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  )شامل آلومینیوم و فلزات رنگین(ته گري خمحصوالت ری  نام محصول

  تن در سال300   قطعات ریخته شده آلومینیومی •  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  تن در سال 100        قطعات ریخته شده برنجی •

  موارد کاربرد
  در صنعت خودرو  •
 آالت صنعتی در ساخت قطعات ماشین •
 زم خانگیدر لوا •

  قطعات صنعتی •
 شمش آلومینیوم  •  مواد اولیه مصرفی عمده

  شمش برنج •
 سال تن در  17456                  قطعات آلومینیومی •  )پایان برنامه توسعه چهارم(کمبود محصول 

  تن در سال     9958   )برنجی(قطعات فلزات رنگین  •
  25  )نفر(اشتغال زایی 

  2000  )مترمربع(زمین مورد نیاز 
  60  )مترمربع(اداري 

  400  )مترمربع(تولیدي 
  100  )مترمربع(انبار 

  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 

   تن در سال شمش آلومینیوم 315 •  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی
   تن در سال شمش برنج 105 •

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   5853  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  5853  )میلیون ریال(مجموع 
  خراسان رضوي– آذربایجان شرقی -مرکزي - اصفهان-تهران  محل پیشنهادي اجراي طرح
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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 گذاران مورد استفاده قرار می سرمایه

کـه در   باشـد   مـی ریخته گريمحصوالت  تولید یمقدمات سنجی گزارش حاضر مطالعات امکان

سنجی تهیه گردیـده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ، ابتـدا           قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان    

ي بـازار آن  هـاي الزم رو  محصول مورد مطالعـه بـه طـور دقیـق معرفـی شـده و سـپس بررسـی              

صورت خواهد گرفت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و امکانـات سـخت              

هـاي اقتـصادي و حجـم     افزاري مورد نیاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیـت         و نرم  يافزار

گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با اسـتفاده از آن سـرمایه         سرمایه

ذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کـسب و در جهـت انجـام سـرمایه                     گ

امیـد اسـت ایـن مطالعـات کمکـی هرچنـد            . گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقـدام نماینـد          

  .کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )3آیسیک(الت  نام و کد محصو-1-1

 ریختـه گـري  باشد کـه از طریـق    می محصوالت مورد مطالعه طرح حاضر، انواع قطعات صنعتی 

فلـزات  وم و   ینی شامل آلوم  ،یر آهن ی غ فلزات ریخته گري  يبرااین روش در صنعت     . گردند  تولید می 

ن یـ از ا ( DIE  CASTING )  تحت فشار آلومینیـوم ریخته گريد گفت که یالبته با . می باشدن یرنگ

   .  استیبحث مستثن

v آلومینیوم  

آلومینیوم فلزي است سبک، با رنگ روشن، مقاوم در مقابل بسیاري از عوامـل شـیمیایی ماننـد             

 و غیره و این خواص بارز آن سبب شده است که در بـسیاري از تجهیـزات                ی ، خوردگ  یزنگ زدگ 

قطعــات تولیــد شــده از . مایــدآالت و ابــزارآالت کــاربرد آن روز بــه روز عمومیــت پیــدا ن ، ماشـین 

هـاي   تر است و لذا بـسیاري از لـوازم خـانگی، ماشـین      برابر از فوالد سبک 2/3آلومینیوم به میزان    

آالت صـنعتی، خودروهـا، هواپیمـا و حتـی صـنایع نظـامی کـه در آنهـا وزن داراي          اداري، ماشـین 

  .باشد داراي کاربرد است اهمیت باال می

تحـت   ، یدسـت  ریخته گريگردند که   روش هاي مختلف تولید می     قطعات صنعتی آلومینیومی به   

ختـه شــده  ید محـصوالت ر یـ در طـرح حاضـر هـدف تول   .  باشـد یژه از جملـه آنهـا مـ   یـ  و رفـشار 

  .   باشدیم ) يماسه ا ( یوم از طرق معمولینیآلوم

 شـده و  ختـه ی ريماسـه ا  به داخل قالـب  بصورت بدون فشار  در این روش فلز مذاب آلومینیوم       

 اسـتفاده از روش  عوامـل اصـلی تـرین   نـد  ی فراید قطعـه و سـادگ     ی تول یارزان. گردد  عه تولید می  قط

   . وم است ینی آلوميعادگري  ریخته
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۳ صفحه

 آمـده  یمعمـول  ریختـه گـري  در شکل زیر چند نمونه قطعات آلومینیـومی تولیـد شـده از روش            

  .است
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۴ صفحه

v رنگین فلزات   

  . رد ی گین گروه قرار می باشد در ایمل برنج و برنز م مس که شاياژ هایآل

ات سـبب  ین خصوصی باشند که همی بر خوردار م يات منحصر به فرد   یاژها از خصوص  ین آل یا

 ، يریت بالـشتک پـذ  یـ  ، قابليخـود روغنکـار  . دا کنـد  یـ ت پیـ د و مـصرف آن هـا عموم  یشده تا تول 

گـر از  یات دی و خـصوص یکـ ی و الکتر  یت خـوب حرارتـ    یب هـدا  ی ، ضر  يری ، کار پذ   يریانعطاف پذ 

  .  گردد یمحسوب مفلزات ن ی اي هایژه گیجمله و

ریختـه  استفاده می کنند از طرق مختلف تولیـد مـی گردنـد کـه               فلزات  قطعات صنعتی که از این      

  .  از از روشهاي فوق می باشد و در طرح حاضر نیز هدف استفاده از این روش است گري

 ISICکد 

بـه شـرح    داراي کـد آیـسیک   ریخته گـري  محصوالتوزارت صنایع و معادن، بندي  مطابق طبقه 

  .باشد  میریز

  27321111محصوالت ریخته گري آلومینیوم           

  27321120محصوالت ریخته گري فلزات رنگین      

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

طعـات خـودرو،    داراي کاربرد بسیار متنـوع ماننـد ق  ریخته گري تولید شده از طریق     محصوالت

آالت صـنعتی، هواپیمـا، صـنایع نظـامی و غیـره        هاي اداري، لـوازم خـانگی، ماشـین         قطعات ماشین 

از اینرو شـماره تعرفـه مـستقلی        . گردد  اي محسوب می    این قطعه یک محصول واسطه    . کاربرد دارد 

 هـاي مـورد اسـتفاده آن    براي آن تدوین نـشده اسـت و عمومـاً ایـن قطعـات را در قالـب مجموعـه            

  . نمایند بندي می دسته
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۵ صفحه

  
   شرایط واردات محصول-3-1

کن بـا  یلـ .  وجود نداردی محصوالت طرح، شماره تعرف خاصيکه در باال ذکر شد برا    یهمانطور

ن محـصوالت بـا   یـ  ایت فنـ یسه ماهی و مقا به کتاب مقررات صادرات و واردات بازرگانی ،       مراجعه  

 تولید شـده از  محصوالتاصی براي واردات    گیري شده است که محدودیت خ        نتیجه موارد مشابه ،  

توانند به هر تعـداد اقـدام بـه واردسـازي       وجود ندارد و لذا کلیه واردکنندگان میریخته گريطریق  

  .آن نمایند

  .فرض کرد  درصد 40 تا 15 از  توان یقطعات مشابه مبرحسب را حقوق ورودي این قطعات 

  

  صول بررسی استانداردهاي موجود در مورد مح-4-1

اي هستند که خـود در سـاخت دیگـر تجهیـزات و           ، یک محصول واسطه    ریخته گري محصوالت  

هـا   بنابراین بـه صـورت مـستقل اسـتاندارد خاصـی بـراي آن      . باشند آالت داراي کاربرد می     ماشین

گیرد که ایـن امـر را    جات و الزامات فنی قطعه صورت می        تولید این قطعات تحت نقشه    . وجود ندارد 

 در ارتبـاط بـا آنـالیز        1594اره   شـم  یالبته اسـتاندارد ملـ    . نوعی استاندارد تولید تلقی کرد    توان    می

  . ده است ین گردیاژ قطعات آلومینیوم تدوآلی

  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

ریختـه   صنعتی تولید شـده از طریـق   محصوالت کاربرد   همانطوري که در قسمت معرفی موارد     

 در بسیاري از صنایع مختلف داراي کاربرد هـستند      و محصوالت   شد، این قطعات    خواهد  ذکر گري
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۶ صفحه

با اشکال فنـی  ن یرنگفلزات و که این گستره عظیم مصرف، سبب شده است که قطعات آلومینیومی         

 اینرو براي تعیین قیمت، الزم است نـوع دقیـق           از. مختلف و در اوزان متفاوت تولید و عرضه گردد        

به عنوان مثال در مورد کاربرد ایـن قطعـات   . قطعه مشخص شده و متناسب با آن قیمت ارائه گردد      

) روي+ آلومینیـوم  ( خـودرو از آلیـاژ زامـاك    جعبه فرمانتوان گفت پوسته  در صنعت خودرو، می   

 در مـورد خودروهـاي مختلـف متفـاوت      گـرم اسـت کـه      750-1000وزن این قطعه    . شود  تولید می 

از طرف دیگر پیچیدگی فنی این قطعات در هر خودرو مخصوص همـان خـودرو اسـت و در          . است

 یـک  206 یک قیمت و در مورد پژو   405توان گفت که همین قطعه در مورد خودروي پژو            نهایت می 

ارائـه کـرد و روي    توان به صورت عمـومی قیمـت خاصـی را بـراي آن                قیمت دیگر دارد و لذا نمی     

همین امر جهت تعیین قیمت این قطعات با استفاده از نظرسنجی از تولیدکننـدگان آن نتیجـه گیـري                   

 برابـر قیمـت مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده در سـاخت        5/1-2شده است که قیمت قطعه نهایی حدود       

  . خواهد بودباشد که بازه فوق در ارتباط با درجه پیچیدگی فنی و همچنین وزن قطعه  قطعه می

  هاي جهانی   مروري بر قیمت-2-5-1

آالت و تجهیـزات مختلـف داراي    در رنج بسیار وسیعی در ماشـین      یو برنج قطعات آلومینیومی   

. باشـد  ها نیز صرفاً براي یک قطعه مشخص و دقیـق قابـل ذکـر مـی     از این رو قیمت  . کاربرد هستند 

