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  خودروانواع   موارد کاربرد
   و چدنفوالدانواع   مواد اولیه مصرفی عمده

   در سال دست2179475  )پایان برنامه توسعه چهارم( محصول مازاد

 27  )نفر(اشتغال زایی 

  2600  )مترمربع(ز زمین مورد نیا
  60  )مترمربع(اداري 

  600  )مترمربع(تولیدي 
  100  )مترمربع(انبار 

  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
   تن درسال720  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   5000  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  5000  )میلیون ریال(مجموع 

 ، مرکزياستانهاي تهران ، خراسان رضوي ، آذربایجان شرقی ،   محل پیشنهادي اجراي طرح
  و اصفهانسمنان 
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۱ صفحه

  
  

  مقدمه 
  

گـذاري    هـاي سـرمایه     سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طـرح           مطالعات امکان 

در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادي طـرح مـورد          . گیـرد   اقتصادي انجام می  

ــصمیم    ــراي ت ــایی ب ــوان مبن ــه عن ــایج حاصــل از آن ب ــه و نت ــرار گرفت ــالیز ق ــري  بررســی و آن گی

  .گیرد ذاران مورد استفاده قرار میگ سرمایه

. باشـد  مـی  خـودرو  ترمـز و اجزاء   تولید قطعات    ی مقدمات سنجی  گزارش حاضر مطالعات امکان   

سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فـوق       این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان      

هـاي الزم روي بـازار آن    ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسـی         

صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خـصوص چگـونگی تولیـد و امکانـات سـخت و                     

گـذاري   هاي اقتصادي و حجم سـرمایه   افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت           نرم

یه گذران و عالقـه  مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما               

مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گـذاري اقتـصادي                

امید است این مطالعـات کمکـی هرچنـد کوچـک در راسـتاي            . شفاف اقدام نمایند   با دید باز و مسیر    

  .توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  ) آیسیک(والت  نام و کد محص-1-1

ترمـز  . باشـد   محصوالت مورد نظر طـرح حاضـر، تولیـد قطعـات و اجـزاء ترمـز خـودرو مـی                   

 .مجموعه اي از یک خودرو است که نقش توقف خودرو یا کاهش سرعت آن را بر عهده دارد 

  . یک مجموعه ترمز خودرو از گروه قطعات زیر تشکیل شده است 

   ياجزاء فلز: ک یگروه  •

   یکیت الستقطعا: گروه دو  •

  لنت ترمز: گروه سه  •

اجــزاء فــوق الــذکر بــه لحــاظ روش تولیــد ، ماهیــت فنــی قطعــه ، تکنولــوژي ســاخت و غیــره بــا  

همدیگر متفاوت است و مـی تـوان گفـت کـه بـا توجـه بـر مشخـصه هـاي فنـی آنهـا ، هـر تولیـد                  

ــد     ــد تنهــا در ســاخت یــک گــروه از قطعــات فــوق فعالیــت نمای گــر از طــرف دی. کننــده مــی توان

ــز را از         ــل ترم ــده و کام ــاژ ش ــه مونت ــه مجموع ــد ک ــی دهن ــرجیح م ــوال ت ــازان معم خودروس

.  گــروه ذکــر شــده بــاال خواهــد بــود ســهقطعــه ســاز تــامین نماینــد کــه مجمومــه فــوق شــامل  

بعنــوان قطعــه ) اجـزاء فلــزي  ( بنـابر ایــن در صــنعت قطعــه سـازي خــودرو ســازنده گــروه اول   

از عــالوه بــر اینکــه خــود قطعــات فلــزي را تولیــد ســاز محــور محــسوب شــده و ایــن قطعــه ســ

ــات    ــایر قطع ــد ، س ــی نمای ــز   ( م ــت ترم ــتیکی و لن ــات الس ــه  ) قطع ــازندگان تهی ــایر س را از س

در . کــرده و پــس از مونتــاژ کامــل مجموعــه ترمــز ، آنــرا بــه خــودرو ســاز تحویــل مــی نمایــد  

ــی باشــد     ــین واحــدي م ــاد چن ــدف ایج ــرح حاضــر ه ــ . ( ط ــروه اول ک ــاز گ ــه س ــات قطع ه قطع
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۳ صفحه

فلـــزي را تولیـــد کـــرده و ســـایر قطعـــات را از دیگـــر ســـازندگان تـــامین و پـــس از مونتـــاژ  

  ) مجموعه ترمز آنرا در بازار عرضه خواهد کرد 

همچنــین در اینجــا بایــد گفــت کــه قطعــات فلــزي مجموعــه ترمــز خــود از قطعــات زیــر تــشکیل   

  . شده است 

  سیلندر ترمز •

  پیستون داخل سیلندر ترمز •

 پولکی •

 هاپین  •

  

مجموعه قطعات فوق الذکر بعنوان اجزاء سیـستم ترمـز محـسوب و بعنـوان محـصول همگـن             

         . ترمز در طرح حاضر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت 

 ISICکد  

ــه ــابق طبق ــد مط ــات ی وزارت صــنايبن ــادن، قطع ــزو اجــزاء ع و مع ــد آي، دارا ترم ــ ک  ک یسی

  . باشندیم  34301413

  

  کی شماره تعرفه گمر-2-1

و از . ن شـده اسـت    یـی د داخل آنها تع   ی قطعات خودرو بر اساس سهم تول      یشماره تعرفه گمرگ  

 تـوان  ی کاربرد هستند ، لذا نمـ  ي مختلف خودرو دارا   يکه قطعات مورد مطالعه در قسمت ها      یآنجائ

ر یـ نـرو در جـدول ز  یاز ا.  آن عنـوان کـرد   ي را بـرا یقـ ین و شـماره تعرفـه دق      ییقطعه خاص را تع   

  .  اورده شده است ی وزارت بازرگانيم بندیعرفه بر اساس تقسشماره ت
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۴ صفحه

   قطعات منفصله خودروي و حقوق ورودی  شماره تعرفه گمرک– 1جدول شماره 
  يحقوق ورود  یشماره تعرفه گمرک  شرح قطعات

      بوس ینی اتوبوس و ميد خودروهای توليقطعات منفصله برا
o  20  98870210   درصد14با ساخت داخل کمتر از  
o 4  98870230   درصد14شتر از یبا ساخت داخل ب  
o  10  98870220   درصد40ت ی لغا14با ساخت داخل  

      يد سواری توليقطعات منفصله برا

 درصد به 90 درصد ساخت داخل تا 14ن قطعات از ی ايبند میتقس
  .باشد ی میصورت پلکان

شـــماره تعرفـــه بـــر حـــسب 
ــل از    ــاخت داخـ ــد سـ درصـ

 98870338 تـــــا 98870311
  .است

 بــر حــسب يحقـوق ورود 
 27درصد ساخت داخل از     

  .ر استی درصد متغ90تا 

  

  . رند یگی باال قرار ميم بندیز در قالب تقسیقطعات مورد مطالعه ن

   شرایط واردات محصول-3-1
 شـده اسـت کـه    يریـ گ  جهی، نت یبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان         

  .ات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد واردي برای خاص تیمحدود

، امکـان واردات وجـود    زان ذکر شـده در جـدول بـاال          یم به شرح    یلذا با پرداخت حقوق گمرک    

  .خواهد داشت

  :حیتوض

چگونـه  ی، ه ی وزارت بازرگـان   ي ذکر شد مطابق مقـررات منتـشر شـده از سـو            کهیهمانطور

ن یـ اکن الزم اسـت در  یلـ وجـود نـدارد،    خودرو   قطعات   ي واردساز ي برا یت قانون یمحدود

  .ر توجه شودیار مهم زیبه مورد بسخصوص 
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۵ صفحه

گـردد   یم مـ ی تقس AM3و OES2 - OEM 1 بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه -الف 

  .ر استین گروهها به صورت زید ایط خریو شرا

Õ  بازارOEM 

 کـه امکـان    یشـود و لـذا در صـورت         یه مـ  یـ ن بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور ته        یدر ا 

 قطعـه مـورد    يخودروساز خود رأساً اقدام به واردساز     .  موجود نباشد  يا   قطعه يساخت داخل برا  

خودروسـاز  (افتـد     یر و فـروش آن بـه خودروسـاز اتفـاق نمـ            یـ لذا واردات توسط غ   . دینما  یاز م ین

  )کند ید نمی را خریقطعات واردات

Õ  بازارOES 

  .است OEM بازار يه براط عنوان شدیز مشابه شراین بازار نیط ایشرا

Õ  بازارAM 

ت رقابـت بـه   یـ  قابلی که قطعات وارداتـ یلذا در صورت.  برقرار است  یط رقابت ین بازار شرا  یدر ا 

  . را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشتیمت به موارد مشابه داخلی و قیفیلحاظ ک

ان واردات و فـروش قطعـات در    امک" عمال که توان عنوان کرد یمبا توجه به مطالب ذکر شده ،        

 AMدر بـازار   یقابـل انجـام بـوده ولـ     خـودرو سـاز   ي شـرکتها يتنهـا بـرا    OESو  OEM بازار 

  .ات منفصله خودرو را دارا هستند  قطع و فروشي واردسازامکان مختلف يواحدها

گردنـد، لـذا    ی مـ يبنـد   در گروه قطعـات کنـد مـصرف خـودرو طبقـه      ترمزو اجزاء    قطعات    -ب  

کـه  ین تر از بازار خودروسـازان اسـت بطور  ییار پای آن در بازار خدمات پس از فروش بس     مصرف
                                                

1 OEM شود  در این بازار قطعات براي ساخت خودرو تهیه می– بازار خودروسازان.  
2 OES در این بازار خودروسازان اقدام به تأمین قطعه جهت اجراي – بازار خدمات پس از فروش خودرو متعلق به خودروسازان 

  .نمایند رانتی و وارانتی خودروها میتعهدات خود در دوران گا
3 AMباشدکه ارتباط خاصی با خودرو   این بازار مربوط به فروشگاههاي سطح کشور و همچنین تعمیرگاههاي عمومی و آزاد می

  .سازان ندارند 
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۶ صفحه

ز در یـ زان واردات ن  ینرو م ی شود و از ا    ی مصرف م  OEMن قطعات در بازار     یب به اتفاق ا   یبخش قر 

 .ن خواهد بودیسطح پائ

 ي بـرا تیرغم نبـود محـدود  یـ  اسـت کـه عل  يریـ گ جـه ی با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نت   -ج  

  .افتد ین اتفاق مییار پایا در سطح بسیر و یناپذ ن قطعات امکانیواردات، عمالً واردات ا

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

د خواهـد  یـ  تولمختلـف  ق اسـت کـه از طـر     خودرو ترمزو اجزاء   محصول مورد مطالعه، قطعات     

مـورد اسـتفاده    ها رات خودرویا تعمید یولک محصول واسطه در ت  ین قطعات خود به عنوان      یا. شد

ن یـی  آن تعي را بـرا یتـوان اسـتاندارد خاصـ    ی است که نم  ين قطعات طور  یت ا ینرو ماه یاز ا . دندار

د گفـت کـه   یـ  بایولـ . ن قطعات وجـود نـدارد  ی اي برایالملل نیا ب ی یچگونه استاندارد مل  یکرد و لذا ه   

رد کـه بـه     یـ گ  ی صورت م  خودرو سازان طرف   ارائه شده از     ین قطعات تحت مشخصات فن    ید ا یتول

 ید تلقـ  یاز در تول  ی مورد ن  يم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردها        یتوان  یز م ی ن ینوع

