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 چکیده طرح -1

 معرفی پروژه

 موتورسیکلت برقیتولید  عنوان طرح: -1

   ( 35) گرید ینشده در جا یطبقه بند ییجابجا زاتیتجه ریساخت سا :بخش - 2

 (3591) موتورسیکلتساخت  بخش:زیر

 موتورسیکلت برقی خدمات/تولیدات: -3

 شهرک صنعتی سمنان، سمنان شهرستان، سمناناستان  محل اجرای طرح: -4

 شرح پروژه ) زمین ، ساختمان ، تاسیسات زیربنایی ، نحوه تولید و ...(:  -5

 میلیون ریال 25،063تاسیسات:     مترمربع     800،5مترمربع           مساحت ساختمان:  000،10زمین: ساحت م

باشد که در  در واقع مونتاژ قطعات اصلی و سازنده آن می فرآیند تولید این محصولشرح مختصر از فرایند تولید: 

 ها اشاره شده است. قسمت مواد اولیه به آن

 ید ساالنه:ظرفیت تول – 6

 در سال دستگاه 000،35در سال و ظرفیت عملی معادل  دستگاه 000،50ظرفیت اسمی معادل 

 

 وضعیت پروژه

 %50 دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل: -7

 فروش: -8

 درصد 70 بازار داخلی پیش بینی شده: -

 درصد 30 بازار خارجی پیش بینی شده: -

  سال 2 های تجاری(: یاز برای پروژه )از ابتدا تا زمان شروع فعالیتکل زمان مورد ن – 9
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 وضعیت طرح: - 10

 خیردسترس است؟ امکان سنجی طرح در  -

 ؟ خیرزمین مورد نیاز تهیه شده است -

 ؟ خیر( اخذ شده است، محیط زیست و غیرهجواز تاسیس، سهمیه ارزیمجوزهای قانونی ) -

 ؟ خیرلی یا خارجی منعقد شده استقرارداد مشارکت با شریك داخ -

 ؟ خیرقرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است -

 ؟ خیربا پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است -

 ؟ خیر( فراهم شده استتسهیالت زیربنایی )برق رسانی، آب رسانی مخابرات، سوخت، جاده و غیره -

های فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده  جهیزات و همچنین شرکتماشین آالت، تفهرستی از دانش فنی،  -

 خیراست؟ 

 ؟ خیرقرارداد خرید ماشین آالت، تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است -

 

 ساختار مالی

 ساختار مالی: -11

 شرح

 پول داخلی مورد نیاز
 پول خارجی

 مورد نیاز

 کل مبلغ به

 میلیون ریال میلیون یورو
نرخ 

 برابری
 معادل به م.یورو

 5.57 3.40 2.17 105،743 229،826 سرمایه ثابت

 4.11 0.00 4.11 105،743 434،318 سرمایه در گردش

 9.68 3.40 6.28 - 664،144 گذاری کل سرمایه

 در نظر گرفته شده است. 10/01/98ریال برای ارز نیمایی مورخ  105،743 نرخ یورو معادل

 یورومیلیون   3.40:    زات خارجیارزش ماشین آالت و تجهی -

 یورومیلیون     0     ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی:   -

 یورومیلیون    0ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی:           -

 یورومیلیون    0ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی:            -
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 بهره برداری سال 10در  یورومیلیون  3.57                    خالص ارزش فعلی: -

 درصد 35.47                           نرخ بازگشت داخلی: -

 بهره برداریسال از ابتدای دوره  3.19                          بازگشت سرمایه: دوره -

 %25:                حداقل نرخ سود مورد انتظار -

 

 اطالعات کلی طرح

 توسعه و تکمیل                        تاسیس       نوع طرح:             -12

 -          خالصه وضعیت شرکت : -

 -     نام ) اشخاص حقیقی / حقوقی ( : -

 -     فعالیت جاری شرکت : -

 - آدرس : -

 -      فاکس :                                           -      تلفن :  -

 -:وب سایت                                                                   -پست الکترونیکی :     

 خصوصی                                           ساختار قانونی شرکت :   دولتی  -

 مشاور تهیه طرح:  -

 نام شرکت  : شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

 A6تهران ، خیابان شریعتی ، ضلع شمالی پل صدر ، برج صدر ، واحد    آدرس : -

 021-22242075فاکس :      -                                  021-22694670-2 تلفن :  -

 www.dorsa.ir:     سایت  -                       info@dorsa.irپست الکترونیکی :     -

 

 یر را در صورت امکان ارائه فرماییدلطفاً مستندات ز

 مطالعه امکان سنجی طرح  

 مجوزهای قانونی ) جواز تاسیس ، مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره(     
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 موقعیت طرح-2

اجرا  سمنانصنعتی  شهرک، سمنانشهرستان  سمنانگردد این طرح در استان  با توجه به مطالعات اولیه پیشنهاد می

 باشند، یعوامل در انتخاب منطقه م نیمحصوالت جز مهمتر انتقال و هیبه مواد اول یکه دسترس یین جااز آ .گردد

با توجه به آنکه  یباشد، و از طرفمیاستان  ییایجغراف یها تیموقع نیاز بهتر یکیبه عنوان مرکز استان،  سمنانشهر 

به  باشد، یم یقابل واگذار نیزم یو دارا ییاربنیز ساتیتاس یدارا یصنعت یها از شهرک یکی سمنان یشهرک صنعت

 طرح در نظر گرفته شده است. یعنوان محل مناسب اجرا

 

