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 I

  خالصه طرح

  طرح تولید اگزوز خودرو  نام محصول
   در سال عدد42500  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  ي سواري و وانتانواع خودروها  موارد کاربرد
  ورق روغنی، لوله فوالدي و پشم شیشه  مواد اولیه مصرفی عمده

  سال  درعدد  1002723  )پایان برنامه توسعه چهارم( محصول مازاد
  46  )نفر(ال زایی اشتغ

  2500  )مترمربع(زمین مورد نیاز 
  100  )مترمربع(اداري 

  350  )مترمربع(تولیدي 
  250  )مترمربع(انبار 

  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
   مترمربع در سال4635تن و 207، 153به ترتیب   میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو (ارزي
ســرمایه گــذاري   4073,55  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  4073,55  )میلیون ریال(مجموع 
   اصفهان- مرکزي-استانهاي تهران  محل پیشنهادي اجراي طرح
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    1386 هریورش

 

۱ صفحه

  

  مقدمه

 از ين بخش از صنعت سهم عمده اید انواع خودرو، ای توليریامروزه با رشد روز افزون به کارگ

 به يان صنعت خودرو سازین میدر ا.  را به خود اختصاص داده استی صنعتيت هایفعال

د و مونتاژ اجزاء و قطعات ینه تولی مرتبط به هم در زمی صنعتي از واحدهايره ایصورت زنج

 در مورد کسب سهم و نسبت ی کند و رقابت تنگاتنگیت عمل میفی و ارتقاء کیز طراحی نخودرو و

  . ن صنعت وجود داردی از فروش در عرضه ايشتریب

کـه در قالـب    باشـد   مـی اگـزوز خـودرو   تولیـد  یمقـدمات  سنجی گزارش حاضر مطالعات امکان

ولوژي فوق، ابتـدا محـصول   سنجی تهیه گردیده است و مطابق متد     متدولوژي علمی مطالعات امکان   

هاي الزم روي بـازار آن صـورت خواهـد      مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی         

افـزاري    و نـرم يگرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزار  

ري مـورد نیـاز   گـذا  هاي اقتصادي و حجم سرمایه مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت      

براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا بـا اسـتفاده از آن سـرمایه گـذران و عالقـه منـدان                

محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي بـا دیـد              

راسـتاي توسـعه   امید است این مطالعات کمکی هرچنـد کوچـک در    . شفاف اقدام نمایند   باز و مسیر  

  .صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )3آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

ه یر در کلی از اجزاء فراگیکی  باشد کهین طرح اگزوز خودرو می ایمحصول مورد بررس

 از اجزاء خودرو یکیاگزوز  . از خودرو را داردی خروجيفه انتقال گازهایخودروها بوده و وظ

.  موتور خودرو استی حاصل از احتراق داخلی خروجيت گازهایکه عملکرد آن هدا باشد یم

ن قطعه عالوه بر انتقال یفه این وظیاول.  باشدیز میگر نیار مهم دیفه بسی دو وظياگزوز دارا

ن گازها پس از یه و کم کردن ذرات معلق موجود در ای که قبال ذکر شده تصفی خروجيگازها

ست که ین نکته ضروری اگزوز است توجه به اي نصب شده بر روير هالتیعبور از مخازن و ف

دارند از % 80نده ها را تا ی کاهش آالیی اگزوز تواناي نصب شده بر رويلترهاین مخازن و فیا

ست ی انسانها مسائل زين مشکالت فراروی از مهمتریکین که در حال حاضر ینرو با توجه به ایا

 از اگزوز ین ماده خروجی است که مهمتر Co2 از جمله گاز ي ا گلخانهيش گازهای و افزایطیمح

ن یدوم.  باشدی و مهم ميار ضروریح اگزوز بسی و نصب صحین طراحی باشد بنابرایخودرو م

ن ی باشد که ای می صوتی شود کاهش آلودگیار اگزوز خودرو که کمتر به آن توجه میفه بسیوظ

ان یشا. ردی پذی اگزوز نصب شده است انجام مز توسط منبع انبساط که در مجموعهیفه نیوظ

 حاصل از عملکرد و احتراق موتور عمال از ی خروجيذکر است که در صورت عدم کاهش صدا

نحوه .  توان استفاده نمودیز خطرناك نمیار گوش خراش و نی بسيل صدایه به دلیله نقلین وسیا

 موتور خورو در منبع  ازی خروجيز بر اساس برخورد فرکانسهای نی خروجيکاهش صدا

جهت . واره منبع انبساط بنا شده استین دو دی بیر رفت و برگشتیک مسیگر از یکدیانبساط به 

 شود عمده ی استفاده میستی کاتاليز مبدلهای از اگزوز خودرو نی خروجي گازهایندگیکاهش آال

  : از موتور عبارتند ازی خروجيگازها
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۳ صفحه

 . رنگ و به شدت خطر ناك استی، ب بوی، بی سميگاز): Co(دکربن یمونوکس §

ات ی که در عملیمانده سوختیباق بات معموال ازین ترکیا): CnHn(روکربن ها یده §

 گردد و در معرض نور ید می شود تولیاحتراق مصرف نشده است و بخار م

ار یرات بسی دهند و تاثیتروژن واکنش مید نیه شده و با اکسیدانها تجزید اکسیخورش

 .ازن دارنده ی بر الیمخرب

 ي مه دود و باران هايده هایبات سبب ساز پدین ترکیا): Non(تروژن ی نيدهایاکس §

 . باشندی ميدیاس

 ي فلزیتی کاتاسي فوق از مبدل هاينده های در آالییایمیرات شییجاد تغیجهت کاهش و ا

 یک صنعتیا سرامی فلز و ي آنها بر مبنای شود که هسته اصلی استفاده میکیا سرامیو 

ک یتوسط ) ومیا پاالدیوم ین، رودیپالت(ار نازك فلزات گرانبها ی بسيه هایوده و از الب

 فوق ينده هاین مواد آالی شوند این هسته ها پوشانده می ايه واسط بر سطح مجراهایال

 الرغم یعل. ندی نمایل می تبدN2  د کربن و ی اکسي همچون آب، دیباتیالذکر را به ترک

ن در یست بنابراین% 100 خودرو ی خروجينده های کاهش آالاستفاده از مبدل ها،

 ی وضع ميع خودرو سازین منظور در صنای اي برایی مختلف استانداردهايکشورها

سازها   مورد استفاده توسط عموم خودرویی اروپايل استانداردهایگردد در جدول ذ

  . گرددیارائه م

   اروپاياز خودرو ها مجیطیست محی زينده هایزان آالی م– 1جدول شماره 
Non Hc Co فیرد نوع استاندارد 

0/97 g/Km 2/72 g/Km Euro 1 1 

0/5 g/Km 2/2 g/Km Euro 2 2 
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۴ صفحه

0/15 g/Km 0/2 g/Km 2/3 g/Km Euro 3 3 

0/08 g/Km 0/1 g/Km 1/0 g/Km Euro 4 4 

 ماهنامه صنعت خودرو: ماخذ 

ار ی در عملکرد خودرو دارد بسیهمار مین قطعه که نقش بسی و ساخت این طراحی بنابرا

د انواع اگزوز خودرو بر اساس یست پروژه حاضر به منظور احداث واحد تولیضرور

  .ا انجام شده استی روز دنيتکنولوژ

 ی معرفي کدهايدر دسته بند 34301129شماره و  34301128ن محصول تحت شماره ی ا

  . ند شده ايته بنددساجزاء اگزوز و  با نام مجموعه اگزوز 3ک نسخه یسیآ

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

 ی تحت شماره تعرفه گمرک1385اگزوز خودرو در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 طبقه 21 ی و سود بازرگان4 ی اگزوز با حقوق گمرکي با نام انباره اگزوز و لوله ها870892

  . شده استيبند
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۵ صفحه

   شرایط واردات محصول-3-1
گیري شده است که  قررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجهبا مراجعه به کتاب م

محدودیت خاصی براي واردات قطعات صنعتی وجود ندارد و با توجه به اینکه قطعات مورد 

نرو مشمول یمطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی خودرو و غیره طبقه بندي می شود از ا

لیه واردکنندگان می توانند به هر تعداد اقدام به نرو کیاین عدم محدودیت واقع می گردد و از ا

همانگونه که ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوي . سازي این قطعات بنمایند وارد

سازي قطعات صنعتی وجود ندارد،  وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قانونی براي وارد

  .لیکن الزم است به مورد بسیار مهم زیر توجه شود

گردد   تقسیم می AM وOES - OEMکشورمان به سه گروه   ر قطعات خودرو در بازا-1

  .و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است

 OEMبازار 

نرو در صورتی که یشود و از ا کامل قطعات از داخل کشور تهیه می در این بازار به طور

سازي   اقدام به واردخودروساز خود رأساً. اي موجود نباشد امکان ساخت داخل براي قطعه

نرو واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق یاز ا. نماید قطعه مورد نیاز می

  )کند خودروساز قطعات وارداتی را خرید نمی(افتد  نمی

 OESبازار 

ن ین تفاوت که ای است با اOEMشرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار 

  . باشد یمات پس از فروش خودرو مبازار متعلق به خد
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۶ صفحه

 AMبازار 

نرو در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت یاز ا. در این بازار شرایط رقابتی برقرار است

رقابت به لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود 

شور و همچنین تعمیرگاههاي خواهد داشت در واقع این بازار مربوط به فروشگاههاي سطح ک

  .که ارتباط خاصی با خودرو سازان ندارند باشد عمومی و آزاد می

 گردد که امکان واردات و فروش قطعات در بازار  با توجه به مطالب ذکر شده ، مشاهده می

OEM  وOES  براي غیر خودرو ساز وجود ندارد و تنها در بازار AM امکان واردسازي 

  .باشد پذیر می رت وجود مزیت رقابتی امکانقطعه آن هم در صو

نرو مصرف یگردند، از ا بندي می  اگزوز خودرو در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقه-2

سازان است بطوریکه  آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین تر از بازار خودرو

رو میزان واردات  مصرف می شود و از اینOEMبخش قریب به اتفاق این قطعات در بازار 

 .نیز در سطح پائین خواهد بود

گیري است که علیرغم نبود محدودیت براي   با توجه به مطالب ذکر شده، قابل نتیجه-3

افتد و  ناپذیر و یا در سطح بسیار پایین اتفاق می  واردات، عمالً واردات این قطعات امکان

 مورد استفاده قرار OEMازار د محصول در بی تولي خودرو ساز برايعمدتا توسط شرکتها

  .رد ی گیم

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1
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۷ صفحه

ه نکات مربوط به کنترل یت کلیز رعای و نيدیجهت جلب اعتماد مصرف کننندگان محصول تول

 در مورد هر یبه طور کل.  استي ضروري موجود امريت محصول، توجه به استانداردهایفیک

 یقات صنعتی توسط موسسه استاندارد و تحقین المللی و بی مختلف مليامحصول، استاندارده

 ین استانداردها میت ایدکنندگان محصول ملزم به رعایه تولی شوند و کلین میه و تدویران تهیا

 ی اگزوز ارائه ميافت شده برای يل، نوع، شماره و موضوع استانداردهای در جدول ذ.باشند

  .گردد

  

   محصولی و جهانی مليندارد هااستا : 2جدول شماره 

  موضوع استاندارد  شماره استاندارد  نوع استاندارد  فیرد

  روش آزمون انباره اگزوز  3283  یمل  1

ر عبور ین مسیی در ارتباط با نصب و تعیملزومات عموم  3282  یمل  2
  اگزوز موتور خودروها

  YIS  51616ژاپن   3
ز ستم اگزوی سيدی تولي صدايری اندازه گيروش ها

  لیاتومب

  نترنتی ا- یقات صنعتیت سازمان استاندارد و تحقیسا: ماخذ 
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۸ صفحه

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

متوسط .  شوندی مختلف بر اساس نوع خودرو ارائه ميمت های آن با قیاگزوز و لوازم جانب

  .  است  تومان30000با ین محصول تقریمت فروش ایق

هاي جهانی اگزوز خودرو  بسیار متنوع بوده و تابع نوع خودروي مورد استفاده بوده  قیمت

نرو  ی به کشور و اعتبار نشان تجاري تولیدکننده و موارد دیگر دارد از این بستگیو همچن

ها  بندي زیر در مورد قیمت لیکن در مجموع دسته.  آن ارائه کرديتوان قیمت مشخص برا نمی

  .ل ارائه استقاب

  

  هاي جهانی اگزوز خودرو با قیمت مشابه کشورمان  مقایسه قیمت- 3جدول شماره 

  حدود قیمت  کشورهاي تولیدکننده

 کشورهاي شرق آسیا
اي از موارد  معادل با قیمت محصوالت ایرانی و در پاره

  زیر قیمت محصوالت مشابه ساخت ایران% 10

 چین و هندوستان
اي از موارد  الت ایرانی و در پارهمعادل با قیمت محصو

  زیر قیمت محصوالت مشابه ساخت ایران% 15
   محصوالت ایرانی حدود دو برابر قیمت کشورهاي اروپاي غربی
  حدود هفتاد درصد بیشتر از قیمت محصوالت ایرانی کشورهاي اروپاي شرقی

  حدود دو برابر قیمت محصوالت ایرانی  آمریکا

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۹ صفحه

  کاربرد محصوالتو رف  معرفی موارد مص-6-1

 يه گازهای به منظور انتقال تخليد مجهز به قطعه ای بايه موتوریله نقلیاز آنجاکه هر وس

ا منبع انبساط ی کاهش صدا ي برايله ایو وس) لوله اگزوز(حاصل از احتراق موتور به خارج 

