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 شماره صفحه موضوع

 7 خالصه اجرایی طرح 

 13 معرفی متقاضی 

 14 سرمایه و سهامداران  

 14 سوابق مدیریتی  

 15 مجوزهای قانونی  

 17 مطالعه بازار 

 18 معرفی  محصول / خدمت 

 26 کالن  طرح یو شاخص ها یژگیو
 27 مشخصات کاال و محصوالت طرح  یمعرف

 30 تعیین بازار هدف 
 31 بررسی وضعیت رقابتی محصول /خدمت 

 44 عرضه محصول / خدمت  
 44 عرضه داخلی محصوالت    

 44 واردات  
 46 کشنده  ونیکشور به کام  از یپیش بینی ن

 46 ی تقاضای بازار بالقوه داخل
 48 تقاضای داخلی 

 48 از بازار  بررسی سهم 
 50 طرح    یاجرا یایمزا

 52 طرح  یاهداف کل
 55 (  SWOTتعیین عوامل محیطی و درونی طرح ) تحلیل  

 56 انتخاب محل طرح  

 57 موقعیت مکانی طرح  
 58 بررسی و توجیه محل طرح به لحاظ دسترسی  

 61 مطالعه فنی

 62 ارائه وضعیت فعلی دانش فنی و تکنولوژی روز  
 63 ارائه مشخصات فنی مواد اولیه ، مصرفی و محصوالت  

 64 بررسی روشهای مختلف تولید ، شناسایی و ارزیابی و مقایسه  
 74 طرح  یساز  ادهیو مراحل اجرا و پ  ندیفرا

 75   پروژه اجرا بندیبرنامه و زمان
  

 76 مطالعات مالی و اقتصادی طرح 
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 77 های کاری تعیین نوبت
 77 های مختلف  تعیین ظرفیت عملیاتی طرح در سال

 78 محاسبه زمین و ساختمان انجام شده و مورد نیاز  
 79 تعیین ماشین آالت موجود و مورد نیاز طرح به تفکیک نوع آن 

 81 تعیین تأسیسات برقی و مکانیکی موجود و مورد نیاز  
 82 ، کارگری و لوازم آزمایشگاهی ، خدماتی، اداریتعین تجهیزات پشتیبانی

 82 مجوزها ، حق االمتیازات موجود و مورد نیاز با ذکر قیمت  
 83 مل و نقل درون کارگاهی و برون کارگاهی مورد نیاز  برآورد وسائط ح
 83 نمودار سازمانی  

 84 تعیین نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک بخش ها و با ذکر تخصص مورد نیاز  
 85 برآورد میزان مصرف مواد اولیه ، مصرفی و بسته بندی و وضعیت آن 

 85 اطالعات فنی  

 86 ، ارتباطات و غیره به تفکیک تولیدی و غیر تولیدی  ، سوخت، آببرآورد میزان مصرف برق

  
  

 87 مطالعات مالی طرح 

 87 مفروضات طرح  
 87 برآورد هزینه های سرمایه ای  

 87 جدول استهالکات دارایی های ثابت  
 88 برآورد هزینه های ساالنه طرح  

 88 جدول درصد هزینه های ثابت و متغیر ساالنه  
 89 های جاری  های مختلف بهره برداری: داراییخالص سرمایه در گردش مورد نیاز بر اساس سال

 90 جدول درآمدی طرح  
 91 صورت سود و زیان طرح  

 93 نقطه سر به سر      نییتع

 93 ( )نرخ بازده، دوره بازگشت سرمایه و ... 
 95 بندی و پیشنهاد نهایی  جمع
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 :مقدمه
مطالعات امکان سنجی ، مطالعات کارشناسی است که قبل ار اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد . در این مطالعات  

از نگاه بازار ، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنا ی برای تصمیم گیری 

  کشنده   ونی کام  دی و تول  نی تأم  و ارزیابی  فنی، اقتصادی  گزارش حاضر مطالعه  امکان سنجی  گیرد.  ورد استفاده قرار  می سرمایه گذاران م

 .  باشدمی

حوزه حمل کاال آنچنان گسترده و    ست،ین  دهیپوش  چکسیبر ه  داریپا   یروز افزون خود راه توسعه اقتصاد  تیحمل کاال امروزه اهم

امور توسعه دهنده در بخش حمل کاال را مورد توجه قرار   شیاز پ  شیحوزه ب  نیباالست که جا دارد دست اندرکاران ا  لی پتانس  یدارا

را  یار یبس  ییراهها  تواندیم  کیژئواستراتژ طیشرا  نیو ا باشدیم گانشی گسترده با همسا  یمرزها  یران دارایدهند چرا که کشور پهناور ا

در بخش حمل   یگذار  هیبا سرما  یو تجار  یمیاقل  طیشرا  نیمناسب از ا  یو بهره بردار  دیما بگشا  یرو  شیپ  ایپو  یدر جهت رشد اقتصاد

در صنعت ،وجود راه   نی در کشورست. حمل و نقل آنال  یکاریو حل معضل ب  یمطمئن جهت حصول رشد اقتصاد یاز راهها  یکیکاال  

همه و همه از رونق و    یو خارج  یداخل  تیحمل ونقل کاال و ترانز   یحمل کننده گوناگون و شرکت ها  لیمختلف،وسا  یارتباط  یها

حمل بار   یشود. در گذشته برا   یم  شترییب  زکاال از مبدا به مقصد روز به رو  لیدهند و سرعت تحو   یکاال خبر م  تیصنعت ترانز   شرفتیپ

خود را به سالمت و    یمناسب حمل کننده باشد تا بتواند محموله    ی  لهیبه دنبال وس  ستی با  یکاال م  گر،صاحبیبه مکان د  یاز مکان

 ی  لهیبار و وس  یسصاحب کاال و آگاه ساختن راننده و برر  یکیزیبه حضور ف  ازمندین  انیم  نیخاطر به مقصد برساند که در ا   نانیاطم

 ی بود. ول  انیدر م زین یوصرف انرژ یهمراه بود که عالوه بر آن خستگ ادیز ی نهیکار با صرف وقت و هز نیحمل کننده بود که خود ا

هستند باعث    یهوشمند همراه که در همه مکان و همه زمان حاضر و قابل دسترس  یها  یو گوش  ی جهان  نترنتیدر حال حاضر وجود ا

باعث شده که در   یاجتماع یها شنیکیو اپل یمجاز یانجام گردد. استفاده از شبکه ها یو سرعت مناسب شده که کار حمل بار با شتاب

 ن یها از آنها لذت برد. در ا  نهیهز  نیو با کمتر  افتیروزمره خود را در  یازهایبه سرعت خدمات و ن  ی اطالع رسان  ک یزمان با    نیکمتر 

گفته شده،صاحبان کاال به   یها تیشود عالوه بر مز یهاست که باعث م یخدمات و اطالع رسان نیاز هم  یکی زی ن ینترنتیراستا حمل ا

ناوگان حمل ونقل مناسب از سراسر کشور   دینقاط جهان در معرض د  ی حمل به اقص  یحمل خود را برا  ی آماده    یسرعت محموله ها

حمل ونقل مختلف، رانندگان   یها،بارنامه ها ،شرکت ها  متی،قشنهاداتیاز پ  ی و لحظه ا نیکه به صورت آنال  یقرار دهند ، به گونه ا

 ی ،گام موثر نیحمل آنال تیو استفاده از مز یریآگاه شوند. با به کارگ لیو تحو یریمختلف حمل بار و زمان بارگ یرهایبا تجربه ،مس

عرصه   انیدست دالالن بار و سود جو  گریدکه    یشود به طور  یبرداشته م  یمصوب و قانون  یها  متیها و درج ق  متیق  یدر شفاف ساز

را بر نخواهند برگشت  یریمس یخال ونیبا کام گریحمل کننده د ی  لهیوس یشود و رانندگان دار ی صنعت حمل ونقل کشور کوتاه م ی

  ی آماده برا  یاز وجود بارها  ی به صورت آن  نیحمل ونقل آنال  قیکه از طر  رایحمل به موقع وجود خواهد داشت ،ز  یو همواره بار برا

 حمل در زمان مناسب آگاه خواهند شد. 
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حمل بار خود را   یمناسب برا یشنهادهایتوانند پ یخود م یو به سرعت با ثبت اعالم بارها  یصاحبان بار به راحت نیدر حمل و نقل آنال 

باشد که با سرعت    یم  تینزدر پشرفت صنعت حمل کاال و ترا  نینو  یخدمت  یترنتنی کنند. حمل و نقل ا  افتینقاط جهان در  یبه اقص

تمام فعاالن ناوگان صنعت   یتوان گفت که مورد استفاده  یو کاربرد آسان آن م یاست و به علت راحت یعموم  یر یرو به فراگ یادیز

 شدن زی تجه ازمندیباشد ن یکشور هم م دیتول رهیاز زنج یآن که بخش  ری باشد. حوزه حمل و نقل و ساختار گسترده درگ یحمل ونقل م

 است.  ینترنتیا یابزارها نیو بهتر نینو یها یبه فناور

  ستان طرح های عمرانیدولت به این ا  به عنایت  در دهه اخیر با توجه نیز افزایش خواهد گردید اشتغالزایی     ، در طرحهای توسعه آتی

تا   بوده حوزه حاضر به سرمایه گذاری در این  ان سرمایه گذار  رونق گرفته و وضعیت اقتصادی مردم رو به بهبود است لذا  و تولیدی 

تولید مورد نیاز در محل تولید و یا ارائه گردد واحدهای تولیدی بتدریج راه اندازی   باعث شده    کمبود ها  اینکه با عمران و آبادی و رفع  

حضور پیدا کنند و شرایط راه اندازی آنها به  های کشور    شدند و با این حال هنوز خیلی از تولید و محصوالت نتوانسته اند در استان 

 . تدریج فراهم میشود

 شمال ، جنوب یتیترانز  دوریشاغل در کر یافغان یهاکشنده ینیگزیمنظور جا به کشنده  ونیکام دیو تول نیتأمدر طرح فوق 

اجرایی   و بلوچستان  ستانیو س  یجنوب  ،ی،رضویخراسان شمال  یهادر استان    شمال جنوب    دوریکر  تیمحور  با  شرق    تیپروژه ترانز

 خواهد شد.
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گذاری  سرمایههای برنامه توسعه کشور و جذب با توجه به نیاز و سیاست

اساس مطالعات بازار و   و بر بخش تولید و خدمات بخش خصوصی در 

گذاری طرح و محاسبات مالی انجام شده که  های سرمایهبرآورد هزینه

 دست آمده  زیر :ههای فعالیت و سود آوری بنهایتاٌ نسبت

 

 درصد   78  به میزان سرمایه   بازده نرخ   

 سال    2.7      گذاری    دوره بازگشت سرمایه  

 

  طرح تولید    

 کشنده    ون یکام د یو تول نیتأم   
 باشد. پذیر  ***  میتوجیه  ***   کامالً
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  مشخصات پروژه 

 دستگاه در سال  3000تأمین و تولید کامیون کشنده به ظرفیت  عنوان طرح :  

 شاد خودرو آساک  گذار سرمایه 

 ( 6*6تن( و کامیون شش چرخ محرک ) 26تا  6* تولید کامیون کشنده، کامیون ) موضوع فعالیت 

 * تولید بونکر، شاسی تریلر سه محور، تریلر تانکر دو محور و کانتینر مسقف

 ای استان خراسان رضوی* تجهیز و پشتیبانی شبکه حمل و نقل جاده

 1400اسفند  زمان شروع پروژه 

 شهرستان قوچان  پروژه محل اجرای 

 خودرو آساک شاد شرکت مجری طرح

 IVECO    /   SHADRUN      /Hongyan برند محصول 

 ایران، خراسان رضوی، شهرستان قوچاندفتر مرکزی و کارخانه :        آدرس 

 215پالک  –خیابان وحدت  – دفتر چابهار:                      منطقه آزاد 

 53پالک  – 37نبش خیابان  ،خیابان فرجامدفتر تهران:                       

 09122051018  _ 77136625-021 _ 74901-021 تلفن

 7713509-021 تلفکس 

 .Error! Hyperlink reference not valid وب سایت 

www.shadrun.ir 

 Ms133411@gmail.com آدرس الکترونیکی

shadkhodro@gmail.com 

info@shadkhodro.com 

 

 

 

 

mailto:Ms133411@gmail.com
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 خالصه اجرایی طرح (   1جدول 

 محصول
 کشنده ونی کام  

 سالیانه    طرح ظرفیت

 کشنده   ونیکام 1000 دستگاه 

 تن(   26تا  6کامیون ) 1000 دستگاه 

 (  6*6کامیون شش چرخ محرک ) 1000 دستگاه 

 تجهیز و پشتیبانی شبکه حمل و نقل   
 

 کاربرد  موارد
 مصارف   حمل و نقل   

 عمده  مصرفی اولیه مواد
 SKD, CKDمونتاژ قطعات و صفحات آماده به صورت 

 طرحاشتغال زایی 
 نفر پرسنل غیر مستقیم   1200مستقیم و   نفر   300حداقل  

 هکتار 10    زمین )متر مربع(

 بنا )متر مربع(  زیرمتراژ 

 مترمربع   4,168 سالن تولید   

 مترمربع  1,200 انبار ها و تاسیسات و...  

اداری و سرویس  زیر بنای 

 مترمربع   664 بهداشتی  و نماز خانه 

 مترمربع   961,968 محوطه و فضای سبز و ....

 یوتیلیتی  مصرفی  ساالنه میزان

 

 مترمکعب 60,782 آب

 وات ساعت  کیلو 9,189,120 برق مصرفی 

 لیتر  54,000   سوخت

 مترمکعب 360,000  مصرفی گاز 

 طرح    گذاری سرمایه

 ریال  میلیون   2,680,000  ثابت طرح     گذاری سرمایه

 ریال  میلیون   5,325,000    در گردش  مورد نیاز  سرمایه

 جاده مشهد  5استان خراسان رضوی، قوچان، کیلومتر    طرح  اجرای محل
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SHADKHODRO ASAK 

 

    خالصه مالی  طرح(  2جدول 

 موضوع طرح: 
 کشنده  ونیکام دیتولطرح 

 کننده مجوز طرح: دستگاه صادر 
 سازمان صنعت و معدن و تجارت 

 تولیدی  : تولیدنوع 

 نفر پرسنل غیر مستقیم   1200مستقیم و   نفر   300حداقل   تعداد شاغلین :

 مشخصات سرمایه گذاری طرح: 

 

 واحد  مبلغ عنوان

 میلیون ریال  2,680,000    سرمایه ثابت طرح

 میلیون ریال  5,325,000 سرمایه درگردش طرح

 میلیون ریال  8,005,000 جمع سرمایه گذاری طرح 

 میلیون ریال  50,400,000 فروش سالیانه

 میلیون ریال  46,885,365 هزینه سالیانه

 میلیون ریال  3,514,635 سود سالیانه 

 درصد فروش در نقطه سربسر
%11  درصد  

78% نرخ بازده داخلی     درصد  

 دوره بازگشت سرمایه
 سال 2.7
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    10صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 
 ارقام به میلیون ریال  -( سرمایه گذاری طرح       3جدول 

 شرح هزینه ها کل انجام شده  مورد نیاز سهم متقاضی  سهم سرمایه گذار 

 1 زمین 968,000 968,000 0 0 0

 2 محوطه سازی 346,000 0 346,000 69,200 276,800

 3 ساختمان ها  390,400 0 390,400 78,080 312,320

 4 ماشین االت و تجهیزات 686,000 0 686,000 137,200 548,800

 5 تاسیسات 190,000 0 190,000 38,000 152,000

 6 وسایط نقلیه  31,000 0 31,000 6,200 24,800

 7 اثاثیه اداری 5,000 0 5,000 1,000 4,000

   جمع هزینه های ثابت  2,616,400 968,000 1,648,400 329,680 1,318,720

50,880 12,720 63,600 0 63,600 
هزینه های قبل از بهره 

 برداری

  

1,369,600 342,400 1,712,000 968,000 2,680,000 
هزینه های ثابت و قبل از  

 بهره برداری

1 

 2 سرمایه در گردش 5,325,000 0 5,325,000 1,065,000 4,260,000

5,629,600 1,407,400 7,037,000 968,000 8,005,000 
جمع کل سرمایه گذاری  

 طرح

3 

 

 

 

(   سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین منابع مالی آن 4جدول  ارقام به میلیون ریال   

 عنوان حساب    

 کل سرمایه گذاری طرح   مبلغ کل  سهم 

 هزینه های ثابت و قبل از بهره برداری  2,680,000 24%

 گردشهزینه های سرمایه در   5,325,000 76%

 جمع کل   8,005,000 100%
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    11صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    12صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    13صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 

 اول   فصل

 معرفی متقاضی  
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    14صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 بررسی سوابق پروژه و تعیین اهداف -1

ثبت و محل ثبت ، سرمایه فعلی و اولیه شرکت ، محل قانونی  1-1 نوع شرکت ، شماره  نام و  ( سابقه متقاضی ) 

 شرکت ، موضوع فعالیت بر اساس اساسنامه ، آخرین تغییرات قانونی شرکت ، بازرس اصلی و علی البدل (  

 مشخصات شرکت و اعضای آن :  

 

 شرکت شادخودرو آساک   سهامی خاص   

 مید شاد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره  آقای ح

 آقای هدایت شاد نایب ریئس  

 خانم جمیله حمد خدا عضو هیئت مدیره   

 

 در نیل به اهداف ذیل همواره تالش می نماید:تولیدی شادخودرو آساک   شرکت 

 کشور  سراسر  در  گسترده توزیع شبکه ایجاد - 

وارداتی در کشور و با ارائه خدمات گسترده و روبه رشد بعنوان یکی از عمده   کامیون   با تامین سهم عمده ای از نیاز      شرکت   

 خواهد نمود. در سطح کشور فعالیت  کامیون  و ارائه دهندگان خدمات  کامیون  کنندگان تولید

   
 فروش  از پس خدمات شبکه نمودن فراهم - 

 و  معدن ، صنعت وزارت مصوب استانداردهای نیز  و جهانی استانداردهای اساس بر  کیفیت با و گسترده خدمات ارایه هدف با شرکت این 

استواری را در جلب رضایت  قدمهای و  نموده محصوالت خود    دارندگان به دهی سرویس به اقدام خود مجاز عاملیتهای توسط تجارت

 مشتریان ارجمند برداشته است.

  می گیری پی جدیت با و مستمر بصورت فروش از پس خدمات شبکه در پرسنل فنی اطالعات نگهداشتن روز  به و آموزش میان این در 

 . نشود وارد خللی  مشتریان به استاندارد و ای حرفه صورت به خدمات ارائه در تا شود

  
 و با کیفیت GENUINE PARTSات اصلی قطع تامین - 

 Genuineمی باشد مدیریت چرخه تامین قطعات اصلی  از آنجا که جلب رضایت و رفاه حال مشتریان محترم از مهمترین اهداف شرکت 

Parts   .در کوتاهترین زمان ممکن همواره و با نظارت مستمر ا نجام می پذیرد 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    15صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

واز تأسیس ، پروانه بهره برداری تولیدات ، جواز توسعه در مورد طرحهای توسعه سایر مجوزهای (مجوزهای قانونی ) ج2-1

 الزم مرتبط قانونی مانند مجوز تولید مواد غذایی و بهداشتی (
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    16صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    17صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم    فصل 

 ربرسی مطالعه بازار 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    18صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 پروژه  معرفی-1

گروه شرکتهای شاد خودرو آساک و مکران خودرو آساک بر اساس استراتژی و اهداف کالن شرکت, رسالت و مسئولیت اجتماعی, همچنین 

در راستای تدابیر و طرح های کالن ملی و طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور, اشتغال زائی و محرومیت زدائی, همچنین ایجاد و  

دستگاه کامیون طی    1500رستان قوچان, طرح تامین و تولید کامیون کشنده )فازاول پروژه: تولید  تعداد  توسعه ظرفیت حمل بار در شه

دستگاه اول در  200دستگاه کشنده با برنامه واردات  3000حداقل حدود با ظرفیت تولید ساالنه ماه( را با همکاری شرکت خارجی  23

 در دستور کار قرارداده است. SKD, CKDدستگاه به صورت  800و  CBUشش ماه به صورت 

بر اساس مطالعات امکان سنجی انجام شده و طرح و برنامه مدون, در صورت صدور مجوزهای الزم توسط مراجع قانونی, این شرکت قادر 

شرکت های   مذکور و تحویل به  دستگاه کامیون  3000تولید تعداد  به شرح زیر نسبت به تامین و    بود طی دو مرحله در فاز اولخواهد  

 اقدام نماید حمل و نقل سه استان شرقی

 

 : عبارتست ازپروژه تأمین و تولید کامیون  های نسبی مزیت -2

 محرومیت زدائی در مناطق محروم خراسان رضوی ▪

تن در روز در    3000ایجاد و توسعه افزایش ظرفیت حمل ترانزیت بار, تجهیز و کمک به نوسازی ناوگان حمل و نقل به ظرفیت  ▪

 استان خراسان رضوی 

 زائی و کمک به حوزه تولید کشور اشتغال ▪

 کاهش مصرف سوخت و کاهش آالیندگی ▪

های کشور افغانستان، مشغول به کار در استان خراسان ها به جای کامیونبرای کشور با جایگزینی این کشندهارزش افزوده  ایجاد   ▪

 کریدور ترانزیت شرق   رضوی

از  جویی در  صرفه ▪ ارز  ترانزیت به شرکتخروج  پرداخت کرایه حمل بار  افغانستان و جایگزینی  کشور بابت  و نقل  های حمل 

های مذکور, به کارگرفته شده در محورهای استان تا مرزهای خروجی و  درنتیجه کاهش قیمت های این پروژه با کشندهکشنده

 تمام شده محصول در داخل کشور
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    19صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 دالیل اجرایی طرح   -3

غرب )جاده ابریشم(   - جنوب، شرق  –المللی شمال  کریدور حمل و نقل بینای از جهان قرار گرفته که مرکز تالقی دو  طقه ایران در من

 منظور  به  و  هند  و  روسیه  ایران،  کشور  سه  توسط  پترزبورگسن  در  2000  سپتامبر  12  در  باشد که با هدف تقویت ترانزیت منطقهمی

 سپس خزر دریای به ایران طریق از را  فارسخلیج و هند اقیانوس کریدور این. شد  تأسیس اعضاء  بین نقلی و حمل های همکاری ترویج

شود که ایران با الحاق و پروژه موصوف در مقطعی از زمان شکوفا می  .کندرزبورگ و شمال اروپا متصل میپتسن  به  روسیه  طریق  از

ترانزیت شرق مختلف که بخش  ابعاد  در  توسعه  ایجاد  باعث  همکاری شانگهای  پیمان سازمان  به  و شمال  - پیوستن  با   - غرب  جنوب 

 نماید.شورها را دو چندان میهزار میلیارد دالر ظرفیت تجاری بین ک 32جمعیتی حدود سه و نیم میلیارد نفر و گردش مالی 

 : اند از کشورهایاین کریدور با پذیرش عضو جدید گسترش یافته است که این اعضاء عبارت

ارمنستان،     . افغانستان،  آذربایجان،  سوریه  و  عمان  بالروس،  اوکراین،  ترکیه،  تاجیکستان،  قرقیزستان،  نیز  البته  قزاقستان،  بلغارستان 

های  یدور حضور دارد. جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان کشور امین انتخاب شد که وظیفه دارد طرف کر   ینا عنوان عضو ناظر در  هب

 .های متعاهد از آن مطلع کندگیری هر یک از طرفمتعاهد را درخصوص پیوستن سایر کشورها به این موافقتنامه یا کناره

نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع متعاقب آن آیین  1310/ 19/02ایران مصوب    در این راستا، قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه

و متعاقب    19/11/1382قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب    129نامه اجرایی ماده  و همچنین آیین  12/03/1352بیگانه، مصوب  

ابالغی توسط مدیرکل محترم اشتغال اتباع  09/02/1399آن طی تصمیم اعضای هئیت فنی مرکزی اشتغال اتباع خارجه درجلسه مورخ 

هزار دالر یا معادل  50گذاری اولیه با حداقل سپرده 31/02/1399در تاریخ  30995خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 

 آن از سایر ارزها از جمله ریال برای هر نفر امکان پذیر شده است. 

 ن است که مگر ایران چه مزیتی دارد که فردی به دنبال اقامت در آن باشد؟تر ایبا این حال سوال مهم 

و    -1 ایران زندگی می  200جالب خواهد بود اگر بدانید که در حال حاضر سه میلیون  این میزان  هزار تبعه خارجی در  کنند. 