 استان -2-1

 است رانیکشور ا یها از استان یکیاستان سمنان  

استان، شهر  نیشهر ا نیتر تیمرکز و پرجمع که

استان برابر با  نیمساحت ا باشد. میسمنان 

درصد  9/5 که است مربع لومتریک 97٬491

است   به خود اختصاص دادهمساحت کل کشور را 

 نیهفتمدر رتبه  ،نظر مساحت را ازاستان  نیاو 

از جانب  انناستان سم است.قرار داده  رانیاستان ا

گلستان و  ،یخراسان شمال یها شمال به استان

های خراسان جنوبی و   مازندران، از جنوب به استان

 یسرشمار هیبر پا تهران و قم محدود است. یها و از مغرب به استان یخراسان رضو اصفهان، از مشرق به استان

 است. نفر بوده 702٬360جمعیت این استان  1395 سال نفوس و مسکن
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 شهرستان -2-2

مرکز  ران،یا یاز شهرها یکیسمنان، 

استان سمنان و شهرستان سمنان 

شهر، در جنوب رشته کوه  نیاست. ا

در راه تهران  ر،یشمال دشت کوالبرز و 

 است.  به خراسان، قرار گرفته

 با شرق متشهر از س نیا 

دامغان و شاهرود، از  یها شهرستان

 1130 ا،یاست. ارتفاع متوسط آن از سطح در هیبا سرخه همسا غربو از  رزاد،یو شهم شهریمهد ن،یشمال به درجز

نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار هیبر پا؛ باشد یشهر استان سمنان م نیتر تیمتر است. سمنان پرجمع

  است. خانوار( بوده 49٬124نفر )در 185٬129شهر  نیا تیجمع 1395

 

 موقعیت پروژه -2-3

شهرک صنعتی سمنان با  اجرا گردد. صنعتی سمنانشود طرح جاری در شهرک  همانطور که ذکر شد، پیشنهاد می

 فاضالب، خانه تصفیه  ورزشی، مجموعه و تلفن گاز،  اختی نظیر: آب، برق،هکتار دارای امکانات زیرس 2046مساحت 

 حال در کار و کسب و فناوری خدمات مرکز صنعتی، واحدهای موردنیاز کار نیروی آموزش جهت مهارت ارتقاء مرکز

 و غیره به وری، مدیریت، بیمه مشاور بهره حضور مشاوران صنعتی از قبیل با ای مشاوره خدمات ارائه برای ساخت

 صنعتی واحدهای بهغیره  ماعات که جهت برگزاری سمینارها وتمترمربع و دارای سالن اج 6000 حدود مساحت

های  یدی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکتول محصوالت دائمی نمایشگاه دارای همچنین و رساند خواهد خدمات

خط فرعی راه آهن شهرک صنعتی  .گردد می صوالت تولیدی به مصرف کنندگانصنعتی استان که موجب معرفی مح

واحدهای صنعتی مستقر در  باشند و در شهرک صنعتی دارای ایستگاه می متصل به شبکه سراسری راه آهن کشور که

از درب کارخانه با ارزانترین قیمت ممکن از طریق حمل و نقل   توانند محصول تولیدی خود را مستقیماً شهرک می

  د اولیه تولیدی با نازلترین قیمت از طریق حمل و نقل ریلی مستقیماًشور حمل نمایند و یا مواقطه از کریلی به هر ن

 باشد. ی خدمات دهی به واحدهای صنعتی میهای جنبی که برا وارد کارخانه گردد و دیگر ساختمان
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اختمان اداری، آوری فاضالب، س های خدماتی و کارگاهی، شبکه جمع اینترنت، مجتمع این شهرک شامل امکانات

، صنعتی شهرک مجموعه به آهن راه اختصاصی و فرعی خط بوستان،، ای ی، مرکز ارتقاء مهارت فنی و حرفهنشان آتش

 باشد. و غیره می پساب پیشرفته تصفیه سیستم و فاضالب خانه تصفیه، گاز شبکه

 شده است: های دسترسی در نقشه زیر ارائه موقعیت مکانی پروژه و نقشه راه

 
 

 دسترسی به زیر ساخت ها-2-4

 محل تامین زیر ساخت فاصله تا محل پروژه )کیلومتر( زیر ساخت مورد نیاز ردیف

 سمنان یشهرک صنعت 0 آب 1

 سمنان یشهرک صنعت 0 برق 2

 سمنان یشهرک صنعت 0 گاز 3

 سمنان یشهرک صنعت 0 مخابرات 4

 سمنان یشهرک صنعت 0.12 راه اصلی 5

 سمنان یک صنعتشهر 0 راه فرعی 6

 فرودگاه سمنان 10 فرودگاه 7

 بندر امیرآباد مازندران 270 بندر 8

 سمنان 5 ایستگاه راه آهن 9
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 مشخصات فنی طرح-3

 محصول-3-1

 .باشدمی موتورسیکلت برقی محصول طرح حاضر   

 
 نیتر یدان بزرگ از اصلنه چن یحمل کاالها نهیو کاهش هز كیاز تراف یزمان ممکن و خالص نیکمتر حمل کاال در

 یزندگ یرا برا یکه دارد مشکالت یائیتمام مزا رغمینسبتا ارزان و سبك عل لهیوس نیا .باشد یم کلتیموتورس یایمزا

سوارها محسوب  کلتیموتورس انیجزو شاک زین ستیز طیمح کارشناسان کرده است. جادیا ستیز طیو مح یشهر

هوا  یآلودگ دیتشد یاز علل اصل یکیهوا  یوارونگ دهیو رخ دادن پدو معتقدند با ورود فصل زمستان  شوند یم

