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 مقدمه. 1

 ABS  )Anti- lockترمزهاي   توليد  سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه         طرح حاضر مطالعه امكان    
Braking System = ABS( ترمزهاي   . مي باشدABS        اي   در جاده   كه بمعناي ترمز ضد قفل است

 فرمان  ،ممكن است چرخها از مسير خود خارج شوند سيستم ترمز         و در شرايطي كه     لغزنده    مرطوب و 
 .دارد و چرخ را محصور كرده و در مسير مستقيم نگه مي

لزوم استفاده از اين      اي در ايران و تاكيد مسئولين حمل و نقل بر           دهبا توجه به باال بودن تصادفات جا      
ايجاد كارخانه توليد   ،   سازي در ايران   هاي خودرو  سيستم در خودروها و با عنايت به وجود كارخانه          

 ، در ايران    زيرا با وجود نياز شديد و روزافزون به اين نوع ترمز            .  اينگونه سيستم هاي ترمز اهميت دارد    
 . د كافي وجود نداشته و عمده مصرف داخلي  از طريق واردات تامين مي شودتولي
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در اين شرايط كه وجود اين نوع سيستم به صورت بخشي از استاندارد خود رو درآمده و بازار                          
 ي ، اشتغال زاي  ميليون ريال  37100 ، احداث اين كارخانه با سرمايه اي در حدود           مناسبي در ايران دارد   

 و امكان استفاده از تسهيالت بانك ها سودآور بوده و مي تواند با استفاده از نوآوري و                    نفر 30حدود  
 .پس از رفع نياز داخلي امكان صادرات نيز داشته باشد

الزم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر پايه داده هاي                  
اما .   نيز با توجه به برآوردهاي مقدماتي فروش مورد تاييد است          ثانويه و موجود بوده و سودآوري آن      

براي بررسي جامع و كامل، مطالعه دقيق نتايج سرمايه گذاري، تهيه پرفورما هاي مربوطه و تماس با                   
 ، انجام مطالعات مشروح امكان سنجي بر پايه داده هاي اوليه پيشنهاد                 شركت هاي خارجي انتخابي   

 .مي شود
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 هدف.  2

ف از ايـن طـرح مطالعـات مقدماتي امكان سنجي براي احداث كارخانه توليد سيستم هاي سه و چهار                    هـد 
مطالعات امكان سنجي . مـي  باشد )  Anti- lock Braking System = ABS(كانالـه ضـد بلـوكه ترمـز     

فاده از  با توجه به است   .  درصد برآورد مي گردد    20مقدماتي بر اساس داده هاي ثانويه و با امكان خطاي           
ايـن ترمـزها در اتومبـيل هـا به صورت استاندارد و گسترش كارخانه هاي اتومبيل سازي بررسي ايجاد                    

  .باشد كارخانه براي توليد آن  مفيد مي
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 ضرورت و اهميت. 3

ها با سرعتي نه چندان سريع صورت گرفته   سازي سيستم ترمز اتومبيل     پيـشرفت و بهيـنه     ، بـدون شـك   
ه ها ب اتومبيل  در بيشترABSچهـار كانالـه ضـد بلوكه     مـروزه ترمـزهاي سـه و    اسـت و خوشـبختانه ا     

ايـن سيـستمها بـا از بين بردن حالت قفل ترمز در شرايط ويژه سبب                .  صـورت اسـتاندارد وجـود دارد      
  .افزايش ايمني اتومبيل شده و كاربرد وسيعي دارد

 هاي باال بيشتر    گيري در سرعت   يا ترمز گونه ترمزها نيز بيشتر در سطوح خيس و لغزنده و            ت اين اهمـي
 بر روي وسايل نقليه خود برخوردار       گونه موارد نيز راننده از كنترل كامل       شـود و در ايـن      نمايـان مـي   

 صداي نسبتاً شديد آنها در هنگام ترمزگيري بر        ABSاسـت و شـايد تنها نكته منفي در مورد ترمزهاي            
در زير پدال  كند و دقيقاً رزان كه به درون كابين نفوذ مي     اين صداي ل  .  روي سـطوح بـسيار لغزنده باشد      

 به اين اشتباه    ، رانندگاني را كه تجربه ترمزگيري در اين شرايط را ندارند         ،   شود ترمـز حـس و شنيده مي      
به همين دليل اين رانندگان      نها در حال خرد شدن است و      آاندازد كه احتماالً قسمتي از سيستم ترمز         مـي 

دانند   در صورتي كه رانندگان با تجربه تر مي        ،كاهند  فشار پاي خود بر روي پدال ترمز مي        بـه اشتباه از   
 اتومبيل است و در اين شرايط ABSدليل بر سالمت سيستم ترمز     ،   كـه شنيدن و حس كردن اين لرزش       

 .  بايد بر فشار پا بر روي پدال ترمز افزود
نده الكترونيكي و مكانيكي نيز براي هر چه بهتر            هاي كمكي و تقويت كن      به تازگي استفاده از سيستم     

ها  اين سيستم .   صورت استاندارد وجود دارد   ه  هاي جديد ب   كردن فعاليت ترمزها بر روي انواع اتومبيل       
 . مي دهندبا وارد آوردن اندك فشاري به پدال ترمز فعال شده و بهترين نتيجه را در اختيار راننده قرار

 ، با توجه به كارخانه هاي توليد اتومبيل در ايران اهميت            گونه سيستم هاي ترمز  ايجاد كارخانه توليد اين   
عالوه بر آنكه  امروزه وجود اينگونه سيستم ها بخشي از استاندارد هاي  توليد اتومبيل به                  .  ويژه دارد 

هاي  ، اتومبيل  شمار مي رود و كليه اتومبيل هاي توليدي جديد بايستي اين ترمزها را داشته باشند                    
  از قفل كردن ترمز در شرايط بحراني جلوگيري         ABSقديمي تر نيز براي حفظ ايمني مي توانند  با نصب         

بنابراين وجود كارخانه توليد كننده اين سيستم ها ضرورت داشته و مي تواند بازار مناسب داشته               .  كنند
 .باشد
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 معرفي محصول. 4

 و مزايا ي سرمايه گذاري در آن به اجمال           ABSزتوليد سيستم ضد بلوكه ترم     در اين بخش صنعت      
 .    مشخص خواهد شد

 )ABS) Anti- lock Braking System = ABSسيستم ضد بلوكه ترمز. 4-1
 و كد تعرفه      ) 34301434   (3430با كد آيسيك         ضد بلوكه  سيستم ترمزهاي   يا    ABSسيـستم ترمز    

