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  مقدمه 
  

گـذاري   هـاي سـرمایه   سنجی، مطالعات کارشناسی است کـه قبـل از اجـراي 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

میـل مـوج   (  به روش فـورج    خودرو تولید قطعات    ی مقدمات سنجی  گزارش حاضر مطالعات امکان   

ــادلی و سگدســت خــودرو   ــر و تع ــی) گی ــات   .  باشــد م ــدولوژي مطالع ــب مت ــن مطالعــات در قال  ای

د مطالعه بـه طـور دقیـق       ابتدا محصول مور  ،  سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق         امکان

هاي الزم روي بـازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات        معرفی شده و سپس بررسی   

افزاري مورد نیاز نیـز شناسـایی شـده و در        فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم         

د و ارائـه  گذاري مـورد نیـاز بـراي اجـراي طـرح بـرآور          هاي اقتصادي و حجم سرمایه      نهایت ظرفیت 

خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مـورد نیـاز            

 امیـد  .  شـفاف اقـدام نماینـد    را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید بـاز و مـسیر    

  .    بیاورداست این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل
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   معرفی محصول -1

  ) آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

پنج  ي که روباشد می به روش فورج خودرومحصوالت مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات 

 .   متمرکز شده استلندر ترمز یستون سی و پفورجبک یس، سگدست، یتعادلل یم، ریل موج گیقطعه م

   .    از آنها ارائه شده است در مورد هر کدامیحاتیال توضیکه ذ

  )  Ball Joint  (بک        یس •

ک یل شده که درون ی دسته دار تشگي فلزيک گویداست از یهمانگونه که از نامش پبک یس

 ده شدهی پوشیکی الستياز جنس فوالد سخت شده قرار گرفته و اطرافش با بوشها يمحفظه کرو

د که ی نمایق متصل میستم تعلی به سينحو، چرخها را به یبعنوان محور چرخش بکی س.است

ن رفتن چرخها در دست یی، همزمان با باال و پافورجچاندن یت چرخش در زمان پیقابل

به   انسانيقا بمانند آنچه در محل اتصال پایوجود داشته باشد، دق) قیستم تعلیحرکت س( اندازها

ز دارا هستند، معموال از ین رو را از وزن خوديت ساپورت مقداریقابل که بکهایس. لگن وجود دارد

بکها معموال فقط در محور ی س.   شوندیگر به متعلقات چرخ متصل می دي و از سوطبقکسو به ی

 وجود دارد که فورجل ی هم در اتصاالت میبک هائی سالبته،  شوندیده می دطبق سر هر و به، جلو

ق اشتباه یستم تعلی سي هابکی ساق هستند و غالبا توسط عوام بیستم تعلی سيبکهایکوچکتر از س

  .   شوندیگرفته م

   .   مختلف آمده استين قطعات در خودروهای از ای مختلفيال نمونه هایذ
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س خور ی گريبکهای از سیمی قدي خودروهایاما در برخ،  ندارندي به نگهدارازیبکها نیاکثر س

  .    شونديس کاریکبار گری ماه 6ا حداکثر هر یض روغن ید همزمان با تعویاستفاده شده که با

  )  Stabilizer ،Sway Bar ،Anti Roll Bar  (   ل تعادلیم •

 باال بردن تعادل خودرو يموارد برادر اکثر ، ریموج گ، کهایمکانا به اصطالح یل تعادل یم

 یبکار م،  باشندیق مستقل  میستم تعلی سي که داراییدر خودرو ها،  از چپ شدن آنيریوجلوگ

  .   رود

ک ین دو چرخ یو غالبا ب  بوش بودهي است که در دو سر دارايله فوالدیک می تعادل لیم

له یل تعادل معموال بوسیم، دی نمایگر متصل میکدیرد و باصطالح دو چرخ را به ی گیمحور قرار م

  .   شودیز متصل می نیدر دو طرف به شاس ) Pivot(  يدو اتصال محور
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بدنه ،  چرخدیچ به سمت چپ میرد و مثال پی گیچ قرار میک پی درون  که خودرویدر هنگام

 کنند ؛ یدا میل به بلند شدن پی سمت راست تماي و چرخهاگردد یل میخودرو به سمت راست متما

 به  )Torsion Barمانند ( چش خود یبا پ،  چرخ مخالف راي رو به بااليرویل تعادل نین حالت میدر ا

ل تعادل تا یم، لهیبسته به قطر م.  دی نمایمتعادل م، دهین کشییرده و آنرا پاچ منتقل کیچرخ داخل پ

  .  ت کاهش امکان چپ شدن خودرو را داراستی قابل 15٪

  سگدست  •

  حرکت غربیلک توسطکهیسگدست قطعه اي از مجموعه قطعات فرمان خودرو است بطور

منتقل شده و  به سگدستمان و بعد راننده و میله اصلی فرمان به هزار خاري و میله هاي رابط فر

حرکت رفت و برگشتی یا سمت چپ و راست غربیلک فرمان باعث گردش اتومبیل می  در نتیجه

  شود

 ISICکد  

  ریبه شرح ز ک یسی کد آيدارا، مورد مطالعهع و معادن، قطعات ی وزارت صنايبند مطابق طبقه

  .   باشندیم

  34301331                                                 بک یس •

  34301323                                              سگدست •
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  34301313                                         ریل موج گیم •

 34301312ی                                           ل تعادلیم •

   34301413                              لندر ترمزیستون سیپ •

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

و از . ن شده استیید داخل آنها تعی قطعات خودرو بر اساس سهم تولیشماره تعرفه گمرگ

 توان یلذا نم،  کاربرد هستندي مختلف خودرو دارايکه قطعات مورد مطالعه در قسمت هایآنجائ

ر شماره ینرو در جدول زیاز ا . آن عنوان کردي را برایقین و شماره تعرفه دقیی را تعیقطعه خاص

   .  ورده شده استآ ی وزارت بازرگانيم بندیتعرفه بر اساس تقس

   قطعات منفصله خودروي و حقوق ورودی  شماره تعرفه گمرک– 1جدول شماره 

  يحقوق ورود  یشماره تعرفه گمرک  شرح قطعات

ــرا  ــصله ب ــات منف ــ توليقطع ــای  يد خودروه

  بوس ینیاتوبوس و م
    

o 20  98870210   درصد14اخل کمتر از با ساخت د  

o 4  98870230   درصد14شتر از یبا ساخت داخل ب  

o  10  98870220   درصد40ت ی لغا14با ساخت داخل  

      يد سواری توليقطعات منفصله برا

 درصد ساخت 14ن قطعات از ی ايبند میتقس
  .  باشد ی می درصد به صورت پلکان90داخل تا 

شــماره تعرفــه بــر حــسب درصــد  
 تــا  98870311خت داخــل از  ســا 

  .   است98870338

 بر حسب يحقوق ورود
 تا 27درصد ساخت داخل از 

  .  ر استی درصد متغ90

  

   .  رندیگی باال قرار ميم بندیز در قالب تقسیقطعات مورد مطالعه ن
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   شرایط واردات محصول-3-1
 شده است که يریگ جهی، نتیبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان

 به یلذا با پرداخت حقوق گمرک  واردات قطعات مورد مطالعه وجود نداردي برای خاص تیمحدود

  .  امکان واردات وجود خواهد داشت، زان ذکر شده در جدول باالیمشرح 

  :حیتوض

چگونه ی، هی وزارت بازرگاني مطابق مقررات منتشر شده از سوشد ذکر کهیهمانطور

به ن خصوص یاکن الزم است در یوجود ندارد، لخودرو  قطعات ي واردسازيبرا یت قانونیمحدود

  .  ر توجه شودیار مهم زیمورد بس

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

  .  ر استین گروهها به صورت زید ایط خریشرا

Õ  بازارOEM 

 که امکان یشود و لذا در صورت یه میات از داخل کشور تهن بازار به طورکامل قطعیدر ا

 قطعه مورد ي خودروساز خود رأساً اقدام به واردساز.   موجود نباشديا  قطعهيساخت داخل برا

خودروساز (افتد  یر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمی لذا واردات توسط غ.  دینما یاز مین

  )کند ید نمی را خریقطعات واردات

  

                                                
1 OEM شود ر قطعات براي ساخت خودرو تهیه می در این بازا– بازار خودروسازان.  
2 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
3 AMباشدکه ارتباط خاصی با خودرو سازان  ن تعمیرگاههاي عمومی و آزاد می این بازار مربوط به فروشگاههاي سطح کشور و همچنی

  .ندارند 
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Õ ار بازOES 

  .  است OEM بازار يط عنوان شده برایز مشابه شراین بازار نیط ایشرا

Õ  بازارAM 

ت رقابت به ی قابلی که قطعات وارداتی لذا در صورت.   برقرار استیط رقابتین بازار شرایدر ا

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

 امکان واردات و فروش قطعات در " عمال که توان عنوان کردیم، وجه به مطالب ذکر شدهبا ت

 AMدر بازار  یقابل انجام بوده ول خودرو ساز ي شرکتهايتنها برا  OESو  OEM بازار 

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

گردند، لذا  ی ميبند روه قطعات کند مصرف خودرو طبقه در گفورجو اجزاء  قطعات  -ب 

که ین تر از بازار خودروسازان است بطورییار پایمصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بس

ز در یزان واردات نینرو می شود و از ای مصرف مOEMن قطعات در بازار یب به اتفاق ایبخش قر

 .  ن خواهد بودیسطح پائ

 يت برایرغم نبود محدودی است که عليریگ جهیقابل نت، لب ذکر شده با توجه به مطا - ج 

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

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

 قیکه از طر است  خودروریل موج گیل تعادل و میم، سگدست، بگیسمحصول مورد مطالعه، 

 رات خودرویا تعمید یک محصول واسطه در تولین قطعات خود به عنوان یا. د خواهد شدیتولفورج 

از .  باشندی برخوردار می مختلف از مشخصات متفاوتيشته و در خودروهامورد استفاده داها 

 و لذا ن کردیی آن تعي را برایتوان استاندارد خاص ی است که نمين قطعات طوریت اینرو ماهیا

ن ید اید گفت که تولی بایول. ن قطعات وجود نداردی اي برایالملل نیا بی یچگونه استاندارد ملیه

ز ی نیرد که به نوعیگ ی صورت مخودرو سازان ارائه شده از طرف یقطعات تحت مشخصات فن

. مییا نمید تلقیاز در تولی مورد نيم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهایتوان یم

 و برگ مشخصات یه مصرفیز مواد اولی، برگ آنالی قطعات در قالب نقشه فنیمشخصات فن

ت تک تک آنها از یگردد که رعا ی ارائه مه ویهر خودرو ساز ته از طرف یکی و متالوژیکیمکان

  .  ر استی اجتناب ناپذيطرف سازندگان امر

 مخصوص به یرد و الزامات فنن الزم به ذکر است که هر شرکت خودرو ساز استاندایهمچن

   .  خود را دارا است

  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

 ی متفاوتيمت های مورد استفاده از قيبا توجه به نوع قطعه و خودرو، هر قطعه از خودرو

 مورد ير قطعات خودرو به نسبت خودرویز همانند سای نعهمورد مطالقطعات . برخوردار است

م موضوع ی جهت تفهقطعهمت چند نمونه ینجا قیلذا در ا.  باشندی می مختلفيمت های قياستفاده دارا

   .  آورده شده است
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۱۰ صفحه

    قیمت انواع قطعات فورج در خودروهاي مختلف – 2جدول شماره 

  الی ر–مت هر قطعه یق

  نام قطعه

ضریب 
مصرف 

هر 
  خودرو

 مورد يخودرو
  AMبازار    خودرو سازان  استفاده

  163000  138500  2  سگدست چپ و راست
  50500  42920  2  و راست  چپفورجبک یس

  3680  3200  4  سیلندرپیستون داخل 
  48000  41000 1  میل تعادل

 1  میل موج گیر

  پراید

45000  53000  
        

  190000  162000  2  سگدست چپ و راست
  76000  65000  2  و راست  چپفورجبک یس

  52000  44000  4  سیلندرپیستون داخل 
  60000  51000 1  میل تعادل

 1  میل موج گیر

نیسان 
  جونیور

52000  62000  
          

  210000  180000  2  سگدست چپ و راست
  62000  52000  2  و راست  چپفورجبک یس

  51000  45000  4  سیلندرپیستون داخل 
  63000  53000 1  میل تعادل

 1  میل موج گیر

  206پژو 

51500  61000  
          

  163000  138500  2  سگدست چپ و راست
  57000  48500  2  و راست  چپفورجبک یس

  52000  46000  4  سیلندرپیستون داخل 
  58000  49000 1  میل تعادل

 1  میل موج گیر

  405پژو 

51000  60000  
 مورد استفاده ي نوع خودروهمت قطعات با توجه بی دهد قیان مز نشیکه جدول باال نیهمانطور

