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 شناسنامه طرح

 احداث مجتمع خدمات خودرویی بین راهی   عنوان طرح

 سراب  -جاده بستان آباد 5کیلومتر  آذربایجان شرقی،استان  محل اجرا 

  مجری طرح

 پارکینگ، تعمیرگاه خودروهای سنگین  خدمات طرح

 نفر مستقیم  13 زایی اشتغال

 مترمربع  9495 زمین

 میلیون ریال  40,839 گذاری کل طرحسرمایه

 میلیون ریال  40,525 گذاری ثابت طرحسرمایه

 میلیون ریال  40,839 سرمایه در گردش طرح

 میلیون ریال  40,839 آورده متقاضی  

 میلیون ریال  0 میزان تسهیالت بابت سرمایه ثابت 

 میلیون ریال  0 بهره پرداختی تسهیالت بانکی

 0 نرخ بهره بانکی

 درصد  34/73 %18نرخ تنزیل  ( IRRنرخ بازده داخلی طرح )
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه  

(IRRE نرخ تنزیل )20 % 
 درصد  34/73

( با نرخ NPVخالص ارزش فعلی کل سرمایه )

 % 18تنزیل 
 میلیون ریال  87,632

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان 

 % 22تنزیل ( با نرخ NPVسهام)
 میلیون ریال  87,632

 ماه  8 برداری تجاریزمان ساخت تا بهره

 سال  33/2 دوره بازگشت سرمایه عادی 

 %25 نقطه سر به سری )سال مبنا( 

 
 

 

  



 

 احداث سنجی امکان گزارش 

   مجتمع خدمات خودرویی بین راهی پارکینگ و 

 1400-139شماره: 

 12/08/1400تاریخ: 
 

 6   کارفرما:

 

 پیش گفتار

نتایج حاصل از آن به   و  از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرحدر مطالعات امکان سنجی

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  رعنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذا 

که    گذاریرویه سرمایه  جهت استانداردسازی که    باشد  می  طرح توجیهی احداث مجتمع خدمات خودرویی بین راهیمطالعات 

  گیرد، تدوین شده است.این طرح مدنظر قرار  توسعهبایستی در 

در ادامه   ،مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های الزم در خصوص بازار آن بعمل آمده  تدر این مطالعات ابتدا محصوال 

های  هایت ظرفیتندر    و  رم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شدهمطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری ن

برآورد شده تا    3.3افزار کامفار  با استفاده از نرم  مورد نیاز برای اجرای طرحثابت و در گردش  میزان سرمایه گذاری    ،اقتصادی

درجهت انجام سرمایه گذاری و    گذار محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب  سرمایهنتایج تحلیلی  با استفاده از آن  

 . اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند

خدمات مورد نیاز  توسعه  بایستی انعطاف الزم جهت    مجری طرح مجتمع خدمات خودرویی بین راهیینماید  خاطر نشان می

ظرفیت  ت در کشور امکان  را داشته باشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعبین راهی در صنعت حمل و نقل  

 . محصوالت خود را افزایش دهند ارائه خدمات
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 چکیده طرح 

جاده بستان آباد    5استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان آباد، کیلومتر  ” واقع در  ...  “  بین راهی  خودرویی  خدمات  مجتمع

برتر و همزمان کلیه خدمات و محصوالت خودرویی در محیطی    هزار متر مربع، به منظور ارائه  9با مساحتی بالغ بر    سراب

 وسیع، هماهنگ و برنامه ریزی شده، احداث گردیده است. 