تك  (صورت نخستين خود ه لي اين سيستم بو . هاست ترين يكـي از بهتـرين و مطمـئن       87141970
دليلي شكستگي جزئي در يكي از      ه  تـرتيب كه اگر هرگاه ب       بـدين  ،داراي عـيب بزرگـي بـود      )  كانالـه 

 ، هوا در سيستم كلين در اثر نشت مايع ترمز و يا وارد شد ،آمد وجـود مي ه  هـاي ترمـزها بـ      لـوله 
براي از ميان برداشتن اين   . شد فرين مي تمـام سيـستم ترمـز از حالت فعاليت بيرون آمده و خطرآ            

هاي ترمز مجبور به تقسيم كردن نيروي         هاي توليد كننده سيستم     خودروسازان و يا شركت     ، عـيب 
)  از طريق فشار هيدروليك    (ترتيب كه نيروي ترمز       بدين .ترمـز در دو مـدار يا كانال جداگانه بودند         

 . هاي عقب تقسيم شدند ي چرخهاي جلو و ديگري برا به دو بخش يكي براي چرخ

.  براي قطار و بعد ها براي هواپيما طراحي شدند1900سيـستم هـاي ضـد بلوكه اولين بار در سال           
  براي اتومبيل هاي لوكس و       ABS سـازندگان اتومبـيل شـروع بـه ساختن سيستم            1960در سـال    

 پيشرفته الكترونيكي   سيستم هاي  . سيستم هاي اوليه بطور عمده مكانيكي بود      . گـران قـيمت كـردند     
 1990در دهه    .  در اتومبـيل هـاي گران قيمت استفاده شد         1978آن بـا ايمنـي بـسيار بـاال از سـال             

 به سرعت گسترش يافت و امروزه در بسياري از اتومبيل هاي معمولي به كار برده                ABSسيستم  
 .مي شود

 چرا كه    .رسد نظر نمي ه  ه ب طراحـي و توليد اين سيستم جديد بسيار خوب بود ولي هنوز قانع كنند             
  ، هاي عقب  هـاي ترمـز جلـو و قفل يا بلوكه كردن چرخ            صـورت ايجـاد شكـستگي در لـوله         در ايـن  

ها  در اينجا بود كه سوئدي     . شدند شدت به دور خود چرخيده و از كنترل خارج مي         ه  هـا بـ    اتومبـيل 
ترمزهاي هيدروليكي دو     SAABترتيب كه كمپاني ساب       بدين  .راه حـل ايـن مـشكل را پيدا كردند         

ه  بدين صورت كه چرخ سمت راست جلو ب         .صـورت ضربدري را طراحي و توليد نمود       ه  كانالـه بـ   
همراه چرخ سمت راست عقب ه همـراه چـرخ سمت چپ عقب از يك كانال و چرخ سمت چپ جلو ب              

سبتاً سازي ولوو و ب ام و بر روي طرح ن          هاي اتومبيل  شـدند و كمپاني    از كانـال ديگـر تغذيـه مـي        
تـرتيب كه هر دو چرخ جلو هر كدام از يك كانال ديگر تغذيه شده و دو                   بـدين   .بهتـري كـار كـردند     
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ترتيب در صورت بروز اشكال      بدين.  شدند كدام با كانال مستقل خود مرتبط مي       هر چـرخ عقب نيز   
گيري را  ها تنها همان چرخ بود كه قابليت ترمز        هاي هيدروليك چرخ   و يـا شكستگي در يكي از لوله       

 .  شد داد و كنترل اتومبيل بسيار راحت و مطمئن مي از دست مي

... ، فــرمان پذيــري و  بــا افــزايش پايــداريEBD و ESP ، ABSهــاي نــوين ترمــز مانــند  سيــستم
ويژگي مهم خودروهاي   .   درصد از بروز تصادفات جلوگيري كنند      40مـي توانند در زمان حادثه تا        
ها   اين است كه از قفل شدن چرخ       ABSلغزش معروف به     يا ضد قفل   مجهـز به سيستم ترمز ضد     

كند و مانع از انحراف      ، جلوگيري مي   دهد حتـي هنگامـي كـه رانـنده پـدال ترمز را تا انتها فشار مي               
توان هنگام ترمزگيري خودرو را كنترل و از موانع با اطمينان            تـرتيب مي   نديبـ .  شـود  خـودرو مـي   
 بـه حـدي رسـيده است كه در هر لحظه با استفاده از تناسب                پيـشرفت ايـن فـناوري     .  عـبور كـرد   

در واقع ترمزهاي هيدروليك از   .  شود ، تعـادل خـودرو حفـظ مي        هـا و كنتـرل آن      سـرعت السـتيك   
، اما اين سيستم در ابتدا داراي معايب بزرگي بود تا            شوند سوب مي ــهاي مطمئن ترمز مح    سيستم

اه حلـي مناسب براي برطرف كردن مشكالت آن پيدا  آن كـه باالخـره خودروسـازان برتـر دنـيا ر      
شوند و بهترين نتيجه را      ، فعال مي   ها با وارد كردن اندك فشاري به پدال ترمز         اين سيستم  . كـردند 

، ولي وجود آن     البته با اين كه اين سيستم داراي ايمني بااليي است         . دهند در اختيار راننده قرار مي    
هاي  خصوص سرعت ه  رانـنده از رعايـت مقـررات رانندگـي ب         در خـودرو نـبايد باعـث سـرپيچي          

مندي  به عبارت ديگر بهره   .  ها شود  ، رعايت نكردن فاصله ايمني و سرعت مناسب در پيچ          غيرمجاز
 انجام تغييرات شخصي در خودرو مثالً      . از سيـستم ايمنـي بـه معـناي ناديـده گرفتن ايمني نيست             

، در   با وجود اين  .   تاثير منفي بگذارد   ABSعملكرد سيستم   تواند بر    ها مي  هـا يـا چـرخ      ، بدنـه   ترمـز 
ترين ترمزي است كه فناوري آن در صنعت خودرو وارد شده            حـال حاضـر ايـن سيـستم مطمئن        

  . است

 ABSموارد مصرف و كاربرد سيستم ضد بلوكه ترمز. 4-2
به عنوان يك  ABS ترمز شوند از  تمامي خودروهايي كه روانه بازار مصرف ميامـروزه تقـريباً  