   .  متفاوت استن نوع بازار یو همچن
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۱۱ صفحه

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

توان اقدام به  یز نمین خودرو قطعات یمت جهانیدر مورد ق، قبلهمانند مطالب عنوان شده 

 باشد که ی مین خودروئیو همچن يدیعه تولها تابع نوع قط متیچرا که ق.  نمودیف رقم خاصیتعر

 یعید رنج وسیاقدام به تول يقطعه سازک کارخانه ینکه ی اه و نظر ب شودی آن ساخته ميبرا قطعه

الزم به ذکر است که . باشد یر می آن امکان ناپذيمت واحد براینرو ارائه قید از اینما یم از قطعات

د در کشور مبداء ی تولی رقابتيت هایعموما مز، ی صادرات قطعات صنعتيری امکان پذیدر بررس

صادرات ، تیرد و در صورت وجود مزی گیسه قرار میبا موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقا

   .  ردی گیشکل م

  .  حات الزم ارائه خواهد شدیدر مورد عوامل مطرح در صادرات در ادامه توض

  

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

 خودرو است و لذا کامال واضح است که مورد فورجقطعات  یبرخ،  طرحيدیتولمحصول 

هر خودرو بدون  توان گفت که یم یبراحتو  است  ين قطعات در خودرو سازیمصرف و کاربرد ا

 آنها به نسبت نوع خودرو متفاوت یکن مشخصات فنیل،  کنندین قطعات استفاده می از اءاستثنا

   .  است

  :گردد ی ميبند میر تقسی زيکه بازار قطعات خودرو به بخش هاالزم به ذکر است 

  

  

  

  OOEEMMبازار بازار   
  )بازار خودروسازان(
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۱۲ صفحه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ن کننده ی تأميها  دهند که شرکتیل مین بازار را خودروسازان کشور تشکی ا :OEMبازار 

ن یتأم( ساپکو يها  شرکت.  ندینما یسازان م از خود از قطعهین قطعات مورد نیآنها اقدام به تأم

شرکت اپکو ) پاین کننده شرکت سایتأم(پا یگستر سا شرکت سازه) ن خودرورایکننده شرکت ا

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

 يها باشد که وابسته به شرکت ین بازار خدمات پس از فروش خودروها می ا :OESبازار 

دك، یپا یشرکت سا، )ساکویا(ران خودرو یروش ا سازمان خدمات پس از ف.خودروساز است

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

 مختلف در سطح ي فروش هایدکیه لوازم ین بازار قطعات خودرو شامل کلی ا :AMبازار 

اقدام به فروش قطعات  ) بدون ارتباط خاص با خودرو سازان( باشد که به صورت آزاد  یکشور م

  .  ندینما یخودرو م
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۱۳ صفحه

ن یشتر در ای خودرو متفاوت است که مطالعات بيزان مصرف در هر کدام از بازارهایم

   .  ارائه خواهد شد مطالعات عرضه و تقاضا خصوص در بخش
  

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

د براساس مستندات یز تولی ني است و در صنعت قطعه سازي سازت طرح حاضر، قطعهیماه

توان  یند فوق، نمیرد و لذا خارج از فرایگ ی صورت م آنيها د و دستورالعملی، نقشه، روش تولیفن

به   کاربرد استيگاه خود دارایگر هر قطعه در جایاز طرف د. د و عرضه کردی را توليا قطعه

نرو در مجموع یاز ا. توان استفاده کرد ی را نميگریوع قطعه دچ نیک قطعه، هی که در عوض يطور

البته واردات . ن وجود نداردیگزی جايچگونه کاالی طرح، هيدی محصوالت توليتوان گفت که برا یم

ز ی وجود دارند که از موارد فوق نی صنعتيگر واحدهاید شده توسط دیا قطعات تولین قطعات یهم

  .  نیگزی کرد نه محصوالت جادایان  تویب میبه عنوان محصوالت رق
  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

ن قطعات خود به یا. دیآ ی در هر کشور به شمار میع مادر و اساسی از صنایکی يقطعه ساز

 مورد استفاده ا بازار خدمات پس از فروش آنیانواع خودرو د ی تولدر يا  واسطهيعنوان کاال

 کشور است و يساز خودرو به مفهوم توسعه صنعت ينرو توسعه صنعت قطعه سازیز ا ا.  دارند

در حال .  کردی توسعه کشورها تلقي از محورهایکیتوان به عنوان  ی را ميلذا مجموعه قطعه ساز

 خودرو ي براي مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه سازی واحد صنعتصد هاحاضر 

ن یت ایگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهمی از دي و کشاورزی صنعتيخودرو ها .باشند یم

گردد که قطعات  ین در مجموع مالحظه میبنابرا. باشد ی همگان روشن و شفاف ميز برای نصنعت
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۱۴ صفحه

 ییت باالیند و از درجه اهمیآ ی صنعت کشور به شمار ميها رساختی طرح به عنوان زيدیتول

  .  باشند یبرخوردار م
  

  ي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول کشورها-9-1

 تراز اول در يلذا کشورها.  باشدیمصنعت خودرو  طرح در يدیمورد مصرف قطعات تول

ن مصرف کننده ین بزرگتریدکننده و همچنین تولیم به عنوان بزرگتریتوان یرا م د خودرویتول

  .  میی نمایقطعات مورد مطالعه معرف

به عنوان (د آنها یزان تولید کننده خودرو و میعمده تول کشور چندر فهرست یدر جدول ز

  .  آورده شده است) ع مصرف کننده قطعات مورد مطالعهیصنا

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

  )د و مصرف کننده قطعات مورد مطالعهی عمده توليکشورها(

  2006د خودرو سال یتعداد تول  نام کشورها  فیرد

  ون دستگاه یلی    م11  کایآمر  1
  ون دستگاه یلی    م6.  10  ژاپن  2
  ون دستگاه یلی    م9.  5  نیچ  3
  ون دستگاه یلی    م4.  15  ی غربياروپا  4
  ون دستگاه یلی   م1.  4  ی و شرقي مرکزياروپا  5
  ون دستگاه یلی    م8.  15  هیانوسیا و اقیآس  6
   خودرو مانند ید جهانیلف در ارتباط با تول مختيت هایاس از يگرد آور: ماخذ 

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

 عنوان  عنوان شده در جدول که بهيتوان گفت که کشورها ی مفوقبا توجه به جدول 

دکننده و مصرف ی عمده توليباشند، به عنوان کشورها یدکننده خودرو می مطرح توليکشورها

  .  گردند یز محسوب مین خودرو به روش فورجکننده قطعات 
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۱۵ صفحه

   معرفی شرایط صادرات-10-1

ط یچگونه شرای طرح هيدی صادرات محصوالت تولي، برایاز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگان

 ی و مهندسی صنعتيک کاالین محصوالت، ی که اییکن از آنجایل. وجود ندارد یتیو محدود

 یطیدکننده از شرای تولي مستلزم برخورداری جهانينرو ورود به بازارهایگردند، از ا یمحسوب م

  .  ط فوق اشاره شده استیر به شرایباشد که در جدول ز یم

  صوالت طرح صادرات محياز برایط مورد نی شرای معرف-4جدول شماره 
  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

 به لحاظ یت رقابتی از مزيبرخوردار  1
  متیق

 ی رقـابت يهـا  مـت یق،  خـودرو  مهم در صادرات قطعاتيارهای از مع یکی
ط اقتـصاد کـالن کـشور در    یز بـه شـرا  یـ ن مورد نیباشد که ا ی م یجهان
  .   گرددی مقصد صادرات باز ميسه با کشورهایمقا

ه، نرخ یمت مواد اولیتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق یط مین شرایاز جمله ا
ر بودن عوامل فوق، یتورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغ

 صادرات و ی صادرات در زمان واقعي اقتصاديریپذ هیالزم است توج
  .  ردیل قرار گی مقصد مورد تحليکشور ها

 به لحاظ یت رقابتی از مزيبرخوردار  2
  تیفیک

 قطعات حساس به ي از سرفورجبخصوص قطعات ، خودروت قطعا
 الزم است از ی ورود به بازار جهانين رو برای از ا.  باشند یت میفیک

  .   برخوردار بودی جهانیت رقابتیفیک

 ی و مهندسی از توان فنيبرخوردار  3
  مناسب

ت یقابل،  معکوسیند مهندسیانجام فرا،  قطعاتی در طراحیتوان مهندس
.  دار ویاز خریه الزامات مورد نیت کلیت مورد انتظار و رعایفیا کد بیتول

 و ید کننده از توان فنی تولي است که برخورداري از موارد.  .  .  .  .  .  
   .   سازدیر می الزم اجتناب ناپذیمهندس

الزم است نرو یدوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از ا   مناسبی از توان ماليبرخوردار  4
   .   مناسب برخوردار باشدیصادر کننده از توان مال

 کامل صادر کننده از ی مستلزم آگاهی جهانيت در بازار هایفعال  ین کامل با امور تجارت جهاییآشنا  5
   .   باشدی میمقررات و الزامات تجارت جهان
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   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 واحد يادیمالحظه شده است که تعداد زع و معادن، یبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا

فهرست ، یسین به منظور خالصه نویبنابرا.  باشندیممورد مطالعه د قطعات ی در حال تولیصنعت

    .  ر ارائه شده استیدر جدول ز و ين واحدها در هر استان جمع بندیا
  

   سگدست-الف 

   در کشور سگدستبرداري تولید کنندگان   ظرفیت بهره-5جدول شماره 

  تعداد واحد  ها استان  ردیف
 -ظرفیت اسمی تولید 

  عدد
  356000  4  آذربایجان شرقی  1
  8000  1  آذربایجان غربی  2
  195000  2  تهران  3
  104000  3  خراسان رضوي  4
  600000  1  رانمازند  5
  300000  1  کرمانشاه  7
  110000  1  مرکزي  8

  836500  13  جمع
  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

  

 عـدد  " ولی سایر قطعات " دست "در مستندات وزارت صنایع و معادن ، واحد قیاس سگدست         : توضیح  

قابلیت مقایسه و اجتناب از اشتباهات احتمـالی ، واحـد قیـاس    از اینرو در اینجا براي ایجاد   .   قید شده است      "

  .   کلیه قطعات عدد در نظر گرفته شده است 
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۱۷ صفحه

  

  بکی س- ب

   در کشور بکیسبرداري تولید کنندگان   ظرفیت بهره-6 جدول شماره
  عدد -ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف

  2207000  28  آذربایجان شرقی  1
  135000  2  ن غربیآذربایجا  2
  160000  4  اصفهان  3
  10000  1  لیاردب  4
  200000  5  تهران  5
  5380000  14  خراسان رضوي  6
  1310000  1  ستان و بلوچستانیس  7
  590000  5  مرکزي  8

  9992000  60  جمع

   مرکز آمار و اطالع رسانی–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

  ریل موج گیم – ج

   در کشور ریل موج گیمبرداري تولید کنندگان  ره ظرفیت به-7 جدول شماره
  عدد -ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف

  130000  3  آذربایجان شرقی  1
  234000  2  اصفهان  2
  300000  1  تهران  3
  30000  3  سمنان  4
  800000  5  مرکزي  5

  1494000  14  جمع

  ع رسانی مرکز آمار و اطال–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   
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  ل تعادل یم – د

   در کشور ل تعادلیمبرداري تولید کنندگان   ظرفیت بهره-8 جدول شماره
  عدد -ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف

  40000  3  آذربایجان شرقی  1
  112000  3  آذربایجان غربی  2
  6000  1  لیاردب  3
  1100000  3  اصفهان  4
  56000  2  تهران  5
  430000  3  ن رضويخراسا  6
  350000  1  سمنان  7
  1200000  1  مرکزي  8

  3294000  17  جمع

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

  ستون ترمز یپ – ر

   در کشور ستون ترمزیپبرداري تولید کنندگان   ظرفیت بهره-9 جدول شماره
  دعد -ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف

  1351000  13  آذربایجان شرقی  1
  120000  2  آذربایجان غربی  2
  120000  3  اصفهان  3
  300000  5  تهران  4
  4250000  10  خراسان رضوي  5
  100000  1  ستان و بلوچستانیس  6
  1000000  5  مرکزي  7

  7241000  39  جمع

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

  

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

 فعال موجود، روند ي واحدهايبردار خ شروع بهرهی تاربراساس، 5شماره با توجه به جدول 

  .   شده استيبند ر جمعید قطعات در کشور به شرح جدول زیت نصب شده تولیظرف

  گدست س–الف 

   در کشورستگدسد قطعات یت نصب شده تولی روند ظرف–10جدول شماره 

   عدد  –ظرفیت نصب شده   سال   عدد  –ظرفیت نصب شده   سال

1378  972000  1382  1390000  
1379  972000  1383  1390000  
1380  972000  1384  1673000  
1381  1024000  1385  1673000  

 ) فعالي واحدهايه بردار بر اساس سال شروع بهريجمع بند(   ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ  

   .  هر دست دو عدد است: ح یتوض  

  بکی س-ب 

   در کشوربکیس روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات –11جدول شماره 

  عدد  –ظرفیت نصب شده   سال  عدد –ظرفیت نصب شده   سال

1378  4030000  1382  8520000  
1379  5125000  1383  9992000  
1380  5125000  1384  9992000  
1381  6235000  1385  9992000  

  )جمع بندي بر اساس سال شروع بهره برداري واحدهاي فعال(    مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  
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۲۰ صفحه

  

  ریموج گل یم – ج

   در کشورفورجل یم روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات –12جدول شماره 

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

1378  925000 1382  1125000  
1379  925000 1383  1494000  
1380  925000  1384  1494000  
1381  1125000  1385  1494000  

  )جمع بندي بر اساس سال شروع بهره برداري واحدهاي فعال(    مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

  ل تعادلی م–د 

   در کشورل تعادلیمروند ظرفیت نصب شده تولید قطعات  –13جدول شماره 

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

1378  1820000  1382  2532000  
1379  1820000  1383  2852000  
1380  2021000  1384  3294000  
1381  2021000  1385  3294000  

  )جمع بندي بر اساس سال شروع بهره برداري واحدهاي فعال(    رسانی مرکز آمار و اطالع–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

  ستون ترمزی پ–ر 

   در کشورستون ترمزیپ روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات –14جدول شماره 

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

1378  4135000  1382  6350000  
1379  4135000  1383  6350000  
1380  5210000  1384  7241000  
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۲۱ صفحه

1381  6350000  1385  7241000  

  )جمع بندي بر اساس سال شروع بهره برداري واحدهاي فعال(    مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

  در کشور فورجقطعات  بررسی روند تولید واقعی -3-1-2

به همراه ظرفیت اسمی  رو در کشوردر جدول باال، واحدهاي فعال در تولید قطعات فورج خود

که در اینجا باید ذکر گردد اینست که محوریت فرایند تولید قطعات نلیکن نکته ای. آنها بر آورد شد

قابلیت تولید بسیاري ، مورد مطالعه فورج و ماشینکاري است و مطابق ماهیت فنی این کارخانه ها

امکان پذیر ، تفاده از ماشین آالت موجودبا اس)  خودروئی غیرهخودروئی و ( از قطعات صنعتی 

لیکن این واحدها ، از اینرو هر چند مجوزهاي صنعتی آنها براي تولید قطعه خاصی است. می باشد

سه ، در بازار قطعات خودرو. اقدام به تولید می نمایند، بر اساس نیاز بازار و قابلیت اخذ سفارش

نقش محوري را در سفارش دهی )  ماه 5 تا  4(عامل قیمت،تحویل به موقع و فروش اعتباري 

لذا قطعه سازانی می توانند از این بازار سفارش دریافت کنند که از قابلیت  خودروساز دارند و

 "مسلما ،  با توجه به حضور قطعه سازان زیادي در بازار.رقابت در عوامل فوق برخوردار باشند

 نمایند که از توان رقابتی باالیی نسبت به واحدهایی میتوانند نظر خود روساز را به خود جلب

  .  سایرین برخوردار باشند

 نمی توانند "با توجه به مطالب ذکر شده قابل نتیجه گیري است که واحدهاي قطعه ساز عموما

لذا تنها متناسب با سفارش کسب شده اقدام به تولید  از تمام ظرفیت تولیدي خود استفاده نمایند و

از این رو براي .  قطعات دیگر اختصاص می دهندتولیده ظرفیت خود را به باقی ماند و کرده 

از آنجائیکه قطعات مورد مطالعه تنها در بخش خودرو داراي  بررسی تولید واقعی این واحدها،

و با در نظر گرفتن این که بخش عمده این  کاربرد هستند لذا ما با استفاده از جمع تقاضاي بازار

  .  اقدام به برآورد تولید واقعی کشور خواهیم کرد ازان داخلی تامین میشود،تقاضا توسط قطعه س
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۲۲ صفحه

 فورج در بازار کشورمان آورده شده است و لذا  جمع مصرف قطعات19جدول شماره در 

می توان گفت که کلیه قطعات فوق در داخل کشور تولید می ، مطابق توضیحات مربوط به مصرف

الذکر را می توان معادل با تولید داخل احتساب کرده و بر  از اینرو میزان مصرف فوق .گردد

اساس آن روند تولید واقعی قطعات مورد مطالعه را در سالهاي گذشته بصورت جدول زیر تهیه 

   .  کرد

بررسی روند مصرف از  (2- 4 و تولید داخل در بند مصرفدالیل معادل قرار دادن : توضیح 

   .  آمده است) آغاز برنامه سوم تاکنون 

  

   عدد –هاي گذشته   طی سالفورج خودرو روند تولید واقعی قطعات -15جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  نام قطعات
نیمه اول 

1385  
  1158658  2189644  2130642  1807294  1398396  956502  744260  625400  سگدست
  1589808  3002494  2873142  2655394  1936296  1289552  1069760  754210  سیبک

  499454  1501247  1436571  1222097  968148  694776  534880  421000  میل تعادل
  499454  1501247  1436571  1222097  968148  694776  534880  421000  میل موج گیر
  3197816  6004988  5746284  4888388  3872592  2779104  2139520  1523540  پیستون ترمز

  

  نشان داده شده است  ید واقعیتولوند ر ریدر نمودار ز



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
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سگدست سیبک میل تعادل میل موج گیر پیستون ترمز  
   بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال-4-1-2

  :ر استی به صورت زفورج خودرو د قطعاتیند تولیفرا

  

  

  

  

  

  

  

  

ه ی در مورد کليساز  مورد استفاده در قطعهيتوان گفت که تکنولوژ یند باال میبا توجه به فرا

کن آنچه که ی ل.ها وجود ندارد ين تکنولوژی بی تفاوت خاصکسان است وی آن يدی توليواحدها

عملیات  فورج گرم مواد اولیه
 حرارتی

عملیات 
تکمیلی 

 ماشینکاري

رنگ و 
عملیات 
 فینیشینگ

  قطعه 
  آماده
  فروش

 فورج سرد



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۲۴ صفحه

شامل ، تواند بشود یگر مید شده کارخانجات مختلف نسبت به همدین قطعات تولیز بیجاد تمایسبب ا

  :ر خواهد بودیموارد ز

o در انتخاب مواد يدی واحد تولیتوان مهندس  

o فورجيدقت عمل قالب ها  

o یات حرارتیعمل کلیق سی دقياجرا  

o ن آالت مخصوصی و استفاده از ماشينکاری عمل در هنگام ماشدقت  

ر نقاط یران در سایعالوه بر ا فورجد قطعات ی توليد گفت که تکنولوژینجا باین در ایهمچن

کن همچنان یند باال شرح داده شده است و لیرد که در فرایگ ی انجام میز به همان شکلیجهان ن

، دقت عمل یلب ذکر شده در باال، تابع توان مهندسز به مشابه مطای نيدیت قطعات تولیفیک

  .  خواهد داشت یات حرارتیعملت یفین کیت و همچنیفیاپراتورها و کنترل ک

  

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

 .  کاربرد دارند يسازخودروع یناصدر  هستند که يمحصوالت واسطه اقطعات مورد مطالعه، 

 يها استی قطعه ساز به طور کامل تابع سی صنعتيد واحدهای توليزیر ن برنامهیبنابرا

  شدهت نصبی ظرف6جدول شماره  در .باشد ی مآنان بازار خدمات پس از فروش وخودروسازان 

حد  توان گفت که هر واید مید قطعات در کشور آورده شده است و در خصوص راندمان تولیتول

 يد واحدهایراندمان تول. دی نمای را از بازار کسب می خود سهمی متناسب با توان رقابتیصنعت

بر ر یبصورت ز ) 6جداول شماره (  نصب شده در کشور یت اسمی ظرفهبا توجه ب، موجود کشور

  .  آورد شده است
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۲۵ صفحه

  

  راندمان استفاده شده ساخت قطعات فورج خودرو در -16شماره جدول 

  کشور

    درصد- دیراندمان تول  اتقطع
  138,5  سگدست

  31,8  بکیس
  30,3  ل تعادلیم
  66,9  ری گموجل یم
  88  ستون ترمزیپ

  

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

با ن ی همچن.باشد یر میآالت ز نیازمند استفاده از ماشین فورج خودرود قطعات یند تولیفرا

ز در جدول ی سازنده آنها نيها سازان فعال کشور، کشورها و شرکت  از قطعهيمراجعه به تعداد

  .   شده استيآور ر جمعیز

   فورج خودروآالت تولید قطعات  فهرست ماشین-17شماره جدول 
  کشور  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

 °1800cکوره زنبوري با دماي   1  ایران شرکت اکسایتون 
 ایران  تولیدي پرتو کوره 

  کوره الکتریکی براي نرماالیزینگ و تمپرینگ  2  ایران شرکت اکسایتون 
 ایران  تولیدي پرتو کوره 

   تن200 تا 100اي با تناژ  ضربه) پتک(پرس   4 ایران  ماشین سازي لوالئی 
 ایران  ایران ماشین 

 آلمان  WEILER  دستگاه رولینگ براي رزوه کردن  5

  ماشین تراش   6 ایران  ماشین سازي تبریز
 ایران  شرکت تهران ماشین ابزار
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۲۶ صفحه

  آلمان   WEILER  ماشین تراش مخصوص  7
  ماشین فرز  6 ایران  ماشین سازي تبریز
 ایران  شرکت فرز سازان 

 ایران  ماشین سازي تبریز  ماشین مته  7
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۲۷ صفحه

  اهاي توسعه در دست اجر هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

 يها ت و مشخصات طرحیع و معادن، وضعی وزارت صنایبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت

  :ر وارد شده استی و در جدول زيجمع آور، ورج خودروفد قطعات یجاد تولید در حال ایجد

   سگدست-الف 

   سگدست- فورج خودروهاي در حال ایجاد تولید قطعات   وضعیت طرح-18جدول 

  ها استان
تعداد 
  طرح

درصد پیشرفت 
  فیزیکی

  گذاري سرمایه
  )میلیون ریال (

  عدد -ظرفیت 

  892000  7500  3,3  11  آذربایجان شرقی
  90000  2350  1,5  2  اصفهان
  3040000  24300  4,6  7  مازندران
  388000  3240  5,3  6  مرکزي

  30000  2420  0  1  چهار محال و بختیاري
  440000  4235  0  5  زنجان 
  40000  1250  0  1  قزوین
  20000  1230  0  1  کردستان
  640000  4532  11  2  کرمانشاه
  20000  200  6,5  2  لرستان
  120000  4520  0  1  همدان
  5720000  -  -  39  جمع

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۲۸ صفحه

  بکی س-ب 

  بکی س- هاي در حال ایجاد تولید قطعات فورج خودرو  وضعیت طرح-19جدول 

  ها استان
تعداد 
  طرح

درصد پیشرفت 
  فیزیکی

  گذاري سرمایه
  )یلیون ریالم (

  عدد -ظرفیت 

  22592000  3612540  3,5  137  آذربایجان شرقی
  11635000  2365000  2,3  12  آذربایجان غربی

  192000  35400  0  3  اردبیل
  190000  32000  0  5  اصفهان
  410000  50000  3  8  تهران

  4875000  78000  3,6  22  خراسان رضوي
  10000  2500  0  1  خراسان جنوبی
  201000  3250  0  2  خوزستان
  5910000  94500  2,9  10  سمنان
  282000  4560  0  6  مازندران
  5931000  95300  3,6  21  مرکزي