 رقابلیغ یکه دارد جزئ یستیز طیو مح یکیاز مشکالت تراف یجدا کلتیهرحال موتورس به ها هستند. کلتیموتورس

که  شود یم دهیآن شن یبر سامانده یمبن یهائ زمزمه کباریوقت  چند که هر شود یمحسوب م یشهر یانکار در زندگ

برخالف تصور عموم که گمان  .ها است آن یبا نوع برق ینیبنز یها کلتیموتورس ینیگزیجا یعال یها نهیاز گز یکی

ها در جدول  کلتیموتورس معتقدند کارشناسان هوا دارند یدر آلودگ یشتریکنند خودروها نسبت به موتورها سهم ب یم

 .هستند نیهوا صدرنش یمتهمان آلودگ

چند موتور را  ای كیکه توان حرکت  رندیگ یقابل شارژ م یها یخود را از باطر ازیبرق موردن یرقب یها کلتیموتورس

از  یبعض البته کنند. یقابل شارژ استفاده م یونی ومیتیل یها یاز باطر یبرق یها کلتیموتورس شتریب امروزه دارند.

توانند به  یم یبرق یها کلتیموتورس همه کردند. یاستفاده م دیدریمتال ه کلین یها یاز باطر یمیقد یها مدل

ی به صورت جمع بندی شده برق های کلتیموتورس یایمزا. در ذیل برق وصل شوند تا شارژ شوند یمعمول یزهایپر

 گردد: ارائه می

 



 سنجی استان سمنان امکان پیشمطالعات 

 استان سمنان ی، مرکز خدمات سرمایه گذاریسازمان امور اقتصادی و دارای

 طرح تولید موتورسیکلت برقی 

 

 11صفحه                                                                                      مهندسین مشاور درسا صنعت تهران 

 

 

 کربن( دیمنواکس دیهوا )کاهش تول یکاهش آلودگ -1

 یصوت یکاهش آلودگ -2

  یشیحرکات نما تیبخاطر عدم قابل یو مال یخسارات جانکاهش  -3

 یلیفس یها کاهش مصرف سوخت -4

 یلیفس یها عرضه سوخت یها گاهیجا كیکاهش تراف -5

 ینیبنز یها کلتیبا موتورس سهیدر مقا یدکیقطعات  و فرسودگی کاهش مصرف -6

 موتورسواران شتریب یمنیا -7

 برق یمعمول یزهایتوسط پر یامکان شارژ باطر -8

 

 نیازهای طرح -3-2

 نیاز فضا و زیر ساخت های مورد -3-2-1

 مشخصات زمین طرح 

 مشخصات
 مساحت 

 )متر مربع(

بهای هر متر 

 مربع 

 )ریال(

 هزینه

هزینه های انجام شده 

 )میلیون ریال(

مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

 جمع 

 )میلیون ریال(

یك قطعه زمین در شهرک 

 صنعتی سمنان
10،000 760،000 0 7،600 7،600 

 

 سازی در طرح  هزینه محوطه

 شرح
مقدار 

 کار
 هزینه واحد )ریال( واحد

های انجام  هزینه

 شده )میلیون ریال(

مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

جمع کل 

 )میلیون ریال(

 2،000 2،000 0 200،000 متر مربع 10،000 تسطیح و خاکبرداری

 1،500 1،500 0 1،500،000 متر مربع 1،000 دیوارکشی

 200 200 0 100،000،000 عدد 2 درب ورودی

 3،000 3،000 0 1،500،000 متر مربع 2،000 فضای سبز

 267 267 0 400،000 متر 667 جدول بندی، کانال کشی

 4،400 4،400 0 2،000،000 متر مربع 2،200 خیابان کشی و آسفالت

 88 88 0 2،000،000 عدد 44 روشنایی

 11،455 11،455 0 جـــــــــمع کــــــــــل )میلیون ریال(
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 ها در طرح  نساختما

 شرح
مساحت 

 )مترمربع(

بهای واحد 

 )ریال(

های انجام  هزینه

 شده 

 )میلیون ریال(

مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

 جمع 

 )میلیون ریال(

 45،000 45،000 0 15،000،000 3،000 سالن تولید

 12،000 12،000 0 12،000،000 1،000 انبار مواد اولیه

 12،000 12،000 0 12،000،000 1،000 انبار محصول

 3،600 3،600 0 12،000،000 300 ساختمان اداری و نگهبانی

 900 900 0 9،000،000 100 ساختمان پست برق

 1،800 1،800 0 9،000،000 200 ساختمان های تاسیساتی

 2،400 2،400 0 12،000،000 200 ساختمان آزمایشگاه

 77،700 77،700 0 - 5،800 جـــمع کــــل )میلیون ریال(

 

 تجهیزات و ماشین آالت-3-2-2

و  تیفیکنترل ک لیبه همراه وسا یبرق یها کلتیخط مونتاژ انواع موتورس آالت اصلی این طرح شامل ماشین

گذاری  باشد که در ادامه میزان سرمایه می قابل تهیهاز کشور چین  ریو سا یشگاهیآزما لیو وسا قیدق یابزارها