 مهم ترين كاربرد اين سيستم در اتومبيل  هاي شخصي  و ساير    . اسـتاندارد يـا انتخاب برخوردارند     
 .وسايل نقليه براي ايمني بيشتر  و تعادل در زمان ترمز گيري مي باشد
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 اهميت صنعت در جهان  و ايران. 4-3
 ، محيط   تور مهم طراحي مي شوند     فاك 2سيستم هاي الكترونيكي اتومبيل ها امروزه  بيشتر در جهت           

 بر اساس   ABS.  امنـيت مهـم ترين هدف مي باشد        ABSدر سيـستم هـاي ترمـز         . زيـست و امنـيت    
نـياز هـاي امنيتـي اتومبـيل هـا ي شخصي و ساير وسايل نقليه به ويژه  در شرايط بحراني طراحي                       

كه كليه خودرو ها در اهمـيت ايـن سيـستم ها در جهان امروزه بسيار زياد است به طوري             . شـده انـد   
و در ايران نيز در ظرف      .  سال قبل به اين سيستم مجهز شده اند        10غالـب كـشورهاي پيشرفته از       

موارد ايمني  .چـند سـال گذشـته برخي از سازندگان اتومبيل  به اين نوع ترمز گرايش پيدا كرده اند           
 كه كوچك ترين     نحوي  به در كـشورهاي توسعه يافته جهان از اهميت فوق العاده اي برخوردار است            

اما به نظر مي رسد با       .دارد  در خـصوص ضعف ايمني خودرويي بر فروش آن تاثير فراوان            خبـر 
جهاني قرار مي دهد خودروسازان و       آمـار تـصادفات، ايـران را در رتبه دوم جدول           وجـود ايـنكه   

وب ايمني خودروها   ضعيت نامطل  و  دارند  خـريداران خودرو به اين موارد آشنايي يا توجه كمتري         
اين در حالي    .كشور زيان وارد مي كند      ميليارد تومان به اقتصاد   200در ايـران سـاالنه نـزديك بـه          

گرچه اين  . مي دهند رانندگي جان خود را از دست        هزار نفر در حوادث   20   بيش از  نهاسـت كه ساال   
د، اما به روز نبودن     وضعيت ايمني خودروها معطوف كر       به كـشتار جـاده اي را نمـي تـوان تمامـاً           

فرماندهان و   .داخل، بر گناه خودروسازان داخلي مي افزايد        سيـستم ايمنـي در خـودروهاي تولـيد        
ايـربگ در اكثر   و ABS نـبود ترمـز    راهنمايـي و رانندگـي نيـروي انتظامـي كـشور از            مـسئولين   

ال فشارهايي به دولت كه پليس با اعم ،ارندو تاكيد دنگراني مي كنند  خـودروهاي توليد داخل ابراز  
رشد ساالنه   .كندتولـيدي داخل اجباري      را در تمامـي خـودروهاي       ABS و خودروسـازان ترمـز    

اين در  .اما توسعه راه ها كمتر از دو درصد است    درصـد است  20تولـيد خـودرو در ايـران بـاالي          
ي مثل كشور توليد مي شوند از وجود سيستم هاي ايمن حالـي اسـت كـه اكثـر خودروهايـي كـه در           

تنها برخي از آنها با سفارش متقاضي خودرو و با پرداخت  و ايربگ محروم هستند و ABS ترمز
 اهميت اين صنعت در     .خودروها مجهز به اين سيستم ها مي شوند        هـزينه بيـشتر نـسبت بـه ساير        

جهـان روز بـه روز بيـشتر شده و به نظر مي رسد كه در فاصله زماني كوتاه وجود اين ترمز در                       
 .تر اتومبيل هاي ساخت داخل اجباري شودبيش
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 ABSاستاندارد هاي ترمز ضد بلوكه  . 4-4
ISO صنايع وجود دارد كه شامل     اسـتانداردهاي جهانـي براي توليد اين صنعت نيز همانند ساير          

ــيه كاالهــا و محــصوالت   . باشــدمــي هــاي مخــتلف  ــيد كل ســازمان جهانــي اســتاندارد بــراي تول
موسسه  . ها دارد ، آزمـون و سـاير ويژگـي    ، كيفـيت  ميـنه بهداشـت   اسـتانداردهاي مشخـصي در ز     

تواند استاندارد   اسـتاندارد و تحقـيقات صـنعتي ايران كه تنها سازماني است كه بر طبق قانون مي                
هـا در ايـران را تعيـين و تـدوين و اجـراي آنهـا را با كسب موافقت شورايعالي                      رسـمي فـرآورده   

 كلـيه اسـتانداردهاي مـربوط بـه تمامي كاالهاي توليدي را دارا              ، اسـتاندارد اجـباري اعـالم نمايـد       
 . باشد مي

 ABSكاالهاي جايگزين  ترمز ضد بلوكه  . 4-5
     كارخانه  وسيلهه   ب 1960است كه در سال        ABS اولين نوع سيستم   ،    مكانيكي  ABSسيستم  

Dunlop   ولي با ورود سيستم   .   طراحي شد ABS  سيستم  وش اين وسيله كارخانه ب  ه  الكتريكي ب
 ، ، حال پس از گذشت چند دهه از منقرض شدن اين سيستم                      به مرحله توليد نرسيد       اصالً

استوانه   اين سيستم فقط شامل دو      ، اند هاي آسياي شرقي اقدام به توليد دوباره آن نموده          شركت
 بر  باشد و اين سيستم زماني كه فشار        كه درونشان هواي فشرده و يك ديافراگم قرار دارد مي           

كند و   ها به ديافراگم منتقل مي     جاي انتقال به لنت   ه  ب را   آن ، روي پدال از حد مشخصي بيشتر شود      
. رود گاه از حد معيني باالتر نمي       كند و در نتيجه فشارهيچ      مي  ديافراگم هواي پشت خود رافشرده    

 : شامل موارد زير استهاي اين سيستم اما عيب

 . كند سر خوردن خودرو جلوگيري نميهاي خيس و لغزنده از  در زمين - 1

 .  ها را بگيرد تواند جلوي قفل شدن چرخ كيلومتر نيز نمي 40هاي زير   در سرعت-2

تنها    هر چرخ به صورت انفرادي را نيز ندارد و            دنقفل ش   امكان كنترل و جلوگيري از      -3
 .كند فشار كل را كم مي