نامه فقط یک دهم درصد از این اتباع  جمعیت، تقریباً یک و نیم برابر اتباع خارجی در کشوری مثل قطر است. حال اگر این آئین 

 شود یورو وارد کشور می اردمیلی 8، ارزی معادل را به گرفتن اقامت ایران تشویق کند

از سوی دیگر باید در نظر داشت که ایران به یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. این مهاجرین، همگی  -2

و بعضاً به دالیلی مثل مسائل فرهنگی، تمایلی به مهاجرت به اروپا ندارند. در   این شرایط  از طبقه فرودست جامعه نیستند 

 .هاست برای اخذ اقامت از ایران مشکل دارندنامه جدید فرصتی است برای این افراد به خصوص مهاجرین افغان که سالآئین

نامه در واقع برای تسهیل این  باید در نظر داشت که مقررات فعلی اقامت در ایران نیز، به شدت سخت بوده است و این آئین -3

 :شدز این مقرره جدید به شش دسته از افراد اقامت داده می مقررات وضع شده است. قبل ا

 .سال تمام رسیده باشد 18سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و به هنگام تقاضا به سن  5دارای  1-3

دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و مقام عالی علمی یا شغل یا تخصص او در امور تولیدی    2-3

 .و عمرانی به تأیید مقامات صالحیتدار مملکتی رسیده باشد

ه او به امور عام المنفعه در  دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و خدمات شایسته و ارزند  3-3

 .دار مملکتی رسیده باشدایران به تأیید مقامات صالحیت 

دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و در امور تولیدی و عمرانی ایران که مورد تأیید مقامات    4-3

 .صالحیتدار ایران باشد سرمایه گذاری کرده باشد
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و سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و درآمد شخصی یا حقوق یا مستمری بازنشستگی او دارای د  5-3

 .های مجاز ایران رسیده باشدبه تأیید یکی از بانک

 .دارای زن و فرزند ایرانی باشد 6-3

»آئین  5گذاری که در بند »ه« ماده  سرمایه   اما مصوبه جدید، ضمن حذف پیش شرط اقامت قانونی که حداقل آن دو سال است، میزان

 .آمده را شفاف کرده است 1352 نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه« مصوب

گذاری در امور های مصوبه جدید دولت این است که حتماً الزم نیست سرمایه چهار( در عین حال باید در نظر داشت که یکی از مزیت 

گذاری در حوزه مسکن هم به گذاری در بانک، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سرمایه و قید شده که سپرده   تولیدی و عمرانی باشد

 .گذاری پذیرفته استعنوان سرمایه 

 

 

 دالیل اجرایی طرح در منطقه مرزی: -4

 افغانستانی (جذب سرمایه داران1

های بیشتری برای سرمایه گذاران افغانستانی دارد. از یک  ایران جذابیتافزایش مهاجرت تاجران افغانستانی به ترکیه در حالی است که  

آید و از سوی دیگر قرابت در دین و فرهنگ در مهاجرت این سرمایه گذاران تاثیر بسیاری سو هم زبانی دو ملت مسئله مهمی به شمار می

نی که بین مهاجر سرمایه دار و مهاجر معمولی تفاوتی قائل  ها در ایران وجود دارد و مجموعه قوانیدارد. اما موانعی که برای زیست ان

های همسایه مانند امارات و ترکیه مهاجرت کنند. گفتنی شود که مهاجران سرمایه دار افغانستانی بیشتر به کشور شود، موجب آن می نمی

اله صورت گرفته، ولی امتیازاتی که ایران  س 5است که طی چند سال اخیر مجموعه قوانینی برای سرمایه گذاران خارجی و اعطای اقامت 

 های همسایه به نوعی هیچ است. دهد در مقابل امتیازات کشوردر این مسائل ارائه می 

 

 محبوبیت کاالی ایرانی در کابل (2

صورت قانونی و    پیمان حقیقت طلب با اشاره به اینکه مواد غذایی ایرانی بازار افغانستان را تسخیر کرده است گفت: مهاجرانی که چه به

ایرانی عادت می اند، قطعا به مصرف کاالی  ایران زندگی کرده  این مهاجران به کشور چه غیرقانونی مدتی را در  از  کنند. یک بخشی 

برند. در حال حاضر بیشترین میزان صادرات ایران به گردند و آن عادت در مصرف کاالی ایرانی را به کشور خود میافغانستان بر می

 ها عادت کردند. ستان مربوط به محصوالت غذایی هست، زیرا مهاجران افغان در ایران به مصرف آن افغان

 افغانستانی  های ماهر و کارآفرین(تربیت نیروی3

های مهاجران افغانستانی در ایران هستیم. افرادی که در ایران تحصیل کردند، بسیار ها و سومی های اخیر شاهد حضور نسل دومی در سال

دهند. پس بهتر است بگوییم که ما عمال با یک سری کارآفرین افغانستانی  ت کوش هستند و کسب و کار پدران خودشان را توسعه می سخ

 مواجه هستیم که در صنایعی مانند کیف و کفش سازی و فرش بافی رشد خوبی داشته اند. 

د، نه تنها نیاز بازار ما را تامین کردند بلکه زمینه صادرات کاالی تولید کارآفرینان افغانستانی از طریق شبکه ارتباطی که در افغانستان دارن 

 ایران را در افغانستان فراهم کردند. 

دانند. در حالی که این امر صحیح نیست و وقتی یک تولید برخی این تولیدکنندگان افغانستانی را به چشم رقیب نیروی کار ایرانی می

ها رقابت  شود که این بسیار بیشتر از مشاغلی است که با آنای ایجاد میکننده با هر ملیتی، در ایران کاالیی را تولید کند مشاغل ثانویه 

کنند و کسب و کار خود را در های منطقه مهاجرت میالبته این کارآفرینان با موانع بسیاری رو به رو هستند. گاهی به کشور شده است. 

 کنند. ها از نو شروع میآن کشور

دهه افغانستانی طی  مهاجران  به  بسیاری  خدمات  عمل  در  ایران  اسالمی  م جمهوری  قوانین  از  برخی  اما  داده،  ارائه  گذشته  انند های 

رسد محرومیت مهاجران از کارت بانکی و گواهی نامه و یا نداشتن حق مالکیت، تصویر منفی از ایران به جای گذاشته است. به نظر می
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تر میان ایران و افغانستان، الزم است دو دولت با همکاری یکدیگر مسائل موجود از جمله مسئله مهاجران های محکمبرای ایجاد پیوند 

 را به مشورت گذاشته و برای حل آن اقدام نمایند. افغانستانی 

 

 تعداد اتباع افغانستانی در ایران (4

 . میلیون نفر اتباع افغانستانی در ایران حضور دارند یکو انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه تقریباً  معاون امنیتی 

سال   سرشماری  اساس  ایران، 1395بر  آمار   فارس  اصفهان،  رضوی،  خراسان  تهران،  هایاستان  در  بیشتر  افغانستانی  مهاجرین مرکز 

 .هزار تبعه افغانستانی را در خود جا داده است 500 از بیش ان رضویاستان خراس میان این در اما کنندمی زندگی کرمان و

های تاثیرگذار بر روی تغییرات جمعیتی است؛ بسیاری از کشورهایی که با خطر کاهش جمعیت مهاجرت اتباع خارجی، یکی از مولفه 

اند؛ با توجه به تنوع فرهنگی و قومیتی موجود،  برده   اند از مقوله مهاجرت به عنوان عاملی برای برون رفت از این مسئله بهرهرو بودهروبه

ایران   این   به  کامل  توجهیبی  بر  دلیل  ویژگی  این  حال  این  با  نیست جهان   کشورهای   دیگر  با  مقایسه   قابل  جهت  این  از مسلماً کشور 

   نیست؛ موضوع

 هزار نفر  300تهران بیش از 

 نفر  999 هزار و 499هزار تا  300 بین خراسان رضوی

 نفر  999 هزار و 399هزار تا  200های اصفهان، کرمان و فارس بین استان

 نفر 999 هزار و 199هزار تا  100های یزد، قم و البرز بین استان

و بلوچستان بین  استان تا    50های مرکزی، قزوین، گلستان، سمنان، بوشهر، هرمزگان، سیستان  و   99هزار  نفر و در باقی   999  هزار 

  .دارند حضور افغانستانی اتباع هزار نفر 50های کشور کمتر از استان

 مندی از پتانسیل مهاجریت در احیا ترانزیت، اشتغال و تولید با هدف صادرات  بهره

 

 ازبکستان -افغانستان  -افتتاح طرح آزمایشی کریدور ترانزیتی ایران

ازبکستان با عبور آزمایشی دو دستگاه کامیون از ایران به افغانستان و در نهایت ازبکستان، به صورت - افغانستان  - کریدور ترانزیتی ایران  

 آزمایشی فعال شد.

 برای نخستین بار دو کامیون از مبدا گمرک شهید رجایی بندرعباس به مقصد ازبکستان از مسیر افغانستان ارسال شد.

، این بار 99مرداد  5فقیت افتتاح کریدور و ارسال کاال از گمرک شهید رجایی بندرعباس به مقصد قرقیزستان و تاجیکستان در در پی مو

های ترانزیتی از این گمرک، توسط دو دستگاه کامیون تحت صحابت کارنه تیر با خروج از گمرک مرزی دوغارون و عبور از کشور محموله

 ان ارسال شد.افغانستان به مقصد ازبکست

های آسیای میانه، با استفاده از کارنه های ترانزیتی از مسیر افغانستان به عنوان مسیری کوتاه و کم هزینه به مقصد کشور توسعه کریدور 

استفاده تیر، مورد حمایت اکو، ایرو بوده و گمرک ایران با همکاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مصمم به توسعه آن با 

 ار کارنه تیر است.

های اسیای میانه به  رسد افغانستان عزم جدی در توسعه ترانزیت در قلمرو خود و اتصال کشور با افتتاح ازمایشی این کریدور، به نظر می 

 های جنوب از جمله بنادر خلیج فارس و دریای عمان )چابهار( را دارد. آب

های جدید از طریق افغانستان افغانستان با استفاده از کارنه تیر، توسعه کریدور- چابهار- هند  در پی فعال کردن کریدور حمل و نقل ترکیبی

 دستگاه کامیون به تاجیکستان و قرقیزستان رسما اجرایی شد. ۷های آسیای میانه، آغاز و با افتتاح کریدور کتای و ارسال به مقصد کشور 

ایران   می  - افغانستان    - کریدور جدید  و توازبکستان  تجارت  توسعه  در  موثری  نقش  هزینه،  و کم  مسیر جدید کوتاه  یک  بعنوان  اند 

منطقه همکاری شود. های  افغانستان  در  پایدار  امنیت  و  صلح  افزایش  به  منجر  و  داشته   ای 

می بیشتر  آنجا  از  این کریدور  اهمیت  تصریح کرد:  الکترونیکیوی  تیر  پروژه  اجرای  درخواست  به  اخیرا  ازبکستان  (  ETIR)  شود که 

https://www.mashreghnews.ir/news/965121/%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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های الزم در نرم افزار آسیکودای گمرک افغانستان، اجرای نخستین کریدور جمهوری اسالمی ایران پاسخ مثبت داده و با ایجاد زیرساخت

 کشور عضو کنوانسیون تیر امکانپذیر شد.  ۷6ازبکستان( در بین - افغانستان - )ایران  ETIR Corridor الکترونیکی کارنه تیر

های  به دلیل دسترسی کوتاه به اب(  CIS)  های آسیای میانههای کشورترین مسیر برای ترانزیت کاالن، اقتصادی جمهوری اسالمی ایرا

ازبکستان با افزایش سرعت ارسال کاال و کاهش هزینه ها، منجر به  - افغانستان- های جدید از جمله کریدور ایرانآزاد بوده و توسعه مسیر 

اقتصادی منطقه خواهد شد، در واقع این مسیر در کنار مسیر ترکمنستان به ارتقای حمل و نقل، ترانزیت و  توسعه تجارت و نهایتا رشد  

 کند. تجارت در منطقه اکو کمک می
 

 ازبکستان-افغانستان-آغاز فعالیت کریدور ترانزیتی ایران

 
ازبکستان با عبور دو دستگاه کامیون از ایران به افغانستان و در نهایت ازبکستان به صورت    - افغانستان  - کریدور ترانزیتی ایران •

 د.آزمایشی فعال ش

به گزارش روز دوشنبه گمرک ایران، »مصطفی آیتی« با بیان اینکه برای اولین بار دو کامیون از مبدا گمرک شهید رجایی بندرعباس به 

ح کریدور »کتای« و اعزام کاال از گمرک شهید رجایی افتتا  موفقیت  پی  در:  کرد  تصریح   شد،  اعزام  افغانستان  مسیر   از  ازبکستان   مقصد

 دستگاه دو توسط گمرک، این از ترانزیتی های محموله بار این جاری سال مرداد بندرعباس به مقصد قرقیزستان و تاجیکستان در پنجم 

 شد.  اعزام ازبکستان مقصد به افغانستان کشور از عبور و دوغارون مرزی گمرک از خروج با کامیون

وی افزود: توسعه کریدورهای ترانزیتی از مسیر افغانستان به عنوان مسیری کوتاه و کم هزینه به مقصد کشورهای آسیای میانه، با استفاده 

ایرو« بوده و گمرک ایران با همکاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مصمم به توسعه   - از کارنه تیر، مورد حمایت »اکو

 است. آن

دیرکل ترانزیت گمرک گفت: با افتتاح آزمایشی این کریدور، به نظر می رسد افغانستان عزم جدی در توسعه ترانزیت در قلمرو خود و  م

 .اتصال کشورهای آسیای میانه به آب های جنوب از جمله بنادر خلیج فارس و دریای عمان )چابهار( را دارد

افغانستان با استفاده از کارنه تیر، توسعه کریدورهای جدید از    - چابهار   - ددر پی فعال کردن کریدور حمل و نقل ترکیبی هن •

 به  کامیون  دستگاه آغاز و با افتتاح کریدور کتای و ارسال هفت  98  سال  از  میانه،  آسیای  کشورهای  مقصد  به طریق افغانستان 

 .شد اجرایی رسما قرقیزستان و تاجیکستان

ازبکستان می تواند بعنوان یک مسیر جدید کوتاه و کم هزینه، نقش    -افغانستان    - ت: کریدور جدید ایران  گف مدیرکل ترانزیت گمرک

 .موثری در توسعه تجارت و همکاری های منطقه ای داشته و منجر به افزایش صلح و امنیت پایدار در افغانستان شود

ایران پاسخ  (eTIR) درخواست اجرای پروژه تیر الکترونیکی اهمیت این کریدور از آنجا بیشتر می شود که ازبکستان اخیرا به •

مثبت داده و با ایجاد زیرساخت های الزم در نرم افزار آسیکودای گمرک افغانستان، اجرای اولین کریدور الکترونیکی کارنه  

 .شدکشور عضو کنوانسیون تیر، امکانپذیر  ۷6ازبکستان( در بین - افغانستان- )ایران eTIR Corridor  تیر

به دلیل دسترسی کوتاه به  (CIS) جمهوری اسالمی ایران، اقتصادی ترین مسیر برای ترانزیت کاالهای کشورهای آسیای میانه •

ازبکستان با افزایش سرعت ارسال کاال و کاهش  - افغانستان - های آزاد بوده و توسعه مسیرهای جدید از جمله کریدور ایران آب

در نهایت رشد اقتصادی منطقه خواهد شد، در واقع این مسیر در کنار مسیر ترکمنستان به   هزینه ها، منجر به توسعه تجارت و

 . کندارتقای حمل و نقل، ترانزیت و تجارت در منطقه اکو کمک می

(  1398(، آذربایجان )1394با کشورهای ترکیه ) (eTIR) گمرک جمهوری اسالمی ایران با اجرای پروژه های تیر الکترونیک •

( تالش کرده است تا 1399(، کریدور کتای )مرداد 1398افغانستان)- چابهار- (، هند1396ایران)- قل ترکیبی اسلونیو حمل و ن

 .با توسعه ابزارها و مسیرهای ترانزیتی بستر الزم برای فعالین ترانزیت را فراهم کند

 .ای نیز خواهد شدتوسعه ترانزیت، ضمن ایجاد درآمد و افزایش اشتغال، منجر به گسترش مناسبات منطقه  •

https://www.irna.ir/news/83902335/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83902335/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    23صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

کشور از جمله اقتصادهای بزرگ دنیا، چین، اتحادیه    ۷6کنوانسیون گمرکی کارنه تیر مربوط به تضمین ترانزیت کاال بوده که   •

 .اروپا، هند، روسیه عضو آن بوده و تسهیل کننده عبور کاال در بین کشورهای مسیر هستند

 آفرینی ایران در ترانزیت منطقه و جهانجنوب؛ نقش - یدور شمالالمللی عبوری از ایران: کرهای بین معرفی کریدور •

 
 

عنوان  میان کشورهای ایران، هند و روسیه به   2000جنوب در سال  - المللی شمال ونقل بینکریدور شمال جنوب کریدور حمل •

شورای هماهنگی در مهرماه سال زمان با هفتمین اجالس  گذاران این کریدور به امضا رسید و اجالس وزرای کریدور همبنیان

 .شوددر تهران برگزار می 9۷

جنوب در سال - المللی شمال ونقل بیننامه کریدور حملبه گزارش سی نیوز و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، موافقت

های آتی اعضای این کریدور به که طی سالگذاران این کریدور به امضا رسید  عنوان بنیانمیان کشورهای ایران، هند و روسیه به   2000

کشور )با الحاق قزاقستان، بالروس، عمان، تاجیکستان، بلغارستان، آذربایجان، ارمنستان، سوریه، اوکراین، ترکیه و قرقیزستان( افزایش   14

 .أسیس گردید ای نیز در این کشور تنامه معرفی و بر اساس آن دبیرخانهعنوان امین موافقت یافت. کشور ایران به 

صورت عملیاتی دو گروه آید و در راستای بررسی موانع و مشکالت بهحساب میگیری بهشورای هماهنگی کریدور باالترین مرجع تصمیم 

اجالس شورای هماهنگی  6جنوب تاکنون - کارشناسی با موضوعات گمرکی و تجاری تشکیل گردیده است. از بدو تأسیس کریدور شمال

 .نو هند تشکیل گردیده استاسی برگزارشده که آخرین اجالس در دهلیاجالس کارشن ۷و 

 :جنوب با عبور از کشور ایران - شده در کریدور شمالمسیر تعریف 

 اروپای شمالی  - مسکو - بندر آستراخان -بندر انزلی/بندر امیرآباد  - فارسخلیج - اقیانوس هند - بندر بمبئی

 :مسیر فعلی عبوری از کانال سوئز 

دریای - دریای مانش- اقیانوس اطلس  - الطارق تنگه جبل- کانال سوئز- دریای سرخ- خلیج عدن )باب المندب(  - اقیانوس هند  - مبئی بندر ب

 بالتیک 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    24صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 
  

نفعان  ونقل وزارت راه و شهرسازی، برآورد ذی های معاونت حملسازی و امور تشکلشده در دفتر تجاریهای انجامطبق مطالعات و بررسی

درصد هزینه  25جنوب در مقایسه با مسیر سنتی کانال سوئز نزدیک به  -اقتصادی و صاحبان کاال حاکی از آن است که کریدور شمال

 .تری داردصرفهبه درصد زمان حمل30حمل و 

شده، شش مسیر جایگزین نیز جهت اتصال کشور هندوستان به روسیه با عبور از قلمرو سرزمینی ایران تعریف  در کنار مسیر اصلی تعریف 

 :شده است

 سنت پترزبورگ  - مسکو - آستراخان  - باکو - آستارا - بندرعباس - بندر بمبئی

 سنت پترزبورگ  - مسکو - قزاقستان - ستان ترکمن - بروناینچه - یزد - بندرعباس - بندر بمبئی

 سنت پترزبورگ  - مسکو - داغستان- گرجستان   - ارمنستان - مرز نوردوز  - بندرعباس - بندر بمبئی

 روسیه  - قزاقستان  - ازبکستان - ترکمنستان - سرخس  - بندرعباس/بندر چابهار - بندر بمبئی

 ؟  - چابهار - بندر بمبئی

 سنت پترزبورگ  - مسکو - اوکراین - بندر اودسا - بندر سامسون - دریای سیاه - ترکیه - بازرگان  - بندرعباس/بندر چابهار - بندر بمبئی

  
 2مسیر جایگزین شماره                                                  1مسیر جایگزین شماره      

 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    25صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 
 

 4ایگزین شماره مسیر ج                                              3مسیر جایگزین شماره 

 

 
 6مسیر جایگزین شماره                                                       5مسیر جایگزین شماره 

 
 جنوب- نقش ایران در کریدور شمال  

ست، این  هایی که در منطقه شرقی کشورمان بین افغانستان، پاکستان و ازبکستان با حمایت چین در حال رخ دادن ابا توجه به تالش 

ایران در راه اولویت قدرتجنوب، مسیر شرقی به-اندازی کریدور شمالتهدید وجود دارد که در صورت تعلل  های  عنوان جایگزین در 

های جدی کریدور عنوان گزینه که عراق از ثبات کافی برخوردار شود احتمال آنکه این مسیر نیز به منطقه قرار گیرد. همچنین درصورتی

 .طرح شود وجود داردجنوب م-شمال

مابین کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و افغانستان و همچنین معرفی بنابراین، با توجه به توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی فی

آفرینی ایران در منطقه ایفا کند. تواند سهم مهمی در نقشجنوب می-رسد برگزاری اجالس وزرای شمال کریدورهای رقیب، به نظر می

ونقلی و لزوم انجام اقداماتی همچون تسهیل روادید، ایجاد پنجره واحد گمرکی، توسعه ر این راستا تغییر نگرش به کریدورهای حملد

ای و تجاری جایگزین  گیری کریدورهای توسعهای با سایر کشورها مبنای شکلهای ریلی و جادهصنعت گردشگری و افزایش همکاری

 .آیدحساب میبه ونقلیکریدورهای صرفاً حمل

گیری حداکثری از  جنوب در نظر دارد در راستای بهره- المللی شمال ونقل بینعنوان یکی از مؤسسین کریدور حمللذا کشور ایران به

زمان با هفتمین اجالس شورای هماهنگی در مهرماه سال ونقلی کشورهای عضو کریدور، اجالس وزرای کریدور را هم های حملپتانسیل

 .تهران برگزار نماید در 9۷

های  با حضور تجار و بخش business forum های الزم جهت برگزاریریزی همچنین در حاشیه اجالس وزرا و شورای هماهنگی برنامه 

اندیشی و افزایش ارتباطات بین اعضا جنوب و با هدف ایجاد نشست هم- سازی کریدور شمال خصوصی کشورهای عضو در راستای فعال

 .انجام استدر حال 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    26صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

گیری و اجرا  منظور تصمیمسرعت در دستور کار قرار گیرند و نتایج آن بهتا زمان برگزاری اجالس شورای هماهنگی الزم است اقداماتی به

کارگروه تخصصی و اجرایی به شرح ذیل تدوین گردیده و تا پیش از برگزاری اجالس وزرا پیگیری    ۷به اجالس واصل شوند. در این راستا  

 :واهند شد خ

 تجاری و گمرکی  -1 

 اصالح فرایندها  -2 

 گذاری لجستیکی های سرمایه مشوق -3 

 دبیرخانه کریدور و تهیه اسناد  -4 

 دیپلماسی و رسانه  -5 

 تشریفات -6 

 گردشگری -۷ 

  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  از  غیر  به  نیز  تجاری  نظر  از    ونقلی به رهبری کشورمان وایران از نظر سیاسی به دنبال تشکیل ائتالف حمل

های  جنوب در حال پیگیری است. این گفته - ون فورواردرهای کریدور شمالفدارسی  تشکیل  و  واحد  فورواردری  ایجاد  ها،پروتکل  تدوین

ونقل وزارت راه و شهرسازی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بود که معتقد  المللی معاونت حملمدیر کریدورهای بینامین ترفع  

 .ونقل در داخل کشور نیز با پیچیدگی مواجه خواهد شداست؛اگر تجارت بین کشورهای عضو تسهیل نشود، تسهیل فرایند حمل

جنوب با سازمان توسعه -گیری تجارت آزاد میان کشورهای عضو کریدور شمالور شکلبر همین اساس وزارت راه و شهرسازی بهمنظ 

شو؛ اقدامات وزارت راه و شهرسازی در پایان یادآور می.طور جدی وارد مذاکره و بحث و بررسی شده استتجارت و وزارت امور خارجه به

ونقل داخلی نیز تأثیر مستقیم دارد به طوری  روی تجارت و حملکند بلکه بر  کمک میغرب  - ، شرقجنوب-تنها به توسعه کریدور شمالنه

 .آوردها را به ارمغان میآنجنوب از داخل یا جوار  - که رونق اقتصادی داخلی من جمله مناطق و شهرهای عبوری کریدور شمال

سال آتی   5اوگان حمل و نقل  ظرف باعنایت به برنامه دولت و رویکرد جدید شهرداری ها و سازمان های  حمل و نقل  جهت نوسازی ن 

که در بر گیرنده بررسی های مالی و اقتصادی شرکت شاد خودرو آساک با فرض توسعه شرکت و وجود بازار مناسب و فرصت های ایجاد 

امکانات   شده برای سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل و افزایش سود آوری لزوم توسعه و سرمایه گذاری بیشتر جهت استفاده بهینه از

 شرکت شاد خودرو آساک که شرح ذیل به خوبی نمایان می سازد 

 وجود سالن های تولیدی و فضای خالی در زمین های شرکت- 1

 وجود تاسیسات مورد نیاز جهت اجرا- 2

 تجهیز ماشین آالت مورد نیاز طرح - 3

 ایجاد درآمدی مطمئن و بازگشت سرمایه- 4

شتری مداری، ارج نهادن به دستاوردهای جهانی، برنامه محوری و آینده نگری است.  فعالیت های شرکت بر اساس فرصت شناسی، م

مد نظر محصوالت به کشور های همسایه و  صادرات کمی  محصول جهت مصارف  داخلی و   ضمن توسعه پایدار از نظر کیفی هدف ارتقاء

  .باشددر سال، از اهداف اصلی می  دستگاه   3000باشد. افق دید رسیدن به تولید سهامداران و مدیران شرکت می



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    27صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

  طرح :   ویژگی و شاخص های کالن - 5

جنوب    –المللی شمال به منظور ساماندهی حمل و نقل کاال و مسافر در کریدور بین  ای  جاده  توسعه مناسبات حمل و نقل •

 غرب،  -و شرق

 ، دریایی و ایجاده افزایش دسترسی به بازارهای جهانی از طریق تسهیالت حمل و نقل •

 ، مساعدت در جهت افزایش حجم حمل و نقل کاال و مسافر •

 ،المللیتأمین امنیت سفر، ایمنی محصوالت و همچنین حفظ محیط زیست براساس استانداردهای بین •

 ، کنندگان انواع خدمات حمل و نقل کاال و مسافرتأمین شرایط برابر جهت عرضه  •

 ستان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی و خراسان جنوبی،ایجاد اشتغال مولد با محوریت سه ا •