  530000  23540  2,1  3  چهار محال و بختیاري
  180000  35400  0  1  زنجان 
  300000  4250  0  4  قزوین
  15000  1250  0  1  کرمان
  575000  7565  10  7  لرستان

  200000  3600  0  1  سیستان و بلوچستان
  150000  2300  6,3  3  فارس
  2860000  45700  5,6  11  گیالن
  30960000  -  -  254  جمع

  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۲۹ صفحه

  فورجل تعادل ی م–ج 

  فورجل تعادل ی م– هاي در حال ایجاد تولید قطعات فورج خودرو  وضعیت طرح-20جدول 

  ها استان
تعداد 
  طرح

درصد پیشرفت 
  فیزیکی

  گذاري سرمایه
  )میلیون ریال (

  عدد -ظرفیت 

  2435500  400000  6,4  42  آذربایجان شرقی
  28000  2000  0  3  آذربایجان غربی

  1525000  24400  0  5  اصفهان
  500000  5000  0  1  تهران

  650000  6500  0  2  خراسان رضوي
  5000  1500  0  1  خوزستان
  75000  2300  0  1  مازندران
  215500  4200  11  5  مرکزي
  2400  200  0  1  کردستان
  25000  2300  12  1  کرمانشاه
  2400  0  1  لرستان

-  
125000  

  5626400    -    جمع
  

  فورجر یل موج گی م–د 

  ریل موج گی م–هاي در حال ایجاد تولید قطعات فورج خودرو   وضعیت طرح-21شماره جدول 

  ها استان
تعداد 
  طرح

 درصد پیشرفت
  فیزیکی

  گذاري سرمایه
  )میلیون ریال (

  عدد -ظرفیت 

  1637500  32300  4,6  30  آذربایجان شرقی
  335000  4500  15  2  اصفهان
  5000  2000  10  1  خوزستان
  52500  2000  2,6  2  سمنان
  20000  1200  0  1  مازندران
  155000  2100  2,6  2  کرمانشاه
  125000  2200  0  1  لرستان
  2326000  -  -    جمع

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۳۰ صفحه

  ستون ترمزی پ–ر 

  ستون ترمز ی پ–قطعات فورج خودرو هاي در حال ایجاد تولید   وضعیت طرح-22شماره جدول 

  ها استان
تعداد 
  طرح

 درصد پیشرفت
  فیزیکی

  گذاري سرمایه
  )میلیون ریال (

  عدد -ظرفیت 

  6523000  104000  4,6  15  آذربایجان شرقی
  1265000  30220  5,6  5  آذربایجان غربی

  400000  5000  2,3  2  اصفهان
  1250000  16000  4,6  6  تهران

  4260000  68100  4,2  10  خراسان رضوي
  100000  2000  6,3  2  سمنان
  100000  2000  0  1  مازندران
  1200000  15000  0  5  مرکزي
  250000  5000  0  2  کرمانشاه
  125000  3500  0  1  لرستان
  500000  8500  6,3  5  فارس
  15973000  -  -  54  جمع

  
  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

جاد ی در حال ايها  فعال و طرحيد واحدهایق تولیه از طرندیدر آ،  مورد مطالعهعرضه قطعات 

 قرار گرفته ین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسیو همچن

  .  است

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) الف

هاي   در سالفورج خودرو شده کشور براي تولید قطعات  ظرفیت نصب6جدول شماره در 

 قطعات برآورد گردید و لذا با  تولید واقعی این7 شمارهدر جدول  همچنین .ته آورده شدگذش

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



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۳۱ صفحه

از اینرو می توان گفت که در سالهاي آینده . خود در حال فعالیت بوده اند ی و عملیاسم ظرفیت ریز

واحدهاي فعال کشورمان قابلیت افزایش تولید را خواهند داشت و در ، ورت وجود تغاضادر ص

 درصد فرض گردد در 70نهایت در صورتیکه راندمان تولیدي این واحدها پس از افزایش ظرفیت  

   .   ر بر آورد شده استیبصورت زپتانسیل تولید ساالنه اینصورت واحدهاي فوق 
  

   قطعات فورج خودرو در کشوریل تولیدپتانس   - 23جدول شماره 

پیش بینی راندمان   قطعات

  قابل کسب 
  واحد  پتانسیل تولید ساالنه 

  عدد  2317316  138,5  سگدست
  عدد  7993600  80  بکیس
 عدد  2635200  80  ل تعادلیم

 عدد  1195200  80  ری گموجل یم

 عدد  7241000  100  ستون ترمزیپ

  
  

  جادی در حال اي واحدهاد داخلیتول ینیب شی پ)ب

ن مطابق سوابق ی بنابرا.  جاد کشور آورده شدی در حال ايها طرح فهرست 9جدول شماره در 

ر فرض ی از آنها به صورت زيمقاطع بهره بردار،  طرحهایشرفت فعلیموجود، بر حسب درصد پ

  :شده است 

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارینیش بی پ– 24شماره جدول 

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیشرفت فعلیپدرصد 

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۳۲ صفحه

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

ت نصب شده کشور ینده به ظرفیجاد که در آی در حال ايها حت طریظرف،  با توجه به جدول باال

  : استینیب شیر قابل پیاضافه خواهد شد، به صورت ز

د قطعات مورد مطالعه متفاوت بوده است ی گذشته راندمان توليهر چند که در سالها: ح یتوض

رصد لحاظ  د70ن طرح ها ید ای متوسط راندمان تولي اقتصادينجا مطابق عرف طرح های در ایول

 يه اقتصادید از توجیتول، ن است که در راندمان کمتریدر نظر گرفته شده است چرا که اعتقاد بر ا

   .  ستیالزم بر خوردار ن
  

   سگدست-الف 

  جادی در حال ايها دن طرحی رسيبردار  به بهرهینیب شی پ-25جدول شماره 

  عدد -  از طرحي بردار بهرهيهاسالداد در تع  دست  –ت یظرف
  شرفت طرح هایدر صد پ

  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم

  156800  156800  134400  112000  156800  224000      درصد75 – 99

  260400  223200  186000  0  260400  372000      درصد50 – 74

  252000  210000  0  0  294000  420000      درصد25 – 49

  325000  0  0  0  455000  650000      درصد1 – 25

  202700  0  0  0  2838000  4054000   صفر       درصد

  1196900  590000  320400  112000  4004000  5720000  جمع کل 
  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۳۳ صفحه

  

  

  بکی س-ب 

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-26جدول شماره 

  عدد -  بهره برداري از طرحهايسالتعداد در   عدد  –ظرفیت 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی

  175000  175000  150000  125000  175000  250000      درصد75 – 99

  280000  240000  200000  0  280000  400000      درصد50 – 74

  330000  275000  0  0  385000  550000      درصد25 – 49

  325000  0  0  0  455000  650000      درصد1 – 25

  1495500  0  0  0  20937000  29910000  صد صفر       در

  2595500  690000  350000  125000  21672000  30960000  جمع کل 

  

  

  رمانفل تعادل ی م–ج 

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-27جدول شماره 

  عدد -  بهره برداري از طرحهايسالتعداد در   عدد  –ظرفیت 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی

  210000  210000  180000  150000  210000  300000      درصد75 – 99

  350000  300000  250000  0  350000  500000      درصد50 – 74

  372000  310000  0  0  434000  620000      درصد25 – 49

  375000  0  0  0  525000  750000      درصد1 – 25

  173270  0  0  0  2419200  3465400   صفر       درصد

  1480270  820000  430000  150000  3375840  5626400  جمع کل 

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۳۴ صفحه

  

  

  

  فورجر یل موج گی م–د 

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-28جدول شماره 

  عدد -  بهره برداري از طرحهايسالتعداد در   عدد  –ظرفیت 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی

  70000  70000  60000  50000  70000  100000      درصد75 – 99

  126000  108000  90000  0  126000  180000      درصد50 – 74

  150000  125000  0  0  175000  250000      درصد25 – 49

  110000  0  0  0  154000  220000      درصد1 – 25

  78800  0  0  0  1103200  1576000   صفر       درصد

  534800  303000  150000  50000  1628200  2326000  جمع کل 

  

  ستون ترمزی پ–ر 

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-29جدول شماره 

  عدد -  بهره برداري از طرحهايسالتعداد در   عدد  –ظرفیت 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی

  140000  140000  120000  100000  140000  200000      درصد75 – 99

  210000  180000  150000  0  210000  300000      درصد50 – 74

  228000  190000  0  0  266000  380000      درصد25 – 49

  360000  0  0  0  504000  720000      درصد1 – 25

  718650  0  0  0  10061100  14373000   صفر       درصد

  1656650  510000  170000  100000  11181100  15973000  مع کل ج

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۳۵ صفحه

درصد  70 -60 -50 به صورت ی صنعتيها جاد متناسب با عرف طرح ی در حال ا   يها   طرح ید واقع یراندمان تول 

  .   لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در یاسمت یظرف

  

  

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

ن قطعات شماره تعرفه ی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه عنوان شد که ایدر قسمت بررس

شوند که متشکل از تعداد متنوع از  ی وارد ميا ن قطعات به صورت مجموعهی ا. ندارندیمستقل

 .   دارد به شماره تعرفه وجودی امکان دسترسی لذا تنها در مورد قطعات عموم.قطعات مختلف است

  .   از حجم واردات آنها ارائه کردیقیتوان آمار دق ین نمیبنابرا

  

   عرضه يجمع بند

  

   .  خودرو آمده است فورج  عرضه قطعاتير جمع بندیدر جدول ز

  بینی عرضه   پیش-30جدول شماره 
  ست  د –مقدار 

  شرح
1386  1387  1388  

 2317316 2317316 2317316  ل عرضه واحدهاي فعا پتانسیلبینی پیش

  590000  320400  112000  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ت   
دس

سگ
ست

د
  نامشخص  واردات  

  2907316  2637716  2429316  جمع کل عرضه

 7993600 7993600 7993600   عرضه واحدهاي فعال پتانسیلبینی پیش

ک   690000  350000  125000  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش
سیب

-
دد
 ع

  نامشخص  واردات  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۳۶ صفحه

  بینی عرضه   پیش-30جدول شماره 
  ست  د –مقدار 

  شرح
1386  1387  1388  

  8683600  8344000  8119000  جمع کل عرضه

 2635200 2635200 2635200   عرضه واحدهاي فعال پتانسیلبینی پیش

  820000  430000  150000  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ل  
عاد

ل ت
می

دد
ع

  

  نامشخص  واردات

 3455200 3065200 2785200  جمع کل عرضه

 1195200 1195200 1195200   عرضه واحدهاي فعال پتانسیلبینی پیش

  303000  150000  50000  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ج گ
مو

یل 
م

  یر
دد
ع

  

  نامشخص  واردات

  1498200  1345200  1245200  جمع کل عرضه

 7241000 7241000 7241000   عرضه واحدهاي فعال پتانسیلبینی پیش

  510000  170000  100000  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

مز
تر

ن 
تو
یس

پ
  

دد
ع

  

  نامشخص  واردات

  7292000  7411000  7341000  جمع کل عرضه

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

از طرف  . گرددیاستفاده م يدی توليهاخودروه یکلدر بدون استثناء  مورد مطالعهقطعات 

 یه منظور بررسلذا ب. ن قطعات استیز مصرف کننده ای فروش خودرو نگر بازار خدمات پس ازید

د ساالنه آن مورد توجه یالزم است تعداد خودرو در کشور به همراه تول، ن قطعاتیروند مصرف ا

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

  مصرف در خودرو سازانبرآورد ) الف



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۳۷ صفحه

توان از نگاه مصرف قطعات تولید داخل در  روهاي تولید داخل کشورمان را میمجموعه خود

  :بندي کرد ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم

 این گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفی در تولید خودرو را از سازندگان :گروه اول

 از خودروها کاربرد نمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه داخلی تأمین می

  .دارد

  .  بخش عمده خودروهاي تولیدي گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند

آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کشور ،  در این گروه از خودروها:گروه دوم

ه اقتصادي الزم گیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجی با تعداد پایین صورت می

از طرف دیگر برخی خودروها عالوه بر تیراژ پایین تولید در گروه . باشد برخوردار نمی

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

مان نیاز صنایع خودروسازي کشور برآورد يبراتوان گفت که  باتوجه به مطالب ذکر شده می

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

در جدول زیرآمار تولید انواع خودرو در . عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو استناد کرد

