  01الی  6دستگاه تانکر تریلر بین  0100سال آینده و  6الی  0دستگاه تانکر تریلر بین  619عالوه بر این 

دور خارج خواهند شد لذا اجرای طرح مورد نظر از طریق بهسازی ناوگان حمل و نقل, درصدد افزایش ظرفیت حجمی 

, بر اساس مطالعات انجام شده تقاضا برای عالوه بر این نقل کشور می باشد. ن حمل و ارتقای بهره وری حمل ومخاز

فرآوردهای نفتی در سال های آتی افزایش و در پی آن تقاضا برای حمل و نقل سوخت توسط تانکرهای مخزندار افزایش 

 ت.از حمل و نقل فرآورده های نفتی مربوط به حمل و نقل سوخت در داخل کشور اس % 91خواهد یافت چرا که بیش از 

 جدول تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا                          )واحد: دستگاه(

 1337 1331 1331 1334 1333 سال         /شرح          

 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 پیش بینی کل امکان عرضه

 7,999 7,060 7,609 7,070 7,090 پیش بینی کل تقاضا

 007 007 010 010 0449 ظرفیت ناوگان فرسوده کشور

 -7،1,2 -1،347 -1،1,1 -1،133 -3،1,1 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 واحد سنجش ظرفیت نام محصول ردیف

 دستگاه 0011 لیتری 00111تانکر تریلر آلومینیومی  1

 ظرفیت عملی

 سنجشواحد  ظرفیت نام محصول ردیف

 دستگاه 0001 لیتری 00111تانکر تریلر آلومینیومی  1

 



 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 001 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 0 شیفت کاری در روز

 ساعت 01 ساعت کاری در شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 
 



 

 مواد اولیه  -,

 محل تامین واحد شرح

 رجیخا تن میلیمتر 0-0با ضخامت  0111آلومینیوم سری ورق 

 داخلی عدد جعبه ابزار

 داخلی عدد جعبه شیر آالت

 داخلی حلقه رینگ

 داخلی حلقه الستیک بارز

 داخلی عدد گلگیر خارجی

 داخلی سری چراغ ها و سیستم روشنایی

 داخلی سری ebs wabcoسیستم ترمز 

 داخلی دستگاه safمحور دیسک 

 داخلی مجموعه شیرآالت

 داخلی کیلوگرم سیم جوش حلقوی تیگ و میگ 

 داخلی سری رنگ و سایر 

 داخلی کیلوگرم . آرگون CO0شارژ مخازن گاز 

 

 .پیش بینی میزان تولید -3

 سال

 شرح
 سال سوم سال دوم سال اول

 %011 %011 %61 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 0001 0001 011 آلومینیومی حمل سوختتانکر تریلر سه محور 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 04% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 009% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 0.0 دوره بازگشت سرمایه عادی

 ریالمیلیون  409,000 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

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

 90,040 )زیان( در سال اول )میلیون ریال( میزان سود

 %00 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

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

 