  .رقم دقیقی را ارائه نمودتوان در مورد قیمت جهانی این قطعات  بنابراین نمی
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۷ صفحه

   معرفی موارد مصرف و کاربرد محصوالت-6-1

v  آلومینیوم  

از طـرف دیگـر ایـن    . تري نـسبت بـه فـوالد برخـوردار اسـت      فلز آلومینیوم از وزن بسیار پایین  

از طـرف دیگـر   . زننـد  قطعات در مقابل اکسیژن و رطوبت هوا و حتی آب مقاوم بـوده و زنـگ نمـی    

 قطعات در مقایسه با فوالد بسیار بهتر و قابـل قبـول تـر اسـت و بـه واسـطه        بندي این   خاصیت آب 

باشد که ذیالً به مـوارد مهـم آن اشـاره     همین خصوصیات، کاربرد آن در صنایع بسیار متداول می   

  .شده است

   کاربرد در صنعت خودرو)الف

ز در ترکیب با فلـز      این فل . قطعات آلومینیوم در خودرو از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند         

دهد که آلیاژ فوق از استحکام و سفتی بیشتري نـسبت بـه            روي تشکیل آلیاژي به نام زاماك را می       

نماید که ذیـالً   آلومینیوم خالص برخوردار است و لذا در بسیاري از قطعات خودرو کاربرد پیدا می             

  :به مواردي از آنها اشاره شده است

o پوسته سرسیلندر 

o پوسته کالج  
o ه اویل پمپپوست  
o پوسته جعبه دنده  
o پوسته جعبه فرمان  
o پوسته سیبک  
o پوسته زیرموتور  
o ها قطعات نگهدارنده آیینه 
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۸ صفحه

o طوقه فرمان  
ق یـ گـر از طر   ی د یو برخـ  )  تحـت فـشار      ریختـه گـري   ( کاست  یق دا ین قطعات از طر   ی از ا  یبرخ

سـتفاده  ق تـابع نـوع خـودرو و محـل ا       یـ رد که انتخـاب روش دق     ی گ ی در ماسه انجام م    ریخته گري 

 .  باشد یقطعه م

  آالت صنعتی  کاربرد در ساخت قطعات ماشین)ب

البته باید گفـت کـه تعـداد    . آالت صنعتی بسیار متنوع است  کاربرد قطعات آلومینیومی در ماشین    

مصرف در این حوزه در مقایسه با صنعت خودروسازي پایین اسـت ولـی تنـوع مـصرف بـسیار                    

گـر کـه وزن   یه قطعـات د یـ کلها و  هاي موتور و گیربکس     پوستهها،    ساخت لچکی . باالتر از آن است   

  . ت باال برخوردار باشد ، مورد استفاده دارد یقطعه در آن از اهم

   کاربرد در لوازم خانگی)ج

وزن پایین و همچنین عدم زنگ زدگی آلومینیوم، سبب شده اسـت کـه قطعـات سـاخته شـده از        

 و یلـوازم برقـ   از قطعـات  يبه طوري کـه تعـداد  .  گیردآن در لوازم خانگی نیز مورد استفاده قرار       

 از ....  و ی خـانگ یل آشـپزخانه ، ابـزارآالت دسـت      یز هـا ، وسـا     یـ  ماننـد رخـت آو     ی خانگ یر برق یغ

  .قطعات آلومینیوم است

v نیفلزات رنگ   

اتاقـان هـا ، قطعـات منتقـل     ی ماننـد  ی قطعات صنعتین در ساخت برخ   یرنگفلزات  مورد استفاده   

  .  باشد ی اتصاالت آنها می و برخی و صنعتیر االت خانگی، شت کننده حرار

ل عمـده کـاربرد   ی آنها از داليبند ت آبیفین ک یو همچن فلزات  ن  ی خوب ا  يریت انعطاف پذ  یخاص

  .  باشد یدر صنعت م
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۹ صفحه

ن امـر در  ی همـ ي باشـند و رو ی بـر خـوردار مـ   يت خوب خود روغنکـار ین از خاصی رنگ فلزات

ر آالت  بـاز و     یدر شـ  . ع دارنـد    یار وس ی مورد استفاده بس   ی و خانگ  یصنعتر آالت   یاتاقان ها و ش   ی

زم مـستلزم  ین مکـان یـ رد و لـذا الزم اسـت ا  یـ  گی انجـام مـ  یر عموما بصورت دست یبسته کردن ش  

ن یـ ت ارائه ا  ی قابل يت خود روغنکار  ی باشد و برنج ها به علت دارا بودن خاص         ینی پائ يرویافت ن یدر

  . خواسته را دارا هستند 

اتاقان الزم اسـت  یلذا . رد ی گیاتاقان قرار می در داخل    ياتاقان ها عموما شفت گردان فوالد     یدر  

  .ر برخوردار باشد یت عمده زیاز دو خصوص

ü يت خود روغن کاریخاص  

فلـزات   الزم بـر خـوردار باشـد کـه     یاتاقان از نرمی گردش بدون اصطکاك شفت ، الزم است    يبرا

  . ر هستند ت برخورداین خاصین از ایرنگ

ü شفت یدگیعدم سائ   

از . اتاقـان هـا برخـوردار هـستند         یمـت بـاالتر از      یت و ق  یاز اهم اتاقان ، شفت ها     ی يزم ها یدر مکان 

اتاقـان  یش از یله عمر شفت بـ ینوسیاتاقان نرم تر از شفت باشد تا بد    ین کار   ینرو الزم است در ح    یا

  . ز برخوردار هستند یت نین خاصی از انیفلزات رنگ. شود 

ن یـ برنجهـا در ا . راق آالت اسـت  یـ گر از موارد کاربرد برنج ها ، ساخت قفل ها ، لوال هـا و        ی د یکی

  .  هستند ینیگزیبدون جافلزات حوزه از مصرف بعنوان 



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۱۰ صفحه

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

. ید محصوالت نهایی کـاربرد دارنـد  اي است که در تول قطعات مورد مطالعه یک محصول واسطه     

تـوان   بنـابراین نمـی  . گردنـد  از طرف دیگر کلیه آنها به عنوان یک قطعه فنی و صنعتی محسوب مـی      

  .هیچگونه کاالي جایگزین و حتی مشابه براي آنها معرفی کرد

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

در کـشور مـا توسـعه       . صـنعت خـودرو اسـت       ن مصرف قطعات مـورد مطالعـه در         عمده تری 

 دولت در گسترش ایـن صـنعت و کـسب    ي هاسیاست شروع شده و   1371صنعت خودرو از سال     

 در  يسـاز    قطعـه  توسـعه صـنعت خـودرو سـبب توسـعه صـنعت           .  باشد   ی م یسهم از بازار جهان   

 صـنعت  . نماینـد  یت م قطعه ساز در کشور فعالی1700حدود که هم اکنون    کشور شده است بطوری   

 دهنـد  یل م کشور را  تشکی GNP از درصد 5/2 يخودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه ساز

 در آن خـانواده قـرار   نیـز ان قطعات کند مصرف خودرو کـه محـصول مـورد مطالعـه       می و در این  

  .  باشند ی برخوردار مي در قطعه سازی باالئاهمیت از تکنولوژیکیدارد ، به لحاظ 

 در این حرکـت قـرار       نیز دولت است که قطعات خودرو       ي ها سیاست یگردتوسعه صادرات از    

 توسـعه صـادرات ایـن       ویـژه  ستاد   ایجاد به صادرات قطعات خودرو ،       مسئولین   ویژهنگاه  . دارند  

 عظـیم  ، نشان از وجـود حرکـت   دیگر از موارد    يبسیار و   ایرانقطعات در سازمان توسعه تجارت      

 توان گفت که هـر چنـد قطعـات    یبنابر این م.  باشد یودرو م و صادرات قطعات ختولیددر توسعه  

 ي کاالهـا ردیـف  ایـن قطعـات در   یک قرار ندارند ولـ ی و استراتژ  ی اساس ي کاالها ردیفخودرو در   

  .  مهم و حساس کشور قرار دارند 
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۱۱ صفحه

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

 از اینـرو    . د  یـ  عنـوان گرد   ریختـه گـري   عمـده محـصوالت     مـوارد کـاربرد     قسمت گذشـته    در  

تواننـد    کشورهایی که به عنوان کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننـده قطعـات صـنعتی مـی                

  .توان به موارد زیر اشاره کرد مطرح گردند می

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

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

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   ( میـزان تولیـد آنهـا         کشور عمده تولید کننده خـودرو و       چنددر جدول زیر فهرست     

  .آورده شده است) صنایع مصرف کننده قطعات مورد مطالعه

   کشورهاي عمده تولیدکننده خودرو در جهان -1جدول شماره 
  )کشورهاي عمده تولید و مصرف کننده قطعات مورد مطالعه(

  2006تعداد تولید خودرو سال   نام کشورها  ردیف

  ه     میلیون دستگا11  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
  نند  خودرو مای مختلف در ارتباط با تولید جهاني از سایت هايگرد آور: ماخذ 

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

ه بـه عنـوان     تـوان گفـت کـه کـشورهاي عنـوان شـده در جـدول کـ                  با توجه به جدول باال مـی      

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

  .گردند کننده قطعات آلومینیومی نیز محسوب می
  آالت صنعتی  کشورهاي عمده تولیدکننده ماشین-2-9-1

  :آالت صنعتی معرفی شده است  کشورهاي عمده تولیدکننده ماشین"الذی

o آمریکا  

o بخصوص اتحادیه اروپا(اي اروپایی کشوره(  

o روسیه  

o چین  

o ژاپن  

o هندوستان 

   )شیر آالت و اتصاالت آنها ( تجهیزات تاسیساتی  کشورهاي عمده -3-9-1

o آمریکا  

o  ایتالیا  

o ژاپن 

o  چین 

o انگلستان 

o ترکیه  
   راق آالت ی کشورهاي عمده تولیدکننده -4-9-1

o ژاپن 
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۱۳ صفحه

o ن چی 

o ی شرقيای آسيکشورها 

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

گردنـد    در جهان محـسوب مـی    راق آالت ی و   یساتیتاسآالت صنعتی ، لوازم       بزرگ در تولید ماشین   