  .  کشورمان آورده شده است
  

  هاي گذشته  آمار تولید داخل انواع خودرو در سال-31جدول شماره 

   دستگاه-تعداد تولید 
  نوع خودرو  ردیف

  1385نیمه اول   1384  1383  1382  1381  1380  1379

  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



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۳۸ صفحه

  2255  3717  6219  8281  6235  4104  3283  آمبوالنس-دودیفرانسیل  5
  16405  31245  33597  18613  15110  9945  7956   تریلر–کامیون   6
  710  1321  1452  1058  1281  1053  843  ماشین هاي راهسازي  7
  1105  2541  2158  2039  2021  1330  1064  خودروهاي صنعتی  8

  941170  897842  909451  759006  560788  369098  295278  جمع کل

   از آمار ارائه شده مجله گسترش صنعت يجمع بند: ماخذ 

باشد که  پیشتر اشاره گردید که مصرف قطعات تولید داخل صرفاً در مورد خودروهایی می

 خودروهاي سواري و وانت تولیدي باشند که این امر در مورد داراي تعداد تولید باال در کشور می

ن ین و سنگیمه سنگی ني از خودروهاین بخشبزرگ ایران خودرو و سایپا و همچنیدو شرکت 

از قطعات )  نیمه سنگین– سنگین –سواري (باشد و لذا سایر خودروهاي تولید داخل  صادق می

نمایند که  ي خودرو میها تولید داخل استفاده نکرده بلکه خودروسازان اقدام به واردات مجموعه

جا تولید خودروهاي اینرو در این از .هاي فوق قرار دارند قطعات مورد مطالعه نیز در دل مجموعه

 ساخت داخل در نظر گرفته فورج استفاده کننده از قطعات يسواري و وانت بعنوان خودرو ها

 داخل تولیدعات  که از قطي سوارين دسته از خودروهاآکرد سهم این  رویخواهد شد که در  

 تهاترد ایننمکه از قطعات ساخت داخل استفاده مین ده نمی کنند با سهم خودروهاي سنگیاستفا

   .  شده است
  

  ) دستگاه ( تعداد خودرهاي سواري تولید شده در کشور با استفاده از قطعات تولید داخل -32جدول شماره 

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
  1385       

  ال اولم سین
209380  261726  430248  585197  694071  688397  359204  

  

  .   باشدیر میبه صورت جدول زخودرو  هر  ساخت درمورد مطالعه مصرف قطعات بیضر



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۳۹ صفحه

ساخت یک  قطعات فورج در ضریب مصرف -33شماره جدول 

  خودرو

   عدد –ضریب مصرف   قطعات
  2  سگدست

  2  بکیس
  1  ل تعادلیم
  1  ری گموجل یم
  4  ستون ترمزیپ

  

هاي گذشته به صورت جدول زیر برآورد شده  میزان مصرف این قطعات در سالنرو یاز ا 

  .  است
  

  عدد - در صنایع خودروسازي کشور فورج  برآورد میزان مصرف قطعات-34جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  1379  نام قطعات
م ی       ن1385  

  سال اول
  718408  1376794  1388142  1170394  860496  523452  418760  سگدست

  718408  1376794  1388142  1170394  860496  523452  418760  بکیس
  359204  688397  694071  585197  430248  261726  209380  ل تعادلیم
  359204  688397  694071  585197  430248  261726  209380  ری گموجل یم
  1436816  2753588  2776284  2340788  1720992  1046904  837520  ستون ترمزیپ

  

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

در تعمیرات و خدمات پس از فروش   (Slow moving)از جمله قطعات کند مصرف، فورجقطعات 

ضریب ، ز خودرورگاه مجا بر اساس یک نظر سنجی از چند تعمیلذا. شوند خودرو محسوب می



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۴۰ صفحه

یعنی هر خودرو (4. باشد  می15/0معادل  ) يدوران بهره بردار( عات در هر خودرو مصرف این قط

  ) نماید را تعویض می مورد مطالعه سال یکبار قطعات 6در هر 

 تعویض دربا توجه به تعداد خودروهاي ترددي در کشورمان و همچنین ضریب مصرف 

  .  ده است برآورد شورجفعنوان شده میزان نیاز این خودروها به قطعات 

  

  

   سگدست –الف 

  فورج برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودرو به قطعات  -35جدول شماره 

  سال

تعداد خودروهاي 
سواري موجود در 

  کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد خودروهاي 
سواري ترددي 

  فعال 
  )هزار دستگاه(

ضریب مصرف 
ساالنه قطعات فورج 

   دست-در هر خودرو 

 قطعات تعداد
   در هر خودرو

مصرف ساالنه 
  فورجقطعات 

  )عدد  (

1379  2410  2170  0,075  2  325500  
1380  3208  2887  0,075  2 433050  
1381  3984  3586  0,075  2 537900  
1382  4718  4246  0,075  2 636900  
1383  5500  4950  0,075  2 742500  
1384  6021  5419  0,075  2 812850  

نیمه اول 
1385  

6521  5870  0,075  2 440250  
  

  

  . درصد غیر فعال می باشند 10در جدول باال فرض شده است که از کل خودروهاي موجود کشور ،  -1: توضیح 

  . مصرف نصف سال بر آورد شده است 1385 در سال -2.                
  

  بکی س– ب

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



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۴۱ صفحه

  فورج برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودرو به قطعات  -36جدول شماره 

  سال

تعداد خودروهاي 
سواري موجود در 

  کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد خودروهاي 
  سواري ترددي فعال 

  )هزار دستگاه(

ضریب مصرف ساالنه 
قطعات فورج در هر 

   دست-خودرو 

 تعداد
در قطعات 

   هر خودرو

مصرف ساالنه 
  فورجقطعات 

  )عدد  (

1379  2410  2170  0,15  2  651000  
1380  3208  2887  0,15  2 866100  
1381  3984  3586  0,15  2 1075800  
1382  4718  4246  0,15  2 1273800  
1383  5500  4950  0,15  2 1485000  
1384  6021  5419  0,15  2 1625700  

نیمه اول 
1385  

6521  5870  0,15  2 880500  

  

   ل تعادلیم – ج

  رجفو برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودرو به قطعات  -37جدول شماره 

  سال

تعداد خودروهاي 
سواري موجود در 

  کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد خودروهاي 
سواري ترددي 

  فعال 
  )هزار دستگاه(

ضریب مصرف 
ساالنه قطعات فورج 

   دست-در هر خودرو 

 قطعات تعداد
   در هر خودرو

مصرف ساالنه 
  فورجقطعات 

  )عدد  (

1379  2410  2170  0,15  1  325500  
1380  3208  2887  0,15  1  433050  
1381  3984  3586  0,15  1  537900  
1382  4718  4246  0,15  1  636900  
1383  5500  4950  0,15  1  742500  
1384  6021  5419  0,15  1  812850  

نیمه اول 
1385  

6521  5870  0,15  1  440250  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۴۲ صفحه

  ریل موج گیم – د

  ورجف برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودرو به قطعات  -38جدول شماره 

  سال

تعداد خودروهاي 
سواري موجود در 

  کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد خودروهاي 
  سواري ترددي فعال 

  )هزار دستگاه(

ضریب مصرف 
ساالنه قطعات فورج 

 -در هر خودرو 
  دست

 قطعات تعداد
   در هر خودرو

مصرف ساالنه 
  فورجقطعات 

  )عدد  (

1379  2410  2170  0,15  1  325500  
1380  3208  2887  0,15  1  433050  
1381  3984  3586  0,15  1  537900  
1382  4718  4246  0,15  1  636900  
1383  5500  4950  0,15  1  742500  
1384  6021  5419  0,15  1  812850  

نیمه اول 
1385  

6521  5870  0,15  1  440250  

  

   ستون ترمزیپ – ر

  فورج برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودرو به قطعات  -39جدول شماره 

  سال

تعداد خودروهاي 
سواري موجود در 

  کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد خودروهاي 
سواري ترددي 

  فعال 
  )هزار دستگاه(

ضریب مصرف 
ساالنه قطعات فورج 

   دست-در هر خودرو 

در  قطعات تعداد
   هر خودرو

مصرف ساالنه 
  فورجقطعات 

  )عدد  (

1379  2410  2170  0,15  4  1302000  
1380  3208  2887  0,15  4  1732200  
1381  3984  3586  0,15  4  2151600  
1382  4718  4246  0,15  4  2547600  
1383  5500  4950  0,15  4  2970000  
1384  6021  5419  0,15  4  3251400  

نیمه اول 
1385  

6521  5870  0,15  4  1761000  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۴۳ صفحه

   خودروفورجبندي میزان مصرف داخل قطعات  جمع •

  .   انجام گردیده است فورج بندي مصرف قطعات جمع 18 و 17شماره جدول با استفاده از 

   سگدست –الف 

    در کشورفورجبندي مصرف قطعات   جمع-40جدول شماره 

  )عدد ( سازانمصرف خودرو  سال
 مصرف خدمات پس از فروش

  عدد  –خودرو 
  عدد -جمع کل مصرف 

1379  418760  325500  744260  
1380  523452  433050  956502  
1381  860496  537900  1398396  
1382  1170394  636900  1807294  
1383  1388142  742500  2130642  
1384  1376794  812850  2189644  

  1158658  440250  718408  مه اولین1385

نمودار روند مصرف قطعات سگدست  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول   1385

دد
ع

 

  

  

  بکی س-ب 

    در کشورفورجبندي مصرف قطعات   جمع-41جدول شماره 

  عدد -جمع کل مصرف  مصرف خدمات پس از فروش  )عدد ( سازانمصرف خودرو  سال



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۴۴ صفحه

   عدد –خودرو 
1379  418760  651000  1069760  
1380  523452  866100  1289552  
1381  860496  1075800  1936296  
1382  1170394  1273800  2655394  
1383  1388142  1485000  2873142  
1384  1376794  1625700  3002494  

  1589808  880500  718408  مه اولین1385
  

نمودار روند مصرف قطعات س  یبک

0

800000

1600000

2400000

3200000

1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول 
1385

عدد 

 
  ل تعادلی م–ج 

    در کشورفورجبندي مصرف قطعات   جمع-42جدول شماره 

  )عدد ( سازانمصرف خودرو  سال
 مصرف خدمات پس از فروش

   عدد –خودرو 
  عدد -جمع کل مصرف 

1379  209380  325500  534880  
1380  261726  433050  694776  
1381  430248  537900  968148  
1382  585197  636900  1222097  
1383  694071  742500  1436571  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۴۵ صفحه

1384  688397  812850  1501247  
  499454  440250  359204  مه اولین1385

  

یل تعادل نمودار روند مصرف م

0

400000

800000

1200000

1600000

1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیم ھ اول 
1385

دد
ع

 
  

  ریل موج گی م–د 

    در کشورفورجبندي مصرف قطعات   جمع-43جدول شماره 

  )عدد ( سازانمصرف خودرو  سال
 مصرف خدمات پس از فروش

   عدد –خودرو 
  عدد -جمع کل مصرف 

1379  209380  325500  534880  
1380  261726  433050  694776  
1381  430248  537900  968148  
1382  585197  636900  1222097  
1383  694071  742500  1436571  
1384  688397  812850  1501247  

  499454  440250  359204  مه اولین1385

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۴۶ صفحه

نمودار روند  مصرف میل موج گیر      

0

400000

800000

1200000

1600000

1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول   1385

عدد 

  

  ستون ترمزی پ–ر 

    در کشورفورجبندي مصرف قطعات   جمع-44جدول شماره 

  )عدد ( سازانمصرف خودرو  سال
 مصرف خدمات پس از فروش

   عدد –خودرو 
 -جمع کل مصرف 

  عدد
1379  837520  1302000  2139520  
1380  1046904  1732200  2779104  
1381  1720992  2151600  3872592  
1382  2340788  2547600  4888388  
1383  2776284  2970000  5746284  
1384  2753588  3251400  6004988  

  3197816  1761000  1436816  مه اولین1385

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۴۷ صفحه

نمودار روند  مصرف پیستون ترمز 

0

1600000

3200000

4800000

6400000

1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول   1385

عدد   

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

باشد که قطعات مورد مطالعه به عنوان بخشی از   قطعه مییک خودرو متشکل از هزاران

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

« اي و یا تحت عنوان  صورت تک تک داراي شماره تعرفه مستقل نبوده و بلکه به صورت مجموعه