 گذاری خارجی  به صورت اتکایی جهت اجرای پروژه،گذاری، تأمین مالی و جذب سرمایه سرمایه  •

 تولید انواع خودرو کشنده، کامیون، صنایع وابسته بر اساس دانش برون سپاری و واحدهای گروه،  •

 تحصیل کرده و جوان، استفاده از سرمایه انسانی  •

 خرید، تکمیل و توسعه واحدهای صنعتی در بخش تولید خودرو و قطعات بر حسب نیاز، •

 برخورداری از ذخایر قابل توجه داخلی به منظور تأمین و تولید انواع خودروهای کشنده و کامیون و صنایع وابسته،  •

 اداره و راهبری صنایع خودرویی اجاره یا مشارکت در تولید، •

 میلیون نفر، 600سی به بازارهای بزرگ کشورهای همسایه شرقی و شمال شرقی با جمعیت دستر •

 ها و اجرای پروژه در بخش فنی مهندسی،  توسعه فعالیت •

 توسعه فعالیت در بخش خدمات تجاری و بازرگانی و تأمین کاال،  •

 توسعه فعالیت در شبکه حمل و نقل کاال،  •

 صادی در تولید اتکایی،باال بردن توان خلق ارزش افزوده اقت •

 های خالی مرتبط در بخش صنعت در راستای توسعه صادرات محصوالت غیرنفتیبه کارگیری ظرفیت •

 

 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    28صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    29صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 

 معرفی کد ایسیک  محصوالت طرح  -6

 

 محصول   ISIC کد

 باشد.آیسیک  طبق  جدول زیر  می  کد دارای مطالعه مورد محصوالت معادن، و صنایع وزارت طبقه بندی مطابق

 

واحد   سریال کد  عنوان التین  عنوان فارسی 

 سنجش 

 دستگاه  Road tractors 3410412325 کامیون کشنده )اسب( 

 

 تعرفه گمرکی 

واحد   تعرفه گمرکی  عنوان التین عنوان فارسی 

 سنجش 

 Road tractors کامیون کشنده )اسب( 
8۷042300 

8۷041010 
 دستگاه 

 

(معرفی کاربردهای محصول ) مشخص نمودن محصول از لحاظ ماهیت مصرف مانند واسطه ای ، مصرفی و سرمایه ای ،  7

 مشخص نمودن انواع کاالهای جایگزین ، مکمل ( 

هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که بیش از هرگونه بررسی فنی و مالی طرح، الزم است این خصوصیات به درستی 

گیریهای الزم در انتخاب   شناخته شوند. شناخت صحیح مشخصات و انواع مختلف محصول بدون تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم

کارگیری  روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی مورد نیاز خواهد بود. در این ارتباط یکی از مؤثرترین روشهای قابل استفاده، به

 ی هریک از محصوالت میباشد. استانداردهای مدون ملی و جهان

حمل  یها برا  ونیکام ن یآورد. از ا یو به حرکت در م دهیرا به دنبال خود کش دکی مهین ای  دکیاست که  یا لهیکشنده: وس ونیکام

 . شودی، کانکس و ... استفاده م ی، کف نرهایانواع کانت

 

آنها اشاره نمود. از  یباال یر یتوان به انعطاف پذ یم ونهاینوع کام نیا بارز یژگیباشند. از و یمناسب حمل بار در جاده ها م ونهایکام نیا

 آنها اشاره نمود. یتوان به قدرت مانور باال یها م ونیکام ن یا گر ید یژگیو

 :دینما تیرا رعا لیذ یکیمقررات تراف دیحرکت در جاده با لیبه دل ونیکام نیا

 2/6از  کمتر ضعر

 4/5متراز  کمتر عتفاار

https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/870423
https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/870410
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 باشد. یمتر م 10دو محور  ونیطول کام حداکثر

 باشد.  یمتر م 12سه محور  ونیطول کام حداکثر

توانند حمل  یم ونهایکه کام یرسد. مقدار بار مجاز یبودن م یدر ساعت در زمان خال لومتریک ۷0عموماً باال و تا  ونهایکام نیا سرعت

از وارد شدن خسارت به جاده   یریتواند متفاوت باشد. امّا جهت جلوگ یکنند م یکه حمل م یبسته به نوع مصالح و مواد ندینما

مترمکعب است.   20متر مکعب و در حالت انباشته  15اتاق بار در حالت پر  تینمود. ظرف یریهر محور بارگ درتن  18توان یحداکثر م

 اسب بخار )نوع چهار محور( هستند.  420قدرت تا  یدارا ونهایکام نیا

 شرح زیر به مزیتها این از برخی که میگردد نقل و حمل امور در جذابیت  ایجاد سبب که است مشخصه های ویژه دارای صنعت این

 :است

  نقل و حمل باالی ظرفیت •

 تولید کنندگان دیگر  با مقایسه در مناسب قیمت •

  باالی امنیت •

 محیطی  زیست آلودگیهای کاهش •

 

 (تعیین بازار هدف ) با در نظر گرفتن مالحضات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی (  8

طرح مورد بررسی جزء طرح های  تولیدی است طرح  راه اندازی   مجموعه در سال های بعد   با رویکرد  تولید انبوه  و صادرات این 

 محصول خواهد بود. 

رو در ایران ، به دلیل اندازه بزرگ بازار این محصول در کالن شهرها ،مطالعاتی انجام پذیرفته و در به منظور ورود به بازار تولید خود

خصوص خودرو  های بین شهری نیز با استناد به آمارهای رسمی موجود کشور نظیر سالنامه حمل و نقل کشور )منتشر شده از سوی  

بررسی شده است و در ادامه نیز مشتریان استراتژی خرید در دو گروه برسی  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایران( بازار فوق

 شده اند . 

حمل و نقل عمومی برون  شهری به عنوان یکی از شاخص های مهم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی نقش پل ارتباطی برای جوامع   

در اکثر شهرها یکی از مهمترین وسایل حمل و نقل   مختلف در جهت سوق به سمت و سوی توسعه پایداری می کند .امروزه خودرو

عمومی است در ادامه با توجه به آمارهای موجود به منظور مطالعه بازار خودرو  شهری در ایران و شرایط کنونی بازار خودرو  های  

 شهری در دو کالن شهر تهران و مشهد پرداخته شده است.

   شمال جنوب  دوری کر تیبامحور شرق  تیپروژه ترانز شمال ، جنوب یت یترانز  دوریشاغل در کر یافغان یهاکشنده  ینیگزیمنظور جا به  

 اجرایی خواهد شد.  و بلوچستان ستانیو س یجنوب ،ی،رضویخراسان شمال یهادر استان

با توجه به در اختیار داشتن نیاز بازار    بازار داخل و خارج استان و حتی کشور های منطقه برای تقاضای  اصلی فعالیت عبارت است از    بازار

به لحاظ پتانسیل مناسب و وجود توانمندی چشمگیر در  را  توانایی کافی  واحد در سطح  استان، این  امکانات کامل و تجهیزات مناسب 

 است .از جایگاه خوبی برخوردار   سایر  واحد ها  بین 

 شمال ، جنوب یت یترانز  دوریشاغل در کر یافغان یهاکشنده  ینیگزیمنظور جا به  

ترانز استان    شمال جنوب    دوریکر   تیبامحور  شرق    تیپروژه  اجرایی    و بلوچستان  ستانیو س  یجنوب  ،ی،رضویخراسان شمال  یهادر 

 خواهد شد. 
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با توجه به متوسط عمر باالی ناوگان کامیون  برون  شهری کشور ،وجود تقاضای انباشته و برنامه های دولت جهت گسترش و نوسازی 

کت به سمت  از  ناوگان حمل ونقل سنگین جاده ای کشور در سالیان آتی بازار تولید و فروش در ایران به شدت گسترش می یابد و حر

 های تولید کننده  در ایران خواهد بود. های رقابتی شرکتترین مزیتمهم

 

   صنعت خودروسازی ایران بررسی  -9

ها، تحریم صنعت خودروسازی ایران است. در  ترین آنکند و یکی از مهمها علیه ایران را از امروز و فردا آغاز میآمریکا دور جدید تحریم 

 .ات این اتفاق و راهکارهای مقابله با آن اشاره خواهیم کرداین مطلب به تبع

ایران تحریم  با  را  کشورمان  مهم  صنعت  این  تواندمی   که  بود   خواهد  المللیبین  هایمحدودیت   این  از  بخشی  نیز صنعت خودروسازی 

 .قطعات روبرو کند تامین مشکل جمله از زیادی مشکالت

های خودروسازی کشورمان برای مقابله با تحریم صنعت خودروسازی ایران برنامه بلندمدتی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت

رسد، اما شاید فقط تا  سازی در آغاز راه اقدامی منطقی به نظر میاند. این ذخیرهسازی قطعات روی آوردهاند و تنها به ذخیرهپیش نگرفته 

خواهیم با تحریم قطعات مقابله کنیم. خودروسازی، دومین صنعت های آینده چگونه میاب بدهد و مشخص نیست در سالآخر سال جو

های جدید آمریکا علیه ایران ای جامع و کامل برای آن تدوین کرد که فعال خبری از آن نیست. تحریمبزرگ کشورمان است و باید برنامه

های خارجی از ایران، جلوگیری از ارسال قطعات به داخل کشور، کاهش شدید تولید و  و خروج شرکتتر از قبل بوده  بسیار سختگیرانه

 .بیکار شدن کارگران از جمله عواقب تحریم صنعت خودروسازی ایران خواهد بود

های ها به شرکتکاییها علیه صنایع ایران است. آمریترین تبعات بازگشت تحریمقطع ارتباطات خارجی در صنعت خودرو، یکی از اصلی

خارجی از جمله خودروسازان هشدار داده که در صورت فعالیت در ایران و همکاری با شرکای ایرانی، با جرایم مادی و معنوی بسیار 

، مزدا، هیوندای و رنو پژو سیتروئن سنگینی مواجه خواهند شد و همین امر باعث شده بیشتر خودروسازان خارجی حاضر در ایران مانند

 مجبور به ترک بازار کشورمان شوند 

 

 بررسی و تحلیل  مالحظات  -10

 :اقتصادی مالحظات  -

 یا بازارداخلی  (   از مناسب  سهمی کسب  .است استوار آن اقتصادی مالحظات بر طرح یک توجیه دالیل مهمترین شک  بدون

 اقتصادی بنگاه یک اهداف مهمترین از   )غیره اقتصادی و – مالی  مناسب  شاخصهای  از  برخورداری و هدف بازار گسترش خارجی،

 های ویژگی باید نیز اقتصادی کالن و ملی های جنبه از موارد، این کنار در و باشد می صنعتی طرح یک توسعه یا ایجاد برای

اقتصادی می باشد از جمله  – مالی مناسب دارای شاخصهای کشنده ونیکام دیو تول نیرح تأمط  لذا . گیرد قرار بررسی مورد طرح

 میلیون ریال مثبت می باشد 2.239.۷18درصد و ارزش فعلی  38نرخ بازده 

 

http://gadgetnews.net/tag/%d9%be%da%98%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%a6%d9%86/
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 :فرهنگی و اجتماعی مالحظات  -

 مهاجرت بیکاری،  :نظیر ای نطقه و ملی  سطح  در وفرهنگی اجتماعی  شاخصهای  بر   کشنده  ونیکام  د یو تول  نیرح تأمپروژه ط اجرای

 اثر مثبت میگذارد  وبازار مورد توجه ،  بازار  کوچک و متوسط  در  شهرها و نیاز مردم به این خدمات  مرتفع خواهد شد.  کار  نیروی

 

 :سیاسی مالحظات-

 و کشور  از  خارج به وابستگی از خروج  . پذیر هست توجیه  پروژه این اجرای ضرورت المللی بین ابعاد در چه و ملی ابعاد در

 .باشد می  کشنده ونیکام دیو تول نیرح تأماتکا در ط قابل  موارد از  ... داخلی تولید

 

 انسانی :  نیروی منابع  به طرح دسترسی به مرتبط های تحلیل -

مفید میتوانند  نیاز در ساطر شاهر با تحصایالت عالیه و تجربه کاری  مورد تخصاصاهای و ندارد وجود مشاکلی انساانی نیروی تأمین ازنظر

شاوند و با پیشارفت مراحل مختلف پروژه و  نفر در این طرح بطور مساتقیم مشاغول به کار می  400شاودبه حول و قوه الهی تعداد  جذب

 برابر این تعداد خواهد رسید.  3الی  2های جانبی دیگر این ظرفیت حتی به حدود قسمت
ی داخلی و خارجی به لحاظ قیمت ، کیفیت ، تمایز ، حسن شهرت ( بررسی وضعیت رقابتی محصول /خدمت ) جایگاه رقابت11

 ، سهم بازار (

گیری برای احداث واحد مزبور و انتخاب    ویژگیهای بازار محصول و سهم قابل کسب یک واحد تولیدی در بازار مصرف کاال، در تصمیم

ظرفیت آن نقش عمدهای را ایفا مینماید. در این ارتباط مهمترین پارامترهای قابل بررسی پتانسیل تولید موجود و آتی کشور، میزان  

 مصرف )نیاز( بازار، میزان واردات و امکانات صادرات محصوالت واحد، کانونهای مصرف و چگونگی رشد آنها میباشد

   پارامترهای مختلفی بر قیمت فروش محصول مؤثر خواهند بود که برخی از پارامترهای مهم در زیر شرح داده شده است . 

 های متغیرتولید میباشد و نقش عمدهای را در تعیین قیمت تمام شده دارد  قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزینه 

  احداث واحد به تأمین مواداولیه و کانونهای مصرف محصول، هزینه  منطقه جغرافیایی  از لحاظ دسترسی به منابع  های    خصوص 

 د مربوطه را تحت تأثیر قرار خواهد دا

 و بر قیمت فروش محصول  ...گذاری، کیفیت محصول تولیدی و میزان ضایعات    نوع تکنولوژی مورد استفاده از طریق تأثیر بر سرمایه

 مؤثر خواهد بود 

  های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد  انسانی مورد نیاز تأثیر مستقیم در هزینههزینه نیروی 

  های   ا ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول مؤثر است. به این ترتیب که افزایش تولید از طریق سرشکن نمودن هزینه

های تولید   قیمت فروش محصول تولید شده بر کلیه هزینهسربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصوا دارد. با توجه به نکات فوق، 

 .مین نماید، باید در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را به دست آوردارا ت
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 یحمل و نقل  یدورهایکر نیترع یو سر  نیترارزان ن، یکشور ما در منطقه که بهتر یو خداداد  کیاستراتژ تیحمل و نقل از منظر موقع 

 دارد.  ییبه سزا تیاهم رودیبه شمار مبه غرب  ایشرق آس

است.   یکشور و تحقق اقتصاد مقاومت یباال در سطح کشور الزمه توسعه اقتصاد یورو با بهره نهیارزان، به یحمل و نقل و دسترس رونق

  ع، یسر یدسترس یبرا یابخش جاده ،یو اضطرار یت یحاکم  ،یتیری مد ع یسر یهایدسترس یبرا  دیبا ییحمل و نقل هوا  بخش

  یگذارحمل انبوه و ارزان هدف  یبرا  یلیو بخش ر یالمللنیانبوه ب ها،حملیبازرگان یبرا ییایبخش در رانبوه،یغ ،یالعاده، محلفوق

درصد بار و مسافر از  90است و بالغ بر  ییدرصد آن راه روستا 60که   میهست ی لومتریهزار ک 214 یاشبکه جاده ی شوند. امروز دارا

 شی موجب افزا تیو ترانز  یاونقل به خصوص در بخش جادهصنعت حمل سعه. توشودیجا مجابه یاشبکه جاده نیدرصد ا 20 قیطر

است   ی حد به ،یصنعت در اقتصاد مل نیا تی. اهمشودی م یمل یدرآمدها  شیکار و افزا یروین نهیتوسعه مناسب و به ،یرقابت اقتصاد

همزمان با توسعه صنعت و تجارت در    عتقدندو م کنندیم یمعرف دار یبه توسعه پا دنیرس یبرا یاز صاحبنظران آن را پل یاریکه بس

در مناسبات  یاکه حمل و نقل جاده ن ی. و سرانجام اردیمورد توجه قرار گ دیبا زیکشور ن یبار یهاونیکام یو بازساز ینوساز ران،یا

که از آن با نام  یمدنت جادیدر ا نیاست. صنعت حمل و نقل و حمل و نقل نو افتهی یاکنندهن ییامروز نقش تع یو اقتصاد یاجتماع

  یهات یاز مز یبا برخوردار رانیبوده است. ا یبشر در انقالب صنعت اریسهم را داشته و   ن یشتریب شود،یم ادی ستم«ی»تمدن قرن ب

  ودمطرح است اما با وج انهیغرب به شرق خاورم یارتباط ر یمس نیبه عنوان کوتاهتر ، یاقتصاد یهااز طرح یاریدر بس  کیبالقوه استراتژ

رفته رفته با   ت،یمز  نیصنعت حمل و نقل و عدم توجه دولت به ا  ی ماندگعقب لیبه دل شم،یکشور در شاهراه جاده ابر ینقش محور

 خود را از دست داده است. گاهیجا رانی ا ر یمس ن، یگزیجا یرهایانتخاب مس

 آدرس ،دورنگار،تلفن،نام مدیرعامل، نام شرکت
 آبا تمیم گیتی 

 محمد ابوبکری ماکوئی

3۷054062 
3۷054062 

 5واحد - 14طبقه  - برج مروارید گوهرشاد - 1/ 5نبش جانباز - بلوار جانباز

 با گران راه فردیس آ

 ذکریا ابو بکری 

3852۷۷01 

3852۷۷04 

 آبا گنج سینا 

 فرانک نخعی زاده

384132۷۷ 

38446089 

 2ط   - ساختمان میر  - احمد آباد 

 آبانراه طوس 

 محمد ولی زارعی برآبادی 

3۷253102-3۷06315 
3۷063116 

 1طبقه   - ه ره پیماساختمان جایگا- 4۷نبش حر عاملی  - میدان ابوطالب 
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  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    34صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 آبتین نبی آسیا 

 الهه پلیس پایه

3859445۷ 
3859445۷ 

 abtin-nabi.comس سایت:آدر 1202واحد- 12ط بقه - مجتمع زیست خاور 

 

 آتا راه سهند ایرانیان 

 پریسا سقفی 

3۷639152-54 

3۷6888۷0 

 3واحد- 1طبقه - مجتمع اداری نسترن- 22فرهاد - 28دستغیب - بلوار دستغیب 

 آتی ران

 اکرم حکم آبادی 

38454۷۷8-9  3844۷420-3845۷068 
38429325 

 11واحد   - ط همکف  - 331پ   - 2۷و25بین کوهسنگی 

 آتیه سلطان ریل صنعت 

 حسین میالنلو 

38845543 

38845543 

 2طبقه    - 6پالک  - 8۷هاشمیه   - بلوار هاشمیه 

 آذر کیان آرتین

 غالم حیدر غدیری 

38۷60115 

38۷64813 

 9پ   - 22رضوی   - بلوار رضوی  - رضاشهر 

 آذرتاش توس 

 میر عبداله تیموری 
36144458 

36144558 

 604واحد - 6طبقه - 2مجتمع تجاری و اداری کیان  - تقاطع فرامرز عباسی - بلوار جانباز 

 آذردریابار 

 راضیه کیخا مقدم 

38554328-9 

38114325 
 4واحد  - 13قه طب  - برج تجاری مرمر - 28بلوار امام خمینی 

 آذرکیان طوس 

 جبار غفوری 

38429280-38428۷86 

38423019 

 4و  - 1پ - 2ط  - نبش کوچه شیرین  - مقابل سیمتری دوم  - احمد آباد 

 اه مهر آسیا آران ر

http://itca-kh.com/member/261.htm
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  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    35صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 جواد شایسته 

381144۷3-4 
3811440۷ 

 2واحد   - 4طبقه   - مجتمع اداری تجاری مرمر - 28خیابان امام خمینی 

 

 آرتا پیمان ماهان 

 صمد خدادای کاریزی 
33439194 

33439194 

 1واحد - 1طبقه - 56۷پالک- پروین اعتصامی و چهارراه   23بین جمهوری اسالمی  - بلوار جمهوری اسالمی 

 آرتا ترابر نوین شرق 

 مارال سلطانی 

38405058 
38405058 

 230پ  - خ گلستان غربی  - چهارراه گلستان  - خیابان دانشگاه 

 آرتیمان ترابر توس 

 محمد محسن بستام 

3۷661181-3 
  

 401واحد   -  4ط   - مجتمع نگار  - بلوار سجاد

 آرتین ترابر زرین شرق 

 سلیمه میرشاهی

385348۷3 

385348۷3 
 5و - 3ط - 108پ  - 1۷الشعراء  ملک  - چهارراه لشگر 

 آرسین ترابر شمس 

 سمیرا شعیبی محسن آبادی 

3852۷۷05 

3852۷۷04 

 118پالک  - 1۷ا ءبهارملک الشعر- خیابان بهار 

 آرش آسیا اطلس 

 سیما کاووسی

36016420 
  

 1طبقه - 20پالک- ه بازار محل- 39آزادی - 8فرامرز   - بلوار فرامرز عباسی 

 آرشام ترابر توس 

 بی بی صفیه کنگی نژاد

4۷-38381445 

38381448 

 806واحد - 8ط  - زیست خاور

 آرمان نسترن 

 غالم موال غدیری 

38408454 
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  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    36صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

38408454 

 3واحد   - 1کوچه شیرین پ  - مقابل سیمتری دوم  - احمد آباد 

 آروان تردد

 سید قاسم حسینی 

3۷669455-۷ 

3۷669456 

 406واحد   -  4ط  - مجتمع تجاری نیکا  - جنب پروما  - بلوار جانباز 

 آریا رهبارپامیر 

 زهره حسینی 

38114503 
38114361 

 4واحد- 11طبقه - ساختمان مرمر- 28خیابان امام خمینی

 آریا ترابر توس 

 کریم غالمزاده 

36086840 

360552۷2 
 2واحد   - ط همکف  - 183پالک   - 2۷نبش آزادی  - بلوار آزادی 

 آرین نبی سپهران

 کلثوم حق پناه 

385348۷5 

385442۷9 

 605واحد - 6طبقه - زیست خاور

 آسا برودت طوس 

 سید محمد دانش عالقه بند 
38381411 

  
 14واحد  - 10طبقه   - برج مرمر- 28امام خمینی - خیابان امام خمینی 

 آسا ترابر شرق 

 شهریار شیخ 

3۷664131-4 

3۷664130 

 2واحد - 5ط  - ساختمان قطریه  -  4و 2حد فاصل جانباز  - بلوار جانباز 

 آسا مسیر ناوگان 

 احمد علی محمدی 
38514654 

38514654 

 21واحد - 3طبقه  - 561پالک  - 35امام خمینی - خیابان امام خمینی 

 آسمان راه ایرانیان 

 مهدی منصوری 

38۷08821 
38۷8450۷ 

 1طبقه- 11پالک - 8خیابان خاقانی - 10بلوار رضوی - رضا شهر 

 آسه بان ترابر 
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  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    37صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 علی مرادی بیدختی 

38914504-38692605-38651926 
3866215۷ 

 301واحد- 3طبقه - برج آراکس - 15دانشجوی - بلوار دانشجو

 

 آل تین ترابر خورشید 

 پریسا میرزائی

38۷63893 

38۷899۷5 
 283پ  - بین دهخدا و موالنا - بلوار پیروزی 

 آواترابرشرق 

 محمد نعیم خدمتگذار احمدی 

3368۷9۷4 

3368۷984 

 34غرفه  -  1فاز  - بازار خشکبار  - بلوار مصلی 

 آهوپای طوس 

 صفورا تیما 

38548504 

3851211۷ 

 804واحد  - 8ط   - زیست خاور 

 اترک بارخراسان 

 حمید ناجی ریحانی گرمرودی 

3-3۷660182  3۷6854۷8 
3۷643452 

 8واحد  -  2ط    - مجتمع پردیس  - بزرگمهر و بهار بین چهارراه  - بلوار سجاد 

 اخوان ترابر توس 

 محمد اردونی 
  
  

 ادیب ترابر سپهر 

 تکتم محمدزاده 

36091566-3609156۷-3602219۷ 

36091561 

 4و   - 2ط  - م تجاری آناهیتا  - بلوار فرامرز عباسی 

 اریکا ریل شرق 

 داریوش حسن زاده 

3۷653039-3۷653931-3۷653۷34 
3۷653566 

 4واحد -  1ط  - س بهار  -  2پ    -  2بهارستان  - خ بهارستان  - بلوار سجاد

 اسطوره دیار پارس 

 عبداللطیف رحمانی

38583350 

38583351 
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  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    38صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 2واحد- 1طبقه - مجتمع اکسیر -  2/1کوهسنگی- خیابان کوهسنگی -  میدان شریعتی 

 اطلس ترابر شرق 

 حمیدرضا ارژنگی 
3۷619001-2 

3۷619003 

 5ط   - 38پ  - س شمس  - 2بزرگمهر شمالی  - بلوار سجاد

 

 اطلس سیر کسری

 سعید آذری بخش 

36180519 

36180519 

 طبقه فوقانی  - مقابل سه راه دوم  - 1الهیه  -  14میثاق  - بلوار میثاق 

 نام شرکت 

 نام مدیرعامل 

 تلفن

 دورنگار 

 آدرس 

 امین تارا 

 علی عبداللهی

38460294 
3۷050830 

 503واحد- 5طبقه  - ساختمان جام جم - 54کالهدوز- بلوار کالهدوز

 ایران پویش خراسان

 ناصر دوستخواه احمدی 

38060 

38060 

 230پ  - خ گلستان غربی  - چهارراه گلستان  - خیابان دانشگاه 

 ایلیا ترابرتوس 

 محمد رضا مالزاده یزدانی 

38530918 

38540۷99 

 3واحد   - 1ط - 118پالک - 1۷ملک الشعراء بهار  - خیابان بهار 

 بادپاترابر شرق 

 راحله اسماعیل پور 
3۷612860-3۷683398 

3۷641142 

 24واحد- 2ط  - س وصال  - 2بهار  - بلوار سجاد

 بارجامه توس 

 فرزانه جعفری قریه علی 

38543۷59-38543801 38531418 

38381356 
 615واحد  - 6ط  - زیست خاور  - میدان تقی آباد 

 رمان ترابر با
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  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    39صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 فاطمه مختاری 