تر از ترمز عادي      گرفتن بسيار سخت  عمل ترمز   )  بار و مسافر  (افزايش وزن خودرو       با -4
 .شود مي

 د چرخي بيشتر از حد معمول باشد نيز قبل از عمل كردن اين سيستم آن چرخبااگر فشار  -5

ها شايد تا حدي براي رانندگان آماتور آن          طور كلي اين نوع سيستم     ه  ب.  قفل خواهد كرد  
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ا مفيد نيست كه مضر هم       اي نه تنه   اما براي رانندگان حرفه      در مواردي مفيد باشد،     هم
 .        شود سازي استفاده نمي كالً به دليل همين نقايص در هيچ كارخانه اتومبيل هست و

براي استفاده در بسياري از خودروها وجود دارد اما در واقع               انواع ترمزهاي مكانيكي  
  نيست بطور كلي كاالي جايگزين ديگري كه        ABSترمز ضد بلوكه      كاالي جايگزين براي  

بتواند كاربردهايي با وسعت اين تكنولوژي داشته باشد، شامل انواع ترمزهاي ضد بلوكه               
البته نوآوري  .   مي باشند ABS و هيدروليك هستند كه در همان رده            EBD و   ESPنظير  

در اين صنعت بسيار زياد است و ابزارهاي مورد استفاده در آن نيز بر اساس نوع                        
به عالوه كاربردهاي آن نيز روز به روز توسعه          .   مي شوند اتومبيل مرتباً تكميل يا عوض    

 .اما كاالي جايگزين براي آن وجود ندارد. يافته و در نتيجه انواع آن نيز افزايش مي يابد
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 مطالعات مقدماتي بازار. 5

ي  موجود در اين بازار مورد بررس       يدر اين بخش مطالعات مقدماتي بازار داخلي و بين المللي و رقبا            
 . قرار مي گيرد

  و توليدكنندگان عمده بين المللي حجم بازار.5-1

در طول ده سال گذشته          ABS و     EBD  و    ESPانواع ترمزهاي ضد بلوكه  شامل       بازار جهاني   
بطور كلي توسعه اين صنعت به عنوان يك قطعه وابسته به             .  پيوسته در حال افزايش بوده است      
آمارها نشان مي دهد كه ميزان درآمد از          .  ل سازي مي باشد اتومبيل همانند رشد صنعت اتومبي      

 .   وسعت يافته و پيوسته در حال افزايش بوده است           1992سيستم هاي ضد بلوكه ترمز از سال         
 ميليارد  4/1 در جهان نزديك به      2003ميزان درآمد از انواع سيستم هاي امنيتي  اتومبيل در سال           

 .  رسيده استميليارد دالر 6/1 به بيش از 2006يعني در سال  سال بعد 4 بوده اما در فاصله دالر
 

 5ميزان درآمد از سيستم هاي امنيتي اتومبيل شامل انواع ترمزالكترونيك در فاصله              .    1  -5جدول
 )ميليارد دالر(سال گذشته  

)برآورد (2007  سال 2003 2004 2005 2006 

7/1 6/1  5/1  41/1  33/1  تقاضا 

 
 و  ABSه از بررسي ها نشان مي دهد كه ميزان درآمد از سيستم هاي ترمز                نتايج به دست آمد    

 2007 ، و در سال      درصد بوده است   6ساير ترمز هاي الكترونيكي در جهان در فاصله اين سالها           
افزايش ميزان درآمد مربوط به گسترش تقاضا          )    1-5جدول.  ( ميليارد دالر خواهد رسيد    7/1به  

 .  يزان درآمد نقشي نداشته استبوده و افزايش قيمت در م

 سال  5 و ساير ترمز هاي الكترونيكي براي       ABS ميزان رشد  درآمد حاصل از سيستم هاي ترمز        
 ،  ميزان درآمد از سيستم هاي      بر اساس اين ميزان رشد      .   درصد پيش بيني شده است     6آينده  نيز    

.  ميليارد دالر خواهد رسيد    7/1   بيش از    2011 و ساير ترمز هاي الكترونيكي در سال        ABSترمز  
 . نشان مي دهد2011 برآورد درآمد  محصول در جهان را تا سال 2-5جدول  
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برآورد درآمد سيستم هاي امنيتي اتومبيل شامل انواع ترمز الكترونيك در .   2-5جدول 

 )ميليارد دالر                                   (جهان                                                                          

 سال 2008 2009 2010 2011

1/2  0/2  9/1  8/1  تقاضا 

 
.  ، آمريكا و ژاپن  قرار دارند        ، در اروپا   در جهان  ABSمهم ترين توليد كنندگان  سيستم هاي ترمز      

و تايوان نيز در      ، كره جنوبي     امروزه بعضي ديگر از كشورهاي جنوب شرقي آسيا نظير چين            
 گروهي از توليد كنندگان بزرگ         3-5جدول    .   فعال شده اند    ABSزمينه سيستم هاي ترمز       

 . در جهان را نشان مي دهدABSسيستم هاي ترمز 
 

   در جهانABSگروهي از عمده ترين شركت هاي توليد سيستم هاي ترمز . 3-5جدول 

 رديف نام  كشور

 Bosch 1 اروپا

 TRW 2 آمريكا

روپاا  Advics 3 

 Continental Teves 4 آمريكا

 Delphi 5 ژاپن

 ZF Friedrichshafen 6 آلمان

 Arvinmeritor 7 هلند

 Meritor 8 آمريكا

 Vibe 9 آمريكا

 Helistar 10 تايوان

 

 بازار داخلي   و رقباي آن . 5-2

هاي جديد در ايران و افرادي   توليد اتومبيل   :    تحت تاثير دو عامل است     ABS داخلي ترمزهاي     بازار
برخي از  .    مجهز نمايند    ABSكه مايلند اتومبيل هاي قديمي تر خود را به سيستم ترمزهاي                 

اتومبيل هاي جديد توليدي داراي اين سيستم هستند و اين اميدواري نيز وجود دارد كه با                         
ي با و جود اين سيستم از تالش هاي مسئولين حمل و نقل و نيروي انتظامي  كليه اتومبيل هاي توليد        
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اما به دليل فقدان اطالعات كافي از بازار واقعي در ايران اطالع               .  امنيت بيشتري برخوردار شوند   
 .كافي در دست نيست

  ، نياز به مطالعات وسيع دارد كه در               ، حجم تقاضا براي آن        اهميت  محصول   بهبا توجه    
ا با برنامه ريزي هاي امنيتي براي بهبود           ام .  امكان سنجي مقدماتي نمي توان به آن پرداخت          