پارکنیگ خودروهای سنگین، انجام تعمیرات مکانیکی و آهنگری، باطری سازی، صافکاری و   برخی از خدمات مجتمع شامل

 باشد.  ضه قطعات یدکی  به همراه بوفه عرضه مواد غذایی و سوپر مارکتی مینقاشی و فروشگاه عر

مجرب می باشد بهترین خدمات و محصوالت را با نهایت  و متخصصین  خدماتی با بکارگیری کارشناسان  تعمیراتی و  این مرکز  

شاخه های   و  خودرویی  مشاغل  انصاحب  با  همکاری  آماده  افتخار  با  و  تالش خود برای جلب رضایتمندی مشتریان ارائه نماید

 .مرتبط به آن است
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 مشخصات متقاضی طرح : اول بخش
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 سرمایه گذاران مشخصات -1-1

 آذر  ... محمد  : نام خانوادگی مجری طرحنام و 

 1718195771: ملیشماره 

 12/1340/ 18: تولیدتاریخ 

 مالکان زمین:  

 ملی/شماره شناسنامه شماره  خانوادگینام و نام ردیف 

 171819890 آذر  ... ابراهیم  1

 1361228288 آذر  ... آذین  2

 1710351160 آذر  ... آروین  3
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 بررسی اقتصادی طرح بخش دوم:  
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 ه مقدم -2-1

تأسیسات بین راهی است و احداث  پیشینه تاریخی سرزمین کهن ایران بیانگر پیشتازی و سرآمدی ایرانیان در ساخت راه ها و  

ای و گسترش  کاروانسراها و خدمات مربوطه گواه این ادعاست. در عصر حاضر با توجه به توسعه صنعت حمل و نقل جاده

فناوری ساخت وسایل نقلیه و توسعه و تنوع راه های ارتباطی، موضوع ارائه خدمات در طول راه ها به رانندگان دچار دگرگونی  

 . و همچنین خدمات مورد نیاز آنان از نظر تنوع، کمیّت و کیفیت نیز تغییر کرده استاساسی شده 

ایران و توسعه شبکه جاده ای کشور از یک طرف و پراکندگی غیر اصولی و   گسترش چشمگیر حمل و نقل جاده ای در 

ن  رانندگا   و  مسافران  برای  عدیده ای  مشکالت  بروز  موجب  ها  جاده  کنار  در  موجود  رفاهی  –ناکارآمدی مکان های خدماتی  

های کشور رفت و آمد می کنند، انبوه رانندگان اتوبوس ها و کامیون  صدها هزار وسیله نقلیه در شبکه راه  ساالنهشده است.  

که   ها به مکان هایی نیاز دارند تا بتوانند از خدمات مورد نیاز در طول سفر استفاده کنند، بدین منظور طرح احداث واحدهایی

از این رو چند سالی است که احداث مجتمع های . بتواند با رویکردهای علمی و کارشناسی این نیازها را پاسخ دهد بوجود آمد

 رانندگان ی خدمات بین راهی جاده ای و افزایش رفاه  سامانده  منظور   به  کشور  های  جاده  در  راهی  بین  تعمیرگاهی و خدماتی

ت، قابلیت های بالقوه بسیاری در این مجتمع ها نهفته هست که می توان از آنها در جهت ها مورد توجه قرار گرفته اسجاده

ای بهره برد. از سوی دیگر، در نظر گرفتن نقش های جدید، برای این  نیل به اهداف بزرگتری همچون توسعه و توازن منطقه

های  شود، باعث می شود که ادامه فعالیت مجتمع  ها، ضمن آنکه می تواند گام مهمی در جهت توسعه پایدار مناطق تلقیمجتمع

 .ا از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشدآنه فعالیت دامنه گسترش و راهی بین تعمیرگاهی و خدماتی

 

 ...  راهی   بین خدمات خودروییمجتمع معرفی  -2-2

  وسائط نقلیه تجاری  برای  خودروهای سنگینپارکینگ و تعمیرگاهی  با هدف ایجاد امکانات    ...  خدمات خودرویی  مجتمع  

  احداث   تبریز  -جاده بستان آباد  5مربع در کیلومتر    متر   هزار   9  وسعت   به  مساحتی  در  راهی،   بین   این مجتمع   شود.احداث می

  شامل فروشگاه   ...    خدمات خودرویی. مجتمع  شودیارائه م  پارکینگ خودروهای سنگین  و  خودرویی  که انواع خدمات  شودمی

سنگین  خودروهای  یدکی  قطعات  استانداردهای  ،  عرضه  با  مطابق  خودرو  برق  آهنگری،  و  مکانیکی  و  تعمیرگاه  راه  اداره 

