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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

 تولیـد قطعـات صـنعتی بـه روش فورجینـگ            ی مقـدمات  سـنجی   گزارش حاضر مطالعات امکـان    

سـنجی تهیـه گردیـده اسـت و      این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکـان   . باشد  می) آهنگري(

 ســپس مطــابق متــدولوژي فــوق ، ابتــدا محــصول مــورد مطالعــه بــه طــور دقیــق معرفــی شــده و

هاي الزم روي بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص                        بررسی

افــزاري مــورد نیــاز نیــز شناســایی شــده و در نهایــت   چگــونگی تولیــد و امکانــات ســخت و نــرم

گذاري مورد نیاز براي اجراي طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد          هاي اقتصادي و حجم سرمایه      ظرفیت

 از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطالعـات مـورد نیـاز را        شد تا با استفاده   

امیـد اسـت   . کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نماینـد    

  .این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

  
  معرفی محصول -1

 )3آیسیک (م و کد محصوالت نا -1-1

. باشـد   مـی 1محصوالت مورد نظر طرح حاضر، تولید انواع قطعات صـنعتی بـه روش آهنگـري        

گردند که در سـاخت و تولیـد انـواع خـودرو،      این محصوالت به عنوان قطعات صنعتی محسوب می   

رو ماهیـت  از اینـ . آالت کشاورزي و صنعتی، تجهیزات صنعتی و موارد مشابه کاربرد دارند        ماشین

  . عنوان نماییمسازي قطعهتوانیم  طرح حاضر را می

  :اي از این قطعات نشان داده شده است ذیالً نمونه

  

  
    

عات تولید شده به وسیله آهنگري یا فورج، استحکام و سـفتی بـاالي  آنهـا               مشخصه اصلی قط  

به طوري که این قطعات به واسطه سـاختمان کریـستالی بهبـود یافتـه خـود، از مقاومـت                  . باشد  می

بسیار باالیی در مقابل سایش و تغییر شکل مکانیکی برخوردار هـستند و همـین خـواص مکـانیکی               

آالت و تجهیزات شده اسـت کـه تحـت بارهـاي مکـانیکی               یی از ماشین  ها  سبب کاربرد آنها در محل    

                                       
1 Forjing 
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۳ صفحه

گـري   هاي دیگـر تولیـد ماننـد ماشـینکاري و ریختـه      باالیی قرار دارند و قطعات تولید شده از روش      

علت مقاومت باالي قطعات تولیـد شـده از روش فـورج، بـه     . ها را ندارند  قابلیت کاربرد در این محل    

ها گرم شـده و سـپس بـه وسـیله      گردد که در آن قطعه خام در کوره ماهیت روش تولید آن باز می 

گردد که ساختمان متالوژیکی مـواد مـورد اسـتفاده            این عمل سبب می   . شود  فشار پرس فشرده می   

قطعه بهبود یافته و به صورت بلورهاي کوچک و منظم آرایش پیدا نماید که این امر سـبب افـزایش        

  .خواص مکانیکی قطعه نیز می گردد 

  

   محصولISICکد 

مطابق طبقه بندي وزارت صـنایع و معـادن  داراي   ) فورج(قطعات تولید شده به روش آهنگري   

  .باشد  می 28911111کد آیسیک 

  

 شماره تعرفه گمرکی -2-1

گـذاري صـادرات و واردات از کـشور و همچنـین              وزارت بازرگانی به عنوان متـولی سیاسـت       

 شماره تعرفه مستقلی براي قطعـات مـورد مطالعـه ارائـه       تعیین کننده قانونی مقررات آن، هیچگونه     

این وزارتخانه کلیه قطعات منفصله خودرو را صرف نظـر از نـوع و نـام آنهـا در یـک      . نکرده است 

بندي نموده و شماره تعرفه و حقوق ورودي به شرح زیـر را بـراي آنهـا تعیـین              مجموعه کلی طبقه  

  .نموده است
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۴ صفحه

  
  

   قطعات منفصله خودروي و حقوق ورودیرفه گمرک  شماره تع– 1جدول شماره 

  حقوق ورودي  شماره تعرفه گمرکی  شرح قطعات

ــاي   ــد خودروه ــراي تولی قطعــات منفــصله ب

  بوس اتوبوس و مینی
    

o  20  98870210   درصد14با ساخت داخل کمتر از  

o  4  98870230   درصد14با ساخت داخل بیشتر از  

o  10  98870220   درصد40 لغایت 14با ساخت داخل  

      قطعات منفصله براي تولید سواري

 درصد ساخت 14بندي این قطعات از  تقسیم

  .باشد  درصد به صورت پلکانی می90داخل تا 

شــماره تعرفــه بــر حــسب درصــد  

 تــا  98870311ســاخت داخــل از   

  . است98870338

حقوق ورودي بر حسب 

 تا 27درصد ساخت داخل از 

  . درصد متغیر است90

  
دهـد بـراي قطعـه مـورد مطالعـه شـماره تعرفـه و حقـوق           جدول باال نشان مـی    همانطوري که   

  .توان ارائه کرد ورودي مستقلی را نمی
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۵ صفحه

  
  
  
  شرایط واردات محصول -3-1

گیـري شـده اسـت کـه       با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجه          

 بـا توجـه بـه اینکـه قطعـات مـورد             محدودیت خاصی براي واردات قطعات صنعتی وجود نـدارد و         

مطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی خودرو و غیره طبقه بندي می شـود لـذا مـشمول ایـن عـدم        

محدودیت واقع می گردد و لذا کلیه واردکنندگان می توانند به هر تعـداد اقـدام بـه واردسـازي ایـن          

  . درصد است 20 تا 4ن قطعات ی ايعوارض ورود. قطعات بنمایند

  
  

در صفحه قبل ذکر شد که مطـابق مقـررات منتـشر شـده از سـوي وزارت بازرگـانی،               

هیچگونه محدودیت قانونی براي واردسازي قطعات صنعتی وجود ندارد، لـیکن الزم اسـت بـه           

  .مورد بسیار مهم زیر توجه شود

گـردد    تقـسیم مـی   AM4و OES3 - OEM 2 بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه -الف 

  .رایط خرید این گروهها به صورت زیر استو ش

Õ  بازارOEM 

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

  .نمایند تعهدات خود در دوران گارانتی و وارانتی خودروها می
4 AMط خاصی با خودرو باشدکه ارتبا  این بازار مربوط به فروشگاههاي سطح کشور و همچنین تعمیرگاههاي عمومی و آزاد می

  .سازان ندارند 

توضیح
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۶ صفحه

شـود و لـذا در صـورتی کـه امکـان             در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیـه مـی            

خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازي قطعـه مـورد         . اي موجود نباشد    ساخت داخل براي قطعه   

خودروسـاز  (افتـد     ه خودروسـاز اتفـاق نمـی      لذا واردات توسط غیـر و فـروش آن بـ          . نماید  نیاز می 

  )کند قطعات وارداتی را خرید نمی

Õ  بازارOES 

  .است OEMشرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار 

Õ  بازارAM 

لذا در صورتی که قطعات وارداتـی قابلیـت رقابـت بـه     . در این بازار شرایط رقابتی برقرار است      

  .د مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشتلحاظ کیفی و قیمت به موار

 امکان واردات و فـروش قطعـات در   " توان عنوان کرد که عمال یبا توجه به مطالب ذکر شده ، م       

 AM در بـازار  ی خودرو ساز قابـل انجـام بـوده ولـ    ي شرکتهاي تنها برا OESو  OEM بازار 

  . قطعات منفصله خودرو را دارا هستند  مختلف امکان واردسازي و فروشيواحدها

گردنـد، لـذا مـصرف        بندي می    قطعات فورجینگ در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقه          -ب  

آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین تر از بـازار خودروسـازان اسـت بطوریکـه بخـش                     

ان واردات نیـز در سـطح    مصرف می شود و از اینرو میز    OEMقریب به اتفاق این قطعات در بازار        

 .پائین خواهد بود

گیـري اسـت کـه علیـرغم نبـود محـدودیت بـراي          با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجـه    -ج  

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

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید قطعات صنعتی به 

  روش فورجینگ
  1386 شهریور

  

 

۷ صفحه

  بررسی و ارائه استانداردهاي موجود در مورد محصول -4-1

. تولید خواهد شـد ) فورجینگ(ورد مطالعه، قطعات صنعتی است که از طریق آهنگري       محصول م 

آالت صـنعتی،   این قطعات خود به عنوان یک محصول واسطه در تولید یا تعمیرات خودرو، ماشـین              

از اینـرو ماهیـت ایـن قطعـات طـوري اسـت کـه            . کشاورزي، تجهیزات و غیره مورد اسـتفاده دارد       

المللـی بـراي    صی را براي آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بین   توان استاندارد خا    نمی

ولی باید گفت که تولید این قطعـات تحـت مشخـصات فنـی ارائـه شـده از                   . این قطعات وجود ندارد   

توانیم مشخصات فوق را به عنـوان الزامـات       گیرد که به نوعی نیز می       طرف طراح قطعه صورت می    

مشخصات فنی قطعات در قالب نقـشه فنـی، بـرگ     . نیاز در تولید تلقی نماییم    و استانداردهاي مورد    

آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متـالوژیکی از طـرف مهنـدس طـراح ارائـه            

  .گردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازنده گان امري اجتناب ناپذیر است  می

 ین اسـتاندارد ملـ   ی تـدو  یران بعنـوان متـول    یـ  ا یقات صـنعت  یموسسه استاندارد و تحق   : ح  یتوض

 و 3390 به شـماره  ین استاندارد ملیک قطعه فورج است اقدام به تدو      یبک که   ی س يکشور ، تنها برا   

  . کرده است 3391
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۸ صفحه

 

   بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-5-1

  هاي داخلی  بررسی قیمت-15-1-

  .گیرد  تولید قطعات صنعتی به روش فورج، به صورت زیر انجام میفرایند

قطعه آماده 

  فروش

آماده سازي   فورجینگ  ماشینکاري

  مواد

  انتخاب مواد

    

  . بندي است  با توجه به فرایند تولید ذکر شده، تولید قطعات فورجینگ در دو گروه قابل طبقه

سـازي آن و در نهایـت فـورج قطعـه را       ، آمـاده   این گروه اقدام به انتخاب مواد اولیه       :گروه اول 

  .انجام داده و در نهایت قطعه فورج شده را به گروه دوم می فروشند 

 این گروه قطعه فورج شـده را از کارگاههـاي فورجینـگ خریـداري کـرده و سـپس         :گروه دوم   

  .نمایند اقدام به ماشینکاري و رساندن قطعه به شکل و ابعاد نهایی می

  :توضیح

دار اجـراي هـر دو مرحلـه فـورج و ماشـینکاري              برخی کارگاههاي بزرگ خـود عهـده        

  . باشند که در طرح حاضر نیز هدف انجام مطالعات براي ایجاد چنین کارگاهی است می

  

توان گفت کـه   با توجه به فرایند مطرح در تولید قطعات فورجینگ و دو گروه فعال در تولید ، می               

  :گیرد حسب فرایند تولید به صورت زیرانجام میگذاري قطعه نهایی بر قیمت
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۹ صفحه

  

  )فورجینگ(گذاري مرحله اول  قیمت) الف

در این مرحله قیمت قطعه با توجه به قیمت تمام شده آن و با اضافه کردن  درصدي بـه عنـوان            

شود که معیار هاي مطرح در این قیمت گذاري را مـی تـوان    ها و سود کارگاه فورج تعیین می   هزینه

  :ل زیر عنوان کرد عوام

o نوع مواد اولیه و قیمت آن 

مواد اولیه مصرفی در ساخت قطعات فورج به لحاظ آلیاژ متفـاوت اسـت و لـذا قیمـت هـاي                     

  . متفاوتی نیز براي آن وجود دارد 

o گی فنی قطعه درجه پیچیده 

پیچده گی فنی یک قطعه سبب افزایش قیمت ساخت قالب آن می گـردد کـه بدینوسـیله قیمـت      

  . ت تولید شده توسط آن نیز افزایش پیدا می کند قطعا

o هاي الزم آن سازي مواد و فعالیت ماهیت آماه 

برخی مواد اولیه نیاز به آماده سازي اولیه از نظر تغییر برخی خصوصیات شـیمیائی دارنـد        

که این امر جهت افزایش استحکام و خواص مکانیکی قطعه تولیدي از مواد فوق صورت مـی             

 در صورتیکه تولید کننده قطعه ایـن آمـاده سـازي را در مـواد اولیـه انجـام دهـد                گیرد و لذا  

  . نتیجه سبب افزایش قیمت قطعه فورج شده خواهد بود 

o وزن قطعه 

وزن قطعه در میزان مواد مصرفی و همچنین هزینه قالـب سـازي تـاثیر مـستقیم دارد و لـذا            