 و بـرگ  یه مـصرف یـ ز مـواد اول  ی، بـرگ آنـال    ی قطعـات در قالـب نقـشه فنـ         یمشخـصات فنـ   . میینما

ت تـک  یـ گـردد کـه رعا   یرائه مـ   ا ه و یهر خودرو ساز ته    از طرف    یکی و متالوژ  یکیمشخصات مکان 

  .ر است ی اجتناب ناپذيتک آنها از طرف سازندگان امر

 مخـصوص بـه     ین الزم به ذکر است که هر شرکت خودرو ساز استاندارد و الزامات فنـ              یهمچن

  . خود را دارا است 

   و جهانی محصولی بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخل-5-1

  هاي داخلی یمت بررسی ق-1-5-1
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۷ صفحه

 ی متفـاوت يمـت هـا  ی مـورد اسـتفاده از ق   يهر قطعه از خودرو ، با توجه به نوع قطعه و خودرو           

 مـورد اسـتفاده   ير قطعات خودرو به نسبت خـودرو     یز همانند سا  ی ن ترمزقطعات  . برخوردار است   

  . باشند ی می مختلفيمت های قيدارا

ات پـس از فـروش خـودرو و صـادرات     بازار قطعات خودرو به سه گروه خودرو سازان ، خدم      

 یمـت قطعـات محـسوب مـ    ین قیـی گر از عوامـل تع ی دیکی توان گفت که   یلذا م . د  ی گرد يم بند یتقس

م موضـوع آورده شـده   ی جهـت تفهـ  قطعهمت چند نمونه    ینجا ق یلذا در ا  .  باشد   یگردد ، نوع بازار م    

  . است 

  
  

    قیمت انواع قطعات ترمز خودرو– 2جدول شماره 

  الی ر–مت هر قطعه یق

  طعهنام ق

ضریب 
مصرف 

هر 
  خودرو

 مورد يخودرو

  AMبازار    خودرو سازان  استفاده

  7500  6525  2  جلوسیلندر ترمز
  8225  7150  2  عقبسیلندر ترمز

  3680  3200  4  سیلندرپیستون داخل 
  2360  2050 4 پولکی
  750  650 8 پین ها

  12000  11450   سري1  قطعات الستیکی
  30000  25000   دست1  لنت ترمز

  مت مجموعه کاملیق

  پراید

90000  103600  
  11400  9900  2  جلوسیلندر ترمز
  12000  10500  2  عقبسیلندر ترمز

  4  سیلندرپیستون داخل 

نیسان 

  جونیور
3650  4200  
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۸ صفحه

    قیمت انواع قطعات ترمز خودرو– 2جدول شماره 

  الی ر–مت هر قطعه یق

  طعهنام ق

ضریب 
مصرف 

هر 
  خودرو

 مورد يخودرو

  AMبازار    خودرو سازان  استفاده

  2580  2250 4 پولکی
  830  720 8 پین ها

  14500  12600   سري1  قطعات الستیکی
  38000  33000  ت دس1  لنت ترمز

  133100  115760  مت مجموعه کاملیق
  

 مورد اسـتفاده  ي نوع خودرو همت قطعات با توجه ب    ی دهد ق  یز نشان م  یکه جدول باال ن   یهمانطور

   . متفاوت استن نوع بازار یو همچن

  هاي جهانی قطعات   مروري بر قیمت-2-5-1

تـوان اقـدام بـه     یز نمـ یـ ن خودروت  قطعایمت جهانی، در مورد ققبل همانند مطالب عنوان شده  

 باشـد   ی مـ  ین خـودروئ  یو همچنـ   يدیها تابع نوع قطعه تول      متیچرا که ق  .  نمود یف رقم خاص  یتعر

د رنـج  یـ اقـدام بـه تول   يقطعـه سـاز  ک کارخانه ینکه ی و نظر بر ا  شود ی آن ساخته م   يبرا که قطعه 

الزم بـه ذکـر   . باشـد  یر میان ناپذ آن امک يمت واحد برا  ینرو ارائه ق  ید از ا  ینما  یم  از قطعات  یعیوس

د در یـ  تولی رقـابت يت هـا یـ  ، عمومـا مز ی صادرات قطعات صنعتيری امکان پذیاست که در بررس 

رد و در صـورت وجـود     یـ  گ یسه قـرار مـ    یکشور مبداء با موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقا         

   .رد ی گیت ، صادرات شکل میمز

  .حات الزم ارائه خواهد شد ی توضدر مورد عوامل مطرح در صادرات در ادامه
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۹ صفحه

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

 خودرو است و لـذا کـامال واضـح اسـت کـه مـورد           ترمزو اجزاء    طرح قطعات    يدیمحصول تول 

هـر خـودرو بـدون     تـوان گفـت کـه    یو مـ  اسـت   ين قطعات در خودرو سـاز یمصرف و کاربرد ا   

 آنها به نـسبت نـوع خـودرو متفـاوت     یکن مشخصات فنی، ل کنند   ین قطعات استفاده م   ی از ا  ءاستثنا

  . است 

  :گردد ی ميبند میر تقسی زيالزم به ذکر است که بازار قطعات خودرو به بخش ها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ن کننـده   ی تـأم  يهـا    دهند که شـرکت    یل م ین بازار را خودروسازان کشور تشک     ی ا  :OEMبازار  

ن یتـأم ( سـاپکو  يهـا  شـرکت . نـد ینما یسازان مـ     خود از قطعه   ازین قطعات مورد ن   یآنها اقدام به تأم   

بازار فروش 
  قطعات
  خودرو

  OOEEMMبازار بازار 
  )ار خودروسازانباز(

  OOEESSبازار بازار 

بازار خدمات پس از فروش (
)وابسته به خودروسازان  

  AAMMبازار بازار 
  )خدمات پس از فروش آزاد(

  صادراتصادرات
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۱۰ صفحه

شـرکت اپکـو   ) پاین کننـده شـرکت سـا    یتـأم (پا  یگستر سا   شرکت سازه ) ران خودرو یکننده شرکت ا  

  .ندیآ ین بازار به شمار می فعال در ایاز شرکت اصل) زلیران خودرو دین شرکت ایتأم(

 يهـا  باشـد کـه وابـسته بـه شـرکت      ی مـ ن بازار خدمات پس از فروش خودروها      ی ا  :OESبازار  

دك، یـ پا  ی، شـرکت سـا    ) ساکویـ ا(ران خـودرو    یـ سازمان خدمات پس از فروش ا     . خودروساز است 

  .شوند ین گروه محسوب می ايها دك از شرکتی مزدا  شرکت گسترش خدمات پارس خودرو،

طح  مختلـف در سـ     ي فـروش هـا    یدکیـ ه لـوازم    ین بازار قطعات خودرو شامل کل     ی ا  :AMبازار  

اقـدام بـه فـروش    ) بـدون ارتبـاط خـاص بـا خـودرو سـازان       ( باشد که به صورت آزاد     یکشور م 

  .ندینما یقطعات خودرو م

ن یـ شتر در ایـ  خـودرو متفـاوت اسـت کـه مطالعـات ب         يزان مصرف در هر کـدام از بازارهـا        یم

  . ارائه خواهد شد  مطالعات عرضه و تقاضا خصوص در بخش

  

  ن و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول بررسی کاالهاي جایگزی-7-1

د براسـاس مـستندات   یز تولی ني است و در صنعت قطعه سازيت طرح حاضر، قطعه ساز    یماه

نـد فـوق،    یرد و لـذا خـارج از فرا       یـ گ  ی آن صـورت مـ     يهـا   د و دسـتورالعمل   یـ ، نقشه، روش تول   یفن

 کـاربرد  يگـاه خـود دارا  ی جاگر هـر قطعـه در     یاز طرف د  . د و عرضه کرد   ی را تول  يا  توان قطعه   ینم

نـرو  یاز ا. تـوان اسـتفاده کـرد    ی را نميگریچ نوع قطعه دیک قطعه، هی که در عوض يبه طور . است

. ن وجـود نـدارد   یگزی جا يچگونه کاال ی طرح، ه  يدی محصوالت تول  يتوان گفت که برا     یدر مجموع م  

 وجـود دارنـد کـه از    یعت صن يگر واحدها ید شده توسط د   یا قطعات تول  ین قطعات   یالبته واردات هم  

  .نیگزی کرد نه محصوالت جادای توان یب میز به عنوان محصوالت رقیموارد فوق ن
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۱۱ صفحه

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

ن قطعات خـود بـه   یا. دیآ ی در هر کشور به شمار م    یع مادر و اساس   ی از صنا  یکی يقطعه ساز 

 مـورد اسـتفاده   ا بـازار خـدمات پـس از فـروش آن    ی خودرو انواعد ی تولدر يا  واسطهيعنوان کاال 

 کـشور اسـت و      يساز  خودرو به مفهوم توسعه صنعت      ينرو توسعه صنعت قطعه ساز    یاز ا . دارند

در .  کـرد  ی توسـعه کـشورها تلقـ      ي از محورهـا   یکیتوان به عنوان      ی را م  يلذا مجموعه قطعه ساز   

 ي بـرا  يورمان مـشغول قطعـه سـاز       مشابه طرح حاضر در کـش      ی واحد صنعت  صد ها حال حاضر   

گر موارد کـاربرد قطعـات طـرح اسـت و           ی از د  ي و کشاورز  ی صنعت يخودرو ها . باشند  یخودرو م 

گـردد   ین در مجموع مالحظه م   یبنابرا. باشد  ی همگان روشن و شفاف م     يز برا ی ن صنعتن  یت ا یاهم

ت یـ  و از درجه اهمندیآ  ی صنعت کشور به شمار م     يها  رساختی طرح به عنوان ز    يدیکه قطعات تول  

  .باشند ی برخوردار مییباال

  

   کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-9-1

 تـراز اول در    ي لـذا کـشورها    . باشد   یمصنعت خودرو    طرح در    يدیمورد مصرف قطعات تول   

ن مـصرف کننـده     ین بزرگتـر  یدکننـده و همچنـ    ین تول یم به عنـوان بزرگتـر     یتوان  یرا م  د خودرو یتول

  .میی نمای مورد مطالعه معرفقطعات

بـه عنـوان   (د آنهـا    یـ زان تول یـ د کننده خـودرو و م     ی کشور عمده تول   چندر فهرست   یدر جدول ز  

  .آورده شده است) ع مصرف کننده قطعات مورد مطالعهیصنا
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۱۲ صفحه

  دکننده خودرو در جهان ی عمده تولي کشورها-3جدول شماره 

  2006د خودرو سال یتعداد تول  نام کشورها  فیرد

  ون دستگاه یلی    م11  کایآمر  1
  ون دستگاه یلی    م10,6  ژاپن  2
  ون دستگاه یلی    م5,9  نیچ  3
  ون دستگاه یلی    م15,4  ی غربياروپا  4
  ون دستگاه یلی   م4,1  ی و شرقي مرکزياروپا  5
  ون دستگاه یلی    م15,8  هیانوسیا و اقیآس  6

    COM.CARNP.WWW خـودرو ماننـد   ید جهـان یـ تبـاط بـا تول   مختلـف در ار يت هـا یاسـ  از يگـرد آور : ماخـذ  

 COM.BOURSENEGAR.WWW    ت آفتاب  یاس وIR.AFTAB.WWW  

 عنـوان شـده در جـدول کـه بـه عنـوان              يشورهاتـوان گفـت کـه کـ         ی م فوقبا توجه به جدول     

دکننـده و مـصرف   ی عمـده تول يباشند، به عنـوان کـشورها   یدکننده خودرو می مطرح تول  يکشورها