31۷31 
31۷31 

 2واحد- 1طبقه- 4پالک- 2بهار- خیابان بهارستان - بلوار سجاد

 

 بارناو

 حسن باقری 

38114520-6 

3811452۷ 
 10واحد- 14طبقه- برج مرمر- 28خیابان امام خمینی 

 بانی راه طوس 

 حمید محمد حسینی 

3855۷481-2 

3855۷483 

 304واحد  - 3ط   - زیست خاور 

 ان بهارر

 مهدی هژبر الساداتی

3۷621126-8 

3۷621129 

 403واحد  - 4ط    - ساختمان نگار  - بلوار سجاد

 بهرام ترابر شرق 

 علی امیر آبادی زاده 

38599931 
38541822 

 2طبقه - 98ساختمان  - 8و6بین خرمشهر- خیابان خرمشهر

 بهمن ترابر طوس 

 رضا سلیمی 

32230223-32230091 32221013 

32230092 

 2پ   - 2ط  - نبش خیابان ساالری  - )جم( - خیابان پاسداران 

 بیداران شب 

 فخرالزمان کیهانی یزدی 

3۷680809-3۷64126۷ - 

3۷648603 

 15و  - 4ط   - ساختمان اسکان  - بلوار فردوسی 

 بیسان ترابر پویا 

 آمنه تجعفری کاظمی طوسی
38381380-2 

38381380 

 90۷واحد  - 9مجتمع تجاری زیست خاور طبقه  

 پارت ترابرخراسان 

 حسن آریا فر 

3۷123024  3۷123023 

http://itca-kh.com/member/298.htm
http://itca-kh.com/member/299.htm
http://itca-kh.com/member/300.htm
http://itca-kh.com/member/300.htm
http://itca-kh.com/member/300.htm
http://itca-kh.com/member/301.htm
http://itca-kh.com/member/302.htm
http://itca-kh.com/member/304.htm
http://itca-kh.com/member/303.htm
http://itca-kh.com/member/305.htm


  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    40صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

38469011 

 4واحد   -  3ط  - 440س   - 44و42بین سناباد  - خ سناباد 

 پارس پردیس ترابر 

 غالم نبی نگهبان 

38531964 

38531652 

 308واحد  - 3ط   - زیست خاور 

 پارسی ران شرق 

 مهناز خردمند 

38581110-11 
38114603 

 15واحد- 9طبقه - مجتمع تجاری اداری مرمر - 28خیابان امام خمینی 

 پاکتاش 

 رحیم عظیمی

3۷6۷0551-3 
  

 1و- 4مجتمع تجاری آرین ط - 2بهارستان   - چهارراه بهارستان  - بلوار سجاد 

 پرتو پردیس طوس 

 نصیر احمد خضرائی

36094303-36094165 
360۷1019 

 5واحد  - 2ط  - 43پ  - س کسری  - 26نبش معلم  - بلوار معلم 

 ترابر توس پرهام 

 غالم فاروق قاسمی 

360838۷9 

36083880 
 402واحد- 4طبقه- ساختمان یاس- چهارراه فرامرز عباسی  - بلوار فردوسی 

 پویان مهر خراسان 

 سعید یوسفی نقدهی

38846409-38846410-3884303۷-8 

38846864 

 113پالک - 33/2نبش پیروزی  - بلوار پیروزی 

 

 پی بان طوس 

 سید اسمعیل حسینی

3۷663100-2 

3۷658۷95 

 1ط  - 1پ  - 2نبش بزرگمهر جنوبی  - خیابان بزرگمهر  - بلوار ملک آباد 

 پیک راهیان خراسان 

 جالل زجاجی
3۷62۷۷43-3۷624568 

3۷638558 

 13س - 1کاوه  - مجتمع شهید کاوه  - بازار بین المللی سپاد 
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  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    41صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 پیمان ترابر مشهد 

 جواد فالح 
38420۷45-3842۷126 

3842۷59۷ 

 165پ  - مقابل سیمتری اول  - خیابان احمد آباد 

 

 پیمان ترکمن 

 مژگان خردمند 

3۷61۷321-3۷610801 

3۷68841۷ 

 403واحد   - 4طبقه  - ساختمان سارسل  - چهارراه بزرگمهر  - بلوار سجاد 

 پیشتاز ترابر عصر خاوران

 سعید افشاران 
33824453  33822101 

338222۷0 

 2ط  - 3پ   - حاشیه میدان عسکریه  - کریه شهرک عس

 تابران ترابر شرق 

 سید علی موسوی 

3865۷5۷9 

3865۷5۷9 
 4واحد - 2طبقه   - 115پالک  -  ۷3و۷1بین پیروزی - پیروزی بلوار 

 تجارت انرژی توحید 

 رحیم خضرائی

38114538 

38114539 

 طبقه همکف - 15پالک - 22رضوی   - بلوار رضوی - هر رضا ش

 ترنم شرق 

 علی ثقفی

3-3۷680332 

3۷689541 

 2ط- 5پ  - 22بزرگمهر  - بلوار سجاد

 تموک 

 احد صادقی مشهد ریزه 

38114382 
38511582 

 شرقی  11واحد- 5طبقه- برج مرمر- 28خیابان امام خمینی 

 توسعه ترابری تات

 داود سپهرفر 

3۷05۷363-5 

3۷05۷362 

 803واحد  8طبقه  -eبلوک - ساختمان پاژ- 2جانباز شمالی 

http://itca-kh.com/member/315.htm
http://itca-kh.com/member/316.htm
http://itca-kh.com/member/313.htm
http://itca-kh.com/member/491.htm
http://itca-kh.com/member/488.htm
http://itca-kh.com/member/318.htm
http://itca-kh.com/member/319.htm
http://itca-kh.com/member/502.htm
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    42صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 توکا ترابر 

 یزدانعلی ضرابی

3۷29۷580-4 
3۷29۷585 

 3ط   - 331س   - بین گل و تکتم  - خیابان آبکوه 

 تینا ب ترابر آسیا 

 الهه صنعتگر کاخکی 

38931405  38664569 

 5واحد  - 3ط    - مجتمع صدرا - 22نبش ستاری  - ۷1معلم  - بلوار معلم 

 جاده بان گستر 

 احمد زمانیان یزدی 

384194۷۷-38420038 

38418۷4۷ 

 2ط  - 9پ   - 1راهنمائی  - خیابان راهنمائی  - احمد آباد 

 جامی ترابرشرق 

 محمود احمدی 

38513510 
38513520 

 2حدوا - 9طبقه   - مجتمع اداری تجاری مرمر - 28خیابان امام خمینی 

 جواهر نگار طوس 

 محسن سنگانی فرمان آبادی 

38401246-38444591 

384299۷8 

 2ط  - 28پ -  30خیابان کوهسنگی  

 جهان ترابرابریشم 

 مینا جمشیدی 

3۷601813 

3۷601۷65 

 1واحد   - 4طبقه   - مجتمع آرین  - بین بزرگمهر و بهارستان 

 جهان ریل آریا 

 رضا فالح 
3۷663333 

3۷626225 

 جنوبی 2ط- 5پ - 22بزرگمهر جنوبی- بلوار سجاد

 جهانگردان خراسان 

 زهرا بهلول 

32243220-1 

32243220 
 1و- 284س- جنب بانک ملت  - ابتدای خیابان شهید هاشمی نژاد  - میدان راه آهن 

 چابکران طوس 

 نعت اله مؤمنی

38528966 

http://itca-kh.com/member/320.htm
http://itca-kh.com/member/321.htm
http://itca-kh.com/member/322.htm
http://itca-kh.com/member/323.htm
http://itca-kh.com/member/324.htm
http://itca-kh.com/member/325.htm
http://itca-kh.com/member/326.htm
http://itca-kh.com/member/327.htm
http://itca-kh.com/member/328.htm
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    43صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

38540106 

 2ط    - 98س   - 8و6بین خرمشهر  - خیابان خرمشهر 

 خاورزمین طوس 

 مجید صباغی 

33446800 

 85پ   - ۷6امام رضا  - خیابان امام رضا 

 ( بررسی مواد اولیه، کمکی و مصرفی  12

خریداری خواهد شد. قیمت خرید این محصول  شرکت  ها  می باشد که از  داخلی و خارجی   مورد نیاز طرح و قطعات خودرو  واد اولیه م

 .  باشدبوده و همواره در نوسان می ارز تابعی از قیمت 

 

 ردیف شرح مواد مصرفی واحد 

 1 اسکلت اصلی وشاسی  سری

 2 درب  سری

 3 کاپوت   سری

 4 موتور دستگاه سری

 5 الکترود جوشکاری تن

 6 کلگیر و قطعات مشابه  سری

 ۷ باک ومخزن گازوئیل  سری

 8   محور و چرخ سری

 9   ترمز سیستم سری

 10 اتاقک  سری

 11 ورق فوالدی سری

 12 رنگ   تن

 13 کفپوش سری

 14 انواع المپ و چراغ    سری

 15 گیربکس و دیفرانسیل سری

 16 تجهیزات الکتریکی سری

 1۷ سیستم هیدروپنوماتیکی سری

 18 پالستیک بسته بندی  سری

 19 صندلی و روکش و .... سری

 20 سایر قطعات  ) اگزوز باطری ......( سری

 21 قطعات مصرفی) شمع و الستیک ........(  سری

 22 جعبه دنده•جعبه فرمان و  سری

 23 پیچ و مهره  سری

http://itca-kh.com/member/330.htm
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    44صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 24 کن پاککن و تیغه برفپاکبرف سری

 25 رادیاتور سری

 26 شیشه  سری

 

 

 (  عرضه محصول / خدمت  13

 عرضه داخلی    -1-13

ظاهر بسیار ساده مینماید. کاالیی که به بازار عرضه میشود که خریدار داشته  عرضه و تقاضای، قانون بنیادین بازارهای تجاری است و به

علت ارزان بودن و کاربرد فراوان آن ، رغبت عمومی به استفاده  .باشد و میزان تقاضا است که میزان تولید و عرضه کاال را تعیین میکند به

روزافزون میباشد، لذا برای پاسخگویی به این تقاضای زیاد، باید توجه بیشتری به  از این محصول در کشور بسیار زیاد است و دارای رشد 

تواند در عرضه این محصول  باشد که میناپذیر میب  در این زمینه احتمال بروز مشکالت نیز اجتنا . تولید و کیفیت این محصول گردد

یش قیمت این محصول در بازار داخلی منجر شود و رغبت مردم و صنعت در بازار اختالل ایجاد نماید. از این قبیل مشکالت میتواند به افزا

 . به استفاده از این محصول را پایین آورد. در ادامه به بررسی وضعیت عرضه میپردازیم

 نام محصول  کد محصول

 کامیون کشنده )اسب( 3410412325

 

 واحد سنجش  ظرفیت شهرستان  استان نام واحد 

 دستگاه  800 ساوجبالغ   البرز تهرانمجتمع صنعتی ماموت 

 دستگاه  2000 آبیک  قزوین  تولیدی و صنعتی مایان فوالد 

 دستگاه  300 قم  قم سروش دیزل مبنا 

 دستگاه  1000 ساوه  مرکزی  کاریزان خودرو 

 دستگاه  150 سیرجان  منطقه ویژه اقتصادی  آریا اورست ماشین

 

 
 

( واردات  و صادرات ) تعرفه ها و سود بازرگانی ، کد تعرفه گمرکی ، کشورهای مبدأ و میزان واردات و ارزش آن به  14      

 تفکیک ریالی و ارزی طی سال گذشته (  

مرا جعه به کتاب با توجه به بررسیهای انجام شده و و با توجه به اطالعاتی که از کتاب واردات و صادرات به دست آمد شرایط واردات  

 محدودیت خاصی وجود ندارد و واردات آن بالمانع می باشد. محصوالت فوق واردات و صادرات وزارت بازرگانی در زمینه واردات 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    45صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

محصوالتی که ممنوعیت صادراتی نداشته و با توجه به ارزش افزوده باالیی که دارد از نظر صادرات نیز تحت حمایتهای دولتی قرار می 

بودن این    پرتقاضامار صادرات این محصول در فصل بعد مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است. آمارها نشان میدهد که با توجه به  گیرد. آ

می باشد. حمل و نقل این محصول هم به صورت زمینی از طریق کامیون و قطار و به کشورهای اسیایی و اروپایی   محصول صادرات آن 

 .  یردگهم به صورت دریایی صورت می 

 
  

 کد تعرفه 

87041010 

شرح تعرفه ت  

تن 30ـ ـ ـ با وزن ناخالص وسیله نقلیه )وزن وسیله نقلیه و محموله( حداکثر   

cargo weight not exceeding 30 tons g.v.w. motor vehicle weight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://armanin.ir/fa/statistics/tariffs/tariffs.html
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    46صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 ( پیش بینی نیاز کشور به کامیون کشنده  -15          

سال کارکرده اروپایی  3های تا های فرسوده در کشور از محل واردات کامیونای و کاهش تعداد کامیوننوسازی ناوگان حمل و نقل جاده

رو شد، سبب شد تا از اواخر شهریور امسال دادستان تهران های دپوشده در انبار گمرکات روبهپس از آنکه با مشکل حجم انبوه کامیون

 .رود کرده و دستوراتی برای رفع مشکالت و تسریع ترخیص آنها صادر کندبه این موضوع و

های مانده در انبارهای  اگرچه این روند تا حدودی بهبود یافته، اما بر خالف دستور دادستان تهران که قرار بود، تا پایان مهر ماه، کامیون

یر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل گمرکات تعیین تکلیف و ترخیص شوند، به گفته داریوش امانی معاون وز

 .انجامدای احتماالً تا پایان امسال این روند ترخیص به طول می جاده

اند، هم در افزایش هدررفت سوخت به دلیل ای دامن زدههای سوانح جادهها هم به کشتههای آهنین فرسوده در جادهدر حال حاضر غول

کنند. بر ها مشارکت میاند و هم در تخریب جادههای فرسوده نسبت به نوساز سهیمای در کامیونخت یارانهمصرف تا دو برابری سو

 .درصد است 14ای ها از سوانح جادهای، سهم کامیوناساس اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 های فرسودههزار میلیارد تومان سوخت با تردد کامیون 27 هدررفت ساالنه

کیلومتر    100لیتر در هر    25تا    15های نوساز  کیلومتر و کامیون  100لیتر در هر   45تا    30های فرسوده  میزان مصرف سوخت کامیون

های کشور تردد دارند که هزار دستگاه کامیون فرسوده در جاده 200لیتری )هدررفت سوخت( دارند؛ از سوی دیگر  20است که تفاوت 

 .هزار کیلومتر است 80امیون ساالنه میزان متوسط پیمایش هر ک

های  تن هستند ما تکنولوژی تولید کامیون سنگین را نداریم. از سوی دیگر عمده کامیون  10های تولید داخل عمدتاً سبک و زیر کامیون

یا ک تولید گیربکس  ما تکنولوژی  از چین و سپس مونتاژ آن در داخل است چون  واردات قطعات  این  تولید داخل، به صورت  امپیوتر 

 .ها را نداریمکامیون

وزن-

دالرلایرکیلوگرم

هر کیلو به 

دالرلایروزن-کیلوگرمدالر

هر کیلو به 

دالر

1388000-1,851,32084,042,062,0769,184,8154.96-9,184,815-1,851,320

13892,00026,807,6002,9001.4514,000143,652,30015,4501.1-12,550-12,000

139012,0001,050,000,510110,1909.1830,0001,077,450,000110,0003.67190-18,000

1391000-331,30544,706,640,2464,493,70813.56-4,493,708-331,305

13921,60082,432,0008,0005756,08151,114,084,1764,919,4896.51-4,911,489-754,481

1393000-72,7996,549,336,020617,1538.48-617,153-72,799

139440,6503,550,496,000289,6007.1216,920884,917,87972,1794.27217,42123,730

1395000-000-00

1396259,57550,360,318,4251,824,0757.031,759,440329,648,873,33512,415,9507.06-10,591,875-1,499,865

1397642,265138,094,741,0114,650,8687.2438,43621,027,292,194721,77818.783,929,091603,829

1398000-69,68712,406,628,751388,4045.57-388,404-69,687

1399000-37,63810,064,264,899286,4117.61-286,411-37,638

سال

وارداتصادرات

موازنه ارزش 

موازنه حجمدالری

ـ ـ ـ با وزن ناخالص وسیله نقلیه )وزن وسیله نقلیه و محموله( حداکثر 30 تن87041010

cargo weight not exceeding 30 tons g.v.w. motor vehicle weight
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    47صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

های چینی که در ایران  ایم کمتر در داخل تردد دارند و عمدتاً برای ترانزیت است چون اروپا اجازه ورود کامیونهایی که وارد کرده کامیون

یی هستند و به راحتی وارد های اروپادهد. این در حالی است که در کشورهای همسایه شرقی ما صد در صد کامیونشود را نمیتولید می

 .شوندکشورهای اروپایی می 

  20شود.  شود مازاد نیست بلکه رفع کمبود است و به ازای واردات هر دستگاه، یک کامیون فرسوده اسقاط میهایی که وارد میکامیون

 .درصد از محل تولید داخل است 80کنیم و درصد نیاز نوسازی ناوگان را با واردات برطرف می

 رسدمیلیارد تومان می 10 های موجود به دات کامیون اروپایی متوقف شود، قیمت کامیونوار

میلیارد تومان بود با   ۷اگر طرح واردات کامیون اروپایی متوقف شود شاهد افزایش قیمت کامیون خواهیم بود. سال گذشته ولوو اچ اف  

  4.5تا    4حاضر تولید داخل نداریم و واردات هم کمرنگ شد فعالً به    میلیارد تومان کاهش یافت ولی چون در حال   3.5آغاز واردات به  

میلیون   10میلیارد رسیده است اما اگر به طور کامل طرح واردات کامیون اروپایی متوقف شود مطمئن باشید قیمت کامیون با باالی  

 .ای نیز افزایش خواهد یافتت و تلفات جادهخوریم و تصادفارسد. همچنین فرسودگی بیشتر شده، در ترانزیت به مشکل میتومان می

ها در تابستان امسال کاالهای اساسی در بنادر دپو شده بود و کامیون برای حمل آنها کم داشتیم؛ سازمان راهداری مجبور شد همه کامیون

کنند. بنابراین مشکل کمبود کامیون ها به حمل کاالهای اساسی اقدام  را بسیج کند تا حمل کاالی غیراساسی متوقف شده و کامیون

 .داریم

هزار دستگاه   ۷هزار دستگاه وارد خواهد شد و مجموعاً به    2های اروپایی به طور کامل اجرا شود نهایتاً ساالنه  اگر قانون واردات کامیون

های خودروساز ما شود اما آیا شرکت  هزار دستگاه داریم تا کل ناوگان ما نوسازی 30رسد در حالی که ساالنه نیاز به حداقل نوسازی می

 هزار کامیون سنگین را دارند؟ 30توان تولید سالی 

سال اجرا شود اما تنها  3قانون رفع موانع تولید در  12هزار دستگاه کامیون فرسوده از محل ماده   65قرار شد طرح نوسازی  95از سال 

 .ان داخلی تحویل شدهزار دستگاه کامیون از سوی تولید کنندگ 5در این سه سال 

 

  شرایط صادرات( 16       

صادرات این کاال محدودیت صادراتی نداشته و صادرکنندگان عمده می توانند از مشوقهای صادراتی استفاده نمایند. همچنین میتواننداز 

والت تمام شده صنعتی و )%درآمد حاصل از صادرات محص  100مشوقهای صادراتی به عنوان وثیقه بانکی استفاده کنند.صد در صد )

)%درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهای غیر نفتی از پرداخت مالیات معاف   50کشاورزی وصنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد )

به منظور تشویق صادرات غیرنفتی ، جوایز صادراتی کاال در دوره زمانی یک ساله براساس جدول ضریب حمایتی که متناسب با  .است

زش افزوده ، سهولت و صعوبت ،شرایط بازار ،سطح فن آوری و توسعه و تنظیم روابط تعیین شده توسط کمیته کارشناسی به مسئولیت ار

تولیدی   وزارتخانه   ، مرکزی  تعاون  ،اتاق  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق   ، ایران  گمرک  عضویت  و  ایرا  تجارت  توسعه  سازمان 

درصد تعیین و    3امور خارجه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،حداکثر تا سقف  ذیربط)حسب مورد(، وزارت  

  .توسط وزیر بازرگانی جهت پرداخت مطابق مقررات ابالغ می گردد 
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 ( تقاضای بازار بالقوه داخلی 17  

اسبه شده توسط بنده و با درنظر گرفتن جمعیت  آمار براساس اطالعات بدست آمده از مرکز آمار ابران بر مبنای سرشماری و به مح

ایران تا این لحظه است. بنابراین این اطالعات ممکن است خطای آماری داشته باشد ولیکن دید خوبی برای فضای کسب و کار ایجاد 

 .می نماید

 های جمعیتی شاخص

 نفر  82,4۷5,941 :تا این لحظه جمعیت ایران

 %1٫29 :متوسط رشد ساالنه جمعیت

 نفر میلیون  38٫8 :جمعیت زنان

 نفر میلیون 39٫6 : جمعیت مردان

 میلیون نفر 25٫2برابر با  کل جمعیت ایران %32٫16 : سال 19-0جمعیت محدوده سنی 

 

 از بازار  بررسی سهم -18

شرکت خواهد ای از بازار داخلی در اختیار کارخانه بزرگ، حجم باالیی از تولید داخلی را در اختیار دارد و به همین دلیل بخش عمده

ای با حجم واحد تولیدی که کارخانهطرح توسعه به زودی   های آینده و در سال  مواد . با توجه به آینده رو به رشد مصرف این نوع بود

 .ای از بازار رو به رشد ایران را تأمین خواهد کرداندازی خواهد شد و قطعاً این کارخانه بخش عمدهباال است راهتولید بسیار 

 صادرات این محصول  

موفق به صادرات محصول خود به     اخذ استانداردهای مطرح و مهم دنیا از کشورهایی مانند انگلستان و امریکا،  با  اتی های در سال

ها، در مبادالت اقتصادی کشورمان با  . با توجه به ثبات وضعیت سیاسی ایران در جهان و رفع محدودیتدش خواهد  ر همکشورهای دیگ

        های خوبی خواهیم بود و همین مسئله حجم صادرات به کشورهای دیگر را افزایش خواهد داد. دنیا به زودی شاهد اتفاق

الت اروپایی بسیار نزدیک است و حتی با در نظر گرفتن هزینه حمل، این محصول  کیفیت محصوالت و قیمت مناسب آن، به محصو 

های فراوانی برای نزدیک شدن به استانداردهای های اخیر تالش تواند با قیمت بسیار خوبی در اروپا به دست مشتریان برسد. در سالمی

، به زودی آماده جهشی بزرگ در بخش توسعه  اندازی واحد سته و با راهها کامالً به ثمر نشایم و خوشبختانه این تالش اروپایی انجام داده

درصد آن صادراتی خواهد بود. محصول   50درصد از تولید این واحد اختصاص به مصرف داخل و  50صادرات این محصول خواهیم بود. 