سيستم هاي حمل و نقل و كاهش تصادفات و تلفات به ويژه در ايران كه مناطق كوهستاني و                       
 ، تقاضا براي اين نوع سيستم هاي ترمز زياد و در حال افزايش              حادثه خيز جاده اي فراوان دارد     

 .سيستم ها در ايران وسعت يابداست و به نظر مي رسد كه در سال هاي آتي نياز به اين 

 واحدهاي توليدي داخلي .   3- 5

 .   هيچيك فعال نيستند    ABS مجوز صادر شده براي ترمز         2 وزارت صنايع از جمع      آمارهايدر  
 .  در سال مي باشدABS  ترمز50000 و 3000واحد  ظرفيت اسمي اين دو

نياز به سرمايه گذاري در اين       به تقاضاي موجود براي اين محصول به نظر مي رسد               توجهبا  
حتي اگر اين دو واحد صنعتي فعال شوند  به داليل مختلف حتماً كمتر از                    .  صنعت وجود دارد  

بنابر اين بر اساس نياز  كارخانجات توليد خودرو و نياز مردمي           .  ظرفيت اسمي خود توليد مي كنند    
 واحد مورد نظر ميزان     2فعال شدن   كه تمايل به استفاده از اين محصول را دارند  حتي با وجود               

 .عرضه توليدات داخلي كمتر از تقاضا مي باشد

 صادرات و واردات محصول و شرايط آن  .   5-4

 ، صادرات اين محصول وجود نداشته و عمده        با توجه به نياز بازار داخلي اين محصول در ايران          
 سبب شده كه  واردات سهم      ABSفقدان توليد ترمز    .  نياز كشور از طريق واردات تامين مي شود       

 موجود در بازار ايران عمدتاً از       ABSترمز هاي  .  اصلي در مصرف داخلي را بر عهده داشته باشد        
محدوديت خاصي براي واردات اين محصول وجود        .  كشورهاي كره جنوبي و آلمان وارد مي شود      

ا رعايت مقررات معمول     نداشته و با توجه به نياز كارخانه هاي اتومبيل سازي و مردم عادي ب               
 .واردات آن امكان پذير است

 محصول نيز شرايط خاصي وجود ندارد و با توجه به اولويت هاي صادراتي               صادراتدر زمينه   
 .  ، در صورت اشباع بازار امكان صادرات محصول به كشورهاي مختلف وجود داردصنايع
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 بهاي محصول. -5-5

 590  تا    350ي مصرف كننده و بر اساس نوع  خودرو از          در بازارهاي دنيا  برا      ABSترمز  قيمت   
اين قيمت در سال هاي گذشته  افزايش نداشته و تاحد اندكي كاهش نيز داشته                 .  دالر متغير است  

 هزارتومان  برآورد مي شود  كه       200 تا   150در بازار ايران براي انواع مختلف خودرو بين         .  است
 .استانواع آلماني و اروپايي آن گران تر 

 قيمت كارخانه اي  اين محصول با توجه به  كيفيت آن و پايين بودن دستمزد نسبت به                      متوسط
 هزار تومان براي هر دستگاه ترمز           80 ،  مي تواند    بازارهاي بين المللي به ويژه اروپا و آمريكا         

 .تعيين شود

 جمع بندي بازار. 5-6

ن مي دهد كه به دليل اهميت سيستم هاي         و مطالعات انجام شده در جهان و ايران نشا           بررسي ها
 . اهميت روز افزوني خواهد يافتABS ، سيستم ترمز امنيتي خودرو

 ، ساير   ، آمريكا كشورهاي بسيار پيشرفته مانند آلمان       ABS ترين كشورهاي فعال در ترمز       مهم
 . كشورهاي اروپايي  و ژاپن مي باشند

نقل و ترافيك جاده اي، در برنامه ريزي براي افزايش         ، مسئوالن حمل و      كه قبالً گفته شد    همانگونه
امنيت جاده ها و كاهش از ميزان تصادفات بيش از حد در حمل و نقل هاي برون شهري به ويژه                     

 توجه داشته و احتمال دارد در آينده اي نزديك به عنوان       ABSترمز   ، به نقش    در مناطق حادثه خيز  
 .ابزار ضروري خودرو تعيين شود

 قسمت قابل توجهي     به  نياز فراوان  و وابستگي ايران به واردات اين محصول بطوري كه               هتوجبا  
از نياز مصرف كنندگان فعلي به ويژه در بخش صنعت خودرو  از طريق واردات تامين شده و                     

بنا بر اين احداث اين    .   قادر به پوشش بازار نيستند      در صورت فعال شدن     توليد كنندگان داخلي حتي  
در صورت انجام   .  خانه مي تواند بازار خاص خود را داشته باشد و از حجم واردات بكاهد                كار

 ، واحد صنعتي مربوطه امكان گسترش و صادرات را         تحقيق و توسعه كافي و استفاده از نوآوري       
 .نيز خواهد داشت
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 مشخصات فني. 6
 .رسي قرار مي گيرددر اين قسمت اجزاء تشكيل دهنده محصول و فرآيند توليد مورد بر

 اجزاء تشكيل دهنده محصول . 6-1
 در بيان ساده دستگاهي الكترونيكي هستند كه در هنگام      ABSترمزهاي  همانطـور كـه گفته شد       

هيدروليك در كسري از ثانيه ارتباط لنت       ) قطع و وصل كردن فشار    (ترمزگيـري باكنتـرل فشار      
ر سريع و مداوم اين عمل باعث از ميان رفتن          را بـا ديسك يا كاسه برقرار و قطع مي كنند و تكرا            

 حالت بلوكه كردن يا قفل كردن ترمزها مي شود

 و  خصوص زمان در روزهاي برفي و باراني         ه  هاي لغزنده ب    رانندگي در جاده    و خودر هدايت
.   غير ممكن است    ، از موارد  در بعضي و    مشكل و دردسر ساز   بسيار  ،   هاي ناگهاني  توقفهنگام  

 همچنان به    و جاده  ، خودرو بر سطح لغزنده خيابان      ها واقعي به دليل قفل شدن چرخ     در چنين م  
 هاآمار  .مي شودن نيز   آ، كنترل    افزايش زمان توقف    كه عالوه بر    ، به طوري   دهد حركت ادامه مي  

