
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 قطعات خودرو دیتول موضوع 

 )دستگاه( انواع استارتر 055555و  نامی)دستگاه( انواع د 055555 ظرفیت

 اشتهارد یاستان البرز، شهرک صنعت اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 281،812 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 810،211 تثابسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 1،552 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 18،111 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 85 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 282،812

ج
تای

ن
 

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
 

 21% :(IRR)گذاری ایهسرم داخلی بازده نرخ

 سال 1.1 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
15% 

 نفر 888 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

  



 معرفی پروژه-1

خودور به شرح زیر می هدف از تأسیس این طرح تولید قطعات، مونتاژ و تست نهایی و فروش دو مجموعه مهم موتور انواع 

 باشد:

 مجموعه 055.555الف: مجموعه دینام انواع خودرو سواری              با ظرفیت اسمی تولید سالیانه 

 مجموعه 055.555ب: مجموعه استارت انواع خودور سواری              با ظرفیت اسمی تولید سالیانه 

ظرفیت  %10و سایر عوامل، ظرفیت عملی تولید به شرح زیر معادل  با توجه به عوامل محدود کننده فنی، بازار، پرسنلی

 گردد:اسمی برآورد می

 مجموعه 220.555الف: مجموعه دینام انواع خودرو سواری              با ظرفیت عملی تولید سالیانه 

 عهمجمو 220.555ب: مجموعه استارت انواع خودور سواری              با ظرفیت عملی تولید سالیانه 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 اشتهارد یاستان البرز، شهرک صنعت

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 دینام خودرو

در واقع وظیفه باطری تنها تهیه برق  شود.توسط دینام انجام می بودن اتومبیل، شارژ باطری اتومبیل در طول زمان روشن

بودن،  رسانی به نقاط مختلف قطعات برقی ماشین در حین روشنست و برقانبودن ماشین  زدن یا روشن در هنگام استارت

 شودتوسط دینام انجام می

 استارتر خودرو

 باشد.کردن خودرو میاندازی و چرخش موتور برای روشنوظیفه استارت راه

 اساس کار استارت:

هر سیم حامل جریان اطراف در که دانیم می ،ر دهیماگر در یك میدان مغناطیسی یك میله هادی حامل جریان برق قرا

شود که این میدان با میدان مغناطیسی اصلی بر هم نیرو وارد کرده سپس حرکت میله برق میدان مغناطیسی تولید می

 که جریان از طریق دو نیمبجای یك میله هادی از یك قاب و دو نیم حلقه استفاده کنیم هنگامی حال اگر شود.هادی می



های تشكیل قطب میدان مغناطیسی بوجود آمده اگر ،حلقه به قاب ارسال شود و با توجه به جهت جریان در داخل قاب

 جهت الكتریكی موتورهای در. شودمی قاب جذب باعث دهد غیرهمنام هایقطب اگرتشكیل همنام دهد باعث حرکت قاب و

 .شود قاب چرخش باعث و دهد همنام هایقطب تشكیل که شودمی انتخاب طوری جریان

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

 جدول کد آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 عدد Alternator 3190512367 آلترناتور )دینام( 8

 عدد Alternator cushion 3190512398 بالشتك دینام 2

 عدد Armature 3190512399 مآرمیچر دینا 1

 عدد Engine starter 3190512372 استارتر انواع خودرو 2

 استارتر انواع خودرو سواری و وانت 0
Starter of different types 

of cars and van trucks 3190612379 عدد 

 یابتال بهینورمأخذ: پ

 

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

ف
دی

ر
 

 کد تعرفه نوع کاال
د واح

 سنجش

 U 10882585 استاتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت 8

2 
آالت بوس، کامیون، کامیونت، ماشیناستارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینی

 راهسازی و کشاورزی
10882525 U 

 أخذ: سازمان توسعه تجارت ایرانم
 

 (رفکمبود، مازاد و مصمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 0در  رودینام و استارتر خود تقاضای آتیاینگونه تحلیل می شود که  دینام و استارتر خودروتی بازار آپیش بینی وضعیت 