  .گردند یز محسوب مین ترمزکننده قطعات 

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

چگونـه  ی طـرح ه   يدیـ  صـادرات محـصوالت تول     ي، بـرا  یاز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگـان      

 و  ی صـنعت  يک کـاال  یـ ن محـصوالت،    یـ  کـه ا   ییکن از آنجـا   یلـ .  وجـود نـدارد    یتیط و محدود  یاشر

دکننـده  ی تولي مـستلزم برخـوردار  ی جهـان ينرو ورود به بازارها  یگردند، از ا    ی محسوب م  یمهندس

  .ط فوق اشاره شده استیر به شرایباشد که در جدول ز ی میطیاز شرا
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۱۳ صفحه

  

   صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نی شرای معرف-4جدول شماره 
  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

 به لحاظ یت رقابتی از مزيبرخوردار  1
  متیق

 ی رقـابت يهـا   مـت ی، ق  خـودرو     مهـم در صـادرات قطعـات       يارهای از مع  یکی
سه یـ ط اقتصاد کالن کشور در مقایز به شرا  ین مورد ن  یباشد که ا    ی م یجهان

  . گرددی مقصد صادرات باز ميبا کشورها
ه، نـرخ  یـ مـت مـواد اول  یتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق  یط م ین شرا یمله ا از ج 

ر بـودن عوامـل فـوق،    یـ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغ       
 صـادرات و  ی صـادرات در زمـان واقعـ   ي اقتـصاد يریپـذ  هیالزم است توج  

  .ردیل قرار گی مقصد مورد تحليکشور ها

لحاظ  به یت رقابتی از مزيبرخوردار  2
  تیفیک

ت یـ فی قطعات حساس به کي از سر  ترمز بخصوص قطعات    ،خودرو  قطعات  
 یت رقـابت یفی الزم است از کی ورود به بازار جهانين رو برایاز ا . باشند  یم

  . برخوردار بودیجهان

 ی و مهندسی از توان فنيبرخوردار  3
  مناسب

ت یـ قابل معکـوس ،  یند مهندسـ ی قطعات ، انجام فرا  ی در طراح  یتوان مهندس 
....... دار و یاز خر یه الزامات مورد ن   یت کل یت مورد انتظار و رعا    یفید با ک  یتول

 الزم ی و مهندسـ ید کننده از تـوان فنـ  ی تول ي است که برخوردار   ياز موارد 
  .  سازد یر میاجتناب ناپذ

الزم اسـت  نـرو  یدوره وصول مطالبات در صـادرات عمومـا بـاال اسـت از ا         مناسبی از توان ماليبرخوردار  4
  .  مناسب برخوردار باشد یصادر کننده از توان مال

 کامل صادر کننده از مقـررات و  ی مستلزم آگاهی جهانيت در بازار ها یفعال  ی کامل با امور تجارت جهانییآشنا  5
  .  باشد ی میالزامات تجارت جهان
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۱۴ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

   آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از-1-2

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 واحـد   يادیـ مالحظـه شـده اسـت کـه تعـداد ز          ع و معادن،    یبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

 ، یسیـ ن بـه منظـور خالصـه نو   یبنـابرا .  باشـند  ی مـ  ترمـز و اجـزاء    د قطعات   ی در حال تول   یصنعت

  .  ر ارائه شده است ی در جدول ز وين واحدها در هر استان جمع بندیفهرست ا

   در کشور ترمزبرداري تولید کنندگان قطعات   ظرفیت بهره-5 جدول شماره
  دست -ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف

  1730000  12  آذربایجان شرقی  1
  750000  1  اصفهان  2
  212000  3  تهران  3
  579000  4  قزوین  4
  1200000  2  يخراسان رضو  5

  4471000  15  جمع

  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

  

   در کشورترمز  بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات-2-1-2

 فعال موجود، رونـد     ي واحدها يبردار  خ شروع بهره  ی تار  ، براساس  5شماره  با توجه به جدول     

  . شده استيبند ر جمعیزد قطعات در کشور به شرح جدول یت نصب شده تولیظرف
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۱۵ صفحه

   در کشورترمزد قطعات یت نصب شده تولی روند ظرف–6جدول شماره 

    دست–ظرفیت نصب شده   سال   دست –ظرفیت نصب شده   سال

1378  1582100  1383  4024000  
1379  2941700  1384  4471000  
1380  2941700  1385  4471000  
1381  3420300      
1382  3420300      

  

  ) فعاليواحدها ي بر اساس سال شروع بهره برداريجمع بند(   ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ  

   در کشورترمزقطعات  بررسی روند تولید واقعی -3-1-2     

در جدول باال، واحدهاي فعـال در تولیـد اجـزاء و قطعـات ترمـز خـودرو در کـشوربه همـراه                       

لیکن نکته ایکه در اینجا باید ذکر گردد اینست که محوریـت فراینـد   . د شد ظرفیت اسمی آنها بر آور    

تولید قطعات مورد مطالعه ماشینکاري است و مطابق ماهیت فنی ایـن کارخانـه هـا ، قابلیـت تولیـد               

بـا اسـتفاده از ماشـین آالت موجـود ،     ) خودروئی و غیره خـودروئی     ( بسیاري از قطعات صنعتی     

 از اینرو هر چند مجوزهاي صنعتی آنها بـراي تولیـد قطعـه خاصـی اسـت ،                  .امکان پذیر می باشد     

در بـازار  . لیکن این واحدها بر اساس نیاز بازار و قابلیت اخذ سفارش ، اقدام به تولیـد مـی نماینـد           

نقـش محـوري را   )  مـاه  5 تا  4(قطعات خودرو ،سه عامل قیمت،تحویل به موقع و فروش اعتباري 

وساز دارند ولذا قطعه سازانی مـی تواننـد از ایـن بـازار سـفارش دریافـت       در سفارش دهی خود ر 

با توجه به حضور قطعه سـازان زیـادي   . کنند که از قابلیت رقابت در عوامل فوق برخوردار باشند      

 واحدهایی میتوانند نظر خود روساز را به خود جلب نمایند کـه از تـوان رقـابتی    "در بازار ، مسلما   

  .سایرین برخوردار باشندباالیی نسبت به 
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۱۶ صفحه

 نمـی تواننـد از      "با توجه به مطالب ذکر شده قابل نتیجه گیري است که واحدهاي قطعه ساز عموما              

تمام ظرفیت تولیدي خود استفاده نمایند ولذا تنها متناسب با سفارش کـسب شـده اقـدام بـه تولیـد             

از ایـن رو بـراي      . هنـد کرده وباقی مانده ظرفیت خود را به تولیـد قطعـات دیگـر اختـصاص مـی د                 

بررسی تولید واقعی این واحدها ،از آنجائیکه قطعات مـورد مطالعـه تنهـا در بخـش خـودرو داراي               

کاربرد هستند لذا ما با استفاده از جمع تقاضاي بازارو با در نظر گرفتن این کـه بخـش عمـده ایـن              

  .اقعی کشور خواهیم کردتقاضا توسط قطعه سازان داخلی تامین میشود ،اقدام به برآورد تولید و

 جمع مصرف اجزاء و قطعات ترمـزدر بـازار کـشورمان آورده شـده اسـت و      17در جدول شماره  

لذا مطابق توضیحات مربوط به مصرف ، می توان گفـت کـه کلیـه قطعـات فـوق در داخـل کـشور                      

ساب از اینرو میزان مصرف فوق الذکر را مـی تـوان معـادل بـا تولیـد داخـل احتـ               . تولید می گردد    

کرده و بر اساس آن رونـد تولیـد واقعـی قطعـات مـورد مطالعـه را در سـالهاي گذشـته بـصورت           

  . جدول زیر تهیه کرد 

بررسی رونـد مـصرف از    (2-4دالیل معادل قرار دادن مصرف و تولید داخل در بند       : توضیح  

  . آمده است ) آغاز برنامه سوم تاکنون 

   دست–هاي گذشته  ترمز خودرو طی سال روند تولید واقعی قطعات -7جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
470752  534880  694726  968248  1222097  1436571  1501197  799454  

  

  

  

  در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است 
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۱۷ صفحه

نمودار روند  تولید واقعی قطعات ترمز خودرو
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  تولید در واحدهاي فعال بررسی سطح تکنولوژي -4-1-2

  :ر استی به صورت زترمز د قطعاتیند تولیفرا
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۱۸ صفحه

ه یـ  در مـورد کل يساز  مورد استفاده در قطعه  يتوان گفت که تکنولوژ     یند باال م  یبا توجه به فرا   

کن آنچـه کـه    یلـ . ها وجود نـدارد     ين تکنولوژ ی ب یکسان است و تفاوت خاص    ی آن   يدی تول يواحدها

توانـد بـشود ،    یگر مـ ید شده کارخانجات مختلف نـسبت بـه همـد   ی قطعات تولنیز بیجاد تما یسبب ا 

  :ر خواهد بودیشامل موارد ز

o در انتخاب مواد يدی واحد تولیتوان مهندس  

o یات حرارتیعمل کلیق سی دقياجرا  

o ن آالت مخصوصی و استفاده از ماشينکاریدقت عمل در هنگام ماش  

ر نقـاط  یران در سـا یـ عـالوه بـر ا    ترمـز د قطعات   یل تو يد گفت که تکنولوژ   ینجا با ین در ا  یهمچن

کن همچنـان  یند باال شـرح داده شـده اسـت و لـ       یرد که در فرا   یگ  ی انجام م  یز به همان شکل   یجهان ن 

، دقـت عمـل   یز به مـشابه مطالـب ذکـر شـده در بـاال، تـابع تـوان مهندسـ              ی ن يدیت قطعات تول  یفیک

  .خواهد داشت یرارتات حیعملت یفین کیت و همچنیفیاپراتورها و کنترل ک

  

   در واحدهاي تولیدي فعال )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( نگاهی به راندمان تولید -5-1-2

. قطعات مورد مطالعه، محصوالت واسطه اي هستند که در صنایع خودروسازي کاربرد دارنـد             

 هـاي   ریـزي تولیـد واحـدهاي صـنعتی قطعـه سـاز بـه طـور کامـل تـابع سیاسـت                       بنابراین برنامـه  

 ظرفیـت نـصب   7در جـدول شـماره     . باشـد     خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آنان مـی         

 تولیـد واقعـی کـشور     8همچنین در جدول شـماره      . شده تولید قطعات در کشور آورده شده است         

از اینرو با تقسیم تولید واقعی بر ظرفیـت اسـمی ، مـی تـوان گفـت کـه واحـدهاي              . بر آورد گردید    

  .   درصد فعالیت داشته اند 28 این قطعات بطور متوسط با راندمان فعال در تولید

  آالت مورد استفاده در تولید محصول هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت-6-1-2
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۱۹ صفحه

ن بـا مراجعـه بـه       یهمچنـ . باشد  یر م یآالت ز   نیازمند استفاده از ماش   ین ترمزد قطعات   یند تول یفرا

ر یـ ز در جـدول ز    یـ  سـازنده آنهـا ن     يهـا   کـشورها و شـرکت    سازان فعـال کـشور،         از قطعه  يتعداد

  . شده استيآور جمع

  

  ترمزآالت تولید قطعات   فهرست ماشین-8  شمارهجدول
  کشور  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

  رانیا تون یشرکت اکسا
 نگیپرمنگ و تیزی نرماالي برایکیالکترکوره   1 رانیا  تولیدي پرتو کوره 

 رانیا  ه ایران صنایع کور
 آلمان  WEILER  دستگاه رولینگ براي رزوه کردن  2
  آلمان   WEILER  ماشین تراش مخصوص  3