  . سبب افزایش قیمت قطعه فورج شده می گردد 
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۱۰ صفحه

o تولید 

ور مسلم در تولید هر قطعه ، تعداد سفارش و استمرار آن سبب تغییر قیمت فروش قطعـه                بط

قطعات تولید انبوه معموال از قیمت هاي پائین تـري بـه نـسبت قطعـات تـک سـاز                   . می گردد   

  . برخوردار هستند 

اد با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان گفت که بعلت وجود تنوع بسیار باال در انـدازه ، ابعـ   

ــانیکی و   ــیمائی و مک ــصوصیات ش ــه روش   ..... ، وزن ، خ ــده ب ــد ش ــنعتی تولی ــات ص قطع

فورجینگ ، نمی توان قیمت مشخصی را براي آن عنوان کرد و لذا تنها با توجه به یـک قطعـه     

مشخص امکان قیمت گذاري دقیق وجود دارد ، لیکن در هر حال با توجه به سـوابق موجـود              

ین قیمت حدودي یک قطعه ، هزینه تامین مواد اولیـه قطعـه فـوق         ، عموما سازندگان براي تعی    

 درصد بعنوان هزینه هاي جاري و سود قطعه ساز ، بعنوان قیمـت        50-60را با اضافه کردن     

  .  فروش قطعه اعالم می نمایند 

  )ماشینکاري(گذاري مرحله دوم  قیمت) ب

گیـرد کـه     ماشینکاري انجام می  گذاري در این مرحله با توجه به عرف معمول کسب و کار               قیمت

  :در آن معیارهاي اصلی محاسبه قیمت به شرح زیر خواهد بود

o  ساعت کار الزم براي ماشینکاري–نفر   

o  تراش و –فرز (نوع ماشین مورد استفاده ماشینکاري (...  

o شکل، ابعاد و وزن قطعه  

o درچه پیچیدگی فنی قطعه  

o تعداد تولید  
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۱۱ صفحه

o  ه لحاظ سختی و غیرهب(نوع جنس مواد اولیه مصرفی قطعه(  

با عنایت بر مطالب ذکر شده می توان گفت که براي مرحله دوم تولید نیز نمی توان رقـم دقیقـی         

را بعنوان قیمت فروش قطعه عنوان کرد ولی در اینجا جهت آشنائی بیشتر ، نفـر سـاعت کـار الزم                 

د ، آورده شـده اسـت   براي ماشینکاري که بعنوان یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت قطعات می باش        

 .  

 هزینه هر نفر ساعت کار ماشینکاري در فرایند قطعه – 2جدول شماره 

  سازي
  قیمت هر نفر ساعت  نوع ماشینکاري

  200،000  تراشکاري
  300،000  فرز کاري
  300،000  سنگ کاري
  150،000  سوراخکاري

  

مـت یـک   تـوان گفـت کـه قی       در مجموع با توجه به جمیع جهات شرح داده شده، مـی           

باشد و نظر به اینکه یـک کارخانـه عمومـاً رنـج        قطعه تولید شده، تابع چندین معیار می      

بـا  نمایـد، از اینـرو در اینجـا     وسیعی از قطعات را براي خودروهاي مختلف تولیـد مـی        

هر کیلو قطعـه آمـاده       قیمت   توجه به قطعات نمونه تولید شده از روش فورج ، متوسط          

  .ر کیلو لحاظ خواهد شد  هي ریال برا16000معادل 
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۱۲ صفحه

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

 نیـز   بـه روش فـورج  ، در مورد قیمـت جهـانی قطعـات صـنعتی      قبل  همانند مطالب عنوان شده     

ها تابع نوع قطعـه تولیـدي خواهـد بـود و           چرا که قیمت  . توان اقدام به تعریف رقم خاصی نمود        نمی

نماید از اینـرو ارائـه       کارخانه فورج اقدام به تولید رنج وسیعی از قطعات فورج می          نظر بر اینکه یک     

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در بررسـی امکـان پـذیري        . باشـد   قیمت واحد براي آن امکـان ناپـذیر مـی         

صادرات قطعات صنعتی ، عموما مزیت هاي رقـابتی تولیـد در کـشور مبـداء بـا مـوارد مـشابه در           

  . سه قرار می گیرد و در صورت وجود مزیت ، صادرات شکل می گیرد کشور مقصد مورد مقای

  معرفی موارد مصرف وکاربرد -6-1

تولیـد خواهـد   ) آهنگـري (محصول تولیدي طرح حاضر، قطعات صنعتی است که از طریق فورج          

 این قطعات کـه سـبب متمـایز سـازي آن از دیگـر قطعـات صـنعتی مـشابه           ترین ویژگی   اصلی. شد

باشـد، بـه طـوري کـه مقاومـت مکـانیکی ایـن قطعـات در          تحکام و سفتی آن می  گردد، درجه اس    می

مقابل سایش ، ضربه و دیگر بارهـاي مکـانیکی بیـشتر از قطعـات مـشابه تولیـد شـده بـه وسـیله                        

ضـرورت تولیـد ایـن قطعـات را     . باشـد  گـري مـی    هاي دیگر تولید مانند ماشینکاري و ریختـه         روش

آالت  هـاي خودروهـا و ماشـین       هـا و مجموعـه      برخـی مکـانیزم   توان این چنین شرح داد کـه در           می

صنعتی و کشاورزي، به واسطه وارد آمدن ضربه و بارهاي مکـانیکی بـاال، الزم اسـت از قطعـاتی           

استفاده گردد که مقاومت آنها در مقابل این بارها قابل قبول باشد و قطعـات تولیـد شـده بـه روش           

گردنـد و بنـابراین بـدون شـک      هـا محـسوب مـی      قعیـت ترین گزینه بـراي ایـن مو        فورجینگ مناسب 

تـوان یافـت      الخصوص خودرو را می     آالت صنعتی علی    اي از ماشین    توان گفت که کمتر مجموعه      می

  .که قطعات فورج در آن استفاده نشده باشد
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۱۳ صفحه

هاي عنوان شده در خـصوص قطعـات فـورج، مواردکـاربرد ایـن قطعـات در                 با توجه به ویژگی   

  :به صورت زیر عنوان کردتوان  صنعت را می

 معرفی موارد کاربرد قطعات صنعتی تولید شده به روش –3جدول شماره 

  )فورج(آهنگري 
  اي از قطعات صنعتی تولید شده به روش فورج نمونه  موارد کاربرد

 - قطعات موتور– قطعات جلوبندي – میل بادامک – شاتون -لنگ  میل–سیبک   خودروسازي
   سگدست- شاخ  چهار– اکسل –گاردان 

آالت و تجهیزات  ماشین
  ها زن ها و شخم  قطعات خیش– قطعات خرمن کوب ها –قطعات تراکتور   کشاورزي

خودروهاي سنگین 
   شنی–ناخن لودرها   راهسازي

  ها  اکسل–ها   بازوي سنگ شکن–ها  برخی شفت  آالت صنعتی ماشین
   واگن ها –قطعات خطوط ریلی   راه آهن و قطار

   ابزارآالت و آچارها–ها   چکش–کلنگ   مومیقطعات ع
  :گردد بندي می الزم به ذکر است که بازار قطعات خودرو به بخش هاي زیر تقسیم

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

بازار 
فروش 
  قطعات

  OOEEMMبازار بازار 
  )بازار خودروسازان(

  OOEESSبازار بازار 

بازار خدمات پس از فروش (
)وابسته به خودروسازان  

  AAMMبازار بازار 
  )خدمات پس از فروش آزاد(

  صادراتصادرات
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۱۴ صفحه

  
  

هـاي تـأمین کننـده      این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند کـه شـرکت       :OEMبازار  

تـأمین  (هـاي سـاپکو    شـرکت . نماینـد  ان مـی  ساز  آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعه         

شـرکت اپکـو   ) تـأمین کننـده شـرکت سـایپا     (گستر سایپا     شرکت سازه ) کننده شرکت ایران خودرو   

  .آیند از شرکت اصلی فعال در این بازار به شمار می) تأمین شرکت ایران خودرو دیزل(

هـاي   ته بـه شـرکت  باشـد کـه وابـس     این بازار خدمات پس از فروش خودروها مـی       :OESبازار  

، شـرکت سـایپا یـدك،       ) ایـساکو (سازمان خدمات پس از فروش ایـران خـودرو          . خودروساز است 

  .شوند هاي این گروه محسوب می  مزدا یدك از شرکت شرکت گسترش خدمات پارس خودرو،

 این بازار قطعات خودرو شامل کلیـه لـوازم یـدکی فـروش هـاي مختلـف در سـطح           :AMبازار  

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

  .نمایند قطعات خودرو می

میزان مصرف در هر کـدام از بازارهـاي خـودرو متفـاوت اسـت کـه مطالعـات بیـشتر در ایـن                    

  . خصوص در بخش دوم گزارش ارائه خواهد شد 
  

  رف محصولبررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مص -7-1

هـایی از   پیشتر اشاره گردید که قطعات صنعتی تولیـد شـده بـه روش فورجینـگ در مجموعـه              

آالت صنعتی و کـشاورزي کـاربرد دارنـد کـه نیـاز بـه مقاومـت مکـانیکی بـاال            خودروها و ماشین  

تـوان گفـت کـه قطعـات مـورد مطالعـه بـه لحـاظ ضـرورت برخـورداري از             از اینرو مـی   . باشد  می
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۱۵ صفحه

تر اینکـه بـراي    توانند داراي کاالي جایگزین باشند یعنی به عبارت ساده          نی، نمی مشخصات خاص ف  

  .قطعات مورد مطالعه ، کاالي جایگزین وجود ندارد
  

  بررسی اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز -8-1

 دولـت در    ياسـت هـا   ی شـروع شـده و س      1371در کشور ما توسعه صنعت خـودرو از سـال           

توسعه صنعت خودرو سـبب توسـعه   .  باشد ی می از بازار جهانن صنعت و کسب سهم   یگسترش ا 

 قطعـه سـاز در کـشور    1700که هم اکنـون حـدود     ی در کشور شده است بطور     يصنعت قطعه ساز  

لیـد  تو درصـد از  5/2 يصنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سـاز . ند ی نمایت م یفعال

ان قطعات کنـد مـصرف خـودرو کـه     ین می دهند و در ایل م ی کشور را تشک   (GNP) یناخالص داخل 

 در یت بـاالئ یـ  از اهمیکیز در آن خانواده قرار دارد ، بـه لحـاظ تکنولـوژ            یمحصول مورد مطالعه ن   

  .  باشند ی برخوردار ميقطعه ساز

ن حرکـت قـرار     یز در ا  ی دولت است که قطعات خودرو ن      ياست ها یگر س یتوسعه صادرات از د   

ن یـ ژه توسـعه صـادرات ا    یـ جاد سـتاد و   یرات قطعات خودرو ، ا    ن به صاد  یژه مسئول ینگاه و . دارند  

م یگر ، نشان از وجـود حرکـت عظـ   ی از موارد د   ياریران و بس  یقطعات در سازمان توسعه تجارت ا     

 توان گفت که هـر چنـد قطعـات    ین میبنابر ا.  باشد ید و صادرات قطعات خودرو میدر توسعه تول 

 يف کاالهـا یـ ن قطعـات در رد یـ  ای قرار ندارند ولـ کی و استراتژ  ی اساس يف کاالها یخودرو در رد  

  .  مهم و حساس کشور قرار دارند 

از اینـرو اهمیـت     . اي از قطعـات خـودرو محـسوب مـی شـود             محصول مورد مطالعه یک قطعه    

  .گردد بندي می استراتژیک آن نیز در ردیف صنایع و بازار خودرو طبقه
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۱۶ صفحه

  ولکشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محص-9-1

از اینـرو کـشورهایی   . در جدول شماره یک موارد کاربرد قطعات صنعتی فورجینگ آورده شد     

تواننـد مطـرح گردنـد     که به عنوان کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده قطعات صنعتی مـی         

  .توان به موارد زیر اشاره کرد می
  

  کشورهاي تراز اول تولیدکننده انواع خودرو -1-9-1

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

لـذا کـشورهاي تـراز اول در تولیـد خـودرو  را      . مصرف کننده قطعات صنعتی مورد مطالعه اسـت      

توانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعات مـورد مطالعـه              می

  .معرفی نماییم

بـه عنـوان   (فهرست ده کشور عمده تولیـد کننـده خـودرو و میـزان تولیـد آنهـا           در جدول زیر    

  .آورده شده است) صنایع مصرف کننده قطعات مورد مطالعه

   کشورهاي عمده تولیدکننده خودرو در جهان -4جدول شماره 

  )کشورهاي عمده تولید و مصرف کننده قطعات مورد مطالعه(
  2006 سال تعداد تولید خودرو  نام کشورها  ردیف