از اینرو براي تعیین . باشند ه وزارت بازرگانی میداراي هویت از نگا »  منفصله خودروقطعات

دهند  واده مشترك مدنظر قرار میمیزان صادرات، عموماً قطعات خودرو را به صورت یک خان

که در اینجا ما نیز همین قاعده را رعایت کرده و روند صادرات  ) صادرات کل قطعات خودرویعنی(

  :ایم هاي گذشته را عنوان کرده در سال

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

       روش فورج به طرح تولید قطعات خودرو
    )فورجمیل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک ( 

  1386 هریورش
 

۴۸ صفحه

  هاي گذشته   میزان صادرات انواع قطعات خودرو در سال-45 ل شمارهجدو

  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  6.  57  ون دالریلیم  ن صادرات قطعات کند مصرفیتخم
  

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

  

زان صادرات اال میدرو قرار دارد که در جدول ب مصرف خوکند قطعات ردیفدر فورجقطعات 

 قطعات از کل صادرات قطعات کند اینک یکن بعلت نبود آمار دقیق امکان تفکیل. آن ارائه شده است

ن قطعات یصادرات ا، ی دست اندرکاران صنعت و بازار مطابق اظهار برخیمصرف وجود ندارد ول

رائه آماري براي امکان ا، آمار موثق در این موردل نبود ی بدلیدر گذشته وجود داشته است ول

    .  صادرات وجود ندارد

،  باشـد ی بـر نبـود صـادرات نمـ     یلیدل،  ق از حجم صادرات قطعات    یعدم وجود آمار دق   : ح  یتوض

ن قطعـات بـه     یـ  از ا  یر قابـل تـوجه    یسـاالنه مقـاد   ،  ن و دست اندر کاران    یبلکه مطابق اظهارات مسئول   

   .  ز وجود داردیوسعه آن ن شود و مطابق سوابق موجود امکان تیخارج از کشور صادر م
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   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2

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

ن راه ینرو مناسب تریز ا. است صنعت مانند خودروموارد کاربرد قطعات مورد مطالعه در 

ن ی باشد که ایون مصرف در گذشته میز روش رگرساستفاده ا، ندهی تقاضا در آینیش بی پيبرا

   .  ده استیر انجام گردیامر در جدول ز

  عدد –نده یدر آ فورج قطعات  داخليزان تقاضای مینیش بی پ-46جدول شماره 

پیش بینی تقاضاي داخل در   سال
  1388  1387  1386  آینده
  2606666  2506410  2410009  سگدست
  3576636  3439073  3306800  سیبک

  1123636  1080419  1038864  میل تعادل
  1123636  1080419  1038864  میل موج گیر
  7194216  6917516  6651458  پیستون ترمز

  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

آورده  کند مصرف خودرو از کشورقطعات سابقه صادرات 20جدول شماره در هر چند که 

 در مورد مقدار آن يآمار قابل استناد، رغم وجود صادرات در گذشته ینکه علی اه برکن نظیل .  شد

نجا ی کرد و تنها در اینیش بی را پی خاصم توان رقیز نمینده نیلذا در مورد آ،  باشدیدر دست نم

وجود داشته و  يریدر سطح چشمگن قطعات یصادرات امطابق شواهد موجود ان ذکر است که یشا

   .   باشدیز مینش یقابل افزا

   برآورد تقاضاي کل-3-6-2

ق یتوجه به نبود آمار دق بازار داخل و صادرات است که با ي کل مجموع تقاضايتقاضا

   .   داخل در نظر گرفته شده استيکل معادل تغاضا يتقاضا، صادرات
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   سگدست-الف 

   فورج کل قطعات ي برآورد تقاضا-47جدول شماره 
    عدد–پیش بینی تقاضا 

  سال
  صادرات  بازار داخل

    عدد– تقاضاي کل

1386  2410009  -  2410009  
1387  2506410  -  2506410  
1388  2606666  -  2606666  

  

  بکی س-ب 

   برآورد تقاضاي کل قطعات فورج -48جدول شماره 
  عدد  –پیش بینی تقاضا 

  سال
  صادرات  بازار داخل

  عدد  –تقاضاي کل 

1386  3306800  -  3306800  
1387  3439073  -  3439073  
1388  3576636  -  3576636  

  

  ل تعادلی م–ج 

   برآورد تقاضاي کل قطعات فورج -49جدول شماره 
  عدد  –پیش بینی تقاضا 

  سال
  صادرات  بازار داخل

  عدد  –تقاضاي کل 

1386  1038864  -  1038864  
1387  1080419  -  1080419  
1388  1123636  -  1123636  

  

  ریل موج گی م–د 

   برآورد تقاضاي کل قطعات فورج -50دول شماره ج
  عدد  –پیش بینی تقاضا 

  سال
  صادرات  بازار داخل

  عدد  –تقاضاي کل 

1386  1038864  -  1038864  
1387  1080419  -  1080419  
1388  1123636  -  1123636  
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  ستون ترمزی پ–ر 

   برآورد تقاضاي کل قطعات فورج -51جدول شماره 
  عدد  – تقاضا پیش بینی

  سال
  صادرات  بازار داخل

  عدد  –تقاضاي کل 

1386  6651458  -  6651458  
1387  6917516  -  6917516  
1388  7194216  -  7194216  

  

   بر موازنه عرضه و تغاضا ینگاه

   .  ده استیر انجام گردین آنها بصورت زی بي عرضه و تقاضا موازنه ايبا توجه بر برآورد ها

   موازنه عرضه و تقاضا -52جدول شماره 

  )کمبود ( مازاد   تغاضا  عرضهل یپتانس  سال  قطعات

1386  2429316  2410009  19307  
  سگدست  131306  2506410  2637716  1387
1388  2907316  2606666  300650  
1386  8119000  3306800  4812200  
  سیبک  4904927  3439073  8344000  1387
1388  8683600  3576636  5106964  
1386  1245200  1038864  206336  
  میل موج گیر  264781  1080419  1345200  1387
1388  1498200  1123636  374564  
1386  2785200  1038864  1746336  
  میل تعادل  1984781  1080419 3065200  1387
1388  3455200  1123636  2331564  
1386  7341000  6651458  689542  
  پیستون ترمز  493484  6917516  7411000  1387
1388  7292000  7194216  97784  

  

اسب با سفارش ید خود را  متنزان تولین است که هر چند در حال حاضر قطعه سازان میل عرضه ایمنظور از پتانس :ح یتوض
ن شده در جدول باال را یید تا سطح تعیش تولیت افزای بوده و قابلید واقعیت آنان باالتر از تولیکن ظرفی دهند، لیبازار انجام م
  .دارا هستند
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بازار از حالت مازاد ، ه قطعات مورد مطالعهیدر مورد کل، دهد یکه جدول باال نشان میبطور

   .  عرضه برخوردار است

  

گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید از نگـاه                بندي و نتیجه    جمع

  توجیه پذیري بازار

نده بازار ی آ ي ها در سالچنین بر می آید که عرضه و تقاضا ینیش بیپداول از موازنه ج

ن یا، جادی در حال اي از واحدهايبهره بردارپس از  عرضه برخوردار خواهد بود و مازادکشور از 

د ی جديجاد واحدهای است که ايریگ جهین قابل نتیبنابرا. دا خواهد کردی پزیش نیافزاعرضه  مازاد

 با د گفت کهی بانیهمچن. استر یپذناه یبه لحاظ بازار توج یط کنونیدر شران قطعات یاد ی توليبرا

چند ده ت ی واحد با ظرفيادیار زیبس گردد که تعداد یمشاهده م، جادی در حال ايه طرح ها بینگاه

 توان گفت که در صورت گسترش صادرات ین میبنابر ا.  باشندیجاد میکشوردر حال ا ازیبرار ن

از بازار را دارا ی به نی کافیت پاسخ دهیجاد قابلی در حال اي موجود و واحدهايت واحدهایفز ظرین

در مطالعات در نظر گرفته نشده است لذا با توجه واردات به کشور که ین از آنجائی همچن.  هستند

   .   شودیه نمید توصی جديجاد طرح هایع جهات ایبر جم
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۵۳ صفحه

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

  فورج د قطعاتی به روش تولی نگاه-1-3

  : به صورت زیر استفورجفرایند تولید قطعات 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  هاي مختلف فرایند تولید شرحی بر فعالیت

v ينکاریماش  

د گفت که ی باید خواهد شد ولی تولينکاریق ماشیبخش عمده قطعات مورد مطالعه از طر

   .   باشندین آالت مخصوص میاز نوع ماش، ندین فرای مورد استفاده در اين هایماش

v یات حرارتیعمل  

 یسطح سخت برخوردار است چرا که یت باالئی از اهمفورج در مورد قطعات یات حرارتیعمل

 انجام یکی الکتري در کوره هايسخت کار.  برخوردار باشدی از درجه باالئمی بایستن قطعات یا

ماشین  مواد اولیه
 کاري

عملیات 
 حرارتی

عملیات 
تکمیلی 

 ماشینکاري

رنگ و 
عملیات 
 فینیشینگ

  قطعه 
  آماده
  فروش

 فورج سرد
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 یند حرارتیک فرای يون سبب اجرایمخصوص مانند فوالد سمانتس ياستفاده از فوالدها. ردی گیم

     .   شودیقابل قبول م

v عملیات تکمیلی ماشینکاري  

سبب کدر شدن سطح آن و خروج برخی اندازه ها از دقت ، انجام عملیات حرارتی روي فلز

، الوه بر برخورداري از صافی سطح مناسب از اینرو با انجام عملیات تکمیلی قطعه ع.الزم می گردد

   .  به دقت ابعادي مورد نظر رسانده می شود

v  رنگ و عملیات فینیشینگ  

   لذا این عملیات در انتهاي کار انجام می گیرد .   الزم است رنگ گردندفورجبرخی از قطعات 

v فورج سرد  

ن روش قطعه یدر ا. ود شید میق فورج سرد تولی از طرفورجل ی مانند مفورج از قطعات یبرخ

   .   شودیر شکل داده مییخام تحت ضربات پرس و بصورت خام به قطعه مورد نظر تغ

  

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

 بنابراین در صورتی که این روش تولید با روش تشریح گردید 3- 1 در بند  قطعاتروش تولید

  :ر سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شدهاي تولید مورد استفاده د

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

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

توان گفت که این عوامل کیفیت  داراي اهمیت است و حتی می ن قطعاتیاآنچه که در فرایند تولید 

باشد موارد  قطعه تولید شده را تشکیل داده و در کشورهاي صنعتی از درجه باالتري برخوردار می

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

o  انجام عملیات حرارتیتوان مهندسی در  

o و دقت تولید ماشین هاتورها در هنگام ماشینکاريدقت عمل اپرا   

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

  
 

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

  :تبندي شده اس  بر شرح تکنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعتوجهبا 

  فورجقطعات  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي تولید -53 جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت

یکسان بـودن تکنولـوژي مـورد اسـتفاده در           -1
  ایران و دیگر کشورهاي جهان

عدم نیاز تازه واردان به صنعت بـراي خریـد          -2
 دانش فنی و تکنولوژي

هاي مختلـف     قابلیت تولید قطعات براي شاخه     -3
  و غیر خودروصنعت خودرو 

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

  نیاز

از ی از قطعات مورد نیمتنوع عموماً الزم است تعداد، ي قطعه سازيها کارگاهها و کارخانه

 و ياقتصادوجه  چیک نوع قطعه به هید و عرضه تنها یلذا تول. ندید و عرضه نمایصنعت را تول

از و در یآالت مورد ن نیت براساس حداقل امکانات و ماشینرو حداقل ظرفیاز ا. باشد یمعقول نم

آالت و امکانات  نینجا ابتدا حداقل ماشین در ایبنابرا. گردد ین مییه ثابت آن تعیت حجم سرماینها

    .دین خواهد گردیید تعیت تولیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیمورد ن

ک واحد یجاد ی است که صرف اییها نهی ثابت طرح مشتمل بر هزيگذار هی سرمايها نهیهز

 :گردد که عبارتند از ی میصنعت

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بی پيها نهیهز   

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

  :گردد یل در ادامه ارائه میل به تفصیذ
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  فورجد قطعات یاز واحد تولیه ثابت مورد نی حداقل سرما-54جدول شماره 