   رانیا  ماشین سازي تبریز
4  

  ماشین تراش 
 رانیا  شرکت تهران ماشین ابزار
  ماشین فرز  5 رانیا  ماشین سازي تبریز
 رانیا  شرکت فرز سازان 

 رانیا  ماشین سازي تبریز  ماشین مته  6
  ایران  ن سازان سطح کشوریماش   چدنيختگریزات ریتجه  7
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۲۰ صفحه

  هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

 يهـا  ت و مشخـصات طـرح    یع و معادن، وضع   ی وزارت صنا  یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت     
  :ارد شده استر وی و در جدول زي، جمع آورترمزد قطعات یجاد تولید در حال ایجد

  
   ترمزهاي در حال ایجاد تولید قطعات   وضعیت طرح-9 شماره جدول

  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه
  ها استان

تعداد 
  باقیمانده  انجام شده  طرح

  دست -ظرفیت 

  2527500  42125  -  23  آذربایجان شرقی
  831500  13200  -  4  تهران

  1851000  29850  -  5  خراسان رضوي
  534000  8210  -  5  قزوین
  1200000  20000  -  2  قم

  15000  300  -  1  همدان
  420000  5300  -  4  مازندران
  1430000  23000  -  5  مرکزي
  8809000  -  -  49  جمع

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

 در حـال  يهـا   فعـال و طـرح  يد واحـدها یـ ق تولیـ نده از طریدر آ ،  خودروترمزعرضه قطعات  

 قـرار  یاردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هـر کـدام از آنهـا مـورد بررسـ     ن ویجاد و همچن  یا

  .گرفته است

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) الف

هـاي گذشـته      ظرفیت نصب شده کشور براي تولید قطعات ترمـز در سـال           6در جدول شماره    

د  و لـذا بـا مقایـسه     تولید واقعی این قطعات بـرآورد گردیـ     7همچنین در جدول شماره     . آورده شد 

ظرفیت نصب شده و تولید واقعی در سالهاي گذشته ، مشاهده می گردد که واحدهاي فوق تنهـا بـا       

از اینرو می توان گفـت کـه در سـالهاي آینـده در     .  درصد ظرفیت خود در حال فعالیت بوده اند   28
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۲۱ صفحه

د داشـت و در  صورت وجود تغاضا ، واحدهاي فعـال کـشورمان قابلیـت افـزایش تولیـد را خواهنـ           

 درصد فرض گـردد در  80نهایت در صورتیکه راندمان تولیدي این واحدها پس از افزایش ظرفیت           

  .  دست در سال را خواهند داشت 3576800اینصورت واحدهاي فوق پتانسیل تولید ساالنه 

  

  جادی در حال اي واحدهاد داخلیتول ینیب شی پ)ب

ن مطـابق سـوابق   یبنابرا. جاد کشور آورده شدی در حال ايها  طرح فهرست9شماره در جدول   

ر فـرض  ی از آنها به صورت زي طرحها ، مقاطع بهره بردار    یشرفت فعل یموجود، بر حسب درصد پ    

  :شده است 

  

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارینیش بی پ– 10  شمارهجدول

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیشرفت فعلیدرصد پ

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 25
  1389تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد

  

ت نـصب شـده   یـ نـده بـه ظرف  یجاد کـه در آ ی در حال ايها ت طرحی با توجه به جدول باال ، ظرف      

  : استینیب شیر قابل پیر اضافه خواهد شد، به صورت زکشو
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۲۲ صفحه

  جادی در حال ايها دن طرحی رسيبردار  به بهرهینیب شی پ-11جدول شماره 

   دست-  از طرحي بهره برداريهاسالداد در تع  دست  –ت یظرف
  شرفت طرح هایدر صد پ

  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم

  96960  96960  84840  72720  96960  121200      درصد75 – 99

  205040  179410  153780  0  205040  256300      درصد50 – 74

  206780  177240  0  0  236320  295400      درصد25 – 49

  271272  0  0  0  361700  452120      درصد1 – 25
  461000  0  0  0  6147184  7683980   صفر       درصد

  1241052  453610  238620  72720  7047200  8809000  جمع کل 

 80 -70 -60 بـه صـورت   ی صـنعت يهـا  جاد متناسب با عـرف طـرح  ی در حال ا يها   طرح ید واقع یراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در یاسمت یدرصد ظرف

  1385سال نیمه اول  بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا -3-2

ن قطعات شـماره تعرفـه      یت مورد مطالعه عنوان شد که ا       شماره تعرفه قطعا   یدر قسمت بررس  

شـوند کـه متـشکل از تعـداد متنـوع از              ی وارد مـ   يا  ن قطعات به صورت مجموعه    یا.  ندارند یمستقل

 بـه شـماره تعرفـه وجـود     ی امکان دسترسی و لذا تنها در مورد قطعات عموم     .قطعات مختلف است  

   .اردات آنها ارائه کرد از حجم ویقیتوان آمار دق ین نمی بنابرا.دارد 

   عرضه يجمع بند •

  . خودرو آمده است  ترمز  عرضه قطعاتير جمع بندیدر جدول ز

  بینی عرضه در آینده   جمع بندي پیش-12جدول شماره 
  ست  د –مقدار 

  شرح
1386  1387  1388  

 3576800 3576800 3576800  بینی پتانسیل عرضه واحدهاي فعال پیش

  453610  238620  72720  هاي در حال اجرا ضه طرحبینی عر پیش

ضه
عر

  نامشخص  واردات  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرو ترمز ي سیستماجزاطرح تولید 
    1386 هریورش

 

۲۳ صفحه

  4030410  3815420  3649520  جمع کل عرضه

   از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی روند مصرف -4-2

گـر بـازار خـدمات      یاز طرف د  . ک است   ی يدی تول يخودروهردر   ترمزقطعات  ب مصرف   یضر

 رونـد مـصرف   یه منظـور بررسـ   لذا بـ  . عات است   ن قط یز مصرف کننده ا   یپس از فروش خودرو ن    

 .رد یـ د ساالنه آن مورد توجه قـرار گ      ین قطعات ، الزم است تعداد خودرو در کشور به همراه تول           یا

  .در ادامه بررسی هاي الزم در این خصوص انجام گردیده است 
  

  مصرف در خودرو سازانبرآورد ) الف

توان از نگاه مصرف قطعات تولیـد داخـل در    مجموعه خودروهاي تولید داخل کشورمان را می   

  :بندي کرد ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم

 ایــن گــروه از خودروهــا بخــش عمــده قطعــات مــصرفی در تولیــد خــودرو را از  :گــروه اول

نمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گـروه از خودروهـا    سازندگان داخلی تأمین می  

ده خودروهاي تولیدي گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قـرار دارنـد       بخش عم . کاربرد دارد 

.  

، آن دسته از خودروهـا قـرار دارنـد کـه تولیـد آنهـا در             در این گروه از خودروها     :گروه دوم 

گیرد و لذا داخلی کـردن تولیـد قطعـات آنهـا از توجیـه اقتـصادي               کشور با تعداد پایین صورت می     

از طرف دیگر برخی خودروهـا عـالوه بـر تیـراژ پـایین تولیـد در گـروه         . دباش  الزم برخوردار نمی  

  .شوند و لذا تولید داخل قطعات آنها صرف اقتصادي ندارد بندي می خودروهاي لوکس نیز طبقه

نیـاز صـنایع خودروسـازي      بـرآورد    يبـرا تـوان گفـت کـه         باتوجه به مطالـب ذکـر شـده مـی         

ان به حجم تولید دو شـرکت اصـلی ایـران خـودرو و     تو  کشورمان به قطعات ساخت داخل، تنها می      



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرو ترمز ي سیستماجزاطرح تولید 
    1386 هریورش

 

۲۴ صفحه

در جـدول زیرآمـار تولیـد انـواع         . سایپا به عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو اسـتناد کـرد           

  .خودرو در کشورمان آورده شده است

  هاي گذشته  آمار تولید داخل انواع خودرو در سال-13جدول شماره 

   دستگاه-تعداد تولید 
  نوع خودرو  ردیف

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
  395650  746738  788488  658545  477147  287230  229784  خودروهاي سواري  1
  51100  110041  72882  64670  54428  35823  28658  وانت  2
  1760  1641  1892  1927  1894  1686  1514   ون–بوس  مینی  3
  1600  1919  4215  4731  3953  3811  3049  اتوبوس  4
  2255  3717  6219  8281  6235  4104  3283  آمبوالنس-دودیفرانسیل  5
  16405  31245  33597  18613  15110  9945  7956   تریلر–کامیون   6
  710  1321  1452  1058  1281  1053  843  ماشین هاي راهسازي  7
  1105  2541  2158  2039  2021  1330  1064  خودروهاي صنعتی  8

  470585  897842  909451  759006  560788  369098  295278  جمع کل
   از آمار ارائه شده مجله گسترش صنعت يجمع بند: ماخذ 

  

باشـد کـه     پیشتر اشاره گردید که مصرف قطعات تولید داخل صرفاً در مورد خودروهایی مـی             

باشـند کـه ایـن امـر در مـورد خودروهـاي سـواري و وانـت                    داراي تعداد تولید باال در کشور مـی       

ن و یمـه سـنگی   ني از خودروهـا ین بخـش بزرگ ایران خودرو و سایپا و همچنـی ت  تولیدي دو شرک  

از )  نیمـه سـنگین  – سـنگین  –سـواري  (باشد و لذا سایر خودروهاي تولید داخل      ن صادق می  یسنگ

هـاي خـودرو     قطعات تولید داخل اسـتفاده نکـرده بلکـه خودروسـازان اقـدام بـه واردات مجموعـه                 

جـا تولیـد   اینرو در ایناز . هاي فوق قرار دارند    عه نیز در دل مجموعه    نمایند که قطعات مورد مطال      می

 سـاخت داخـل در   ترمـز  استفاده کننده از قطعـات      يخودروهاي سواري و وانت بعنوان خودرو ها      



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرو ترمز ي سیستماجزاطرح تولید 
    1386 هریورش

 

۲۵ صفحه

 کـه از قطعـات   ي سـوار ين دسـته از خودروهـا  آکرد سـهم  این  روینظر گرفته خواهد شد که در         

کـه از قطعـات سـاخت داخـل اسـتفاده      ن هم خودروهـاي سـنگی  ده نمی کنند با سـ    داخل استفا  تولید

  .  شده است تهاترد ایننممی
  

  ) دستگاه ( تعداد خودرهاي سواري تولید شده در کشور با استفاده از قطعات تولید داخل -14جدول شماره 

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
  1385       

  سال اول  همین
209380  261726  430248  585197  694071  688397  359204  

  

زان یـ نـرو م یاز ا . بـرآورد گردیـد  ک دست یخودرو   در هر    ترمز مصرف قطعات    بیشتر ضر یپ

 میزان مـصرف ایـن      که بدینوسیله د خودرو خواهد بود     یمصرف خودرو سازان معادل با تعداد تول      

  .هاي گذشته به صورت جدول زیر برآورد شده است قطعات در سال

  

  دست - در صنایع خودروسازي کشور ترمز ورد میزان مصرف قطعات برآ-15جدول شماره 

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
  1385       

   اول سال همین
209380  261726  430248  585197  694071  688397  359204  

  

   برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو-ب

ــات  ــزقطعـ ــر    ( ترمـ ــرح حاضـ ــه طـ ــورد مطالعـ ــصرف   ، )مـ ــد مـ ــات کنـ ــه قطعـ   از جملـ