      میلیون دستگاه 11  آمریکا  1
      میلیون دستگاه 10,6  ژاپن  2
      میلیون دستگاه 5,9  چین  3
      میلیون دستگاه 15,4  ی غربياروپا  4
     میلیون دستگاه 4,1  ی و شرقي مرکزياروپا  5
      میلیون دستگاه 15,8  هیانوسیا و اقیآس  6
   خودرو مانند یختلف در ارتباط با تولید جهان مي از سایت هايگرد آور: ماخذ 

COM.CARNP.WWW     COM.BOURSENEGAR.WWW     و سایت آفتاب IR.AFTAB.WWW  
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۱۷ صفحه

ان گفـت کـه کـشورهاي عنـوان شـده در جـدول کـه بـه عنـوان                    تـو    می فوقبا توجه به جدول     

باشند، به عنـوان کـشورهاي عمـده تولیدکننـده و مـصرف       کشورهاي مطرح تولیدکننده خودرو می  

  .گردند کننده قطعات فورج نیز محسوب می

  

  آالت صنعتی  کشورهاي عمده تولیدکننده ماشین-2-9-1

  :نعتی معرفی شده استآالت ص  کشورهاي عمده تولیدکننده ماشین"الیذ

o آمریکا  

o  بخصوص اتحادیه اروپا(کشورهاي اروپایی(  

o روسیه  

o چین  

o ژاپن  

o هندوستان  

در اینجا الزم به ذکر است که هرچند کشورهاي نام برده شده در بـاال، بـه عنـوان کـشورهاي        

 گردند ولی نظر بر اینکه تعداد تولید ایـن         آالت صنعتی در جهان محسوب می       بزرگ در تولید ماشین   

تـوانیم   باشد لذا در اینجا مـا مـی   ماشین ها در مقایسه با خودرو از رقم بسیار پایینی برخوردار می    

همچنان کشورهاي بزرگ تولید و مصرف کننده قطعات فورجینگ را همان کـشورهاي تولیدکننـده               

 3خودرو در جهان معرفی کنیم که فهرست آنها به همراه تعـداد تولیـد خـودرو در جـدول شـماره           

  .رده شده استآو
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۱۸ صفحه

   شرایط صادرات-10-1

قطعات مورد مطالعه طـرح حاضـر، قطعـات فورجینـگ اسـت کـه بخـش عمـده آن در صـنعت           

خودروسازي کاربرد خواهد داشت از اینرو با توجه به اینکـه در امـر صـادرات یـک کـاال، معمـوالً          

د لـذا در اینجـا   گرد حجم صادرات یکی از عوامل تعیین قیمت تمام شده کاال در مقصد محسوب می            

تنها به شرایط صادرات قطعات فورجینـگ بـا کـاربري صـنعت خـودرو توجـه شـده و از زوایـاي            

  .مختلف امکان صادرات مورد بررسی قرار گرفته است

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

برخورداري از مزیت   1
  رقابتی به لحاظ قیمت

باشد کـه ایـن    هاي رقابتی جهانی می کی از معیارهاي مهم در صادرات قطعات خودرو، قیمت       ی
مورد نیز به شرایط اقتصاد کالن کشور در مقایسه با کـشورهاي مقـصد صـادرات بـاز مـی               

  .گردد
توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه  از جمله این شرایط می    

پذیري اقتصادي صادرات  د که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است توجیه  اشاره کر 
  .در زمان واقعی صادرات و کشور هاي مقصد مورد تحلیل قرار گیرد

برخورداري سازنده از   2
  برند معتبر

بنـدي    تقـسیم AM و OES و OEMبازار قطعات خـودرو در جهـان داراي سـه بخـش عمـده             
  :ز نگاه برند معتبر ورود به هر کدام از بازارهاي فوق به صورت زیر استاز اینرو ا. گردد می

o  بازارOEM و OES 

هایی  از اینرو شرکت. باشد ورود به این بازارها مستلزم برخورداري از برند معتبر جهانی می       
 برنـد جهـانی، قابلیـت     که فاقد این برند هستند الزم است با ایجاد مشارکت با شرکت صـاحب        

  . را براي تولید خود ایجاد نمایدOES و OEM بازار ورود به
o  بازارAM  

توان به هر دو صـورت ورود بـا برنـد معتبـر جهـانی و یـا بـدون آن نیـز                  در این بازارها می   
  .هاي فروش به نسبت برند مورد استفاده تغییر پیدا خواهد کرد لیکن قیمت. حضور پیدا کرد

  

برخورداري از مزیت   3
  یفیترقابتی به لحاظ ک

از این رو براي ورود به بـازار  . باشند قطعات فورجینگ، از سري قطعات حساس به کیفیت می   
  .جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود

تــوان گفــت کــه هیچگونــه  بــا مراجعــه بــه مقــررات واردات صــادرات وزارت بازرگــانی، مــی  مقررات دولتی  4
  .ودرو وجود نداردمحدودیتی در امر صادرات قطعات خ
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۱۹ 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

بـرداري واحـدهاي مـستقر در          بهـره   با مراجعه به اطالعات وزارت صـنایع و معـادن، ظرفیـت           

  . بندي شده است ر جدول زیر جمعسطح کشور، به همراه محل استقرار آنها د

   فهرست واحد هاي فعال تولید کنندگان قطعات فورج در کشور -6جدول شماره 
تاریخ شروع   محل استقرار  ) تن  ( ظرفیت اسمی  نام واحد  ردیف

  1382  مشهد  500  توس فورجینگ  1  برداري بهره
  1385  زنجان  100  رحمن آهنگري   2
  1376  تبریز  15600  آهنگري تراکتور سازي ایران   3
  1382  اصفهان  110  صنایع آهنگري فلز کوب  4
  1380  تبریز  200  شرکت آهنگران فن آوران  5
  1378  تبریز  600  تبریز فورج  6
  1373  مشهد  5000  قطعات آهنگري خراسان   7
  1383  ایالم  5000  شرکت علمدار فورج  8
  1375  اصفهان  240  سپاهان فورج  9
  1384  هرانت  50  خانه فورج نوین  10
  1382  مشهد  1000  مشهد فورجینگ  11
  1375  مشهد  2000  فورج پارت سازان  12
  1382  مشهد  600  شرکت فورج فوالد توس  13
  1383  مشهد  3000  شرکت فورج گستر سناباد  14
  1382  مشهد  2000  شرکت فورج صنعت شرق  15
  1374  شاهرود  700  شرکت واشق فورج  16
  1383  كارا  1900  فورج قطعه راسخ  17
  1373  قزوین  2000  شرکت فورج البرز  18
  1365  قم  120  آهنگري مظاهري  19
  1379  قزوین  1500   شرکت قطعات آهنگري ایران خودرو  20

       تن 42220جمع ظرفیت نصب شده کشور         
     ی مرکز آمار و اطالع رسان–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   
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۲۰ صفحه

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

برداري واحدهاي فعال موجود، رونـد         ، براساس تاریخ شروع بهره     6با توجه به جدول شماره      

  .بندي شده است ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور به شرح جدول زیر جمع
  

   روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات فورجینگ در کشور–7جدول شماره 

  تن –ظرفیت نصب شده   سال   تن –ظرفیت نصب شده   سال
1378  20560  1383  36370  
1379  22060  1384  36420  
1380  22260  1385  42220  
1381  22260      
1382  26470      

 ي بر اساس سال شروع بهره برداريجمع بند(   ی مرکز آمار و اطالع رسان–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   

      )  فعال يواحدها

  

  قطعات صنعتی فورجینگ در کشورروند تولید واقعی  بررسی -3-1-2

در جدول باال، واحدهاي فعال و ظرفیت اسمی آنها درتولید قطعـات صـنعتی فورجینـگ آورده                

لیکن براي بررسی روند تولید واقعی واحدهاي فوق باید گفت که بخش عمـده ایـن واحـدها از                   . شد

 آمار تولید واقعی آنهـا بـسیار دشـوار        لذا امکان دسترسی به   . مالکیت خصوصی برخوردار هستند   

 عـالوه بـر قطعـات    6از طرف دیگر بسیاري از قطعه سازان ذکر شده در جـدول شـماره             . باشد  می

فورجینگ اقدام به تولید قطعات دیگري مانند قطعات تولید شده از روش ماشینکاري نیز اقـدام مـی             
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۲۱ صفحه

اقعـی قطعـات فورجینـگ را در ایـن واحـد      توان به صورت دقیق آمار تولیـد و   بنابراین نمی  5. نمایند

بنابراین براي برآورد تعداد تولید واقعـی مجموعـه واحـدهاي قطعـه سـاز کـشور، از               . برآورد کرد 

 در نظـر   ی درصـد ظرفیـت اسـم      75 را معـادل     ی استفاده شده و تولید واقعـ      یمطالعات میدان روش  

  .ده است  بر آین اساس برآورد شیدر جدول زیر تولید واقع. خواهیم گرفت 

  

   تن –هاي گذشته   روند تولید واقعی قطعات فورج طی سال-8جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
15420  16545  16545  16545  19852  27278  27315  15833  

  

  در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است 

نمودار روند  تولید واقعی قطعات فورج      

0
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20000
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40000
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سازان فعال در زمینه تولید قطعات فورجینگ  از اینرو بسیاري از قطعه.  مرحله نهایی تولید قطعات فورجینگ ماشینکاري است- 5

 .توانایی تولید قطعات ماشینکاري را نیز بر حسب نیاز دارا هستند
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۲۲ صفحه

   بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال-4-1-2

  :به صورت زیر است) فورجینگ(فرایند تولید قطعات آهنگري 

  

  

  

  

سـازي از طریـق    توان گفـت کـه تکنولـوژي مـورد اسـتفاده در قطعـه        با توجه به فرایند باال می     

هـا    کنولـوژي فورجینگ در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکـسان اسـت و تفـاوت خاصـی بـین ت                  

لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلـف نـسبت بـه       . وجود ندارد 

  :تواند بشود ، شامل موارد زیر خواهد بود همدیگر می

o                  توان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد ، آماده سـازي آن ، تعریـف و اجـراي دقیـق

  سیکل عملیات حرارتی

o  ها قالبدقت عمل و کیفیت  

o دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري  

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

  فروش

همچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژي تولید قطعات به روش فورجینگ عـالوه بـر ایـران در               

در فرایند باال شرح داده شده اسـت و لـیکن       گیرد که     سایر نقاط جهان نیز به همان شکلی انجام می        

  انتخاب
 مواد اولیه

آماده 
سازي مواد 

گرم کردن مواد 
و رساندن آن 

تا نقطه 
خمیري

 قطعه  دهیشکل
سرخ شده توسط 

ضربات پرس 
 )نگفورجی(

ماشینکاري قطعه 
فورج شده و رساندن 
آن به شکل و ابعاد 

 نهایی

  قطعه 
  آماده
  فروش
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۲۳ صفحه

همچنان کیفیت قطعات تولیدي نیز به مشابه مطالب ذکر شـده در بـاال، تـابع تـوان مهندسـی، دقـت                 

  .هاي مورد استفاده خواهد داشت عمل اپراتورها و کنترل کیفیت و همچنین کیفیت قالب

  

  در واحدهاي فعال) میدرصد استفاده از ظرفیت اس( نگاهی به راندمان تولید -5-1-2

ریـزي    بنـابراین برنامـه   . باشد  قطعات مورد مطالعه، قطعات مورد استفاده در خودروسازي می        

هاي خودروسـازان و بـازار خـدمات         تولید واحدهاي صنعتی قطعه ساز به طور کامل تابع سیاست         

آورده  ظرفیت نصب شده تولید قطعـات در کـشور      5در جدول شماره    . باشد    پس از فروش آن می    

شده است و در خصوص راندمان تولید می توان گفـت کـه هـر واحـد صـنعتی متناسـب بـا تـوان                   

مطـابق  راندمان تولید واحـدهاي موجـود کـشور ،          . رقابتی خود سهمی را از بازار کسب می نماید          

  . درصد بر آورد شده است 75 صورت گرفته یمطالعات میدان

  

  آالت مورد استفاده در تولید هاي سازنده ماشین  کشورها و شرکت-6-1-2

. باشـد   آالت زیـر مـی      فرایند تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ نیازمند استفاده از ماشـین           

هاي سازنده آنهـا نیـز    سازان فعال کشور، کشورها و شرکت   همچنین با مراجعه به تعدادي از قطعه      

  .آوري شده است در جدول زیر جمع
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۲۴ صفحه

  

  آالت تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ ن فهرست ماشی-9جدول شماره 
  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

  0262-3830510 تون یشرکت اکسا
 °1800c با دماي يکوره زنبور  1  88810760   پرتو کوره يدیتول