 کند. فضایی مناسب و لذت بخش را برای حضور رانندگان فراهم میشهرسازی، 
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 خودرویی بین راهی ضرورت ایجاد مجتمع خدمات   -2-3

 سراب  -اده بستان آباداولین مجتمع خدماتی خودرویی بین راهی ج (1

 نبود پارکینگ بین راهی در محدوده طرح  (2

 اردبیل -ضرورت توسعه زیرساخت های بین راهی مسیر تردد تبریز (3

 تجمع خدمات مورد نیاز راننندگان در یک محل  (4

 دسترسی آسان به قطعات یدکی مورد نیاز رانندگان وسائط تجاری  (5

 

 ن راهی خودرویی بی خدماتی اهداف احداث مجتمع ها  -2-4

ترین عوامل مرگ و میر انسان ها محسوب شده و هزینه های زیادی را به جوامع بشری  ای از عمدهامروزه تصادفات جاده

کند. عوامل مختلفی حوادث رانندگی را بوجود می آورد که یکی از مهم ترین آنها خطای انسانی است. در حمل و  تحمیل می

ترین عوامل خطای انسانی است که می تواند موجب تصادفات مرگبار شود. از این رو ای، خستگی یکی از اصلینقل جاده

بین راهی می تواند مکانی برای توقف رانندگان و    توقف گاه ها و مجتمع های خدماتی خودروییتأسیس و بهره برداری از  

 باشد.  و انجام تعمیرات مورد نیاز وسائل نقلیه استراحت آنان

 

 

 : پارکینگ مجتمع خدماتی خودرویی1شکل  
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بین راهی می توان به فراهم آوردن آسایش بیشتر رانندگان   خدمات خودرویی  از موارد مهم و حائز اهمیت احداث مجتمع های 

تصادفات   نیز کاهش  از    عالوه و  استفاده  امکان  پارکینگ،  و  بهداشتی  مناسب، سرویس های  از غذای  استفاده  نات امکا بر 

نی برای آنان فراهم می شود. این موضوع ضمن تأمین امنیت و رفاه رانندگان، ال نیز برای توقف های طو  و  تعمیرگاهی مترکز

 های کشور شده است از جاده  کاالموجب ایجاد رغبت برای ترانزیت 

 : کرد اشاره  ذیل موارد به توان می راهی  خدمات خودرویی بینمجتمع این  از اهداف مهم در احداث 

 ارائه خدمات متمرکز و مناسب  (1

 فراهم کردن آسایش بیشتر رانندگان (2

 جلوگیری از پراکندگی واحدهای خدماتی در طول جاده ها و تمرکز آنها در یک مکان  (3

 دسترسی سریع رانندگان به خدمات مورد نیاز  (4

 ها کاهش میزان تصادفات جاده ای و افزایش ضریب ایمنی جاده (5

 وقت رانندگان و مسافران   اتالفکاهش  (6

 کاهش مزاحمت های ترافیکی و روان ساختن ترافیک جاده ها  (7

 فراهم سازی امکانات مناسب برای اقامه نماز و گسترش فرهنگ آن (8

 ایجاد بستری مناسب جهت اشتغالزایی (9

 

 آیسیک کد -5-3

ISIC لی تولیدی است. هدف اصو های اقتصادی نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC ای از فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام میهای فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیترده

 . نمایدهای صنعتی استفاده میبندی فعالیتبندی برای دستهاز این طبقه معدن و تجارتکرد. وزارت صنایع و 

یاب(  کد آیسیک خدمات بر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت )بهین

 باشد.  می 1طرح مطابق جدول 
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 صنف   آیسیک: کد  1جدول 

 

 خدمات طرح معرفی -6-2

 باشد: ذیل میخدمات ارائه شده در این مجتمع به شرح 

 

 بخش های مکانیکی خودروهای سنگین  تعمیرات - 2-6-1

 

 : مکانیکی خودروهای سنگین2شکل  

 