باشـد   ولی نظر بر اینکه تعداد تولید این حوزه ها در مقایسه با خودرو از رقم پایینی برخوردار مـی        

 عمـده  ي را بعنـوان کـشورها    يمطرح در خودرو ساز   انیم همچنان کشورهاي    تو  لذا در اینجا ما می    

راق آالت یـ ر آالت و    ید کننده شـ   ی بزرگ تول  ي و کشورها  تولید و مصرف کننده قطعات آلومینیومی     

   . م ی نمائی معرفی برنجریخته گريد کننده محصوالت ین تولیرا بعنوان بزرگتر
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   معرفی شرایط صادرات-10-1

 قطعـات   که بخش عمـده  هستندی و برنجالعه طرح حاضر، قطعات آلومینیومی   قطعات مورد مط  

ع یز بخش عمده قطعـات در صـنا  ی نیو در مورد قطعات برنج  در صنعت خودروسازي     یومینیآلوم

لـذا در اینجـا تنهـا بـه شـرایط صـادرات قطعـات              ،  د داشـت    نـ کاربرد خواه راق آالت   یسات و   یتاس

توجـه شـده و از زوایـاي    راق آالت یسات و ی، تاست خودرو   با کاربري صنع   یو برنج آلومینیومی  

  .مختلف امکان صادرات مورد بررسی قرار گرفته است

   معرفی شرایط مورد نیاز صادرات قطعات خودرو-2جدول شماره 
  شرح  شرایط الزم  ردیف

1  
برخورداري از مزیت رقابتی به لحاظ 

  قیمت

باشد کـه   هاي رقابتی جهانی می ، قیمت یصنعتیکی از معیارهاي مهم در صادرات قطعات     
این مورد نیز به شرایط اقتصاد کالن کشور در مقایسه با کشورهاي مقصد صادرات باز         

  .می گردد
توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نـرخ تـورم و مـوارد     از جمله این شرایط می   

پـذیري   زم اسـت توجیـه  مشابه اشاره کرد که با توجـه بـه متغیـر بـودن عوامـل فـوق، ال           
  .اقتصادي صادرات در زمان واقعی صادرات و کشور هاي مقصد مورد تحلیل قرار گیرد 

  برخورداري سازنده از برند معتبر  2

بنـدي    تقـسیم AM و OES و OEMبازار قطعات خودرو در جهان داراي سه بخش عمده      
ازارهاي فوق به صـورت زیـر   از اینرو از نگاه برند معتبر ورود به هر کدام از ب         . گردد  می
  :است

o  بازارOEM و OES 
از اینـرو  . باشـد  ورود به ایـن بازارهـا مـستلزم برخـورداري از برنـد معتبـر جهـانی مـی         

 برنـد   هایی که فاقد این برند هستند الزم است با ایجاد مشارکت با شرکت صـاحب     شرکت
  .اد نماید را براي تولید خود ایجOES و OEMجهانی، قابلیت ورود به بازار 

o  بازارAM  
توان به هر دو صورت ورود با برند معتبر جهانی و یـا بـدون آن نیـز           در این بازارها می   

هاي فروش به نسبت برند مورد استفاده تغییـر پیـدا خواهـد              لیکن قیمت . حضور پیدا کرد  
  .کرد

  

3  
برخورداري از مزیت رقابتی به لحاظ 

  کیفیت

  .که در صادرات قطعات صنعتی نقش محوري دارد است   گری از موارد عمده د    یکیت  یفیک
در صنعت قطعه سازي کیفیـت بـه مفهـوم رعایـت اصـول فنـی و مهندسـی در سـاخت ،                

است که تولید کننده براي ورود به ... استفاده از مواد مرغوب ، کیفیت در فرایند ساخت و 
  بازارهاي جهانی الزم است از توانائی هاي فوق برخوردار باشد 

تـوان گفـت کـه هیچگونـه      مراجعه به مقررات واردات صـادرات وزارت بازرگـانی، مـی   با    رات دولتیمقر  4
  .محدودیتی در امر صادرات قطعات خودرو وجود ندارد



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

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

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

  . بندي شده است سطح کشور، به همراه محل استقرار آنها در جدول زیر جمع

  ومینی آلومریخته گري –الف 

  در کشورریخته گري  د کننده محصوالتی تول فهرست واحد هاي فعال-  3جدول شماره 

   تن-ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف
  100  1  آذربایجان شرقی  1
  875  3  اصفهان  2
  100  1  ایالم  3
  893  2  تهران  4
  6715  11  خراسان رضوي  5
  20  1  خراسان شمالی  6
  364  2  سمنان  7
  700  1  سیستان و بلوچستان  8
  600  1  قزوین  9
  7100  2  قم  10
  310  4  کرمان  11
  100  1  احمد وبویر کهکیلویه  12
  224  1  گیالن   13
  190  2  مازندران  14
  55  2  همدان  15

  18256  35  جمع

     ی مرکز آمار و اطالع رسان–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۱۶ صفحه

  ن ی رنگفلزات –الف 

  در کشورریخته گري  فهرست واحد هاي فعال تولید کننده محصوالت -  4جدول شماره 

   تن-فیت اسمی تولید ظر  تعداد واحد  ها استان  ردیف
  40  1  آذربایجان شرقی  1
  2079  9  اصفهان  2
  3191  13  تهران  3
  600  3  خراسان رضوي  4
  475  11  خوزستان  5
  850  1  زنجان  6
  250  1  سمنان  7
  300  1  کردستان  8
  540  2  قزوین  9
  460  2  قم  10
  990  3  کرمان  11
  68983  10  گیالن   12

  78758  51  جمع

      مرکز آمار و اطالع رسانی– صنایع و معادن وزارت: ماخذ   

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

برداري واحدهاي فعال موجود، رونـد         ، براساس تاریخ شروع بهره     3با توجه به جدول شماره      

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

  

  

  

  
  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۱۷ صفحه

  در کشورریخته گري محصوالت  روند ظرفیت نصب شده –5ماره جدول ش
   تن –ظرفیت نصب شده     تن –ظرفیت نصب شده 

  سال
  رنگین فلزات  الومینیوم

  سال
  رنگین فلزات  الومینیوم

1378  7360  37700  1383  12780  60980  
1379  7360  37700  1384  18256  71000  
1380  9200  47100  1385  18256  78758  
1381  11500  52425        
1382  11500  60980        

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

      ) فعال

   در کشورریخته گري محصوالت بررسی روند تولید واقعی -3-1-2

آورده  ریختـه گـري    محـصوالت ولیـد   در جدول باال، واحدهاي فعال و ظرفیت اسمی آنهـا درت          

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

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

اي قطعـه سـاز کـشوربا انجـام     بنابراین براي برآورد مقدار تولید واقعی مجموعه واحـده        . باشد  می

ر در جـدول زیـ  .  لحاظ شده اسـت  یت اسم ی درصد ظرف  70 معادل   تولید ، راندمان    یدانیمطالعات م 

  .   در کشور با توجه به درصد راندمان فوق بر آورد شده است ی واقعتولید

  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۱۸ صفحه

  در کشورریخته گري   محصوالتی واقعتولید روند –6جدول شماره 
   تن –تولید واقعی     تن –تولید واقعی 

  سال
  رنگین فلزات  الومینیوم

  سال
  رنگین فلزات  الومینیوم

1378  5520  26390  1383  8946  42686  
1379  5520  26390  1384  12780  49700  
1380  6440  32970  1385  12780  55131  
1381  8050  36698        
1382  8050  42686        

  

   دهدی گذشته نشان مي در سالها رای واقعتولیدرات ییر روند تغینمودار ز
  

نمودار روند  تولید واقعی محصوالت ریختگري 

0

10000

20000

30000

40000

50000
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1385

تن

آلومینیومی  فلزات رنگین 
  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۱۹ صفحه

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

  : به صورت زیر استریخته گريمحصوالت فرایند تولید 

  

  

  

  

  

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

هـا    در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکسان است و تفـاوت خاصـی بـین تکنولـوژي              ریخته گري 

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  و آماده سازي آن توان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد 

o هاي سازژایلآ در یتوان مهندس   

o  در قالب ریخته گريند یا ها و فريری گ قالبدر دقت 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

 عـالوه بـر ایـران در        ریختـه گـري    محـصوالت لوژي تولید   همچنین در اینجا باید گفت که تکنو      

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

 فلزشمش 
ذوب 

شمش  
 در کوره

انتقال 
مذاب به 
قسمت 

ریختن مذاب 
به داخل 
 قالب

خارج کردن 
قطعه پس از 
سرد شدن و 

انجماد و تریم 
 آن

  قطعه 
  آماده
  فروش

ماشینکار
 ي



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۲۰ صفحه

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

  .هاي مورد استفاده خواهد داشت کیفیت قالبعمل اپراتورها و کنترل کیفیت و همچنین 

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

 در ی و قطعـات برنجـ      خودروسـازي   در صـنعت   یومینیلومآ مورد مصرف قطعات     ترینعمده  

واحدهاي صـنعتی قطعـه سـاز       ریزي تولید     بنابراین برنامه . باشد   می راق آالت یسات و   یصنعت تاس 

ن جـذب  ی و همچنـ    بازار خدمات پـس از فـروش آن        ،هاي خودروسازان     به طور کامل تابع سیاست    

 ظرفیت نصب شده تولیـد قطعـات        6در جدول شماره    . باشد     می یساتیزات و ادوات تاس   یبازار تجه 

عتی در کشور آورده شده است و در خصوص راندمان تولید مـی تـوان گفـت کـه هـر واحـد صـن                   

مطالعـات  لذا در اینجـا بـر اسـاس    . متناسب با توان رقابتی خود سهمی را از بازار کسب می نماید           

 درصد بـرآورد    70 معادل   تولیده کننده طرح حاضر ، متوسط راندمان         و تجارب مشاور تهی    یدانیم

  . شده است

  

  حصولآالت مورد استفاده در تولید م هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت-6-1-2

همچنـین بـا   . باشـد  آالت زیر می     ، نیازمند استفاده از ماشین     ریخته گري  محصوالتفرایند تولید   

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

  .آوري شده است زیر جمع

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۲۱ صفحه

   ریخته گري محصوالتآالت تولید   فهرست ماشین-7شماره جدول 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