 يا هر دو قطعه الزم جهت خروج گازهيز دارای نيدینرو محصول تولیاگزوز باشد از ا

ن یا.  باشدی از موتور می خروجي کاهش صدايز منبع انبساط برای موتور و نیخروج

 ي امروزي خودروهایبا در تمامید خودرو بوده و تقری واسطه توليمحصول جزء کاالها

 اگزوز که به آن افزوده شده است استفاده از يگر از کاربردهای دیکی.  گردندیاستفاده م

جاد ی اي براي در حال کار منبع بالقوه ايونها خودرویلیم. شد بای میستی کاتاليمبدل ها

 يله ای از عملکرد خودروها وسی ناشی کاهش آلودگيخودروسازان برا . هوا هستندیآلودگ

 حاصل از ی خروجي کرده اند که گازهای طراحیستیمخصوص موسوم به مبدل کاتال

 که در آن انجام ییایمی شي هان مبدل عبور کرده و به سبب واکنشیاحتراق در موتور از ا

ن وجود ی دهند با ای از احتراق را کاهش می ناشينده های از آالیزان قابل توجهیرد می گیم

نرو بسته به کشور و مناطق مختلف سطح قابل یاز ا. ردی پذیانجام نم% 100ن کار بصورت یا

ن موارد یو مهمترنریاز ا.  از موتور خودروها متفاوت استی خروجينده های آاليقبول برا

 کارکرد ي از موتور، کاهش صدای خروجيکاربرد و مصرف اگزوز خودرو انتقال گازها

  . باشدی میطیست محی زينده هایز کاهش آالی و نیموتور از احتراق داخل
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۱۰ صفحه

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

ن یـ ن مطلـب کـه ا  یـ ه و توجـه بـه ا  یـ خودرو و وسائل نقل  له در   ین وس یبا توجه به نوع عملکرد ا     

 در حـال  يگـر یله دیچ وسینرو هی باشد از ا  ید خودرو م  ی در تول  ي واسطه ا  يک کاال یمحصول  

ن محـصول  یـ ن ایفـا کنـد بنـابرا   ی ای خروجيفه اگزوز را در انتقال گازها    ی تواند وظ  یحاضر نم 

ر ییـ  جهـت تغ يادیار زیقات بسیتحقدر حال حاضر  . در حال حاضر نداردینیگزی جا يچ کاال یه

ست یـ  کـاهش اثـرات مخـرب ز   ي آنهـا بـرا   یبا تمـام  یکارکرد اگزوز در حال انجام است که تقر       

ن گازهـا و  یـ  اییایمیر شـ ییـ ه تغیـ قات بـر پا ین تحقی از ا  یکی. باشد  ی م ی خروج ي گازها یطیمح

ک محـصول  یـ ل یدنکـه تبـ  یل ایـ کن بـه دل  ی خطر انجام گرفته است ل     یل آنها به آب و مواد ب      یتبد

ن در حـال  یاد اسـت بنـابرا  یـ ار زینـه بـس  ی مستلزم صرف وقت و هز    ید صنعت ی به تول  یقاتیتحق

  .ن محصول وجود ندارد ی اي براینی جانشيچگونه کاالیحاضر ه

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

دولت در  شروع شده و سیاست هاي 1371در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 

توسعه صنعت خودرو سبب . گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی می باشد 

 قطعه ساز 1700توسعه صنعت قطعه سازي در کشور شده است بطوریکه هم اکنون حدود 

 5/2صنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سازي . در کشور فعالیت می نمایند 

 کشور را تشکیل می دهند و در این میان قطعات کند (GNP)درصد از تولید ناخالص داخلی 

مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نیز در آن خانواده قرار دارد ، به لحاظ 

  . تکنولوژیکی از اهمیت باالئی در قطعه سازي برخوردار می باشند 
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۱۱ صفحه

ز با توجه به ارزش یتوسعه صادرات از دیگر سیاست هاي دولت است که قطعات خودرو ن

نگاه ویژه مسئولین به صادرات . ردی قرار گیتواند جزء محصوالت صادراتیفزوده باال ما

قطعات خودرو، ایجاد ستاد ویژه توسعه صادرات این قطعات در سازمان توسعه تجارت 

 عظیم در توسعه تولید و صادرات یایران و بسیاري از موارد دیگر، نشان از وجود حرکت

راین می توان گفت که هر چند قطعات خودرو در ردیف بناب. قطعات خودرو می باشد 

کاالهاي اساسی و استراتژیک قرار ندارند ولی این قطعات در ردیف کاالهاي مهم و حساس 

  .  کشور قرار دارند 

از اینرو اهمیت . ز جزء مجموعه قطعات خودرو محسوب می شودیمحصول مورد مطالعه ن

  .گردد بندي می ار خودرو طبقهاستراتژیک آن نیز در ردیف صنایع و باز

  

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

صنعت خودرو به لحاظ برخورداري از تعداد تولیـد بـاالي انـواع خـودرو، بزرگتـرین صـنعت            

نرو کـشورهاي تـراز اول در تولیـد خـودرو      یاز ا. مصرف کننده قطعات صنعتی مورد مطالعه است    

ان بزرگترین تولیدکننـده و همچنـین بزرگتـرین مـصرف کننـده قطعـات مـورد                 توانیم به عنو    را می 

  .مطالعه معرفی نماییم

بـه عنـوان   ( عمده تولید کننده خـودرو و میـزان تولیـد آنهـا     يدر جدول زیر فهرست کشور ها    

  .آورده شده است) صنایع مصرف کننده قطعات مورد مطالعه
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۱۲ صفحه

  

  ودرو در جهان کشورهاي عمده تولیدکننده خ-4جدول شماره 

  2006تعداد تولید خودرو سال   نام کشورها  ردیف

      میلیون دستگاه 11  آمریکا  1
      میلیون دستگاه 10,6  ژاپن  2
      میلیون دستگاه 5,9  چین  3
      میلیون دستگاه 15,4  اروپاي غربی  4
     میلیون دستگاه 4,1  اروپاي مرکزي و شرقی  5
    میلیون دستگاه   15,8  سیا و اقیانوسیهآ  6

  گرد آوري از سایت هاي مختلف در ارتباط با تولید جهانی خودرو : ماخذ                

  

تـوان گفـت کـه کـشورهاي عنـوان شـده در جـدول کـه بـه عنـوان             با توجه به جدول فوق مـی      

باشـند، بـه عنـوان کـشورهاي عمـده تولیدکننـده و        کشورهاي مطـرح تولیدکننـده خـودرو مـی        

  .گردند ده اگزوز نیز محسوب میمصرف کنن

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

باشد که در صـنعت خودروسـازي کـاربرد    یقطعه مورد مطالعه طرح حاضر، مجموعه اگزوز م   

خواهد داشت از اینرو با توجه به اینکه در امر صادرات یک کـاال، معمـوالً حجـم صـادرات یکـی از          

نـرو در اینجـا تنهـا بـه شـرایط      یگردد از ا  حسوب می عوامل تعیین قیمت تمام شده کاال در مقصد م        

صادرات قطعات صنعت خودرو توجه شده و از زوایاي مختلـف امکـان صـادرات مـورد بررسـی                 

  .قرار گرفته است

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۱۳ صفحه

  

   معرفی شرایط مورد نیاز صادرات قطعات خودرو-5جدول شماره 
  شرح  شرایط الزم  ردیف

برخورداري از مزیت رقابتی   1
  به لحاظ قیمت

هـاي   کی از معیارهاي مهـم در صـادرات قطعـات خـودرو، قیمـت             ی
باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کالن کـشور        رقابتی جهانی می  

  .در مقایسه با کشورهاي مقصد صادرات باز می گردد
توان بـه نـرخ ارز، نـرخ بهـره، قیمـت مـواد          از جمله این شرایط می    

د که با توجه به متغیـر بـودن   اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کر     
پذیري اقتصادي صادرات در زمان واقعی      عوامل فوق، الزم است توجیه    

  .صادرات و کشور هاي مقصد مورد تحلیل قرار گیرد

برخورداري سازنده از برند   2
  معتبر

 و OEMبازار قطعات خـودرو در جهـان داراي سـه بخـش عمـده        
OES   و AM ز نگاه برند معتبر ورود به از اینرو ا . گردد  بندي می    تقسیم

  :هر کدام از بازارهاي فوق به صورت زیر است
 OES و OEMبازار 

ورود به این بازارها مستلزم برخـورداري از برنـد معتبـر جهـانی              
هایی که فاقـد ایـن برنـد هـستند الزم اسـت بـا        از اینرو شرکت . باشد  می

 بـازار    برند جهـانی، قابلیـت ورود بـه         ایجاد مشارکت با شرکت صاحب    
OEM و OESرا براي تولید خود ایجاد نماید .  

  AMبازار 
توان بـه هـر دو صـورت ورود بـا برنـد معتبـر              در این بازارها می   

هـاي فـروش بـه     لـیکن قیمـت  . جهانی و یا بدون آن نیز حضور پیدا کرد    
  .نسبت برند مورد استفاده تغییر پیدا خواهد کرد

  

برخورداري از مزیت رقابتی   3
  یفیتبه لحاظ ک

مجموعــه اگــزوز خــودرو ، از ســري قطعــات حــساس بــه کیفیــت  
از این رو براي ورود بـه بـازار جهـانی الزم اسـت از کیفیـت          . باشند  می

  .رقابتی جهانی برخوردار بود

  مقررات دولتی  4
تـوان    با مراجعه به مقررات واردات صادرات وزارت بازرگانی، می        

طعـات خـودرو وجـود    گفت که هیچگونه محدودیتی در امـر صـادرات ق       
  .ندارد
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۱۴ صفحه

ن محـصول از نظـر گمـرك    یـ ست کـه ا یـ ن نکتـه ضرور  یـ  با توجه به مـوارد فـوق توجـه بـه ا           

ن حـال جهـت   یـ  باشـد بـا ا  ی مجـاز جهـت صـادرات مـ    يران جـزء کاالهـا  ی ا ی اسالم يجمهور

سـازان  رون کـه خود   یـ ن نکته توجه کـرد کـه بـا توجـه بـه ا             ید به ا  یصادرات قطعات خودرو با   

 ي بـه صـورت صـادرات خـودرو     ی جهـان  يست که در بازارها   یار کوتاه یزمان بس  مدت   یرانیا

 بـه   ی صادرات ي خودروها یدکینرو در حال حاضر صادرات قطعات       ی کنند از ا   یت م یکامل فعال 

ــ یلــیدل  یدکیــت بــازار قطعــات یــن حمای مــدت زمــان انــدك حــضور در بــازار هــدف و همچن

 باشـد از    یر نمـ  یه پـذ  یـ  عنـوان توج   چی مزبور توسط خود شرکت خودروساز به ه       يخودروها

 محـصول اگـزوز خـودرو در نظـر گرفتـه شـود              ي بـرا  ی که هـدف صـادرات     ینرو در صورت  یا

رد تـا بـازار   یدات انجام پذیاز آنها تولی موجود در بازار هدف و ني خودروهای با بررس  یستیبا

 جاد گردد ضـمنا در حـال حاضـر بـا توجـه بـه وجـود             ین محصول ا  ی جهت صادرات ا   یمناسب

د یـ  مناسـب جهـت تول     ی و صنعت  ي اقتصاد يساختها ری عراق و افغانستان که فاقد ز      يکشورها

 و صـادرات بـه   يه گـذار یق دولت جهت سرمای که از طریار خوبی بسيت ها ی باشند و حما   یم

ن یـ  در حـال تـردد در ا       ي بـازار خودروهـا    ینرو با بررسـ   یرد از ا  ی پذ ین کشورها صورت م   یا

 را ی تـوان چـشم انـداز مناسـب    ی میدکین بازار به قطعات ی ازاید نق در مور  یو با تحق   کشورها

 . نمودینیش بین بازارها پی ورود به ايبرا
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۱۵ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداري  هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 به بهره ي واحدهایت اسمیزان ظرفیع و معادن میر وزارت صنابا استناد به اطالعات موجود د

ر ارائه ید اگزوز خودرو از آغاز برنامه سوم تاکنون طبق جدول زیز روند تولیده و نی رسيبردار

  در حدودن محصولیوزن متوسط مجموعه اگزوز با توجه به وجود انواع مختلف ا. ( گرددیم

  .)لوگرم در نظر گرفته شده استی ک10

  )دست: واحد (  روند ظرفیت نصب شده تولید اگزوز در کشور–6دول شماره ج

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  4194830  3476130  3306830  2154830  1980730  1441030  تیظرف
  عی و آمار وزارت صنایواحد اطالع رسان: ماخذ 

د اگزوز ینه تولی دست در زم4194830 یت اسمی به ظرفی واحد صنعت76در حال حاضر 

 ين محصول در استانهاید کنندگان ای باشند که عمده تولیخودرو در کل کشور فعال م

ن ین بازار مصرف ای به بزرگتریکیل عمده آن نزدین قرار دارند که دلیتهران، قم و قزو

ست که با توجه به موانع ین نکته ضروریذکر ا.  باشدیمحصوالت که خودروسازان هستند م

 یت اسمین تر از ظرفییار پای طرح ها معموال بسیت واقعید ظرفی خطوط تولو مشکالت

، یوجود بازار رقابت.  باشدی نمین قاعده مستثنیز از ایآنهاست و محصول اگزوز خودرو ن

 دستگاه ها و ی مورد انتظار، خرابیت اسمید بر اساس ظرفین آالت خط تولیعدم کارکرد ماش

 باشند که ی واحد میت اسمی به ظرفیل عدم دسترسین دالیگر از عمده تریموارد مشابه د
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۱۶ صفحه

