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 خالصه طرح  ردیف 
 خرید کامیون کمپرسی عنوان طرح  1

  مجری طرح 2

 نگر سهند سیما(صنعتی تسکو )تدبیرگران آتی -گروه پژوهشی مشاور طرح 3

 استان یزد، شهرستان اشکذر، دهستان رستاق، روستای شمسی  محل اجرای طرح 4

 کیلومتر در سال  132.000با ظرفیت ارائه خدمات حمل و نقل  طرح مشخصات 6

 نفر راننده  1 اشتغال 7

 میلیون ریال  14.983 گذاری ثابت طرح سرمایه   8

 میلیون ریال 106 سرمایه در گردش  9

 میلیون ریال  15.089 سرمایه گذاری کل طرح 10

 میلیون ریال  3.003 آورده متقاضی 11

 ساله(  4تسهیالت بلند مدت ) 12
 %8نرخ بهره: 

 میلیون ریال   11.983

 میلیون ریال  0 تسهیالت سرمایه در گردش )یکساله( 13

 نرخ بازده داخلی طرح   14
 (%18)نرخ تنزیل: 

29 % 

-خالص ارزش فعلی کل سرمایه 15
NPV  :( %18)نرخ تنزیل 

 میلیون ریال  5.999

 سال  89/3 دوره بازگشت سرمایه عادی  16

 سال  68/5 دوره بازگشت سرمایه متحرک 17

نقطه سربسر در سال مبنا بدون در  19
 های تامین مالی نظرگیری هزینه 

55 % 

ارزش فروش در نقطه سربسر با در  20
 های تامین مالی نظرگیری هزینه 

 میلیون ریال  3.862

 میلیون ریال  4.525 برداری کامل(سود خالص طرح )بهره 21
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 مقدمه

اندازی یک    خرید وسایل ای در رشد و توسعه دارد.  های مهم و زیربنایی اقتصاد است و نقش تعیین کننده حمل و نقل از بخش 

 .ای و ساماندهی آن مؤثر خواهد بودشهرک حمل و نقل، در روند ترانزیت جاده 

)خصوصاً برای کشورهای    فزوده و درآمدخدمات حمل و نقل امروزه از دو جنبه بسیار مهم، یکی ایجاد اشتغال و دیگری ارزش ا

گذرانند. کشور ما نیز با بها دادن  ها نفر از مردم دنیا از این راه روزگار می در حال توسعه و جهان سوم( حائز اهمیت است و میلیون 

کیفیت آن نیز بیش از  زمان با افزایش کمی خدمات، بر  کوش و توانا هم تواند با اتکا به نیروهای سختبه این گروه از خدمات، می 

 .پیش افزوده و دورنمای امیدبخشی از گسترش این خدمات را ایجاد نماید

های مربوط به آن مشکل است اما به  بندی جامع شاخه ای است که حتی فهرستامروزه گسترش خدمات حمل و نقل به گونه 

 و  باشد. توسعه صنعت حمل ای، ریلی و هوایی می صورت کلی این رشته از خدمات شامل خدمات حمل و نقل داخل شهری، جاده 

جاده بخش  در  به خصوص  افزایش  نقل  و  کار  نیروی  بهینه  و  مناسب  توسعه  اقتصادی،  رقابت  افزایش  موجب  ترانزیت  و  ای 

شود. اهمیت این صنعت در اقتصاد ملی، به حدی است که بسیاری از صاحب نظران آن را پلی برای رسیدن  درآمدهای ملی می 

های باری  کنند و معتقدند همزمان با توسعه صنعت و تجارت در ایران، نوسازی و بازسازی کامیون به توسعه پایدار معرفی می 

  ای در مناسبات اجتماعی و اقتصادی امروز نقش تعیین کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. و سرانجام این که حمل و نقل جاده 

شود،  حمل و نقل و حمل و نقل نوین در ایجاد تمدنی که از آن با نام»تمدن قرن بیستم« یاد می ای یافته است. صنعت  کننده

 . بیشترین سهم را داشته و یار بشر در انقالب صنعتی بوده است
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 دهیاریمشخصات 