اي مربوط به همين نقص فني در سيستم           اي از تصادفات جاده     عمده  دهد بخش  هم نشان مي  
مدن ترمزهاي ضد قفل يا     آ، منجر به پديد      براي رفع اين نقيصه     تخصصانتالش م .   ترمزهاست

  ترمزهايي كه به دليل عملكرد منحصر به فرد و كارايي .شده است ABS  همان سيستم معروف  

چند  شود تا  بيني مي  شوند و پيش   هاي رايج امروزي مي    ، به سرعت جايگزين سيستم     باالي خود 
 قسمت  4از    ABS  ترمزهاي  .جباري شود  ا بيشتر وسايل نقليه    نها در   آسال آينده به كارگيري     

  :شوند عمده زير تشكيل مي

 ها نياز به فهم اين موضوع دارد كه چه زماني چرخ           ABS سيستم  :سنسورهاي سرعت  •
 در مواردي براي (سنسورهاي سرعت در هر چرخ .  ، وارد عمل شود اند تا بتواند قفل كرده

، اين سنسورها هرگونه كاهش بسيار سريع سرعت          دارند وجود)   هر دو چرخ يك سنسور    
شود را به سيستم      ها مي  از ترمزهاي شديد است و منجر به قفل شدن چرخ               كه ناشي 

  .دهند گزارش مي

حالت  . ددارن  حالت 3ها   ها اين دريچه   هر چرخ يك دريچه دارد، در اكثر سيستم         :ها دريچـه  •
: حالت دوم  . شود مي  به چرخ وارد   اصلي مستقيماً دريچه باز است و فشار از سيلندر        : اول

شود و اين موضوع باعث      نمي بندد و فشار سيلندر اصلي به چرخ منتقل        دريچـه راه را مي    
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حالت  . ، فشار ناشي از فشردن پدال توسط راننده به چرخ موردنظر منتقل نشود             شـود  مـي 
  .كند دريچه مقداري از فشار وارده را به چرخ وارد مي: سوم

داشته  سيستم بايد راهي   ، ها وارد شود   كه دريچه باز است تا فشار به چرخ        زمانـي : پمـپ  •
كاهش  باشـد تـا بـتواند ايـن فـشار را بـر گردانده و زماني كه دريچه فشار را در چرخي                     

كه  اين فشار را دوباره به چرخ بازگرداند و اين كاري است           ،  بايد در پالس بعدي     ، دهـد  مـي 
 .دهد پمپ انجام مي

ها را كنترل    سرعت و دريچه   كامپيوتـري است در خودرو كه سنسورهاي        :كنتـرل كنـنده    •
 .بينيد هايش را مي در زير شكل يك پمپ و مجموعه دريچه. كند مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  شده نها تعريف آمتفاوتي كه براي        هاي با وجود الگوريتم     ABS  هاي نحوه عملكرد سيستم   
، به جاي توقف    نشود استفاده   ABS خودرو از سيستم  در  چناچه.   بسيار ساده و ابتدايي است    

كه در واقع   ،  مي توان اتومبيل را متوقف كرد      ، با فشار چندين بار پا روي پدال ترمز              ناگهاني
،  ABSمبا اين تفاوت كه در يك سيست           .همان فعاليت ترمزهاي ضد بلوكه انجام شده است          

 . گيرد اين كارها خودكار صورت مي تمامي
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 ABSنمودار شماتيك 
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هاي بسيار كوچك پدال ترمز      تكان ، كار مي كند   ABS با استفاده از سيستم   هايي كه    خودرودر  
به طوري كه در     .  هاست دليل باز و بسته شدن سريع سوپاپ        ها به  ، اين تپش  مي شود احساس  

  .شود  بار در هر ثانيه تكرار مي15، اين چرخه تا  ها برخي از اين سيستم

 ABS درجه بندي ترمز هاي. 6-2
هاي متعددي صورت    نها با استفاده از روش    آضد قفل هم مانند شيوه عمل         بندي ترمزهاي  درجه
اي مجزا براي هر چرخ      ه، سوپاپ  ها امجر بندي بر اساس تعداد    ، طبقه  طور معمول  ، اما به   گيرد مي

  .هاست ترين اين روش ، يكي از رايج تعداد سنسورهاي سرعت و نيز

 سنسور و   4 مجرا و    4هاي با    سيستم ،   دسته 3به  مي توان  را   ABS ، سيستمهاي  بر اين اساس  
  .كنند يك مجرا و يك سنسور تقسيم مي هاي با  سنسور و سيستم3 مجرا و 3هاي با  سيستم

ها به طور مجزا با يك         كدام از چرخ   ، هر  است ABS كه بهترين شكل ترمزهاي    :   در نوع اول  
  .شوند سنسور و يك سوپاپ كنترل مي

تنها يك   هاي عقبي  ا براي چرخ  ، ام  شود چرخ جلويي به طور مجزا كنترل مي         دو  :   در نوع دوم  
  .گيرد سوپاپ و سنسور سرعتي در محور عقبي خودرو قرار مي

 هاي پشتي و از طريق يك سنسور و            ها فقط از طريق محور چرخ        كنترل چرخ :   نوع سوم در  
  .پذيرد سوپاپ انجام مي

كنترل  به طور مجزا     ،  چرخچهار   گروه بعدي، در اين است كه هر          دو، نسبت به     مزيت گروه اول  
نها آاز قفل شدن     ، رمز براي هر چرخ   ت، عالوه بر استفاده از حداكثر نيروي         ترتيب مي شود و بدين   

ها   است برخي چرخ    نوع بعدي ممكن   دو، در حالي كه در       شود پيش از توقف كامل جلوگيري مي     
 .ل شوندپيش از رسيدن به توقف كامل قف
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 ABS سنسور 4نمودار سيستم هاي 
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 ABSعملكرد ترمز هاي . 6-3
،  ، چرخ  ر سرعت هايي چون سنسو   قسمت نمونه شامل  ABS يك سيستم همانطور كه گفته شد      

داده هنگامي كه پدال ترمز فشار         .شود بخش كنترل هيدروليك و بخش كنترل الكترونيكي مي          
سنسور سرعت چرخ را كنترل و        هاي ارسال شده از      بخش كنترل الكترونيكي سيگنال     مي شود

ا ها كاهش سرعت ب    يكي از چرخ   چه بخش كنترل الكترونيكي حس كند كه در         چنان .  كند مقايسه مي 
دهد تا فشار    هيدروليكي فرمان مي   به بخش كنترل  )   آستانه قفل شدن   (شود   نرخ سريعي انجام مي   