 ي واحدهایت عملینرو ظرفیدکنندگان فعال محصول به آنها اشاره شده است از ایتوسط تول

  . باشدی آنها میت اسمیظرف% 75د اگزوز خودرو حداکثر یتول

  )دست: واحد (  تولید اگزوز در کشوری عمل روند ظرفیت–7جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال
 3146122.5 2607097.5 2480123 1616123 1485548 1080773  تیظرف

  

  :گرددیر ارائه مید اگزوز خودرو در نمودار زیت نصب شده تولیروند ظرف

نمودار روند تولید اگزوز از سال 1380 تا کنون
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د ینه تولی فعال در زميحات ارائه شده در ادامه مشخصات واحدهایحال با توجه به توض

  . گرددیکشور ارائه ماگزوز کامل خودرو در سطح 
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۱۷ صفحه

  د اگزوز خودروینه تولی فعال در زميست واحد های ل– 8جدول شماره 

  ظرفیت  واحد  محل استقرار  نام واحد  استان

 385000 عدد تبریز ابراهیم طاهري کهنموئی واسماعیل آقابیگی صدیق
 40000 عدد تبریز   رشیدآذري علی

  آذربایجان
 60000 عدد تبریز   سرتیپی راهیم واب  آقابیگی اسماعیل  شرقی

  آذربایجان 300 تن  میاندوآب شرکت آذرصنعت میاندوآب
 200 تن  ارومیه اگزوز   اروم شرکت  غربی
 100 تن )1 (  اردبیل  صنعتی شهرك   اردبیل پویاي  اردبیل

 6000 عدد   هشتم   پایگاه شهرك  شرکت-آرین صنعت سپاهان
 800 تن    اشترجان هركش اصفهان اگزوز

 90000 دستگاه    گلپایگان شهرك   شرکت- گلپایگان  صابر یدك
 4500 عدد  منطقه صنعتی اصفهان   وازگن-  طهماسیان

  اصفهان

 200 تن  اصفهان ... قدرت ا-عابدي سهر فیروزانی 
 90 تن   ایالم   صنعتی شهرك  شرکت افروز ایالم  ایالم

 480 تن  بومهن-آبعلی ادهج ( تهران  صباح  

 (ورضاعبداللهی   شیروان  علی عیدان)   تندر تولیدي 
   خاك-  خاوران ( تهران

 )سفید
 90 تن

 18 تن )فیلستان ( پاکدشت   حسینی صنعتی   تولیدقطعات 
فاطمه وزهراسمیه تورانی -محمود-احمد

 )صفرتورانی(وفرهادي
 36 تن  ساوجبالغ

 50000 عدد  ،اتحاد،خ آب سازمان(تهران   جام ایران

  هونر ایران
   مخصوص جاده ( تهران

 )کرج
 500 تن

 110 تن  ورامین  شیرزاد برادران
 500 تن  بومهن-آبعلی جاده ( تهران   اگزوز تالش
 67 تن  آباد،یافت ساوه،نعمت جاده طهارم  خالصی سیدهاشم

 235 تن  بومهن-آبعلی جاده ( تهران   کیهان صنعتی
 180 تن )خالزیر ( ري   شریعتی عزیزاهللا
 540 تن  )  دشت سیمین ( کرج   فراهانی علی

 18000 عدد  تهران  فرهادچمنی

  تهران

  هنر زرین کارگاه
   خاك-  خاوران ( تهران

 )سفید
 12 تن
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۱۸ صفحه

  د اگزوز خودروینه تولی فعال در زميست واحد های ل– 8جدول شماره 

  ظرفیت  واحد  محل استقرار  نام واحد  استان

 500 تن  تهران   گلچین  سازي ماشین

 مبین قطعه آسیا
   شهرك ( پاکدشت
 )ادعباس آب صنعتی

 112 تن

 110 تن  کرج  محمدرضاحرآبادي
 320 تن )مالرد(شهریار  مالرداگزوز

 ) دودبر ایران(نیکسان کار 
   مخصوص جاده ( تهران

 )کرج
 1500 تن

   اگزوز پارس
   مخصوص جاده ( تهران

 )کرج
 233180 عدد

  مافلر  ایران تولیدي
   مخصوص جاده ( تهران

 )کرج
 75 تن

 6720 تن نیشابور اگزوز خودرو خراسان
 200 تن مشهد  مشهد تجلیل

 500 تن  چناران شرکت اگزوز سازان خراسان
 650 تن مشهد  ساز  قطعه احسان

 2000 تن نیشابور اگزوز خودرو خراسان
 20000 عدد سبزوار  کوشکی وپرسکاري تولیدي

 170 تن ورنیشاب دنیاي ماشیت سازي کاوش صنعت بینالود
 200 تن نیشابور  بینالود فوالد قطعه

 108 تن نیشابور  فیوز صنعت
 500 تن نیشابور و فرتاش و بکتاش درودي و طاهره همدانی محمود

 خراسان
  يرضو

 250 تن نیشابور مهدي محرري
   خوزستان 30000 عدد اهواز تعاونی وایاساز

 50000 عدد اهواز  وایاساز   تعاونی شرکت
  زنجان 80000 دست   زنجان   صنعتی شهرك ن محور خودروزنجا

 40000 عدد  زنجان  اگزوز  ایران شرکت
 300 عدد  سمنان   باك   سمنان شرکت  سمنان

 200 تن  لیا   صنعتی شهرك   اگزوز ممتاز میثم  تولیدي صنعتی تعاونی
   قزوین 15 تن  البرز شهر صنعتی   البرز  موتورسیکلت تیزچرخ

 120 تن  لیا  صنعتی مجتمع  کاران  شهام
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۱۹ صفحه

  د اگزوز خودروینه تولی فعال در زميست واحد های ل– 8جدول شماره 

  ظرفیت  واحد  محل استقرار  نام واحد  استان

 100000 قطعه  قم )محمدرضا مدنی (  میالد قم  تولیدي شرکت
 100000 عدد  قم آقایان محسن صفایی و محمدجواد مهپور
 61 تن  قم شرکت تولیدي صنعتی جهان اگزوز میهن

 1400 تن  قم   قم   بهران  اگزوز پارت  صنعتی   تولیدي شرکت

   قم

 38000 عدد  قم ان محسن صفایی و محمدجواد مهپورآقای
 250 تن  سنندج   اگزوز   غرب شرکت  کردستان
 20000 عدد   کرمانشاه   صنعتی شهرك    پراو یدك شرکت  کرمانشاه

 115 تن  رشت    گوهري  مهماندوست رسول
 700 تن  بندرانزلی  امید گیالن
 10000 دست  رشت خزر انباره

 300000 دستگاه  رشت شرکت فومن پارت
 15 تن  رشت علی اصغري ماتک

   گیالن

 250 عدد  رشت  منفرد شمال
 1050 تن  دورود   صنعتی شهرك ایرج لک  لرستان

 30000 عدد نوشهر   خزر   پاك شرکت
 10000 دست بابلسر  مازند اگزوز  صنعتی  تولیدي   تعاونی شرکت
 حدید گستر   و تولیدي  مهندسی و   طراحی شرکت

  آمل
 100 تن   آمل   صنعتی شهرك

 20000 دست بابلسر   علیرضا اسدالهی

   مازندران

 قائمشهر تقی براري پایین لموکی
هزار 
 22 عدد

 27 تن  خمین    علیمردان صادقی  مرکزي 60000 عدد  اراك  اراك  ماشین یدك
 750 تن   رزن   صنعتی ركشه شرکت تولید اگزوز آریا صنعت همدان  همدان

 350 تن یزد شرکت یزداگزوزایران یزد 25000 عدد یزد شرکت مجتمع تولیدي وصنعتی کویراگزوزیزد
  واحد آمار و اطالع رسانی وزارت صنایع و معادن : ماخذ

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

ن، اره لنگ، خم کن یوتی گیچین طرح عبارتند از قیت مورد استفاده در ان آالین ماشیمهمتر

، نورد لب برگردان، دستگاه نقطه جوش، پرس، دستگاه جوش، جک ی، نورد غلطکیدست

 ي، شرکت های کردن و کمپرسور که با توجه به توان صنعت گران داخلیضیک بیدرولیه

ن محصوالت یه اینرو جهت تهیهستند از ان محصوالت فعال ید اینه تولی در زميادیار زیبس

ن آالت مورد یمشخصات ماش.  باشدیاج به وارد کردن آنها از خارج از کشور نمیاحت

ل ین آالت در جدول ذین ماشیه کنندگان معتبر ای از تهين طرح به همراه تعدادیاستفاده در ا

  . گرددیارائه م

  نندگان ماشین آالت  لیست پیشنهادي تعدادي از تامین ک- 9جدول شماره 

  ن کنندهینام واحد تام  مشخصات  نینام ماش  فیرد

  فوالد سابان
 با توان برش ورق یکیدرولیه  نیوتی گیچیق  1  کاوه ابزار

  متریلی م6 ضخامت ي متر5/2
  زیق تبریدق
  يری خين سازیماش

  متریلی م200ر یبا قطر کارگ  اره لنگ  2  پوالد سا
  نیکوالك ماش
  یاهرم  یخم کن دست  3  ستمیآحاد س

  ای مهرنين سازیماش
  نیاصفهان ماش

 و ینورد غلطک  4  تهران صنعت خدابخش
  -  لب برگردان

  نیفوالد قزو
  خاور پرس
  يک ضربه ایدرولیه  پرس  5  نیاصفهان ماش

  پرس ابزار تهران
    دستگاه جوش  6  نیکاوشگران صنعت وز

  ک گامیشرکت ن
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۲۱ صفحه

  

  

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

د اگزوز کامل خودرو را اخذ ی ، مجوز ساخت کارخانه تولی واحد صنعت18در حال حاضر 

ن یک استان، شهر محل استقرار و همچنی مذکور به تفکياند که مشخصات واحدها نموده

  . گردد یل ارائه می در جدول ذیکیزیشرفت فیزان پیم

   در دست احداثيست واحد های ل– 10دول شماره ج

  محل استقرار  نام واحد  استان
شرفیپ

ت 
  یکیزیف

واحد 
  سنجش

  تیظرف

  25000  عدد  20  آذرشهر  ی گاوگانیداود مرات
  300  تن  90  زیتبر  زیق تبریا عایمیشرکت ک

جان یآذربا
  یشرق

  200  تن  50  زیتبر  يد آذری رشیعل
  50  تن  10  بادرود   شرکت-ر اگزوز کمالیکو  اصفهان
   چهارمحال

 یشهرك صنعت  بهرام باستان  ياریبخت
  100  تن  20  فرخشهر

  نیقزو  25000  عدد  2  نیقزو  ا پاك مبدلیآر
  200  تن  41  ای لیمجتمع صنعت  ایگرما فوالد ل

 ی طالبی، نادر غالمعلی ابوطالبيمهد
  440  تن  60  قم  یی فروي عسگریزاد و عل

  2400  تن  80  قم  لفضل و ابوای اصل علیسوران
  150 تن  40  قم  شرکت پارت بهران قم

  قم

 یشهرك صنعت  ه قمینوآوران شکوه
  100 تن  70  هیشکوه
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۲۲ صفحه

هزار   30  قم  الد قمی ميدی تولیشرکت صنعت
  400  عدد

  25000  عدد  43  کرمانشاه  ثارگرانی ا556 یشرکت تعاون  کرمانشاه
ه یلویکهک
ر یو بو
  احمد

 ینعتشهرك ص  ثارگرانی ا317 یتعاون
  3000 تن  95  دوگنبدان

  1300 تن  81  یبندر انزل  النید گیشرکت ام  النیگ
  1000 تن  36  بروجرد  ير سرداریعباس ام  لرستان

 - نوریشهرك صنعت  عباس خواستان
  مازندران  900 تن  38  چمستان

  300  تن  15   بابکانیشهرك صنعت  ي کناریرضا اسدالهیعل
   صنایع و معادن واحد آمار و اطالع رسانی وزارت: ماخذ

هاي در حال ایجاد کشور آورده شد بنابراین مطابق سوابق   فهرست طرح10در جدول شماره 

زیر فرض  از آنها به صورت ي طرحها، مقاطع بهره برداریشرفت فعلیموجود، بر حسب درصد پ

   :شده است

   پیش بینی زمان بهره برداري از طرحهاي در حال اجرا– 11  شمارهجدول

  سالی که طرح به بهره برداري خواهد رسید  یشرفت فعلی طرحدرصد پ

  1386سال          درصد70 – 99

  1387سال          درصد40 – 69

  1388سال          درصد10 – 39

  1389سال    بعد از       درصد1 – 9

  

 کـه در آینـده بـه ظرفیـت نـصب شـده       ایجـاد  در حـال   يها  با توجه به جدول باال ، ظرفیت طرح       

ن طرحهـا در  یالزم به ذکر است که ا (بینی است   شور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش        ک

ن خواهـد بـود کـه    یـ ن رو فرض بر ایند از ای نماید نمیت خود تولی با حداکثر ظرفي راه انداز  يابتدا
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۲۳ صفحه

 یت اسـم یـ  درصـد ظرف 65 و در سال دوم با یت اسمی درصد ظرف  60 با   يدر سال اول بهره بردار    

 آنهـا  ید عملـ یـ ت تولیـ  خود کـه حـداکثر ظرف  یت اسمی درصد ظرف75ت در سال سوم به   ی نها و در 

ن وزن متوسـط مجموعـه اگـزوز بـا توجـه بـه وجـود انـواع مختلـف ایـن                    ی همچن ابندیاست دست   

   ) کیلوگرم در نظر گرفته شده است5محصول 

  