 

 شهرستان اشکذر  ی بخش مرکز-دهستان رستاق-   یشمس  یروستا •

 14002867771  :ی مل شناسه •

 2221334  :ثبت  شماره •

 411419159574  :ی اقتصاد شماره •

 نفر 1600  :روستا  جمعیت •
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 معرفی روستای شمسی )اشکذر( :  اولبخش 
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 شمسی  روستای معرفی کلی -1-1

روستای شمسی که از توابع بخش مرکزی شهرستان اشکذر هست، در دهستان رستاق قرار داره. این روستا که به چهار ده هم 

میبد واقع شده. در ضلع غربی و انتهایی روستای شمسی رستاق، بافت ارزشمند خشت و  _معروفه، در مسیر جاده بین المللی یزد

  د رسها فرو رفته دیده میشه و به نظر می ای وجود داره که بقایای قدیمی و متروکه یک روستای قدیمی که االن به زیر ریگ گلی 

هایی از  های روان باد آورده پوشیده شده ولی هنوز قسمت ه. هسته مرکزی روستا با ریگ متر مربع باش  20000مساحتش حدود  

 اون پیداست و میشه دیدشون. 

روستای قدیمی و مخروبه چهار ده مثل بیشتر روستاهای قدیمی، حصار و بارو داشته که برای مشخص کردن حریم و حفاظت از  

های کشاورزی  زیادی از اون خراب شده یا زیر خاک و ریگ فرورفته. روی زمین روستا، اطراف اون ساخته شده بوده که بخش  

های سطحی جمع آوری شده، متعلق به دوره صفویه،  های سفالینه شکسته شده زیادی پیدا شده که سفالینه قدیمی روستا، قطعه 

زیادی رو به سمت خودش جذب    قاجار و معاصر هستن. روستای شمسی رستاق یکی از روستاهایی هست که تونسته گردشگرای 

ها میشه به مسجد و آب  کنه. در این روستا تعداد زیادی اثر تاریخی و ثبتی که متعلق به دوره قاجار هست وجود داره که از اون 

،  انبار تقی، مسجد حاجی میراب، مجموعه حاج حسن صفی، خانه محمد کالنتر، حمام مالنوره، آب انبار قلعه و خانه آیت اله حیدری

 ساباط و غیره اشاره کرد. 
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 : تصویری از کوچه های روستای شمسی1  شکل
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 موقعیت مکانی روستای شمسی  -1-2

های صنعتی میبد  ، جاده ترانزیت شمال به جنوب یزد میبد قرار داد. همچنین این در جوار شهرک 30روستای شمسی در کیلومتر  

 و اشکذر قرار دارد. در تصاویر زیر موقعیت مکانی روستا مشخص شده است.  

 

 

 

 : موقعیت مکانی روستای شمسی 2شکل  
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 1924مشخصات فنی  کامیون کمپرسی بنز بخش دوم: 
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 LK  1924معرفی کامیون کمپرسی  -2-1

شوند. این کامیون های باری برای شرکت مرسدس بنز از  مرسدس بنز درایران با نام بنز مایلر شناخته می کامیون های سری ال 

در المان برای مصرف داخلی انجام شد ولی تولید برای   1959تولید شدند. نخستین تولید این سری در سال  1995تا  1959سال 

سری ال صادرات بسیار موفقی داشت و به سرعت در خاورمیانه ،افریقا و امریکای   کامیون .ادامه داشت  1995صادرات ان تا سال  

 .جنوبی مشهور شد و بکار گرفته شد

یده سری ال همچنین در ایران بطور فراوان وارد شد و پس  تنی با قدرت بیشتر ساخته شده و صادر گرد   19مدل   1962در سال 

 .تولید میکند  2624و    1924به دو مدل   ایران خودرو دیزل از مدتی داخل ایران تولید شده و به بنز مایلر معروف شده و هم اکنون

 

 

 LK 1924: تصویری از کامپون شاسی بنز 3شکل  
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 1924 بنز مشخصات فنی کمپرسی -2-2