فشار مشابه فشردن پدال ترمز تنها با         اين نوع محدوديت  .   هيدروليك به آن چرخ را كاهش دهد       
 هدف از طراحي اين سيستم كمك به خط مسير مستقيم حركت خودرو به               .   سرعت بيشتر است  

  مزهاي ناگهاني و شرايط نامطلوب جاده استهنگام تر

  .اصطكاك جنبشي و اصطكاك لغزشي : در هنگام ترمز گرفتن دو نوع اصطكاك وجود دارد

شود نيروي   زماني كه نيروي اصطكاك جنبشي در اثر سر خوردن به اصطكاك لغزشي تبديل مي             
نتيجه مدت زمان    در  )    اصطكاك لغزشي   >اصطكاك جنبشي    (يابد   نگه دارنده هم كاهش مي      

اگر موضوع بعد اين است كه         .   اين اولين موضوع   .   بيشتري براي ايستادن ماشين نياز است        
 مجهز باشد در هنگام ترمز كردن نيروي گشتاوري كه باعث منحرف                ABSاتومبيلي به ترمز     

  .آيد شدن ماشين مي شود به وجود نمي

هاي حساس به    سنسور (ور هال افكت    يك سنس .   هاي الكترونيكي كه هدف اين طرح است       ABSدر  
هاي قديمي وجود داشت يك       مثل چيزي كه درون موس      دقيقاً  .روي هر چرخ قرار دارد    )   مغناطيس
ادون قرمز در كنار آن قرار دارد و چرخيدن صفحه باعث              ـي پره پره كه يك سنسور م        صفحه

صل و وصل شود و اين قطع و        ها قطع و   موجود در بين پره   )   مادون قرمز   =  IR (واج  ـــشود ام  مي
هاي هال   فقط در سيستم  .   شود شدن وارد يك پردازنده شده و ميزان و جهت چرخش مشخص مي           

اي با   ي پره پره يك صفحه     شود و جاي يك صفحه      از مغتاطيس استفاده مي    IRافكت جاي امواج    
ل افكت باعث قطع    هاي نوپي از كنار سنسور ها      هاي توپي فلزي وجود دارد عبور اين زايده         زايده

توان ميزان چرخش و جهت آن را          شود و در نتيجه مي      هاي مغتاطيسي مي   شدن خطوط ميدان  
 .  برآورد كرد

كند به محض ترمز     گيري مي  ها را اندازه   ت چرخش تمام چرخ   عي مركزي سر    پردازنده سيستميك  
نگ نبود يعني آن    ها يكي باشد اگر سرعت يكي از آنها هماه         گرفتن بايد سرعت چرخش تمام چرخ     

شود و هم باعث     چرخ در حال سر خوردن است و اين سر خوردن هم باعث اصطكاك جنبشي مي              
           شود در اين حالت سيستم فشار روغن يا فشار باد                    انحراف ماشين از خط اصلي مي          
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 آن  كند كه سرعت   آن ترمز را تا جايي كم مي      )   هيدروليك=  نيوماتيك و فشار روغن     =  فشار باد   (
 .  ها شود هماهنگ با سرعت ساير چرخ

خيري در پردازش داشته باشد از اين رو به          أگونه ت  ها نبايد هيچ    پردازنده اين گونه ترمز    سيستم
  هايي به نام   گويند و عمليات پردازشي آنها توسط كنترل كننده         مي Real Time)   بدون تاخير  (آنها  

DSP  شود انجام مي  ) .DSP =  ها ديجيتال سيگنالپردازنده ي ( 

اي وجود دارد كه در اينجا به        هاي پيچيده   الكترونيكي روش  ABSي   ي عملكرد سامانه   براي نحوه 
گر سرعت    ها هنگامي كه حس    در اين نوع از سامانه      .پرداخته مي شود  ترين نوع آن     توضيح ساده 

انه به دريچه و به پمپ        راي  ،تبه رايانه اعالم كند كه در اثر ترمز ناگهاني چرخي قفل شده اس                
گر اعالم كند چرخ      روغن را قطع كنند و اين تا زماني ادامه دارد كه كه حس              دستور مي دهد فشار   

اين عمل در هنگام      . شود در اين زمان فشار دوباره وصل مي        .  مده است آقفل شده به حركت در     
حالت ممكن است پدال     در اين     .  بار در ثانيه انجام شود       20 تا   15   ترمزهاي شديد ممكن است    

 .   استABSي  ترمزبه صورت پالسي باال و پايين برود كه اين يك امر طبيعي در عملكرد سامانه

 خود را به صورت الكترونيكي كنترل           اين است كه دايماً      ABS اصلي سيستم     ويژگي هاياز  
د كه روي آن    روي صفحه نمايش دهنده ها مقابل راننده يك المپ هشدار دهنده وجود دار            .  مي كند
 ايجاد شود اين    ABSهر گاه اشكالي در عملكرد سيستم       .   نوشته شده است   ANTI-LOCKكلمه  

هنگام روشن شدن خودرو اين المپ حدود چهار ثانيه روشن خواهد              .  المپ روشن خواهد شد    
در صورت خاموش شدن المپ      .   كه در اين زمان سيستم مشغول كنترل كردن خود است             ماند

حيح خود را داشته و در غير اين صورت روشن ماندن المپ هشدار دهنده چه               سيستم عملكرد ص  
 . قبل از حركت و چه هنگام حركت خودرو راننده را از بروز اشكال آگاه خواهد كرد

 مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن. 6-4
 شامل موارد   مواد اوليه طرح قطعات  الكترونيكي و انواع مقاومت ها و خازن مي باشد فهرست آن              

 :زير است

 آهن •
 مس •
 فوالد •
 آلومينيوم •
 پالستيك •
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 ساير  •
در صورتي كه كارخانه بخواهد مي تواند قطعات آماده شامل سنسور، پمپ و غيره را                   

اما تعدادي از كارخانه هاي موجود در جهان        .  تهيه و بخشي از محصول را مونتاژ نمايد        
 .  كليه قطعات را خود  توليد مي كنند

 پيشنهادي براي اجراي طرحمكان . 6-5
با .  مكان واحدهاي صنعتي موجود در كشور، در آمارهاي وزارت صنايع و معادن موجود نيست              

محدوديت خاصي از نظر مكان براي طرح وجود ندارد و محل مناسب براي اجراي                  وجود اين   
 آن  اما وجود صنايع الكترونيك در نزديكي      .  طرح در هريك از شهرك هاي صنعتي كشور باشد         

