
 

 

 

 
 

 

 فرم توجیه فنی و اقتصادی

 کشاورزی( -های تولیدی )صنعتیطرح

 
 ....گذاران: نام سرمایه

 خودروهای بنزینی، خودروهای  دیزلی و دیزل ژنراتورنام طرح: تولید توربو شارژر انواع 

 تاریخ ارائه طرح:شماره دبیرخانه و 

 
 گذاری:خلاصه طرح سرمایه

 توربو شارژر نام محصول

 دستگاه 0555 ظرفیت نهایی تولید

  12 زایی )نفر(میزان اشتغال

 285 زمین مورد نیاز )مترمربع(

 50/474.1 سرمایه ثابت )میلیون ریال(

 42/257181 سرمایه در گردش )میلیون ریال(

 207402/.4 ریال(گذاری )میلیون کل سرمایه

 

 نتیجه ارزیابی طرح:
 
 
 
 
 



 

 

 مشخصات درخواست کننده: -2

  0964شماره شناسنامه:                                ......آقای:  شخص حقیقی:

  -شخص حقوقی: شرکت:    تحصیلات: کارشناسی ارشد   محل صدور: تبریز

  -موضوع فعالیت:     -محل ثبت:    -شماره ثبت: 

  -درصد سهام اشخاص خارجی:     -نام کشور:   -نام سهامداران خارجی: 

 ...نشانی شهرستان: تبریز، خیابان شمس تبریزی، 

 .-E      - نمابر:       .....موبایل:           .... تلفن:

 

 :معرفی محصول تولیدی -1

 
 راهسازی و دیزل ژنراتور(توربو شارژر )خودروهای سواری، باری، صنعتی، نام محصول:  -1-2

 میزان آشنایی با وضعیت صنعت مورد نظر را در ذیل قید فرمایید.  -2-2

موتور خودرو، موجب احتراق و توربولانس بهتر سوخت و در نتیجه  است که با افزایش توان مکش هوای ورودی توسط کمپرسوری وربو شارژرت

سازد که در نهایت قدرت موتور فراهم می اکسیژن بیشتری برای انجام احتراقتامین هوای بیشتر  این وسیله بادر واقع  .شودمی قدرت موتور افزایش

  یابد.افزایش می

کننده موتورهای دیزلی و بنزینی به افزایش عملکرد خودرو، توربو شارژر به عنوان های تولیدبا توجه به نیاز روز افزون صاحبان واسئط نقلیه و شرکت

 شود. می %06نصب بر روی تمامی موتورها، ضمن مصرف بهینه سوخت خودرو، باعث افزایش راندمان موتور تا ای قابل افزونه

های افزایش راندمان زمینه تولید افزونهو کشور ایران در باشد المللی میدر حال حاضر کشورهای اروپایی پرچمدار تولید انواع توربو شارژر در عرصه بین

سالانه چندین میلیون دلار جهت واردات و نصب انواع توربو شارژر بر روی انواع خودروهای سواری، باری،  داراست. در این میانرا  49موتور جایگاه 

شود علاوه بر تامین تقاضای بازارهای بینی میبا تولید این محصول در منطقه آزاد ارس، پیششود کع از کشور خارج می صنعتی، راهسازی و دیزل ژنراتور

 نیازهای بازارهای منطقه نیز برآورد شود. لی، داخ

 صادرات               عرضه در بازار ایران             عرضه در بازار ارس هدف از تولید محصول:       -1-3

 بینی میزان مصرف آینده:وضعیت عرضه و تقاضای محصول و پیش

کل ظرفیت تولید کارخانجات موجود در 
 کشور

ارخانجات موجود در کشورهای ظرفیت تولید ک
 حاشیه

های بینی کل تقاضا در سالپیش
 آتی

53.666 116.666 766.666 

مجموع  برداریبهرهنمایند که ظرفیت در داخل کشور، اقدام به تولید انواع توربو شارژر می واحد تولید 3یاب در حال حاضر بر اساس استعلام از سایت بهین

 باشد. عدد می 53666کنندگان ولیدت

 

 :مشخصات تولید -3

 درصد از ظرفیت تعداد شیفت کاری واحد ظرفیت نهایی تولید سالانه نام محصول ردیف

 %166 1 دستگاه 3666 توربو شارژر 1



 

 

 ریزی زمانی:برنامه -4

 تاریخ پایان مدت تاریخ شروع شرح

 51/60/1547 ماه 5 61/63/1547 فاز ساخت

 51/60/1540 ماه 0 61/67/1547 برداریاولیه بهره فاز

 51/60/1905 سال 03 61/67/1540 برداری اصلیفاز بهره

 (سال 36الی  1)تعداد سالهایی که می خواهید تولید نمایید.  اصلی:فاز بهره برداری * 

 د. تکمیل گرد (5فرم )لطفا جدول کامل برنامه زمان بندی پیوست * 

 