  )دست(عرضه داخلی تولید اگزوز بینی   پیش-12جدول شماره 

  سال
  تیظرف

1386  1387  1388  

 532500 461500 426000   درصد70-99 یکیزیشرفت فیپ

 80600 74400 ---   درصد40-69 یکیزیشرفت فیپ

 396000 --- ---   درصد10-39 یکیزیشرفت فیپ

 1009100 535900 426000  مجموع ظرفیت واحدهاي در دست احداث 

 3146123 3146123 3146123  ظرفیت واحدهاي فعال

 4155223 3682023 3572123  عرضه داخلی پیش بینی 
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۲۴ صفحه

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

 اگزوز یدکنندگان داخلیط واردات ذکر شد با توجه به وجود تولیهمانگونه که در قسمت شرا 

ازار خدمات ن محصول عمدتا جهت پوشش بی، واردات ايدی تولي اکثر خودروهايخودرو برا

 که ي کارخانجات خودرو سازيدی تولين جهت استفاده در خودرو هایپس از فروش و همچن

در ادامه جدول واردات محصول .  شودی شوند استفاده مید می تولCKDبه صورت فول 

 تاکنون 1385 گردد الزم به ذکر است که آمار واردات سال ی گذشته ارائه مي سالهایط

  . منتشر نشده است

  1384 لغایت 1379 واردات طی سالهاي – 13ول شماره اجد

  1379آمار واردات سال 

  یالیارزش ر  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد
ارزش 

  يدالر

  287279  504175094  41677  امارات   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
  19602  34401131  80  انگلستان   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
  32077  56295739  6149  وانیتا   اگزوزياره و لوله هاانب  870892
  8424  14784297  3501  هیترک   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
  5369  9422180  1505  نیچ   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
  131  230115  100  عراق   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
  260117  456505394  28863  فرانسه   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
  10  18085  20  تیکو   اگزوزيانباره و لوله ها  870892

      82616  مجموع وزنی

  

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۲۵ صفحه

  1380آمار واردات سال 

  ارزش دالري  ارزش ریالی  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد

انباره و لوله هاي   870892
 1756 3082319 280 آلمان  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 28487 49993849 35690 ات متحده عربیامار  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 34883 61219502 2290 تایوان  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 6678 11720166 5368 ترکیه  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 40310  70743141 28490 رومانی  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 591010 1037223160 15118  فرانسه  اگزوز

      87236  مجموع وزنی

  

  1381آمار واردات سال 

  یالیارزش ر  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد
ارزش 

  يدالر

 616 4877997 227 آذربایجان  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 61322 475488497 36746 امارات متحده عربی  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 20572 162956595 16475 ترکیه  باره و لوله هاي اگزوزان  870892
 8298 65718615 18625 چین  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 16134 127778997 14305 رومانی  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 64444 510395389 5605 مازي  انباره و لوله هاي اگزوز  870892



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۲۶ صفحه

 50090 396710204 1200 مجارستان  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
      186366  مجموع وزنی

  

  

  1382آمار واردات سال 

  يارزش دالر  یالیارزش ر  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد

 10026 79403948 2428 اتریش  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 2455 19445756 300 اسپانیا  انباره و لوله هاي اگزوز  870892

امارات متحده   نباره و لوله هاي اگزوزا  870892
 144823 1147021153 82695 عربی

 7875 62365806 980 ایتالیا  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 60250 477174916 14603 برزیل  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 3664 29019143 442 تایوان  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 56507 447562943 45336 ترکیه   لوله هاي اگزوزانباره و  870892
 28268 223881298 13407 چین  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 3119 24700812 75 سوئد  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 724720 5739784468 708819 کره جنوبی  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 10 76487 15 ویتک  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 47654 377421175 8330 مازي  انباره و لوله هاي اگزوز  870892

منطقه آزاد   انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 14117 111810105 15500 چابهار

      892930  مجموع وزنی

  

  1383آمار واردات سال 



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۲۷ صفحه

  يارزش دالر  یالیارزش ر  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد

 ياره و لوله هاانب  870892
  اگزوز

امارات متحده 
 10587.63 89994635.71 8319 عربی

 يانباره و لوله ها  870892
 99851.69 848739433.29 10114 انگلستان  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 2096.33 17818811 240 ایتالیا  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 6814.45 57922823 72 تایوان  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 52705.74 447998830 61033 ترکیه  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 1496.46 12719923 1055 جمهوري کره  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 34394.06 292349521 48000 چین  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 24759.33 210454137.09 43260 رومانی  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 4331.36 36816539 1067.82 ژاپن  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 3866875.73 32868443864.58 155708.71 فرانسه  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 38.84 330214 46 کویت  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 239701.75 2037464934 30129.5 مالزي  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 2011.15 17094806 600 هند  اگزوز

      359675  مجموع وزنی

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۲۸ صفحه

  1384آمار واردات سال 

  يارزش دالر  یالیارزش ر  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد

انباره و لوله هاي   870892
  اگزوز

امارات متحده 
 عربی

20887 1712809480 188142 

انباره و لوله هاي   870892
 246090 2241793311 38771 انگلستان  گزوزا

انباره و لوله هاي   870892
  341129 3060452728 41595 ایتالیا  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 77733 697867000 14035 فنالند  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 371 3367235 160 لیبرز  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
  2053 18620564 98 آلمان  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 77630 695045262 37268 چین  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
  20781 187529584 31775 رومانی  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 99803 903427509 6440 ژاپن  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 333632 3044673859 47726 فرانسه  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 89565 808475909 87196 هیترک  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
  304211  2750609198 47071 مالزي  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 266 2373664 110 دانمارك  اگزوز



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۲۹ صفحه

انباره و لوله هاي   870892
  15  139389 7 تیکو  اگزوز

      373139  مجموع وزنی
  سالنامه آمار بازرگانی گمرك جمهوري اسالمی ایران: ماخذ 

  .گرددیر ارائه میخالصه اطالعات جداول فوق در جدول و نمودار ز

  میزان واردات طی سالیان اخیر- 14جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  373139  359675  892930  186366  87236  )کیلوگرم (میزان واردات
 37314 35968 89293 18637 8724 )دست (میزان واردات

  

نمودار روند واردات اگزوز از سال 1380 تاکنون

0

20000

40000

60000

80000

100000

1380 1381 1382 1383 1384
سال

دار
مق

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۳۰ صفحه

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

نرو ی باشد از ایزان مصرف محصول در گذشته موجود نمی از میقین که آمار دقیبا توجه به ا

 ید داخلیزان تولیان گذشته حداکثر به می سالیزان مصرف طی رسد که مین طور به نظر میا

 باشد که اصطالحا به آن ی صادرات آن ميخودرو به همراه مجموع واردات منهامحصول اگزوز 

ان گذشته طبق اطالعات به دست آمده از ی سالیرا طی گردد زی محصول اطالق ميمصرف ظاهر

 با حداکثر توان یاز روزافزون داخلین کارخانجات با توجه به نین محصول، ای ايدی توليواحدها

نرو روند مصرف ی خود را به فروش رسانده اند از ايدیمحصوالت تولد مشغول بوده و یبه تول

 آن بوده ید داخلیزان واردات محصول و مجموع تولیمحصول همانگونه که ذکر شد برابر با م

  .است

  )دست( ی سالیان اخیر  طصادراتمیزان - 1/14جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  سال
 2607097.5 2480123 1616123 1485548 1080773  میزان تولید داخل

 37314 35968 89293 18637 8724 وارداتمیزان 

 427 82 880 9101 6471 میزان صادرات
 2643984 2516009 1704536 1495084 1083026 میزان مصرف



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۳۱ صفحه

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

 و ی خارجي ورود به بازارهايحصول ذکر شد براط صادرات میهمانگونه که در بخش شرا

گر جزء ی قابل رقابت با محصوالت ديمتهایت مناسب به همراه قیفیت کیفروش محصول رعا

دکنندگان و صادرکنندگان محصول ید از جانب تولیباشند که بایار مهم می بسيفاکتورها

 اگزوز يباره و لوله هادر ادامه جداول مربوط به آمار صادرات ان .رندیمورد توجه قرار گ

 از طرف گمرك منتشر نشده 1385الزم به ذکر است که آمار صادرات سال  .گرددیارائه م

  .است

  1384 لغایت 1379 صادرات طی سالهاي – 15جدول شماره 

  1379صادرات سال 

  يارزش دالر  یالیارزش ر  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد

 يانباره و لوله ها  870892
  99  173745  90  امارات  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
  170  298350  140  افغانستان  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
  49780  87363900  10422  جانیآذربا  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
  3697  6488235  4800  عراق  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
  957  1679535  870  تیکو  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
  43  75465  39  قزاقستان  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
  اگزوز

ون یفدراس
  4167  7313085  1738  هیروس



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۳۲ صفحه

 يانباره و لوله ها  870892
  21  36855  18  ترکمنستان  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
  1209  2121795  1080  هیترک  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
  844  1479465  766  نیاکرا  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
  55  96525  50  ازبکستان  اگزوز

      20013  یمجموع وزن

  

  

  1380صادرات سال 

  يارزش دالر  یالیارزش ر  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد

انباره و لوله هاي   870892
 16879 29622645 5548 آذربایجان  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
  زوزاگ

امارات متحده 
 17613 30910815 16720 عربی

انباره و لوله هاي   870892
 88 154440 147 تاجیکستان  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 55 96525 50 ترکمنستان  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 38692 67904460 29215 روسیه  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 19319 33904845 12304 عراق  اگزوز

 134 235170 122 فرانسهانباره و لوله هاي   870892



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۳۳ صفحه

  اگزوز

انباره و لوله هاي   870892
 600 1053000 600 قطر  اگزوز

      64706  مجموع وزنی

  

  1381صادرات سال 

  يارزش دالر  یالیارزش ر  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد

 يانباره و لوله ها  870892
 30909 244799355 26634 ه عربیامارات متحد  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 90758 718800360 54888 ترکیه  اگزوز

 يانباره و لوله ها  870892
 39512 312935040 9488 عراق  اگزوز

      91010  یمجموع وزن

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۳۴ صفحه

  1382صادرات سال 

  ارزش دالري  ارزش ریالی  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد

 649 5143750 250 ازبکستان   لوله هاي اگزوزانباره و  870892
 310 2455200 360 افغانستان  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 1098 8696160 272 تاجیکستان  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 545 4316400 605 ترکیه  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 2695 21343455 855 روسیه  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 41729 330493680 5875 عراق  انباره و لوله هاي اگزوز  870892
 1689 13371600 586 کویت  انباره و لوله هاي اگزوز  870892

      8803  مجموع وزنی

  

  1383صادرات سال 

  يارزش دالر  یالیارزش ر  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد

 115.88 985021 29,5 نازبکستا   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
 111.37 946620 100 افغانستان   اگزوزيانباره و لوله ها  870892

امارات متحده    اگزوزيانباره و لوله ها  870892
 عربی

55 544794 64.09 

 20.39 173320 4 رومانی   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
 521 4428500 180 قرقیزستان   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
 2183.12 18556560 450 گرجستان   اگزوزيانباره و لوله ها  870892

      818,5  مجموع وزنی

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۳۵ صفحه

  1384صادرات سال 

  يارزش دالر  یالیارزش ر  )لوگرمیک(مقدار  کشور  شرح تعرفه  کد

  21672  194821440 3800 عراق   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
 1050 9559200 350 کانادا   اگزوزيانباره و لوله ها  870892
 23055 207378306 120 ایاسپان   اگزوزيانباره و لوله ها  870892

      4270  مجموع وزنی
  سالنامه آمار بازرگانی گمرك جمهوري اسالمی ایران: ماخذ 

  .گرددیر ارائه میخالصه اطالعات جداول فوق در جدول و نمودار ز

  ان اخیر طی سالیصادراتمیزان - 16جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  4270  818,5  8803  91010  64706  )کیلوگرم (میزان صادرات

 427 82 880 9101 6471 )دست (میزان صادرات

 

 

نمودار روند صادرات اگزوز از سال 1380 تاکنون 
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   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۳۶ صفحه

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

مجموعه ست که بازار مصرف ین نکته ضروریاز به محصول توجه به ای نیجهت بررس

 يدید خودرو که در مجموعه تولیبخش اول کارخانجات تول.  باشدیاگزوز شامل سه بخش م

 ی میید محصول نهای تولي براي واسطه اين محصول به عنوان کاالیخود اقدام به نصب ا

د شده در ی تولي خودروهایدکین محصول، بازار لوازم یبخش دوم بازار مصرف ا. ندینما

ن ی ای مصرف مربوط به بازار صادراترن بازاید و بخش سوم ا باشیحال استفاده م

  .ردی گی قرار مین سه بخش مورد بررسیک، ایدر ادامه به تفک. محصول است

v د خودرو یاز کارخانجات تولین 

 در ي سواريون عدد خودرویلی م1/1ش از ی کشور بيبنابر اظهارنظر مسئوالن خودروساز

د خودرو باعث شده ی گذشته روند شتابان توليها سال یط. د خواهد شدی تول1386سال 

ون یلیک میش از ی به ب1375 هزار دستگاه در سال 4/94ن محصول از ید ایاست که تول

ن صنعت وجود ی درصد رشد در ا20با به طور متوسط ساالنه ی تقریعنی. دستگاه برسد

 ي در سالهاران کهی اينرو همگام با رشد روزافزون صنعت خودروسازیداشته است از ا

 باشد، صنعت قطعه ید میراژ تولیش تین خودروسازان جهان در افزایشتازتریر جزء پیاخ

زان یر میدر جدول ز .د رشد متناسب داشته باشدیزان تولین مید جهت پوشش ایز بای نيساز

  . ارائه خواهد شد1385ت ی لغا1378 ي سال های طي سواريد انواع خودرویتول

  