(Slow moving)   بـر اسـاس   لـذا . شـوند  در تعمیرات و خدمات پس از فروش خودرو محسوب مـی 

( ضـریب مـصرف ایـن قطعـات در هـر خـودرو          ز خـودرو ،     رگاه مجـا  یک نظر سنجی از چند تعمی     



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرو ترمز ي سیستماجزاطرح تولید 
    1386 هریورش

 

۲۶ صفحه

  سـال یکبـار قطعـات    هفـت یعنی هـر خـودرو در هـر         (4.باشد   می 15/0معادل   ) يدوران بهره بردار  

  ) نماید ض را تعویض می مشمول تعویترمز

با توجه به تعداد خودروهـاي تـرددي در کـشورمان و همچنـین ضـریب مـصرف و تعـویض               

  . برآورد شده استترمزعنوان شده میزان نیاز این خودروها به قطعات 

  ترمز برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودرو به قطعات  -16جدول شماره 

  سال

روهاي تعداد خود
سواري موجود در 

  کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد خودروهاي 
  سواري ترددي فعال 

  )هزار دستگاه(

ضریب مصرف ساالنه 
 -قطعات ترمز در هر خودرو 

  دست

مصرف ساالنه قطعات 
  ترمز

  )دست  (

1379  2410  2170  0,15  325500  
1380  3208  2887  0,15 433000  
1381  3984  3586  0,15 538000  
1382  4718  4246  0,15 636900  
1383  5500  4950  0,15 742500  
1384  6021  5419  0,15 812800  

نیمه اول 
1385  

6521  5870  0,15 440250  
  

  

  . درصد غیر فعال می باشند 10در جدول باال فرض شده است که از کل خودروهاي موجود کشور ، : ح یتوض

 

                                                
 .این عدد از طریق نظرسنجی از چند تعمیرگاه مجاز خودرو نتیجه گیري شده است 4



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرو ترمز ي سیستماجزاطرح تولید 
    1386 هریورش

 

۲۷ صفحه

   خودروترمزبندي میزان مصرف داخل قطعات  جمع •

  .  انجام گردیده استترمز بندي مصرف قطعات  جمع16 و 15ستفاده از جدول شماره با ا

    در کشورترمزبندي مصرف قطعات   جمع-17جدول شماره 

  سال
  سازانمصرف خودرو

  )دست(
 مصرف خدمات پس از فروش

  دست  –خودرو 
  تدس -جمع کل مصرف 

1379  209380  325500  534880  
1380  261726  433000  694726  
1381  430248  538000  968248  
1382  585197  636900  1222097  
1383  694071  742500  1436571  
1384  688397  812800  1501197  

  799454  440250  359204  مه اولین1385
  

  .  گذشته را نشان داده است ير روند مصرف در سالهاینمودار ز

نمودار روند  مصرف قطعات ترمز

0

400000

800000

1200000

1600000

1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول
1385

ست
د

  
  

  1385تا سال درات از آغاز برنامه توسعه سوم  بررسی روند صا-5-2



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرو ترمز ي سیستماجزاطرح تولید 
    1386 هریورش

 

۲۸ صفحه

باشد کـه قطعـات مـورد مطالعـه بـه عنـوان بخـشی از              یک خودرو متشکل از هزاران قطعه می      

هاي قبلی عنوان شد که این قطعـات بـه    همچنین در قسمت. گردند مجموعه قطعات فوق محسوب می  

اي و یـا تحـت عنـوان     مجموعهصورت تک تک داراي شماره تعرفه مستقل نبوده و بلکه به صورت      

از اینـرو بـراي تعیـین    . باشـند  داراي هویت از نگاه وزارت بازرگانی می    »  منفصله خودرو  قطعات« 

( دهنـد   میزان صادرات، عموماً قطعات خودرو را به صورت یک خانواده مشترك مـدنظر قـرار مـی      

رعایـت کـرده و رونـد     کـه در اینجـا مـا نیـز همـین قاعـده را                ) صادرات کل قطعات خـودرو       یعنی

  :ایم هاي گذشته را عنوان کرده صادرات در سال

  

  هاي گذشته   میزان صادرات انواع قطعات خودرو در سال-18 جدول شماره

  1385  1384  1383  1382  واحد  شرح

  350  300  210  192  ون دالریلیم  زان کل صادرات قطعات خودرویم

  30  30  30  30  درصد  سهم قطعات کند مصرف از کل صادرات

  105  90  63  57,6  ون دالریلیم  ن صادرات قطعات کند مصرفیتخم
  

  ir.gov.mim.www و  com.mofidbourse.www  يت هایر انجمن سازندگان قطعات خودرو و سایاظهارات دب : خذ ما

زان صـادرات  درو قرار دارد که در جدول باال می        قطعات کند مصرف خو    ردیفدر زترمقطعات  

 قطعـات از کـل صـادرات قطعـات       اینک  یکن بعلت نبود آمار دقیق امکان تفکی      ل. آن ارائه شده است     

ن یـ صـادرات ا ی دست اندرکاران صنعت و بـازار ،   مطابق اظهار برخ  یکند مصرف وجود ندارد ول    

آمار موثق در این مورد ، امکان ارائـه آمـاري    ل نبود   ی بدل یاشته است ول  قطعات در گذشته وجود د    

   . براي صادرات وجود ندارد 

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2

   برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده-1-6-2



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرو ترمز ي سیستماجزاطرح تولید 
    1386 هریورش

 

۲۹ صفحه

ن راه ینـرو مناسـب تـر   یاز ا. ست ا صنعت مانند خودرو موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه در       

ن یـ  باشد کـه ا یون مصرف در گذشته مینده ، استفاده از روش رگرس ی تقاضا در آ   ینیش ب ی پ يبرا

  . ده است یر انجام گردیامر در جدول ز

   دست –نده یدر آ ترمز قطعات  داخليزان تقاضای مینیش بی پ-19جدول شماره 

  دست -ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  
  1850935  1762796  1678854  ندهی در آ داخلي تقاضاینی بشیپ

  

  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

آورده قطعات کند مـصرف خـودرو از کـشور         ی سابقه صادرات  18اره  مدر جدول ش  هر چند که    

 در مـورد مقـدار      ي رغم وجود صادرات در گذشته ، آمار قابل اسـتناد          ینکه عل ی بر ا  رکن نظ یل. شد  

 کـرد و تنهـا در   ینـ یش بی را پی خاصم توان رقیز نمینده نی باشد ، لذا در مورد آ    یر دست نم  آن د 

  . ش است ین قطعات وجود داشته و قابل افزایان ذکر است که صادرات اینجا شایا

  

   برآورد تقاضاي کل-3-6-2

ق یـ توجـه بـه نبـود آمـار دق         بازار داخل و صادرات است کـه بـا           ي کل مجموع تقاضا   يتقاضا

  .  داخل در نظر گرفته شده است ياضاق کل معادل تيصادرات ، تقاضا

  

  

   ترمز کل قطعات ي برآورد تقاضا-20جدول شماره 
  دست  – کل يتقاضا   دست – تقاضا ینیش بیپ  سال



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرو ترمز ي سیستماجزاطرح تولید 
    1386 هریورش

 

۳۰ صفحه

  صادرات  بازار داخل
1386  1678854  -  1678854  
1387  1762796  -  1762796  
1388  1850935  -  1850935  

 

گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مـورد احـداث واحـدهاي جدیـد از                  و نتیجه بندي    جمع

  نگاه توجیه پذیري بازار

نـده بـازار    ی آ  ي هـا   در سـال   چنین بر می آیـد کـه       عرضه و تقاضا     ینیش ب یپول  ا جد از موازنه 

 در حـال  ي از واحـدها يبهـره بـردار  پـس از   عرضه برخوردار خواهـد بـود و   مازادکشور از   

جـاد  ی است که ا   يریگ  جهین قابل نت  یبنابرا . دا خواهد کرد  ی پ زیش ن یافزاعرضه   ن مازاد یا د ، جایا

 .اسـت  ر یپـذ ناه یـ به لحاظ بـازار توج    یط کنون یدر شرا ن قطعات   ید ا ی تول يد برا ی جد يواحدها

 49 گـردد کـه تعـداد    یجاد ، مـشاهده مـ    ی در حال ا   يه طرح ها   ب ی با نگاه  د گفت که  ی با نیهمچن

 يت طـرح هـا    یـ ظرف.  باشـند    یجاد مـ  ی در کشورمان در حال ا     دست 8809000ت  یظرفواحد با   

 اسـت کـه واردات بـه        ین در حـال   یـ ت نصب شده در کشور اسـت و ا        ی برابر ظرف  2فوق حدود   

 يجـاد طـرح هـا   یع جهـات ا یو لذا با توجه بر جم در مطالعات در نظر گرفته نشده است  کشور  

  .  شود یه نمید توصیجد



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرو ترمز ي سیستماجزاطرح تولید 
    1386 هریورش

 

۳۱ صفحه

   تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها  لی تکنولوژي و روش بررسی اجما-3

  ترمز د قطعاتی به روش تولی نگاه-1-3

  : به صورت زیر استترمزفرایند تولید قطعات 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  هاي مختلف فرایند تولید شرحی بر فعالیت

v ينکاریماش  

د گفـت کـه     یـ  با ی شـد ولـ    د خواهـد  یـ  تول ينکاریق ماشـ  یـ  قطعات مورد مطالعه از طر      از یبخش

  .  باشند ین آالت مخصوص میند ، از نوع ماشین فرای مورد استفاده در اين هایماش

v یات حرارتیعمل  

 یسـطح سـخت   برخوردار است چرا کـه  یت باالئی از اهمترمز در مورد قطعات   یات حرارت یعمل

 انجـام  یکی الکتري در کوره ها يسخت کار .  برخوردار باشد    ین قطعات الزم است از درجه باالئ      یا

ماشین  هیلیه اولمواد او
 کاري

عملیات 
 حرارتی

عملیات 
تکمیلی 
 ماشینکاري

  قطعه 
  آماده
  فروش

  يختگریر
 چدن

 مواد اولیه چدن
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۳۲ صفحه

نـد  یک فرا یـ  يون سـبب اجـرا    یمخـصوص ماننـد فـوالد سمانتـس        ياستفاده از فوالدهـا   . رد  ی گ یم

    .  شود ی قابل قبول میحرارت

v چدنيگره ختیر   

.  شـود  ی چـدن سـاخته مـ   يگـر ه ختیق ریاز طر) لندر ترمز یمانند س(  از قطعات ترمز    يتعداد

 ، ذوب چـدن و      ينرو ساخت قالـب ماسـه ا      یاز ا . د  یرد در ماسه انجام خواهد گ     يگره  ختیات ر یعمل

  .  گردد یند محسوب مین فرای ايت های آن در قالب از فعاليگره ختیر

v عملیات تکمیلی ماشینکاري  

از بـه انجـام   ی ن ،قرار گرفته اند  عملیات حرارتی     که تحت  ین قطعات یخته شده و همچن   یقطعات ر 

و با انجام عملیات تکمیلی قطعه عالوه بـر برخـورداري از    از اینر . دارند   یلی تکم ينکاریات ماش یعمل

  . صافی سطح مناسب ، به دقت ابعادي مورد نظر رسانده می شود 

  

   مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان-2-3

 شـرح داده شـد بنـابراین در صـورتی کـه ایـن روش تولیـد بـا                  3-1 در بند     قطعات روش تولید 

د مورد استفاده در سایر کـشورها مـورد مقایـسه قـرار گیـرد نتـایج زیـر حاصـل                  روش هاي تولی  