  88886684  ران یع کوره ایصنا
  0262-3830510 شرکت اکسایتون 

  کوره عملیات حرارتی  2  88810760   پرتو کوره تولیدي
  88886684  صنایع کوره ایران 

   ی لوالئين سازیماش
6606002-6603288-

0261  

  ک شهاب یدرولیپرس ه
66965258-

66409739  
   تن200 تا 100اي با تناژ  ضربه) پتک(پرس   3

  55406979  ن یران ماشیا
  0411-2893893  زی تبرين سازیماش

  ن تراشیماش  4
  88260575  ن ابزاری ماششرکت تهران

  0411-2893893  زی تبرين سازیماش
  ن فرزیماش  5

 0511-66176675  شرکت فرز سازان 

  

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

هـاي   با مراجعه به بانک اطالعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخـصات طـرح               

د قطعات صنعتی بـه روش فورجینـگ، جمـع آوري و در جـدول زیـر وارد      جدید در حال ایجاد تولی 

  :شده است
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۲۵ صفحه

  هاي در حال ایجاد   بررسی وضعیت طرح- 10 جدول شماره –لند 
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۲۶ صفحه

   11 جدول شماره –لند 
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۲۷ صفحه

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

هـاي در حـال ایجـاد و          ي فعـال و طـرح     عرضه قطعات فورج در آینده از طریق تولیـد واحـدها          

همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامـه هـر کـدام از آنهـا مـورد بررسـی قـرار گرفتـه          

  .است

   واحدهاي فعالد داخلیتولبینی  پیش) الف

هـاي گذشـته      ظرفیت نصب شده کشور براي تولیـد قطعـات فـورج بـراي سـال         7در جدول شماره  
هـاي فـوق ، عرضـه ایـن واحـدها در آینـده سـاالنه               نظر گـرفتن ظرفیـت    از اینرو با در     . آورده شد 

  .بینی شده است تن پیش 31666
   واحدهاي در حال ایجادد داخلیتولبینی  پیش) ب

همچنـین در جـدول   . هاي در حال ایجـاد کـشور آورده شـد       فهرست طرح  10در جدول شماره    

مطابق سوابق موجـود، بـر حـسب        بنابراین  . هاي توسعه آورده شده است       فهرست طرح  11شماره  

  :درصد پیشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهره برداري از آنها به صورت زیر فرض شده است 
  

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره برداری پیش بین– 12جدول 
  سالی که طرح به بهره برداري خواهد رسید  درصد پیشرفت فعلی طرح

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 25
  1390تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد
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۲۸ صفحه

هاي در حال ایجاد کـه در آینـده بـه ظرفیـت نـصب شـده         با توجه به جدول باال ، ظرفیت طرح      

  :بینی است پیشکشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل 

  

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش- 13جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم  در صد پیشرفت طرح ها  سال بهره برداري از طرح    تن–ظرفیت 

  1600  1600  1400  1200  1500  2000      درصد75 – 99
  0  0  0  0  0  0      درصد50 – 74
  5649  4842  0  0  6053  8070    درصد  25 – 49
  4500  0  0  0  5625  7500      درصد1 – 25

  0  0  0  0  7781  10375   صفر       درصد
  11729  6442  1400  1200  20959  27945  جمع کل 

  

هـاي صـنعتی بـه صـورت      هاي در حال ایجاد متناسب با عرف طـرح  راندمان تولید واقعی طرح 
  .برداري لحاظ شده است سال اول بهره درصد ظرفیت اسمی در سه 60-70-80

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

در قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه عنوان شد که این قطعات شـماره تعرفـه                 

 از  شـوند کـه متـشکل از تعـداد متنـوع            اي وارد مـی     این قطعات به صورت مجموعه    . مستقلی ندارند 

  .توان آمار دقیقی از حجم واردات آنها ارائه کرد بنابراین نمی. قطعات مختلف است
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۲۹ صفحه

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

 آورده شـده اسـت و همـانطوري کـه     سهموارد کاربرد قطعات مورد مطالعه در جدول شماره         

رف ایـن قطعـات در صـنایع خودروسـازي     در قسمت فوق نیـز اشـاره شـد، بیـشترین حجـم مـص        

  ..باشد می

از اینرو در این قسمت مصرف قطعات صنعتی تولید شده به روش آهنگري به دو گروه عمـده            

بندي شـده و مطالعـات تعیـین مـصرف پیگیـري       مصرف در خودروسازي و سایر مصارف تقسیم     

  .خواهد شد
  

   برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازي -1-4-2

  )واحد خودرو(برآورد میزان مصرف در هر خودرو ) الف

هاي مختلف خودرو از جملـه موتـور،    قطعات صنعتی تولید شده به روش فورجینگ، در قسمت    

تعـداد،  . سیستم انتقال قدرت، جعبه دنده، سیـستم جلوبنـدي، سیـستم تعلیـق و غیـره کـاربرد دارد              

صرف کامالً متفـاوت اسـت و لـذا بـراي     تنوع، وزن و مشخصات قطعات فوق بسته به محل دقیق م        

تعیین حجم مصرف دقیق این قطعات، الزم است نقشه فنی تـک تـک ایـن قطعـات بـه تفکیـک انـواع             

از اینرو براي برآورد حجـم مـصرف بـا انجـام       . خودروها تهیه شود که این امر امکان ناپذیر است        

د مـورد اسـتفاده در سـاخت        مشاوره فنی کارخانجات تولید کننده قطعات فورجینگ، براساس مـوا         

  .یک دستگاه خودرو، تخمین مصرف این قطعات در هر خودرو انجام گردیده است

   میزان مصرف مواد در تولید یک خودرو- 14جدول شماره 

   درصد-مصرف در هر خودرو   نام مواد  ردیف
  7/31  فوالد کربنی  1
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۳۰ صفحه

  1/8  فوالد کربن باال   2
   5/1  فوالد آلیاژي  3
  2/11  ها آهن  4
  1/13  ها پالستیک  5
  2/11  آلومینیوم  6
  5/1  مس  7
  52/0  روي  8
  2/2  ها سایر آهن  9
  9/2  شیشه  10
  3/4  الستیک  11
  5/8  ها سیال  12
  2/3  سایر  13

  

  قطعه سازانمجله : ماخذ            

یـاژي  جنس مواد اولیه مورد استفاده در قطعات فورج، فوالد کربنی، فوالد کربن باال و فوالد آل                

البته در شـرایط خـاص برخـی فلـزات رنگـین نیـز در سـاخت قطعـات فورجینـگ مـورد                      . باشد  می

باشـد   گیرند لیکن بخش عمده و قریب به اتفـاق مـصرف مـواد انـواع فوالدهـا مـی              استفاده قرار می  

براي تعیین سهم قطعات فورجینگ از کل قطعات فوالدي عنوان شده در جدول باال، به نظـرات چنـد     

 درصـد بـه عنـوان سـهم قطعـات      5-6ایم که مطابق آن عدد  از فعال در کشور استناد کرده     قطعه س 

  .ایم گیري کرده فورج از کل قطعات فوالدي یک خودرو را نتیجه

  برآورد تعداد خودروي تولید شده در کشور) ب

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

  :بندي کرد ت آنها، به دو گروه عمده تقسیمساخ

 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  
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۳۱ صفحه

پا در این گروه قـرار دارنـد   بخش عمده خودروهاي تولیدي گروه ایران خودرو و سای     . کاربرد دارد 

گیـري شـده اسـت کـه بـه طـور متوسـط هـشتاد درصـد           هاي به عمل آمده نتیجه   و مطابق بررسی  

  .شود ها از سازندگان داخلی تأمین می قطعات مصرفی این شرکت

 در این گروه از خودروهاي تولیـد داخـل، آن دسـته از خودروهـا قـرار دارنـد کـه            :گروه دوم 

گیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنهـا از توجیـه      با تعداد پایین صورت می    تولید آنها در کشور     

از طرف دیگر برخی خودروها عالوه بر تیراژ پـایین تولیـد در             . باشد  اقتصادي الزم برخوردار نمی   

شوند و لذا تولید داخـل قطعـات آنهـا صـرف اقتـصادي        بندي می   گروه خودروهاي لوکس نیز طبقه    

  .ندارد

توان گفت که در مورد نیاز صنایع خودروسازي کـشورمان بـه     مطالب ذکر شده می   باتوجه به   

توان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا بـه عنـوان    قطعات ساخت داخل، تنها می 

در جـدول زیرآمـار تولیـد انـواع خـودرو در           . بازار مـصرف کننـده قطعـات خـودرو اسـتناد کـرد            

  .کشورمان آورده شده است

  هاي گذشته  آمار تولید داخل انواع خودرو در سال- 15دول شماره ج
   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

- دودیفرانسیل  5
  2255  3717  6219  8281  6235  4104  3283  آمبوالنس

  16405  31245  33597  18613  15110  9945  7956   تریلر–کامیون   6
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۳۲ صفحه

ماشین هاي   7
  710  1321  1452  1058  1281  1053  843  راهسازي

  1105  2541  2158  2039  2021  1330  1064  خودروهاي صنعتی  8
  941170  897842  909451  759006  560788  369098  295278  جمع کل

  

   از آمار ارائه شده مجله گسترش صنعت يجمع بند: ماخذ 

  

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

باشند که این امر در مورد حـدود هـشتاد درصـد خودروهـاي             داراي تعداد تولید باال در کشور می      

 ي از خودروهـا ین بخـش یسواري و وانت تولیدي دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا و همچنـ        

 – سـنگین   –سـواري   (باشد و لذا سایر خودروهـاي تولیـد داخـل             ن صادق می  ین و سنگ  یمه سنگ ین

ــه ســنگین ــه واردات    ) نیم ــدام ب ــازان اق ــه خودروس ــرده بلک ــتفاده نک ــد داخــل اس ــات تولی از قطع

. هاي فوق قرار دارنـد      ل مجموعه اخنمایند که قطعات مورد مطالعه نیز در د         هاي خودرو می    مجموعه

 ينجا تولید حدود هشتاد درصـد خودروهـاي سـواري و وانـت بعنـوان خـودرو هـا                  ینرو در ا  یاز ا 

کـرد سـهم   ین  رویـ  فورج ساخت داخل در نظر گرفته خواهد شـد کـه در  ا  استفاده کننده از قطعات   

 ي کننـد بـا سـهم خودروهـا    ید داخل استفاده نمی که از قطعات تول   ي سوار يدسته از خودروها   نآ

  . ند تهاتر شده است ی نماین که از قطعات ساخت داخل استفاده میسنگ
  

شور با استفاده از قطعات تولید  تعداد خودرهاي سواري تولید شده در ک- 16جدول شماره 

  )دستگاه(داخل 

  1385نیمه اول   1384  1383  1382  1381  1380  1379

209380  261726  430248  585197  694071  688397  359204  
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۳۳ صفحه

 و توضیحات ذیل جدول فوق میزان مصرف قطعـات فـورج در هـر خـودرو       9در جدول شمار    

ز اینرو در صورتیکه متوسـط وزن هـر خـودرو    ا.  درصد وزن خودرو برآورد گردید     6 تا   5معادل  

 کیلوگرم در نظر گرفته شود در آن صورت میـزان مـصرف ایـن قطعـات در                  1300سواري معادل   

  .هاي گذشته به صورت جدول زیر برآورد شده است سال
  

 -  برآورد میزان مصرف قطعات فورجینگ در صنایع خودروسازي کشور - 17جدول شماره 

  تن

  1385نیمه اول   1384  1383  1382  1381  1380  1379

13610  17012  27966  38037  45115  44746  23335  
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۳۴ صفحه

   برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو-2-4-2

در تعمیـرات    (Slow moving)قطعات تولید شده به روش فورج، از جمله قطعات کند مـصرف 

  این قطعات در هر خودروضریب مصرف . شوند و خدمات پس از فروش خودرو محسوب می

یعنی هر خودرو در هـر هفـت سـال یکبـار بـه       (6.باشد   می 14/0معادل   ) يدوران بهره بردار   ( 

از طـرف دیگـر مطـابق کـسب        ) نماید  طور کامل قطعات فورجینگ قابل تعویض خود را تعویض می         

 یـک   درصـد قطعـات فورجینـگ   40گیـري شـده اسـت کـه تنهـا          نظر از چند تعمیرگاه مجاز، نتیجـه      

 درصـد دیگـر بـسیار بـه نـدرت           60خودرو عموماً مـشمول تعـویض در مواقـع تعمیـرات شـده و               

  .شوند تعویض شده و یا اصالً تعویض نمی

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

  . استتعویض عنوان شده میزان نیاز این خودروها به قطعات فورجینگ برآورد شده

   برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودرو به قطعات فورجینگ- 18جدول شماره 
 –خودروهاي سواري کشور 