 ر: موتو

دور در دقیقه,    1400نیوتن متر در    820دور در دقیقه, حداکثر گشتاور موتور:    2200اسب بخار در    222/6با قدرت  OM35 :مدل ا

استاندارد زیست محیطی:  ,  17:1سی سی, نسبت تراکم:    11580خطی, حجم کل سیلندر ها:    - عدد  6تعداد و آرایش سیلندر ها:  

 4ورو  ی

 

 :  س گیربک

 ( 6+1تعداد دنده ها:  ,ZF S6-90/9.01 – 1.00 (سنکرونیزه دستی: مدل

 

 چ: کال

 نوع صفحه کالچ: تک صفحه ای خشک  ,GF380 :مدل

 

 :  و فرمان   محورها

 : L(i) :شکل, محور عقب: محرک با چرخ دنده کاهنده, نسبت تبدیل اکسل عقب I محور جلو: تیری ثابت و صلب با مقطع

 Hema LS8H ,LS :فرمان: هیدرولیک با قابلیت تنظیم )آپشن(, مدل  ,5/92

 

 ق:  تعلی  سیستم

 تعلیق محور جلو: فنر تخت+کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی, تعلیق محور عقب: فنر تخت 

 

 :  برق  سیستم

کیلو وات, برق    5/4ولت    24آمپر, استارت:    35ولت    28آمپر ساعت, مشخصات دینام:    120ولت    12عدد    2ظرفیت باطری ها:  

 ولت  24مصرفی: 

 

 : ها چرخ
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 00/ 12-24تایر:   ,8/50-24رینگ: 

 

 :سوخت مخزن 

 لیتر  200فلزی:  

 

 :ترمز سیستم

 ترمز های جلو و عقب: کاسه ای  ,ABS سیستم ترمز: پنوماتیک دو مداره مستقل با بوستر مجهز به

 ترمز کمکی: خفه کن اگزوز ترمز دستی: پنوماتیک با فشار فنر روی چرخ های عقب, 

 

   :اتاق

 کمربند ایمنی, بخاری, آیینه های داخلی و بیرونی, آفتابگیر داخلی, رادیو پخش کاست دار 

 

 : وزن

وزن خالص:   ,19000 :(G.V.W) وزن ناخالص مجاز,  13000بار مجاز روی محور عقب:  ,  7000بار مجاز روی محور جلو:  

6325 

 

 :حرکتی  های   ویژگی

متر, حداکثر سرعت    21/6قطر دایره چرخش:  ,  98حداکثر سرعت )کیلومتر در ساعت(:  ,  %38حداکثر توانایی باالروی از شیب:  

 .مجاز و اوزان مجاز طبق قوانین راهنمایی و رانندگی تعیین می گردند

 

   :1924 بنز  امکانات و تجهیزات 

 سیستم تهویه مطبوع کولر و بخاری •

 عقب و جانبی  - گاردهای جلو •

 شیلنگ باد  •

 جک باال بر  •
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 زاپاس بند  •

 ( قفل عرضی دیفرانسیل )آپشن •

 مثلث احتیاط  •

 جعبه کمک های اولیه  •

 جعبه ابزار  •

 کپسول آتش نشانی  •
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 : مطالعات فنی سوم بخش
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 مقدمه -3-1

هزینه های سرمایه  محاسبه با توجه به اهدافی که در مقدمه این طرح به آنها اشاره شده است و در این قسمت به بررسی مالی و 

گذاری اعم از ثابت و متغیر و در نهایت به ارزیابی اقتصادی این طرح تولیدی و بدست آوردن متوسط میزان سود خالص یک دوره  

برای تحقق این موارد و بررسی ها و محاسباتی صورت گرفته است که می توان آنها را تحت  .  می پردازیم  فعالیت کامیون یکساله  

 . های گوناگون در ذیل مشاهده نمود عناوین و جداول و بررسی 

 

 طرح  یگذارهیسرما یها نهیهز -3-2

 باشد.  می  1سرمایه گذاری ثابت انجام شده برای خرید کامیون مطابق جدول 

 
 گذاری طرحهای سرمایه : هزینه1جدول  

 

  