  :خواهد شد

 در سایر کشورها همان روشی اسـت کـه در کـشور مـا     ترمزقطعات تکنولوژي و روش تولید     

کن یلـ .گیرد و تاکنون روش دیگري براي این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نـشده اسـت             انجام می 

توان گفت که ایـن عوامـل کیفیـت      داراي اهمیت است و حتی می   ن قطعات یالید  آنچه که در فرایند تو    

باشـد    قطعه تولید شده را تشکیل داده و در کشورهاي صـنعتی از درجـه بـاالتري برخـوردار مـی                   

  .موارد ذیل هستند
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۳۳ صفحه

o  توان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد و آماده سازي آن 

o  انجام عملیات حرارتیتوان مهندسی در  

o و دقت تولید ماشین هادقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري   

o دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیري از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آماده فروش 

  

  هاي مرسوم در تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

  :بندي شده است  بر شرح تکنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعتوجهبا 

  ترمزقطعات  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي تولید -21جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت
یکسان بودن تکنولوژي مورد استفاده در ایران و دیگر     -1

  کشورهاي جهان
عدم نیاز تازه واردان به صنعت براي خرید دانش فنـی       -2

 و تکنولوژي
نعت هـاي مختلـف صـ    قابلیت تولید قطعات براي شـاخه    -3

  خودرو و غیر خودرو

-  
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۳۴ صفحه

گذاري ثابت مـورد    بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه          -5

  نیاز

از یـ  از قطعـات مـورد ن   یمتنـوع   ، عموماً الزم است تعـداد      ي قطعه ساز  يها  کارگاهها و کارخانه  

 و يوجـه اقتـصاد     چیبـه هـ   ک نوع قطعـه     ید و عرضه تنها     یلذا تول . ندید و عرضه نما   یصنعت را تول  

از و در   یـ آالت مـورد ن     نیت براساس حداقل امکانـات و ماشـ       ینرو حداقل ظرف  یاز ا . باشد  یمعقول نم 

آالت و امکانـات   نینجا ابتدا حـداقل ماشـ  ین در ایبنابرا. گردد ین مییه ثابت آن تعیت حجم سرما ینها

  .دیخواهد گردن یید تعیت تولیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیمورد ن

 یک واحد صنعتیجاد ی است که صرف اییها نهی ثابت طرح مشتمل بر هزيگذار هی سرمايها نهیهز

 :گردد که عبارتند از یم

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یاهبرون کارگ/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بی پيها نهیهز   

ل یذ ن جدولیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این طرح در جدول ذیالذکر ا  فوقيها نهیهز

  :گردد یل در ادامه ارائه میبه تفص
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۳۵ صفحه

  

  ترمزد قطعات یاز واحد تولیه ثابت مورد نی حداقل سرما-22جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیمااقالم سر  فیرد

يدیتولالت  آ نیماش  1  1430  
  580  ساتیتأس  2
  1500  ها ساختمان  3
  520  زمین  4
  50  سازي محوطه  5
  200  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  6
  250  وسایط نقلیه  7
  150  وسایل اداري و خدماتی  8
  80  برداري هاي قبل از بهره هزینه  9
  240  )  درصد هزینه هاي باال 5( بینی نشده  یشهاي پ هزینه  10

  الیون ریلی               م5000ه ثابت               یجمع کل سرما
  

  زمین -1-5

ن مـورد   ینرو حداقل زمـ   یاز ا .  متر مربع برآورد شد    860 طرح معادل    ي کار يمجموع کل فضاها  

گـردد کـه    ین فرض مـ ین زمی تأميها نهین هزیی تعيبرا. گردد ی متر مربع برآورد م2600از طرح  ین

د هـر متـر   یـ مـت خر ینـرو ق یباشـد از ا  ی در سطح کشور می صنعتي از شهرك ها   یکی يمحل اجرا 

 520ن معـادل  ید زمـ یـ نـه خر ین صـورت کـل هز  یـ گردد کـه در ا  یال فرض می ر 200,000مربع آن   

  .گردد یال برآورد میون ریلیم
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۳۶ صفحه

  سازي  محوطه-2-5

نـرو  یاز ا.  شـده اسـت  ینـ یب شی در سطح کشور پـ ی صنعت يها   از شهرك  یکی طرح،   يمحل اجرا 

 و يهـا، درب ورود  ی و حصارکـش یوار کـش یـ ن، دیطح زمـ ی آن که شامل تـس     يساز  نه محوطه یهز

ل آورده یـ  آن در جـدول ذ يهـا  نـه ین موارد به همراه هز  یره است که شرح کامل ا     ی سبز و غ   يفضا

  . شده است

  ي محوطه سازينه های  هز-23جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

  الیون ریلی م–نه کل یهز  )الیر(نه واحد یهز

  6,8  50000  136   سبزيفضا  1
  16,3  80000  204  نگی و پارکیابان کشیخ  2
  27  150000  180  یوار کشید  3

  50  -  -  جمع کل
  

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-3-5

ر یـ ز به صورت ز ی ن ي کار ياز، حداقل فضاها  ی مورد ن  زاتیآالت و تجه    نیبا توجه به حداقل ماش    

  .ده استین گردییتع

  ترمزات  قطع ساخت  واحدي کارين حداقل فضاهایی تع-24جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع یهز
  )الیر(

  الیون ریلی م–نه کل یهز

  1020  1،700،000  600  دیسالن تول  1
  150  1،500،000  100  نبارهاا  2
  120  2،000،000  60  دی تولیبانیساختمان پشت  3
  150  2،500،000  60  ی خدمات– يادار  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5

  1500  -  860  جمع کل
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۳۷ صفحه

  

  تجهیزات  و  حداقل ماشین آالت-4-5

 اتعـ  قط سـاخت یک واحـد صـنعت  یـ  ير بـرا یآالت ز نیف شده ماشید تعریند تولیبا توجه به فرا 

   .باشد یاز می مورد نترمز

   

  ترمز ات قطع ساختک واحدیاز یآالت مورد ن نی حداقل ماش-25جدول شماره 

  الیون ریلی م–مت کل یق  الی ر–مت واحد یق  تعداد  ن یمنبع تام  االت نیشرح ماش  فیرد

کوره الکتریکی براي نرماالیزینگ و   1
 تمپرینگ

  400  200،000،000  2 داخل

  200  100،000،000  2 داخل  ماشین تراش  2
  260  130،000،000  2 داخل  ماشین فرز  3
  120  60،000،000  2 داخل  ماشین دریل  4
  50  50،000،000  1  داخل  دستگاه رولینگ براي رزوه کردن  5
  400  200،000،000  2 خارج  ماشین تراش مخصوص  6

              میلیون ریال1430جمع کل                
  

  ات مورد نیازحداقل تجهیز

  .عالوه بر ماشین آالت ذکر شده در جدول باال ، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز خواهد بود 

  )ترمز (  حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد قطعه سازي -26جدول شماره 

   میلیون ریال–قیمت کل    ریال–قیمت واحد   تعداد  شرح تجهیزات  ردیف

  80  20,000,000  4 يماسه اهاي  قالب  1
  50  -  -   يزیزات مذاب ریتجه  
  100  -  -    يزات کارگاه مدل سازیتجه  
  50  -  -  سایر  3

           میلیون ریال280جمع کل       
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   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

 آن، يدیـ ن آالت تولی ندارد چـرا کـه بـا اسـتفاده از ماشـ     یزات کارگاه یاز به تجه  یطرح حاضر ن  

 یشگاهیـ زات آزمایـ ن در خـصوص تجه یهمچنـ . ز وجود داردی ن یراتی تعم يها  تی فعال يامکان اجرا 

 يک کارگـاه قطعـه سـاز   یـ  در سـطح  یشگاهیـ زات آزمایـ از بـه تجه یـ ز الزم است ذکر شود که ن  ین

زات شـامل  یـ ن تجهیـ ا. گـردد  یال بـرآورد مـ  یـ ون ریـ لی م200ن آنها معـادل  ینه تأم یباشد که هز    یم

  . است.... اب یکشش ، استحکام فلزات ، دستگاه ترك ش یدستگاه آزما، سنج  یدستگاه سخت

  تاسیسات -6-5

  .از برآورد شده استیسات مورد نید، تأسیند تولیاز و فرایآالت مورد ن نیبا توجه به ماش

   يساز از واحد قطعهی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس-27جدول شماره 

  شرح  ازیسات مورد نیتأس  فیرد
ون یلیم(از ی مورد نيها نهیهز

  )الیر

 انشعاب و يها نهی   هزKW  300توان    برق  1
  300  زات الزمیتجه

  100  زات الزمیه تجهی بار به همراه کل7فشار    فشردهيهوا  2
  30  -  آب  3
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

 و یشیسات گرمایتأس  6
  50  -  یشیسرما

  الیون ریلی  م       580 جمع کل      
  

   وسایل اداري و خدماتی-7-5
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۳۹ صفحه

ل یره و وسـا یـ هـا و غ  لی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداری کار، کامپ يزهای شامل م  يل ادار یوسا

 یل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاه    ی، وسـا یل حمـل و نقـل دسـت   یز ماننـد وسـا    یـ  ن یخدمات

  .ال برآورد شده استیون ریلی م150عادل ل مین وساین ای تأميها نهیباشد که هز یم

  برون کارگاهی/  حمل و نقل درونآالت  ماشین-8-5

سان و یـ ک دسـتگاه وانـت ن  یاز به ی نی واحد صنعتي جاريها تیات و فعال ی عمل يبه منظور اجرا  

  .ال خواهد بودیون ریلی م250ن آنها معادل ینه تأمی است که هزي سواريک دستگاه خودروی

ز یـ  قطعـات ن يریفتـراك بـه منظـور بـارگ     یازمند استفاده از ل   ی بزرگ ن  ی صنعت يدهاالبته در واح  

باشد لذا از لحـاظ کـردن آن صـرف نظـر      یت م ین حداقل ظرف  یینجا چون هدف تع   یباشد که در ا     یم

  .شده است

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

، ثبـت شـرکت، اخـذ       یهندسـ ش م یه و پ  ینه مطالعات اول  ی شامل هز  يبردار   قبل از بهره   يها  نهیهز

ون یـ لی م80 آن معـادل  يهـا  نـه یره خواهد بـود کـه هز  یدها و غ یها و بازد    ، مسافرت یالت بانک یتسه

  . گرددیال برآورد میر

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-10-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ   هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرماینیش بی پيها نهیهز

  .خواهد بود ال یون ریلیم  240معادل 
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۴۰ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

 حاصل عـالوه بـر   ي است که در آن درآمدها  یتی، ظرف يدیک واحد تول  ی يت اقتصاد یحداقل ظرف 

نـرو بـا   یاز ا . دیجاد نما یگذار ا   هی سرما يز برا یها، حداقل سود قابل قبول را ن        نهیه هز ی کل یده  پوشش

ن یـی  تعيها ش فرضینجا ابتدا پیگردد که در ا    یرح برآورد م   ط يت اقتصاد ینگرش فوق، حداقل ظرف   

ت ارائـه خواهـد   ی داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرف      ي شرح مختصر  يت اقتصاد یظرف

  .شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

 اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت        يدیـ زان تولیـ د، مینقطه سربسر تول 

هـا   نـه ید هزیـ گر در نقطه سربـسر تول یدهد و به عبارت د   ی طرح را پوشش م    يها  هنی تنها هز  يدیتول

 الزم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر         يد اقتـصاد  یـ ت تول یـ ن ظرف یبنـابرا . باشد  ی درآمدها م  يمساو