 تعداد   همچنینز و ...  بن   مان، داف،   ، اسکانیا  ، امروزه با توجه به تنوع و تعداد باالی محصوالت و کامیون های نسل جدید ولوو

انجام دهند  سنگین   ماشین   مکانیک  یتخصص  تعمیرات   باال  حد  در  و  تخصصی  بصورت  بتوانند  که   حوزه  این  در  کم   تعمیرکاران

 شود:، این واحد با هدف ارائه خدمات ذیل احداث میسنگین   آالت   ماشین   مکانیک  و همچنین نیاز به تعمیرکاران

 دیزل   موتورهای  تعمیر ( 1

 انواع دستگاههای کالچ تعمیر  (2

 سنگین   ماشین   اتوماتیک   های   گیربکس  تعمیر انواع گیربکس های معمولی و متعلقات آنها، تعمیر (3

 مرجع صادرکننده کد مجوز  فارسی نام  ردیف 

 اتحادیه صنفی 502019/3 تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین( 1

2 
های   مجتمع  منظوره،  دو  رفاهی  خدماتی  مجتمع  تیرپارک، 

 خدماتی و رفاهی
12372 

سازمان راهداری و  
 ای حمل و نقل جاده
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 رفع عیوب انواع تورک کنوتور  و تعمیر (4

 و متعلقات آن اتوماتیک   های   گیربکس  توانایی عیب یابی، تجزیه و تحلیل ورفع عیوب انواع (5

 رفع عیوب انواع دیفرانسیل و تعمیر (6

 فرمانهای معمولی و پرقدرترفع عیوب انواع  و تعمیر (7

 رفع عیوب انواع سیستم های ترمز  و تعمیر (8

 رفع عیوب انواع سیستم های تعلیق تعمیر و  (9

الکترومکانیکی )الکترونیکی با سیستم مدیریت   عیوب بوجود آمده در دستگاههای سوخت رسانی معمولی وتعمیر و رفع  ( 10

 موتور(

 خودرو و اجزاء آن توسط دستگاه عیب یابآزمایش، تنظیم، و تجدید اطالعات سیستم مدیریت  ( 11

 

 خودروهای سنگین  و جوشکاری آهنگری - 2-6-2

 

 : آهنگری شاسی خودروهای سنگین 3شکل  

 

آهنگری و آهن کشی شاسی، اتاق، بازسازی و تعمیرات خودورهای های سنگین و نیمه سنگین به همراه جوشکاری قسمت  

 باشد.  ای به عنوان یکی از خدمات این مجتمع میهای آسیب دیده ناشی از تصادفات و حوادث جاده
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 باتری سازی و برق خودروهای سنگین  - 2-6-3

 

 

 : تست عملکرد برق خودروهای سنگین 4شکل  

 

اند  می بوده  خود  برقی خاص  سیستم  دارای  کنون  تا  ابتدا  از  ها  ماشین  تمامی  گفت  از    توان  یکی  خودرو  برق  سیستم  و 

 باشد. لذا در این مجتمع نیز خدمات باطری و برق خودرو با اهداف زیر ارائه می شود: های مهم در وسائط نقلیه میزیرمجموعه

 استفاده از دستگاه های کامپیوتری تشخیص عیوب در خودرو های جدید  (1

 مناسب و یافتن عیب خودروی خراب بررسی و تست سیم کشی و بخش های خودروهای قدیمی با ابزار  (2

 جستجوی عیوب با کمک نمودار مدارهای برق و دفترچه های راهنمای تولید کنندگان خودرو  (3

 تعمیر و یا جایگزینی بخش های صدمه دیده  (4

 آزمایش سیستم برای اطمینان از درستی و ایمنی کار خودرو پس از انجام تعمیرات ) مثل رانندگی کردن با خودرو( (5

 : سیستم های مختلف الکترونیکی خودرو می توانید کار کنید. این سیستم ها عبارتند از شما روی (6

 سیستم صوتی، بوق ها، سیستم های بازدارنده حرکت و دستگاه های ردیابی (7

 پنجره ها، آینه ها و صندلی های برقی، سیستم تهویه (8

 سیستم های تصویری، روشنایی، هشداردهنده  (9
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 رات اگزوز خودروهای سنگین اگزوز سازی و تعمی - 2-6-4

های تولید خودرو در تالش اند تا این  شرکتخودروها دارای یک مشخصه یکسان هستند، ایجاد آلودگی. امروزه تمامیتمامی 

آلودگی را کاهش دهند به همین دلیل وسیله ای که برای کاهش آلودگی در صنعت خودرو تولید شده است، کاتالیزور نام دارد. 