ها،  ود دارد ولی به دلیل پایدار بودن تحریم همچنان نیز تقاضا وج    داشته و     های گذشته مشتریان مختلفی در کشورتولیدی در سال

 .صادرات ما تداوم نداشته که امیدواریم با حل این موضوع در سطح جهانی، امکان حضور هرچه بیشتر ما در بازارهای جهانی فراهم شود

در توزیع استانی    از جمله صرف انهاتمام ارگانها و  واحد های صنفی  و سازمان هایی که بنوعی با این تولید در تعامل می باشند نیاز به م

 مشتریان ما خواهند بود.مشتریان  بالقوه در محدوده استان  مذکور و سایر استان های همجوار خواهند بود   فعالیت دارند
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ای بودن با استفاده ای و سرمایه( پیش بینی تقاضا )پیش بینی تقاضای صادراتی و داخلی به لحاظ مصرفی، واسطه19        

 های پیش بینی مناسب( از روش

اند که   درصد افزایش  تولید و ساخت  داشته  30الی 10گردد که سالیانه کل محصوالت متجاوز از تاکنون  روند رشد  مالحظه می

 تگی به وضعیت اقتصادی کشور و میزان جمعیت استان و کشور و ... دارد  بس

در عصار گساترش روزافزون جهانیشادن، رقابتپذیری موضاوعی مهم در میان سایاساتگذاران ساطوح مختلف در بخشاهای مختلف دنیا تلقی 

ت میکند. از اینرو، برای ساااااخت یک نام نبااااود برند معتبر داخلی مشااااتریان را به ساااامت انتخاب برندهای خارجی هدای.  میشود  

بندی، ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان با افزایش کارایی و   تجاری معتبر باید عواملی نظیر بهبود کیفیت محصاول، ارتقای طراحی بساته

  کیفیت محصول را درنظر داشاات. دالیاال نیاز به نام تجاری را میتااوان به موارد زیر خالصه کرد

 اری ابزاری برای تسهیل و ترویج فروش در بازار است، نام تج

 وجود برند در شناخت نیاز مشتری کمک میکند، 

 تبلیغ آسان محصول، 

 کنندگان خاص برای محصول، ایجاد مصرف

 

و انتخاب    گیری برای احداث واحد مزبور های بازار محصول و سهم قابل کسب یک واحد تولیدی در بازار مصرف کاال، در تصمیمویژگی  

قابل بررسی پتانسیل تولید موجود و آتی کشور، میزان    ظرفیت آن نقش عمدهای را ایفا مینماید. در این ارتباط مهمترین پارامترهای

همانطور که اشاره   . مصرف )نیاز( بازار، میزان واردات و امکانات صادرات محصوالت واحد، کانونهای مصرف و چگونگی رشد آنها میباشد

ف رو به افزایش میباشد. از طرف دیگر افزایش جمعیت نیز در باال بردن میزان نیاز داخلی کامالً مؤثر میباشد. با توجه به امکانات  شد مصر

خوب و مزایای نسبی این صنعت در کشورمان توانایی صادراتی این محصول خصوصاً به کشورهای همجوار و اروپایی بسیار باال میباشد 

 ید. ی کیفیت با افزایش صادرات این محصول سودآوری مطلوبی برای واحدهای تولیدکننده حاصل خواهد گرددر صورت افزایش نسب

.  باشدمی  های صورت گرفته در این بخش بیشتر در زمینه صادرات های جهانی حمایتهای تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه حمایت

 .توان به عنوان حمایت از طرح بیان نمودالبته باال بودن تعرفه گمرکی واردات این محصو ل را می 
  

 

 مونتاژ و تولید در ایران نسبی های(  مزیت20

 جهانی قیمت از آن قیمت ولی . گردد   می تولید کشور در که است فوالد های رزین قطعات ساخت در مصرفی اولیه مواد بخش عمده

 . نماید می تبعیت

 تمام ،قیمت کشور در کار نیروی ارزانی در بسیاری از موارد از جمله  به توجه با لذا و است اتومات ، قطعات تولید فرایند بخش عمده

 بود  خواهد پائین تولید شده

 هزینه نظر از بنابراین . باشد می باال بسیار  تولید در برق انرژی مصرف امر همین تحت و است باال ساخت در ها جوشکاری میزان

 است مزیت دارای کشور در تولید ان  نیز انرژی
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 . کرد بندی طبقه قسمت سه در میتوان را ساخت در استفاده مورد *( قطعات

 . گرددمی مونتاژ شاسی در و کننده خریداری تولید واحدهای سایر از زیر هایمجموعه و قطعات ، این واح در

 ..- تعلیق سیستم-  فشرده هوای سیستم-اسکلت اصلی وشاسی- درب اماده- کیسه هوا-  ترمز سیستم-   اتصال سیستم-    محور و چرخ

 

 مزایای اجرای طرح :

 ارتقاء سطح امنیت شغلی و پایداری آن.  

 افزایش سطح امیدواری، اعتماد و اطمینان. 

 تقویت بنیه مالی ووضعیت معیشیت و اقتصاد خانواده.  

 رفاه نسبی.افزایش سطح  

 های مختلف فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی.استفاده از تولید ارائه شده در زمینه  

 های انجام شده.ای درخشان با عنایت به حمایتترسیم آینده  

 های ایجاد شده. تالش در جهت افزایش کارایی به منظور بهره گیری بیشتر از موقعیت 

 

 ه پویایی و تالش بیشتر. افزایش میزان کسب درآمد با توجه ب 

 کاهش سطح دغدغه فکری، روحی و روانی با عنایت به تولید  حمایتی ارائه شده.  

 های نو در زمینه شغلی جهت بازدهی بیشتر کار با عنایت به ایجاد بسترهای انگیزیشی مناسب.بروز و خلق ایده  

 اعتماد به نفس. تقویت باوردرونی نسبت به خود و شغل مربوط و افزایش روحیه و   

 آن.  ارتقاء وجهه اجتماعی شغل مربوطه در جامعه و  افزایش امیدواری نسبت به آینده 

 

 مزایای طرح برای طراح )مجری طرح( 

o  تر بدلیل اجرای طرح مربوطه. های خالقانه تازهایجاد انگیزه و نشاط بیشتر در جهت پویایی فکری بهتر به منظور ارائه ایده 

o  -شغلی تازه به عنوان هدف اصلی و ارزشی مد نظر از ارائه طرح. های ایجاد فرصت 

o  - ایجاد راههای قانونی خلق ثروت به منظور باال بردن بنیه مالی خود و سایر دست اندرکاران 

o  -های مختلف تولیدی ، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی. ای درخشان برای خود و دیگران در زمینه ترسیم آینده 
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 ی طرح:مزایای اجتماع

 های شغلی جدید، خلق ثروت و افزایش رفاه نسبی.ایجاد پویایی و ارتقاء سطح نشاط اجتماعی با توجه به ایجاد  فرصت-  ❖

اجتماعی با عنایت به صرفه جویی در وقت و هزینه و دسترسی آسانتر به نیازمندیهای  -  ❖ یافتگی و رشد  ارتقاء سطح توسعه 

 مربوطه  

 تر به منظور استفاده بهتر و کاملتر. مندان در یک مکان جهت برنامه ریزی دقیق رای عالقه متمرکز سازی تولید مربوطه ب-  ❖

 افزایش سطح رضایت مندی در جامعه. -  ❖

 افزایش سطح اعتماد و امید بخشی بین افراد جامعه بدلیل پویایی و ایجاد انگیزه و شور و نشاط بیشتر. -  ❖

 اجرای الگویی صحیح از اقتصاد مقاومتی در سایه همدلی، همزبانی، تفاهم و وحدت. -  ❖

 کاهش درصد بیکاران جامعه با عنایت به فرصتهای شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده-  ❖

 کاهش درصد بزهکاری در جامعه با توجه به ایجاد  شغل  و کسب در آمد. -  ❖

 های شغلی پایدار و افزایش رفاه اجتماعی.ه به خلق فرصتجلوگیری از ایجاد شغلهای کاذب با توج-  ❖

 تالش در جهت دسترسی به معیارهای توسعه یافتگی و رشد استان، منطقه و نهایتاً کشور. -  ❖

 افزایش ضریب اطمینان در جامعه به تصمیمات اتخاذ شده مدیران عالی کشور در رابطه باتحقق عدالت اجتماعی.-  ❖

 استفاده از توان گروهی و همفکری در اجرای طرحهای اشتغالزایی و افزایش روحیه کارگروهی.-  ❖
 

 

 چشم انداز ، اهداف و استراتژی کسب و کار -21-

 چشم انداز:    

یا با قصد دارد تا به یک مجتمع  لجستیک پواین مجتمع  های مبادله در کشوروری شبکه توزیع و کاهش هزینه در راستای افزایش بهره

 استانداردهای بین المللی تبدیل گردد. 

چشم انداز کارخانه  تولیدی  ما تولید  محصول متنوع با کیفیت باال با رویکرد جلب رضایت مشتریان و گسترش محصوالت تولید شده 

 ی خود در اقصی نقاط کشور بطوری که   واحد تولیدی   ما جوابگوی  بخشی از نیاز مردم باشد.

 مأموریت

ایمن و ارزان در عرصه های داخلی بکار می گیرد. ما با   اکید بر اصل مشتری محوری نهایت سعی و تالش خود را جهت ارائه تولیدبا ت

بکارگیری مجموعه ای از راهکارهای .نوآورانه در راستای تکمیل زنجیره عرضه با هدف بنیان های اقتصادی جامعه و برآورده نمودن منافع 

 . ر می داریمهمه ذینفعان، گام ب
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با تاکید بر اصل مشتری محوری نهایت سعی و تالش خود را جهت ارائه تولید سریع، ایمن و ارزان در عرصه های داخلی این مجتمع   

بکار می گیرد. ما با بکارگیری مجموعه ای از راهکارهای .نوآورانه در راستای تکمیل زنجیره عرضه با هدف بنیان های اقتصادی جامعه و  

 . رده نمودن منافع همه ذینفعان، گام بر می داریمبرآو

 

 کالن اهداف استراتژیک -1-21

اهداف استراتژیک که بر اساس شرایط فضای کسب و کار اقتصادی ممکن است بلندمدت یا کوتاه مدت باشند؛ موضوعاتی را در بر می  

، دارایی ها و توانمندی های خود را جهت حصول و دستیابی  گیرند که در دوره زمانی مورد نظر کلیه بخش های یک بنگاه، تمامی امکانات

 .اهداف مزبور به کار می گیرند

 :بر این اساس عمده ترین اهداف استراتژیک عباتند از

   مطالعاتی : تولید انواع  محصول  طبق طرح   

 کنندگان  ایمنی و اطمینان: ایجاد سیستم ایمن برای مصرف 

 استانداردپویایی: حداکثرسازی عملکرد و دسترسی به سیستم  

 تحویل به موقع: بهبود کیفیت تحویل تولید   

 وری: ارتقاء سطح تولید در بخش های مختلف نیروی کاربهره 

 

 اهداف کلی طرح -2-21

 بطور خالصه اهداف کلی تیتر وار به شرح زیر می باشد.:

 تولید محصول فوق طیشرا  لیو تسه یگسترش، فراهم ساز جاد،یا 

 اشتغالزایی - خلق ثروت-رونق کسب و کار- اجرایی نمودن اصول اقتصاد مقاومتی در زمینه توجه به توان داخلی 

  .توجه به تاکیدات مسئولین عالی نظام نظام پیرامون اشتغالزایی 

  .ایجاد اشتغال پایدار و ماندگار بر اساس توان بالقوه موجود در منطقه 

 اشتغالزایی در راستای خلق مشروع ثروت با نظارت کامل  استفاده صحیح، من مسیر  اعطایی در  از تسهیالت  طقی و هدایت شده 

 موسسه مالی حمایت کننده و مجری بر روند اجرای طرح. 

 .اجرای الگویی صحیح از کار مشارکتی در خلق محیطی مولد و پویا 

 های خالقانه و نو به ای اصول اقتصاد مقاومتی در جهت بروز ایده ارائه الگویی صحیح از وحدت، همدلی، همزبانی و تفاهم در اجر

 های شغلی و توسعه پایدار کشور و تقویت بنیه مالی جامعه هدف به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام.منظور ایجاد فرصت

  ی در مباحث هزینه و زمان. مندان در یک  مجموعه به منظور صرفه جویمتمرکز سازی تولید مورد نیاز  جامعه هدف و سایر عالقه 

  .افزایش رفاه نسبی جامعه هدف و نهایتاً درصد قابل توجهی از اجتماع با عنایت به ایجاد اشتغال و کسب درآمد مشروع 
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  ای در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی  ایجاد بازار کار با عنایت به توان مادی و معنوی موجود منطقه 

 کرات بسیجی و جهادی جامعه هدف و مخاطبین در راستای نیل به اهداف ارزشی و عالیه نظام  تقویت روحیه انقالبی و تف 

 توزیع و پخش در سراسر کشور  طیشرا  لیو تسه یگسترش، فراهم ساز جاد،یا 

 در جهت بهینه سازی مصرف  قاتی تحق یها نه یکاهش زمان و هز نیهمچن 

 شتر یب یتوانمند ش یموجود در جهت گسترش و افزا طیو شرا لیاز پتانس نهیباالخص استفاده به   

  استان و کشور ایجاد اشتغال و ایجاد زمینه های گسترده تر برای 

 

 برنامه دسترسی به ظرفیت تولید:  -22

 سال اول: 

 درصد ظرفیت ارائه تولید  خود دست یابد.  ۷0در سال اول  با در نظر گرفتن تمام پتانسیل موجود امید بر آن است که به 

 سال دوم:   

 درصد ظرفیت ارائه تولید  خود دست یابد.  80در سال دوم با در نظر گرفتن تمام پتانسیل موجود امید بر آن است که به 

 سال سوم:

 درصد ظرفیت ارائه تولید  خود دست یابد.  90در سال سوم  با در نظر گرفتن تمام پتانسیل موجود امید بر آن است که به 

 

 سال چهارم: 

 درصد ظرفیت ارائه تولید  خود دست یابد.  100در نظر گرفتن تمام پتانسیل موجود امید بر آن است که به در سال چهارم با 

 در سال های بعد به ظرفیت کامل خواهد رسید . 

 

 :ارزش ها*  

گیری   و اعتقادات اصلی آن در خصوص اخالق اجتماعی و حرفه ای و ارزش های حاکم بر تصمیم ارزش ها مجموعه باورهای اساسی 

هایی است که زیربنای فرهنگی را تشکیل می دهند.به نوعی ارزش ها را می توان اصولی که از نظر فردی و اجتماعی در سازمان نوعی 

 رفتار مناسب و برتر شمرده می شوند و در هر حال معیارهای ثابت سازمان برای تصمیم گیری ها هستند. 

 : عمده ترین ارزش ها عبارتند بر این اساس  

 مهندسی و واحد تحقیقات و توسعه  جدیت در کار 

 کارکنان مهم ترین معیار شایستگی  ، آموزش   دانش و نوآوری 

 لزوم روزآمدی اطالعات ذینفعان در حوزه کاری خود 

 انتقال دانشهای نو بنیادی از شرکت های تراز اول دنیا 
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 ملی و بکار گیری حوزه دانشگاه و صنعت  هماهنگی و انسجام 

 ی و سازمانی مسئولیت پذیری، صداقت، امانتداری و مشارکت میثاق مدیریت 

از طریق کسب اطالعات هفتگی ماهانه و ساالنه  و  ایجاد منبع    ارتقاء سطح رضایت مندی همه مشتریان، کارمندان و سهامداران 

 بنچ مارک  از شرکت های تراز اول  در داخل و خارج

 رضه  بهبود و ارتقاء کارآمدی زنجیره ع 

 

 بازاریابی )توزیع، شبکه های توزیع، تبلیغات، قیمت گذاری(-23

 .  حاکم است یابیو داد و ستد وجود داشته باشد، در آنجا بازار و بازار ازیعوامل رفع ن ازمند،ین از،یهر جا و هر گاه چهار اصل ن

کاتالوگ، مراجعه حضوری و خود ابرازی رو در رو ، ارسال ایمیل و ی ، در سایت شرکت، چاپ بروشور و  نترنتیا  یهاتیدر سا  غاتیتبل

 پیامک و شرکت در نمایشگاههای  بین المللی داخلی و خارجی  از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی مجتمع  محسوب می گردد. 

در صورت نیاز متقاضی کاال مستقیما برای فرد ارسال می   شود. می ها انجام واسطه  قیو از طر  م یمستق ر ی غ ایو    میبه صورت مستق عیتوز

رقبا و استفاده از    ری ارائه محصوالت بهتر نسبت به ساگردد و در غیر این صورت خود فرد جهت دریافت کاالی خود مراجعه می نماید.  

در مدل   یبه سودآور  دنیرس یهم برامطلوب در مقابل رقبا، جزء اصول م تیبه موقع دنیرس یبرا یدر انتخاب استراتژ حیصح یهاگام

متناسب با ارزش ارائه   ییباشد که بتواند درآمدها  یامحصوالتش به گونه  یگذار  متیقادر به ق  مجتمع  باید  نی. بنابراباشدیکسب و کار م

 . دیبالقوه حفظ نما نیمکمل، رقبا و تازه وارد  یکاالها ان،یرا نسبت به مشتر تشیموقع بیترت نیبدست آورد و به ا یشده به مشتر

ویژگیهای بازار محصول و سهم قابل کسب یک واحد تولیدی در بازار مصرف کاال، در تصمیمگیری برای احداث واحد مزبور و انتخاب 

جود و آتی کشور، میزان ظرفیت آن نقش عمدهای را ایفا مینماید. در این ارتباط مهمترین پارامترهای قابل بررسی پتانسیل تولید مو

 مصرف )نیاز( بازار، میزان واردات و امکانات صادرات محصوالت واحد، کانونهای مصرف و چگونگی رشد آنها میباشد

    پارامترهای مختلفی بر قیمت فروش محصول مؤثر خواهند بود که برخی از پارامترهای مهم در زیر شرح داده شده است

های متغیرتولید میباشد و نقش عمدهای را در تعیین قیمت تمام شده  یکی از مهمترین هزینه قیمت مواد اولیه مصرفی که-   

  . محصول دارد

خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تأمین مواداولیه و کانونهای مصرف محصول، هزینههای   ا منطقه جغرافیایی احداث واحد به

 د مربوطه را تحت تأثیر قرار خواهد دا

و بر قیمت فروش   ...گذاری، کیفیت محصول تولیدی و میزان ضایعات  مورد استفاده از طریق تأثیر بر سرمایها نوع تکنولوژی 

 محصول مؤثر خواهد بود 

 های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد  ا هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تأثیر مستقیم در هزینه

  مؤثر است. به این ترتیب که افزایش تولید از طریق سرشکن نمودن هزینها ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول  

های   های سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصوا دارد. با توجه به نکات فوق، قیمت فروش محصول تولید شده بر کلیه هزینه

 مین نماید، باید در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را به دست آورداتولید را ت
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 محصول  طرح   ول بررسی قیمت فروشجد

 ردیف  نام محصول  واحد فروش  ریال  -قیمت فروش

 1 کامیون کشنده  دستگاه  24.000.0000.000

 قیمت کف کارخانه لحاظ گردیده است.

 

 

 (   SWOT( تعیین عوامل محیطی و درونی طرح ) تحلیل 24

 )نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصتها(:   SWOTتجزیه و تحلیل کسب و کار   استراتژی -1-24

 نقاط قوت: 

 شرایط مناسب تقاضا  وجود ❖

 ارزان                           کار نیروی ❖

 فراوان داخلی تولید بازار وجود ❖

 باال              افزوده ارزش ایجاد ❖

 بهینه  گذاری سرمایه با زایی اشتغال  امکان ❖

  زیربنا اموردارا بودن توان مهندسی کافی جهت  ❖

  طرح وجود نیروهای متخصص و با تجریه در بخش اجرایی و عملیاتی ❖

 فعالیت های انجام شده جهت جذب مشارکت های بخش غیر دولتی   ❖

 اعطای تسهیالت دولتی جهت توسعه، تجهیز و نوسازی   ❖

 محصول  انواع تولید وجود ظرفیت مناسب در  ❖

 نقاط ضعف:  

 و تولید ملی تولیدی  مسائل  به مسئولین کم توجه ➢

  آنها اهمیت و ارزش و محصوالتارزش افزوده باالی  شناخت  عدم ➢

    کافی بودجه تخصیص و سرمایه گذاری نبود ➢

 داخلی تکنولوژی روز  در ضعف ➢

 ناهماهنگ  نهای سازمابعضی  وجود ➢

 عدم ارائه تسهیالت با سود پایین    ➢

 بروکراسی زیاد اداری  ➢

 کمبود منابع مالی تخصیص یافته در بودجه های سنواتی  ➢
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 تهدیدات: 

  سود باالی تسهیالت بانکی 

 بدلیل تحریم عدم استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در طرح ها 

 عدم تناسب بازده سرمایه گذاری و بالتبع آن عدم حضور پررنگ بخش خصوصی در این حوزه. 

  ارزعدم وجود ثبات در نرخ 

   روند کند قانونگذاری در کشور و ایجاد تأخیر در تغییرات 

 تأخیر و عدم تخصیص به موقع بودجه  

 

 فرصت ها: 

  نیروی کار داخلی ارزان بودن 

  و نیاز بازار  باالتقاضای 

  توان مهندسی کافی جهت ساخت زیربنا و امکان ظرفیت سازی الزم 

  مشاورین و پیمانکاران داخلی ساخت و توسعه  وجود 

 ش تولیدی و باال بودن راندمان کار خصوصی بودن بخ 

 استانی در خصوص توسعه خوب مصوبات 

   رقابت جهانی و داخلی و انحصاری نبودن 

 

 
   انتخاب محل طرح-25

(موقعیت مکانی طرح ) معرفی استان ، شهرستان ، محل قرارگیری طرح و راههای دسترسی ، وضعیت جمعیتی ، اقلیمی  1-25

 و آب و هوایی ، وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ طرح ، وضعیت اشتغال ، وضعیت صنایع ویژگی های زیربنایی (

 شهرستان مشهد جاده قوچان  احداث  خواهد گردید محل اجرای طرح  به ادرس  کارخانه تولیدی در اطراف 

از لحاظ امکانات دسترسی به مواد اولیه , تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و بازار فروش محصوالت مشکلی ندارد و در عین حال میتواند  

از امکانات و مزایا نیز برخوردار باشذ از جمله اینکه از لحاظ محیط زیست مشکلی ندارد و امکانات و تأسیسات آب و برق    فراهم است 

 داخت ارزش زمین نیز به صورت نقد و اقساط بوده و با شرایط مالی مجری طرح مطابقت می نماید . و شرایط پر 
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در مکان یابی یک طرح توجه نکات ضروری بسیاری، نظیر نزدیکی به محل تأمید ماواد اولیاه، بازارهاای عمده مصرف، امکانات 

 . د که در ادامه باه بررسی گزینه های فوق خواهیم پرداختزیربنایی، حمایتهای دولت و نیروی انسانی متخصاص وجاود دار

 محل تامین مواد اولیه 

اولین پارامتر در بررسی شرایط سرمایه گذاری در خصوص یک محصول سهولت دسترسی به منابع تامین کننده مواد اولیه و قیمت 

 . ین از منابع و کارخانجات داخلی هستندقابل تأم    ارزان تر آن باشد .نظر به اینکه تمامی مواد اولیه مورد مصرف  

 
 

یکی از معیارهای مکان یابی برای یک طرح، انتخاب مکان مناسب برای ارائه محصاوالت تولیاد شاده باه بازار مصرف میباشد با. توجه 

 ت کشور باشند که استانهای به ماهیت طرح، که تولید ، استانهایی دراولویت قرار میگیرند که کارخانه در مسایر اصلی راه های ترانزی

 تهاران، اصافهان، مرکازی، زنجاان، قام و قازوین منااطق مطلوب جهت احداث کارخانه به حساب می آید.  خراسان ،
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 امکانات زیربنایی طرح 

ه، در سطح  امکانات زیربنایی مورد نیاز واحد صنعتی ، مانناد شبکه برق سراسری، راههای ارتباطی و شبکه آبرسانی و فاضال ب غیر

صنعتی کشور وجود دارد . لذا از نظر وجود امکانات زیربنایی، در اکثار شاهرک هاای   متوسط میباشاد . کاه در اکثر شهرک های

 . صانعتی کشور، مشکلی وجود ندارد

 نیروی انسانی متخصص 

تهران ، یزد اصفهان،  خراسان  ،  ای با توجه به وجود مراکز آموزش عالی معتبر در زمینه تربیت نیاروی متخصاص، در اساتان ها

 .قزوین، مازندران و گیالن امکان بهره گیری از نیروی متخصص با تجربه در این طرح وجود دارد

 

 حمایت های خاص دولت

با توجه به اینکه طرح حاضر جزء طرحهای صنعتی عمومی به حساب می آید به نظر نمیرساد که شاامل حمایت های خاص دولت  

 .ین حال اگر این طرح در مناطق محروم راه اندازی شود، مشمول بعضی از حمایت های دولت می شودشود با. ا

 

 

 (( بررسی و توجیه محل طرح 2-25 

 :گرفته است   صورت  زیر معیارهای اساس بر عموما طرح اجرای محل انتخاب

  ارائه تولید  بازارهای ❖

 اولیه و ارزان مواد تامین  بازارهای ❖

 طرح دیگر نیازمندی و  احتیاجات ❖

 طرح نیاز مورد زیربنایی امکانات ❖

 خاص دولت  های حمایت ❖

 آنجائیکه از حاضر طرح در مورد .باشد می غیره و انسانی نیروی ارتباطات، آب، برق، مانند مواردی  نیازمند طرح کارافرینی   هر

 محل انتخاب لحاظ به خاصی محدودیت لذا است  تامین  قابلکشور   مختلف  نقاط در  طرح نیاز  سطح در  فوق نیازمندیهای کلیه

 .ندارد وجود

 

  نیاز: مورد زیربنایی امکانات

 در حاضر طرح در که کرد غیره اشاره  و فاضالب ، سراسری برق شبکه ارتباطی، های راه به توان می بنایی زیر امکانات جمله از

 .ندارد وجود طرح اجرای محل  انتخاب  در حساسیت خاصی و محدودیت که گفت  توان می طرح نیاز سطح

با توجه به اینکه مواد اولیه بطور دست اول و مستقیم از  تامین کنندگان دریافت و خریداری خواهد شد به نسبت سایر رقبا از مزیت 

 تری برخورداریم. هزینه و قیمت تمام شده پایین 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 
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 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 پراکندگی جغرافیایی مشتریان 
 ردیف  نام محصول 

 منطقه ای  استانی  کشوری صادراتی 

 1 کشنده  ونیکام   * * * *  

  ی مناسب و وجود توانمند  لی را به لحاظ پتانس   یکاف  ییواحد توانا   نیمناسب  ا  زاتیداشتن امکانات کامل و تجه  اریبا توجه به در اخت

برخوردار   یخوب  گاهیاز جا   یصادرات  یو حت  ی و برون استان  یدرون استان   محصول  واحد ها  در جهت   ساخت انواع     ریسا   نی در ب  ریچشمگ

 است .