  0262-3830510 تون یشرکت اکسا
 °1200cکوره ذوب آلومینیوم با دماي   1  88810760   پرتو کوره يتولید

  88886684   ایران کوره صنایع
  0262-3830510 شرکت اکسایتون 
 °1500cن با دماي ی رنگيکوره ذوب   2  88810760  تولیدي پرتو کوره 

  88886684  صنایع کوره ایران 
  55406979  ایران ماشین   تجهیزات مذاب ریز  3

  0411-2893893  ماشین سازي تبریز
  ماشین تراش  4

  88260575  شرکت تهران ماشین ابزار
  5  0411-2893893  ماشین سازي تبریز

6  
  ماشین فرز

 0511-66176675  شرکت فرز سازان 

  0411-2893893  بریزماشین سازي ت  ماشین مته  7
  0411-2893893  ماشین سازي تبریز  ماشین سنگ  8
  -  ن سازان سطح کشوریماش  دماشین برش زوای  9

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۲۲ صفحه

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

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

  :، جمع آوري و در جدول زیر وارد شده است ریخته گري محصوالت تولید جدید در حال ایجاد

  در کشور آلومینیومی ریخته گريمحصوالت هاي در حال ایجاد تولید   وضعیت کل طرح)الف

  هاي در حال ایجاد   وضعیت طرح-8 شماره جدول
  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  باقیمانده  انجام شده  پیشرفت

   تن-ظرفیت 

  1825  7300    2,2  19  آذربایجان شرقی
  30  120    0  1  آذربایجان غربی

  110  4500    0  2  لیاردب
  1250  4500    1  8  اصفهان
  100  500    0  1  بوشهر
  7800  33540    2,6  13  تهران

  2300  9890    0  2  ياریچهار محال بخت
  2950  9500    2,9  12  خراسان رضوي

  150  1500    0  1  ینوبخراسان ج
  180  1780    0  2  زنجان
  1680  5400    0  3  سمنان

  1000  4200    0  1  سیستان و بلوچستان
  5  100    0  1  فارس
  2550  8900    1  4  قزوین
  102  600    0  3  قم

  450  1800    0  3  کردستان
  50  102    0  1  کرمان
  10  100    0  1  کرمانشاه
  100  400    15  1  گلستان
  540  4200    15  2  گیالن
  50  1200    0  1  لرستان
  55  1300    12  2  مازندران
  35773  150245    19  65  مرکزي
  800  4500    0  1  هرمزگان
  1547  6300    13  17  همدان
  24300  109000    0  2  یزد
  85707  -    -  169  جمع

     ی مرکز آمار و اطالع رسان–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۲۳ صفحه

   در کشورنیرنگفلزات  ریخته گريد تولید محصوالت هاي در حال ایجا  وضعیت کل طرح)ب

  هاي در حال ایجاد   وضعیت طرح-9  شمارهجدول
  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  باقیمانده  انجام شده  پیشرفت

   تن-ظرفیت 

  16060  73876    15  4  آذربایجان شرقی
  50  150    0  1  آذربایجان غربی

  20  2350    15  1  یلاردب
  9454  38180    13  11  اصفهان
  19720  84800    2,5  18  تهران

  300  1500    0  1  خراسان رضوي
  1170  5680    3,5  5  زنجان
  470  2500    2,6  4  سمنان
  200  2300    0  1  قزوین
  225  2300    4,5  3  قم

  12750  54800    2,6  3  کردستان
  166  2300    0  1  کرمان
  500  1500    0  1  کرمانشاه
  125  1600    0  1  لرستان
  6100  24000    5  4  مازندران
  8000  30000    4,5  7  مرکزي
  2277  28500    0  2  هرمزگان
  77587  -    -  70  جمع

      مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

هـاي در حـال    لید واحدهاي فعـال و طـرح    در آینده از طریق تو      ریخته گري محصوالت  عرضه  

ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هـر کـدام از آنهـا مـورد بررسـی قـرار         

  .گرفته است



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۲۴ صفحه

   واحدهاي فعالتولید داخلبینی  پیش) الف

اي هـ    بـراي سـال  ریخته گري محصوالت تولید يت نصب شده کشور برا ظرفی5در جدول شماره    

 گذشـته  ي فعـال در سـالها  ي واحـد هـا  ید واقعی تول6ن در جدول شماره    همچنی. دگذشته آورده ش  

 12780االنه هاي فوق ، عرضه این واحـدها در آینـده سـ    از اینرو با در نظر گرفتن ظرفیت      ارائه شد   

  .بینی شده است پیشن ی رنگفلزات تن قطعات از 55131 و یومینیمحصوالت آلوم تن

  اي در حال ایجاد واحدهتولید داخلبینی  پیش) ب

هاي در حال ایجاد کشور آورده شد بنابراین مطـابق سـوابق             فهرست طرح  8در جدول شماره    

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

  :شده است 

  جادی در حال اي از طرح هاي سال بهره بردارینیش بی پ– 10شماره جدول 

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیشرفت فعلیپدرصد 

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

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

  

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

  :بینی است کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۲۵ صفحه

   یومینیخته شده آلومی قطعات ر–الف 

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش- 11جدول شماره 
  شرفت طرح هایدر صد پ  ح از طريسال بهره بردار   تن–ظرفیت 

  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم
  2464  2464  2112  1760  2464  3520      درصد75 – 99
  1974  1692  1410  0  1974  2820      درصد50 – 74
  3912  3260  0  0  4564  6520      درصد25 – 49
  5600  0  0  0  7840  11200      درصد1 – 25

  3082  0  0  0  43153  61647   صفر       درصد
  17032  7416  3522  1760  60000  85707  جمع کل 

  

   قطعات ریخته شده فلزات رنگین –الف 

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش- 12جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی  در صد پیشرفت طرح ها  سال بهره برداري از طرح   تن–ظرفیت 

  1250  1250  1071  893  1250  1785      درصد75 – 99
  2215  1329  1108  0  1551  2215      درصد50 – 74
  2172  1810  0  0  2534  3620      درصد25 – 49
  4260  0  0  0  5964  8520      درصد1 – 25

  3072  0  0  0  43013  61447   صفر       درصد
  12969  4389  2179  893  54311  77587  جمع کل 

  

هـاي صـنعتی بـه صـورت       متناسب با عرف طـرح هاي در حال ایجاد راندمان تولید واقعی طرح  

   .برداري لحاظ شده است  در سه سال اول بهرهاسمی درصد ظرفیت 50-60-70

  

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

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

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

کن یلــ. تـوان آمــار دقیقـی از حجــم واردات آنهــا ارائـه کــرد    بنــابراین نمــی. قطعـات مختلــف اسـت  

برخی قطعات بصورت موردي داراي امار واردات مـی باشـند کـه              ذکر شد    نیزشتر  یکه پ یهمانطور

  . آمار ارائه شده است در جدول زیر این 

   و فلزات رنگین  آلومینیومریخته شدهزان واردات قطعات ی م- 13  شمارهجدول
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شرح

  -  2350  2115  1520  1120  840  650   تن- واردات آلومینیوم
  -  3240  3050  2130  1602  1250  975   تن-واردات فلزات رنگین 

  

  . برآورد تقریبی است 1384  آمار سال -1

  .  هنوز از طرف وزارت بازرگانی اعالم نشده است 1385 آمار سال -2

  

  بینی عرضه   پیش- 14جدول شماره 
  1388  1387  1386  شرح  تن  –مقدار 

 12780 12780 12780  بینی تولید داخل واحدهاي فعال پیش

  7416  3522  1760  اهاي در حال اجر بینی عرضه طرح پیش
ت   0  0  0  *واردات  

طعا
ق

ی 
وم

ینی
وم

آل
  20196  16302  14540  جمع کل عرضه  

 55131 55131 55131  بینی تولید داخل واحدهاي فعال پیش
  4389  2179  893  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

  0  0  0  *واردات   

ن  
نگی

ت ر
لزا

ف
  59520  57310  56024  جمع کل عرضه  

  
اي داخل ، بدون لحاظ کردن واردات است لذا در اینجا حجـم واردات           اساس پیش بینی تقاض   * 

  . صفر در نظر گرفته شده است 
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون -4-2

 یک آورده شده است و همانطوري که در قـسمت           بخشموارد کاربرد قطعات مورد مطالعه در       

 سات یـ  و تاس  ات در صـنایع خودروسـازي     فوق نیز اشاره شد، بیشترین حجـم مـصرف ایـن قطعـ            

  . باشد می

به دو گـروه عمـده    ریخته گري تولید شده به روش محصوالتاز اینرو در این قسمت مصرف  

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

  .خواهد شد

  . استفاده خواهد شد ر ین حجم مصرف از رابطه زیی تعيالزم به ذکر است که برا

  واردات+  تولید داخل  =  مصرف داخل  +  صادرات  

عرض تقاضا  
ه
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   برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازي-1-4-2

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

ه تهـاي مختلـف خـودرو از جملـه پوسـ       ، در قسمت   ریخته گري د شده به روش     ی تول آلومینیوم

 قطعـات خـودرو     دیگـر ل پمپ و      ی سیستم انتقال قدرت، پوسته جعبه دنده، پوسته او        موتور، پوسته 

تعداد، تنوع، وزن و مشخـصات قطعـات فـوق بـسته بـه محـل دقیـق مـصرف کـامالً                      . کاربرد دارد 

متفاوت است و لذا براي تعیین حجم مصرف دقیق این قطعات، الزم است نقشه فنـی تـک تـک ایـن                       

از اینـرو بـراي بـرآورد       . وها تهیه شود که این امر امکان ناپذیر اسـت         قطعات به تفکیک انواع خودر    

، براسـاس مـواد مـورد اسـتفاده در          ریختـه گـري   حجم مصرف با انجام مشاوره فنی کارخانجات        

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

لید یک خودرو  میزان مصرف مواد مختلف در تو- 15جدول شماره 

  يسوار

   درصد-مصرف در هر خودرو   نام مواد  ردیف
  7/31  فوالد کربنی  1
  1/8  فوالد کربن باال   2
   5/1  فوالد آلیاژي  3
  2/11  چدن  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
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  مجله قطعه سازان: ماخذ           

لـذا بـر   .  درصد وزن آن برآورد گردید 11,2درو  در هر خویزان مصرف قطعات آلومینیوم   می

  :  باشد یر در مورد آنها قابل انجام می زيم بند قطعات تقسیت اینحسب ماهی

v درصد 0,5             پودر                      يقطعات ساخته شده از طریق متالوژ        

v  درصد 2                                    يکارماشینقطعات ساخته شده از طریق           

v  درصد5,7                                    ریخته گريقطعات ساخته شده از طریق        

v درصد       3                         ماسهيخته گریقطعات ساخته شده از طریق ر  

  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 ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم

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

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

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

.  