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۳۷ صفحه

  1385 لغایت 1378ان تولید انواع خودروي سواري طی سال هاي  میز-17جدول شماره 

واحد   نام محصول
  متوسط رشد   85  84  83  82  81  80  79  78  سنجش

انواع سواري و 
  وانت

هزار 
   درصد8/24  1/1050  5/953  8/842  2/723  8/512  7/364  1/283  1/226  عدد

  ع و معادنیرو محرکه وزارت صنای و نين سازیع ماشیدفتر صنا: ماخذ
  

 يران در صورت داشتن رشد اقتصادی، ای و صنعتيبنابر اظهار نظر کارشناسان اقتصاد

ک دوره ی به خودرو در یاز روزافزون بازار داخلین نی درصد در سال و همچن5متوسط 

 يزین برنامه ریون خودرو در سال خواهد بود بنابرایلی م5/1ش از ید بیازمند تولیچهارساله ن

  . باشدی میهی بديزان خودرو توسط قطعه سازان امرین میاد یجهت تول

v  یدکیبازار لوازم 

ون خودرو در سطح کشور در حال یلی م5/8ش از ی موجود بيدرحال حاضر بنابر آمارها

 و ي سوارشاملن و کار بوده و فقط ی سنگيزان جدا از خودروهاین می باشد که ایتردد م

ن تعداد خودرو در سطح ی ایدکین قطعات ی جهت تامیار بزرگین بازار بسیوانت است بنابرا

ر اگزوز عمر یض و تعمینه تعوی در زمیبنابر اظهار نظر کارشناسان فن. کشور وجود دارد

ض و ی، تعويازمند بازنگری گردد و پس از آن نیک اگزوز در حدود پنج سال برآورد مید یمف

ن ید خودرو در کشور و همچنیولنرو با توجه به رشد روزافزون تی باشد از ایر میا تعمی

 ی و لوازم مصرفیدکی، بازار یدکیازمند به قطعات یون خودرو نیلی م5/8ش از یوجود ب

  . در کشور خواهد بودی صنعتين بازارهای از مهمتریکیخودرو 

  
v صادرات محصول 
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۳۸ صفحه

بر اساس اطالعات موجود در جداول صادرات مجموعه اگزوز که در بخش آمار صادرات 

 ين کشورهایافته و همچنی تازه استقالل يآن اشاره شد در حال حاضر کشورهامحصول به 

 ی وارداتیدکیازمند قطعات ی  نی صنعتيرساختهایف بودن زیل ضعیعراق و افغانستان به دل

 موجود در بازار خود هستند و  شرکتها و کارخانجات ي خودروهایدکین لوازم یجهت تام

 در حال تردد ي خودرو هایدکیق بازار لوازم ی دقی و بررستوانند با در نظر گرفتنی میرانیا

  . خود فراهم آورند ي را برایار مناسبین کشور ها بازار بسیا

جهت پیش بینی (بنابراین با توجه به کلیه مطالب ارائه شده در باال، در ذیل ابتدا به پیش بینی 

 سالهاي گذشته استفاده میزان تولید خودرو طی سالهاي آتی از روش رگرسیون از تولیدات

میزان تولید خودرو پرداخته شده است و سپس به برآورد میزان رینگ چرخ ) شده است

  .خودرو طی سالهاي آتی پرداخته شده است

  1388 لغایت 1386 طی سال هاي  اگزوز خودروتقاضاي داخلیمیزان پیش بینی  -1/17جدول شماره 

  1388  1387  1386  واحد سنجش  نام محصول

  5/1452  4/1324  2/1196  هزار عدد  واع سواري و وانتان
میزان اگزوز مورد نیاز براي خودروهاي 

  5/1452  4/1324  2/1196  هزار عدد  )یک عدد اگزوز براي هر خودرو(تولیدي 

  8500  8500  8500  هزار عدد  تعداد خودروهاي سواري و وانت موجود
مورد نیاز براي خودروهاي اگزوز میزان 

  1700  1700  1700  هزار عدد  )ار قطعات یدکیباز(موجود 

 3152/5 3024/4 2896/2  هزار عدد  مورد نیازاگزوز پیش بینی کل 

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۳۹ صفحه

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

ه یلق ابعاد، مشخصات و جنس مواد اویک محصول از طری يد برای مختلف تولي روشهایابیارز

در مورد اگزوز به تناسب ساختار قطعات آن که از . ردی گیل دهنده آن صورت میقطعات تشک

 ی را مينورد و جوشکار ،ي، خم کاري برش، سوراخ کاریشوند مراحل کلیورق و لوله ساخته م

 ين مرحله برای مثال در اوليبرا .د آن نام بردید و تنها روش تولی توليندهایتوان به عنوان فرآ

  است که تنها روش برش ورقیهی شود و بدیند برش ورق استفاده مید مخازن انباره از فرایلتو

ازمند ی باشد و به لحاظ تعداد قطعات نی میچی از قيرید قطعات با ابعاد منتظم بهره گی توليبرا

ز با توجه به ی نين صورت در مرحله بعدی شود به همین استفاده میوتی گیچیند، از قین فرآیا

ن یا گر دریاز نکات د.  باشدی آنها مالك میین آالت و توانای از ماشيریند ، تنها بهره گیع فرآنو

 باشد که به یون باال میا با درجه اتوماسی و ین آالت خاص، عمومیص ماشین و تخصیینه تعیزم

تن د انواع اگزوز خودروها، در نظر گرفید در جهت امکان تولی خط تولي بااليریل انعطاف پذیدل

ات مونتاژ ی عمليح است که برایالزم به توض.  مناسب تر استیزات عمومین آالت و تجهیماش

 شود و ی و جوش برق استفاده می، جوش مقاومتي، پرس کاری درز کوبيندهایقطعات از فرآ

ن نوع یید اگزوز وجود ندارد تنها تعیگر در تولی دي و روش هايریدر مجموعه ها امکان به کار گ

  .ند را مشخص کندی توان روش فرآیالت من آیماش

  ند منتخبتشریح جامع فرآی

افته یل ی لوله جدا، انباره وسط و انباره عقب تشکيمجموعه اگزوز خودرو از سه قسمت مجزا

ل قرار داشتن در معرض فشار و درجه حرارت باال که موجب ید انباره ها به دلیاست و در تول

) ومینیب آلومی با نسبت موثر ترکياژیفوالد آل( زیرق آلمونا شود استفاده از وی آنها میخوردگ

ه آن، از ورق ی تهي باالينه هاین نوع ورق و  هزی بودن ای باشد اما به لحاظ وارداتیمناسب م
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د اگزوز در برش، یند  تولیهمانطور که اشاره شد فرآ.  شودیزه استفاده می و گالوانیفوالد روغن

با مشابه ید دو انباره تقریند تولیفرآ.  شودی خالصه ميکار و جوش ي، خم کاريسوراخ کار

ک به طور مجزا ید هر یند تولی در فرآیز قطعات و تفاوت جزئیگر بوده اما به لحاظ تمایکدی

ند آن شامل برش، ی شود و فرآین لوله جدا که از لوله ساخته می گردند همچنی میبررس

د قطعات یپس از تول.  شودیح داده میه توضز بطور جداگانی باشد نی مي و جوش کاريخمکار

د که در هر یرد تا محصول کامل به دست آی گی آنها صورت ميند مونتاژ بر رویهر قسمت فرآ

ز اشاره خواهد یاز آن نیزات مورد نیات مونتاژ و تجهید به عملیند تولیقسمت پس از شرح فرآ

  .شد

  بدنه انباره عقب

ن نوع ی مناسب تری شود ولیمتر ساخته میلی م1امت  به ضخی روغنSt-37ن قطعه از ورقیا

 ی خروجيبات گازهای از ترکی و اثرات ناشی است که مقاوم در برابر خوردگزیورق، ورق آلمونا

 ی مقدور نمی بودن آن امکان استفاده از آن به سادگی باشد که به جهت وارداتیاز اگزوز م

 یزه میه آنها در اگزوز وجود دارند ورق گالوان که امکان استفادییگر ورق هایاز انواع د. باشد

ن یات در بدنه انباره عقب اگزوز بدیب عملیترت. ن هستندیباشد که بسته به نوع سفارش قابل تام

عرض ( به عرض مورد نظر ییک به نوارهایدرولی هیچیصورت است که ابتدا ورق توسط ق

  شده از طول به فواصل مورد نظردهی بري شود سپس نوارهایده میبر) افته استوانهیگسترش 

 دو لبه ی خورند پس از آن با استفاده از خم کن دستیبرش م)  افته استوانهیطول گسترش (

 شوند و پس از آن ی هم خم مي رویات درزکوبیمتر جهت عملیلی م4 - 6   عرض ورق به عرض

ل خوا یتبد) رول(ه  به شکل استوانی برقی ، در دستگاه نورد غلطکیچیده شده توسط قیقطعات بر

 3-4 استوانه به عرض ی و تحتانی فوقانيله نورد لبه برگردان لبه هایسپس به وس. هد شد
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 هم قرار داده و ي خم شده را روي شوند و به دنبال آن اپراتور لبه های درجه خم م90متر یلیم

 یاشد قرار م بی مي تن که به شکل استوانه ا25 يه ثابت پرس ضربه ایاستوانه را در داخل پا

 شوند ی هم انجام مي استوانه روي لبه هایات درز کوبیرو و پرس عملیدهد سپس با اعمال ن

ک ین دو با هم برابر باشند ی دارد چنانچه ایتعداد ضربات پرس به طول سنبه و طول درز بستگ

 یش میافزا) در طول درز( کند و به نسبت کوچک بودن سنبه تعداد ضربات یت میضربه کفا

  .ابدی

له ی حاصل گردد به وسيشترینان بین که از محکم شدن اتصال اطمی به جهت ایپس از درز کوب

ن ین قطعه تا همیات ایند عملیفرآ.  دهندی می نقطه آن را جوش مقاومت6دستگاه نقطه جوش از 

  . ردی پذی آن انجام ميگر رویات مونتاژ قطعات دین پس عملی باشد و از ایمرحله م

   عقبشبکه انباره

  :ر استیند آن به قرار  زی باشد که شرح فرآین قطعه معموال از جنس انباره میا

ده شده جهت مشبک شدن یقطعات بر. شودین برش زده میوتی گیچیابتدا ورق توسط ق

 ی ميپرس مورد استفاده از نوع ضربه ا.  شوندی منتقل ميبه قسمت پرس کار) يسوراخکار(

س ی سنبه و ماترينرو قالب هایر بوده و ازای هر انباره متغيبرا شبکه يباشد ، تعداد سوراخکار

نرو ی اگزوز قابل استفاده باشد از اي انواع مختلف شبکه هاي کنند که برای انتخاب ميرا به گونه ا

ف یدر سه رد( شود ی عدد در نظر گرفته م61س با تعداد سوراخ ین طرح قالب سنبه ماتریدر ا

 ي متر است و بسته به طول مشبک سازیلیمتا چهار  ها سه قطر سوراخ) ي عدد21-20- 20

 8 تا 6با ی شبکه انباره عقب عموم خودروها تقريابد که برای یر میی تغیتعداد قطعات سنبه زن

ل یتبد) استوانه( آن را به شکل رول یستی بای کند پس از مشبک شدن ورق، میت میضربه کفا
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 سه غلطک ين دستگاه دارای شود و ای استفاده می برقین کار از دستگاه نورد غلطکی اينمود برا

  .  گرددین میق الکترو موتور تامی آن از طری حرکتيروی بوده که نياستوانه ا

له دستگاه ی ورق، اتصال ثابت به وسي هم قرار گرفتن لبه هايسپس از چند نقطه از محل رو

 ثابت یکی(  دو فک يده دارا مورد استفایدستگاه جوش مقاومت. ردی گی صورت میجوش مقاومت

 يق فشار پا بر روی متحرك بوده که حرکت آن از طرییاست معموال فک باال)  متحركيگریو د

رد، ی گین ورق رول شده را در بر می که دو فک ثابت و متحرك طرفیهنگام. ردیگیپدال صورت م

  . گردد ی در نقطه اتصال مین و آمپر باال سبب ذوب شدن موضعییان با ولتاژ پایجر

  درب انباره عقب

رد و جنس آن از ورق ی گین قطعه دو عدد در انباره عقب اگزوز مورد استفاده قرار می از ا

ابتدا .  باشدیر میند آن به شرح زیب فرآی باشد که ترتیمتر میلی م1 با ضخامت  St-37 یروغن

ره یه شکل داب از ورق در هر قطعهیمقدار مورد ن.  شودین برش داده میوتیورق توسط گ

 قرار گرفته و پرس به کمک قالب برش و ير پرس ضربه ایب نوار ورق در زین ترتیباشد، بدیم

ح است ی کند الزم به توضی شکل را از ورق جدا میک قطعه تشتکیکشش توام، در هر ضرب 

ک قالب امکان برش و ی در يز بوده و با پرس ضربه ایسه با قطر گرده ناچیعمق کشش در مقا

  .  باشدی مقدور میبه راحتکشش 

 انجام ي شود و برایستم پران، از قالب خارج مین قطعه پس از هر ضربه پرس توسط سیا

 شکل ین مرحله در کف قطعه تشتکی شود و در ای منتقل ميستگاه بعدی به ايات سوراخ کاریعمل

 و با ي کارن منظور از روش پرسی اي گردد برایجاد می به منظور عبور لوله اگزوز ایسوراخ

 3ا ی 2 يز دارایکه پرده انباره وسط نی شود از آنجائیس استفاده می سنبه ماتريکمک قالب ها
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نرو ی مختلف متفاوت است از ايل های انباره اتومبيز ابعاد برای باشد و نین قطر میسوراخ به هم