، دارا    نهیهمچون وجود  بازار مناسب تقاضا  ، ایجاد ارزش افزوده باال ، امکان اشتغال زایی با سرمایه گذاری به  یط یکه شرا  ییاز انجا 

اعتبار نموده  و مساله   شیمطلوب  وجود دارو چنانچه بانک عامل گشا  یابیجهت ساخت محصوالت و بازار  یکاف  یبودن توان مهندس

مواد    میبطور مستق  ینگینقد  نیکه با توجه به تام  میرا دار  نیا  لیمطلوب داشته باشد ما پتانس  یو همکار  دیحل نما  راواحد    نیا  ینگینقد

واحد    ریبه نسبت سا  یرقابت  تیو داشتن مز   یو پس از ساخت طبق محاسبات پرسشنامه با سود حداقل  هیکف بازار ته  متیرا با ق  هیاول

 تیبانک عامل را به موقع پرداخت و   از مز   التیتسه یحاصل از مشارکت مدن   هیکاال را فروخته و ضمن بازگشت سرما انیها به مشتر

 .  مییبوجود امده بنحو احسن استفاده نما یرقابت 

 حظات محیط زیست:  مال -

محصوالت و تولید مختلف، پیامدها و اثرات مخرب زیست محیطی متفاوتی دارند و معموال در قسمتی از چرخه عمر یک محصول، بروز  

  در حد- نمایند. برخی از این پیامدها )اثرات( کم اهمیت و برخی دیگر مهم و بارز بوده و دامنه و محدوده جغرافیایی بسیار وسیعی را می

دنیا  می  - کل  شدنمتاثر  گرم  برروی  اثرگذاری  )ازجمله  و  عالقه  و  توجه  میزان  حال  عین  در(.  زمین  کره   سازند  مشتریان  مندی 

 محیطی محصوالت به شدت درحال افزایش است ها و اثرات زیست کنندگان به جنبهمصرف

در طی  همچون بنزین و گازویل  های مصرف شده  از طریق مواد و انرژی ت محصوال اینبه هرحال و در هر شرایط، اثرات زیست محیطی 

گردد. در شرایطی که سازمان ارایه  های خروجی ناشی از هر مرحله تعیین و شناسایی می مراحل مختلف و مصرف آن و نیز آالینده

رات زیست محیطی مورد نظر در ارتباط با امکانات فیزیکی مورد استفاده جهت ارایه و توزیع تولید، تعیین و  دهنده تولید است، معموال اث 

 ها خواهد داشت. لذا  این مجتمع سعی در حداقل کردن آن .گرددمحاسبه می
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    60صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 
 بازاریابی )توزیع، شبکه های توزیع، تبلیغات، قیمت گذاری(-26

 بازاریابیاستراتژی  -1-26

 استراتژی نوع محصول کامیون کشنده - 

روزنامه ها و مجالت   - 2تلویزیون  - 1بیشترین استراتژی بازاریابی این محصوالت تبلیغات کامیون کشنده  است که در 

پورتال شرکت -  6 ...  اینستاگرام، واتس آپ، فیس بوک، تلگرام و    فضای مجازی- - 5بنر های تبلیغاتی  - 4رادیو  - 3

 و اینترنت ارائه میگردد   اپلیکیشن شادران-  ۷شادخودرآساک 

 استراتژی قیمت محصول  - 

با تولید انبوه  کامیون کشنده و تک نرخی بودن آن هرگونه قیمت گذاری دلخواه را بر دیگر محصوالت فاقد ارزش کاسته  

 نه های خرید  محصول  را کاهش داده و باعث هزینه فرصت خرید محصوالت ایرانی می شود. و به نسبت هزی

 استراتژی مکان - 

 فروش کامیون کشنده در بازارهای تخصصی یا پاساژها و یا نمایندگی  های مربوط  تحویل مشتری می گردد. 

 استراتژی توزیع   - 

 که تحویل مشتری می دهند. توزیع آن در نمایندگی  و نمایشگاه خودرو سنگین است 

 استراتژی جذب مشتری  - 

 از طریق تبلیغات و استفاده خود مردم و نظر آن ها در مورد این  محصوالت
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 
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 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 

 

 سوم   فصل

 فنی   ربرسی مطالعه  
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 
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 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 مطالعه فنی   -3

 

دنیا ) شامل عمر مفید تکنولوژی و (  ارائه وضعیت فعلی دانش فنی و تکنولوژی روز تولید محصول / ارائه خدمت در  1-3

 محصول ( 

بدین منظور مجتمع  با تیم مجرب  . دیآ یمجتمع  به شمار م کی یمهم در بقا اریعامل بس کیمعموالً   دی و توسعه محصول جد یطراح

  یها تی که فعال یستم یسو کارشناسان خود به منظور دست یافتن به متدهای جدید جهت ایجاد مدل های جدید مطالعه می نمایند. 

دغدغه   و صد البته یکی از عمده شود.  یکه تاکنون برآورده نشده، متمرکز م یازین ی بر رو رد،یگ یو توسعه صورت م ق یتحق هیآن بر پا

 های مجتمع  برآوردن نیاز موجود بازار مبنی بر فراهم کردن انواع محصوالت دارای استانداردهای کیفی مناسب می باشد.  

 دوره عمر تکنولوژی: -2-3

محصول در طول عمرش مراحل مختلف آن   ای قائل هستند که شود، یک چرخهدر بازاریابی برای هر محصول جدیدی که وارد بازار می

ای هستند تا سازمان را قادر سازد که به بهترین شکل کند. مراحلی که هر کدام ویژگیهای خاصی دارند و نیازمند اقدامات ویژه را طی می

 .از آن محصول سود ببرد

از دوره    به   بازاریابی  استراتژی  نیازمند  هادوره  این  از  کدام  هر  طبیعتاً.  افول  دوره  و  بلوغ، دوره  رشد  دوره  معرفی،این مراحل عبارتند 

 اهمیت   چرخه  این   شناسایی  که  بپذیریم  باید  بنابراین.  است  دوره  همان  ویژه   مدیریتی  و  بازاریابی  آمیخته  از  ایویژه   ترکیب  خصوص،

 .دارد ایویژه 

 ساله و عمر تولید ان بسته به نوع  انها متغییر است  25دوره عمر این مرکز حداقل 

 

 (  ارائه مشخصات فنی مواد اولیه ، مصرفی و محصوالت  3-3 

 تجزیه و تحلیل مواد مصرفی بهمراه فهرست مواد 

 ه شرح زیر می باشد.بر اساس نوع محصول قیمت متفاوت هست که بطور متوسط از جاهای مختلف استعالم شده که ب  

قطعات از کشور چین  بوده و بعضی مواد مصرفی هم در ایران قابلیت دسترسی دارد که از استانهای خراسان و یزد و تهران و اصفهان  

 ها     قابل دسترسی خواهد بود . های شرکتگردد یا از نمایندگیخریداری می 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    63صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 میزان مواد مصرفی طرح : 

 
 ردیف مواد مصرفیشرح  واحد   

 مقدار

 1 اسکلت اصلی وشاسی  عدد 3,000

 2 درب  عدد 3,000

 3 کاپوت   عدد 3,000

 4 موتور دستگاه عدد 3,000

 5 الکترود جوشکاری تن 150

 6 کلگیر و قطعات مشابه  عدد 3,000

 ۷ باک ومخزن گازوئیل  عدد 3,000

 8   محور و چرخ سری  3,000

 9   ترمز سیستم عدد 3,000

 10 اتاقک  عدد 3,000

 11 ورق فوالدی تن 3,000

 12 رنگ   تن 150

 13 کفپوش عدد 3,000

 14 انواع المپ و چراغ    عدد 3,000

 15 گیربکس و دیفرانسیل عدد 3,000

 16 تجهیزات الکتریکی بسته 3,000

 1۷ سیستم هیدروپنوماتیکی عدد 3,000

 18 پالستیک بسته بندی  تن 300

 19 صندلی و روکش و .... عدد 3,000

 20 سایر قطعات  ) اگزوز باطری ...... عدد 3,000

 21 قطعات مصرفی) شمع و الستیک ........ عدد 3,000

 22 جعبه دنده•جعبه فرمان و  عدد 3,000

 23 پیچ و مهره  بسته 3,000

 24 کن پاکبرفکن و تیغه پاکبرف بسته 3,000

 25 رادیاتور عدد 3,000
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 
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 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 های مختلف تولید، شناسایی و ارزیابی و مقایسه، دالیل انتخاب تکنولوژی مورد نظر  (  بررسی روش4-3

 . است شده داده نشان آن فرایند ساخت ذیال که است اطاق ساخت ، تولید واحد یک فعالیت ترین اصلی 

 

 در کااه آنچااه لاایکن. انجااام میگیاارد مااا کشااور در کااه اساات روشاای همااان کشااورها سااایر در تولیااد روش و تکنولااوژی

 تشااکیل را شااده تولیااد محصااول کیفیاات ایاان عواماال کااه گفاات تااوانمی حتاای و اساات اهمیاات دارای تولیااد فراینااد

 : هستند ذیل موارد باشدمی باالتری برخوردار درجه از صنعتی کشورهای در و داده

 

  استفاده مورد انتخاب در عمل دقت و کیفیت

 الزم عمل دقت و ابعاد ،هاتلرانس ایجاد و تولید فرایند اجرای در عمل دقت و کیفیت

 مهندسی و طراحی در مهندسی و فنی توان

  قطعات دقیق هایاندازه و ابعاد تولید و کاریماشین در مهندسی و فنی توان

  مرغوب جانبی قطعات از استفاده

  الزم هایمشخصه کلیه رعایت و مونتاژ در عمل دقت

 

 

 (  بررسی مسائل زیست محیطی و ایمنی در خصوص فرآیند تولید ، محصول و مواد اولیه  1-4-3 

  شده است،   و عدم وجود تعادل بین تولید و مصرف و عصر کنونی  کاالها افزایش روز افزون جمعیت و در نتیجه تقاضای بیشتر برای

.جهت رفع این مشکالت توجه به رعایت مسایل زیست محیطی از راه کنترل کیفیت مواد اولیه،رعایت بهره برداری صحیح در جهت  

 .  تولید محصوالت مرغوب و کاربرد صحیح و نوع مناسب ضروری است

 

 الزامات زیست محیطی 

یط زیست ما در کره خاکی بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفته است و آب ، خاک ، هوا و موجودات زنده بیش از هر زمانی امروز مح

 در معرض نابودی قرار دارند.  

توسعه از یک سو با صنعت، تکنولوژی و از سوئی دیگر با تخریب آلودگی های محیط زیست ارتباطی ارگانیک دارد. امروزه دیگر حتی از 

توسعه که از ملزومات پیشرفت و رونق اقتصادی بشر    دیدگاه دوستداران و متخصصین محیط زیست نمی توان متوقع بود که همراه با

است محیط زیست دست نخورده و بکر باقی بماند زیرا که رشد شدید جمعیت نیازها و ملزوماتی را خواستار است که از طریق اینگونه  

مدیریت محیط زیست نیز به دنبال چنین امر محالی نیست. لیکن تقلیل آلودگی ها و کاهش اثرات تخریبی فعالیتها پاسخگو می باشد.  

همراه با استفاده از تکنولوژی های متعادل و منطبق با وضعیت فیزیکی جامعه، همراه برای    آن در حدی معقول و در روند توسعه پایدار

وجودات زنده و بستر حیاتشان مد نظر بوده است. این امر مهم از طرق مختلف حفظ و تضمین سالمت، رشد و بقای حال و آینده م

مدیریت صحیح، آموزش و تحقیقات محیط زیست، اعمال ارزیابی زیست محیطی قبل و بعد از اجرای هرگونه پروژه، تصویب لوایح و  

قع و صحیح، ممکن می گردد. چنانچه همزمان با قوانین الزم جهت پیشگیری و باالخره کاربرد وسایل مورد لزوم و نظارت و پایش بمو

صنعتی شدن یک جامعه به امر مهمی چون محیط زیست توجه نشود، نه تنها توسعه اقتصادی حاصل نخواهد آمد، بلکه گرفتاری های  

خسارت وارده از آن   زیادی به بار می آید که گاهی منافع حاصله از یک فعالیت صنعتی برای جامعه را در دراز مدت کالً در راه جبران
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از  استفاده  از موارد با کاربرد تکنولوژی هم از محیط زیست محافظت می گردد و هم با  صرف خواهد نمود. در حالی که در بسیاری 

ظ پسماندهای باقیمانده از یک فعالیت دیگر، نه تنها از به هدر رفتن منابع طبیعی و انسانی تا حدود زیادی جلوگیری می شود بلکه با حف

منابع تجدید ناپذیر یک کشور به همراه حفاظت محیط زیست به بودجه اقتصادی جامعه نیز کمک شایانی خواهد شد. بدون شک، توسعه 

و تحوالت امکانات رفاهی بسیاری را در اختیار جوامع انسانی قرار داده است. لیکن مشکالت زیست محیطی متفاوتی را نیز به موازات آن 

عه فراهم آورد. این مشکالت گاهی ناشی از خود تکنولوژی نبوده، بلکه به دنبال عدم توجه به نتایج جانبی و کاربرد ممکن است برای جام

 نادرست تکنولوژی و باالخره عدم توجه به مقررات و ضوابط حاکم  ایجاد می شود. 

 .شود وضع آنها نشر از و جلوگیری الیندهآ مواد  ایجاد در بازدارنده ای قوانین شده موجب محیطی زیست هایجنبه گرفتن نظر در

 اند. شده خود تولیدی کاهش آالینده های جهت روشهایی اجرای به ملزم نیز آالینده صنایع

 آلودگی صوتی  - 1

روز دنیا به دلیل استفاده از ماشین آالت جدید با تکنولوژی و دانش روز عالوه بر بازدهی باال در تولید، به خاطر داشتن استاندارد های 

 در ساخت این ماشین آالت ، اثرات مخرب زیست محیطی را باالخص در تولید سر وصدا، نخواهیم داشت . 

 آلودگی هوا - 2

بدلیل وجود کارخانه در منطقه صنایع فلزات و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در بازیافت و تولید ضایعات آالینده، آلودگی قابل توجهی 

 نخواهیم داشت.

 دگی آب  آلو - 3

در این واحد آب مصرفی برای استفاده کارکنان و محیط سالن ها جهت شستشو و رعایت بهداشت فردی و عمومی کارمندان و محیط 

کار استفاده می گردد و پسماندی نداشته و در اثر آلوده بودن و نفوذ به آب خروجی از مجرای فاضالبها و یا با نفوذ به زمین باعث 

زمینی و یا آب جوی ها و فضای سبز منطقه نمی گردد و در کل آب خروجی حاوی آلودگی به هیچ عنوان نمی آلودگی آبهای زیر 

 باشد.

 ( الزامات و ضرورتهای مرتبط با دانش فنی و چگونگی انتقال آن   5-3

 منطقه  و ملی هدف ، بازار با پروژه متناسب فنی دانش انتخاب  داخلی می باشد  و  هدف بازار نوع به متناسب پروژه  فنی دانش

 به برای دستیابی شده انتخاب فنی  دانش  بودن و بدلیل وجود دانش بومی جهت تولید و مونتاژ و مناسب شده است ، انتخاب ای 

 وجود دارد.  هدف بازار 

 

شناسایی فازهای    OPC( روش تولید ) شرط مبسوطی از روش تولید ، نموداری از گردش کار مواد ترجیحأ نمودار    6-3

 کنترل کیفی و الزامات آن ، بیان گلوگاههای فرآیند ( نحوه ذخیره و انبارش مواد اولیه ، نیمه ساخته و محصول نهایی  

 در خودرو  سازی  های کارخانه امروزه. کنیم درک را فرایند این پشت یره تأمینزنج برای درک فرایند ساخت ، الزم است در ابتدا

 که  است مکانیتولید  کارخانه ترتیب این به. شوند می تغذیه جهان در مختلف مکان 4000 از بیش در هایی  مجموعه زیر  از اول درجه

محصول نهایی که از این نقاط مختلف تأمین می شوند را  یک ایجاد  برای الزم اجزای همه رباتیک های سیستم و  ماهر کارگران آن در

  گرد هم می آورند تا محصول نهایی تولید شود. 

 طراحی 

ساخت از طراحی آن شروع می شود. در ابتدا یک گروه از افراد حرفه ای که همان طراحان صنعتی هستند، طرح هایی )نقاشی هایی(  

 د که از نظر حرفه ای قابل اجرا باشد و در صنعت قابل تولید باشد.می کشند. طراح صنعتی باید طرحی بکش
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این طرح الزاماً مانند طرح های قبلی نیست. وگرنه هیچ پیشرفتی صورت نمی گیرد. سپر، چراغ و شیشه بخش های حساسی هستند 

قی می ماند و هیچ کس حق ندارد که خودروسازها نمی گذارند طراحی های آنها فاش شود. یک طرح زمان خیلی زیادی راز شرکت با

  آن را از شرکت خارج کند. 

از آن جا که طراحی بسیار مهم است و نتیجه اش هم خیلی دیر وارد بازار می شود، حتماً مدیر عامل هم باید آن را تصویب کند. در 

نقاشی می خودرو  ، تودری ها و بخش های ظاهری خودرو  ، خارج خودرو  یعنی داخل خودرو   هنگام طراحی بخش های مختلف 

چه  خودرو  موجود در بازار قرار است رقابت کند و این که خودرو   باشد و با چه تیپ  خودرو  شود. بعد ویژگی هایی که باید در دل 

      قسمت هایی از بازار را می تواند پوشش دهد بررسی می شود. 

ایه می دهد به هر دلیلی مثل زیبایی، مد هنری جامعه یا دالیل دیگر، باید قابل توجیه باشد. به در نهایت طرح هایی که واحد طراحی ار

است. به این ترتیب طرح های مختلف بررسی می شود و    خودرو  عنوان مثال در حال حاضر مد مورد پسند آیرودینامیک و گرد بودن 

  بحث های مختلفی می شود تا در نهایت طرحی تصویب شود. 

 

 ساخت نمونه اولیه   

بعد از این که طرح ها به طور دستی کشیده شدند، الزم است که از لحاظ تکنیکی مورد بررسی قرار گیرند. برای همین باید درباره آنها 

ولیه ساخته می شود. نمونه ا "نمونه اولیه"با قطعه ساز و سازنده بحث شود. وقتی از لحاظ تکنیکی درباره طرح اطمینان حاصل شد، 

چیزی است که نشان می دهد آیا فناوری های جدیدی که قرار است در محصول به کار روند با هم سازگارند یا نه و آیا می توانند با هم  

 شوند یا نه. خودرو  تبدیل به یک 

آن جا که ممکن است  این اثبات کننده های فناوری در حد یکی دوتا ساخته می شوند و هیچ وقت وارد بازار نمی شوند. به عبارتی از

در آنها  - حتی ایده های عجیب و غریب- قطعه ساز شکل خودرو   را لو بدهد، شکلی از ماشین ساخته می شود تا یک سری ایده ها 

امتحان شود. فرم, دیزاین و.. خودرو   در اثبات کننده های فناوری امتحان می شود. به عنوان مثال شیشه هایی که قرار است در خودرو    

مورد استفاده قرار بگیرد در آنها نصب می شود و آزمایش می شود. وقتی کارایی ایده ها اثبات شد، در نمونه اولیه خودرو  یی که قرار 

است بعداً به بازار عرضه شود امتحان می شود تا از نظر تولیدی و صنعتی نهایی شود. به عنوان مثال قطعه اولیه داخل خودرو   نصب 

می شود باید به عنوان مثال سوهان بخورد تا گوشه نداشته باشد. حتی طرح اولیه ای که به نظر می رسیده نشدنی   می شود و مشخص

بوده، با ساخت و آزمایش نمونه اولیه عملی بودن خود را اثبات می کند. به این ترتیب نمونه های اولیه در خودرو  ی اصلی که قرار  

ین همان پدیده انتقال فناوری است. قسمت حساس انتقال فناوری بین مرکز تحقیقات و مراکز تولید است به بازار بیاید پیاده می شود. ا

است که کاری درون سازمانی است. بعد که کار پیچیده تر می شود انتقال فناوری بین شرکتی که تا حاال از این فناوری ها استفاده  

که فناوری به آن منتقل می شود، به شرکت انتقال دهنده فناوری پول می  کرده و آن که این فناوری را ندارد رخ می دهد و شرکتی

  دهد. 

می رود. واحد معماری از واحدهایی است که در هنگام طراحی خودش هم در این کار دخیل خودرو  سپس طرح به واحد معماری  

ی مختلف را از لحاظ امکان مونتاژ، خدمات پس از فروش و مسایل مربوط به تأمین و نگهداری  قطعه ها بوده. واحد معماری طرح ها و

 بررسی می کند.خودرو  

    

 تولید قطعه  

قالب وقتی واحد طراحی طرح نهایی را پذیرفت، شرکت های سازنده قطعه روی قالب های ویژه سرمایه گذاری می کنند. بعد از این که 

 ها را ساختند اولین قطعات را بیرون می دهند. 

 . بعد از این که کارخانجات قالب ها را ساختند اولین قطعات را بیرون می دهند
 

http://020.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85
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اولین قطعات با قالب هایی که فرم هنری قطعه را هم در نظر دارند ساخته می شوند. چون قطعه ای که عملکردش در ظاهر خودرو    

باید زیبا هم باشد و در نور و گرما ترک نخورد. بعد از این که فرم هنری مورد تأیید قرار گرفت و قطعه   - اشبوردنظیر د- هم مؤثر است 

کامالً مشخص نیست. بعد قطعه را گرین )دون خودرو  از قالب هنری خارج شد، با آن خودرو   را می سازند. ولی هنوز سطح ظاهری 

 دون( می کنند. 

، باید فرایند تولید قطعه نیز انجام شود و این دو کار با هم انجام شود تا بدون دردسر خودرو  لیت فرایند تولید همزمان با باال بردن قاب 

   به تولید انبوه برسد. به این ترتیب اولین خودرو  ها در کارخانه تولید می شوند. 

ثابت کند که می تواند وارد مرحله پیش تولید شود و   تولید کند. بعد بایدخودرو  در ابتدا باید ثابت شود که کارخانه می تواند یک 

   سپس تولید انبوه صورت می گیرد. در هرکدام از فازها باید قابلیت فرایند تولید همراه با کیفیت محصول باال برود. 

  
 

 شاسی 

ادغام می شوند. )البته در قاب جوش داده شده ای که سایر اجزا رو یا داخل آن  شاسی  شاسی ماشین یک جزء اساسی آن است. 

 بسیاری از امروزی شاسی دیگر به صورت یک جزء جداگانه وجود ندارد بلکه عملکرد آن در سازه زیر بدنه ادغام و یکی شده(. 

به این ترتیب بدنه از همان ابتدا به نقاله خط مونتاژ وصل می شود و در امتداد خط حرکت می کند. همان طورکه این بدنه پیش می 

 ، ماشین به معنای واقعی کلمه درست می شود و محصول نهایی ایجاد می شود. رود

قطعاتی که پی در پی به بدنه متصل می شوند عبارتند از: موتور، سیستم تعلیق جلو و عقب، مخزن سوخت، پلوس، سیستم انتقال  

 قدرت، میل لنگ، جعبه دنده، جعبه فرمان و سیستم ترمز. 
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 بدنه

یکی از فرایندهای اصلی تولید است. اول، مجموعه کف بدنه در مکان مناسبش قرار می گیرد و سپس ستون های  بدنه درست کردن 

چپ و راست برای عقب، وسط و جلو، همچنین مجموعه عقب بدنه، در موتور )کاپوت( و سقف به بدنه جوش داده می شوند. در 

 ک بهره گرفته می شود. بسیاری از این مراحل معموالً از ماشین آالت روباتی

 

 رنگ 

کارگران ماهر فرورفتگی ها، قسمت های ساییده شده )اصطالحاً  کردن ، یک تیم کنترل کیفیت، بدنه را بازرسی می کنند.  رنگ قبل از

این    پس از این که نیش و قری( و یا تغییر شکل های دیگری که طی فرایند نقاشی می توانند مسئله ساز شوند را جست وجو می کنند. 

می شد و سپس آستر در مکانی که باد گرم  "غوطه ور")الیه زیرین(  آستر مرحله به اتمام می رسد، ماشین در آغاز به طور خودکار در 

می زند خشک می شود. هنگامی که روند آستر زدن به پایان می رسد، ماشین در خود رنگ اصلی غوطه ورمی شود و دوباره قبل از 

 . شک می شودحرکت به مرحله بعدی خ

البته قبل از بردن به کوره پخت رنگ، قسمت های نفوذ آب و هوا به بسیاری از قسمت های بدنه با یک سری مواد آب بندی کردن  

 )سیلرکاری( گرفته می شود. 

  

 اجزای داخلی

داخلی به بدنه وصل می بعد از این که ساختار خودرو  به طور کامل رنگ می شود، به بخش مونتاژ می رود. در آنجا همه اجزای 

شوند.این اجزا عبارتند از: جلو آمپر، سیستم های سیم کشی، قسمت های مختلف داشبورد، چراغ های داخلی، صندلی ها، رودری های  

تزیینی داخل، سقف کاذب، رادیو، بلندگو، شیشه، ستون فرمان، نوارهای آب بندی دور در، پدال های ترمز و گاز، موکت کف و طاقچه  

 .  عقب

 

 جفت کردن بدنه/شاسی 

در گذشته شاسی و بدنه دو جزو جدا بودند. ولی امروزه بدنه جوری طراحی می شود که عملکرد شاسی با سازه زیرین در هم آمیخته  

 شده.