 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      در کشور با تعداد پایین صورت می      تولید آنها   

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

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            

  .ه استکشورمان آورده شد

  

  هاي گذشته  آمار تولید داخل انواع خودرو در سال- 16جدول شماره 
   دستگاه-تعداد تولید 

  نوع خودرو  ردیف
1379  1380  1381  1382  1383  1384  

نیمه اول 
1385  

  395650  746738  788488  658545  477147  287230  229784  خودروهاي سواري  1
  51100  110041  72882  64670  54428  35823  28658  وانت  2
  1760  1641  1892  1927  1894  1686  1514   ون–بوس  مینی  3
  1600  1919  4215  4731  3953  3811  3049  اتوبوس  4

- دودیفرانسیل  5
  2255  3717  6219  8281  6235  4104  3283  آمبوالنس

  16405  31245  33597  18613  15110  9945  7956   تریلر–کامیون   6

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 

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

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

ن و یمـه سـنگی   ني از خودروهـا ین بخـش بزرگ ایران خودرو و سایپا و همچنـی تولیدي دو شرکت    
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از )  نیمـه سـنگین  – سـنگین  –سـواري  (باشد و لذا سایر خودروهاي تولید داخل      ن صادق می  یسنگ

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

از اینرو در اینجـا تولیـد   . هاي فوق قرار دارند    نمایند که قطعات مورد مطالعه نیز در دل مجموعه          می

  آلومینیـوم  ختـه شـده  یر استفاده کننده از قطعات      يخودروهاي سواري و وانت بعنوان خودرو ها      

 ي سـوار ين دسته از خودروهـا آکرد سهم   روی داخل در نظر گرفته خواهد شد که در  این          ساخت

که از قطعات سـاخت داخـل   ن   سنگی ي کنند با سهم خودروها    یده نم  داخل استفا  تولیدکه از قطعات    

  .  شده است تهاترنمایند استفاده می
  

اده از قطعات تولید  تعداد خودرهاي سواري تولید شده در کشور با استف- 17جدول شماره 

  )دستگاه(داخل 

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
  1385       

   سال اولهمین
209380  261726  430248  585197  694071  688397  359204  

  

  در هـر  ختـه شـده  یر و توضیحات ذیل جدول فوق میزان مصرف قطعـات  15در جدول شمار   

که متوسـط وزن هـر   و در نهایـت در صـورتی    . درصد وزن خودرو برآورد گردید     3خودرو معادل   

 ي برآوردهـا خودروهـا  در ایـن (  کیلـوگرم در نظـر گرفتـه شـود     1000  معـادل     ي سوار يخودرو

هـاي   در آن صورت میزان مصرف ایـن قطعـات در سـال    ) ن لحاظ نشده است     یمه سنگی ن و ن  سنگی

  .گذشته به صورت جدول زیر برآورد شده است

  آلومینیوم در صنایع ریخته گريان مصرف قطعات  برآورد میز- 18جدول شماره 

   تن- خودروسازي کشور 
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1379  1380  1381  1382  1383  1384  
  1385       

   سال اولهمین
6281  7851  12908  17556  20822  20652  10776  

  

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

ــوم ــه روش  یقطعــات آلومینی ــد شــده ب ــه گــريری تولی ــد مــصرف خت ــه قطعــات کن    ، از جمل

(Slow moving)  دیگـر از طـرف  . شـوند  در تعمیرات و خدمات پس از فروش خودرو محسوب می 

 بـر اسـاس   لـذا . رنـد  ی گ یض قرار نمـ    مشمول تعوی  يات در طول بهره بردار     این قطع  یعموما تمام 

 درصـد و   40ض  ز خـودرو ، تعـداد قطعـات مـشمول تعـوی           رگـاه مجـا    از چنـد تعمی    یک نظر سنج  ی

یعنـی هـر    (1.باشد   می 1/0معادل   ) يدوران بهره بردار  ( ضریب مصرف این قطعات در هر خودرو        

  ) نماید ض را تعویض می مشمول تعوی ریخته گريخودرو در هر ده سال یکبار قطعات 

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

  .  برآورد شده استریخته گريیاز این خودروها به قطعات عنوان شده میزان ن

  ریخته گري برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودرو به قطعات - 19جدول شماره 

  آلومینیوم

  سال

تعداد خودروهاي 
سواري موجود در 

  کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد 
خودروهاي 

سواري ترددي 
  )هزار دستگاه(

وزن قطعات 
  ریخته گري

ر هر د
  kg -خودرو

ضریب 
مصرف 

ریخته قطعات 
   گري

مصرف ساالنه 
ریخته قطعات 
  )تن(  گري

1379  2410  2170  30  0,1  2604  
1380  3208  2887  30 0,1  3464  
1381  3984  3586  30 0,1  4303  

                                       
 .این عدد از طریق نظرسنجی از چند تعمیرگاه مجاز خودرو نتیجه گیري شده است 1
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1382  4718  4246  30 0,1  5095  
1383  5500  4950  30 0,1  5940  
1384  6021  5419  30 0,1  6503  
  7044  0,1 30  5870  6521  1385نیمه اول 

  
  

 یر فعال مـ ی درصد غ  10 موجود کشور ،     يدر جدول باال فرض شده است که از کل خودروها         

  . باشند 

  ومینی آلومریخته گري قطعات یر خودروئی برآورد  میزان مصرف غ-3-4-2

  ، مصرف این بـازار       ریخته گري  ی قطعات آلومینیوم  یر خودروئ یبا توجه به موارد مصرف غ     

  .  گرددی برآورد می درصد مصرف بازار خودروئدهحدود 

    در کشورومینیخته شده آلومیر  میزان مصرف کل قطعات يجمع بند -4-4-2

 ، مـصرف کـل کـشور بـرآورد شـده      یر خـودروئ  و غیی مصارف بازار خودروئ يمع بند با ج 

  . است 

    در کشورریخته گريبندي مصرف قطعات   جمع- 20جدول شماره 

  سال
ف بازارخودرو مصر

  )تن(
 –ر خودرو مصرف بازار غی
  تن

 –جمع کل مصرف 
  تن

1379  8885  888  9773  
1380  11315  1131  12446  
1381  17211  1721  18932  
1382  22651  2265  24916  
1383  26762  2676  29438  
1384  27155  2715  29870  
  11853  1077  10776   1385نیمه اول 

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
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۳۵ صفحه

  ن در کشوریخته شده فلزات رنگی کل قطعات ر برآورد میزان مصرف-5-4-2

ورد مـصرف   آوه بـر  ین ، از شـ    یختـه شـده فلـزات رنگـ       یزان مصرف قطعات ر   ی برآورد م  يبرا

  . ر وارد شده است یجه در جدول زی استفاده شده و نتيظاهر

  :الزم به ذکر است که براي تعیین حجم مصرف از رابطه زیر استفاده خواهد شد
  

  مصرف=  تولید داخل    +    واردات- صادرات  
  

  

  

  هاي گذشته ن در سالیخته شده فلزات رنگی برآورد میزان مصرف قطعات ر- 21جدول شماره 
   تن–مقدار 

  شرح
1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  

  55131  49700  42686  42686  36698  32970 26390 26390  تولید داخل
  -  -  3240  3050  2130  1602  1250  975  واردات
  -  22  19  18  10  14  12  11  *صادرات 
  55131  49678  45907  45718  38818  34558  27628  27354  مصرف

  

  

  .روند صادرات در ادامه آورده خواهد شد* 

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

   صادرات قطعات خودرو)الف

اشد کـه قطعـات مـورد مطالعـه بـه عنـوان بخـشی از            ب  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 هویـت از نگـاه وزارت بازرگـانی مـی          » سایر قطعات   «

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

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

  :ایم هاي گذشته را عنوان کرده سال

  

  هاي گذشته  درات انواع قطعات خودرو در سال میزان صا- 22 جدول شماره
  1385  1384  1383  1382  واحد  شرح

  350  300  210  192  ون دالریلیم  زان کل صادرات قطعات خودرویم

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

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

زان درو قرار دارد که در جـدول بـاال میـ    قطعات کند مصرف خوردیف  در    ریخته گري قطعات  

ک این قطعات از کـل صـادرات   یکن بعلت نبود آمار دقیق امکان تفکی  ل. صادرات آن ارائه شده است      

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

ریختـه   تـوان بعنـوان صـادرات قطعـات     ی کند مصرف را م   درصد از کل صادرات قطعات     3حدود  

 الزم بـه ذکـر   .ر بر آورد شده اسـت  ینصورت آمار صادرات به صورت ز   یکه در ا   کرد     ی تلق گري

 معـادل  یلـو قطعـه صـادرات   یل ارزش صـادرات بـه وزن ، هـر ک       ی تبـد  ير برا یاست که در جدول ز    

  . ال در نظر گرفته شده است ی ر32000

  هاي گذشته وم در سالینی آمار صادرات قطعات ریخته شده آلوم- 23جدول شماره 
   تن–مقدار 

  شرح
1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

نیمه 1385
  اول

  458  785  550  502  -  -  -  -   تن–مقدار صادرات 

  

  یر خودروئی  غریخته گري صادرات قطعات )ب
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۳۷ صفحه

v یومینیقطعات الوم  

 نیـز   ، در خـصوص صـادرات     ریخته گري ردات قطعات   همانند مطالب عنوان شده در مورد وا      

زان عات مورد مطالعه ، امکان ارائـه میـ         قط يتوان گفت که به علت نبود شماره تعرفه مستقل برا          یم

مـصرف در   بـا  ی آلومینیـوم قطعـات ق صادات وجـود نـدارد و لـذا در اینحـا صـرفا صـادرات           یدق