 شرح
 انجام شده 

 )میلیون ریال( 
 مورد نیاز 

 )میلیون ریال( 

 جمع
 )میلیون ریال( 

 13.682/ 820 13.682/ 820 0 کامیون شاسی 

 1.300 1.300 0 اتاق

 14.982/ 820 14.982/ 820 0 جمع سرمایه گذاری ثابت

 190 190 0 سرمایه در گردش 

 15.173 15.173 0 جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح 
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 ارائه خدمات   سالیانه یها نهیهز -3-3

 . باشد ی می این بخش به شرح زیر  هانه یهز

 

 میزان مصرف سوخت - 3-3-1

  400با در نظر گیری میانگین کارکرد روزانه،    .باشدمی کیلومتر    100لیتر گازوئیل در    25  این کامیون،   میانگین مصرف سوخت

 شود. برآورد می  2روزکاری در سال، هزینه سوخت مصرفی مطابق جدول   330کیلومتر و 

 

 طرح  یمصرف یانرژ یها نهیهز: 2جدول  

 شرح
میزان مصرف  

 سالیانه 
 مصرف ساالنه 

 هزینه واحد 
 )ریال( 

 هزینه کل 
 ریال( )میلیون 

 198 6,000 لیتر  33,000 وئیل گاز
 198 جمع کل

 

 

 ی انسان یروی ن دستمزد و حقوق -3-3-2

 استفاده می نمائیم.  3جهت محاسبه هزینه های حقوق و مزایایی ساالنه کارکنان از مندرجات جدول 

 

 شرکت  پرسنل یها نهیهز: 3جدول  

 تعداد )نفر(  سمت
 حقوق ماهیانه
 )هزار ریال( 

 حقوق سالیانه
 )میلیون ریال( 

 560 40,000 1 راننده

 392 ( %70حق بیمه و مزایا و پاداش و ... )

 784 
 

  



 

 طرح توجیهی خرید گزارش 

 امورات حمل و نقل روستای شمسی کامیون جهت تسهیل 

 1400-115شماره: 

 04/02/1400تاریخ: 
 

19 

 

 ی نگهدار و ریتعم -3-3-3

ای  های سرمایه)هزینه   1جدول  با استفاده از اطالعات مندرج در    کامیون  میزان هزینه های ساالنه مرتبط با نگهداری و تعمیرات  

گردد . )شایان ذکر  محاسبه می   4و همچنین نظرات خبرگان و کارشناسان مرتبط با این موضوع همانند اطالعات مندرج در    طرح(

 تعمیرات )نت(، براساس تاثیر ضریب نت گروه مفروض در ارزش اولیه گروه می باشد(: روش محاسبه هزینه نگهداری و 

 

 ینگهدار  و ریتعم یها نهیهز: 4جدول  

 درصد  گذاری )م.ر( میزان سرمایه  شرح ردیف 
 هزینه کل 

 )م.ر(

 1.4998/ 828 10 14.982/ 820 کامیون کمپرسی  6

 1.4998/ 828 جمع
 

 استهالک -3-3-4

و    ای طرح( های سرمایه )هزینه   1ول  با استفاده از اطالعات مندرج در جد  کامیون میزان هزینه های ساالنه مرتبط با استهالک  

محاسبه می گردد . شایان ذکر    5همچنین نظرات خبرگان و کارشناسان مرتبط با این موضوع همانند اطالعات مندرج در جدول 

 :  معروف می باشد  باشد و به روش مستقیمروش محاسبه هزینه استهالک ، براساس مدت زمان عمر مفید گروه مقروض می 

 

 استهالک یاه نهیهز: 5جدول  

 شرح ردیف 
 میزان سرمایه گذاری 

 )میلیون ریال( 
 درصد 

 استهالک
 هزینه کل 

 )میلیون ریال( 

 3,746 25 14,983 وسائط نقلیه  1

 3,746 جمع 

 

  



 

 طرح توجیهی خرید گزارش 

 امورات حمل و نقل روستای شمسی کامیون جهت تسهیل 

 1400-115شماره: 

 04/02/1400تاریخ: 
 

20 

 