  . باشدین می تن قابل تخم25 ت پرس منتخب حداکثریظرف

  )ت جلو و عقبقسم(لوله هاي انبار عقب 

ضخامت .  باشندیاز می لوله جلو و لوله عقب مورد نين لوله ها با دو طول  عمدتا متفاوت برایا

 2/1ن طرح با ضخامت ی باشد  که در ای م St-42متر با مشخصه یلی م8/1 تا 2/1ن ین لوله ها بیا

 ي توان تعدادی من دستگاهی شود با ایده مین منظور لوله ها توسط اره لنگ بریمد نظر است بد

ن دستگاه یات برش را انجام داد ای دستگاه بست و عمليگر و به طور همزمان برویکدیلوله را با 

 يروی اپراتور نخواهد داشت و ني وارده از سوي فشاريرویاز به نی نیسکیسه با اره دیدر مقا

 و ي کارات خمی عمليک سریپس از برش لوله ها .  کندیت میوزن اره جهت فشار برش کفا

ن عمل یرد که ایهر لوله انجام پذ  دریستی بايخم کار. ردی گی آنها صورت مي رويپرس کار

 شود  اما ی شکل انجام مU و بستر ي با استفاده از سنبه قرقره ایکیرولدی هيتوسط خم کن ها

 25 يله پرس ضربه ایک سر به وسیط یات چاك زدن چهار طرف محی لوله قسمت جلو عمليبرا

 یط. ز خواهد داشتیک مرحله گشاد کردن نی انباره عقب ين لوله جلوی شود همچنیجام متن ان

ن یماش.  متر از طول گشاد خواهد شدی سانت4ن لوله حدود یک سر ای یات قطر داخلین عملیا

 فک يب لبه لوله را بر روین ترتی باشد بدی تن  م25ک یدرولیند پرس هین فرآیا مورد استفاده در

مانند (ند ی نمایرو توسط پرس فک ها شروع به باز شدن میقر نموده و با اعمال ندستگاه مست

  ) داخل سوراخ یزم حرکت مخروطی با مکانیسه نظام دستگاه تراش ول
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  مونتاژ قطعات انباره عقب

  . هم مونتاژ گردنديک مجموعه روی در یستی بایک از قطعات ساخته شدند مین که هر یپس از ا

ب که درب عقب انباره با ین ترتی باشد بدیونتاژ انباره عقب مربوط به درب منبع من مرحله میاول

ل یدر اتومب(ابد ی ی به صورت خال جوش اتصال میکیله دستگاه جوش قوس الکتریشبکه به وس

 شکل L ورق به صورت يت اتصال از قطعات واسطه ای به منظور تقویابانین و بی سنگيها

ن بدنه ی منبع به بدنه انباره درب ها را در طرفياتصال درب هاسپس جهت )  شودیاستفاده م

ک ی ی دهند و پس از بستن قطعه به دستگاه، طی دستگاه پرس قرار مين فک هایقرار داده و در ب

ک شدن غلطک رفته رفته ی  با نزد)قهی دور در دق1500- 200ن ی بیبیبا دور تقر (یحرکت دوران

شه در هنگام یاست که اتصال پشم ش الزم به ذکر. ده خواهد شدیچی لبه بدنه پيلبه درب منبع رو

 اگزوز منبع، مجموعه يپس از اتصال درب ها. ردی گیچ کردن دو سر منبع صورت میله پیفت

 جلو و عقب انباره به آن جوش داده يشود تا لوله های منتقل ميحاصل  به قسمت جوش کار

در . ردیگی صورت م Co2گاز محافظ  با یبرق  جوشي توسط دستگاههايجوش کار. شوند

 به سالن رنگ منتقل یزه را جهت رنگ پاشیر از جنس ورق گالوانی غي اگزوزهایانیمرحله پا

 باشند ی واگن حمل سوار ميرا که رو ، اگزوزهايستوله بادیله پیبه وس) نقاش(نموده و اپراتور 

  . کند ی ميزیرا رنگ آم

 
  بدنه انبار وسط 

 یضید انباره بین قسمت به تولیباشد که در ای می و کتابیضیدو صورت بن انباره به یشکل ا

گر یکدیند ساخت با ی از جهت فرآین دو نمونه تفاوت چندانیشکل اشاره خواهد شد، از آنجا که ا

ن انباره از انواع مختلف یا.  هر دو مورد صادق استيمذکور برا ندینرو شرح فرآیندارند از ا
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۴۵ صفحه

ن طرح یکن ورق مورد نظر در ایل.  باشدید میخت انباره عقب قابل تول ذکر شده در سايورق ها

ن به یوتی گیچیله قین ورق به وسیمتر بوده که ایلیک می با ضخامت St-37 یاز نوع فوالد روغن

 4 عرض ورق به اندازه ي لبه هایسپس توسط خم کن اهرم.  شود یده میاندازه مورد نظر بر

 با بسته ی شود و سپس اپراتور توسط خم کن دستی ميار درجه خم ک90ش از ی متر بیلیم

 وسط يدر آن دسته از انباره ها.  دهدیانجام م) رهیم دایبه شکل ن( دو طرف را يدوار، خم کار

سپس .  شودی کن انجام میضینکار توسط نورد بی باشد ای میضیکه مقطع آنها به شکل ب

  .  شود یم)  درجه90ه یبا زاو( یله نورد لب برگردان، لبه زنین قطعه به وسیطرف

.  شوندی می درزکوبیکی هم قرار گرفته و توسط چکش پنوماتي خم شده رويپس از آن لبه ها

، چند نقطه در طول درز یشتر توسط دستگاه جوش مقاومتیدن به استحکام بی رسيسپس برا

کنواخت گردد یآن ) یا کتابی (یضینکه شکل بین مرحله به جهت ای شود بعد از اینقطه جوش م

  . رد ی گی آن انجام مي بر رویکیدرولیله جک هیات کشش بوسیعمل

  محافظ پشم سنگ 

جاد فاصله یفه آن ضمن ای باشد و وظی متر میلی م1 با ضخامت St-37ن قطعه  از ورق یجنس ا

ده شده به دور یچی از باز شدن پشم سنگ پيری جلوگي براین  دو پرده وسط، مانعیمجاز ب

ن صورت  ی باشد به ای مين قطعه شامل برش و خم کارید ایند تولیفرآ.  دود استيشبکه ورود

ن ی شود و سپس ای متر برش زده میلی م90 به عرض یین به نوارهایوتیکه ورق توسط گ

ا برش ی یله خم کن دستی شوند و پس از آن به وسیده مین برینوارها از طول به فواصل مع

  .  گرددیم فرم مورد نظر حاصل ی دستیاهرم

  بدنه انباره وسط
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 ی و خروجي وروديه گاه استقرار شبکه هایر دود و تکی کردن مسین قطعه به منظور طوالنیا

 ی عدد استفاده م4 تا 2ن ین قطعه در انواع مختلف محصول بیاز ا. دود در نظر گرفته شده است

ن ی باشد با ایوز م به مقطع بدنه اگزوز داشته و مانند درب اگزین قطعه بستگیگردد شکل ا

  .  باشدی آن سه عدد و فاقد لبه ميتفاوت که تعداد سوراخ ها

نجا ین تفاوت که در ای باشد با ایات ساخت درب منبع وسط میقا مانند عملیند ساخت آن دقیفرآ

 ی تن انجام م63 يبا پرس ضربه ا) ادامه کورس پرس در( شده و سپس کشش يابتدا گردبر

  .  رسدیات نوبت به برش سوراخ ها مین عملی باشد بعد از ایلبه مرا قطعه فاقد یز. شود

 ي باشد برایشتر، بزرگتر میلندر بیل ها با تعداد سی اتومبياز آنجا که قطر لوله اگزوز برا

 ی استفاده مي تن ضربه ا25د انواع اگزوز خودرو  از پرس یدر نظر گرفتن تول شتر ویانعطاف ب

  .شود

  شبکه انباره وسط

 باشد و به تعداد دو عدد از یمتر میلی م1 به ضخامت St -37 ین شبکه از ورق فوالد روغنیجنس ا

 یقا مانند شبکه انباره عقب مید و ابعاد آن دقیند تولیفرآ.  شودیآن در انبار وسط استفاده م

  باشد 

  درب انباره وسط

کن ی باشد لی اگزوز مد درب انباره عقبیند تولیقا مشابه فرآیند ساخت درب انباره وسط دقیفرآ

 1 به ضخامت St-37ورق مورد استفاده .  است یا کتابی یضی آن به صورت بيشکل ظاهر

ن نوار به ی شود ایده می با عرض مشخص بریین به شکل نوارهایوتیمتر بوده و توسط گیلیم

رد ی گی آن انجام ميات کشش و برش همزمان بر روی شود و عملیت می هداير پرس ضربه ایز
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د یات برش و کشش جهت تولیبا توجه به عمل.  متر استیلی م5 مقدار عمق کشش در حدود که

نرو به ی در نظر گرفته شده است از اي تن ضربه ا63قطعات منبع انواع مختلف اگزوز، پرس 

درب انباره وسط به طور ) يگردبر(از کشش و برش ی مورد نيروی ني توان پاسخگوی میراحت

 شود و مراحل ساخت آن مشابه ی عدد در انباره وسط استفاده م2 درب نیا از. همزمان باشد

  . باشدیدرب انباره عقب م

  وله جلو و عقب انباره وسط اگزوز  ل

ند ساخت لوله ی روند مانند فرآی ورود و خروج دود به کار مين لوله ها که برایند ساخت ایفرآ

 شوند یده میله اره لنگ بری به وسي فوالدين منظور ابتدا لوله هایبه ا.  باشدی انباره عقب ميها

 لوله ها متناسب با طرح اگزوز يات خمکاری شکل عملVسپس با استفاده از خم کن لوله با قالب 

ن قطعات شامل ید ای در توليمرحله بعد.  شودیکسچر مناسب انجام میخودرو و تطابق آن با ف

 باشد تا پس از آن گشاد کردن یم تن 25 يله پرس ضربه ایک سر لوله ها به وسیچاك زدن 

  .  انجام شودیکیدرولیقسمت چاك زده شده با استفاده از پرس ه

  مونتاژ قطعات انباره وسط

ر مونتاژ محافظ پشم سنگ، دو عدد پرده انباره یات زید قطعات انباره وسط، ابتدا عملیپس از تول

مناسب و با استفاده از کسچر یستگاه به کمک فیک ایوسط و دو عدد شبکه انباره وسط در 

، يمرحله بعد. ردی گی محل اتصال انجام میدستگاه جوش و برق به صورت جوش موضع

با اتمام دو .  شودیله دست انجام می باشد که به وسیشه به مجموعه فوق میاتصال پشم ش

له برس یات درون جازدن آنها در داخل بدنه به وسی، عملیر مونتاژ قطعات داخلیمرحله ز

استفاده از   پرده به بدنه باي شامل جوش کاريمرحله بعد. ردی گی تن صورت م25ک یولدریه



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۴۸ صفحه

گر برگرداندن یا به عبارت دیچ کردن یله پی فتي باشد و پس از جوشکاری نقطه م8نقطه جوش از 

حات ارائه شده یند مطابق توضین فرآی لبه بدنه انباره انجام خواهد شد که در ايلبه انباره به برو

ر از لوله ها ین مرحله تمام قطعات انباره وسط غیتا ا.  شوندیگر پرس میکدی يلبه بر رودو 

ات یو در انتها عمل  شودی استفاده م Co2 ي مونتاژ لوله ها از جوشکاريمونتاژ شده اند، برا

 یقا مشابه رنگ زنین مرحله دقی باشد که ای ميل شده، رنگ کاری انباره وسط تکمي بر رویینها

  . باشدیه عقب مانبار

  د لولهتشریح فرآیند تولی

 به انباره وسط را بر عهده دارد و از دو قطعه یفولد خروجیفه انتقال دود از مانیلوله اگزوز وظ

  . شودیک اشاره مید هر یند تولیل شده است که در ادامه به فرآیلوله جدا و فالنج تشک

  لوله جدا

 آن به يشود و سپس خم کاریله اره لنگ آغاز میسن لوله با برش به وید و ساخت ایند تولیفرآ

  . گردد ی انجام میکیدرولیله خم کن هیوس

  فالنچ

 4 به ضخامت ي رود و از ورق فوالدیفولد به کار میفالنچ به منظور اتصال لوله اگزوز به مان

  . باشدی مي و گردبريند آن شامل برش ورق ، سوراخکاری شود و فرایمتر ساخته میلیم

  لوله اگزوزمونتاژ 

 آن ي برق فالنج پس از قرار گرفتن لوله جدا بر رويات جوشکاریمونتاژ لوله اگزوز شامل عمل

  .ردی گیم  لوله اگزوز انجامیات رنگ زنیت عملی شود و در نهایم
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  هاي مرسوم در تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

توان به  اده در ساخت اگزوز خودرو را می مهم در تعیین سطح تکنولوژي مورد استفيمعیارها

  :بندي کرد شرح زیر دسته

  درجه اتوماسیون خط تولید

  کیفیت تولید

  )ظرفیت(تعداد تولید 

  آالت کیفیت و دقت عمل ماشین

  به طور مفصل شرح داده شد بنابراین در صورتی که این 3روش تولید اگزوز خودرو  در بخش 

د استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج روش تولید با روش هاي تولید مور

  :زیر حاصل خواهد شد

تکنولوژي و روش تولید اگزوز خودرو  در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما 

  .گیرد و تاکنون روش دیگري براي این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نشده است انجام می

توان گفت که این عوامل  وز خودرو داراي اهمیت است و حتی میآنچه که در فرایند تولید اگز