وجود صنايع خودروسازي در نزديكي آن براي . مي تواند از نظر تامين مواد اوليه طرح مفيد باشد        
 . فروش محصول مناسب است

 نيروي انساني مورد نياز. 6-6
نيروي انساني براساس ظرفيت اسمي طرح تعيين مي شود برآورد هاي به عمل آمده نيروي                     

 نفر كارگر ماهر و كارمندان        30كه حدود   .   است  گروه توليدي و اداري     2شامل  انساني طرح   
نيروي انساني مورد نظر    .  اداري، متخصصين مورد نياز و نيروي خدماتي تخمين زده مي شوند           
 .در غالب مناطق وجود داشته و از نظر تامين آن مشكلي وجود ندارد

 حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني موجود. 6-7
بر ايجاد اشتغال بخشي از نيازهاي بازار داخلي را تامين و در             ايجاد كارخانه هاي توليدي عالوه     

صورت امكان با صادرات مي تواند سودآوري اقتصادي مضاعف داشته باشد و به همين دليل                  
 .مورد حمايت اقتصادي دولت قرار دارد

تسهيالت ...  در زمينه تسهيالت نيز بانك هاي مختلف از قبيل بانك صنعت و معدن و تجارت و                   
ه ارزي و ريالي براي احداث كارخانه هايي كه توجيه اقتصادي دارند، ارائه مي كنند و در اين                   ويژ

 .زمينه مشكلي وجود ندارد
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 ، حمايت هاي خاص دولت را به همراه دارد  و بنظر مي رسد            شرايط ويژه كاال از نظر امنيت خودرو      
ختن  خودرو ها براي نصب آن      ، دولت  به  موظف سا      در صورت توليد كافي اين محصول در ايران       

بنابر اين  محصول حمايت ويژه دولت و بانك ها را  در اختيار دارد و عالوه بر برآوردن                .  اقدام كند 
 ، به ويژه در كشورهايي كه صنعت            نياز داخلي  مي توان به صادرات آن در سطح منطقه               

 .خودروسازي دارند اميدوار بود
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  اقتصادي_تحليل مالي .  7
 . اقتصادي شامل برآورد هزينه ها و پيش بيني درآمدها ارايه شده است-اين بخش، تحليل ماليدر 

 ظرفيت توليد طرح و سهم از بازار.   7-1

 هزار  20 ، ساالنه    ظرفيت توليد طرح بر اساس شرايط بازار فقدان توليد داخلي كافي و واردات آن             
ند نياز بخشي از بازار صنعتي كشور را        برآورد مي شود كه مي توا      ABS سيـستم ترمز    دسـتگاه   

 .تامين نمايد

 برآورد هزينه هاي ثابت. 7-2
 . مي باشد1-7هاي ثابت طرح شامل موارد مطرح شده در جدول  برآورد هزينه

 
 ) ميليون ريال( گذاري ثابت  سرمايهكل هزينه هاي .  1-7 جدول

 هزينه كل
 ارزي

)هزار دالر(  

 ريالي

)ميليون ريال(  
يفرد شرح  

 1   زمين 1500 - 1500

 2 محوطه سازي 750 - 750

 3 ساختمان سازي 7500 - 7500

 4  تاسيسات زيربنايي وحق انشعاب 800 - 800

 5 وسائل نقليه 300 - 300

 6 ماشين آالت و تجهيزات 1500 2500 24750

 7 لوازم اداري 300 - 500

 8 قبل از بهره برداري 500 - 1000

 جمع 37100

 
 هزينه ماشين آالت •

. بخشي  از ماشين آالت مورد نياز طرح در ايران موجود نبوده و الزم است كه از خارج وارد شوند                   
 5/2هزينه ماشين آالت طرح نزديك به       .  ماشين آالت مي توانند از كشور آلمان يا كره تامين شوند          

  .ميليون دالر برآورد شده است
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 ساير هزينه هاي ثابت •

 تاسيسات   و حق انشعاب  ،  سازي ساختمان ،  سازي محوطه ،  زمين هزينه هاي ثابت طرح شامل       ساير
 مي باشد كه جمع آن حدود       برداري قبل از بهره   و هزينه هاي     لوازم اداري  ،  وسائل نقليه  ،  زيربنايي

 . ميليون ريال خواهد شد12350

 درآمدها. 7-3
سيستم ترمز  هزار دستگاه 20ي ارائه شده طرح كه محاسبات درآمد و فروش با توجه به ظرفيتها   

ABS        هزار تومان براي هر دستگاه انجام مي شود و در            80ت  ساالنه مي باشد و با برآورد قيم 
صورتي كه در مورد فروش آناليز حساسيت انجام شود نتايج و اعداد و ارقام هزينه ها و تا                        

 . حدودي سرمايه گذاري ثابت تغيير مي كند

كر است تعيين دقيق ظرفيت طرح احتياج به مطالعات مفصل تر و مشروح تر و جمع آوري               شايان ذ 
 . داده هاي اوليه مي باشد

 تحليل  و پيش بيني عملكرد مالي. 7-4
 37100نتايج به دست آمده از پيش بيني عملكرد مالي نشان مي دهد كه طرح با سرمايه ثابت                       

وضعيت فروش و   ي هاي مقدماتي انجام شده در زمينه        بررس .  ميليون ريال قابل راه اندازي است     
 ، مواد اوليه  و ميزان هاي سرمايه گذاري نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در ايجاد                ، هزينه ها بازار

با توجه به كارخانه هاي خودرو سازي موجود      .    سودآوري خواهد داشت   ABSكارخانه ترمز هاي   
 ، نياز به ي  تامين امنيت خودرو و تاكيد مسئولين حمل و نقل در ايران و برنامه ريزي هاي وسيع برا     

اين محصول در ايران فراوان بوده و توليد آن اهميت فراوان داشته و سودآوري الزم را خواهد                   
داشت، در صورت استفاده از نوآوري و رعايت  استانداردهاي مربوطه  و به دليل وجود صنايع                  

اي مربوط به اين صنعت در كشورهاي ديگر نظير سوريه و             خودرو در ايران و سرمايه گذاري ه    
 ، مي توان به صادرات     ، پس از تامين نياز داخلي     غيره  گسترش آن نيز امكان پذير بوده مضافاً آنكه       

 .آن نيز اقدام كرد