 گردیده است:مورد نیاز در این بخش ارائه 

 هزینه ماشین آالت و تجهیزات در طرح 

 شـــــــــــرح

هزینه های 

انجام شده 

)میلیون 

 ریال(

 هزینه های مورد نیاز

جمع کل 

 )میلیون ریال(
های  هزینه

 ریالی )م.ر(

جمع  هزینه های ارزی

های  هزینه

مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

های  هزینه

 ارزی )یورو(

 معادل ریالی

 زینه ارزیه

 359،526 359،526 359،526 3،400،000 0 0 ماشین آالت و تجهیزات خارجی -الف

سایر هزینه های شامل )هزینه های گمرکی 

و ترخیص، ثبت و سفارش، حمل و نقل و 

بیمه، نصب و راه اندازی، نظارت و آموزش و 

 %15مالیات بر ارزش افزوده( حدود 

0 53،929 0 0 53،929 53،929 

 0 0 0 0 0 0 ماشین آالت و تجهیزات داخلی -ب

سایر هزینه های شامل مالیات بر ارزش 

 %9حدود  -افزوده 
0 0 0 0 0 0 

 413،455 413،455 359،526 3،400،000 53،929 0 جمع کل هزینه های ماشین آالت
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 مواد اولیه و قطعات واسطه -3-2-3

های ترمز،  ها، موتور، دیسك زین، باک، سیلندر، موتور، چرخهای بنزینی معمول شامل  اجزای اصلی موتورسیکلت

های برقی به صورت خاص اجزایی مانند باتری، موتور الکتریکی،  باشد که در موتورسیکلت کمك فنرها و بدنه اصلی می

 گیرند. ها و تجهیزات الکترونیکی دیگر مورد استفاده قرار می کنترلر، شارژر، مبدل

 بندی  اولیه، کمکی و بستهمشخصات و هزینه مواد 

 واحد شرح

ضریب مصرف 

 به ازای

 واحد محصول 

میزان تولید سالیانه 

 100محصول در %

 ظرفیت عملی

 میزان مواد اولیه

 %100مصرفی در 

 ظرفیت عملی

قیمت واحد مواد 

 اولیه )ریال(

هزینه سالیانه 

تامین مواد 

 )میلیون ریال(

  

کلیه اقالم موتورسیکلت و 

لکترونیکی که تجهیزات ا

 باشند برخی وارداتی می

 3،360،000 96،000،000 35،000 35،000 1 سری

 3،360،000 جــــــمع کـــــــــــــل )میلیون ریال(

 

 مدیریت و منابع انسانی -3-2-4

باشد. بر این  وز کاری در سال میر 300ه در تساع 8شیفت کاری  1در این طرح مفروضات نوبت کاری به صورت 

 های مختلف به صورت زیر برآورد گردیده است. اساس نیروی انسانی مورد نیاز در بخش

 حقوق و دستمزد پرسنل اداری

 سمت ردیف
تعداد شیفت 

 کاری

 پرسنل

 )نفر(

جمع کل 

 پرسنل )نفر(

 حقوق ماهانه

 )ریال / هر نفر( 

جمع حقوق ساالنه 

 )میلیون ریال(

 540 45،000،000 1 1 1 عامل مدیر 1

 1،260 35،000،000 3 3 1 مدیر مالی، اداری و فروش 2

 2،700 25،000،000 9 9 1 پرسنل مالی، اداری و فروش 3

 192 16،000،000 1 1 1 منشی 4

 384 16،000،000 2 2 1 کارگر خدمات 5

 576 16،000،000 3 1 3 نگهبان 6

 5،652   19 جمع

 3،956 70مزایای شغلی. بیمه و پاداش % 

 9،608 جمـــع کــــــل )م.ر(
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 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی

 سمت ردیف
سطح 

 مهارت

تعداد 

شیفت 

 کاری

 پرسنل

 )نفر(

جمع کل 

پرسنل 

 )نفر(

 حقوق ماهانه 

 )ریال/هر نفر(

جمع حقوق 

ساالنه )میلیون 

 ریال(

 480 40،000،000 1 1 1 متخصص مدیر تولید 1

 1،440 30،000،000 4 4 1 متخصص مهندس کنترل کیفیت 2

 1،440 30،000،000 4 4 1 متخصص مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه 3

 12،000 20،000،000 50 50 1 ماهر کارگر ماهر 4

 9،600 16،000،000 50 50 1 غیرماهر کارگر ساده 5

 960 20،000،000 4 4 1 ماهر تکنسین فنی تاسیسات 6

 384 16،000،000 2 2 1 غیرماهر انباردار 7

 576 16،000،000 3 3 1 غیرماهر راننده 8

 26،880   118 جمع

 26،880 %(100مزایای شغلی و بیمه وپاداش)

 53،760 جــــمــــــــــع کــــــــــل )م.ر(

 

            : نفر     54تعداد نیروی کار ماهر مستقیم مورد نیاز 

  نفر     55کار غیر ماهر مستقیم مورد نیاز :     تعداد نیروی 

         : نفر      9تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز 

 

 برآورد میزان مصرف برق، آب، سوخت و غیره -3-2-5

 برآورد میزان مصرف برق، آب، سوخت، ارتباطات و غیره

 واحد شرح
میزان 

 مصرف 

میزان ساعت 

مصرف در هر 

 شیفت

تعداد 

ت در شیف

 روز

تعداد روز 

کاری در 

 سال

میزان مصرف 

 سالیانه

هزینه هر واحد 

 مصرف به ریال

هزینه مصرف 

 ساالنه 

 )میلیون ریال(

 kw/h 611 8 1 300 1،466،451 558 818 برق

 m3/h 43 8 1 300 102،000 1،130 115 گاز

 m3/day 24 8 1 300 7،200 4،800 35 آب

 litr/day 10 - - 300 3،000 7،000 21 گازوئیل

 36 3،000،000 12 - - - 1 ماه ارتباطات

 1،025 جــــمـــــــــع کـــــــــــل )م.ر(
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 های قانونیمالکیت و مجوز-4

 مالکیت زمین-4-1

 .از محل آورده متقاضی تامین گردد ی خرید زمین محل اجرای طرحها هزینهدر این طرح در نظر گرفته شده که 

 

 امتیازها مالکیت معنوی و-4-2

و حق امتیازات  ، مجوزهاها لی در تامین زیرساختصنعتی اجرا خواهد شد مشک شهرکبا توجه به اینکه طرح در 

 کارخانه وجود نخواهد داشت.