  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد
ون یلی م–ها  نهیهز

  الیر
 575 زمین 1

 172,7 سازي محوطه 2

 1330 ها ساختمان 3

 1730  آالت تولیدي ماشین 4

 200 تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 5

 580 تأسیسات 6

 250 وسایط نقلیه 7

 150 وسایل اداري و خدماتی 8

 80 برداري هاي قبل از بهره هزینه 9

 253,3 )  درصد هزینه هاي باال 5(  نشده بینی هاي پیش هزینه 10

  الیون ریلی               م5321ه ثابت               یجمع کل سرما
  

  

  

  زمین -1-5

ن مورد ینرو حداقل زمیاز ا.  متر مربع برآورد شد760 طرح معادل ي کاريمجموع کل فضاها

گردد که  ین فرض مین زمی تأميها نهین هزیی تعيبرا. گردد ی متر مربع برآورد م2300از طرح ین

د هر متر مربع یمت خرینرو قیباشد از ا ی در سطح کشور می صنعتي از شهرك هایکی يمحل اجرا

ال یون ریلی م575ن معادل ید زمینه خرین صورت کل هزیگردد که در ا یال فرض می ر هزار250آن 

  .  گردد یبرآورد م
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  سازي  محوطه-2-5

نرو یاز ا.  شده استینیب شی در سطح کشور پی صنعتيها رك از شهیکی طرح، يمحل اجرا

 و يها، درب ورود ی و حصارکشیوار کشین، دیطح زمی آن که شامل تسيساز نه محوطهیهز

ل آورده ی آن در جدول ذيها نهین موارد به همراه هزیره است که شرح کامل ای سبز و غيفضا

   .  شده است

  يز محوطه ساينه های  هز-55جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

  )الیر(نه واحد یهز
  نه کل یهز

  الیون ریلی م
  30  50000  600   سبزيفضا  1
  75,2  80000  940  نگی و پارکیابان کشیخ  2
  67,5  150000  450  یوار کشید  3

  172,7  -  -  جمع کل
  

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-3-5

ر یز به صورت زی ني کارياز، حداقل فضاهایزات مورد نی تجهآالت و نیبا توجه به حداقل ماش

  .  ده استین گردییتع

  فورجات  قطع ساخت  واحدي کارين حداقل فضاهایی تع-56جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  مساحت 
  متر مربع

نه ساخت واحد متر یهز
  )الیر(مربع 

  الیون ریلی م–نه کل یهز

  850  1،700،000  500  دیسالن تول  1
  150  1،500،000  100  انبارها  2
  120  2،000،000  60  دی تولیبانیساختمان پشت  3
  150  2،500،000  60  ی خدمات– يادار  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5
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  1330  -  760  جمع کل
  

  

  تجهیزات  و  حداقل ماشین آالت-4-5

 ات قطع ساختیک واحد صنعتی ير برایآالت ز نیف شده ماشید تعریند تولیبا توجه به فرا

   .  باشد یاز می مورد نفورج

   

   ات قطع ساختک واحدیاز یآالت مورد ن نی حداقل ماش-57جدول شماره 

  تعداد  ن یمنبع تام  االت نیشرح ماش  فیرد
  مت واحد یق

  الیرمیلیون 
  الیون ریلی م–مت کل یق

کوره الکتریکی براي نرماالیزینگ   1
 و تمپرینگ

  400  200  2 داخل

  200  200  1 داخله اینداکشن براي سختکاري دستگا  2
  200  100  2 داخل  ماشین تراش  3
  260  130  2 داخل  ماشین فرز  4
  120  60  2 داخل  ماشین دریل  5
  50  50  1  داخل  دستگاه رولینگ براي رزوه کردن  6
  400  200  2 خارج  ماشین تراش مخصوص  7

  100  100  - داخل   کاریابزار آالت عموم  
              میلیون ریال1730              جمع کل  

  

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

 آن، يدین آالت تولی ندارد چرا که با استفاده از ماشیزات کارگاهیاز به تجهیطرح حاضر ن

ز ی نیشگاهیزات آزماین در خصوص تجهیهمچن. ز وجود داردی نیراتی تعميها تی فعاليامکان اجرا

باشد که  ی ميک کارگاه قطعه سازی در سطح یشگاهیزات آزمایاز به تجهیر شود که نالزم است ذک
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، سنج یزات شامل دستگاه سختین تجهیا .گردد یال برآورد میون ریلی م200ن آنها معادل ینه تأمیهز

  .  است...  و ابیدستگاه ترك ، استحکام فلزات، ش کششیدستگاه آزما

  

  تاسیسات -6-5

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

   يساز از واحد قطعهی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس-58جدول شماره 

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

  )الیر

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

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

 و یشیسات گرمایتأس  6
  50  -  یشیسرما

  الیون ریلی  م       580جمع کل       
  

   وسایل اداري و خدماتی-7-5

ل یره و وسایها و غ لی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداری کار، کامپيزهای شامل ميل اداریوسا

باشد  ی میل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی، وسایل حمل و نقل دستیز مانند وسای نیخدمات

  .  ال برآورد شده استیون ریلی م150ل معادل ین وساین ای تأميها نهیکه هز

  

   کارگاهیبرون/  حمل و نقل درونآالت  ماشین-8-5
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سان و یک دستگاه وانت نیاز به ی نی واحد صنعتي جاريها تیات و فعالی عمليبه منظور اجرا

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

ز ی قطعات نيریفتراك به منظور بارگیازمند استفاده از لی بزرگ نی صنعتيالبته در واحدها

باشد لذا از لحاظ کردن آن صرف نظر  یت مین حداقل ظرفیینجا چون هدف تعیباشد که در ا یم

  .  شده است

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

، ثبت شرکت، اخذ یش مهندسیه و پینه مطالعات اولی شامل هزيبردار  قبل از بهرهيها نهیهز

ال یون ریلی م80 آن معادل يها نهی بود که هزره خواهدیدها و غیها و بازد ، مسافرتیالت بانکیتسه

  .   گرددیبرآورد م

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-10-5

 گردد که یثابت لحاظ م هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرماینیش بی پيها نهیهز

  .  ال خواهد بودیون ریلی م 253,3معادل 
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   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

 حاصل عالوه بر ي است که در آن درآمدهایتی، ظرفيدیک واحد تولی ي اقتصادتیحداقل ظرف

نرو با یز اا. دیجاد نمایگذار ا هی سرمايز برایها، حداقل سود قابل قبول را ن نهیه هزی کلیده پوشش

ن یی تعيها ش فرضینجا ابتدا پیگردد که در ا ی طرح برآورد ميت اقتصادینگرش فوق، حداقل ظرف

ت ارائه خواهد ی داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفي شرح مختصريادت اقتصیظرف

  .  شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

 است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصوالت يدیزان تولید، مینقطه سربسر تول

ها  نهیزد هیگر در نقطه سربسر تولیدهد و به عبارت د ی طرح را پوشش ميها نهی تنها هزيدیتول

  .   الزم است باالتر از نقطه سربسر باشديد اقتصادیت تولین ظرفی بنابرا.باشد ی درآمدها ميمساو

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابت یسرما( کل آن يگذار هی تابع حجم سرمايک طرح اقتصادیحداقل سود مورد انتظار 

 یالت بانکیموماً براساس نرخ بهره تسهنرخ سود مورد انتظار ع. باشد یم) ه در گردشیسرما

ن عموماً سود مورد انتظار یبنابرا.  درصد است14 معادل یدر کشور ما سود بانک. شود ین مییتع

 ي برایش از نرخ بهره بانکی درصد بپنجاه حدود یشود که نرخ بازگشت ین میی تعيطرح طور

  .  دیجاد نمایگذار ا هیسرما

 طرح يت اقتصادیحداقل ظرف،  الزميل هایه و تحلی پس از تجزت بر مطالب ذکر شده ویبا عنا

 یت اسمی درصد ظرف  70دل  ا طرح مع  یت عمل یکه ظرف  .شنهاد شده است  یپ دست در سال   300،000

   .   در سال در نظر گرفته خواهد شددست 210،000 یعنی
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   و محل تامین آن برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه-6

  ع ماده اولیه عمده معرفی نو-1-6

 آنها ییایمیز شیاژ و آنالین مواد براساس آلی است که افوالد طرح، انواع یه مصرفیماده اول

 صورت یی قطعه نهای مشخصات فنبا توجه بر ن موادیااژ ین نوع آلییتع. گردند ی ميبند درجه

   .  ردیگ یم

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

هاي  در جدول زیر برخی شرکت. هاي داخل کشور قابل تأمین است طرح از بازاریفوالد مصرف

  .  عرضه کننده ماده اولیه مصرفی طرح آورده شده است

   معرفی چند شرکت تأمین کننده مواد اولیه طرح-59جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

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

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

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

  ه برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولی-3-6

گر یاز طرف د. باشد ید قطعه میزان تولیه طرح به طور کامل تابع میزان مصرف مواد اولیم

د یت تولین پرت به ظرفیه به صورت پرت از آن جدا خواهد شد که الزم است ای از ماده اولیبخش

  .  ردیه مورد توجه قرار گیانه مواد اولیزان مصرف سالیاضافه شده و حاصل جمع به عنوان م
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 ينکاریماشد قطعات طرح یروش تولد عنوان شد که ی و روش تولي تکنولوژیمت معرفدر قس

 درصد  10 است که معموالً آن را معادل ییزان پرت تابع اندازه و وزن قطعه نهایم. خواهد بود

  .  رندیگ ی در نظر مییوزن قطعه نها

 دو معادل  رايدیمتوسط وزن هر دست از قطعات تول، ی برآورد وزن فوالد مصرفيبرا

زان کل مواد یم،  و پرت مواد در نظر گرفته شدهیت نهائی ظرفهلوگرم در نظر گرفته و با توجه بیک

  .   تن خواهد بود470  درحدوداز ساالنهیه مورد نیاول

 که از است یي مورد نن کاری ماشندی فرايز برایي نع خنک کاریما، یه اصلیعالوه بر مواد اول

   .  د خواهد بودیت تولیرصد ظرفک دیزان ی به ممصرف آن 
  

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6

 با ن موادیمت ای ق متوسطنجاینرو در ایاز ا. دی گردی معرففوالد طرح انواع یه مصرفیماده اول

 که با ضرب آن  شده استلو برآوردی هر کايال بری ر14000 – 16000استفاده از استعالم بازار 

  .  ی استنیش بی قابل پیه مصرفینه ساالنه مواد اولیهز)  تن 470 درحدود(االنه زان مصرف سیدر م
  

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

از اینرو در این قسمت تحول اساسی در بازار انواع . ماده اولیه مصرفی طرح فوالد می باشد

  .  خواهد گرفتفوالد مورد بررسی قرار 

ها و شرایط تحویل آن را نیز  فوالد یک کاالي اساسی و استراتژیک در جهان است که قیمت

هاي جهانی است البته  ها کامالً تحت تأثیر قیمت  در کشور ما نیز قیمت.  کند شرایط جهانی تعیین می

باشند که این  میبه لحاظ تأمین باید گفت که کارخانجات متعددي در کشور تولید کننده فوالد 
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ها تابع  کنند ولی در هر صورت قیمت کارخانجات از مواد اولیه داخلی و بعضاً وارداتی استفاده می

 در جدول زیر روند تغییرات قیمت جهانی این ماده مهم آورده شده .  باشد هاي جهانی می قیمت

  .  است

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام-60جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

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

  بورس فلزات : ماخذ 

در صورتی که روند تغییرات قیمت جهانی مورد بررسی قرار گیرد به نمودار زیر خواهیم 
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هاي موردمطالعه همواره در  دهد قیمت جهانی فوالد در سال به طوري که نمودار باال نشان می

 این تغییرات به کشور ما هم کشیده شده و عرضه کنندگان همواره قیمت .  حال تغییر بوده است
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شود همین روند  ی میبین دهند و لذا در آینده نیز پیش فروش خود را بر پایه قیمت جهانی قرار می

  .  ادامه داشته باشد

 کـه مـورد اسـتفاده طـرح     يآلیـاژ  است کـه فـوالد   یهیبد.  فوالد خام استقیمت،  عنوان شدهي ها قیمت: ح  توضی

   .   فوالد خام خواهد بودقیمتشتر از قیمت بی يحاضر است دارا

  