کند تا آلودگی موجود در داخل دود کاهش هنگام خروج دود از اگزوز،از کاتالیزور که در قسمت پایانی اگزوز قرار دارد عبور می

 .یابد

 

 : اگزوز خودروهای سنگین5شکل  

 

های  های هوا و خطرکند و از آلودگیتبدیل میهای کم ضرر  های شیمیایی گازهای مضر را به گازاین وسیله با انجام واکنش

 .کندزیست محیطی جلوگیری می

 :شامل اتومبیل اگزوز تخصصی خدمات  عمده

 بازدید ، عیب یابی و تست انواع اگزوز  (1

 تعویض و نصب اگزوز با خدمات پس از فروش  (2

 تعویض و نصب کاتالیست  (3
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 تعویض روغن و پنچرگیری - 2-6-5

 

 : تعویض روغن خودروهای سنگین6شکل  

 

ها است.  موتور روانکاری قطعات متحرک موتور و جلوگیری یا به حداقل رساندن سایش و اصطکاک آن وظیفه اصلی روغن

 در این مجتممع نیز خدمات عهده دارد.  کاری قطعات و جذب رسوبات و ذرات معلق را برموتور همچنین وظیفه خنکروغن

 شود.تعویض روغن و پنچگیری برای انواع خودروهای سبک و سنگین ارائه می

 

 نقاشی صافکاری و  - 2-6-6

 

 : نقاشی خودروهای سنگین 7شکل  
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بر روی ظاهر و    تمرکزش صافکاری و نقاشی. باشد صافکاری و نقاشی یکی از پرکاربردترین شاخه های تعمیرات خودرو می  

د. در این مجتمع نیز خدمات صافکاری و بدنه خودرو می باشد. می توان این بخش از تعمیرات خودرو را یک هنر تلقی کر

 شود. با کیفیت باال ارائه می  کردهنقاشی بدونه خودروهای سنگین آسیب دیده و تصادف 

 

 فروشگاه عرضه لوازم یدکی  - 2-6-7

 

 : قطعات یدکی خودروهای سنگین 8شکل  

 

شود.  جهت تامین قطعات یدکی مورد نیاز صاحبان وسائط نقلیه، فروشگاه عرضه لوازم یدکی در داخل مجتمع راه اندازی می

 باشد. اصلی همراه با گارانتی و ضمانت فروش به عنوان هدف اصلی راه اندازی این فروشگاه میعرضه قطعات 

 

 ویژگی های پروژه -2-7

 مترمربع  24با زیربنای  مجتمع نگهبانیساختمان اداری و  ✓

 مترمربع  90با زیربنای )فروشگاهی( فضای تجاری   ✓

 مترمربع نمازخانه  12و  مترمربع سرویس بهداشتی 24احداث  ✓

 متر مربع برای فعالیتهای مرتبط با تعمیر، نگهداری و سرویس خودروهای سبک و سنگین   320پیش بینی  ✓
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 سنگین  وسیله نقلیه 50احداث پارکینگ با حداقل ظرفیت  ✓

 

 طرح مکانیموقعیت  -2-8

شود. شکل روستای آبریز احداث میاراضی  سراب،    -جاده بستان آباد  5پروژه مجتمع خدمات خودرویی بین راهی در کیلومتر  

 دهد. تصویری از موقعیت مکانی طرح را نشان می 1

 

 

 
 : موقعیت مکانی طرح 1شکل 

 

 موقعیت طرح مطابق شکل ... می باشد.  UTMهمچنین کروکی و مشخصات  