   . خودرو مورد توجه قرار خواهد گرفت 

v یقطعات برنج 

  ر استخراج شده است ین قطعات به صورت زی اصادراتزان یم

  هاي گذشته  آمار صادرات قطعات ریخته شده فلزات رنگین در سال- 24جدول شماره 
   تن–مقدار 

  شرح
1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

نیمه 1385
  اول

  -  22  19  18  10  14  12  11   تن–مقدار صادرات 

  

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

  ومینیوملخته شده آیاز به قطعات ری برآورد ن- 1-6-2

   در آیندهی برآورد میزان تقاضاي بازار خودروئ-الف

بنـابراین بـا    . هاي گذشته آورده شده است      میزان تقاضاي داخل در سال     20 شماره   در جدول   

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

  بینی تقاضا در بازار خودروسازان پیش -1-الف
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۳۸ صفحه

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

 1385 سـال    ين بـازار معـادل تقاضـا      یـ  ا يزان تقاضـا  یماز اینرو   . هاي آینده حفظ خواهد شد      سال

  .بود  تن خواهد 21552سالیانه  گردد که برابر با یفرض م

  .  لحاظ شده است ي داخل سوارتولید ي خودروهايدر این بازار تقاضا تنها برا: ح توضی

  بازار خدمات پس از فروش خودرو -2-الف

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

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

 ریـ ز  در جـدول  ومیـ نی آلومریختـه گـري   محـصوالت میزان خودروهـاي تـرددي و نیـاز آنهـا بـه       

  .بندي گردیده است جمع

    آلومینیومخته شدهیر به قطعات AM برآورد نیاز - 25جدول شماره 

  سال
تعداد خودروهاي 

 هزار -موجود کشور
  دستگاه

وهاي تعداد خودر
  فعال

  )هزار دستگاه(

وزن قطعات 
  ریخته گري
  در هر خودرو

ضریب مصرف 
ریخته قطعات 

   گري

بینی تقاضاي بازار  پیش
   ریخته گريبراي قطعات 

  )تن(
1385  6687  6018  30  0,1  7222  

1386  7637  6873  30 0,1  8247  

1387  8587  7728  30 0,1  9274  

1388  9537  8583  30 0,1  10300  

   در آیندهیرخودروئی میزان تقاضاي بازار غ برآورد-ب

  درصـد ده معـادل    نیـز  گذشته ، تقاضا در اینـده        يهمانند برآورد مصارف این بازار در سالها      

  .  شود ی مین بازار خودرو سازان پیش بیيتقاضا

  در آیندهوم ینیخته شده آلومی قطعات ريبرا بازار داخل يبینی تقاضا بندي پیش جمع) ج

 بـازار داخـل در   يبینـی تقاضـا    ، پـیش یر خـودروئ ی و غیتقاضاي بازار خودروئ بندي    با جمع 

  :آینده به شرح جدول زیر آمده است
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۳۹ صفحه

  

   بازار داخل در آیندهيبینی تقاضا  بندي پیش  جمع– 26جدول شماره 

    تن–پیش بینی تقاضا 
  سال  یبازار خودروئ

  AMبازار    زانخودرو سا
بازار 

  یرخودروئیغ

  جمع تقاضاي آینده 
  )تن(

1386  21552 8247  2980  32780  

1387  21552 9274  3083  33910  

1388  21552 10300  3185  35037  

  

  نیخته شده فلزات رنگیاز به قطعات ریبرآورد ن – 2-6-2

ن ، از رونـد مـصرف     یخته شـده فلـزات رنگـ      ی قطعات ر  ينده برا یاز بازار در آ   ی بر آورد ن   يبرا

نده بـر آورد شـده   یون ، تقاضا در آیذشته استفاده کرده و با انجام رگرس       گ ين قطعات در سالها   یا

  . است

  

ن یخته شده فلزات رنگی انواع قطعات ريبر آورد میزان تقاضا- 27 جدول شماره

  نده یدر آ
  1388  1387  1386  شرح

  69449  64305  59541   تن –میزان تقاضا 
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۴۰ صفحه

  برآورد قابلیت صادرات در آینده -3-6-2

  ات ریخته شده آلومینیومی قطع–الف 

انه ده ، سـالی  صادرات قطعات خـودرو در سـه سـال اینـ    ي کشورمان برامسئولین   يهدف گذار 

فـوق را   درصـد از صـادرات     یم حـدود سـ    یکه فـرض کنـ    یلـذا در صـورت    .  دالر است    میلیون 500

 میلیـون دالر  150ت فـوق   دهنـد ، حجـم صـادرات قطعـا         یل مـ  قطعات کند مصرف خـودرو تـشکی      

 درصـد مربـوط     6زان  یکه فرض شود م   از مجموع قطعات کند مصرف در صورتی      . شود  ید م برآور

 میلیـون   9 باشد در این صورت برآورد تقریبی صادرات معادل             ریخته شده آلومینیومی  به قطعات   

 شـده بـه روش      تولیـد  قطعـه    کیلـو دالر خواهد بود و در نهایت در صورتی که متوسط قیمـت هـر               

ریختـه   ریال در نظر گرفته شود در این صـورت کـل صـادرات قطعـات      32000 معادل   ریخته گري 

  .شود  تن برآورد می2615  ساالنه حدود گري

   قطعات ریخته شده فلزات رنگین -ب

براي برآورد صادرات این قطعـات در اینـده ، از سـابقه صـادرات در گذشـته اسـتفاده شـده و                

  .جدول زیر تهیه شده است

صادرات  انواع قطعات ریخته شده فلزات  میزانبر آورد  -28شماره  جدول 

  رنگین در آینده 
  1388  1387  1386  شرح

  29  27  24   تن –میزان صادرات

  .حال با توجه به توضیحات فوق در جدول ذیل میزان تقاضاي کل آینده پیش بینی شده است  

  بینی تقاضا  پیش- 29جدول شماره 
  1388  1387  1386  شرح  تن  –مقدار 
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۴۱ صفحه

  35037  33910  32780  تقاضاي داخل

قط
ت 

عا
می

یو
مین

لو
آ

  

  2615  2615  2615  صادرات

  37652  36525  35395  جمع کل تقاضا

  69449  64305  59541  تقاضاي داخل

ت 
لزا

ف
ن  

نگی
ر

  29  27  24  صادرات  

  69478  64332  59565  جمع کل تقاضا

  

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

هـاي آینـده بـازار کـشور از      در سـال کـه   چنین بر مـی آیـد    29 و   14از موازنه جداول شماره     

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

ت  بـا وضـعی  یبـا نگـاه  . باشـد  ه پذیر مییواحدهاي جدید براي تولید این قطعات به لحاظ بازار توج   

 کمبـود در بـازار وجـود    نیـز ان گذشـته   گردد کـه در سـالی  ی گذشته مشاهده معرضه و تقاضا در 

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

  :است 

o ياطالعـات ارائـه شـده از سـو     ، بر گرفته از      صنایعت ثبت شده در لوح فشرده وزارت        ظرفی 

ش ی در صـورت وجـود تقاضـا افـزا    یاین واحـدها براحتـ  .  فعال          ارائه شده است         يواحدها

ر ییـ  بـدون تغ صـنایع ت اعالم شده در اسـناد وزارت  ی است که ظرف  ی دهند و این در حال     ی م تولید

  .  ماند ی میباق

o ریختـه   قطعـات  تولیـد  اقـدام بـه    ، صنایع بدون اعالم به وزارت      ي قطعه ساز  ي واحدها یبرخ

 .  نمایند ی مگري
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۴۲ صفحه

o           ا واردات  یـ  از طریـق قاچـاق       يادی ز بسیاردر بازار خدمات پس از فروش خودرو ، قطعات

ق یـ  گردد که به علت نبود شماره تعرفه مستقل ، امکـان بـر آورد حجـم دق     ی وارد کشور م   یقانون

 . باشد یسر نمیآنها م

o         بنـابر ایـن در صـورت    .  است ایجاد در حال يادی زيهابعلت وجود کمبود در بازار ، طرح

   . خواهد شد مرتفع ی کمبود عرضه داخل ازی ، بخشدن این طر حهای رسيبه بهره بردار

 تولید محصول در کشور و مقایـسه آن بـا دیگـر               بررسی اجمالی تکنولوژي و روش     -3

  کشورها 

  ریخته گريمحصوالت  بررسی روش تولید -1-3

  : به صورت زیر استریخته گريقطعات به روش فرایند تولید 

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف فرایند تولید شرحی بر فعالیت

v در کورها برنجی ذوب شمش آلومینیوم   

ایـن شـمش عمومـاً    .  اسـت  و بـرنج ، شمش آلومینیوم  یومینیمحصوالت آلوم مواد اولیه تولید    

نـدرت قطعـه سـاز اقـدام بـه آلیـاژ سـازي        داراي آلیاژ مورد نظر قطعه نهـایی اسـت و بـسیار بـه            

 فلزشمش 
ذوب 

شمش  
 در کوره

انتقال 
مذاب به 
قسمت 

ریختن مذاب 
به داخل 
 قالب

خارج کردن 
قطعه پس از 
سرد شدن و 

انجماد و تریم 
 آن

  قطعه 
  آماده
  فروش

ماشینکار
 ي
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۴۳ صفحه

 درجـه  1000-15000هـایی بـا حـرارت        شـمش از بـازار تهیـه شـده و بـه وسـیله کـوره               . نماید  می

  .گردد سانتیگراد ذوب می

v  ریخته گريقسمت انتقال مذاب به  

شـود تـا در       منتقـل مـی    ریخته گـري  قسمت   پس از ذوب به وسیله کارگر به          و برنج  آلومینیوم

  .داخل قالب تزریق گردد به قسمتاین 

v مذاب به داخل قالبریخته گري   

  . شود  مییخته به داخل قالب رریخته گريتجهیزات فلز مذاب به وسیله 

  

v خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن  

صـورت دسـتی و بـا خـراب کـردن قالـب       پس از انجماد و سرد شدن مذاب در داخل قالب، به          

هاي زائـد کـه شـامل     آوري شده و قسمت این قطعات جمع. دد گر  می خارج قطعه از قالب   ماسه اي ،  