  سال  هزاردستگاه
   )يتردد% 90 (فعال  موجود

وزن قطعات فورج در 
  kg -هر خودرو

ضریب مصرف 
  قطعات فورج

مصرف قطعات 
  )تن(فورج 

1379  2410  2170  65  0,14  7899  
1380  3208  2887  65 0,14  10509  
1381  3984  3586  65 0,14  13053  
1382  4718  4246  65 0,14  15455  
1383  5500  4950  65 0,14  18018  
1384  6021  5419  65 0,14  19725  
  20814  0,14 65  5718  6354  1385نیمه اول 

  
  

   شده از مجله گسترش صنعت يجمع بند: ماخذ 

                                       
 .درو نتیجه گیري شده استاین عدد از طریق نظرسنجی از چند تعمیرگاه مجاز خو 6
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۳۵ صفحه

  :در جدول باال : توضیح 

، تعـداد خودروهـاي   ) ستون پنجم   ( دست آوردن مصرف قطعات فورج در هر سال          ب ي برا -1

  به ضریب مصرف این قطعات ضرب شده است ) ستون سوم ( فعال در آن سال 

ض در دوران بهـره  ی درصد قطعات فورج هـر خـودرو مـشمول تعـو        40در جدول باال تنها      -2

  .  لحاظ شده است يبردار
  

   داخل قطعات فورج در کشوربندي میزان مصرف  جمع-3-4-2

مـصرف قطعـات   مربـوط بـه   بنـدي   جمـع  در جدول زیر      18 و   17ول شماره   ابا استفاده از جد   

  .تولید شده به روش فورجینگ انجام گردیده است

  

  بندي مصرف قطعات فورجینگ در کشور  جمع- 19جدول شماره 

  )تن(مصرف خودروسازان   سال
مصرف بازار خدمات پس از 

   تن–فروش خودرو 
   تن-جمع کل مصرف 

1379  13610  7899  21509  
1380  17012  10509  27521  
1381  27966  13053  41019  
1382  38037  15455  53492  
1383  45115  18018  63133  
1384  44746  19725  64471  

  44149  20814  23335  1385نیمه اول 
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۳۶ صفحه

  

  1385ال  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه تا آخر س-5-2

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     صورت تک تک داراي شماره تعرفه مستقل نبوده و بلکه به صورت مجموعه     

از اینـرو بـراي تعیـین میـزان        . باشـند   داراي هویت از نگـاه وزارت بازرگـانی مـی         » سایر قطعات    «

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

که در اینجا ما نیز همین قاعده را رعایت کـرده و رونـد صـادرات در       )صادرات کل قطعات خودرو     

عنـوان   7 مختلـف  يت هـا  ی شـده از سـا     ي جمـع آور   يبـا اسـتفاده از آمارهـا      گذشـته را    هاي    سال

  :ایم کرده

  هاي گذشته   میزان صادرات انواع قطعات خودرو در سال- 20جدول شماره

نیمه اول   1384  1383  1382  واحد  شرح
1385  

  175  300  210  192  میلیون دالر  میزان کل صادرات قطعات خودرو

  30  30  30  30  درصد  رف از کل صادراتسهم قطعات کند مص

  52  90  63  57,6  میلیون دالر  تخمین صادرات قطعات کند مصرف

  7 یمنابع ذکر شده در پاورق: ماخذ 

  

زان یـ ف قطعات کند مصرف خـودرو قـرار دارد کـه در جـدول بـاال م         ینگ در رد  یقطعات فورج 

ن قطعات از کـل صـادرات   یک ایفکق امکان تیکن بعلت نبود آمار دق  یل. صادرات آن ارائه شده است      

                                       
 ir.gov.mim.www و  com.mofidbourse.wwwاظهارات دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو و سایت هاي   7
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۳۷ صفحه

زان یـ  دست اندرکاران صنعت و بـازار ، م      ی مطابق اظهار برخ   یقطعات کند مصرف وجود ندارد ول     

 تـوان بعنـوان صـادرات قطعـات     ی درصـد از کـل صـادرات قطعـات کنـد مـصرف را مـ              10حدود  

  . کرد  ینگ تلقیفورج

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

بنابراین بـا اسـتفاده    . هاي گذشته آورده شده است       میزان تقاضاي داخل در سال     19در جدول   

  .بینی کرد از آن می توان تقاضا در آینده را پیش

  

  بینی تقاضا در بازار خودروسازان پیش) الف

و در  هاي اعالم شده خودروسازان، تولید سـاالنه یـک میلیـون دسـتگاه خـودر                مطابق سیاست 

شتر در مورد روش برآورد مـصرف      ی که پ  یاز اینرو مطابق مطالب   . هاي آینده حفظ خواهد شد      سال

ــوان شــد، در ســال   ــورج در هــر خــودرو عن ــی ســالیانه   قطعــات ف ــازار 49600هــاي آت ــن در ب  ت

  .خودروسازان کشور تقاضا وجود خواهد داشت

  

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

مان، ساالنه یک میلیون دستگاه خودرو به بـازار وارد شـده و در       مطابق شرایط موجود کشور   

عوض تنها حداکثر پنج درصد از آن در حال خارج شدن است از اینرو با عنایت بر وضـعیت فـوق،       

  .بندي گردیده است  جمعزیرنگ در جدول یمیزان خودروهاي ترددي و نیاز آنها به قطعات فورج
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۳۸ صفحه

  نگی به قطعات فورجAM برآورد نیاز - 21جدول شماره 

  سال
تعداد خودروهاي 

هزار  -موجود کشور
  دستگاه

تعداد خودروهاي 
  فعال

  )هزار دستگاه(

وزن قطعات 
فورج در هر 

 kg -خودرو

ضریب مصرف 
  قطعات فورج

بینی تقاضاي بازار  پیش
  براي قطعات فورج

  )تن(
1385  6687  6018  65  0,14  21905  

1386  7637  6873  65  0,14  25018  

1387  8587  7728  65  0,14  28130  

1388  9537  8583  65  0,14  31242  

 فرسـوده  ي درصـد بابـت خودروهـا   5 موجود کشور و کـسر  يون خودرو به جمع خودروها    یلیک م ی لحاظ کردن ساالنه     -ماخذ  

   از ناوگان یخروج

   موجود کشور لحاظ شده است ي درصد خودروها90 فعال يتعداد خودروها

  

   بازار داخل در آیندهينی تقاضابی بندي پیش جمع) ج

 بازار داخل در آینـده   يبینی تقاضا   ، پیش AMبندي تقاضاي بازار خودروسازان و بازار         با جمع 

  :به شرح جدول زیر آمده است

  

   بازار داخل در آیندهيبینی تقاضا  بندي پیش  جمع– 22جدول شماره 

  خدمات پس از فروش خودرو  دروسازانخو  سال   تن–پیش بینی تقاضا 
  جمع تقاضاي آینده 

  )تن(
1386  49600  25018  74618  

1387  49600 28130  77730  

1388  49600 31242  80842  
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۳۹ صفحه

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

 بـازار کـشور از   آتـی هاي  در سال شود که نشان داده می 22و13و 8از موازنه جداول شماره   

گیـري اسـت کـه ایجـاد      کمبود عرضه برخـوردار خواهـد بـود و بنـابراین بـه راحتـی قابـل نتیجـه                 

ت ی بـا وضـع  یبـا نگـاه  . باشـد  ن قطعات به لحاظ بازار توجیه پذیر مییواحدهاي جدید براي تولید ا   

ز کمبـود در بـازار وجـود    یـ  نان گذشـته ی گردد کـه در سـال  یعرضه و تقاضا در گذشته مشاهده م 

ر در مـورد آنهـا قابـل ذکـر     ی است که مطالب زيت قطعات مورد مطالعه طوری ماه یداشته است ول  

  :است 

o يع ، بر گرفته از اطالعات ارائه شـده از سـو    یت ثبت شده در لوح فشرده وزارت صنا       یظرف 

ش یجـود تقاضـا افـزا    در صـورت و ین واحـدها براحتـ  یا.  فعال          ارائه شده است         يواحدها

ر ییـ ع بـدون تغ یت اعالم شده در اسـناد وزارت صـنا  ی است که ظرف  ین در حال  ی دهند و ا   ید م یتول

  .  ماند ی میباق

o د قطعـات فـورج   یـ ع ، اقدام بـه تول ی بدون اعالم به وزارت صنا ي قطعه ساز  ي واحدها یبرخ

  .   ند ی نمایم

د یـ ش از تولی در کـشور بـ  ید واقعـ یـ لزان تویـ  توان گفت کـه م یبا توجه به مطالب ذکر شده م      

   باشد ی که با استناد بر مدارك مستند ارائه شده است ، م24اعالم شده در جدول شماره 

  پذیري ایجاد واحدهاي جدید از نگاه توجیه پذیري بازارپذیري ایجاد واحدهاي جدید از نگاه توجیه پذیري بازار  گیري نهایی امکانگیري نهایی امکان  نتیجهنتیجه

  

د شـود کـه احـداث واحـدهاي جدیـ         گیري مـی    با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه      

  :ر توجه شودی الزم است به موارد زی باشد ولیتولید قطعات فورج در کشورتوجیه پذیر م
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۴۰ صفحه

  ن گزارش است یزان برآورد شده در ای بازار کمتر از میزان کمبود واقعیم -1

 طرح الزم است از توان مهندسی، بازاریـابی و فـروش در بازارهـاي جهـانی                يمجر -2

 .برخوردار باشد ) صادرات(

 الملل الزم است ري طرح از اصول و قوانین تجارت بینآشنایی کامل مج -3

 يهـاي مـورد نیـاز بـازار بـرا      ایجاد قابلیت انعطاف الزم در تولید محصول بـا تنـوع         -4

 د الزم استیتول

هـاي تولیـد وعرضـه محـصول در کـشور و              بررسی اجمالی تکنولـوژي و روش      -3

 مقایسه آن با دیگر کشورها

  ورجینگقطعات ف نگاهی به روش تولید -1-3

باشـد کـه در آن هـدف تولیـد      فورجینگ یا آهنگري، روشی بـراي تولیـد قطعـات صـنعتی مـی             

تـرین    این روش تولیـد را شـاید بتـوان از قـدیمی          . باشد    اي با استحکام و درجه سفتی باال می         قطعه

گـردد کـه    با مراجعه بـه سـالیان بـسیار دور مالحظـه مـی       . دهی فلزات عنوان کرد     روش هاي شکل  

ان و صنعتگران کشورمان و بـسیاري از کـشورهاي دیگـر بـا گـداختن فـوالد و واردکـردن                 آهنگر

هـا جـاي    امروزه پتـک . نمودند ضربات متعدد چکش بر روي آن، اقدام به شکل دهی فلز گداخته می           

قطعـه  . شود هاي مدرن داده و از قالب نیز جهت شکل گیري دقیق قطعه استفاده می       خود را به پرس   

 این روش بـه علـت ایجـاد سـاختار متـالوژیکی خـاص، از درجـه سـفتی ، سـختی و                    تولید شده از  

هـاي پـرتنش و سـایش     استحکام باالتري برخوردار خواهد بود که قابلیت استفاده ازآن را در مکان 

  .آالت صنعتی میسر نموده است ماشین

  .توان به شرح زیر نماش داد روش تولید فورجینگ را می
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۴۱ صفحه

  

  

  

  

  

  :ند تعریف شده، شرح فرایند به صورت زیر قابل تعریف استبا توجه به فرای

Ã انتخاب مواد اولیه  

مواد اولیه مورد استفاده در تولید قطعات صنعتی بـه روش آهنگـري را انـواع فـوالد و فلـزات               

آنالیز دقیق مواد اولیه در خصوصیات مکانیکی و فنی قطعـه نهـایی بـسیار               . دهند  رنگین تشکیل می  

اولـین  ) نوع ترکیب فوالد یـا فلـزات رنگـین        (می نماید از اینرو انتخاب مواد اولیه        نقش مهمی را ایفا     

  .گردد مرحله فرایند تولید محسوب می

Ã آماده سازي مواد اولیه  

آالت صـنعتی، نیازمنـد اسـتفاده از قطعـاتی بـا       برخی قطعات مورد استفاده در ساخت ماشـین      

واد اولیـه موجـود بـازار قابـل     هـاي مکـانیکی خـاص هـستند کـه ایـن مشخـصات در مـ         مشخـصه 

از اینـرو الزم اسـت خـواص مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده از طریـق عملیـات             . باشـد   استحصال نمی 

کربن دهی، نیتروژنیزاسیون و موارد مشابه از عملیات بهبـود خـواص            . متالوژیکی بهبود پیدا نماید   

 مورد اسـتفاده قطعـه سـازي    گردد که این عملیات روي مواد اولیه        مکانیکی مواد اولیه محسوب می    