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابـت    یسـرما ( کـل آن     يگذار  هی تابع حجم سرما   يک طرح اقتصاد  یحداقل سود مورد انتظار     

 یالت بـانک ینرخ سود مورد انتظار عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسه          . باشد  یم) ه در گردش  یسرما

ن عمومـاً سـود مـورد      یبنـابرا .  درصـد اسـت      12 معـادل    یدر کشور ما سود بـانک     . شود  ین م ییتع

 یش از نـرخ بهـره بـانک       ی درصد بـ   پنجاه حدود   یشود که نرخ بازگشت     ین م یی تع يانتظار طرح طور  

  .دیجاد نمایگذار ا هی سرمايبرا

ـ ، حداقل ظرف  الزميل هایه و تحلیت بر مطالب ذکر شده و پس از تجز        یبا عنا   يت اقتـصاد ی

 یت اسـم ی درصد ظرف80دل ا طرح معیت عملی که ظرف.شنهاد شده است  یپدست   300،000طرح  

  .  در سال در نظر گرفته خواهد شد دست 240،000 یعنی
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۴۱ صفحه

   و محل تامین آن عمده مورد نیاز سالیانه برآورد مواد اولیه-6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

 ییایمیز شـ یاژ و آنـال ین مواد براساس آلیاست که او چدن  فوالد طرح، انواع یه مصرفیماده اول 

 یی قطعـه نهـا  ی مشخـصات فنـ  بـا توجـه بـر    ن مـواد یـ ااژ یـ ن نوع آل  ییتع. گردند  ی م يبند  آنها درجه 

   .ردیگ یصورت م

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

در جـدول زیـر برخـی    .  طرح از بازارهاي داخل کشور قابل تـأمین اسـت         یمصرفو چدن   فوالد  

  .هاي عرضه کننده ماده اولیه مصرفی طرح آورده شده است شرکت

   معرفی چند شرکت تأمین کننده مواد اولیه طرح-28جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

   جاده اصفهان مبارکه– 45لومتر  کی–اصفهان    اصفهانيآلیاژفوالد   1
  ی جاده اختصاص24متر کیلو – بلوار آزادگان –زد ی  ران ی ايآلیاژفوالد   2

   –س یابان پرد خی– خیابان مال صدرا – میدان ونک –تهران   فوالد جوان  3
  18پالك 

  12 واحد – 25شماره   –زه ابان هویی خ– ییعتابان شر خی–تهران   نیلوار  4
  

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

گـر  یاز طـرف د . باشـد  ید قطعـه مـ  یـ زان تولیه طرح به طور کامل تابع میزان مصرف مواد اول   یم

د یـ ت تولیـ ن پرت به ظرفیه به صورت پرت از آن جدا خواهد شد که الزم است ا ی از ماده اول   یبخش

  .ردیه مورد توجه قرار گیانه مواد اولیزان مصرف سالین ماضافه شده و حاصل جمع به عنوا
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۴۲ صفحه

 ينکاریماشـ د قطعـات طـرح   یروش تولد عنوان شد که ی و روش تول ي تکنولوژ یدر قسمت معرف  

 است کـه معمـوالً   ییزان پرت تابع اندازه و وزن قطعه نهایم. خواهد بود    يگره  ختیگر ر ی د یو برخ 

  .رندیگ ی نظر م دریی درصد وزن قطعه نها 10آن را معادل 

 را معـادل  يدیـ  ، متوسط وزن هر دست از قطعـات تول  یمصرفو چدن   برآورد وزن فوالد     يبرا

زان کـل  ی و پرت مواد در نظر گرفته شده ، م      یت نهائ یلوگرم در نظر گرفته و با توجه بر ظرف        یکسه  

  . تن خواهد بود 720از ساالنه یه مورد نیمواد اول

 ي بـرا ی و مواد جوانه زنين کاری ماشندی فرا يي برا ع خنک کار  یام ،   یه اصل یعالوه بر مواد اول   

  . د خواهد بود یت تولیک درصد ظرفیزان ی به م که مصرف آن از است یمورد ن يختگریر

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6

ن یـ مـت ا  ی ق  متوسط نجاینرو در ا  یاز ا . دی گرد یمعرفو چدن    فوالد طرح انواع    یه مصرف یماده اول 

 – 8500  فـوالد و  لـو یال بـر هـر ک  یـ  ر 14000 – 16000  معـادل   با استفاده از اسـتعالم بـازار       مواد

( زان مـصرف سـاالنه      یـ  کـه بـا ضـرب آن در م          شده است   برآورد لو چدن ی هر ک  يال برا ی ر 8000

  .ی است نیش بی قابل پیه مصرفینه ساالنه مواد اولیهز)  تن 720

  تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده بررسی تحوالت اساسی در روند -5-6

از اینرو در این قسمت تحول اساسی در بـازار        . می باشد و چدن   ماده اولیه مصرفی طرح فوالد      

تحوالت چدن در بازار بصورت مستقل صورت نگرفته بلکـه          ( .انواع فوالد مورد بررسی قرار خواهد گرفت      

   ) گردد یم محسوب  از خانواده فوالدهاين فلز بعنوان عضویا

هـا و شـرایط تحویـل آن را نیـز      فوالد یک کاالي اساسی و استراتژیک در جهان است که قیمـت           

هـاي جهـانی اسـت       ها کامالً تحـت تـأثیر قیمـت         در کشور ما نیز قیمت    . کند  شرایط جهانی تعیین می   

باشـند کـه      د مـی  البته به لحاظ تأمین باید گفت که کارخانجات متعددي در کشور تولید کننـده فـوال               
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۴۳ صفحه

هـا   کنند ولی در هر صورت قیمت       این کارخانجات از مواد اولیه داخلی و بعضاً وارداتی استفاده می          

در جدول زیر روند تغییـرات قیمـت جهـانی ایـن مـاده مهـم آورده              . باشد  هاي جهانی می    تابع قیمت 

  .شده است

  

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام-29جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر بر تن–ها  قیمت
  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  درصد تغییرات نسبت به سال قبل

  بورس فلزات : ماخذ 

در صورتی که روند تغییرات قیمت جهانی مورد بررسـی قـرار گیـرد بـه نمـودار زیـر خـواهیم         

  :رسید
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۴۴ صفحه

مطالعه همـواره در   هاي مورد دهد قیمت جهانی فوالد در سال      به طوري که نمودار باال نشان می      

این تغییرات به کشور ما هم کشیده شده و عرضـه کننـدگان همـواره قیمـت           . حال تغییر بوده است   

ن رونـد  شود همـی  بینی می دهند و لذا در آینده نیز پیش       فروش خود را بر پایه قیمت جهانی قرار می        

  .ادامه داشته باشد

کـه مـورد   و چـدن   يآلیـاژ  اسـت کـه فـوالد     یهیبـد .  فوالد خام اسـت      قیمت عنوان شده ،     ي ها قیمت: ح  توضی

  .  فوالد خام خواهد بود قیمتشتر از قیمت بی ياستفاده طرح حاضر است دارا
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۴۵ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  :ردیگ یر صورت می زيارهایوماً براساس مع عميدیک طرح تولی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالتيبازارها   

o هین مواد اولی تأميبازارها  

o گر طرحی د يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحی مورد نییربنایامکانات ز  

o ی خاص دولتيها تیحما  

  .دی طرح انجام خواهد گردي اجرایابی  فوق، مکانيارهایح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

  ازارهاي فروش محصول ب-1-7

ن فاصـله  یتـر  کیـ  نزدي است که دارای، انتخاب محليدی هر طرح تولیابی  مکان يارهای از مع  یکی

، بـازار  طـرح  ک شـرح داده شـد کـه بـازار قطعـات      یـ در بخش .  محصوالت طرح باشد   يبا بازارها 

  . باشد یم خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آن

  .ن بازارها داشته باشدین فاصله را با ایکتریم است نزد طرح الزين محل اجرایبنابرا

  بازار خودروسازان) الف

پا و یگـستر سـا    بزرگ ساپکو، سازهيها ن بازار، شرکتیدار قطعات خودرو در ا ین خر یتر  یاصل

ها همـه در شـهر    ن شرکت ی باشد که ا   ین کننده بزرگ کشور م    ین دو تأم  ی تابعه ا  يها   شرکت یبرخ

 از  یکـ ی طرح،   ين محل اجرا  یتر  ن از لحاظ بازار خودروسازان، مناسب     یبنابرا. تهران مستقر هستند  

  .باشد ی استان تهران می صنعتيشهرك ها



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرو ترمز ي سیستماجزاطرح تولید 
    1386 هریورش

 

۴۶ صفحه

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

مطابق آمـار ارائـه     . باشد  ی م ي تردد ي بازار خدمات پس از فروش تابع تعداد خودروها        يتقاضا

 يران تعـداد خودروهـا  یـ  ای اسـالم ي جمهـور ینتظـام  ايرویـ  نيگـذار  شده از طرف اداره شـماره   

  .باشد یر می مختلف کشور به قرار زيها  شده در استانيگذار شماره

  گذاري خودرو هاي کشور در شماره  سهم هر کدام از استان-30جدول شماره 
   درصد–گذاري شده  سهم خودروهاي شماره  هاي مبداء استان  ردیف

  23/3  آذربایجان شرقی  1
  95/1  ربایجان غربیآذ  2
  45/0  اردبیل  3
  53/7  اصفهان  4
  52/0  ایالم  5
  86/0  بوشهر  6
  2/56  تهران  7
  72/0  چهارمحال و بختیاري  8
  91/0  خراسان جنوبی  9
  5/3  خراسان رضوي  10
  2/1  خراسان شمالی  11
  67/3  خوزستان  12
  45/0  زنجان  13
  61/0  سمنان  14
  26/0  سیستان و بلوچستان  15
  8/6  فارس  16
  45/0  قزوین  17
  5/0  قم  18
  54/0  کردستان  19
  6/1  کرمان  20
  4/1  کرمانشاه  21
  29/0  کهگیلویه و بویراحمد  22
  1  گلستان  23
  5/0  گیالن  24
  47/0  لرستان  25
  1  مازندران  26
  78/0  مرکزي  27
  3/0  هرمزگان  28
  1  همدان  29
  7/1  یزد  30

  100  جمع
 ی انتظاميروی نياداره شماره گذار:                ماخذ 
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۴۷ صفحه

 کـشور در    ي تـردد  يشتر از پنجـاه درصـد خودروهـا       ی دهد ب  ی که جدول باال نشان م     يبه طور 

ن نگـاه اسـتان تهـران    یـ  طـرح از ا ي اجـرا ين محل بـرا  یتر  نرو مناسب یاز ا . استان تهران قرار دارد   

  .خواهد بود

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

 طـرح ، از  يشنهادیـ پت یـ با توجـه بـر ظرف  است که   و چدنفوالد انواع  طرح،یه مصرفیماده اول 

جـان  ی ، سـمنان و آذربا ي رضـو  خراسان،، خوزستان ي  مرکز   کشور مانند تهران ،    یاستان صنعت 

تواننـد بـه    ی فوق الذکر ميها ه استانین مواد اولین از نظر بازار تأم یبنابرا. ن است   ی قابل تام  یشرق

  .شنهاد گردندیپ طرح يعنوان محل اجرا

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد   یره م ی و غ  ی انسان يروی مانند برق، آب، ارتباطات ، ن      يازمند موارد ی ن يدیهر طرح تول  

از طـرح در نقـاط مختلـف     یـ  فـوق در سـطح ن      يهـا   يازمنـد یه ن ی که کل  ییمورد طرح حاضر از آنجا    

  .حاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد به لیتین است لذا محدودیکشور قابل تأم