سال آینده به طور  0طی  آتی عرضهبرآورد شده است. این در حالی است  دستگاه 8020821 سال آینده بطور میانگین

 1111005 دینام و استارتر خودرویل موازنه عرضه و تقاضای آتی می باشد و تحل دستگاه 1801111میانگین معادل 

 .کمبود را نشان می دهد دستگاه

 



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

 1331 1331 1331 1334 1333 شرح

 85،815،515 85،282،058 8،028،020 1،108،818 1،251،022 ی داخلیپیش بینی تقاضا

 2821 8228 2،821 8،850 8،885 *پیش بینی صادرات

 1،258،858 1،880،102 1،818،088 1،821،022 1،511،218 پیش بینی عرضه

 -4،123،114 -4،222،111 -3،342،213 -2،121،112 -2،121،433 کمبود عرضه

 سب تن محاسبه شده بود در این قسمت به دستگاه تبدیل شده است.*پیش بینی های مربوط به صادرات که بر ح

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت )عدد/سال( محصول )عدد/روز( ساعت مفید در سال محصول)عدد/ساعت( شرح

 055.555 8182 2825 828 مونتاژ دینام

 055.555 8182 2825 828 استارت خودرو

 

 عملی ظرفیت 

 ظرفیت عملی )عدد در سال( راندمان ظرفیت اسمی )عدد در سال( رحش

 220.555 %10 055.555 دینام خودرو

 220.555 %10 055.555 استارت خودرو

 

 شاخص های عملیاتی-1

تعویض دقیقه زمان جهت تغذیه و عبادت و  15ساعت خواهد بود که معادل  1تعداد ساعت کاری پرسنل در هر شیفت 

 لباس در هنگام ورود و خروج و خستگیهای مجاز کاری می باشد.

 شیفت 2 ساعت                      شیفت کار در روز : 0/1 ساعت مفید کاری در شیفت : 

 تعداد روزهای تعطیل  محاسبه روز کاری در سال 

 02   هر هفته جمعه ها تعطیل باشد

  21  باشد هر یك هفته در میان پنج شنبه ها تعطیل

 1  اسفند 28تعطیالت رسمی عید به همراه 



 0  میانگین تعطیالت رسمی موجود در سال

 18  مجموع کل تعطیالت

 روز 211  تعداد روزهای کاری در سال

 ساعت 2825  تعداد ساعت مفید در سال :

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 



 

  