  .گیرد انجام می

Ã گرم کردن مواد اولیه و رساندن آن به نقطه خمیري  

  انتخاب
 مواد اولیه

آماده 
سازي مواد 

گرم کردن مواد 
و رساندن آن 

تا نقطه 
خمیري

 قطعه  دهیشکل
سرخ شده توسط 

ضربات پرس 
 )فورجینگ(

ماشینکاري قطعه 
فورج شده و رساندن 
آن به شکل و ابعاد 

 نهایی

  قطعه 
  آماده
  فروش
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۴۲ صفحه

روش سـرد در سـاخت   . به دو صورت گرم و سـرد انجـام مـی گیـرد    ) آهنگري(عملیات فورج  

ایـن  . گیـرد  دهی اندك مورد استفاده قرار مـی  قطعات با درجه استحکام پایین و همچنین درجه شکل   

  .ندکی در صنعت دارد و اکثراً مخصوص قطعات کوچک و ساده استروش کاربرد ا

روش دوم عملیات فورجینگ، فورج گرم است که بخش عمده و قریب بـه اتفـاق قطعـه سـازي                   

در ایـن حالـت مواداولیـه مـصرفی قطعـه مـورد نظـر تـا درجـه          . دهد تحت این فرایند را تشکیل می   

و قطعـه جهـت     ) گداختـه شـده   ( گرم شـده     هاي مخصوص عملیات آهنگري     خمیري به وسیله کوره   

درجه دقیق حرارت دهی مواد تابع آلیاژ و ترکیـب مـواد   . شود دهی آماده می   عملیات کوبش و شکل   

  .باشد و همچنین خصوصیات مکانیکی مورد انتظار از قطعه نهایی می

Ã شکل دهی قطعه گداخته توسط ضربات پرس  

در ایـن مرحلـه قطعـه سـرخ     . داختـه اسـت  محور فرایند فورجینگ، شکل دهی قطعه در حالت گ      

در . گیـرد  شده در قالب قرار داده شده و به وسیله ضربات پرس فورج، شکل قالب را به خـود مـی                    

شود که این عمل سبب فـشرده شـدن قطعـه           این عملیات قطعه گداخته با فشار داخل قالب رانده می         

ز وضعیت اولیـه شـده کـه در نهایـت     و همچنین ایجاد بلورهایی یکسان و همگن با اندازه کوچکتر ا    

  .گردد گیري آن می نتیجه سبب بهبود خواص مکانیکی قطعه همزمان با شکل

Ã ماشینکاري قطعه فورج شده و رساندن آن به شکل و ابعاد نهایی  

در باال ذکر شد که محوریت عملیات فورج، شکل دهی آن در حالت گرم از طریق فـشار پـرس                   

در ایـن عمـل بـه علـت گداختـه بـودن قطعـه،        . باشـد  خـل قالـب مـی   و راندن قطعـه بـا فـشار بـه دا       

از طرف دیگـر دقـت ابعـادي در عملیـات فـورج عمومـاً       . اکسیداسیون در سطح قطعه اتفاق می افتد     

باشد و لذا از نظر ابعادي قطعه فورج شده به صورت کامل منطبق بـا ابعـاد نهـایی        قابل رعایت نمی  
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۴۳ صفحه

بنابراین به منظور حذف سطح اکسید شـده قطعـه   . نی آن نیستمورد انتظار از قطعه مطابق نقشه ف      

. گردنـد  و همچنین تولید قطعه با ابعاد دقیق مطابق نقشه فنـی، قطعـه فـورج شـده ماشـینکاري مـی                   

عملیات ماشینکاري عالوه بر حذف اکسید سطح قطعه و ایجـاد ابعـاد بـسیار دقیـق، صـافی سـطح               

آن را مناسب جهت استفاده در محل مورد نظر ماشـین         مورد نظر را نیز روي قطعه ایجاد نموده و          

  .نماید می

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

شرح داده شد بنابراین در صـورتی کـه ایـن روش تولیـد بـا      قبل روش تولید فورجینگ در بند      

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

  :خواهد شد

تکنولوژي و روش تولید فورجینگ در سایر کـشورها همـان روشـی اسـت کـه در کـشور مـا               

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

تـوان گفـت کـه ایـن عوامـل       آنچه که در فرایند تولید فورجینگ داراي اهمیت است و حتـی مـی          

کیفیت قطعـه تولیـد شـده را تـشکیل داده و در کـشورهاي صـنعتی از درجـه بـاالتري برخـوردار               

  .باشد موارد ذیل هستند می

o هاي مورد استفاده کیفیت و دقت عمل قالب  

o کیفیت مواد اولیه مصرفی  

o توان فنی و مهندسی در طراحی و اجراي دقیق فرایند  

o ی روي قطعهتوان فنی و مهندسی در اجراي دقیق عملیات حرارت  
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  هاي مرسوم در تولید تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي -4

بنـدي شـده     با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمع               

  :است

  

   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي تولید فورجینگ- 23 جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت
اده در ایران و    یکسان بودن تکنولوژي مورد استف     -1

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

 فنی و تکنولوژي

هــاي مختلــف  قابلیـت تولیــد قطعــات بـراي شــاخه   -3
  صنعت

ضرورت استفاده از عملیات تکمیل ماشینکاري در  -1
  فرایندهاي تولید

 عدم قابلیت تولید قطعات پیچیده فنی -2

هـایی بـا تنـاژ بـاال          سنیازمندي فرایند تولید به پر     -3
 جهت قطعات بزرگ
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۴۵ صفحه

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه گـذاري      -5

 ثابت مورد انتظار

   آورد حجم سرمایه گذاري ثابت-1-5

هاي قطعه سازي که از روش فورجینـگ اسـتفاده مـی نماینـد، عمومـاً الزم                کارگاهها و کارخانه  

لـذا تولیـد و عرضـه تنهـا      .  قطعات مورد نیاز صنعت را تولید و عرضه نمایند         است تعدادمتنوعی از  

از اینـرو حـداقل ظرفیـت براسـاس حـداقل           . باشد  وجه اقتصادي و معقول نمی      یک نوع قطعه به هیچ    

بنـابراین در  . گـردد  آالت مورد نیاز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیـین مـی       امکانات و ماشین  

آالت و امکانات مورد نیاز بـرآورد و سـپس براسـاس آن حـداقل ظرفیـت                    ماشین اینجا ابتدا حداقل  

هـایی اسـت کـه     گذاري ثابت طـرح مـشتمل بـر هزینـه     هاي سرمایه هزینه .تولید تعیین خواهد گردید  

 :گردد که عبارتند از صرف ایجاد یک واحد صنعتی می

o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o یزاتآالت و تجه ماشین 

o  تاسیسات عمومی  

o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداريهاي قبل از بهرههزینه 
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o هاي پیش بینی نشده هزینه  

ذیل  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول هاي فوق هزینه

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می
  

   حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات به روش فورجینگ- 24جدول شماره 

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف

  1830  االت و تجهیزات ماشین  1
  800  ها تجهیزات و قالب  2
  380  تأسیسات  3
  1160  ها ساختمان  4
  440  زمین  5
  53  سازي محوطه  6
  200  گاهی و کارگاهیتجهیزات آزمایش  7
  250  وسایط نقلیه  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  80  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  257  )  باال ينه های درصد هز5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  11

                 میلیون ریال5600ه ثابت               یجمع کل سرما

  

   زمین-1-1-5

از اینرو حداقل زمـین مـورد       .  متر مربع برآورد شد    660کاري طرح معادل    مجموع کل فضاهاي    

گـردد کـه      هاي تأمین زمین فرض می      براي تعیین هزینه  . گردد   متر مربع برآورد می    1100نیاز طرح   

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

 440گردد کـه در ایـن صـورت کـل هزینـه خریـد زمـین معـادل           ریال فرض می   400,000مربع آن   

  .گردد میلیون ریال برآورد می

  سازي  محوطه-2-1-5

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 

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

  . شده است
  

    هزینه هاي محوطه سازي- 25جدول شماره 

   متر مربع–مساحت   شرح فضاهاي کاري  ردیف
  هزینه واحد 

  )ریال( 
  قیمت کل 

  )میلیون ریال( 
  8,5  50000  170  فضاي سبز  1
  20,5  80000  253  خیابان کشی و پارکینگ  2
  24  150000  160  دیوار کشی  3

  53  -  -  جمع کل

  

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-1-5

آالت و تجهیزات مورد نیاز، حداقل فضاهاي کاري نیز به صورت زیـر             با توجه به حداقل ماشین    

  .تعیین گردیده است

سازي به روش   تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد قطعه- 26جدول شماره 

  ینگفورج

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

  هزینه واحد 
  )ریال( 

  قیمت کل 
  )میلیون ریال( 
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۴۸ صفحه

  680  1،700،000  400  سالن تولید  1
  150  1،500،000  100  انبارها  2
  120  2،000،000  60  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  150  2،500،000  60   خدماتی–اداري   4
  60  1،500،000  40  سایر  5

  1160  -  660  لجمع ک
  

   حداقل ماشین آالت مورد نیاز-4-1-5

آالت زیر براي یک واحـد صـنعتی قطعـه سـازي بـه       با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین      

  .باشد روش فورجینگ مورد نیاز می
  

  آالت مورد نیاز یک واحد قطعه سازي به روش فورجینگ  حداقل ماشین- 27جدول شماره 

  تعداد  منبع تامین   تاال شرح ماشین  ردیف
  قیمت واحد 

  ) ریال(
  قیمت کل 

  ) میلیون ریال(
  300  300,000,000  1 داخل °1800cکوره با دماي   1
  200  200،000،000  1 داخل   تن100 –پرس آهنگري   2
  300  300،000،000  1 داخل   تن200 –پرس آهنگري   3
  200  200،000،000  1 داخل  کوره عملیات حرارتی فوالد  4
  200  100،000،000  2 داخل  اشین تراشم  5
  260  130،000،000  2 داخل  ماشین فرز  6
  60  60،000،000  2 داخل  ماشین دریل  7
  150  150،000،000  1 داخل  ماشین سنگ مغناطیس  8
  160  160،000،000  - داخل  سایر  9

              میلیون ریال1830جمع کل                

  

  حداقل تجهیزات مورد نیاز

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

   حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد قطعه سازي به روش فورجینگ- 28جدول شماره 

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

  600  150,000,000  4 هاي آهنگري قالب  1
  100  -  -  تجهیزات عمومی کارگاه آهنگري  2
  100  -  -  سایر  3

           میلیون ریال800جمع کل       

  
  

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-1-5

طرح حاضر نیاز به تجهیزات کارگاهی ندارد چـرا کـه بـا اسـتفاده از ماشـین آالت تولیـدي آن،            

همچنـین در خـصوص تجهیـزات آزمایـشگاهی     . هاي تعمیراتی نیز وجود دارد    امکان اجراي فعالیت  

نیز الزم است ذکر شود که نیـاز بـه تجهیـزات آزمایـشگاهی در سـطح یـک کارگـاه قطعـه سـازي            

ایـن تجهیـزات شـامل    . گـردد   میلیـون ریـال بـرآورد مـی    200باشد که هزینه تأمین آنها معـادل       می

  .گیر، میکروسکوپ و موارد دیگر است دستگاه سختی

  

  ت عمومی تأسیسا-6-1-5

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

سازي به روش   تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد قطعه- 29جدول شماره 

  فورجینگ

  )میلیون ریال(هاي مورد نیاز  هزینه  شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف

هاي انشعاب و   هزینه  KW  100توان    برق  1
  100  تجهیزات الزم

  100   بار به همراه کلیه تجهیزات الزم7فشار   هواي فشرده  2
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۵۰ صفحه

  30  -  آب  3
  80  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

تأسیسات گرمایشی و   6
  50  -  سرمایشی

    میلیون ریال       380جمع کل       
  

  ه و تجهیزات اداري اثاثی -7-1-5

هـا و غیـره و وسـایل     وسایل اداري شامل میزهاي کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فایل    

خدماتی نیـز ماننـد وسـایل حمـل و نقـل دسـتی، وسـایل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاهی               

  .ت میلیون ریال برآورد شده اس150هاي تأمین این وسایل معادل  باشد که هزینه می

  

  برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون  ماشین-8-1-5

هاي جاري واحد صنعتی نیاز به یک دسـتگاه وانـت نیـسان و     به منظور اجراي عملیات و فعالیت    

  . میلیون ریال خواهد بود250یک دستگاه خودروي سواري است که هزینه تأمین آنها معادل 

 از لیفتـراك بـه منظـور بـارگیري قطعـات نیـز          البته در واحدهاي صنعتی بزرگ نیازمند استفاده      

باشد لذا از لحـاظ کـردن آن صـرف نظـر      باشد که در اینجا چون هدف تعیین حداقل ظرفیت می           می

  .شده است

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-1-5



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید قطعات صنعتی به 

  روش فورجینگ
  1386 شهریور

  