ایانه هنگامی که ساخته شد، ماشین بازرسی می شود و به وسیله راننده ای راه برده می شود. در برخی از ماشین های خاص از طریق ر

سپس خودرو    از سرعت و کامل بودن تناسب بین مجموعه بدنه و شاسی اطمینان حاصل می شود.  ( C & C )  و ماشین های کنترل

 قرار می گیرند.   های ساخته شده در صف انتظار برای نقل و انتقال به منظور فروش

 

   آمیزی فرایند رنگ

ترین  شود. پیشرفتهها تنها طی چند ساعت در داخل کوره انجام میخشک شدن آنشوند و فرآیند ها رنگ میروبات امروزه بواسطه

  میلیمتر( است.  0.1)میکرومتر  100شود که ضخامت کلی آن حدود آمیزی اتومبیل در چندین الیه اجرا می فرآیند رنگ
 

    :آماده سازی

شود. همچنین پوشش فوسفات برای محافظت از بدنه در برابر اثرات خوردگی و  میگرفته  در این مرحله اسپری آب با فشار باال به بدنه

ها  دانهوارد استخر حاوی رزین، رنگ E-Coat برای عملیات پوشش ضروری است. سپس بدنه E-Coat سازی سطح برای پوششآماده

کنند( و  نقش کاتد و رنگ نقش آند را ایفا مینه  شود. در این قسمت جریان الکتریسیته در آب ایجاد شده )بدها میو سایر افزودنی

را بپوشاند. کارکرد این روش خودرو   بدنه Electro-Coat یا E-Coat ای یا مشکی تحت عنواننازکی برنگ قهوه شود الیه باعث می

    .ردگی را داردباالترین دوام در برابر خوخودرو  آمیزی درصد بوده و در مقایسه با سایر فرآیندهای رنگ 99.9حدود 
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  :آستر

پوشاند. در استفاده از آستر چندین هدف وجود دارد. آستر بعنوان یک ترازکننده بوده و  را میخودرو   آستر اولین پوششی است که بدنه 

د. بنابراین با  شوها و انواع معایب سطحی میدچار لکهخودرو   از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا که معموال در فرآیند تولید، بدنه

کند. محافظت آستر در برابر استفاده از آستر سطحی هموارتر و بی عیب خواهیم داشت. آستر همچنین بعنوان یک محافظ عمل می

و غیره خواهد بود. همچنین آستر چسبندگی رنگ اصلی به سطح را آسان  UV یها، اشعهخوردگی، اختالف دما، ضربات، سنگ ریزه

   .کندها را فراهم می اده از انواع رنگکرده و امکان استف
 

 :پوشش رنگ اصلی

خودرو  ها بوده که عموما از آن بعنوان رنگ های بصری رنگ و افکتشود. این پوشش شامل ویژگیپوشش اصلی بر روی آستر اضافه می 

شوند: سالید، متالیک و  یم می شود به سه دسته تقسسازی استفاده میخودرو   که در صنعت  های رنگ اصلیشود. پوششیاد می

   .های مرواریدیرنگدانه

  ترینمعمول  همچنین و خودرو  است آمیزیرنگ نوع ترینساده این. ندارند رنگ خود بجز درخشندگی ویژگی هیچگونه های سالیدرنگ

های خودرو    ای برای های سالید بطور گستردهگین، ماشین آالت عمرانی و هواپیماهاست. رنگسن ینقلیه  وسایل  آمیزی رنگ برای نوع

 .شودها نیز استفاده میها و موتورسیکلیتسواری، کامیون

  بعنوان عموما که شودمی  ایدانه اثر و درخشندگی خاصیت ایجاد باعث فلس این. هستند  آلومینیومی هایفلس حاوی های متالیکرنگ

تر است، چرا که ابعاد بسیاری باید در نظر  های سالید سختسازی این نوع رنگ نسبت به رنگمتالیک شناخته شده است. پیاده ماین

های متالیک و مرواریدی باید آنقدر نواخته شوند تا در نهایت یک نمای کامال یکدست و بدون سایه روشن یا نقاط  گرفته شوند. رنگ

 .تیره بدست آید

 

 :پولیش

 را خودرو   رنگ بیرونی سطح یا الیه  آخرین و شودمی اسپری اصلی رنگ روی بر که است نورگذر  ای وپولیش یک روکش شیشه 

قدر کافی از لحاظ شیمیایی ب نیز و  کند مقاومت ساییدگی برابر در تا باشد بادوام کافی بقدر باید پولیش دلیل همین به. دهدمی تشکیل

 .محافظت کند UV یدر برابر اشعهخودرو  پایدار باشد تا بتواند از رنگ 
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   کارگاه بدنه و کارگاه پرس  

ابتدا ورقه های آهن خریداری می شود. بعد در کارگاه پرس ورقه های آهن را توی قالب های شکل دهی می اندازند. سپس با پرس به 

آهن ها فرم می دهند. بعد از این که آهن ها فرم گرفتند، آنها را به کارگاه بدنه سازی می برند و این ورقه های فرم گرفته را به هم  

 . دهند جوش می

 

 کارگاه بدنه سازی ورقه های فرم گرفته را به هم جوش می دهنددر 

، مثل مجموعه های جانبی بدنه، صندوق، مجموعه کف، مجموعه سقف و مجموعه  خودرو  به این ترتیب زیر مجموعه های مختلف 

دهند تا بدنه خودرو    ستون های عقب، وسط و جلو و مجموعه محفظه و موتور درست شود. بعد این مجموعه ها را به هم جوش می 

 ساخته شود.

  
   

  رنگ زدن 

 که درست شد، آن را به سالن رنگ می برند تا رنگ شود. خودرو  بدنه 

  

در این سالن دو تا کار انجام می شود. یکی این که قبل از این که بدنه رنگ شود، آن را داخل حوضچه ای می اندازند. این حوضچه  

بین می برد. زیرا ورقه آهنی که خریداری می شود، الیه ای از چربی دارد. باقی ماندن چربی بر روی   پوشش چربی روی ورقه آهن را از

 آهن آن را خیلی آسیب پذیر می کند و آهن ممکن است بعداً خوردگی پیدا کند یا زنگ بزند.

. از آن جایی که بدنه فلزی است، با یونیزه وقتی چربی را برداشتند و بدنه تمیز شد آن را داخل حوضی می اندازند تا بدنه یونیزه شود

شدن تبدیل به شیئی می شود که یون های مختلف را جذب می کند. باردار شدن بدنه باعث می شود تمام ذرات رنگی که بعداً به بدنه  

  می زنند، به همه جای آن نفوذ کند. 

مختلف بدنه که درزهای گسترده دارد انجام می شود و   سپس روی بدنه کار سیلر انجام می شود. سیلر کاری است که برای جاهای

روی بدنه مالیده می شود که درزهای مختلف  "ماستیک"انجام آن مهارت زیادی می طلبد. در سیلر یک سری مواد خمیر مانند، به نام 

اینها را به هم متصل نگه می  بدنه را می گیرد. زیرا به عنوان مثال وقتی دو تا ورقه آهن روی هم گذاشته می شود، پنج نقطه جوش

 دارد. ولی باز هم الیشان باز است. بنابراین الزم است درزشان را به طور کامل با خمیر پر کنند وگرنه آب و ... در آن نفوذ می کند.

گرفته تمام آستر را  بعد از این که الی درزها با خمیر پر شد، بدنه را توی حوضچه آستر می اندازند. از آن جایی که بدنه حالت یونیزه 

به خودش جذب می کند )آستر پوشش اولیه ای است که قبل از رنگ زدن روی بدنه می زنند(. رنگ آستر مهم است و باید متناسب با  

رنگی باشد که قرار است روی بدنه خودرو   زده می شود. به عنوان مثال اگر قرار است روی بدنه رنگ قرمز زده شود، باید آستر آن نیز  

 رمز باشد. اما به طور کلی آستر توسی، رنگ مناسبی برای آستر است و می توان در زیر اکثر رنگ ها از آن استفاده کرد. ق

 وقتی مرحله زدن آستر تمام شد، بدنه را به اتاق رنگ می برند و روی آن رنگ می پاشند.

 

 

    مونتاژ  

را به هم متصل می  خودرو  رنگ شد به سالن مونتاژ فرستاده می شود. در سالن مونتاژ اجزای مختلف خودرو   بعد از این که بدنه 

 کنند.

 . را به هم متصل می کنندخودرو  در سالن مونتاژ اجزای مختلف 
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این قطعات هستند.  در ابتدا قطعاتی که زیرکاری محسوب می شوند به هم مونتاژ می شوند. به عنوان مثال قطعات ایزوالسیون از جمله

قطعات ایزوالسیون از داخل تا بیرون اتاقک را از لحاظ نفوذ صدا، حرارت و آب و... عایق بندی می کنند. یک سری از قطعات  

ایزوالسیون برای جلوگیری از نفوذ گرما و حرارت هستند و بعضی مخصوص جلوگیری از نفوذ آب هستند. آنهایی که برای جلوگیری از 

حرارت هستند، اول نصب می شوند. چراکه باید به طور مستقیم با بدنه در تماس باشند. به عنوان مثال عایق بندی صوتی و  نفوذ صدا و

حرارتی پشت داشبورد اول نصب می شود. بعد هم عایق بندی کف و سپس عایق بندی سقف انجام می شود که همگی مربوط به داخل 

به عایق بندی دارند که به عنوان مثال در محفظه موتور انجام می شود. تزیینات داخلی شامل اتاق هستند. تزیینات عملکردی هم نیاز 

دسته سیم هایی هم می شوند. مثالً سیم هایی که از محفظه موتور جایی که باتری وجود دارد خارج می شوند و به چراغ های عقب 

 می رسند. بعد هم ایزوالسیون شیشه انجام می شود. 

گری نصب می شود که شامل تودری ها و داشبود و قطعت رودری یعنی قطعاتی که بیرون بدنه می بینید مثل دستگیره بعد قطعات دی

 ها و تزیینات بدنه می شود. 

به طور موازی با این کار باید قطعات موتور را هم جمع کرد و به هم متصل کرد تا موتور تشکیل شود. بعد از درست کردن موتور الزم 

ی مثل دینام و استارت و به طور کلی سیستم های مختلفی که به موتور نزدیکند را روی موتور نصب کرد. قبل از نصب  است قطعات

موتور در داخل بدنه باید گیربکس و جلوبندی را هم نصب کرد و بعد همه اینها با هم داخل محفظه موتور قرار داده می شوند و سپس 

این مرحله می رسد، در ایستگاه های مختلف حرکت می کند و در این ایستگاه ها قطعات  اگزوز وصل می شود. خودرو  یی که به 

مختلف دیگر مثل چراغ، برف پاک کن و ... نصب می شود. چرخ ها هم سرجایشان قرار می گیرند و دست آخر صندلی ها نصب می 

این تنظیمات شامل توازی چرخ ها، تنظیم چرخ ها   شود. بعد تزیینات داخل صندوق انجام می شود و تنظیمات نهایی صورت می گیرد. 

 و برنامه ریزی رایانه ای خودرو   است. 

  
  

 تست 

بعد تست های مختلف روی انجام می شود. بعضی از تست ها در وسط کار ساخت انجام می شود و یک سری از تست ها هم وقتی کار 

 .ساخت به انتها رسید انجام می شود

 
 

 تست های مختلف روی آن انجام می شودخودرو  بعد از ساخت  

به طور کلی تست هایی که روی خودرو   انجام می شود عبارتند از : تست های برقی و تست های عملکردی مثل تست عملکرد ابزار 

ی انجام داخل اتاق، تست روی جاده )خودرو   را توی جاده می گردانند تا ایرادهایش مشخص شود(. تست ترمز نیز در ایستگاه مخصوص

را زیر یک دوش می برند و آب فراوانی روی آن می ریزند. خودرو   می شود. تست نفوذ آب هم به این صورت انجام می شود که 

متصل می شود به خودرو    خودرو  نوارهای مشکی دور درها نوار آب بندی است که توی ایستگاه هایی که قطعات خرده ریز در آنها به 

 چسبانده می شود.
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 : واحد کنترل  کیفیت -7-3

کنترل کیفیت یکی از ارکان مهم در شرکت محسوب می شود. کنترل کیفی محصوالت در بخش های مختلف ازطریق نمودارهای  

کنترل تولید مورد بررسی قرار گرفته و درصورت بروز مشکل کیفی،واحد تولیدی مورد نظر مورد مطالعه قرار می گیرد تا رفع عیب 

ایشگاه با امکانات و تجهیزات مورد نظر می باشد  تا  بتواند به صورت روزانه از محصوالت  گردد. واحد کنترل کیفیت دارای اتاق آزم

نمونه برداری نموده و نسبت به مقاومت و سختی و همچنین میزان جذب آب در هر محصول ازنظر کیفیت مطابق با استاندارد بررسی و 

 .مایددر صورت بروز مشکل کیفی در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام ن

کنترل کیفیت محصول یک امر بسیار مهم در تولید می باشد. لذا توجه به این نکته موجب افزایش کیفی محصول و به تبع آن افزایش 

 جذب بازار می باشد.         

فیت رشد و تکامل صنایع در جهان تا حدود زیادی مرهون بین واحدها می باشد در این راستا هر واحد سعی دارد با افزایش کی

محصوالت خود سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد. این روند به مرور باعث افزایش کیفیت و رشد جوامع شده است. کنترل 

کیفیت جهت تعیین صحت عمل برای دستیابی به محصولی با مشخصات تعریف شده است، این عمل باعث می شود تا ضمن جلوگیری  

 فتن سرمایه جلوگیری شده و قیمت تمام شده محصول نیز کمتر شود. از تولید محصوالت معیوب از هدر ر

 

 هدف از کنترل کیفیت: 

مهمترین هدف کنترل کیفیت عبارت است از نظارت دقیق بر تمام پدیده های مؤثر در تولید، به نحوی که محصول حاصل در تمام 

 یکنواختی باشد.شرایط و تحت تأثیر متغیرهای گوناگون همواره دارای ویژگیهای ثابت و 

 بطورکلی اهداف کنترل کیفیت شامل موارد ذیل می باشد: 

 حفظ معیارهای تعریف شده   - الف

 تشخیص و بهبود انحرافهای تولید   - ب

 تشخیص و بهبود محصوالت خارج از معیار  - ج

 ارزیابی کارایی افراد و واحدها   - د

 کنترل کیفیت محسوب شده و بطور کلی دارای مراحل زیر می باشد:دراین فرایند بازرسی به عنوان یکی از اجزای جدایی ناپذیر 

 درمرحله تحویل مواد اولیه  - 1

 در مرحله فرایند  - 2

 قبل از آغاز عملیات پرهزینه - 3

 قبل از آغاز عملیات غیر قابل برگشت - 4

 پیش از آغاز عملیاتی که سبب پوشیده شدن عیوب ونواقص گردد. - 5

 در مرحله پایانی کار - 6

از این عملیات ممکن است در محل عملیات یا آزمایشگاه انجام گیرد.دراین واحد با توجه به خصوصیات محصوالت موردنظر این    هریک

 مراحل روی مواد و محصوالت انجام می گیرد: 
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 کنترل کیفیت مواد اولیه  

 کیفیت دسته بندی می شود.  در این مرحله جنس کیفیت و مرغوبیت مواد اولیه مورد سنجش قرار می گیردو با توجه به

 کنترل عملیات تولید 

 در کلیه مراحل تولید کیفیت انجام عملیات روی محصول کنترل می شود.

 کنترل نهایی محصوالت 

 در این مرحله نیز روزانه نمونه های از محصوالت تست کیفیت خواهد شد.  

 

 

 موظفین کنترل کیفیت: 

کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی نمی تواند وظیفه یک فرد یا حتی یک واحد سازمانی مستقل بنام واحد کنترل کیفی باشد، بلکه  

ختلف ضروری است، زیرا هریک به نوبه خود می توانند نقش مؤثری در برای حصول آن همکاری تمام واحدها و کارکنان در رده های م

 بهبود کیفیت ایفا نمایند، حتی رده های شغلی غیر تخصصی رشته مربوطه مانند کارکنان اداری نیز در این امر مؤثر می باشند. 

نان هستند و در واقع رابط بین مصرف کارکنان قسمت بازاریابی و فروش قادر به جمع آوری نظریات مشتریان و کسب خواسته های آ

کنندگان و واحد تولیدی هستند، کارکنان این واحد با انجام آزمونهای بازاریابی، مراجعه مستقیم به مصرف کنندگان و خرده فروشها 

شتریان عمده و جزء  می توانند اطالعات با ارزشی را کسب نمایند و از طرف دیگر می توانند روش استفاده صحیح تر از فرآورده را به م

 بیاموزند و شرایطی را فراهم سازند که مصرف کننده از محصول رضایت بیشتری داشته باشد. 

کارکنان مهندسی تولید که در واقع ترجمان خواسته های مصرف کننده با توجه به امکانات واحد تولیدی هستند، برای انجام اینکار 

صرف کننده و تولید کننده را ترسیم و راهها و خطوط صحیح برای رسیدن به آنها را هموار الزم است ویژگیهای مورد نظر قانون گذار، م

 نمایند.

مأمورین خرید مواد اولیه و خدمات، با گزینش صحیح مواد اولیه براساس ویژگیهای مورد نظر و انجام بازرسی های الزم و آزمونهای  

و نگهداری آنها در شرایط مساعد، می توانند موجب دسترسی واحدها به مواد  ضروری و بکار بردن روشهای صحیح جابجایی مواد اولیه 

 اولیه مناسب و مورد نیاز خود باشند. 

سایر کارکنان، هریک با بکار بستن دستور العملهای تعیین شده و رعایت موازین فنی می توانند موجبات افزایش بهره وری و بهبود  

ورتی تحقق خواهد یافت که رقابت سالم و روابط دوستانه ای بین تمام آنان برقرار باشد و همگی کیفیت را فراهم سازند. و این امر در ص

 مشتاقانه برای ارتقاء سطح کیفیت همکاری نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    74صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 فرایند و مراحل اجرا و پیاده سازی طرح:-8-3

 مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی .1

 ذیصالح اخذ مجوزهای قانونی از مبادی  .2

 در خاورمیانه   IVECOانعقاد قرارداد تامین و پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش با شرکت آلمانی و نمایندگی  .3

 خرید زمین و احداث سالن تولید با مستحدثات الزم در شهرستان قوچان  .4

 انعقاد قرارداد با تیم مهندسی و تولید به صورت مدیریت پیمان .5

 طراحی و تجهیز خطوط تولید  .6

 یافت استاندارد, همولوگیشن و دانش فنی تولید از شرکت خارجیدر .7

 تهیه و تدوین دانش فنی تولید و کنترل کیفیت و خدمات بعد از فروش  .8

 طرح ریزی و تجهیز حداقل دو مرکز خدمات پس از فروش در استان خراسان رضوی  .9

 اخذ گواهی استاندارد و برنامه ریزی در راستای تأمین و تولید  .10

 CBUدستگاه اول به صورت  50اد واردات تعد .11

 جهت تولید آزمایشی و تنظیما  و باالنس خط تولید SKDست قطعات به صورت  10واردات تعداد حداقل  .12

 دستگاه  300تا   CBUواردات سایر پارت ها به صورت  .13

 مطابق برنامه تامین و سفارشات  SKD, CKDدستگاه به صورت  ۷00واردات قطعات  .14

 به شرکت یا شرکت های حمل و نقل استان خراسان رضویتولید و تحویل محصول  .15

 پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش .16

 سنجش رضایت مشتریان  .17

 

 

 

 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    75صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 بندی اجرای پروژه:برنامه و زمان-3-9

ف 
ردی

 

 عناوین برنامه  
 بندی اجرائی زمان

 توضیحات 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

                       سنجی و تدوین طرح توجیهی امکان  1
در حال تکمیل  
 طرح توجیهی 

                       اخذ تأییدیه از مراجع قانونی  2
اقدام جهت  
 اخذ مجوزها 

                       تأمین مالی و افزایش سرمایه   3
مشکلی وجود 

 ندارد 

                       انعقاد قرارداد با شرکت خارجی   4
مذاکره و اخذ  

موافقات از  

 شرکت خارجی 

                         اخذ پروانه تأسیس و مجوزهای الزم برای کلیه تولیدات 5

                         سازمان مدیریت طرح 6

                         outsourcingسپاری  سازمان برون ۷

 ایجاد سایت فروش  8
                         فیزیکی 

                         مجازی

                       جذب نیروی انسانی مورد نیاز   9

از استان  

تأمین 

 گرددمی 

                         طراحی کارخانه و تهیه و تدوین فرایندها 10

                       خرید زمین و  سوله, کارخانه و تاسیسات 11
انجام شده  

 است

                         تدوین دانش فنی تولید و کنترل کیفیت   12

                         تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز 13

                         اندازی خط تولید طراحی، تامین، تجهیز و راه 14

15 
بندی  دریافت استانداردها، دانش فنی و برنامه زمان

 (IPIپلتفرم تولید )
                        

                         CBUدستگاه به صورت  6واردات  16

                         ای واردات کامیون لودرتامین و تحویل برنامه 1۷

                         SKDست قطعات   24تامین حداقل  18

19 
سازمان بازرگانی، تأمین اساسی، موتور، بدنه، گیربکس و  

 CBU- SKD/CKDتجهیزات جانبی و اصلی 
                        

                         تولید آزمایشی و تثبیت دانش فنی  20

                         R&Dتحقیق و توسعه  21

                         ایجاد سازمان خدمات فروش به عالوه تعمیرات اساسی  22

                         تولید و تحویل محصول 23

                         ایجاد سازمان ارائه خدمات پس از فروش 24

                         رضایت مشتریان ایجاد سازمان سنجش  25

 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    76صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 چهارم    فصل 

 مالی اقتصادی  ربرسی    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    77صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 ( محاسبات مالی و  اقتصادی طرح 1-4

 ( تعیین نوبت های کاری )روز، ساعت، تعداد شیفت(  1-1-4

 شرایط و تعداد نوبت کاری 

روز  و        300عمل آمده حداقل ظرفیت ارائه تولید براسااس تعداد روزهای کاری در ساال ظرفیت ارائه تولید طرح با توجه به پیش بینی به

 شیفت(   5/2ساعته محاسبه گردیده است. ) تعداد شیفت کاری در روز )تقریبأ  8شیفت کاری  

 

 ) با احتساب ظرفیت ماشین آالت و خطوط تولید (  ( تعیین ظرفیت عملیاتی طرح در سالهای مختلف 2-1-4

 ظرفیت واقعی  

 سالیانه   هاظرفیت ظرفیت اسمی 

 1سال  2سال  3سال  4سال  5سال 

   شرح محصول واحد  ۷0% 80% 90% 100% 100%

 1 کامیون کشنده   3000 دستگاه  2100 2400 2700 3000 3000

   مجموع 3000 دستگاه  2100 2400 2700 3000 3000

 

 ( جدول سرمایه ای    طرح   توسعه و محاسبه زمین و ساختمان انجام شده و مورد نیاز   3-1-4

 جدول سرمایه ای    طرح 

 شرح هزینه ها  ال یر ونیلیارقام به م

 1 زمین 968,000

 2 محوطه سازی 346,000

 3 ساختمان ها 390,400

 4 ماشین االت و تجهیزات 686,000

 5 تاسیسات  190,000

 6 وسایط نقلیه  31,000

 ۷ اثاثیه اداری 5,000

   های ثابتجمع هزینه 2,616,400

   های قبل از بهره برداریهزینه  63,600

   سرمایه در گردش  2,680,000

   جمع کل سرمایه گذاری طرح  5,325,000

 

 

 

 

 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    78صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 مبلغ به میلیون ریال    زمین محل اجرای طرح  
      

 واحد    مقدار   شرح   ردیف  
قیمت   

 ریال -واحد 

هزینه  

انجام  

 باقیمانده  شده

قیمت   

 کل 

 968,000   968,000 1,000,000 متر مربع    968,000 زمین     1     

 968,000   968,000 جمع کل  

 

 

 میلیون ریال مبلغ به  محوطه سازی 

 واحد    مقدار   شرح   ردیف  

قیمت   

-واحد 

 ریال 

هزینه  

انجام  

 باقیمانده  شده

 قیمت کل   

 6,300 6,300  500,000 متر مربع  12,600 تسطیح و خاکبرداری و خاکریزی 1

 7,500 7,500  3,000,000 متر طول  2,500 متر 2دیوار کشی  با ارتفاع  2

 530 530  530,000,000 سری  1 درب ورودی 3

4 
محوطه سازی ، جدول بندی ،کانال 

 متر مربع  110,000 کشی و خیابان کشی 
1,000,000  110,000 110,000 

 1,170 1,170  5,000,000 متر مربع  234 استخر  5

 170,000 170,000  1,250,000 متر مربع  136,000 فضای سبز 6

 50,000 50,000  2,500,000 متر مربع  20,000 محوطه  رو باز-پارکینگ  ۷

 500 500  25,000,000 عدد 20 روشنایی  8

 346,000 346,000 0 جمع کل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    79صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 ساختمان سازی

 

 مبلغ به میلیون ریال         ها                                                                                                                            ساختمان

 واحد    مقدار   شرح   ردیف  
قیمت واحد   

 ریال -

انجام  

 باقیمانده  شده
 قیمت کل   

1 
سالن تولید  مونتاژ  رنگ و تست و  خط  

 ازمایش
   208,400   208,400     50,000,000 متر مربع  4168

  240  240     15,000,000 متر مربع  16 ساختمان چاه 2

   24,000   24,000     20,000,000 متر مربع  1200 انبار  قطعات یدکی 3

   4,000   4,000     20,000,000 متر مربع  200 تاسیسات  و ساختمان پست برق   4

   40,000   40,000     20,000,000 متر مربع  2000 انبار ابزار االت و تجهیزات  5

   32,000   32,000     20,000,000 متر مربع  1600 انبار مواد مصرفی   6

   55,200   55,200     20,000,000 متر مربع  2۷60 انبار محصول   ۷

8 
زیر بنای اداری و سرویس بهداشتی  و نماز 

 خانه  و نگهبانی 
   26,560   26,560     40,000,000 متر مربع  664

        جمع کل 
12,608  

    -                 متر مربع 
         

390,400  
        

390,400  

 

 

 

 

 ( تعیین ماشین آالت موجود و مورد نیاز طرح به تفکیک نوع آن   4-1-4

 

ارزش  

ماشین  

 االت 

 نوع ارز  نرخ ارز 

 قیمت خط تولید 

ی  
سر

د 
دا

تع
 

د   
ح

وا
 

 شرح مشخصات ماشین االت 
ف 

دی
ر

 

   ریال  مورد نیاز

 1 تولید خط آالتماشین سری  1 1,960,000 یورو 350,000 686,000

  جمع کل هزینه ماشین االت       686,000

 

 

 

 

 

 



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    80صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 ( تعیین تأسیسات برقی و مکانیکی موجود و مورد نیاز طرح به تفکیک و با ذکر مشخص های فنی و قیمت  5-1-4

 

 

 

