
:نام پروژه
سیکلتتولید انجین موتور پروژه 

صنعتی بزرگ اصفهانشهرک 



تولید انجین موتور سیکلت پروژهعنوان

موتور موتور سیکلت نوع محصوالت

300000 (تن)اسمی ظرفیت

جدید-ایجادی  نوع پروژه

صنعتی بخش اقتصادی

3591412319 کد محصول

شاهین شهر شهرستان محل اجرا

شهرک صنعتی بزرگ اصفهان محل استقرار

9950 (مترمربع)زمین مورد نیاز 

خصوصی نوع مالکیت

پروژهکلی مشخصات 



بزرگمتوسط              کوچک مقیاس پروژه

خارج از کشوراستان                        ملی تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

،با توجه به موقعیت پروژه و حضور در شهرک صنعتی
.  تامین می شود( آب، برق و گاز)زیر ساختها  زیر ساخت ها

کیلومتر56: فاصله تا خطوط راه آهن
کیلومتر50: فاصله تا فرودگاه

کیلومتر1: فاصله دسترسی تا راه زمینی
دسترسی ها

ولجواز تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه ساخت محص نیازمجوزهای مورد

ندارد  دارد  تاناستان وشهرسموافقت اولیه از دستگاه های اجرایی

درصد سرمایه گذاری مورد نیاز  30تامین حداقل : اعتباری شرایط احراز متقاضیان برای اجرای پروژه  

نفر60 اشتغال پیش بینی شدهمیزان

اطالعات فنی پروژه 
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اطالعات وضعیت  ظرفیت فعال و در حال ساخت



موقعیت پروژه در کشور 



موقعیت پروژه در استان



دسترسی به پروژه



دسترسی به پروژه



کارخانهاحداثبرایصنعتیشهرکدرنیازموردهایزیرساختازبخشیوزمینوجود-

مذکورپروژهاجرایشروعبرایاولیهمجوزهایاخذ-

مناسبنرخبابانکیتسهیالتدریافتامکان-

استاندراولیهموادتامین-

مناسبمالیهایشاخص-

ژه مزیت رقابتی پرو



:مالياتياصليمعافيت

داخلدرطرحایناستقراردلیلبه94/4/31مصوبمستقیممالیات هایقانون132مادهاساسبر
واظهارنامهارائه)مکرر146مادهرعایتبهمنوطصفرنرخبامالیاتیمعافیتسال7ازصنعتیشهرک
.باشدمیبرخوردار(مربوطهمالیاتیادارهبهرسمیمدارکواسناددفاترتسلیم

:مالياتيهايمعافيتساير

دربعدبهفعالیتهشتمسالازباشد،بیشتریانفر50آندرشاغلانسانینیرویکهشرکت هاییدر
ینتأمواجتماعیرفاهوکارتعاون،کلاداراتتأییدباقبلسالدرصد50میزانبهنیروافزایشصورت

.گرددبرخوردارسالآندرالذکرفوقمعافیتازمی توانداجتماعی

معافیتازمی تواندباشدشرکتشدهپرداختیاثبتیسرمایهمیزانبرابر2مالیاتمشمولدرآمدچنانچه
.باشدبرخوردارصفرنرخبادرآمدازدرصدی50مالیاتی

معافیت ها 



درصد15 نرخ تنزیل

درصد12 نرخ تورم  

ریال49.500 ( *یورو)نرخ ارز 

ماه24 اجرای پروژه  طول

سال10 طول بهره برداری پروژه  

.داردو مشترکداخلی، خارجی گذاریقابلیت سرمایه

گذاری مستقیم داخلی    بانک                                               سرمایه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی(          وام خارجی)تامین مالی خارجی  مالی  نحوه تامین

مفروضات ارزیابی اقتصادی پروژه

.است1397نرخ ارز برابر میانگین نرخ ارز رسمی کشور در اردیبهشت ماه * 











هزینه های ثابت سرمایه گذاری

(میلیارد ریال)مبلغ  نوع هزینه 

8,36
زمین

19,9
ساختمان ها

26
ماشین آالت و تجهیزات کارخانه

13,17
سایر

67,43
جمع



(میلیارد ریال)کل  عملیاتیهزینه

4500 مواد اولیه

2.7 انرژی

16.2 دستمزد

100 سایر

230.9 بینی نشدهپیش

4850 جمع

(میلیارد ریال)فروش

5400

(عملیاتی)های تولید فروش و هزینه 



نرخ سود 
(درصد)

دوره بازپرداخت
(سال)

مبلغ  
(میلیارد ریال)

تسهیالت

18 5 40,457 دوره ساخت

درصد (میلیارد ریال)مبلغ  نوع سهم

60% 40,46 ابت  از هزینه های ثاستفاده از تسهیالت بانکی سهم 

40% 26,97 از هزینه های ثابتبخش خصوصی سهم آورده 

تسهیالت بانکی



2,005(NPV( )میلیارد ریال)جریانات نقدی فعلی خالص ارزش 

43,3%(IRR)بازده داخلی نرخ 

برداریدر سال چهارم بهره(PBP)دوره بازگشت سرمایه عادی 

802,4(میلیارد ریال)ارزش فروش در نقطه سربسر 

%12,59درصد سربسر

شاخص های اقتصادیارزیابی 



IRRتحلیل حساسیت 



نقطه سر به سر 