 

۵۱ صفحه

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

 میلیـون  60هـاي آن معـادل    ها و بازدیدها و غیره خواهد بـود کـه هزینـه         بانکی، مسافرت تسهیالت  

  .ریال برآورد می گردد

   هاي پیش بینی نشده  هزینه-10-1-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ    نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایهیهاي پیش بین هزینه

  . میلیون ریال خواهد بود  257معادل 
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۵۲ صفحه

  حداقل ظرفیت اقتصادي طرح برآورد -2-5

حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمدهاي حاصل عـالوه بـر          

ا ز اینـرو بـا   . گذار ایجاد نماید ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایه دهی کلیه هزینه   پوشش

هاي تعیـین   ا ابتدا پیش فرضگردد که در اینج    نگرش فوق، حداقل ظرفیت اقتصادي طرح برآورد می       

ظرفیت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائـه خواهـد            

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

نقطه سربسر تولید، میـزان تولیـدي اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت           

هـا   ه عبارت دیگر در نقطه سربـسر تولیـد هزینـه   دهد و ب   هاي طرح را پوشش می      تولیدي تنها هزینه  

بنـابراین ظرفیـت تولیـد اقتـصادي الزم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر                . باشد  مساوي درآمدها می  

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ سـرمایه ثابـت     (گذاري کـل آن        تابع حجم سرمایه   يحداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصاد      

نرخ سود مورد انتظار عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسهیالت بـانکی            . باشد  می) سرمایه در گردش  

بنـابراین عمومـاً سـود مـورد        .  درصـد اسـت      14در کشور ما سود بـانکی معـادل         . شود  تعیین می 

 درصد بـیش از نـرخ بهـره بـانکی           پنجاهشود که نرخ بازگشتی حدود        انتظار طرح طوري تعیین می    

  .یدگذار ایجاد نما براي سرمایه
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۵۳ صفحه

  

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیـه و تحلیـل هـاي الزم، حـداقل ظرفیـت                  

 درصـد   75 طـرح معـدل      یت عمل ی که ظرف  . تن پیشنهاد شده است    1350اقتصادي طرح   

  .  تن در سال در نظر گرفته خواهد شد 1000 یعنی یت اسمیظرف

بـصورت   يدیـ  درصـد قطعـات تول  50همچنین در طرح حاضر فرض شده است که    

قطعـه  (  درصـد دیگـر بـصورت قطعـات آمـاده فـروش           50و  )  فقط فورج شده    ( خام  

به شکل زیـر تفکیـک   یعملخواهد بود که بدین ترتیب ظرفیت )  شده ينکاریفورج و ماش  

  :شده است

o تن500                     قطعه فورج خام     

o تن500     شده        ينکاریقطعه فورج ماش    

  عمده مورد نیاز سالیانه و منابع تأمین آنبرآورد مواد اولیه  -6

   معرفی نوع مواد اولیه عمده-1-6

ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فوالد و فلزات سنگین است که این مواد براساس آلیـاژ و آنـالیز                    

تعیین نوع آلیاژ فوالد یا فلزات رنگین براساس مشخصات فنـی           . گردند  بندي می   شیمیایی آنها درجه  

  .گیرد و خواست مشتري صورت میقطعه نهایی 

البته باید گفت که بخش عمده و قریب به اتفاق مـاده اولیـه مـصرفی طـرح انـواع فـوالد بـوده و             

  .فلزات رنگین در مواقع خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6
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۵۴ صفحه

ولـی  . ور قابـل تـأمین اسـت   کلیه فوالدها و فلزات رنگین مصرفی طرح از بازارهـاي داخـل کـش          

برخی قطعه سازان بزرگ به منظور کـاهش قیمـت تمـام شـده محـصوالت خـود بعـضاً اقـدام بـه                     

  .نمایند واردسازي مواد از خارج کشور نیز می

  .هاي عرضه کننده ماده اولیه مصرفی طرح آورده شده است در جدول زیر برخی شرکت
  

   مواد اولیه طرح معرفی چند شرکت تأمین کننده- 30جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

  12 واحد – 25  شماره –زه یابان هوی خ– یعتیابان شری خ–تهران   لوارین  1
   جاده اصفهان مبارکه– 45لومتر ی ک–اصفهان    اصفهانياژیفوالد آل  2
  ی جاده اختصاص24لومتر ی ک– بلوار آزادگان –زد ی  ران ی اياژیفوالد آل  3
  18 پالك –س یابان پردی خ–ابان مال صدرا ی خ–دان ونک ی م–تهران   د جوانفوال  4
  6 پالك – 11 شماره ي مجتمع تجار– بازار آهن شاد آباد –تهران   ریفوالد کو  5
  اصفهان  فوالد مبارکه اصفهان   6

  
  

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

از طـرف دیگـر   . باشـد  بع میزان تولیـد قطعـه مـی   میزان مصرف مواد اولیه طرح به طور کامل تا   

بخشی از ماده اولیه به صورت پرت از آن جدا خواهد شد که الزم است این پرت به ظرفیـت تولیـد       

  .اضافه شده و حاصل جمع به عنوان میزان مصرف سالیانه مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد

 حین عملیـات حـرارت دهـی قطعـه          در قسمت معرفی تکنولوژي و روش تولید عنوان شد که در          

توسـط   براي آماده سازي آن جهت فورجینگ، سطح مـواد اکـسید شـده و لـذا پـس از فورجینـگ      

از طـرف دیگـر دقـت ابعـادي در عملیـات      . شـود  ماشینکاري این اکسید از سطح فلـز برداشـته مـی        
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۵۵ صفحه

از . مـی گـردد  فورجینگ پایین است که جهت رفع آن در مرحله ماشینکاري ابعاد دقیق قطعه ایجـاد         

میـزان  . باشـد  شود که اجتناب ناپذیر نیـز مـی      اینرو این دو عامل سبب ایجاد پرت در ماده اولیه می          

 درصـد وزن قطعـه نهـایی     8 تا   7پرت تابع اندازه و وزن قطعه نهایی است که معموالً آن را معادل              

  .گیرند در نظر می

زان یـ زان مصرف مواد اولیه طرح به متوان گفت که می   با توجه به مطالب ذکر شده در نهایت می        

 طـرح ،  ي لحاظ شده بـرا ی تن1000که با توجه به ظرفیت     .  گردد   یت طرح لحاظ م   ی برابر ظرف  1,07

  . گردد ی تن بر آورد م1070مصرف ساالنه معادل 

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6

از اینرو در اینجـا قیمـت ایـن     . یدماده اولیه مصرفی طرح انواع فوالد و فلزات رنگین معرفی گرد          

  .مواد نیز ارائه شده است

  

   برآورد قیمت خرید مواد اولیه مصرفی طرح- 31جدول شماره 

   ریال-قیمت خرید هر کیلو   نوع ماده اولیه

  8000-8500  فوالدهاي کربنی
  10000-11000  فوالدهاي پر کربن
  11000-12000  فوالدهاي آلیاژي
  25000-30000  فلزات رنگین

     ریال براي هر کیلو10000متوسط قیمت انواع فوالدها     

  

   بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده-4-6
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۵۶ صفحه

شد که سهم مصرف فـوالد بـه نـسبت    اب ماده اولیه مصرفی طرح انواع فوالد و فلزات رنگین می    

ان گفت که فلزات رنگین صـرفاً در مـوارد خـاص و حـسب     تو فلزات رنگین باال بوده و به نوعی می     

از اینرو در این قسمت تحول اساسـی در بـازار         . سفارش مشتري مورد استفاده قرار خواهد گرفت      

  .انواع فوالد مورد بررسی قرار خواهد گرفت

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  جهانی تعیین می  شرایط  

باشـند کـه      البته به لحاظ تأمین باید گفت که کارخانجات متعددي در کشور تولید کننـده فـوالد مـی                 

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    ابع قیمت ت

  .شده است

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام- 32جدول 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

   از بورس فلزاتیقیمت سوابق یبررس: ماخذ 

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

  :رسید
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۵۷ صفحه
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام     

  

  

ره در هاي موردمطالعـه همـوا   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   

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

  .ادامه داشته باشد

 که مـورد  ياژیکه فوالد آل است یهیبد. مت فوالد خام است ی عنوان شده ، ق    يمت ها یق: ح  یتوض

  . مت فوالد خام خواهد بود یشتر از قیمت بی قياستفاده طرح حاضر است دارا
  

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7

  :گیرد انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می

o بازارهاي فروش محصوالت  

o بازارهاي تأمین مواد اولیه  
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۵۸ صفحه

o دیگر طرح ت و نیازمندياحتیاجا   

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o هاي خاص دولتی حمایت  

  .یابی اجراي طرح انجام خواهد گردید در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان

   بازارهاي فروش محصول-1-7

ن فاصـله  تـری  یابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیـک  یکی از معیارهاي مکان   

در بخش یک شـرح داده شـد کـه بـازار قطعـات خـودر، بـازار              . با بازارهاي محصوالت طرح باشد    

  . باشد خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آن می

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

  بازار خودروسازان) الف

گـستر سـایپا و    هاي بزرگ ساپکو، سازه ات خودرو در این بازار، شرکتترین خریدار قطع    اصلی

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

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

  .باشد ان میشهرك هاي صنعتی استان تهر

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

مطـابق آمـار ارائـه      . باشـد   کشش بازار خدمات پس از فروش تابع تعداد خودروهاي ترددي می          

گـذاري نیـروي انتظـامی جمهـوري اسـالمی ایـران تعـداد خودروهـاي          شده از طرف اداره شـماره   

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

  

  گذاري خودرو هاي کشور در شماره  سهم هر کدام از استان- 33جدول شماره 
   درصد–گذاري شده  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  ارمحال و بختیاريچه  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  ه و بویراحمدکهگیلوی  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 

 تـرددي کـشور در      به طوري که جدول باال نشان می دهد بیشتر از پنجـاه درصـد خودروهـاي               

ترین محل بـراي اجـراي طـرح از ایـن نگـاه اسـتان تهـران           از اینرو مناسب  . استان تهران قرار دارد   

  .خواهد بود
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۶۰ صفحه

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فوالد است که در اسـتان هـاي اصـفهان، مرکـزي، خوزسـتان و            

. گـردد   ن در استان تهـران و بازارهـاي آن عرضـه مـی            لیکن بخش عمده آ   . گردد  خراسان تولید می  

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

  .پیشنهاد گردند

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد   ی و غیره می   هر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروي انسان           

هـاي فـوق در سـطح نیـاز طـرح در نقـاط مختلـف               مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمنـدي        

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

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

ه برق سراسـري، فاضـالب و غیـره    توان به راههاي ارتباطی، شبک   از جمله امکانات زیربنایی می    

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

  .در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

هاي خـاص دولتـی    رسد که حمایت    طرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی           

هـاي   تواند مشمول برخی حمایت     البته اجراي طرح در نقاط محروم می      .  داشته باشد  براي آن وجود  

ها ارتباطی به نوع طـرح نداشـته بلکـه تـابع محـل انتخـاب شـده         عمومی دولتی شود که این حمایت     

تـوان گفـت از لحـاظ ایـن معیـار محـدودیت تـا               یله مـی  اجراي آن خواهد بـود و لـذا بدینوسـ         براي  

  .راي طرح وجود نداردتسهیالت خاص دولتی ب
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۶۱ صفحه

  

  .یابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زیر آمده است بندي مطالعات مکان با جمع

  

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 34جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

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

  یکی از شهرك هاي صنعتی استان تهران: ویت یک اول

  استان مرکزي: اولویت دو 

  استان اصفهان: اولویت سه 
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۶۲ صفحه

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -8

سـازي در کـشور و همچنـین بـا توجـه بـه الزامـات              با توجـه بـه الزامـات کـسب و کـار قطعـه             

منابع انـسانی قطعـه سـازان اعمـال مـی           هاي خودروساز که در مورد ساختار تشکیالتی و           شرکت

  .باشد نمایند، طرح حاضر نیازمند نیروي انسانی زیر می

  

   نیروي انسانی الزم طرح- 35جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  5  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  5  تکنسین فنی

  6  کارگر فنی ماهر

  4  رماه کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداري

  4   نگهبان- راننده –منشی 

  29  جمع
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۶۳ صفحه

  بررسی و  تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی -9

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

آالت و تأسیـسات و همچنـین نیـاز     توان بـرق مـورد نیـاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـین          

این توان برق بـه راحتـی از شـبکه بـرق     .  برآورد شده است   100kwها و غیره،     روشنایی ساختمان 

هزینـه خریـد انـشعاب و تجهیـزات         . هاي کشور قابل تأمین است      سراسري کشور و در کلیه استان     