  )تریم کردن قطعه(شود  باشد از قطعه اصلی جدا می ها می راهکارها و گلویی

v ماشینکاري  

 شده عموماً  به لحـاظ ابعـادي و صـافی سـطح از وضـعیت مـورد انتظـار           ریخته گري قطعات  

 نظر قطعه ماشینکاري و به صافی و دقـت          هاي مورد   از اینرو الزم است محل    . باشند  برخوردار نمی 

دو ، محـل اتـصال   جعبـه فرمـان     به عنوان مثال در مـورد پوسـته         . ابعادي مورد نیاز رسانده شود    

 از طریـق ماشـینکاري ایجـاد     ، باشد شدهبندي   الزم است کامالً صاف و آب      همدیگرپوسته به   نیمه  

  .گردد می

  . به بازار آماده استپس از پایان مرحله ماشینکاري قطعه جهت ارائه
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   مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان-2-3

 شرح داده شد بنابراین در صورتی کـه ایـن روش          3-1 در بند     قطعات ریخته گري روش تولید   

تولید با روش هاي تولید مورد استفاده در سـایر کـشورها مـورد مقایـسه قـرار گیـرد نتـایج زیـر           

  :حاصل خواهد شد

 در سایر کشورها همان روشـی اسـت کـه در کـشور مـا      ریخته گرينولوژي و روش تولید   تک

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

تـوان گفـت کـه ایـن عوامـل        داراي اهمیت است و حتی میریخته گريآنچه که در فرایند تولید    

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

  .باشد موارد ذیل هستند می

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

o توان مهندسی در الیاز سازي ها  

o در قالب ریخته گري گیري ها و فریند  دقت عمل و کیفیت در قالب   

o ینکاريدقت عمل اپراتورها در هنگام ماش  

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

 فروش

  

  هاي مرسوم در تولید محصول  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
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  ریخته گريقوت و ضعف تکنولوژي تولید  تعیین نقاط - 30 جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت
یکسان بودن تکنولوژي مورد استفاده در ایران و         -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
  ر خودرویصنعت خودرو و غ

ملیات تکمیل ماشینکاري در ضرورت استفاده از ع -1
  فرایندهاي تولید
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گذاري ثابت مـورد    بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه          -5

  نیاز

  استفاده می نماینـد، عمومـاً الزم   ریخته گريهاي قطعه سازي که از روش         کارگاهها و کارخانه  

لذا تولیـد تنهـا یـک نـوع قطعـه بـه            . ا تولید نمایند  متنوعی از قطعات مورد نیاز صنعت ر       است تعداد 

از اینــرو حــداقل ظرفیــت براســاس حــداقل امکانــات و . باشــد وجــه اقتــصادي و معقــول نمــی هــیچ

بنـابراین در اینجـا ابتـدا    . گـردد  آالت مورد نیاز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیین می          ماشین

د و سپس براساس آن حـداقل ظرفیـت تولیـد تعیـین     آالت و امکانات مورد نیاز برآور حداقل ماشین 

  .خواهد گردید

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  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  

o  ادارياثاثیه و تجهیزات 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداريهاي قبل از بهرههزینه 

o هاي پیش بینی نشده هزینه  
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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

  

 محصوالت نیاز واحد تولید  حداقل سرمایه ثابت مورد- 31جدول شماره 

   ریخته گري

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف

  1480    يدی تولاالت ماشین  1
  1300  ها تجهیزات و قالب  2
  500  تأسیسات  3
  1160  ها ساختمان  4
  400  زمین  5
  53  سازي محوطه  6
  200  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  7
  250  وسایط نقلیه  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  80  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  280  )  باال ينه های درصد هز5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  11

                 میلیون ریال5853ه ثابت               یجمع کل سرما
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   زمین-1-5

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

گـردد کـه      هاي تأمین زمین فرض می      براي تعیین هزینه  . گردد   متر مربع برآورد می    2000نیاز طرح   

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

 400ریـد زمـین معـادل    گردد کـه در ایـن صـورت کـل هزینـه خ       ریال فرض می 200,000مربع آن   

  .گردد میلیون ریال برآورد می

  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 

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

  . شده است

  

    هزینه هاي محوطه سازي- 32جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  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
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   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-5

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

  .تعیین گردیده است

   تعیین حداقل فضاهاي کاري - 33جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
متر  –مساحت 
  مربع

 مربع هزینه ساخت واحد متر
  )ریال(

 میلیون –هزینه کل 
  ریال

  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  جمع کل
  

   حداقل ماشین آالت و تجهیزات -4-5

 مـورد نیـاز   ریختـه گـري  آالت زیر براي یـک واحـد      توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین      با  

  .باشد می

   ریخته گريآالت مورد نیاز یک واحد   حداقل ماشین- 34جدول شماره 

   میلیون ریال–قیمت کل    ریال–قیمت واحد   تعداد   تأمینمنبع   االت شرح ماشین  ردیف
  400  200،000،000  2 تأمین °1500cکوره با دماي   1
  200  200،000،000  1 تأمین  تجهیزات مذاب ریز  2

  50  50،000،000  1 تأمین  ریخته گري زواید برش ماشین  3
  200  100،000،000  2 تأمین  ماشین تراش  4
  260  130،000،000  2 تأمین  ماشین فرز  5
  120  60،000،000  2 تأمین  ماشین دریل  6
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  150  150،000،000  1 تأمین  ماشین سنگ مغناطیس  7
  100  100،000،000  - تأمین  سایر  8

              میلیون ریال1480جمع کل                

  حداقل تجهیزات مورد نیاز

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

   گريریخته  حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد - 35جدول شماره 

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

  1000  250،000،000  4  ریخته گريهاي  قالب  1
  200  -  -  تجهیزات عمومی کارگاه   2
  100  -  -  سایر  3

           میلیون ریال1300جمع کل       

  

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

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

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
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   تاسیسات-6-5

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

   ریخته گريروش سازي به   تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد قطعه- 36جدول شماره 

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

  200  هاي انشعاب و تجهیزات الزم    هزینهKW  200توان    برق  1
  100   بار به همراه کلیه تجهیزات الزم7فشار   هواي فشرده  2
  50  -  آب  3
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  4
  20  -  رتباطاتتلفن و ا  5

تأسیسات گرمایشی و   6
  50  -  سرمایشی

    میلیون ریال       500جمع کل       
  

  

   وسایل اداري و خدماتی-7-5

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

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

  . میلیون ریال برآورد شده است150هاي تأمین این وسایل معادل  باشد که هزینه می

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

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

  . میلیون ریال خواهد بود250زینه تأمین آنها معادل یک دستگاه خودروي سواري است که ه
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البته در واحدهاي صنعتی بزرگ نیازمند استفاده از لیفتـراك بـه منظـور بـارگیري قطعـات نیـز                

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-9-5

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

 میلیـون  80هـاي آن معـادل    ها و بازدیدها و غیره خواهد بـود کـه هزینـه        تسهیالت بانکی، مسافرت  

  .ریال برآورد می گردد

   هاي پیش بینی نشده  هزینه-10-5

ثابت لحـاظ مـی گـردد کـه       پنج درصد کل سرمایههاي پیش بینی نشده در حاضر معادل هزینه

  . میلیون ریال خواهد بود  252معادل 

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

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

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

هاي تعیـین   گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض    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 •

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

هـا   دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربـسر تولیـد هزینـه      هاي طرح را پوشش می      تولیدي تنها هزینه  
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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   ي سود مورد انتظار یک طرح اقتصاد      حداقل

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        ین می انتظار طرح طوري تعی   

 .گذار ایجاد نماید براي سرمایه

  

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل هاي الزم، حداقل ظرفیت                

 درصـد رانـدمان ،      70 تن پیشنهاد شده است کـه بـا احتـساب            570تصادي طرح   اق

  .  گردد ی آورد م تن بر400 معادل یت عملیظرف

با توجه به نتایج حاصل از مطالعات بازار ، تفکیک ظرفیت فوق بصورت زیـر پـیش بینـی شـده                      

  . است 

     تن 300                      قطعات ریخته شده آلومینیومی           

     تن100                   )برنجی(فلزات رنگین قطعات ریخته شده 
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۵۴ صفحه

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

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

 اسـت کـه بـه صـورت شـمش تهیـه        و بـرنج    آلومینیـوم  شمشماده اولیه مورد استفاده طرح،      

  .گردد این آلیاژ هرچند متنوع است ولی به صورت آماده از بازار تهیه می. شود می

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

  . هاي آلومینیوم مورد استفاده طرح از داخل کشور قابل تأمین است لیه آلیاژک

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-3-6

هـا بطـور    باشد که با اخذ استعالم از بازار ، قیمـت         تابع آلیاژ آن می    مصرفی طرح قیمت شمش   

ریال بـراي هـر کیلـو        20000شمش آلومینیوم و معادل      ریال براي هر کیلو      22000متوسط معادل   

  .برآورد شده استشمش فلزات رنگین 

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-4-6

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

ز در یـ بخشی از ماده اولیه به صورت پرت از آن جدا خواهد شـد ایـن پـرت شـامل سـرباره دورر       

 باشد  که الزم است این پرت به ظرفیـت تولیـد   ی م يکارماشینن سطح   ی و همچن  ریخته گري ه  مرحل

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

 درصـد وزن قطعـه   5میزان پرت تابع اندازه و وزن قطعه نهایی است کـه معمـوالً آن را معـادل        

  .گیرند ینهایی در نظر م

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

 و  تـن در سـال    400 تولیـد  ی عملـ  تیـ  گردد که بـا احتـساب ظرف       یت طرح لحاظ م   ی برابر ظرف  1,05
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۵۵ صفحه

در سـال  شـمش بـرنج   تـن   105 وم و یـ نی شـمش آلوم   315معـادل   ه  یـ  ، مصرف مواد اول    ب آن یترک

  .  گردد  یمبرآورد 

  

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

از اینـرو در ایـن قـسمت تحـول       .  آلومینیـوم مـی باشـد      ياژهایماده اولیه مصرفی طرح انواع آل     

  . آلومینیوم مورد بررسی قرار خواهد گرفتفلزاتاساسی در بازار انواع 

هـا و شـرایط تحویـل آن را نیـز شـرایط       اسی در جهان است کـه قیمـت    آلومینیوم یک کاالي اس   

