
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 یکیالکتر هیوسائط نقل دیطرح احداث کارخانه تول موضوع 

 استان مازندران، شهرستان چالوس اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 8,0،0,4،, کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 3،4,8,,،0 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 8,,،,,, از بهره برداریهزینه های قبل  

 میلیون ریال ,,0،,38،, گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 08 دوره بهره برداری 

 ریال ونیلیم 36,176,483,11 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 %40.40 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 3.84 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
,,.04% 

 نفر 3,88 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معرفی پروژه-3

 زای ناشی امحیطی و انتشار گازهای گلخانههای زیستهای فسیلی و افزایش میزان آالیندهمساله کمبود منابع سوخت

زمانی است که ذهن بسیاری از محققان حوزه محیط زیست و صنایع خودروسازی سراسر  ها دیرنقل عمومی خودرو وحمل

های نو و تولید خودروهای پاک، به کمک حل مشکالت جهان را به خود معطوف کرده است تا با استفاده از انرژی

 388می باشد این واحد در  الکتریکیولید وسایل نقلیه هدف از اجرای طرح احداث واحد تاز این رو  محیطی بیایندزیست

ساعته در روز فعالیت خواهد داشت بطور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف  0سال و سه شیف  روز کاری در

 زیر می باشد:

 استفاده از تکنولوژی های نوین و کاهش صدمات به محیط زیست  -0

 کاهش واردات  -,

 منطقه و حتی اروپاصادرات به کشورهای  -3

 تامین نیاز داخلی -,

 معرفی محل اجرای طرح-2

 استان مازندران، شهرستان چالوس

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-1

 خودروی برقی یا خودروی الکتریک

نیروی جهت شود که از باتری به خودرویی گفته می Electric vehicle :به انگلیسی خودروی برقی یا خودروی الکتریک

این خودروها دارای موتور الکتریکی به همراه باتری هایی برای تامین  .کندمی استفاده سوزموتور درونجای  به محرکه

الکتریکی و هم برای تامین انرژی الزم برای سایر  انرژی الکتریکی بوده و از انرژی باتری ها هم بعنوان نیروی محرکه موتور

ع و حتی از مناب تجهیزات استفاده می شود. باتری ها می توانند هم از طریق اتصال به شبکه برق و هم از انرژی ترمز خودرو

 .می شوند الکتریکی غیرشبکه نظیر پیلهای خورشیدی شارژ

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2


 انواع خودروهای برقی

 برقی تمام خودروهای 

 هیبرید خودروهای HEV 

 شبکه به اتصال قابلیت با هیبرید خودروهای  PHEV 

 سوختی پیل برقی خودروهای ... 

 

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

 محصوالت طرحانواع کدهای آیسیک 

 کد محصول واحدسنجش نام محصول ردیف

 ,3,08,0,30 دستگاه اتوبوس برقی 0

 ,3,08,0,30 دستگاه میدل باس برقی ,

 3,08,0,303 دستگاه مینی بوس برقی 1

 3,08,0,300 دستگاه تن برقی 8,تا  4کامیون  6

 ,3,08,0,30 دستگاه انواع ون برقی 1

 9135151953 دستگاه موتورسیکلت      برقی اسکوتر 4

 0,0,348,,3 دستگاه موتور سیکلت برقی غیر اسکوتر 8

 ,,0,3,,,,3 دستگاه دوچرخه برقی 7

 ,,0,3,,,,3 دستگاه اسکوتر برقی 9

 مأخذ:درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت)بهین یاب(

 انواع وسایل نقلیه برقیمعرفی کدهای تعرفه 

 حقوق ورودی کد تعرفه گمرکی عنوان فارسی

 , 0483,808 وسایل نقلیه دارای موتور الکتریکی

 , 048,0888 برقی( -)دیزلیلوکوموتیو 

 ,,03مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال  

 

 

 

 

http://electricvehicles.blogsky.com/1393/08/04/post-4/


 (کمبود, مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-6

خودروسازی گام مهمی در  هایهای سوخت فسیلی، کارخانههای ناشی از خودروها و محدودیتمروزه با توجه به آلودگیا

که مزایای بیشماری از جمله  .اشاره کرد الکتریکیها می توان به خودروهای اند که از جمله آنمقابله با این امر برداشته

 موارد ذیل را داراست:

 کامال عاری از آالیندگی گازهای گلخانه ای هستند. 