کیفیت قطعه تولید شده را تشکیل داده و در کشورهاي صنعتی از درجه باالتري برخوردار 

  .باشد موارد ذیل هستند می

  هاي مورد استفاده کیفیت و دقت عمل قالب

  کیفیت مواد اولیه مصرفی

  طبع آن تولید محصول یکدست و دقیقدرجه اتوماسیون تولید و مونتاژ و به 

  :هاي فوق الذکر آورده خواهد شد از اینرو در این قسمت بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي
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   بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول تولید اگزوز خودرو- 18جدول شماره 

  نقاط ضعف  نقاط قوت  شرح تکنولوژي ها

   تمام اتوماتیک تکنولوژي

  دي باال ظرفیت تولی-1
   کیفیت محصول بسیار باال-2
   قیمت تمام شده پایین-3
  AM و OE قابلیت حضور در بازار -4
  تنوع پذیري باال-5

پـذیري    سرمایه بـري بـاال و توجیـه      -1
  هاي باال تولید صرفاً براي ظرفیت

 ضرورت استفاده از ظرفیـت تولیـد        -2
  باال

  تکنولوژي نیمه اتوماتیک

   ظرفیت تولیدي متوسط-1
   کیفیت تولیدي متوسط-2
   قیمت تمام شده متوسط-3

 AM و OEقابلیت حضور در بازار 
  C  و  Bخودروهاي کالس 

 پذیري متوسط  تنوع-5

 قیمت تمام شده باالتر از تکنولوژي       -1
  تمام اتوماتیک

 وجود محدودیت از طرف برخـی از      -2
   براي جذب محصوالتOEبازارهاي 

  تکنولوژي دستی
  ایین سرمایه بري پ-1
 AM قابلیت حضور در بازار -2

  خودروهاي ارزان قیمت

   ظرفیت تولیدي پایین-1
   کیفیت تولیدي پایین-2
   قیمت تمام شده باال-3
 OE عدم قابلیت حضور در بازار -4
   تنوع تولید پایین-5
 

  

ر ک قرایمه اتوماتی ني در محدوده تکنولوژین واحد صنعتیبا توجه به موارد فوق الذکر احداث ا

  .دارد
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گـذاري ثابـت مـورد      بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه بـرآورد حجـم سـرمایه            -5

  نیاز

انتخاب ظرفیت و برنامه تولید مناسب براي واحد هاي صنعتی عالوه بر استفاده بهینه از 

ه سرمایه گذاري انجام شده، عاملی در جهت کسب بیشترین سود ممکن خواهد بود نظر به اینک

نرو انتخاب ظرفیتهاي کم، یاحداث واحد هاي صنعتی مستلزم سرمایه گذاري ثابت اولیه است از ا

سود آوري را غیر ممکن می سازد عالوه بر آن در صنایع کوچک انتخاب ظرفیتهاي باال، سرمایه 

گذار را مجبور به تامین سرمایه زیادي می کند که در آن صورت واحد مورد نظر از چهارچوب 

نرو در این بخش با توجه به نیاز بازار و یاز ا .لعات صنایع کوچک و احداث آن فراتر می رودمطا

 هزار عدد اگزوز 50 پیشنهادي براي این طرح یحجم سرمایه گذاري مورد نیاز ظرفیت اسم

 85با توجه به اینکه معموال این گونه واحدها به بدیهی است که .  گرددیخودرو در سال برآورد م

 عدد 42500ظرفیت اسمی خود به عنوان ظرفیت عملی می رسند لذا ظرفیت عملی آن درصد 

  . می باشداگزوز خودرو در سال
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  تعیین حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز یک واحد 

هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی  گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینه هاي سرمایه هزینه

  :گردد که عبارتند از می

 
o زمین 

o حوطه سازي م 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  

o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداريهاي قبل از بهرههزینه 

o هاي پیش بینی نشده هزینه  

  

ذیل  ود در این جدولالذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موج هاي فوق هزینه

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می
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    هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت طرح-19جدول شماره 

  )هزار ریال(مت یق  شرح  فیرد

  500000  نیزم  1
  186250  ي محوطه سازينه هایهز  2
  1336000  ی ساختمانينه هایهز  3
  1431800  دیزات خط تولین آالت و تجهیماش  4
  271000   یت عمومسایتاس  5
  20000  لوازم اداري  6
  84500  وسائط حمل و نقل  7
  50000  ي قبل از بهره بردارينه هایهز  8
  194000  ) درصد موارد فوق5( نشدهینیش بی پينه هایهز  9

  4073550   ثابتيه گذاریجمع سرما
  

   زمین-1-5

رو حداقل زمـین مـورد      از این .  متر مربع برآورد شد    800مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل       

گـردد کـه      هاي تأمین زمین فرض می      براي تعیین هزینه  . گردد   متر مربع برآورد می    2500نیاز طرح   

باشـد از اینـرو قیمـت خریـد هـر متـر        محل اجراي یکی از شهرك هاي صنعتی در سطح کشور می   

 500 گردد که در ایـن صـورت کـل هزینـه خریـد زمـین معـادل           ریال فرض می    هزار 200مربع آن   

  .گردد  ریال برآورد میمیلیون

  
  سازي محوطه-2-5

از اینـرو  . بینـی شـده اسـت    هاي صنعتی در سطح کشور پـیش   محل اجراي طرح، یکی از شهرك     

هـا، درب ورودي و   سازي آن که شامل تـسیطح زمـین، دیـوار کـشی و حصارکـشی          هزینه محوطه 
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۵۴ صفحه

هـاي آن در جـدول ذیـل آورده     هفضاي سبز و غیره است که شرح کامل این موارد به همراه هزینـ          

  . شده است

  
  ي محوطه سازينه های  هز-20جدول شماره 

  شرح  فیرد
مساحت 
  مترمربع

  مت واحد یق
  )هزار ریال(

  نه کل یهز
  )هزار ریال(

  35000  50  700   سبزيفضا  1
  80000  80  1000  نگی و پارکیابان کشیخ  2
  71250  150  475  یوار کشید  3

  186250  يه ساز محوطينه هایجمع کل هز
 
  
  

  ي و اداريساختمانهاي تولید-3-5

آالت و تجهیـزات مـورد نیـاز، حـداقل فـضاهاي کـاري نیـز بـه                    حداقل ماشـین  ابعاد  با توجه به    

  .صورت زیر تعیین گردیده است

  
   ساختمانیينه های  هز-21جدول شماره 

  شرح  فیرد
مساحت 
  مترمربع

  مت واحد یق
  )هزار ریال(

  نه کل یهز
  )الهزار ری(

  595000  1700  350  دیسالن تول  1
  375000  1500  250  انبار محصول  2
  20000  1000  20  پست برق  3
  250000  2500  100  يساختمان ادار  4
  60000  1200  50  یساختمان رفاه  5
  36000  1200  30  يداری و سراینگهبان  6
  1336000    800  جمع

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید اگزوز خودرو
    1386 هریورش

 

۵۵ صفحه

  حداقل ماشین آالت مورد نیاز -4-5

در خط . زات آمده استین آالت و تجهی در جدول ماشیت همراه با مشخصات فنن آالیست ماشیل

  :  باشد که عبارتند ازی نوع دستگاه م16از به ی نیزات عمومید اگزوز خودرو عالوه بر تجهیتول

  

  دیزات خط تولین آالت و تجهین ماشینه تامی  هز-22جدول شماره 

  یمشخصات فن  تعداد  نام دستگاه  فیرد
منبع 

  نیتام
  قیمت

  )هزار ریال(
 6 ضخامتيمتر5/2 ورق یکیدرولیه  1  نیوتی گیچیق  1

  متریلیم
  220000  یداخل

  50000  یداخل  متریلی م200ر یقطر کارگ  2  اره لنگ  2
  7800  یداخل  یاهرم5  1  یخم کن دست  3  

  20000  یداخل   رول کن–ک یدرولیه  1  ینورد غلطک  4
  35000  یداخل  ی برق- یغلطک  1  نورد لب برگردان  5
  25000  یداخل  یپدال  2  نقطه جوش  6
  60000  یداخل  قهی ضربه در دق120 ي تن ضربه ا25  2  پرس  7
  180000  یداخل  قهی ضربه در دق270 ي تن ضربه ا63  1  پرس  8
  300000  یداخل   تن25ک یدرولیه  1  پرس  9
  200000  یداخل  قهی دور در دق200 یکیپنومات  2  ) زن یفارس (یرم  10
  10000  یداخل   آمپر250  4  یوش برقدستگاه ج  11
  100000  یداخل 2CO  آمپر با گاز محافظ340  3  دستگاه جوش   12
 تن مجهز به قالب خم کن 10ک یدرولیه  3  پرس  13

  لوله
  170000  یداخل

  18000  یداخل  یبرق  1  یضیک بیدرولیجک ه  14
  1000  یداخل  يباد  1  يستوله رنگ کاریپ  15
  35000  داخلی   دقیقهلیتر در10  1  کمپرسور هوا  16

  1431800  جمع
  

  
  تاسیسات -5-5
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۵۶ صفحه

  .آالت مورد نیاز و فرایند تولید، تأسیسات مورد نیاز برآورد شده است با توجه به ماشین 

  

   واحدیسات عمومینه تاسی  برآورد هز-23جدول شماره 

  تعداد  یمشخصات فن  زاتینام تجه  فیرد
  مت کلیق

هزار  (
  )ریال

  200000  ک انشعابی  وات ولی ک200  یبرق رسان  1
  30000  ک خطی    اینچ1انشعاب    به همراه لوله کشییآبرسان  2
  16000   دستگاه8  يکولر و بخار  زات گرم کننده و خنک کنندهیتجه  3
  15000  یک سري  کیق و اطفاء اتوماتیستم اعالم حریس  یستم آتش نشانیس  4
  10000 هدستگا کی  لووات ساعتی ک100بقدرت   يژنراتور اضطرار  5

  271000  مجموع
  

   وسایل اداري و خدماتی-6-5

 و غیره می ی ،لوازم اداري ، لوازم طراحیز، صندلیجهت تجهیزات اداري این طرح که شامل م

  . میلیون ریال در نظر گرفته شده است 20باشد مجموعا مبلغ 

 
  برون کارگاهی/  وسائط حمل و نقل درون-7-5

 
هاي جاري واحد صنعتی نیاز بـه یـک دسـتگاه وانـت نیـسان            لیتبه منظور اجراي عملیات و فعا     

  . ریال خواهد بودهزار 80000است که هزینه تأمین آنها معادل 

باشـد کـه هزینـه       به منظور بارگیري قطعات نیز مـی       گاريالبته در واحدهاي نیازمند استفاده از       

  . ریال خواهد بودهزار 4500تأمین آنها معادل 
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۵۷ صفحه

  برداري ل از بهرههاي قب هزینه -8-5

برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ                هاي قبل از بهره     هزینه

 هـزار  50000هـاي آن معـادل        ها و بازدیدها و غیره خواهد بود که هزینه          تسهیالت بانکی، مسافرت  

  .ریال برآورد می گردد

  هاي پیش بینی نشده   هزینه -9-5

  گـذاري سـرمایه هزینـه هـاي    درصد کل پنج حاضر معادل  طرحنشده در یهاي پیش بین هزینه

  . ریال خواهد بود هزار 186000 گردد که معادل یثابت لحاظ م
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۵۸ صفحه

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

د نیاز در این بخش با توجه به فرایند تولید و شرایط عملکرد واحد ، میزان مواد اولیه عمده مور

انه یزان مصرف سالی محاسبه ميان ذکر است که برایشا.  گردد یر ارائه میساالنه در جدول ز

 وزن مورد استفاده در واحد محصول را در تعداد یستیه مورد مصرف بایک از مواد اولی هر

 )1 - عات یدرصد ضا(م بر یم سپس عدد بدست آمده را تقسیی در سال ضرب نمايدیاگزوز تول

  . د یک از مواد بدست آی ق مصرف هریزان دقیا منموده ت

  

  از واحدیه مورد نیانه مواد اولی  برآورد مصرف سال-24جدول شماره 

  مورد مصرف  مشخصات  هینام ماده اول  فیرد

زان یم
مصرف 

در 
  محصول

درصد 
  عاتیضا

 مقدار مصرف
  سالیانه

  واحد
  نحوه
  تامین

  St-37  ورق روغنی  1
1mm 

 بدنه، شبکه،
  درب

12/3 
  داخلی  تن  148  10  کیلوگرم

  St-37  ورق روغنی  2
4mm داخلی  تن  5/4  18   گرم82  فالنچ  

  St-42  لوله فوالدي  3
2/1mm 

لوله عقب و 
جلوي انباره 
  عقب

29/1 
  داخلی  تن  56  2  کیلوگرم

  St-42  لوله فوالدي  4
2/1mm 

لوله عقب و 
جلوي انباره 
  وسط

48/3 
  داخلی  تن  151  2  کیلو گرم

  پشم شیشه  5

 ایزو
بالنکت 
دوخته 
  شده

انباره وسط 
  و عقب

109/0 
متر   4635    متر مربع

  داخلی  مربع

  داخلی  تن  7/10  60   گرم100  رنگ کاري    رنگ روغنی  6
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۵۹ صفحه

ب با ی باشد به ترتین طرح میه مورد استفاده در ایشه و رنگ که از مواد اولیدو ماده پشم ش

 یه میتن رنگ در بازار ته  هري به ازاالیون ریلی م32 هر متر مربع و ي به ازا11000مت یق

 باشد و ی مين طرح مواد فوالدی در اینکه عمده ماده مصرفی با توجه به ایاز طرف .شود

نرو ی فوالد دارد از ای جهانيمتهای به قيدی شدی شده وابستگيداری خريمت مواد فوالدیق

گردد الزم به یر ارائه مین طرح در جدول زیفاده در ات مورد اسين مواد فوالدیمت متوسط ایق