 

 مجوزهای قانونی-4-3

با توجه به آنکه جهت اجرای این طرح تاکنون هیچ گونه مجوزی اخذ نشده است، در ادامه لیست مجوزهای مورد نیاز 

 رح ارائه شده است.ط

 لیست مجوزهای اخذ نشده و برآورد زمان مورد نیاز برای اخذ مجوز

 مشخصات مجوز سازمان صادر کننده نام مجوز ردیف

پیش بینی 

 زمان

 مورد نیاز

1 
 گذاری مجوز سرمایه

 خارجی

 گذاری و  سازمان سرمایه

 ایران های فنی و اقتصادی کمك

 مطابق با مشخصات

 ائه شده در طرحگذاری ار سرمایه
 ماه یك

 جواز تاسیس 2
 صنعت،  سازمان

 سمناناستان  معدن و تجارت

با ظرفیت  موتورسیکلت برقی تولید

با کد  در سال هزار دستگاه 50اسمی 

 3591512370آیسیك 

 یك ماه

3 
 پروانه

 برداری بهره

 صنعت،  سازمان

 سمناناستان  معدن و تجارت

با ظرفیت  موتورسیکلت برقی تولید

در سال با کد هزار دستگاه  50سمی ا

 3591512370آیسیك 

همزمان با 

برداری بهره  

 آزمایشی

 پایان ساختمان 4
 های شرکت شهرک

 سمناناستان صنعتی 

 مطابق با مشخصات ساختمانی

 ذکر شده در طرح
 یك ماه
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 بررسی بازار و رقابت-5

کامال مورد توجه  یبه برق ینیبنز یها کلتیمصرف موتورس یالگو رییبه تغوافر  ازیو ن ادیز یتقاضا لیبه دل رانیبازار ا

 ینیگزیو جا دیدر نظر گرفت: بازار جد یبرق کلتیبازار محصول موتورس یبرا یتوان دو بخش اصل یماست. 

رخ، به شکل سه چ یبرق یها کلتیتوان به استقبال افراد مسن از موتورس ی. در بخش اول مینیبنز یها کلتیموتورس

استفاده  کلتیاز موتورس ستیز طیمح هدغدغ لیکه به دل یاستقبال افراد ،یستیاستقبال از استفاده در اماکن تور

 نسبت به نوع بنزینی آن در حال حاضرهای برقی  های صورت گرفته سهم موتورسیکلت با توجه به بررسی کنند. ینم

 ساالنه افزایش یابد. شود این درصد بینی می باشد که پیش میدرصد  20در حدود 

 یها کلتیرا به موتورس % آن20حداقل  توان یکه م باشد یدر کشور مورد تقاضا م کلتیموتورس 000/500 انهیسال

در کشور کامال جنبه  کلتیموتورس دیدستگاه حداقل عرضه و تول 000/100 انهیسال یعنیمصرف داد.  رییتغ یبرق

دستگاه  000/50 دیطرح ساالنه تول نیا یاسم تیظرف کهیحال در است. یحتم ازین دارد و مورد یاقتصاد

که  کند یتردد م رانیدر ا کلتیدستگاه موتورس ونیلیم 2/7است که حدود  یدر حال نیاست. ا یبرق کلتیموتورس

 هستند. ینوساز ازمندیسال عمر دارند و ن 10از  شیب

هستند  یگاز ایزمانه  2به صورت  زین ریسال اخ 10 یشده ط دیتول یها کلتیاز موتورس یبخش قابل توجه ضمن در

فرسوده در کشور برآورد  کلتیموتورس ونیلیم 4از گردونه حمل و نقل و تردد کشور خارج شوند. حدود  دیکه با

  .شوند یفرسوده محسوب م یدیتول یموتورها نیپائ تیفیک لیگردد که به دل یم

 

 پیشرفت فیزیکی طرح تا کنون-6

 پیشرفت فیزیکی ندارد.
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 برنامه عملیاتی و زمان بندی اجرای طرح-7

 برآورد گردیده است که در جدول زیر ارائه شده است. سنجی مطالعات امکانز زمان شروع بندی طرح ا برنامه زمان

 پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 

 مدت: سال                                                  

 ماه             شرح کار                                   

 مسال سو سال دوم سال اول

2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 1 

                           گذاری انجام مطالعات سرمایه

                           کسب مجوزهای الزم و اقدام برای تامین مالی طرح

                           تامین خدمات مهندسی

                           خرید زمین و آماده سازی

                           انتخاب مجری طرح )پیمانکاران(

                           تجهیز کارگاه

                           سازی عملیات ساختمانی و محوطه

                           آالت سفارش، خرید و حمل ماشین

                           آالت اندازی ماشین نصب و راه

                           تأسیسات

                           استخدام و آموزش کارکنان

                           بینی نشده تأخیرهای پیش

                           تولید آزمایشی

                           تولید تجاری

 