 سر و صدای بسیار کم تولید می کنند. 

  باالتر از موتورهای احتراق داخلی دارندراندمان بسیار. 

 ها کم استقیمت موتورهای الکتریکی آن. 

 الکتریکی های ماشین انواع 

 الکتریکی هایماشین بندی طبقه 

هایی در جهت ساخت خوشبختانه در کشور ما هم تالش ضرورت تولید آنان را نشان می دهد. مزایای بیشمار این خودروها

 ها خواهیم بود.ها به خیابانی نزدیک شاهد ورود آناین خودروها به عمل آمده است و در آینده

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 واحدسنجش ظرفیت نام محصول ردیف

 دستگاه 88,, اتوبوس برقی 0

 دستگاه 3088 میدل باس برقی ,

 دستگاه 888, مینی بوس برقی 1

 دستگاه 3,88 تن برقی 8,تا  4کامیون  6

 دستگاه 88,, انواع ون برقی 1

 دستگاه 3888 اسکوتر  موتورسیکلت برقی 4

 دستگاه 3888 موتور سیکلت برقی غیر اسکوتر 8

 دستگاه 888, دوچرخه برقی 7

 دستگاه 08888 اسکوتر برقی 9

 



 

 ظرفیت عملی

 شرح 
ظرفیت اسمی 

 )دستگاه(

درصد استفاده از ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت عملی 

 )دستگاه(

 04,8 %48 88,, اتوبوس برقی

 448, %48 3088 میدل باس برقی

 088, %48 888, مینی بوس برقی

 8,,, %48 3,88 تن برقی 8,تا  4کامیون 

 30,8 %48 88,, انواع ون برقی

 088, %48 3888 اسکوتر موتورسیکلت برقی

موتور سیکلت برقی غیر 

 اسکوتر
3888 48% ,088 

 3,88 %48 888, دوچرخه برقی

 4888 %48 08888 اسکوتر برقی

 27234   64144 جمع

 

 شاخص های عملیاتی-4

 واحد مقدار شرح

 روز 388 تعداد روز کاری

 شیفت 3 تعداد نوبت کاری

 ساعت 0 زمان هر شیفت

 

 

 

 

 

 



 تولیدتکنولوژی و فرآیند -8

 

 پیش بینی میزان تولید -7

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح

 %088 %8, %08 %8, درصد استفاده از ظرفیت عملی 

 04,8 ,0,4 0,88 ,04 اتوبوس برقی

 448, ,,3, 0,0, 0338 میدل باس برقی

 088, 8,,, 8,,, 0,88 مینی بوس برقی

 8,,, ,8,, 0,48 ,,,0 تن برقی 8,تا  4کامیون 

 30,8 ,3,4 3808 ,,,0 انواع ون برقی

 088, 00,8 0408 08,8 موتورسیکلت برقی  اسکوتر

 088, 00,8 0408 08,8 موتور سیکلت برقی غیر اسکوتر

 3,88 30,8 088, 04,8 دوچرخه برقی

 4888 4388 488, 3,88 اسکوتر برقی

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-9

 ارزش شرح شاخص

 %40.40 (IRRداخلی کل سرمایه گذاری) نرخ بازگشت

 %00,.38 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 3.84 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال ,,.0,،30,،440 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

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

 میلیون ریال 8,.,,8,0،0،, ریال( هزارمیزان سود)زیان( در سال اول )

 %0,., نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %4,.0, سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 

 