هـاي جهـانی اسـت البتـه بـه         ها کامالً تحت تأثیر قیمـت       در کشور ما نیز قیمت    . کند  جهانی تعیین می  

باشند کـه   لحاظ تأمین باید گفت که کارخانجات متعددي در کشور تولید کننده شمش آلومینیوم می             

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

  .در جدول زیر روند تغییرات قیمت جهانی آورده شده است. باشد هاي جهانی می تابع قیمت

  

  اژ ی روند تغییرات قیمت جهانی آلومینیوم آل- 37جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  2131  2020  1740  1370  1150  960  ن دالر بر ت–ها  قیمت
  5,5  16  27  19  20  -  درصد تغییرات نسبت به سال قبل

  بورس فلزات لندن: ماخذ 

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  گري ه ریختطرح تولید محصوالت 
    1386 شهریور

 

۵۶ صفحه

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

  :رسید
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۵۷ صفحه

  ب براي اجراي طرح پیشنهاد منطقه مناس-7

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

o بازارهاي فروش محصوالت  

o بازارهاي تأمین مواد اولیه  

o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي   

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o هاي خاص دولتی حمایت  

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

   بازارهاي فروش محصول-1-7

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

در بخش یک شرح داده شد که بازار محـصوالت طـرح ، بـازار         . با بازارهاي محصوالت طرح باشد    

آالت  ماشـین  و ی کنندگان لوازم خـانگ تولیدت پس از فروش آن ، بازار     خودروسازان و بازار خدما   

  . باشد  مییصنعت

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

  بازار خودروسازان) الف

پا و گـستر سـای   هاي بزرگ ساپکو، سازه ترین خریدار قطعات خودرو در این بازار، شرکت    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 شهرك هاي صنعتی استان تهران می
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۵۸ صفحه

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

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

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

  گذاري خودرو ارههاي کشور در شم  سهم هر کدام از استان- 38جدول 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  چهارمحال و بختیاري  8
  91/0  خراسان جنوبی  9
  5/3  خراسان رضوي  10
  2/1  خراسان شمالی  11
  67/3  خوزستان  12
  45/0  زنجان  13
  61/0  سمنان  14
  26/0  سیستان و بلوچستان  15
  8/6  فارس  16
  45/0  قزوین  17
  5/0  قم  18
  54/0  کردستان  19
  6/1  کرمان  20
  4/1  کرمانشاه  21
  29/0  کهگیلویه و بویراحمد  22
  1  گلستان  23
  5/0  گیالن  24
  47/0  لرستان  25
  1  مازندران  26
  78/0  مرکزي  27
  3/0  هرمزگان  28
  1  همدان  29
  7/1  یزد  30

  100  جمع
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۵۹ صفحه

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

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

  .خواهد بود

ـ  و سـازندگان تجه    ی آالت صـنعت   ماشـین  و   ی کننـدگان لـوازم خـانگ      تولیـد  بازار   )ج زات ی

  یساتیتاس

 ، ين رضـو  تهران ، خراسـا ي آالت فوق در استانها ماشین لوازم و    تولید مطرح در    يشرکت ها 

 یلـذا از نگـاه دسترسـ   . الن و فارس قـرار دارد     ، سمنان ، گی    ی ، آذربایجان شرق   ياصفهان ، مرکز  

  .  رند ی توانند مورد توجه قرار گی فوق الذکر ميزارها ، استانهابه این با

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

  اسـتان هـاي  ي است کـه در بازارهـا    و برنج   آلومینیوم ياژهایماده اولیه مصرفی طرح، انواع آل     

لـیکن بخـش عمـده آن در اسـتان تهـران و      .  شـود  یافـت مـ  تهران ، اصفهان، مرکـزي بـه وفـور ی     

هـاي فـوق الـذکر        بنابراین از نظـر بـازار تـأمین مـواد اولیـه اسـتان             . گردد  هاي آن عرضه می   بازار

  .توانند به عنوان محل اجراي طرح پیشنهاد گردند می

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

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

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

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

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

غیـره  توان به راههاي ارتباطی، شبکه برق سراسـري، فاضـالب و      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     ي طرح در نقاط محروم می     البته اجرا . براي آن وجود داشته باشد    

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

ا  گفـت از لحـاظ ایـن معیـار محـدودیت یـ            تـوان   براي اجراي آن خواهد بود و لـذا بدینوسـییله مـی           

  .تسهیالت خاص دولتی براي طرح وجود ندارد

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

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 39جدول شماره 
  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

  استان تهران  ی خودروئ-همجواري با بازارهاي فروش 

– ي خراسان رضو– اصفهان –الن ی گ– مرکزي –هاي تهران  استان  یرخودروئی غ-همجواري با بازارهاي فروش 
   ، سمنان ، فارسیجان شرقیآذربا

   خراسان– اصفهان – خوزستان – مرکزي –هاي تهران  استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه
  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي

  هاي کشور ه استانکلی  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  . زیر پیشنهاد می گرددي از استان هایکیهاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح  با ارزیابی محل

  یجان شرقی                               استان آذربان تهران                       استا
  يراسان رضو                          استان خ                        استان مرکزي  

  استان اصفهان
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۶۱ 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             

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

  .باشد نسانی زیر مینمایند، طرح حاضر نیازمند نیروي ا

  

   نیروي انسانی الزم طرح- 40جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  2  کارشناس فنی

  1   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  2  تکنسین فنی

  6  کارگر فنی ماهر

  4  ماهر کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداري

  4   نگهبان- راننده –منشی 

  2  خدمات

  25  جمع
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۶۲ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-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  200kwها و غیره،      روشنایی ساختمان 

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

  .گردد  میلیون ریال برآورد می200انتقال برق معادل 

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

ن نیازهـاي بهداشـتی و آشـامیدنی    ی قالـب هـا و همچنـ   يدر طرح حاضـر آب جهـت خنـک کـار      

 تولیـد نین براي آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجه بـه حجـم          کارکنان آن و همچ   

 متر مکعب بـرآورد مـی گـردد کـه ایـن میـزان آب از       2000و تعداد کارکنان حجم مصرف سالیانه  

 50 محل اجراي طرح قابل تأمین است که هزینـه آن معـادل        2کشی شهرك صنعتی    طریق شبکه لوله  

  . تمیلیون ریال برآورد شده اس

   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  

 فاقـد آن هـستند از اینـرو در طـرح حاضـر      کشی گاز بوده ولـی برخـی دیگـر    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   

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

 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 2
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۶۳ صفحه

 میلیـون ریـال بـرآورد    80باشـد کـه معـادل        هـاي آن مـی      کشی   لیتري و لوله   20,000تانک سوخت   

  . گردد می

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

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

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

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل 

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  :ار دادتوان در حالت زیر مورد بررسی قر  طرح به راه را می نیازمندي

  هاي حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون ±

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

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

  .ر محل اجراي طرح وجود داشته باشدارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است د

  عبور و مرور کارکنان ±

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

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

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه ±

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

  .باشد مورد نیاز نمی
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۶۴ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

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

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

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    اي در مورد قطعات بی هاي تعرفه توان گفت که سیاست   زان، در مجموع می   خودروسا

  .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  

باشد که این تـسهیالت حالـت عمـومی داشـته و         در سطح ارائه تسهیالت بانکی می      ها صرفاً   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           تر اشاره شد داراي سیاست    خودروسازان همانطوري که پیش   

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

  .آورند عمل نمی
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۶۵ صفحه

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

هـاي آینـده بـازار کـشور از      داده شـده اسـت در سـال   موازنه عرضه و تقاضا در آینده نشان       

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

 وضـعیت  هبـا نگـاهی بـ   . باشد  واحدهاي جدید براي تولید این قطعات به لحاظ بازار توجیه پذیر می           

ان گذشـته نیـز کمبـود در بـازار وجـود      عرضه و تقاضا در گذشته مشاهده می گردد کـه در سـالی   

داشته است ولی ماهیت قطعات مورد مطالعه طوري است که مطالب زیر در مـورد آنهـا قابـل ذکـر        

  :است 

o                  ظرفیت ثبت شده در لوح فشرده وزارت صنایع ، بر گرفته از اطالعـات ارائـه شـده از سـوي

ود تقاضا افـزایش تولیـد مـی    این واحدها براحتی در صورت وج. واحدهاي فعال ارائه شده است    

دهند و این در حالی است که ظرفیت اعالم شده در اسناد وزارت صـنایع بـدون تغییـر بـاقی مـی        

  . ماند 

o               ریختـه  برخی واحدهاي قطعه سازي بدون اعالم به وزارت صنایع ، اقـدام بـه تولیـد قطعـات

 .  می نمایند گري

o            زیادي از طریـق قاچـاق یـا واردات         در بازار خدمات پس از فروش خودرو ، قطعات بسیار

قانونی وارد کشور می گردد که به علت نبود شماره تعرفه مستقل ، امکـان بـر آورد حجـم دقیـق          

 .آنها میسر نمی باشد 

o         بنـابر ایـن در صـورت    . بعلت وجود کمبود در بازار ، طرح هاي زیادي در حال ایجاد است

 . بود عرضه داخلی مرتفع خواهد شد به بهره برداري رسیدن این طر حها ، بخشی از کم
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۶۶ صفحه

مشخـصات عمـومی طـرح بـه صـورت       شـده  یابیر ارزیه پذی طرح توجين در مجموع اجرا یبنابر ا 

  : زیر قابل بیان است 

  تـن در سـال بایـد    570 چـدن   ریخته گـري تولید محصوالت حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد    

قطعـات   تـن  300( تـن    400 عملـی تولیـد       درصد رانـدمان ، ظرفیـت      70انتخاب شود که با احتساب      

خواهـد بـود کـه تحـت آن حجـم           ) قطعات ریختـه شـده برنجـی       تن   100 و   ریخته شده آلومینیومی  

هـاي فـوق    گـذاري   میلیون ریال خواهد بود که ظرفیـت و حجـم سـرمایه        5853سرمایه ثابت معادل    

دهـد، سـود    وشـش مـی  هـاي خـود را پ   طوري انتخاب شده است که طرح عالوه بر اینکه کلیه هزینه     

  .گذار خواهد نمود معقولی نیز نصیب سرمایه
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