 برنامه مالی پروژه-8

 ها هزینه برآورد-8-1

 هزینه ها موضوع ردیف

 م.ر 589،352 سرمایه گذاری ثابت 1

 م.ر 434،318 سرمایه در گردش 2

 م.ر 1،023،670 کل سرمایه گذاری 3

 م.ر 3،693،171 هزینه سالیانه تولید 4

  

 ریال 108،315،099 موتورسیکلت برقی دستگاه قیمت تمام شده برای هر 5
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 طرح تاسیس گذاری های سرمایه هزینه

 شرح

های  هزینه

انجام شده 

)میلیون 

 ریال(

 های مورد نیاز هزینه

 جمع کل 

)میلیون 

 ریال(

های  هزینه

 ریالی )م.ر(

جمع  های ارزی هزینه

های  هزینه

 مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

های  هزینه

 ارزی )یورو(

 معادل ریالی

 هزینه ارزی

 7،600 7،600 0 0 7،600 0 هزینه خرید زمین

 11،455 11،455 0 0 11،455 0 محوطه سازی و بهبود زمین

 77،700 77،700 0 0 77،700 0 عملیات عمرانی و احداث ساختمان

 413،455 413،455 359،526 3،400،000 53،929 0 آالت و تجهیزات تولیدی  ماشین

 1،044 1،044 0 0 1،044 0 تجهیزات خدماتی و جانبی )اداری(

 25،063 25،063 0 0 25،063 0 سیساتهزینه تا

لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 کارگاهی
0 5،000 0 0 5،000 5،000 

 5،500 5،500 0 0 5،500 0 وسایل نقلیه

 بینی نشده های پیش هزینه

 % ارزی(3% ریالی و 10)
0 29،515 0 0 29،515 29،515 

 576،332 576،332 359،526 3،400،000 216،806 0 جمع دارایی های ثابت

 13،020 13،020 0 0 13،020 0 مخارج پیش از تولید

 589،352 589،352 359،526 3،400،000 229،826 0 گذاری ثابت های سرمایه جمع هزینه

 

 هزینه های سرمایه در گردش در طرح تأسیس

 روز شرح
 های انجام شده هزینه

 )میلیون ریال(
 جمع کل )م.ر( هزینه مورد نیاز )م.ر(

 196،065 196،065 0 30 مواد اولیه و کمکی

 219،609 219،609 0 30 مطالبات

 18،644 18،644 0 30 تنخواه گردان

 434،318 434،318 0 جمع کل سرمایه در گردش دوره اول بهره برداری

 

 تعمیر و نگهداری

 هزینه کل )میلیون ریال( درصد تعمیر و نگهداری میزان سرمایه گذاری شرح ردیف

 1،783 %2 89،155 سازی ساختمان و محوطه 1

 16،538 %4 413،455 آالت و تجهیزات ماشین 2

 2506 %10 25063 تاسیسات 3

 500 %10 5،000 لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی  4

 1،100 %20 5،500 وسائط نقلیه 5

 104 %10 1،044 اثاثه و لوازم اداری 6

 22،532   539،217 جمع کل )میلیون ریال(
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 هزینه استهالک

 هزینه استهالک نرخ قراضه درصد استهالک میزان سرمایه گذاری شرح ردیف

 5،617 %10 %7 89،155 سازی ساختمان و محوطه 1

 37،211 %10 %10 413،455 آالت و تجهیزات ماشین 2

 2،256 %10 %10 25،063 تاسیسات 3

 450 %10 %10 5،000 لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی 4

 1،238 %10 %25 5،500 وسائط نقلیه 5

 188 %10 %20 1،044 اثاثه و لوازم اداری 6

 2،656 %10 %10 29،515 بینی نشده های پیش هزینه 7

 49،615     568،732 جمع )م.ر(

 

 هزینه های ثابت و متغیر

 هزینه های تولید  ردیف
 جمع هزینه های هزینه متغیر  هزینه ثابت  

 هزینه  درصد  هزینه  درصد  )م.ر( ثابت و متغیر

 3،360،000 3،360،000 %100 0 - بندی مواداولیه، کمکی و بسته 1

 53،760 16،128 %30 37،632 %70 حقوق و دستمزد تولیدی 2

 1،025 820 %80 205 %20 آب، برق، سوخت و ارتباطات 3

 22،532 18،026 %80 4،506 %20 تعمیرات و نگهداری 4

 206،239 203،698 - 2،541 - درصد( 6بینی نشده ) قه و پیشمتفر 5

 49،615 0 - 49،615 %100 استهالک 6

 3،693،171 3،598،672 - 94،499 - جمع کل هزینه های تولید

 9،608 0 - 9،608 %100 حقوق و دستمزد اداری 1

 84،000 84،000 %100 0 - فروش کل( 2هزینه های توزیع و فروش )% 2

 2،947 0 - 2،947 %100 درصد سرمایه ثابت( 0.5دارایی ثابت ) بیمه 3

 96،555 84،000 - 12،555 - جمع هزینه های عملیاتی

 1،302 0 - 1،302 %100 درصد( 10برداری ) هزینه استهالک قبل از بهره 1

 1،302 0 - 1،302 - جمع هزینه های غیرعملیاتی

 3،791،028 3،682،672 - 108،356 - جمع کل هزینه های سالیانه طرح
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 برآورد درآمدها-8-2

باشد که با در نظرگیری  میسال  در دستگاه 000،50 ظرفیت اسمی طرح برابر آالت، وجه به سرعت تولید ماشینبا ت

باشد. در ادامه برنامه تولید و برنامه فروش محصوالت طرح  میسال  در دستگاه 000،35عملی % ظرفیت 70راندمان 