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  :ردیگ یر صورت می زيارهای عموماً براساس معيدیلک طرح توی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالتيبازارها   

o هین مواد اولی تأميبازارها  

o گر طرحی د يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحی مورد نییربنایامکانات ز  

o ی خاص دولتيها تیحما  

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

   بازارهاي فروش محصول-1-7

ن فاصله یتر کی نزدي است که دارای، انتخاب محليدی هر طرح تولیابی  مکانيارهای از معیکی

بازار ، طرحک شرح داده شد که بازار قطعات ی در بخش .   محصوالت طرح باشديبا بازارها

   .  باشد یم خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آن

  .  ن بازارها داشته باشدین فاصله را با ایکتری طرح الزم است نزدياجران محل یبنابرا
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  بازار خودروسازان) الف

پا و یگستر سا  بزرگ ساپکو، سازهيها ن بازار، شرکتیدار قطعات خودرو در این خریتر یاصل

ها همه در شهر  ن شرکتی باشد که این کننده بزرگ کشور مین دو تأمی تابعه ايها  شرکتیبرخ

 از یکی طرح، ين محل اجرایتر ن از لحاظ بازار خودروسازان، مناسبی بنابرا.  تهران مستقر هستند

  .  باشد ی استان تهران می صنعتيشهرك ها

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

مطابق آمار ارائه . باشد ی مي ترددي بازار خدمات پس از فروش تابع تعداد خودروهايتقاضا

 يران تعداد خودروهای ای اسالمي جمهوری انتظاميروی نيگذار ه شمارهشده از طرف ادار

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

  گذاري خودرو هاي کشور در شماره  سهم هر کدام از استان-61جدول شماره 
   درصد–گذاري شده  سهم خودروهاي شماره  هاي مبداء استان  ردیف

  23/3  ذربایجان شرقیآ  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  ستان و بلوچستانسی  15
  8/6  فارس  16
  45/0  قزوین  17
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۶۸ صفحه

  گذاري خودرو هاي کشور در شماره  سهم هر کدام از استان-61جدول شماره 
   درصد–گذاري شده  سهم خودروهاي شماره  هاي مبداء استان  ردیف
  5/0  قم  18
  54/0  کردستان  19
  6/1  کرمان  20
  4/1  کرمانشاه  21
  29/0  کهگیلویه و بویراحمد  22
  1  گلستان  23
  5/0  گیالن  24
  47/0  لرستان  25
  1  مازندران  26
  78/0  مرکزي  27
  3/0  هرمزگان  28
  1  همدان  29
  7/1  یزد  30

  100  جمع
 ی انتظاميروی نياداره شماره گذار: ماخذ                

  

 کشور در ي تردديشتر از پنجاه درصد خودروهای دهد بی که جدول باال نشان ميبه طور

ن نگاه استان تهران خواهد ی طرح از اي اجراين محل برایتر نرو مناسبیاز ا. استان تهران قرار دارد

  .  بود

  

   اولیه بازار تأمین مواد-2-7

از استان ،  طرحيشنهادیپت یبا توجه بر ظرفاست که  فوالد طرح، انواع یه مصرفیماده اول

 قابل یجان شرقیسمنان و آذربا، ي رضوخراسان، ، خوزستاني مرکز،  کشور مانند تهرانیصنعت

نوان محل توانند به ع ی فوق الذکر ميها ه استانین مواد اولین از نظر بازار تأمی بنابرا.  ن استیتام

  .  شنهاد گردندی طرح پياجرا
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۶۹ صفحه

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

 در .  باشد یره می و غی انسانيروین،  مانند برق، آب، ارتباطاتيازمند مواردی نيدیهر طرح تول

از طرح در نقاط مختلف کشور ی فوق در سطح نيها يازمندیه نی که کلییمورد طرح حاضر از آنجا

  .   به لحاظ انتخاب محل خاص وجود نداردیتین است لذا محدودیقابل تأم

  

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

ره ی، فاضالب و غي، شبکه برق سراسری ارتباطيتوان به راهها ی مییربنایاز جمله امکانات ز

 یت خاصیت و حساسیتوان گفت که محدود یاز طرح، میاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن

  .   طرح وجود نداردينتخاب محل اجرادر ا

  

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

 ی خاص دولتيها تیرسد که حما ی است و لذا به نظر نمی صنعتیک طرح عمومیطرح حاضر 

 يها تی حمایتواند مشمول برخ ی طرح در نقاط محروم مي البته اجرا.   آن وجود داشته باشديبرا

 ي به نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برایرتباطها ا تین حمای شود که ای دولتیعموم

الت خاص یت تا تسهیار محدودین معیتوان گفت از لحاظ ا یله مینوسی آن خواهد بود و لذا بدياجرا

  .   طرح وجود نداردي برایدولت

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

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 62جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیمحل پ  یابی  مکانيارهایمع

   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار
  
  

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

   خراسان– اصفهان – خوزستان – ي مرکز– مازندران يها استان  هی اولن موادی با بازار تأميهمجوار  
   کشوريها ه استانیکل  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نیاحت

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

   استان تهرانی صنعتي از شهرك هایکی: ک ی تیاولو

  ي، خراسان رضویجان شرقیآذربا، سمنان، اصفهان، ياستان مرکز: ت دو یاولو
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۷۱ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

ن با توجه به الزامات ی در کشور و همچنيساز با توجه به الزامات کسب و کار قطعه

عمال خودرو  قطعه سازان ی و منابع انسانیالتی ساختار تشک خودروساز که در مورديها شرکت

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

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-63جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  3  یکارشناس فن

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  4  ین فنیتکنس

  5  ماهر یکارگر فن

  4  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  25  جمع
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۷۲ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

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

 ییاز روشناین نیسات و همچنیآالت و تأس نیاز طرح با توجه به مصرف ماشیتوان برق مورد ن

 ي از شبکه برق سراسرین توان برق به راحتی ا.   برآورد شده است300kwره، یها و غ ساختمان

زات انتقال برق ید انشعاب و تجهینه خری هز.  ن استی کشور قابل تأميها ه استانیکشور و در کل

  .  گردد یال برآورد میون ریلی م300معادل 

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

 ين برای کارکنان آن و همچنیدنی و آشامی بهداشتيازهایدر طرح حاضر آب صرفاً جهت ن

 1400انه یاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سالی سبز مورد ني فضاياریآب

 محل 5ی شهرك صنعتیکش ق شبکه لولهیزان آب از طرین می گردد که ایمتر مکعب برآورد م

   .  ال برآورد شده استیون ریلی م30نه آن معادل ین است که هزیتأم طرح قابل ياجرا

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

له یها به وس گردد چرا که کوره ی مهم در طرح حاضر محسوب مي از نهاده هایکیسوخت 

  .  ر خواهد گرفتهمچنین سوخت در تاسیسات گرمایشی مورد استفاده قرا .  کنند یسوخت کار م

 یکش  لولهيها دارا   شهركینکه برخی نظر بر ای است ولي طرح، گاز شهريشنهادین سوخت پیبهتر

ل به عنوان سوخت انتخاب ینرو در طرح حاضر گازوئیگر فاقد آن هستند از ای دی برخیگاز بوده ول

 ي گاز شهریکش  طرح از لولهي اجراي انتخاب شده برایی که محل نهای در صورتیشده است ول

ل به ی در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئی ول.  ت خواهد داشتیبرخوردار باشد انتخاب آن اولو

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 5
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۷۳ صفحه

 و يتری ل000.  20ن آن که شامل تانک سوخت ینه تأمیتوان گفت که هز یعنوان سوخت م

   .  گردد یال برآورد میون ریلی م100باشد که معادل  ی آن ميها یکش لوله

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

 ییباشد و از آنجا ینترنت می ايک خط برایک خط فاکس و ی، ازمند دو خط تلفنیطرح حاضر ن

ن آن از شهرك محل اجرا به یشنهاد شده است لذا امکان تأمی پی طرح شهرك صنعتيکه محل اجرا

   .  گردد یال برآورد میون ریلی م20نه آن معادل ی وجود خواهد داشت که هزیراحت

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

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

  ه و محصولی حامل مواد اوليها ونیعبور و مرور کام ±

ه و  طرح وارد شدي به محل اجرایلیون و تریله کامی طرح به وسیه مصرفیمواد اول

 ينرو راههای از ا.  ل به بازار مصرف حمل خواهد شدین وسایله همیز به وسی نيدیمحصوالت تول

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

  عبور و مرور کارکنان ±

مد خواهند  طرح رفت و آيبوس به محل اجرا ینی و مي سواريله خودروهایکارکنان به وس

  .   مناسب آن باشدی امکانات ارتباطي طرح دارايکرد که الزم است محل اجرا

  آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا ±

 طرح ي برايگری، امکانات دي سواريون و خودروهای تردد کاميبه جز امکانات مناسب برا

  .  باشد یاز نمیمورد ن
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۷۴ صفحه

  گانیهاي اقتصادي و بازر  وضعیت حمایت-10

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

ن ی اقدام به تدویوزارت بازرگان،  آنها وجود دارديد داخل برای که تولیمورد قطعاتدر 

د داخل صورت یت از تولی حماين امر در راستای با درصد باال کرده است که ای گمرکيها تعرفه

 را ی، قطعات وارداتی دولتيها استی خودروساز مطابق سيها تگر شرکی از طرف د.  گرفته است

 با توجه ی قطعات خودرو وجود دارد ولي برايا  تعرفهيها تینرو هر چند حمایکنند از ا ید نمیخر

 در مورد قطعات يا  تعرفهيها استیتوان گفت که س ی خودروسازان، در مجموع م استیبه س

  .   وجود ندارديا ت تعرفهیچگونه حمایرد که در مورد قطعات هد فرض کیر بوده و در واقع بایتأث یب

زم است کشور  مورد النیا اظهار نظر در يد گفت که برایز باین ی جهانيدر خصوص تعرفه ها

   .  دین مورد بوجود آیاق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در یمقصد صادرات بطور دق

  هاي مالی  حمایت-2-10

ها  تین حماید گفت که ای در کشورمان باي قطعه سازيها  از طرحی ماليها تیدر خصوص حما

ه ی کلي داشته و برایالت حالت عمومین تسهیباشد که ا ی میالت بانکیصرفاً در سطح ارائه تسه

ن در مجموع ی بنابرا.  شود یپرداخت م  مناسب برخوردار هستند،يه اقتصادی که از توجییها طرح

 البته خودروسازان .   در خصوص طرح وجود نداردیژه خاصی ويها تیتوان گفت که حما یم

 يد داخل کردن صد در صد خودروهای توليها استی سيشتر اشاره شد دارای که پيهمانطور

  .  آورند ی از قطعه سازان به عمل نمیت مالیچگونه حمای در حال حاضر هیساخت داخل هستند ول
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۷۵ صفحه

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

 آینده بازار  از موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که در سال هاي

این ، کشور از مازاد عرضه برخوردار خواهد بود و پس از بهره برداري از واحدهاي در حال ایجاد

گیري است که ایجاد واحدهاي جدید   قابل نتیجهبنابراین. مازاد عرضه افزایش نیز پیدا خواهد کرد

همچنین باید گفت که با . براي تولید این قطعات در شرایط کنونی به لحاظ بازار توجیه ناپذیر است

چند ده  واحد با ظرفیت يادیار زیمشاهده می گردد که تعداد بس، نگاهی به طرح هاي در حال ایجاد

 توان گفت که در صورت گسترش صادرات ین میبنابر ا. کشوردر حال ایجاد می باشندبرار نیاز 

از بازار را دارا ی به نی کافیت پاسخ دهیجاد قابلی در حال اي موجود و واحدهايت واحدهایز ظرفین

که واردات به کشور در مطالعات در نظر گرفته نشده است لذا با توجه ین از آنجائی همچن.  هستند

   .  د توصیه نمی شود جمیع جهات ایجاد طرح هاي جدیهب

د گفت که ین قطعات باشد باید ای در توليه گذاری قصد سرمایلیکه بنابه هر دلی در صورتهذایعل

 د انتخاب شود کهی در سال با هزار دست300  فورجد قطعات یتولک واحد ی يت اقتصادیحداقل ظرف

 تحت آن حجم د که خواهد بو هزار دست210د ی تولیت عملیظرف،  درصد راندمان70با احتساب 

 فوق يها يگذار هیت و حجم سرمایال خواهد بود که ظرفیون ریلی م5321ه ثابت معادل یسرما

دهد، سود  ی خود را پوشش ميها نهیه هزینکه کلی انتخاب شده است که طرح عالوه بر ايطور

  .  گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصی نیمعقول
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