 مواد اولیه  -8

 محل تامین واحد شرح

 ایران عدد M8مهره 

 ایران عدد واشر فنری

 ایران عدد پولی

 ایران عدد بوش بلند

 ایران عدد درپوش جلو

 ایران عدد بلبرینگ پوسته

 ایران عدد پلیت

 ایران عدد M5*15پیچ 

 ایران عدد بلبرینگ روتور

 ایران عدد درپوش عقب

 ایران عدد M5*30پیچ 

 ایران عدد بوش باکالیت

 ایران عدد M5*60پیچ 

 ایران عدد M5واشر تخت 

 ایران عدد M17مهره 

 ایران عدد بوش چاکدار

 ایران عدد بوش کوتاه

 ایران عدد 0واشر موجی 

 ایران عدد هیت سینك

 ایران عدد شارالک

 ایران کیلوگرم سیم و روغن لحیم

 ایران دست کارتن بسته بندی ، چسب نواری و پالستیك جهت دینام

 ایران عدد تهیت سینك مثب

 ایران عدد دیود قدرت مثبت

 ایران عدد هیت سینك منفی

 ایران عدد دیود قدرت منفی

 ایران عدد دیود میدان

 ایران عدد درپوش رکتی فایر

 ایران عدد قاب اصلی رکتی فایر

 ایران عدد خازن

 ایران عدد اتصال دهنده خازن



 محل تامین واحد شرح

 ایران عدد 8بوش عایق 

 ایران عدد 2بوش عایق 

 ایران عدد ورق عایق رکتی فایر

 ایران عدد ورق عایق دیود

 ایران عدد ورق عایق خازن

 ایران عدد پیچ استقرار

 ایران عدد قاب اصلی رگوالتور

 ایران عدد صفحه قاب اصلی

 ایران عدد آی سی رگوالتور

 ایران عدد درپوش آی سی

 ایران عدد زغال

 ایران عدد فنر زغال

 ایران عدد زغالدرپوش سیمهای 

 ایران عدد درپوش زغال

 ایران عدد درپوش رگوالتور

 ایران عدد پنجه ای عقب

 ایران عدد پنجه ای جلو

 ایران عدد پروانه عقب

 ایران عدد پروانه جلو

 ایران عدد قاب پالستیكی سیم پیچ

 ایران مجموعه سیم روتور

 ایران عدد کلكتور

 ایران عدد پایه کلكتور

 ایران عدد وتورشفت ر

 ایران عدد هسته استاتور

 ایران عدد کاغذ عایق سیم پیچ

 ایران عدد سیم استاتور

 ایران عدد درپوش جلو استارت

 ایران عدد شفت اصلی گیربكس استارت

 ایران عدد پین گیربكس خورشیدی استارت

 ایران عدد چرخ دنده خورشیدی استارت

 انایر عدد بوش فاصله انداز استارت



 محل تامین واحد شرح

 ایران عدد فنر نگهدارنده استارت

 ایران عدد کالچ یكطرفه استارت

 ایران عدد لیور استارت

 ایران عدد پین لیور استارت

 ایران عدد قطعه تنظیم استارت

 ایران عدد خورشیدی پلیمری استارت

 ایران عدد کاور چرخ دنده خورشیدی استارت

 ایران عدد رینگ شفت استارت

 ایران عدد استارت مهره شش گوش

 ایران عدد واشر فنری استارت

 ایران عدد سلونوئید استارت

 ایران عدد پیچ مسی استارت

 ایران مجموعه آرمیچر استارت

 ایران عدد بوش  استارت

 ایران عدد محفظه استارت

 ایران عدد پرچ استارت

 ایران عدد پین استارت

 ایران عدد آهنربا استارت

 ایران عدد استارتگیره آهنربا 

 ایران عدد گردگیر پالستیكی استارت

 ایران عدد فنر استارت

 ایران عدد صفحه زغال استارت

 ایران عدد گردگیر الستیكی استارت

 ایران عدد زغال منفی استارت

 ایران عدد زغال مثبت استارت

 ایران عدد مهره شش گوش استارت

 ایران عدد واشر تخت استارت

 ایران عدد ب استارتدرپوش عق

 ایران عدد درپوش استارت

 ایران عدد خار رینگی استارت

 ایران عدد بوش استارت

 ایران عدد واشر استارت



 محل تامین واحد شرح

 ایران عدد پیچ مسی دو سر رزوه استارت

 ایران عدد پیچ درپوش عقب استارت

 ایران عدد شیر تنظیم کننده استارت

 ایران عدد شیر ضد سایش استارت

 ایران عدد ی چرخ دنده استارتبوش مس

 ایران عدد خار رینگی استارت

 ایران عدد صفحه نگهدارنده گیربكس استارت

 ایران عدد بوش فاصله انداز پشت آرمیچر استارت

 

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 پنجمسال  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح                                          سال  

 855 855 10 10 10 درصد استفاده از ظرفیت عملی 

            تولیدات: )واحد بر حسب دستگاه در سال (

 220،555 220،555 118،205 181،105 821،105 انواع دینام خودرو سواری

 220،555 220،555 118،205 181،105 821،105 انواع استارتر خودرو سواری

 812،222 812،222 122،122 131،122 231،122 جمع تولیدات

 

  



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 21% (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 12% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 1.1 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 282،812 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %15 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point قطه سربسر در سال اول )ن

 %21 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 81،121 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 81،182 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %1 ویژه به درآمد در سال اولنسبت سود 

 %1 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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

 %821 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