 ده است.ارائه ش

 برنامه تولید محصوالت طرح

های  شرح / سال

برداری درصد  بهره

 استفاده از ظرفیت عملی

 فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول واحد
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

70% 80% 90% 100% 100% 

 35،000 35،000 31،500 28،000 24،500 6،125 6،125 6،125 6،125 دستگاه موتورسیکلت برقی

 35،000 35،000 31،500 28،000 24،500 6،125 6،125 6،125 6،125   جمــــع  

 

 برنامه فروش محصوالت طرح

 برداری های بهره سال
 واحد

 محصول

قیمت فروش 

 )ریال(

فصل 

 اول

فصل 

 دوم

فصل 

 سوم

فصل 

 چهارم

 سال سال مبنا سال سال سال

 پنجم چهارم سوم دوم اول

 4،200 4،200 3،780 3،360 2،940 735 735 735 735 120،000،000 دستگاه موتورسیکلت برقی

 4،200 4،200 3،780 3،360 2،940 735 735 735 735 (میلیارد ریالفـــروش کــل )

 

 مدت زمان بهره برداری پروژه-8-3

 دد.سال برآورد می گر 10عمر پروژه  صنعتبه طور کلی با توجه به نوع 
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 تحلیل نقطه سر به سری-8-4

% از ظرفیت تعریف شده به نقطه سربه سـر  30کامفار طرح جاری در سال اول تولید با تولید مطابق محاسبات نرم افزار 

% و از آن سال بـه بعـد   21به  چهارماز سال ی همان سال خواهد رسید که این میزان به تناسب افزایش تولید ها هزینه

 ابت باقی خواهد ماند.  به طور ث

 سال سوم سال دوم سال اول دوره
سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

سال 

 ششم

سال 

 هفتم

سال 

 هشتم
 سال دهم سال نهم

 %21 %21 %21 %21 %21 %21 %21 %23 %26 %30 نسبت سر به سر )%(

 

 

 
 فایده –تحلیل هزینه -8-5

 یون ریالمیل 9،849،817 برداری دوره اجرا و بهره  ارزش حال کل هزینه

 میلیون ریال 10،227،602 برداری ارزش حال کل درآمد دوره اجرا و بهره

 میلیون ریال NPV 377،785خالص ارزش فعلی 

   B/C 1.04نسبت درآمد به هزینه 

   IRR 35.47%نرخ بازده داخلی 
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 آنالیز حساسیت پروژه -8-6

 حساسیت پروژه در نظر گرفته شده و با نرم افزار کامفار( برای بررسی IRRدر این طرح نرخ بازده داخلی طرح )

، قیمت عوامل تولید و حجم گذاری را با توجه به تغییرات احتمالی در قیمت فروش بازده داخلی سرمایهتغییرات نرخ 

باشد  % می35.47پروژه در حالت عادی  IRRگذاری ثابت پروژه بررسی شده است با محاسبات انجام شده  سرمایه

 افزایش% 49.09% نرخ بازده داخلی طرح تا 4درآمد به میزان  افزایششود فرضا در صورت  نطور که مشاهده میهما

 یابد. می

   هزینه های عملیاتی     افزایش در داراییهای ثابت      درآمد فروش      تغییرات)%(  

-20.00% -53.99% 41.04% 90.87% 

-16.00% -31.03% 39.79% 80.56% 

-12.00% -10.71% 38.61% 69.90% 

-8.00% 6.14% 37.51% 58.85% 

-4.00% 21.18% 36.46% 47.39% 

0.00% 35.47% 35.47% 35.47% 

4.00% 49.09% 34.53% 23.04% 

8.00% 62.09% 33.64% 10.07% 

12.00% 74.56% 32.79% -3.72% 

16.00% 86.55% 31.98% -20.11% 

20.00% 98.08% 31.20% -38.93% 

 

های عملیاتی  ت به تغییرات سه عامل درآمد فروش، هزینهنسب (IRRحساسیت نرخ بازده داخلی طرح )در زیر نمودار 

 های ثابت طرح آورده شده است: و افزایش در دارایی
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 جمع بندی-8-7

 نوع فعالیت
کد و عنوان فعالیت

 آیسیك
 ظرفیت اسمی نام محصول تولیدی

 موتورسیکلت برقیساخت 

 ریغ یبرق کلتیموتورس

از اسکوتر 

3591512370 

 موتورسیکلت برقی
در  دستگاه 000،50

 سال

 طول دوره اجرا
 کل سرمایه گذاری ثابت

 )میلیون ریال(

 سرمایه در گردش سالیانه

 )میلیون ریال(

 نیروی انسانی

 مورد نیاز

 نفر 137 434،318 589،352  سال دو

 IRRنرخ بازده داخلی 
 خالص ارزش فعلی

NPV ()میلیون ریال 

 آورده متقاضی

 )میلیون ریال(

 نسبت منافع به

 B/Cهزینه 

35.47% 377،785 
 % 100معادل  589،352

 اری ثابت پروژهگذ سرمایه
1.04 

 

 برآورد تغییرات نرخ ارز در دوره اجرای پروژه -8-8

در برابر ریال  یوروه ارزش در برابر ریال در چند سال گذشته نشان دهنده این امر است ک یوروبررسی نرخ برابری 

 های آینده نیز ادامه داشته باشد. این روند در سالدارای روندی افزایشی بوده است و پیش بینی می شود 

ابر ریال تأثیری در میزان در بر یوروافزایش ارزش ، باشد آنجا که ماشین آالت طرح خارجی میبا توجه به این امر از 