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

ره یـ ، فاضـالب و غ ي، شبکه برق سراسـر ی ارتباطيتوان به راهها   ی م ییربنایاز جمله امکانات ز   

 یت خاصـ یت و حساسیتوان گفت که محدود یاز طرح، م یاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن        

  .دارد طرح وجود نيدر انتخاب محل اجرا

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

 خـاص   يهـا   تیـ رسد کـه حما     ی است و لذا به نظر نم      ی صنعت یک طرح عموم  یطرح حاضر   

 یتوانـد مـشمول برخـ    ی طـرح در نقـاط محـروم مـ      يالبته اجرا .  آن وجود داشته باشد    ي برا یدولت

ابع محـل   بـه نـوع طـرح نداشـته بلکـه تـ      یها ارتبـاط   تین حما ی شود که ا   ی دولت ی عموم يها  تیحما
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۴۸ صفحه

ار یـ ن مع یـ تـوان گفـت از لحـاظ ا         یله مـ  ینوسـ ی آن خواهـد بـود و لـذا بد         ياجـرا  يانتخاب شده برا  

  . طرح وجود نداردي برایالت خاص دولتیت تا تسهیمحدود

  .ر آمده استی طرح در جدول زي مناسب اجراي، محل اجرایابی  مطالعات مکانيبند با جمع

  

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 31جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیمحل پ  یابی  مکانيارهایمع

   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار
  
  

   – اصفهان – یجان شرقی آذربا– ي ، مرکز تهراني هااستان
  ي خراسان رضو–سمنان 

   خراسان– اصفهان – خوزستان – ي مرکز– مازندران يها استان  هین مواد اولی با بازار تأميهمجوار  
   کشوريها ه استانیکل  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نیاحت

   کشوريها ه استانیکل  از طرحی مورد نییربنایامکانات ز
  . گرددیشنهاد میر پی زيت های طرح با اولوي، مکان اجرايشنهادی پيها  محلیابیبا ارز

  ان استان تهری صنعتي از شهرك هایکی: ک یت یاولو

  ي، خراسان رضویجان شرقی ، اصفهان ، سمنان ، آذرباياستان مرکز: ت دو یاولو
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۴۹ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

ن بـا توجـه بـه الزامـات     ی در کـشور و همچنـ      يسـاز   با توجـه بـه الزامـات کـسب و کـار قطعـه             

عمـال  خودرو  طعه سازان    ق ی و منابع انسان   یالتی خودروساز که در مورد ساختار تشک      يها  شرکت

  .باشد یر می زی انسانيرویازمند نیند، طرح حاضر نی نمایم

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-32جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  4  یکارشناس فن

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  4  ین فنیتکنس

  6   ماهریکارگر فن

  4  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يند ادارکارم

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  27  جمع
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۵۰ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

   برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-1-9

از یـ ن نیسات و همچنـ یـ آالت و تأس نیاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـ      یـ توان بـرق مـورد ن   

 از شـبکه بـرق     ین توان برق بـه راحتـ      یا. ه است  برآورد شد  300kwره،  یها و غ     ساختمان ییروشنا

زات یـ د انـشعاب و تجه    یـ نـه خر  یهز. ن است ی کشور قابل تأم   يها  ه استان ی کشور و در کل    يسراسر

  .گردد یال برآورد میون ریلی م300انتقال برق معادل 

    برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-2-9

 ين بـرا ی کارکنـان آن و همچنـ  یدنیو آشـام  ی بهداشـت يازهایدر طرح حاضر آب صرفاً جهت ن    

انه یاز خواهد بود که با توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـال       ی سبز مورد ن ي فضا ياریآب

 5ی شـهرك صـنعت   یکـش   ق شـبکه لولـه    یزان آب از طر   ین م ی گردد که ا   ی متر مکعب برآورد م    1400

  . ل برآورد شده استایون ریلی م30نه آن معادل ین است که هزی طرح قابل تأميمحل اجرا

   برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-3-9

له یهـا بـه وسـ       گردد چرا کـه کـوره       ی مهم در طرح حاضر محسوب م      ي از نهاده ها   یکیسوخت  

 . مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت     یشیسات گرماین سوخت در تاسی همچن.کنند یسوخت کار م 

 يهـا دارا    شـهرك  ینکـه برخـ   ی نظـر بـر ا     ی اسـت ولـ    يهر طرح، گـاز شـ     يشنهادین سوخت پ  یبهتر

ل بـه عنـوان   یـ نـرو در طـرح حاضـر گازوئ   یگر فاقد آن هستند از ای دی برخی گاز بوده ولیکش  لوله

 طـرح از  ي اجـرا ي انتخـاب شـده بـرا     یی کـه محـل نهـا      ی در صورت  یسوخت انتخاب شده است ول    

 در حـال حاضـر بـا    یولـ . هـد داشـت  ت خوای برخوردار باشد انتخاب آن اولوي گاز شهریکش  لوله

                                                
 .تی پیشنهاد شده استمحل اجراي طرح شهرك صنع 5
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۵۱ صفحه

ن آن که شـامل تانـک سـوخت    ینه تأمیتوان گفت که هز یل به عنوان سوخت میفرض انتخاب گازوئ  

  . گردد یال برآورد میون ریلی م100باشد که معادل  ی آن ميها یکش  و لولهيتری ل20,000

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

باشـد و از     ینترنـت مـ   ی ا يک خـط بـرا    یـ ک خـط فـاکس و       یـ ازمند دو خط تلفن ،      یحاضر ن طرح  

ن آن از شـهرك  یشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأم       ی پ ی طرح شهرك صنعت   ي که محل اجرا   ییآنجا

  . گردد یال برآورد میون ریلی م20نه آن معادل ی وجود خواهد داشت که هزیمحل اجرا به راحت

  بنایی مورد نیاز برآورد امکانات زیر-5-9

  راه ×

  : قرار دادیر مورد بررسیتوان در حالت ز ی طرح به راه را م يازمندین

  ه و محصولی حامل مواد اوليها ونیعبور و مرور کام ±

 طــرح وارد شــده و ي بــه محــل اجـرا یلـ یون و تریله کــامی طــرح بــه وسـ یه مـصرف یــمـواد اول 

 ينـرو راههـا  یاز ا. ف حمل خواهد شدل به بازار مصر  ین وسا یله هم یز به وس  ی ن يدیمحصوالت تول 

  . طرح وجود داشته باشديه الزم است در محل اجرایل نقلین وسای مناسب حرکت ایارتباط

  عبور و مرور کارکنان ±

 طـرح رفـت و آمـد خواهنـد     يبوس به محل اجـرا  ینی و مي سواريله خودروها یکارکنان به وس  

  . مناسب آن باشدیط امکانات ارتباي طرح دارايکرد که الزم است محل اجرا

  آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا ±

 طـرح  ي بـرا يگـر ی، امکانـات د ي سـوار يون و خودروهای تردد کاميبه جز امکانات مناسب برا    

  .باشد یاز نمیمورد ن
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۵۲ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

  هاي جهانی هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه  حمایت-1-10

ن ی اقـدام بـه تـدو   یوزارت بازرگـان  آنهـا وجـود دارد ،       يد داخـل بـرا    یـ  که تول  یمورد قطعات در  

د داخـل صـورت   یـ ت از تولی حماين امر در راستای با درصد باال کرده است که ا       ی گمرک يها  تعرفه

 را  ی، قطعـات وارداتـ    ی دولت يها  استی خودروساز مطابق س   يها  گر شرکت یاز طرف د  . گرفته است 

 بـا توجـه   ی قطعات خودرو وجود دارد ولي برايا  تعرفهيها تینرو هر چند حمایکنند از ا ید نم یخر

 در مـورد قطعـات   يا  تعرفـه يهـا  اسـت یتوان گفـت کـه س   ی خودروسازان، در مجموع م استیبه س 

 وجـود  يا ت تعرفـه یـ چگونـه حما ید فرض کـرد کـه در مـورد قطعـات ه    یر بوده و در واقع با یتأث  یب

  .ندارد

زم اسـت   مـورد ال نیـ ا اظهـار نظـر در       يد گفـت کـه بـرا      یز با ین ی جهان يعرفه ها در خصوص ت  

ن مـورد  یـ اق مـشخص گـردد تـا بواسـطه آن امکـان مطالعـه در       یـ کشور مقصد صادرات بطور دق 

  . د یبوجود آ

  هاي مالی  حمایت-2-10

ن یـ د گفـت کـه ا  یـ  در کـشورمان با ي قطعـه سـاز   يهـا    از طـرح   ی مـال  يهـا   تیدر خصوص حما  

 داشـته و  یالت حالـت عمـوم  ین تـسه یباشد که ا   ی م یالت بانک یصرفاً در سطح ارائه تسه    ها    تیحما

ن یبنـابرا . شـود  یپرداخـت مـ    مناسب برخوردار هـستند، يه اقتصادی که از توجییها ه طرح ی کل يبرا

البتـه  .  در خـصوص طـرح وجـود نـدارد         یژه خاصـ  یـ  و يهـا   تیـ توان گفت کـه حما      یدر مجموع م  

د داخل کردن صـد در صـد        ی تول يها  استی س يشتر اشاره شد دارا   ی پ  که يخودروسازان همانطور 

 از قطعـه سـازان بـه    یت مـال یـ چگونـه حما ی در حال حاضر هی ساخت داخل هستند ول   يخودروها

  .آورند یعمل نم
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۵۳ صفحه

  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع  --1111

 عرضـه  مـازاد نده بازار کشور از ی آ  می آید که در سال هاي     بازار چنین بر   ي ها یجه بررس ینت

پس از بهره برداري از واحدهاي در حـال ایجـاد ، ایـن مـازاد عرضـه       برخوردار خواهد بود و     

 يد بـرا یـ  جديجـاد واحـدها  ی است کـه ا  يریگ  جهین قابل نت  یبنابرا. افزایش نیز پیدا خواهد کرد      

  همچنـین بایـد گفـت کـه    .است  ر  یپذناه  ی بازار توج  به لحاظ در شرایط کنونی    ن قطعات   ید ا یتول

 واحـد بـا ظرفیـت       49ه طرح هـاي در حـال ایجـاد ، مـشاهده مـی گـردد کـه تعـداد                      ب یبا نگاه 

دو ظرفیـت طـرح هـاي فـوق حـدود           . دست در کشورمان در حال ایجاد می باشـند           8809000

 کـشور در  برابر ظرفیت نـصب شـده در کـشور اسـت و ایـن در حـالی اسـت کـه واردات بـه                   

ایجـاد طـرح هـاي جدیـد     ، مطالعات در نظر گرفته نشده است  و لذا با توجه بـر جمیـع جهـات             

  توصیه نمی شود 

د گفـت  یـ ن قطعات باشـد با ید ای در تول  يه گذار ی قصد سرما  یلیکه بنابه هر دل   یحال در صورت  یای  عل

د انتخـاب  یـ ل با در سـا  هـزار دسـت  300  ترمـز د قطعات یتولک واحد   ی يت اقتصاد یحداقل ظرف که  

 تحـت   خواهد بـود کـه   هزار دست240د ی تولیت عملی درصد راندمان ، ظرف80 با احتساب   شود که 

 يهـا  يگذار هیت و حجم سرمایال خواهد بود که ظرف   یون ر یلی م 5000ه ثابت معادل    یآن حجم سرما  

دهـد،   ی خـود را پوشـش مـ       يهـا   نـه یه هز ینکه کل ی انتخاب شده است که طرح عالوه بر ا        يفوق طور 

  .گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصی نیسود معقول
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