 )درصد( 28گذاری:  نرخ تنزیل کل سرمایه -0

ارزش کنونی درآمدها و هزینه ها که در سالهای آتی دریافت یا پرداخت می شوند بر ) NPV (نر خ بازگشت سرمایه) IRR نر خ تنزیل نر خ محاسبه

 .گرددنرخ تنزیل بر اساس هزینه فرصت سرمایه و به عنوان نر خ ریسک پروژه تنظیم می (اساس ارزش امروز محاسبه می شود.

 

 مشخصات زمین و ساختمان -0

 موقعیت زمین محل اجرای طرح:

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه هر مترمربع مقدار )مترمربع( شرح ردیف

 - - - زمین 1

 - - - سالن تولید 0

 - - - انبارها 5

 - - - اداری 9

 - - - ساختمان نگهبانی 3

 - - - سرا ...( سایر )مهمان 0

 - جمع هزینه زیربنا - جمع زیر بنا 

 - - - محوطه سازی 0

 - جمع هزینه خرید زمین، زیربنا و محوطه

 (تعیین گردیده استطبقه  0درصد و حداکثر در  106درصد زمین و سطح ترا کم  36تذکر : مقدار زیر بنا بر اساس سطح اشتغال )

 

 بودن محل فعالیت جدول زیر تکمیل گردد:در صورت استیجاری

 مدت اجاره نامه مالکیت مکان استیجاری موقعیت محل )مترمربع(مساحت سالن 

 - سازمان منطقه آزاد ارس پاساژ منطقه آزاد ارس 106

 

  



 

 

 فرآیند تولید: -.

مواد را از انبار مواد اولیه و عملیات تولید تا رسیدن به محصول نهایی را به صورت شماتیک رسم و  مختصری از فرآیند تولیدی را شرح داده و جریان
 .( در صورت نیاز در صفحه مجزا تهیه و ضمیمه گردد)را نیز ذکر نمایید .  آلاتمشخصات ماشین

 فرآیند کلی تولید در پیوست ارائه گردیده. 

  خیر      ؟ بلهاستخاصی نیاز  (تکنولوژی)یا برای تولید محصول خود به دانش فنی آ -

 :در صورتیکه جواب مثبت است اطالعات زیر ا تکمیل نمایید

 - هزینه دانش فنی: - نام کشور ارائه دهنده دانش فنی:

 -شرایط: سایر  -نام شرکت ارائه دهنده دانش فنی: 

 

 : و خودرو (آزمایشگاه ـ تعمیرات)خط تولید، تجهیزات و وسایل جانبی  لاتفهرست ماشین آ -8

 تعداد شرح ردیف
 قیمت کل قیمت واحد محل تامین

 هزار دلار میلیون ریال دلار ریال خارجی داخلی

   - 90.666 - 90 1 دستگاه تست بالانس 1

0 
)انواع مجموع ابزارآلات کارگاهی 

 گوشتی، چکش، اره و ... (پیچ
1   36.666.666 - 36 - 

 -   0.666.666 - 10 0 گیری دقیقابزار آلات اندازه 5

 -   9.566.666 - 0/0 0 دریل انواع  9

 -   165.666.666 - 060 0 لیتری 066کمپرسور  3

 -   406.666.666 - 406 1 دستگاه تراش جنرال 0

 1   - 06.666 - 06 (QCتست عملکرد )دستگاه  7

 -   906.666.666 - 906 1 بندیدستگاه شیرینگ پک بسته 0

 160 1.710 جمع 

 

 هزینه انشعابات انرژی -1

 هزینه انشعاب مقدار واحد 

  کیلو وات ساعت تخمین را چند آمپر/ (پیک)مقدار برق مصرفی در حداکثر مصرف
 زنید؟می

 - 15 کیلو وات ساعت

 9 لیتر زنید؟مقدار آب مصرفی را بر حسب لیتر در ثانیه چقدر تخمین می - 

 13 مترمکعب زنید؟مقدار گاز مصرفی را چند مترمکعب در ساعت تخمین می - 

 0 خط تعداد خطوط تلفن مورد نیاز جهت کارخانه؟ - 

 - جمع هزینه خرید انشعاب 

 شود. ای جهت انشعابات انرژی پرداخت نمیشود، هیچ هزینههای کارگاهی استیجاری استفاده میبا توجه به اینکه در این طرح از سالن* 

  