مواد اولیه طرح خارجی  بخش اصلی از طرفی با توجه به اینکه نخواهد داشت. یورو گذاری ثابت طرح بر حسب سرمایه

 سود آوری طرح خواهد شد. باشد افزایش ارزش یورو احتماال موجب کاهش بازار فروش داخلی می اعظمت و بخشی اس

 

 ، روش تامین و تضامینای نیازهای سرمایه-9

 سرمایه ارزی مورد نیاز-9-1

 باشد. میچین کشور از  خط تولید جهت خرید یورو 3،400،000ن طرح به میزان گذاری در ای سرمایه

 

  نحوه مشارکت و تامین سرمایه مورد نیاز-9-2

ریالی از سوی مجری طرح ارزی و گذاری  در این گزارش پیش بینی شده است کل سرمایه مورد نیاز شامل سرمایه

 تامین گردد.
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 زمان بازگشت سرمایه-9-3

پا  از  مااه   دوو  سال سهنیز مشهود است کل سرمایه گذاری طرح ار که در نمودار ذیل نرم افزار کامف مطابق نتایج

 از طرح باز می گردد. تجاری بهره برداری

 

 

 ها و مزایای طرح ها، ویژگی مشوق-10

 توان به موارد زیر اشاره نمود: های طرح می ویژگیاز جمله 

 رمایه گذاری.، بازده و دوره برگشت مناسب سسودآوری -

 امکان صادرات این محصول در صورتی که استانداردهای الزم در این محصول رعایت شوند. -

 کربن( دیمنواکس دیهوا )کاهش تول یکاهش آلودگ -

 یصوت یآلودگ کاهش -

  یشیحرکات نما تیبخاطر عدم قابل یو مال یخسارات جان کاهش -

 یلیفس یها مصرف سوخت کاهش -

 یلیفس یها ضه سوختعر یها گاهیجا كیتراف کاهش -

 ینیبنز یها کلتیبا موتورس سهیدر مقا یدکیقطعات  یمصرف و فرسودگ کاهش -

 موتورسواران شتریب یمنیا -

 برق یمعمول یزهایتوسط پر یشارژ باطر امکان -
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 باشد: های طرح نیز شامل موارد زیر می مشوق

های تولیدی، معدنی  فعالیت ت ابرازیدرآمد مشمول مالیا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، 31مطابق ماده  -

سال و در مناطق کمتر توسعه یافته  5ها و مراکز گردشگری به مدت  و واحدهای خدماتی مانند بیمارستان

شود. این دوره برخورداری محاسبه مالیات صفر برای واحدهای  سال با نرخ صفر درصد محاسبه می 10

ها و  سال و در صورت استقرار این شهرک 2ادی به مدت های صنعتی و مناطق ویژه اقتص مستقر در شهرک

شود. )نرخ صفر مالیاتی شامل  سال تمدید می 3مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 

هزار نفر بر اساس  130کیلومتری مراکز استان و شهرهای بیش از  30دهای تولیدی و معدنی در شعاع واح

 د(شو نمی 90سرشماری سال 

های  های شرکت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، )در صورتی که شرکت خارجی با ظرفیت 31مطابق ماده  -

% صادر کردن 20داخلی مبادرت به تولید محصوالت معتبر نماید( بعد از دوره نرخ صفر مالیاتی با حداقل 

مد ابرازی آالیاتی نسبت به در% تخفیف نرخ م50محصوالت، از تاریخ همکاری با واحد تولیدی ایرانی از 

 فروش محصوالت تولیدی برخوردار است.

و محصوالت تمام شده کاالهای صنعتی و محصوالت بخش  درآمد حاصل از صادراتدرصد  100 -

کشاورزی )شامل محصوالت زراعی، باغی و دامی و طیور و شیالت و جنگل و مرتع( و صنایع تبدیلی و 

 هستند. تکمیلی آن از شمول مالیات معاف

 شود. طرح به صادر کننده مسترد می مالیات بر ارزش افزوده محصوالت صادراتی این -

 اصول با مطابق شده انجام طراحی و مکانیابی به توجه با صنعتی های طرح اجرای برای مناسب زمین تهیه -

 سازی شهرک های روش آخرین و مهندسی و فنی

 طبیعی، منابع زیست، محیط قبیل از متعدد های ازمانس و ادارات از جداگانه مجوز کسب به نیاز عدم -

 ... و اجتماعی امور و کار ترابری، و راه ، ثبت شناسی، خاک فرهنگی، میراث اراضی، امور و برق آب، کشاورزی،

 و ها شهرک در مستقر صنایع افزایی هم منظور به الزم شرایط ایجاد ،ها شهرداری قانون از بودن مستثنی- -

 صنعتی نواحی

 و ها شهرک محدوده در صنعت یك به مرتبط های خوشه و ها شبکه ایجاد برای مناسب بستر شدن فراهم- -

 صنعتی نواحی
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 ... و مخابرات صنعتی، فاضالب گاز، برق، آب، راه، قبیل از امکاناتی به سریع و آسان دسترسی- -

 کار و کسب و فناوری خدمات مراکز...(  و مدیریتی مهندسی، فنی، ای مشاوره) افزاری نرم خدمات از استفاده- -

 صنعتی واحدهای کار پایان و ساز و ساخت مجوزهای صدور زمینه در رایگان خدمات ارائه- -

 صنایع صاحبان منتخب امنای هیات به صنعتی نواحی و ها شرکت اداره واگذاری- -

 


