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 (لی)گاز و گازوئزلیسوز د همزماندستگاه  دیتول موضوع 

 دستگاه 0111 ظرفیت

 تهران، شهرک صنعتی ساالریه اجرا محل
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 میلیون ریال 20515 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 09925 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0101 های قبل از بهره برداریهزینه  

 میلیون ریال 05003 گردش  در سرمایه 
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 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 21030190
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 32120% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 3.50 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%77.60 

 نفر 09 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 در واحد این. باشد می دیزل موتورهای سوز همزمان کیت اندای راه و نصب مونتاژ، خط احداث طرح اجرای از هدف

 3 کاری شیفت 0 در واحد این. شود می احداث ساالریه صنعتی شهرک در واقع مربع متر 0111 مساحت به زمینی

 .داشت خواهد فعالیت نفر 03 مستقیم اشتغالزایی با سال در کاری روز 011 و روز در ساعته

 به طور کلی هدف از احداث این واحد به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

 زایی مؤثراشتغال  -0

 بهینه سازی مصرف سوخت -5

 مدیریت مصرف انرژی -0

 تامین نیاز داخلی  -3

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 هیساالر یتهران، شهرک صنعت

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 کیت همزمان سوز دیزل:

ی شود که پس از حرکت و با افزایش با استتفاده از کیت همزمان ستوز دیزل، این امنان برای وستیله نقلیه دیزلی فراهم م   

   .دور موتور به صورت همزمان و ترکیبی و با نسبت معین از سوخت دیزل و گاز طبیعی استفاده کند

 کنترل یزمهایمنان و قیدق یسنسورها ،ینروپروسسوریم یستمهایس نیتر شرفتهیپ از استفاده بادر کیت همزمان سوز 

 ابدی کاهش موتور یخروج توان آننه بدون داده کاهش %91 تا یحت را لیگازوئ مصرف توانیم همزمان بطور لیگازوئ و گاز

 .شود مواجه یلخت با یریبارگ زمان در موتور العمل عنس ننهیا ای و



 

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

 موتور دیزلی ISICکدهای 

 واحد سنجش کد آیسیک محصول ردیف

 رقمی 8

 دستگاه 59000051 موتور دیزلی)بجز موتور وسایل نقلیه(  0

 رقمی 11

 دستگاه 2911412323 موتورهای صنعتی با سیستم تراکمی 1

 یاب و وزارت صنعت، معدن و تجارتماخذ: پورتال بهین

 می باشد.  01و درصد تعرفه  331391کد تعرفه اختصاص یافته به موتورهای تراکمی ) دیزلی و نیمه دیزلی ( 

 

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

تن  2131سال آینده بطور میانگین  2در  شود که تقاضای آتیاینگونه تحلیل می بینی وضعیت آتی بازار موتور دیزلیپیش

تن در سال  5113سال آینده به طور میانگین معادل  2آتی طی  این در حالی است که عرضه. در سال برآورد شده است

اجرای طرح حاضر عالوه بر  .دهددر سال کمبود را نشان می تن 0105 می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی ،

 تامین نیاز داخلی کشور از خروج ارز جلوگیری کرده و منجر به کاهش واردات خواهد شد.

 موتور دیزلی              واحد:تن تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1411 1333 1338 1331 1331 شرح  /  سال

 5113 5113 5113 5113 5113 اجراعرضه واحدهای فعال و در دست 

 1020 2323 2209 2003 2110 تقاضای داخلی

 30 30 30 30 30 تقاضای خارجی 

 -4131 -3838 -3113 -3333 -3111 کمبود عرضه

 

 

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-3

 ظرفیت اسمی :

 تعداد تولیدی سالیانه  شرح محصول 

 0111 کیت همزمان سوز دیزل

 

 ظرفیت عملی 

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح/سال

 %011 %31 %11 %31 درصد استفاده از ظرفیت اسمی

 0111 311 111 311 ظرفیت عملی

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 012 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 3 زمان هر شیفت

 

 تولیدتکنولوژی و فرآیند -1

 روش مونتاژ

کیت همزمان سوز دیزل محصولی است که در کشور آلمان تولید می شود. جهت تولید  و مهندسی معنوس این محصول 

طراحی شده و چاپ گردد. کلیه  PCBمی بایست محصول اورجینال تهیه گردد و سپس برد النترونینی آن بر روی مدار 

وارد آزمایشگاه  QCل در سالن مونتاژ یا تولید مونتاژ گردد و در مرحله سنسورها می بایست کالیبره گردند. سپس محصو

 شده و بر روی یک دیزل پیاده سازی گردد. 

 در آزمایشگاه میبایست گازهای خروجی به منظور تخمین صحیحی از احتراق کامل در محفظه احتراق ارزیابی گردند. 

 

 



 پیش بینی میزان تولید -8

 سال چهارم سال سوم دومسال  سال اول شرح/سال

 %011 %31 %11 %31 درصد استفاده از ظرفیت اسمی

 0111 311 111 311 ظرفیت عملی

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 32120% (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 10153% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 میلیون ریال 21030190 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %1125 نسبت سود خالص به فروش

 %3113 نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

 