د ی کارمزد کارخانجات تولیستینرو بایمت فوالد خام هستند از ایمتها ، قین قیذکر است که ا

 فوق يمتهاین طرح به قی با مشخصات مورد استفاده در ايز لوله های و نی روغنيورق ها

ام به مواد ل فوالد خی به عمل آمده متوسط کارمزد تبدي هایبا توجه به بررس. اضافه شود 

ر ی جدول زيمتهایباشد که به قیلو می هر کي تومان به ازا700 تا 500ن یبا بیه طرح تقریاول

  . شود یاضافه م

  

   برآورد قیمت خرید مواد اولیه مصرفی طرح-25جدول شماره 
   ریال-قیمت خرید هر کیلو   نوع ماده اولیه

  8000-8500  فوالدهاي کربنی
  10000-11000  فوالدهاي پر کربن
  11000-12000  فوالدهاي آلیاژي

     ریال براي هر کیلو10000متوسط قیمت انواع فوالدها     
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۶۰ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

ترین فاصله با  یابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیک یکی از معیارهاي مکان

ز به آن اشاره شد بازار مصرف قطعات یقبال نهمانگونه که . بازارهاي محصوالت طرح باشد

  . باشد ، بازار خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آن میوخودر

  .بنابراین محل اجراي طرح الزم است نزدیکترین فاصله را با این بازارها داشته باشد

   بازارهاي فروش محصول-1-7

  بازار خودروسازان) الف

گستر سایپا و  هاي بزرگ ساپکو، سازه  در این بازار، شرکتترین خریدار قطعات خودرو اصلی

ها همه در  هاي تابعه این دو تأمین کننده بزرگ کشور می باشد که این شرکت برخی شرکت

ترین محل اجراي طرح،  بنابراین از لحاظ بازار خودروسازان، مناسب. شهر تهران مستقر هستند

  .شدبا یکی از شهرك هاي صنعتی استان تهران می

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

مطابق آمار ارائه . باشد کشش بازار خدمات پس از فروش تابع تعداد خودروهاي ترددي می

گذاري نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران تعداد خودروهاي  شده از طرف اداره شماره

  .باشد هاي مختلف کشور به قرار زیر می گذاري شده در استان شماره
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۶۱ صفحه

  گذاري خودرو هاي کشور در شماره  سهم هر کدام از استان-26جدول شماره 
گذاري  سهم خودروهاي شماره  هاي مبداء استان  ردیف

  23/3  آذربایجان شرقی  1
  95/1  آذربایجان غربی  2
  45/0  اردبیل  3
  53/7  اصفهان  4
  52/0  ایالم  5
  86/0  بوشهر  6
  2/56  تهران  7
  72/0  و بختیاريچهارمحال   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  راحمدکهگیلویه و بوی  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
  گذاري نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اداره شماره: ماخذ 
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۶۲ صفحه

رددي کشور در به طوري که جدول باال نشان می دهد بیشتر از پنجاه درصد خودروهاي ت

ترین محل براي اجراي طرح از این نگاه استان تهران  از اینرو مناسب. استان تهران قرار دارد

  .خواهد بود

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فوالد است که در استان هاي اصفهان، مرکزي، خوزستان و 

. گردد در استان تهران و بازارهاي آن عرضه میلیکن بخش عمده آن . گردد خراسان تولید می

توانند به عنوان محل اجراي  هاي فوق الذکر می بنابراین از نظر بازار تأمین مواد اولیه استان

  .طرح پیشنهاد گردند

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشد و غیره میهر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروي انسانی 

هاي فوق در سطح نیاز طرح در نقاط مختلف  مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمندي

  .کشور قابل تأمین است لذا محدودیتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

برق سراسري، فاضالب و غیره توان به راههاي ارتباطی، شبکه  از جمله امکانات زیربنایی می

توان گفت که محدودیت و حساسیت  اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می

  .خاصی در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

هاي خاص دولتی  رسد که حمایت طرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی

تواند مشمول برخی  البته اجراي طرح در نقاط محروم می. اشته باشدبراي آن وجود د

ها ارتباطی به نوع طرح نداشته بلکه تابع محل  هاي عمومی دولتی شود که این حمایت حمایت
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۶۳ صفحه

توان گفت از لحاظ این معیار محدودیت  نرو مییانتخاب شده براي اجراي آن خواهد بود و از ا

  .ود نداردتسهیالت خاص دولتی براي طرح وج

  .گردد یشنهاد مییابی، محل مناسب اجراي طرح در جدول زیر پ بندي مطالعات مکان با جمع

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 27جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

  استان تهران  با بازارهاي فروش محصوالت همجواري
   خراسان– اصفهان– خوزستان– مرکزي–هاي مازندران استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي
  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  .هاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح با اولویت هاي زیر پیشنهاد می گردد با ارزیابی محل

  شهرك هاي صنعتی استان تهرانیکی از : اولویت یک 

  استان مرکزي: اولویت دو 

  استان اصفهان: اولویت سه 
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۶۴ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

با توجه به وجود مشکل بیکاري در سطح کشور و همچنین عدم نیاز این واحد به نیروي کار 

ي انسانی مورد نیاز خود با مینه تامین نیروزبسیار متخصص به نظر می رسد این واحد در 

  .جدول زیر شامل تعداد نیروي مورد نیاز در این طرح میباشد . مشکل خاصی مواجه نباشد

  

    تعداد نیروي انسانی مورد نیاز-28جدول شماره 

  تعداد کل  کارکنان  ردیف
  1  مدیریت  1
  2  سرپرست تولید  2
  13  کارگر ماهر  3
  19  کارگر ساده  4
  1  لیامور اداري و ما  6
  2  تعمیرات و نگهداري  7
  1  تدارکات  8
  1  راننده  9
  2  انباردار  10
  2  نگهبان  11
  2  پرسنل خدماتی  12

  46  مجموع
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۶۵ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

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

و تأسیسات و همچنین نیاز روشنایی آالت  توان برق مورد نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین

این توان برق به راحتی از شبکه برق .  برآورد شده استkw 200ها و غیره،  ساختمان

  . هاي کشور قابل تأمین است سراسري کشور و در کلیه استان

  

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

ز جهت نیازهاي یو ن نگ ري جهت زدودن گردهايدر طرح حاضر آب در قسمت رنگ کار

بهداشتی و آشامیدنی کارکنان آن و همچنین براي آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد بود که 

 متر مکعب برآورد می گردد که این 2800با توجه به موارد ذکر شده حجم مصرف سالیانه 

  .کشی شهرك صنعتی محل اجراي طرح قابل تأمین است میزان آب از طریق شبکه لوله
  

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

ره ی همچون پخت و پز و غی جهت مصارف عمومین واحد مصرفیاز در ایسوخت مورد ن

  . باشد یه می قابل تهی صنعتي شهرکهایشود که با توجه به حجم اندك آن در تمامیاستفاده م

  

  ی تأمین آن برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگ-4-9

باشد و از آنجایی  طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یک خط فاکس و یک خط براي اینترنت می

نرو امکان تأمین آن از شهرك یکه محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است از ا

  .محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت
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۶۶ صفحه

  

  ی تأمین آن برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگ-4-9

  راه ×

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  طرح به راه را می نیازمندي

  هاي حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون ±

مواد اولیه مصرفی طرح به وسیله کامیون و تریلی به محل اجراي طرح وارد شده و محصوالت 

از اینرو راههاي ارتباطی .  خواهد شدتولیدي نیز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل

  .مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد

  عبور و مرور کارکنان ±

بوس به محل اجراي طرح رفت و آمد خواهند  کارکنان به وسیله خودروهاي سواري و مینی

  .اسب آن باشدکرد که الزم است محل اجراي طرح داراي امکانات ارتباطی من

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه ±

به جز امکانات مناسب براي تردد کامیون و خودروهاي سواري، امکانات دیگري براي طرح 

  .باشد مورد نیاز نمی
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۶۷ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

هاي گمرکی با درصد  در صنعت خودرو و قطعات آن، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفه

از . بسیار باال کرده است که این امر در راستاي حمایت از تولید داخل صورت گرفته است

هاي دولتی، قطعات وارداتی را خرید  هاي خودروساز مطابق سیاست طرف دیگر شرکت

اي براي قطعات خودرو وجود دارد ولی با توجه  هاي تعرفه  حمایتکنند از اینرو هر چند نمی

اي در مورد قطعات  هاي تعرفه توان گفت که سیاست  خودروسازان، در مجموع می به سیاست

اي وجود  تأثیر بوده و در واقع باید فرض کرد که در مورد قطعات هیچگونه حمایت تعرفه بی

  .ندارد

  هاي مالی  حمایت-2-10

هاي قطعه سازي در کشورمان باید گفت که این  هاي مالی از طرح حمایتدر خصوص 

باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته  ها صرفاً در سطح ارائه تسهیالت بانکی می حمایت

. شود پرداخت می  هایی که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردار هستند، و براي کلیه طرح

. هاي ویژه خاصی در خصوص طرح وجود ندارد  حمایتتوان گفت که بنابراین در مجموع می

هاي تولید داخل کردن صد  البته خودروسازان همانطوري که پیشتر اشاره شد داراي سیاست

در صد خودروهاي ساخت داخل هستند ولی در حال حاضر هیچگونه حمایت مالی از قطعه 

  .آورند سازان به عمل نمی
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۶۸ صفحه

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

کشورمان به لحاظ عرضه انواع  توان گفت که بازار با عنایت بر مطالعات صورت گرفته می

اگزوز خودرو از حالت مازاد عرضه برخوردار است و لذا واحد تولیدي جدید با نگرش تولید 

براي توسعه صادرات قطعات گذاري دولت  از طرف دیگر سیاست. داخل توجیه ناپذیر است

از اینرو در صورت عالقه مندي براي ایجاد واحدهاي جدید الزم است . خودرو قرار دارد

هدف گذاري صادراتی براي آن مد نظر باشد و با توجه به مزیت هاي نسبی کشورمان در 

 .تولید قطعات صنعتی، در این صورت می توان روي ایجاد واحدهاي جدید برنامه ریزي کرد

  50000 اگزوزتوان گفت که حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولید  از نگاه ظرفیت نیز می

.  برخوردار باشدی معقوليجاد شده از سود آوریعدد در سال باید انتخاب شود تا واحد ا

البته شایان ذکر است که برخی از موارد که حتی بازار داخل نیز از توجیهات الزم برخوردار 

 صورت استفاده از تکنولوژي هاي روز در جهت تولید و اراده محصوالت با نمی باشد، در

ب ایجاد بازارهاي رقابتی می بقیمت تمام شده پائین تر و باالخص با کیفیت باالتر خود س

  .گردد و اصطالحا می توان از استراتژي هاي نفوذ در بازار در این شرایط استفاده نمود

گذار است که فهرست آن ذیالً ارائه شده  جه سرمایههایی نیز متو در طرح حاضر ریسک

  :است

در این بازار از سوي . باشد بازار اصلی فروش قطعات طرح، بازار خودروسازي می

خودروسازان الزامات فنی متعدد که جملگی آنها جهت ارائه محصول با کیفیت و در زمان 

  .باشد آنها میگردد و هر تولیدکننده ملزم به رعایت  تعیین شده اعمال می

گذار باید توان  از اینرو سرمایه. کیفیت در صنعت قطعه سازي نقش بسیار مهمی دارد

  .مهندسی الزم را در واحد صنعتی خود ایجاد و همواره در توسعه آن کوشش نماید
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۶۹ صفحه

 معموال سه ماه در ی صنعتيدوره بازگشت وجوه حاصل از فروش محصوالت در طرحها

ی خودروسازان داراي زمان پرداخت حتی بیش از مدت فوق شود ولی برخینظر گرفته م

هاي خود را  گذار توان نقدینگی کافی جهت پرداخت هزینه نیز هستند که الزم است سرمایه

 .داشته باشد

مستندات موجود برآورد  میزان صادرات قابل انجام قطعات تولیدي طرح براساس شواهد و

وي صادرات پیشنهاد شده است لذا الزم است شده است لذا نظر بر اینکه محوریت طرح ر

هاي فنی الزم جهت ورود به بازارهاي جهانی را در واحد  مجري طرح توانایی و شایستگی

هاي فنی فوق ، امکان ورود به بازار  چرا که بدون شایستگی. صنعتی خود ایجاد نماید

 .جهانی و حفظ آن وجود ندارد

ت در حال حاضر عالوه بر اینکه بازار از همانطوري که در گزارش نیز ذکر شده اس

هاي در حال  هاي بسیار زیادي به عنوان طرح وضعیت مازاد عرضه برخوردار است ، طرح

هاي فوق از لحاظ  ایجاد وجود دارد که به علت عدم پیشرفت فیزیکی بخش عمده از طرح

ها به عرصه  رحبنابراین احتمال ورود این ط. کردن قابلیت تولید آنها صرف نظر شده است

از اینرو در صورتیکه سرمایه گذاري قصد ایجاد واحد تولیدي جدیدي را . تولید وجود دارد

داشته باشد الزم است داراي نگرش رقابتی باشد تا به واسطه آن قابلیت ایجاد مزیت 

  . رقابتی در محصوالت خود و کاهش خطرات ریسک هاي احتمالی را بنماید

 

 در صنعت قطعه سازي امکان ایجاد آنها وجود دارد به شرح زیر عوامل مزیت رقابتی که

 :است

o هاي رقابتی در محصوالت تولیدي ایجاد قیمت  
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۷۰ صفحه

o متنوع سازي محصوالت تولیدي  

o فروش اعتباري و مشتري مداري  

o  شناخت نیازهاي اساسی بازار و مشتریان و حرکت در راستاي اعمال آن در فرایند

  تولید
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