 تاسیسات طرح )برقی و مکانیکی و سایر تاسیسات( مبلغ به میلیون ریال 
 

 ردیف  شرح   انجام شده  باقیمانده  کل برآورد هزینه 

8,500 8,500 
همراه با الکترو موتور، لوله   

 و شافت و غالف و پمپ 
 1 امتیاز اب رشته  1

 2 امتیاز برق رشته  1 کیلووات  1000  15,000 15,000

12,500 12,500 

0 

فازتابلو و ترانس و  3برق 

کنتور و فیوز و سایر 

متر خط   100متعلقات با 
 انتقال 

 3 تابلو و ترانس  سری3

10,500 10,500 
همراه با الکترو موتور، لوله   

 و شافت و غالف و پمپ 
 4 انشعاب گاز رسانی  سری1

23,500 23,500 

 
سیلندر  4ژنراتور پرکینز 

کیلووات با  ۷50حدود 

 تابلو و متعلقات 

 5 موتور ژنراتور  دستگاه  3

20,000 20,000 
 6 چاه نیمه عمیق  حلقه 1  

5,500 5,500 
 ۷ سیستم تصفیه آب عدد 1 سیستم رزینی  

750 750 
ورق سیاه به ظرفیت  

 لیتر 20000
 8 منبع سوخت گازوییل و سوخت  عدد 1

 9 هوای فشرده کمپرسور عدد 4  0 15,800 15,800

 10 چرثقیل عدد 10 سقفی   14,500 14,500

12,500 12,500 
0 

چاه جذبی و سیستم  

 پساب 
 11 سیستم فاضالب بهداشتی  سری1

 12 باسکول عدد 2 تنی  0.5 0 7,850 7,850

 13 دیگ بخار  عدد 1 شرکت داخلی  0 23,000 23,000

 14 دوربین مدار بسته عدد  16 شبکه داخلی   7,540 7,540

 15 خط ارتباطی  سری3 ثابت  210 210

 16 سیستم سرمایشی گرمایشی ا سری   0 7,850 7,850

 1۷ نشانی کپسول آتش  عدد 100 کیلویی  12 0 4,500 4,500

 جمع کل      190,000 190,000



  رح تأمین و تولید کامیون کشندهط                                                                                                  

 

 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    81صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

( تعین تجهیزات پشتیبانی، اداری، خدماتی، کارگری و لوازم آزمایشگاهی موجود و مورد نیاز با ذکر مشخصات و 6-1-4

 قیمت  

مبلغ میلیون  

 اثاثیه اداری  و رفاهی       ریال

 انجام شده  باقیمانده  مبلغ کل

قیمت  

 شرح واحد تعداد واحد

 میز و صندلی ست کامل  30 45   1,350 1,350

 مبلمان اداری ست کامل  1 250   250 250

 کمد،فایل،....)به طور متوسط( ست کامل  20 40   800 800

 کامپیوتر و متعلقات آن  دستگاه  10 150   1,500 1,500

 سایر تجهیزات اداری) تلویزیون و ...( ست کامل  1 850   850 850

 شبکه و اینترنت  ست کامل  1 250   250 250

 جمع کل         5,000 5,000

 

 

 ( مجوزها، حق االمتیازات موجود و مورد نیاز با ذکر قیمت  7-1-4

مبلغ به میلیون  

 ریال
 هزینه های قبل از بهره برداری     

باقیمانده   برآورد هزینه)کل(   شرح انجام شده  

46,947 46,947  
هزینه های طرح ، مشاوره ، اخذ مجوز ، حق ثبت قرار  

 1 هزینه های سرمایه ای(  %4بانکی ) دادهای 

 2 حقوق و دستمزد(  %2هزینه آموزش پرسنل  )  10,452 10,452

 3 هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی  6,201 6,201

 مبلغ کل  63,600 63,600
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    82صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 

 ( برآورد وسائط حمل و نقل درون کارگاهی و برون کارگاهی مورد نیاز و موجود با ذکر مشخصات و قیمت  8-1-4

 وسائط نقلیه و حمل ونقل:       (مبلغ میلیون ریال )

 نوع وسیله نقلیه واحد تعداد قیمت واحد انجام شده  باقیمانده  کل هزینه 

 1 لیفتراک  دستگاه  3 9500  28500 28500

 2 وانت  دستگاه  1 2500  2500 2500

 جمع کل  0  31,000 31,000

 

 

 ( نمودار سازمانی  9-1-4

 چارت سازمانی دوران بهره برداری 

 در این طرح بعلت فصلی بودن بخشی از فعالیتهای آن ، سازمان و نیروی انسانی بصورت زیر در نظر گرفته شده است .: 

 تولیدی برای واحد دائمی بکارگیری نیروی انسانی بصورت   - الف 

 بکارگیری نیروی انسانی ثابت و دائمی برای سایر قسمت ها  - ب    

 ستادی و صفیبکارگیری نیروی انسانی فصلی جهت انجام امور  - ج     

 

 

  

 

  

             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اجرایی معاونت 

 دفتر  

تضمین مدیر  مدیر بازرگانی  
 کیفیت  

 -مدیر مالی  مدیر کارخانه  
 اداری  

 مدیریت برنامه
    ریزی

مدیر فنی و 
 مهندسی

 اداری  مدیر تولید  تدارکات 

بازاریابی و فروش 
 داخلی 

 تحقیقات بازار

بازار یابی و فروش 
 خارجی

 مدیر عامل 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    83صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 ( تعیین نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک بخش ها و با ذکر تخصص مورد نیاز ) تولیدی ، غیرتولیدی (  10-1-4
    

 
 کارکنان تولیدی

 

جمع حقوق  
  سالیانه                                                                                                                   

 به میلیون ریال

جمع حقوق  
 سالیانه   ریال

حقوق  
 جمع  ماهیانه)ریال( 

   تعداد/نفر
 عنوان

 موجود  مورد نیاز 

 کارکنان خط تولید و مونتاژ      100 100 65,000,000 106,600,000,000 106,600

 کارکنان خط آزمایش و رنگ      47 47 65,000,000 50,102,000,000 50,102

 مسئول شیفت و سرشیفت    9 9 65,000,000 9,594,000,000 9,594

 متخصص  کیفی   25 25 65,000,000 26,650,000,000 26,650

 تکنسین های فنی و تاسیساتی    36 36 65,000,000 38,376,000,000 38,376

 انباردار    10 10 65,000,000 10,660,000,000 10,660

 راننده    5 5 65,000,000 5,330,000,000 5,330

 نگهبان      18 18 65,000,000 19,188,000,000 19,188

 جمع کارکنان تولیدی 0 250 250     0

   جمع کل حقوق   میلیون ریال 266,500
   بابت مزایا %30اضافه می شود  میلیون ریال 58,500

   جمع کل حقوق و مزایای سالیانه  میلیون ریال 325,000
 

    
 

  کارکنان غیر تولیدی
جمع حقوق  

  سالیانه                                                                                                                   
 به میلیون ریال

جمع حقوق  
 ریال سالیانه

حقوق  
 جمع  ماهیانه)ریال( 

 تعداد/نفر
 عنوان

 موجود  مورد نیاز 

 مدیریت   1 1 195,000,000 3,198,000,000 3,198

 بازار یاب    10 10 65,000,000 10,660,000,000 10,660

 کارمند  اداری، مالی و فروش و بازرگانی    8 8 65,000,000 8,528,000,000 8,528

 منشی   11 11 65,000,000 11,726,000,000 11,726

 خدمات پس از فروش         120 120 65,000,000 127,920,000,000 127,920

 جمع کارکنان غیر تولیدی  0 150 150     0

   جمع کل حقوق   میلیون ریال 162,032
   بابت مزایا %30اضافه می شود  میلیون ریال 35,568

   جمع کل حقوق و مزایای سالیانه  میلیون ریال 197,600
 

    
 تعداد/نفر موجود  مورد نیاز  جمع  

 جمع کل کارکنان  0 400 400    

522,600 

  
   جمع کل حقوق و مزایای سالیانه)  میلیون ریال( 

های فنی،  ( برآورد میزان مصرف مواد اولیه، مصرفی و بسته بندی به ازای واحد محصول به تفکیک و با ذکر مشخصه11-1-4

 محاسبه درصد ضایعات و وضعیت آن  

 

           مبالغ میلیون ریال   
  مشخصات مواد اولیه و کمکی و بسته بندی  تولید)برای هر کدام از محصوالت( 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    84صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 محل  
مقدار و هزینه مصرف برای 

 ردیف شرح مواد مصرفی واحد  قیمت واحد   ریال  هرواحد محصول 
 مقدار هزینه  
 داخل

 1 اسکلت اصلی وشاسی  عدد 2,940,000,000 3,000 8,820,000

 داخل
 2 درب  عدد 840,000,000 3,000 2,520,000

 داخل
 3 کاپوت   عدد 595,000,000 3,000 1,785,000

 خارج 
 4 موتور دستگاه عدد 2,940,000,000 3,000 8,820,000

 داخل
 5 الکترود جوشکاری تن 560,000,000 150 84,000

 داخل
 6 کلگیر و قطعات مشابه  عدد 63,000,000 3,000 189,000

 داخل
 ۷ باک ومخزن گازوئیل  عدد 336,000,000 3,000 1,008,000

 خارج 
 8   محور و چرخ سری  1,260,000,000 3,000 3,780,000

 خارج 
 9   ترمز سیستم عدد 1,050,000,000 3,000 3,150,000

 داخل
 10 اتاقک  عدد 980,000,000 3,000 2,940,000

 داخل
 11 ورق فوالدی تن 280,000,000 3,000 840,000

 خارج 
 12 رنگ   تن 2,100,000,000 150 315,000

 داخل
 13 کفپوش عدد 210,000,000 3,000 630,000

 داخل
 14 انواع المپ و چراغ    عدد 560,000,000 3,000 1,680,000

 خارج 
 15 گیربکس و دیفرانسیل عدد 2,660,000,000 3,000 7,980,000

 خارج 
 16 تجهیزات الکتریکی بسته 1,050,000,000 3,000 3,150,000

 خارج 
 1۷ سیستم هیدروپنوماتیکی عدد 1,470,000,000 3,000 4,410,000

 داخل
 18 پالستیک بسته بندی  تن 2,940,000,000 300 882,000

 داخل
 19 صندلی و روکش و .... عدد 560,000,000 3,000 1,680,000

 داخل
 20 سایر قطعات )اگزوز، باطری و ...... عدد 630,000,000 3,000 1,890,000

 داخل
 21 قطعات مصرفی )شمع، الستیک و ...... عدد 560,000,000 3,000 1,680,000

 داخل
 22 جعبه دنده•جعبه فرمان و  عدد 770,000,000 3,000 2,310,000

 داخل
 23 پیچ و مهره  بسته 140,000,000 3,000 420,000

 داخل
 24 کن پاککن و تیغه برفپاکبرف بسته 84,000,000 3,000 252,000
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    85صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 داخل
 25 رادیاتور عدد 210,000,000 3,000 630,000

 داخل
 26 شیشه  عدد 210,000,000 3,000 630,000

 خارج 
 2۷ کیسه هوا  عدد 14,000,000 3,000 42,000

 داخل
 28 انواع قطعات مکانیکی )بوش و تسمه و   سری  154,000,000 3,000 462,000

 داخل
 29 سایر قطعات مصرفی  سری  182,000,000 3,000 546,000

 داخل
 30 لوازم بسته بندی   سری  140,000,000 3,000 420,000

 جمع مبلغ کل:  63,945,000  

 

 ( برآورد میزان مصرف برق ، آب ، سوخت ، ارتباطات و غیره به تفکیک تولیدی و غیر تولیدی  12-1-4

  هزینه سوخت و انرژی                                       مبالغ میلیون ریال 

قیمت   مقدار و هزینه مصرف 

واحد   

 ریال 

 ردیف شرح مواد مصرفی واحد 
 مقدار هزینه 

 1 بنزین لیتر 30,000 18,000 540

 2 برق کیلو وات ساعت 992 9,189,120 9,116

 3 تلفن دقیقه  330 108,000 36

 4 اب مترمکعب 25,000 60,782 1,520

 5 گازوییل  لیتر 3,500 36,000 126

 6 گاز  مترمکعب 1,500 360,000 540

 جمع مبلغ کل:   11,877

 

ضریب همزمانی × تعداد روزکاری در سال × تعداد ساعات کاری در روز × توان برق = برق مصرفی سالیانه )کیلووات(  80%  

 تعداد روزهای کاری در سال × مقدار آب مصرفی روزانه = آب مصرفی سالیانه )مترمکعب(

ه )لیتر( تعداد روزهای کاری در سال × مقدار مصرفی روزانه = سوخت بنزین مصرفی سالیان  

 تعداد روزهای کاری در سال × مقدار مصرفی روزانه = سوخت گازوئیل مصرفی سالیانه )لیتر(

باشد.روز کاری می 300مبنا   

 مطالعات مالی طرح   -5

ماهانه،  های نیروی انسانی به تفکیک تولیدی و اداری )نوع، تعداد، هزینه  های ساالنه طرح )شامل جدول هزینهبرآورد هزینه 

اولیه   تولید محصول )شامل نوع، میزان، قیمت(، هزینه  –هزینه ساالنه(، فهرست مواد  ازای واحد  های ساالنه  مصرفی به 

های سربار تولیدی ساالنه  انرژی و یوتیلیتی )به تفکیک تولیدی و اداری با ذکر محاسبه واحد مصرف و بهاء واحد(، هزینه 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    86صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

های های استهالک ساالنه، هزینههای سربار اداری، فروش و عمومی، هزینهو ...(، هزینه)نگهداری و تعمیرات، قطعات یدکی  

 مالی )بهره وام و ...( ( 

 

 ها و با توجه به جدول استهالکات(  های ثابت )بر اساس فهرست داراییجدول استهالکات دارایی      -1-5

  استهالک 

 شرح     درصد    مبلغ  

 محوطه سازی  346,000  2  6,920

 ساختمان ها  390,400  2  7,808

 ماشین االت و تجهیزات  686,000  5  34,300

 تاسیسات   190,000  5  9,500

 وسایط نقلیه   31,000  10  3,100

 اثاثیه اداری  5,000  20 1,000

  مبلغ کل    62,628

 

 های سربار تولیدی ساالنه ) نگهداری و تعمیرات ، قطعات یدکی و ... (  هزینه      -2-5

 شود.  های ثابت طرح در نظر گرفته میهای سالیانه نگهداری و تعمیرات به صورت درصدی از ارزش دارایی هزینه 

     

  تعمیر نگهداری

 شرح     درصد    مبلغ  

 محوطه سازی  346,000  2  6,920

 ساختمان ها  390,400  2  7,808

 ماشین االت و تجهیزات  686,000  5  34,300

 تاسیسات   190,000  7  13,300

 وسایط نقلیه   31,000  10  3,100

 اثاثیه اداری  5,000  20  1,000

  مبلغ کل   66,428

 

 

 

 درصد ظرفیت  100جدول درصد هزینه های ثابت و متغیر ساالنه در-3-5

جمع هزینه 

های ثابت و 

 متغیر  

 میلیون ریال -

 هزینه های ثابت  هزینه های متغیر 

 هزینه های تولید 
 درصد مبلغ ریال  درصد مبلغ ریال 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    87صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 0% 0 100% 63,945,000 63,945,000

 حقوق و دستمزد تولیدی  40% 130,000 60% 195,000 325,000

 آب، برق، سوخت و ارتباطات  20% 2,375 80% 9,501 11,877

 تعمیرات و نگهداری 20% 13,286 80% 53,142 66,428

 درصد(  10 متفرقه و پیش بینی نشده) 20% 154,436 80% 617,744 772,180

 استهالک 100% 62,628 0% 0 62,628

 جمع هزینه های تولید   362,725   64,820,388 65,183,112

 

جمع هزینه های 

 ثابت و متغیر 

 میلیون ریال -

 هزینه های ثابت  هزینه های متغیر 

 هزینه های عملیاتی
 درصد مبلغ ریال  درصد مبلغ ریال 

 درصد اقالم باال(  1توزیع و فروش)  0% 0 100% 651,205 651,205

 حقوق و دستمزد غیر تولیدی یا اداری  70% 138,320 30% 59,280 197,600

 هزارم سرمایه  ثابت  2بیمه  100% 5,233 0% 0 5,233

 جمع هزینه های عملیاتی   143,553   710,485 854,038

 

 

 

دارایی های جاری ) شامل ذخیره خالص سرمایه در گردش مورد نیاز بر اساس سالهای مختلف بهره برداری :  -4-5

مورد نیاز موجودی های اولیه ، نیمه ساخته و محصول ، لوازم یدکی ، انرژی و یوتیلیتی ، نگهداری و تعمیرات ،  

برآورد حسابهای دریافتنی ، وجه نقد مورد نیاز و ... ( ، بدهی های جاری ) حسابهای پرداختنی در خصوص خرید  

 لیتی ، حقوق و دستمزد ، نگهداری و تعمیرات ، باالسری و ... (  مواد اولیه ، انرژی و پوتی

 

 موجود  مورد نیاز جمع 
مدت/رو 

 ز
 شرح

  

5,274,924 
5,274,92

 مواداولیه و کمکی و بسته بندی 30  4
1 

 2 مطالبات حقوق و دستمزد  30  43,550 43,550

 3 تنخواه گردان )هزینه سوخت و تأمین انرژی و تعمیرات و نگهداری   30  6,526 6,526

5,325,000 
5,325,00

0 
 جمع سرمایه در گردش  
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    88صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 جدول درآمدی طرح ) شامل مقدار و قیمت محصوالت به تفکیک و برای دوره های مختلف بهره برداری (  -5-5

ای روشن در زمینه رونق کسب کار، رو، آینده با توجه به توسعه سریع و رو به رشد استان و کشور و همچنین دوران پس از تحریم پیش

 است. مشروع ثروت در انتظار ایران اسالمی های شغلی مناسب و ماندگار و خلقایجاد مهارت

توان دالیل متعددی مبنی بر قابل توجه بودن درآمد حاصله و مکفی های مختلف طرح مذکور میدر همین راستا و با عنایت به بخش

 باشد:بودن آن جهت پرداخت اقساط تسهیالت مربوطه ذکر نمود. که از جمله مهمترین آنها موارد ذیل می

  .موقعیت حساس ، موثر و بسیار خوب استان از جهت قرار داشتن در شاهراه حیاتی و کریدور شمال، جنوب و شرق، غرب کشور 

 ای.ارتقاء چشم گیر سطح مبادالت تجاری بین ایران و سایر کشورها و بالطبع ترانزیت جاده 

 .افزایش قابل توجه میزان واردات و صادرات کاال از مرزهای خاکی و آبی 

  رونق بازار کار 

  .جذابیت طرح برای مخاطبین با عنایت به رفع نیازهای آنها در همه جوانب 

 های مختلف زیر نظر یک مدیریت منسجم و مشورتی به خصوص در زمینه تبادالت مالی.کنترل کامل طرح در زمینه 

 نفر.  10های اشتغالزایی باالتر از مالیات طرح معافیت طرح از پرداخت مالیات با عنایت به مصوبه جدید دولت مبنی بر معافیت از 

 ها  افزایش میزان درآمد حاصله با عنایت به ارتقاء روحیه امیدواری و کار و تالش در بین جامعه هدف با توجه به حمایت 

 های مختلف آن. افزایش سطح درآمد زایی طرح با عنایت به بخش 

 مه ریزی خاص در درون یک سیستم منسجم و تحت نظارت و کنترل یک مدیریت  مولد بودن طرح بدین مفهوم که سرمایه با یک برنا

 یابد.واحد، تولید و افزایش می 

 

 
 شاخص مالی  مبلغ   واحد

 66,037,150 ریال   میلیون
 هزینه کل 

 3,000 دستگاه
 تعداد تولید

 22,012,383,364 ریال  
 قیمت تمام شده هر  واحد تولیدی 

 

 

 

 قیمت فروش = قیمت تمام شده به اضافه سود تجاری
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    89صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 (ریال )  
  

 پیش بینی قیمت فروش محصوالت 
 

  
 

  
  

 ردیف  نام محصول  واحد فروش  قیمت فروش

 1 کامیون کشنده  دستگاه  24,000,000,000

 
 پیش بینی درآمد حاصل از فروش محصوالت )میلیون ریال (  -5-6

 

 درآمد حاصل از فروش  1سال  2سال  3سال  4سال  5سال 

ف 
دی

ر
 درصد 70% 80% 90% 100% 100% 

77,760,00
0 

72,000,00
0 

64,800,00
0 

57,600,00
0 

50,400,00
 1 کامیون کشنده   0

77,760,00
0 

72,000,00
0 

64,800,00
0 

57,600,00
0 

50,400,00
 جمع کل درآمد حاصل از فروش  0
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    90صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 مبلغ به میلیون ریال  صورت سود و زیان طرح                                                                 -7-5
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    91صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 مبلغ به میلیون ریال                                                                                                    صورت ترازنامه طرح -8-5

 
 

 ، دوره بازگشت سرمایه و ... (    IRR  ،NPVمحاسبه شاخصهای اقتصادی طرح ) 

 

     الف : نقطه سر بسر    

  

نقطه سر بسر، مقدار تولیدی که در آن، سود و زیان موسسه برابر است. از تقسیم   

هزینه ثابت  بر مجموع تفاضل فروش از هزینه متغیر بدست می اید .هرچه نسبت  

سربسر پیش بینی شده برای طرح درصد کمتری باشد، اجرای طرح از ریسک  

 کمتری برخوردار بوده و توجیه پذیر است.  

     ب: نرخ بازدهی سرمایه    

  

نرخ بازدهی سرمایه، از تقسیم سود بر سرمایه گذاری بدست می اسد و هرچه بیش    

 تر از نرخ سود بانکی باشد توجیه پذیر تر است. 

 (pp)ج: دوره بازگشت       

  

 کشد تا سرمایه ثابت برگردد. (، مدت زمانی که طول میPPدوره بازگشت ) 

که از تقسیم سرمایه گذاری  کل بر حاصل جمع )سود و هزینه تسهیالت و   

 آید.  دست میاستهالک( به
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    92صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

   :                                                                            نقطه سر به سر تعیین 

 

  دوره بازگشت سرمایه  : 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    93صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

                                                            نرخ بازده سرمایه و جدول گردش نقدینگی   
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    94صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 

 تحلیل حساسیت طرح: 
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 مشهد محل اجرای طرح:   نام مجری:  عنوان طرح امكان سنجي فني و مالي و اقتصادی: 

    95صفحه   1401تاريخ تهیه گزارش: بهار   شـاد خـودرو آسـاک  کشنده  ونیکام دیو تول  نیطرح تأم

 

 شـاد خـودرو آسـاک 
SHADKHODRO ASAK 

 :بندی  جمع

های اخیر این موضاوع را بیش از گذشاته ضاروری کرده اسات که باید بیش از گذشاته به تولید داخل های اقتصاادی در ساالاعمال تحریم

توان به راحتی بخش قابل توجهی از نیازهای اسااسای مردم به کاالهای مختلف را در داخل توجه شاود؛ چرا که با توساعه صانایع بومی می

 کرد. کشور برطرف 

های اخیر بوده و این در حالی اسات که صانایع کشاور پتانسایل ایجاد اشاتغال پایدار  های اصالی اقتصااد ایران در ساالبیکاری یکی از دغدغه

های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  توان امیدوار بود که با برنامهبه صاورت گساترده را دارند. در صاورت حمایت از تولید داخل می

 اری کاهش یابد و مشکل بیکاری در اقتصاد ایران برطرف شود. نرخ بیک

توان در راساااتاای حماایات از تولیاد داخال باه آن اشااااره کرد جلوگیری از خروج ارز باه منظور واردات کااالهاای غیر  مزیات دیگری کاه می

ان دولت به منظور تامین نیازهای دهد که به واساطه عدم فعالیت صانایع کشاور با تمام توضاروری اسات. این اتفاق در شارایطی رخ می

ضروری مردم به ناچار به سمت واردات کاالهای مختلف هدایت شده است. این موضوع باعث شده تا ارز قابل توجهی هر ماه از کشور غیر

که خارج شاود. این در حالی اسات که هم اکنون صانایع کوچک و بزرگ کشاور با مشاکل کمبود نقدینگی مواجه هساتند و در صاورتی 

هزینه واردات به صاانایع کشااور تزریق شااود مشااکل تامین کاالهای مورد نیاز داخل برای بلند مدت برطرف می شااود و دیگر نیازی به 

 خروج ارز برای واردات کاالهای غیر ضروری نیست. 

 8یران باید دارای رشاد  ساومین مزیت حمایت از تولید داخل توساعه اقتصااد کشاور اسات. بر اسااس برنامه قانون پنجم توساعه اقتصااد ا

های اخیر رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. در صورتی که صنایع کشور با تمام توان خود فعالیت درصدی باشد که متاسفانه در سال

های  تواند در نهایت به رشاد اقتصاادی و رسایدن به اهداف مورد نظر در برنامهکنند تولید کشاور افزایش خواهد یافت که این موضاوع می

 کالن اقتصادی کشور منجر شود. 

در شارایطی که ایجاد اشاتغال، جلوگیری از خروج ارز و رشاد اقتصاادی ساه ویژگی مهم حمایت از تولید داخل هساتند، ضاروری اسات که 

 ای صورت بگیرد و تمام نهادها این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. از تولید داخل حمایت ویژه

افزایش دهد و نیز بتواند ارزش افزوده قابل توجهی  تولید ناخالص داخلی خود را   میزان ساطح   تکنولوژی   گیری ازتواند با بهرهمی کشاور

 نهایتا زایی، مواد اولیه داخل واشاتغال هایزمینه در خصاوص توساعه اما متأسافانه تا به امروز مسائوالن   ؛از این صانعت به دسات آورد

  .نمایاندپذیر می توجیه و منطقی کامال تقاضا و عرضه روابط لحاظ از را  دواح چنین ها، احداثبازار گرم محصوالت در تمام حوزه

 