 درآمد پیش بینی  -3-4

روز    330های حمل و نقل، میزان درآمد کامیون با در نظرگیری  بر اساس تعرفه کرایه حمل هر تن بار مصوب اتحادیه شرکت 

 شود.  برآورد می  6کیلومتر کارکرد در هر روز مطابق جدول  400کاری و  

 

 طرحخدمات  فروش ینیبشیپ: 6جدول  

 شرح
 قیمت فروش
 )ریال/واحد( 

میزان ارائه سالیانه در  
 ظرفیت عملی 

 واحد سنجش 
 درآمد فروش در ظرفیت عملی 

 )میلیون ریال( 

 6,996 کیلومتر  132,000 53,000 کرایه حمل بار 

 6,996   132,000 مجموع

 

 

 

 

  



 

 طرح توجیهی خرید گزارش 

 امورات حمل و نقل روستای شمسی کامیون جهت تسهیل 

 1400-115شماره: 

 04/02/1400تاریخ: 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مالی طرح  تحلیل  :چهارمبخش 

  



 

 طرح توجیهی خرید گزارش 

 امورات حمل و نقل روستای شمسی کامیون جهت تسهیل 

 1400-115شماره: 

 04/02/1400تاریخ: 
 

22 

 

 گذاریحجم سرمایه-4-1

میلیون    14.983باشد که  میلیون ریال می   15.173  جهت خرید کامیون گذاری  های فنی و مالی طرح، حجم سرمایه بر اساس برآورد 

 باشد.  می  میلیون ریال سرمایه در گردش 190 و گذاری ثابت ریال آن سرمایه 

در قالب مشارکت      % 8یون ریال با نرخ بهره  میل  11.980  میزان تسهیالت دریافت طرح میلیون ریال و    3.003میزان آورده متقاضی،  

 شود.  در حساب نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل مطابق قرارداد خرید پیوستی، واریز می باشد که می مدنی 

 

 های مالی طرح خالصه  شاخص  -4-2

گیری و ارائه راهکار  سزایی در تصمیم   شاخصها و معیارهای برآورد شده که تأثیر به  ، خرید کامیون کمپرسیپذیری  در تحلیل امکان 

ها  شوند. از آنجا که مفروضات و تخمین ای از پارامترها و متغیرها محاسبه و استخراج می براساس مجموعه که     خواهند داشت

به    ها و برآوردهابینیها شرایطی متفاوت از پیش نقش مؤثری در محاسبه این پارامترها دارند، ممکن است در حین اجرای طرح 

گیری و اتخاذ  های مالی، مجریان و سیاستگذاران را در تصمیم وجود آید. لذا در نظر گرفتن تغییرات احتمالی و اثر آنها بر شاخص

 .راهکارهای مناسب یاری خواهد کرد

اخص ارزیابی  ترین ش به عنوان عمده سری،  ( ، دوره بازگشت سرمایه، نقطه سربه IRR)  منظور در این قسمت نرخ بازده داخلیبدین 

 ( 7ت )جدول ل و بررسی قرار گرفته اسمورد تحلی باشد. می طرح 

 

 طرح  یل یتحل یهاشاخص: 7جدول  

 مقدار شاخص  مقدار شاخص 

بدون   در سال مبنا  سردرصد فروش در نقطه سربه 
 های تامین مالی در نظرگیری هزینه

86/29% (IRRنرخ بازده داخلی سرمایه گذاری ) 49%  

 در سال مبنا سر)م.ر(میزان فروش در نقطه سربه 
 های تامین مالی بدون در نظرگیری هزینه 

94/58% ( IRREنرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه ) 3.462  

میلیون ریال 999.5 (%18خالص ارزش فعلی کل سرمایه )نرخ تنزیل: سال 89/3 دوره بازگشت سرمایه عادی )سال(   

میلیون ریال 092.6 (%22خالص ارزش فعلی کل سرمایه )نرخ تنزیل: سال 68/5 دوره بازگشت سرمایه متحرک )سال(   

 

 

 آورده شده است.  3افزار کامفار  های مالی طرح با نرمدر ادامه تحلیل 

 