  .گردد  میلیون ریال برآورد می100انتقال برق معادل 

 و همچنـین  8/0انی هاي سالیانه بـرق مـصرفی نیـز بـا احتـساب ضـریب همزمـ         در مورد هزینه  

 میلیـون ریـال   80 ریـال ، هزینـه مـصرف سـاالنه معـادل      500متوسط برق بهاء هـر کیلـو معـادل          

  .گردد برآورد می
  

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

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهاي بهداشـتی و آشـامیدنی کارکنـان آن و همچنـین بـراي          

از خواهد بود که با توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـالیانه        آبیاري فضاي سبز مورد نی  

 8کـشی شـهرك صـنعتی      متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شـبکه لولـه               1400

.  میلیـون ریـال بـرآورد شـده اسـت     30محل اجراي طرح قابل تـأمین اسـت کـه هزینـه آن معـادل               

  .شود بینی می ون ریال پیش میلی2همچنین هزینه سالیانه آب بهاء معادل 

  

  

                                       
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 8
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۶۴ صفحه

  

  

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

هـا بـه وسـیله        گردد چرا کـه کـوره       سوخت یکی از نهاده هاي مهم در طرح حاضر محسوب می          

بهترین سوخت پیشنهادي طرح، گاز شهري است ولـی نظـر بـر اینکـه برخـی                 . کنند  سوخت کار می  

شی گاز بوده ولـی برخـی دیگـر فاقـد آن هـستند از اینـرو در طـرح حاضـر         ک ها داراي لوله    شهرك

گازوئیل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولی در صورتی که محل نهـایی انتخـاب شـده بـراي                     

ولـی در  . کشی گاز شهري برخوردار باشد انتخـاب آن اولویـت خواهـد داشـت              اجراي طرح از لوله   

توان گفت که هزینه تأمین آن که شـامل         نوان سوخت می  حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیل به ع       

 میلیـون ریـال بـرآورد    100باشـد کـه معـادل     هاي آن مـی  کشی  لیتري و لوله20,000تانک سوخت   

 میلیـون ریـال   35 کـه هزینـه آن       9باشـد    لیتر مـی   125000میزان مصرف ساالنه گازوئیل     . گردد  می

  .گردد برآورد می
  

  ی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن برآورد امکانات مخابرات-4-9

باشـد و از     طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یـک خـط فـاکس و یـک خـط بـراي اینترنـت مـی                       

آنجایی که محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأمین آن از شـهرك                

. گـردد  رآورد مـی  میلیـون ریـال بـ   20محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل        

  .شود بینی می  میلیون ریال پیش50هاي کارکرد خطوط نیز ساالنه معادل  همچنین هزینه

  

  
                                       

 . متر مکعب خواهد بود156250فاده از گاز میزان مصرف در صورت است 9
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۶۵ صفحه

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  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 ±

ولیــه مـصرفی طــرح بــه وسـیله کــامیون و تریلـی بــه محــل اجـراي طــرح وارد شــده و     مـواد ا 

از اینـرو راههـاي   . محصوالت تولیدي نیز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد        

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

  عبور و مرور کارکنان ±

بوس به محل اجـراي طـرح رفـت و آمـد خواهنـد       به وسیله خودروهاي سواري و مینی  کارکنان  

  .کرد که الزم است محل اجراي طرح داراي امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه ±

 به جز امکانات مناسب براي تردد کامیون و خودروهاي سـواري، امکانـات دیگـري بـراي طـرح         

  .باشد مورد نیاز نمی
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۶۶ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی وضعیت حمایت -10

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

هاي گمرکـی بـا درصـد      در صنعت خودرو و قطعات آن، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفه           

از طـرف  . ل صورت گرفتـه اسـت  بسیار باال کرده است که این امر در راستاي حمایت از تولید داخ         

کننـد از   هـاي دولتـی، قطعـات وارداتـی را خریـد نمـی         هاي خودروساز مطابق سیاست     دیگر شرکت 

  اي براي قطعـات خـودرو وجـود دارد ولـی بـا توجـه بـه سیاسـت              هاي تعرفه   اینرو هر چند حمایت   

تـأثیر بـوده و    یاي در مورد قطعات ب هاي تعرفه توان گفت که سیاست   خودروسازان، در مجموع می   

  .اي وجود ندارد در واقع باید فرض کرد که در مورد قطعات هیچگونه حمایت تعرفه

  هاي مالی  حمایت-2-10

هـاي قطعـه سـازي در کـشورمان بایـد گفـت کـه ایـن            هـاي مـالی از طـرح        در خصوص حمایت  

داشـته و  باشد که این تـسهیالت حالـت عمـومی       ها صرفاً در سطح ارائه تسهیالت بانکی می         حمایت

بنـابراین  . شـود  پرداخـت مـی   هایی که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردار هـستند،  براي کلیه طرح  

البتـه  . هـاي ویـژه خاصـی در خـصوص طـرح وجـود نـدارد                توان گفت کـه حمایـت       در مجموع می  

هاي تولید داخل کردن صـد در صـد           خودروسازان همانطوري که پیشتر اشاره شد داراي سیاست       

اخت داخل هستند ولی در حال حاضر هیچگونـه حمایـت مـالی از قطعـه سـازان بـه         خودروهاي س 

  .آورند عمل نمی
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۶۷ صفحه

بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احـداث واحـدهاي    تجزیه و تحلیل و ارائه جمع      -11

 جدید

توان گفـت کـه بازارکـشورمان بـه لحـاظ عرضـه انـواع         با عنایت بر مطالعات صورت گرفته می 

از طــرف دیگــر . از روش فــورج در حالــت کمبــود برخــوردار اســتقطعــات صــنعتی تولیــد شــده 

از اینـرو ایجـاد   . گذاري دولت براي توسعه صادرات قطعات خـودرو و صـنعتی قـرار دارد       سیاست

تـوان   از نگاه ظرفیت نیز مـی . واحدهاي جدید به لحاظ قابلیت فروش توجیه پذیر ارزیابی شده است  

  تن در سـال     1000ولید قطعات صنعتی به روش فورج       گفت که حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد ت       

 میلیون ریـال و سـرمایه در گـردش    5600باید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایه ثابت معادل          

  میلیـون ریـال خواهـد بـود       10830گذاري معادل       میلیون ریال و در نهایت جمع کل سرمایه         5230

اب شده است که طرح عالوه بـر اینکـه کلیـه     هاي فوق طوري انتخ     گذاري  که ظرفیت و حجم سرمایه    

  .گذار خواهد نمود دهد، سود معقولی نیز نصیب سرمایه هاي خود را پوشش می هزینه

 میلیون ریـال    15337هاي مالی معادل      هاي سالیانه طرح بدون لحاظ کردن هزینه        مجموعه هزینه 
  میلیـون ریـال     19080 برآورد شده است و این در حالی است که جمع کل درآمدهاي طرح معـادل              

  .بینی گردید پیش
  :گذار است که فهرست آن ذیالً ارائه شده است هایی نیز متوجه سرمایه در طرح حاضر ریسک

  

در ایـن بـازار از سـوي        . باشد  بازار اصلی فروش قطعات طرح، بازار خودروسازي می        -1
ت و در   خودروسازان الزامات فنی متعدد که جملگی آنها جهت ارائه محـصول بـا کیفیـ              

  .باشد گردد و هر تولیدکننده ملزم به رعایت آنها می زمان تعیین اعمال می
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۶۸ صفحه

گذار بایـد تـوان    از اینرو سرمایه. کیفیت در صنعت قطعه سازي نقش بسیار مهمی دارد         -2
 .مهندسی الزم را در واحد صنعتی خود ایجاد و همواره در توسعه آن کوشش نماید

والت در طرح سه مـاه لحـاظ شـده اسـت           دوره برگشت وجوه حاصل از فروش محص       -3
ولی برخی خودروسازان داراي زمان پرداخت حتی بیش از مدت فوق نیـز هـستند کـه                

هـاي خـود داشـته        گذار از توان نقدینگی کافی جهت پرداخـت هزینـه           الزم است سرمایه  
 .باشد

میزان صادرات قابل انجام قطعات تولیدي طرح براسـاس شـواهد ومـستندات موجـود                 -4
هـاي فنـی    لیکن هر صادرکننده الزم است توانـایی هـا و شایـستگی       .  شده است  برآورد

چـرا کـه   . الزم جهت ورود به بازارهاي جهانی را در واحد صـنعتی خـود ایجـاد نمایـد         
 .هاي فنی فوق ، امکان ورود به بازار جهانی و حفظ آن وجود ندارد بدون شایستگی

ي بـسیار زیـادي بـه عنـوان         هـا   همانطوري که در گزارش نیـز ذکـر شـده اسـت طـرح              -5
هاي در حال ایجاد وجود دارد که به علت عـدم پیـشرفت فیزیکـی بخـش عمـده از                  طرح
بنابراین احتمـال   . هاي فوق از لحاظ کردن قابلیت تولید آنها صرف نظر شده است             طرح

از اینـرو در مجمـوع تولیدکننـده الزم         . ها به عرصـه تولیـد وجـود دارد          ورود این طرح  
گـرش رقـابتی باشـد تـا بـه واسـطه آن قابلیـت ایجـاد مزیـت رقـابتی در                است داراي ن  

 . محصوالت خود و کاهش خطرات ریسک هاي احتمالی بنماید 

عوامل مزیت رقابتی که در صنعت قطعه سـازي امکـان ایجـاد آنهـا وجـود دارد بـه شـرح زیـر            
  :است

o  ایجاد شراکت تجاريJoint Venture با یک شرکت صاحب نام جهانی   
o هاي رقابتی در محصوالت تولیدي د قیمتایجا  
o متنوع سازي محصوالت تولیدي  
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۶۹ صفحه

o فروش اعتباري و مشتري مداري  
o             شناخت نیازهـاي اساسـی بـازار و مـشتریان و حرکـت در راسـتاي اعمـال آن در

  فرایند تولید
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 صفحه
 

٢٥

  
  هاي در حال ایجاد تولید قطعات فورجینگ  بررسی وضعیت طرح– 10جدول شماره 

  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه
  سال اخذ مجوز  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف

درصد 
  باقیمانده  انجام شده  پیشرفت

  سطح تکنولوژي

1  
طراحی و مهندسی تولید قطعات 

  آهنگري پوالد کوب آریان
  تکنولوژي معمول فورج  7820  0  0  1383   تن4000  کرج

  تکنولوژي معمول فورج  4000  0  0  1385   تن300  خرم آباد  تعاونی زاگرس فورجینگ  2
  تکنولوژي معمول فورج  5000  1000  22  1385   تن500  کرمانشاه  گروه صنعتی کرد فورج زاگرس  3
   معمول فورجتکنولوژي  300  1500  93  1378   تن300  تبریز  شرکت فورج کوبه  4
  تکنولوژي معمول فورج  3000  0  0  1380   تن300  تبریز  شرکت آذر فورج  5
  تکنولوژي معمول فورج  12100  0  0  1385   تن5000  تبریز  شرکت پرشین فورج  6
  تکنولوژي معمول فورج  3500  0  0  1385   تن150  اصفهان  رمضان آهنگري  7
  تکنولوژي معمول فورج  4365  0  0  1378   تن1600  اصفهان  شرکت فورج اصفهان  8
  تکنولوژي معمول فورج  4142  600  5  1372   تن2000  شاهرود  شرکت واشق فورج  9
  تکنولوژي معمول فورج  2955  1300  40  1376   تن400  شیراز  شرکت آریا فورج  10
  تکنولوژي معمول فورج  17150  2850  43  1384   تن6670  گیالن  شرکت گیالن فورج  11
  تکنولوژي معمول فورج  60000  850  7  1384   تن5000  اراك  فورج قطعه راسخ  12
  تکنولوژي معمول فورج  6500  2500  40  1382   تن1000  بابل  شرکت تولیدي پارس فورج  13

          تن27220 در حال ایجاد            ظرفیتجمع کل 
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 صفحه
 

٢٦

  هاي توسعه واحدهاي تولیدي فعال  بررسی وضعیت طرح– 11جدول شماره 

  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه
  محل استقرار  طرحنام   ردیف

ظرفیت طرح 
   تن-توسعه 

  سال اخذ مجوز
درصد 
  باقیمانده  انجام شده  پیشرفت

  سطح تکنولوژي

  تکنولوژي معمول فورج  11000  0  0  1385  500  مشهد  توس فورجینگ  1

  تکنولوژي معمول فورج  2280  0  0  1385  125  زنجان  رحمن آهنگري  2

  تکنولوژي معمول فورج  620  4400  90  1382  1700  تبریز  آهنگري تراکتورسازي ایرانشرکت   3

  تکنولوژي معمول فورج  2700  0  0  1385  100  اصفهان  صنایع آهنگري فلزکوب  4

          تن2425جمع کل ظرفیت طرح هاي در توسعه             
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