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 I 

  خالصه طرح

  قطعات صنعتی از طریق ریختگري تحت فشار آلومینیوم  نام محصول
   تن در سال 250  )ظرفیت عملی(ظرفیت پیشنهادي طرح 

  موارد کاربرد

 صنعت خودرو  •

 آالت صنعتی  ساخت قطعات ماشین •
  هاي اداري ساخت ماشین •
 ساخت لوازم خانگی  •

• ....  
  مینیومآلیاژ آلوانواع شمش   مواد اولیه مصرفی عمده

   تن در سال 25316  )پایان برنامه توسعه چهارم(کمبود محصول 

  25  )نفر(اشتغال زایی 
  1100  )مترمربع(زمین مورد نیاز 

  60  )مترمربع(اداري 
  400  )مترمربع(تولیدي 

  100  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
   تن در سال262,5  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   6504  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  6504  )میلیون ریال(مجموع 

استانهاي تهران ، خراسان رضوي ، آذربایجان شرقی ، مرکزي ،   محل پیشنهادي اجراي طرح
  اصفهان 
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۱ صفحه

  
  

 مقدمه 
 

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

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

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

  .گیرد ذاران مورد استفاده قرار میگ سرمایه

 از طریق ریختگـري تحـت   ی تولید قطعات صنعتیمقدمات سنجی گزارش حاضر مطالعات امکان

سـنجی تهیـه گردیـده اسـت و      باشدکه در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان    فشار آلومینیوم می  

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

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

افزاري مورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت          و نرم  يچگونگی تولید و امکانات سخت افزار     

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

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

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

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

  فی محصول  معر-1

  )3آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

باشد که از طریق ریختگـري تحـت    محصوالت مورد مطالعه طرح حاضر، انواع قطعات صنعتی می      

 (DIE  CASTING )ایـن روش در صـنعت تحـت عنـوان دایکاسـت      . گردنـد  فشار آلومینیوم تولید می

  .  باشد یآلومینیوم معروف م

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

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

قطعــات تولیــد شــده از . آالت و ابــزارآالت کــاربرد آن روز بــه روز عمومیــت پیــدا نمایــد ، ماشـین 

هـاي   تر است و لذا بـسیاري از لـوازم خـانگی، ماشـین     سبک برابر از فوالد  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

  گردنـد کـه ریختگـري تحـت فـشار      قطعات صنعتی آلومینیومی به روش هاي مختلف تولیـد مـی   

 (Die Casting) هاي تولید این قطعات است یکی از روش.  

در این روش فلز مذاب آلومینیوم تحت فشار پرس به داخـل قالـب تزریـق شـده و قطعـه تولیـد              

گـري تحـت فـشار، عـدم قابلیـت تولیـد قطعـه از         اصلی ترین علل استفاده از روش ریخته     . گردد  می

  .آید دگی فنی قطعات به وجود میباشد که این امر به واسطه پیچی طریق روش هاي دیگر تولید می
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۳ صفحه

  بندي محصول دسته

. گیـرد   ریختگري تحت فشار آلومینیوم عموماً براي تولید قطعات کوچک مورد استفاده قرار مـی             

هاي فنی تولید قطعات بـه شـمار         آالت از جمله محدودیت     ها و توان ماشین     فشار تزریق، اندازه قالب   

قطعـات بزرگتـر   . باشـد   گرم مـی 3000از چند گرم تا حدود وزن قطعات تولیدي این روش      . آیند  می

  .گردند عموماً از طریق ریختگري عادي تولید می

 ISICکد 

بندي وزارت صنایع و معادن، قطعات صنعتی تولید شده از طریـق ریختگـري تحـت            مطابق طبقه 

  .باشد  می27321113فشار آلومینیوم داراي کد آیسیک 

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

ات آلومینیومی تولید شده از طریق ریختگري تحت فـشار آلومینیـوم داراي کـاربرد بـسیار            قطع

آالت صنعتی، هواپیمـا،      هاي اداري، لوازم خانگی، ماشین      متنوع مانند قطعات خودرو، قطعات ماشین     

از اینـرو   . گـردد   اي محسوب مـی     این قطعه یک محصول واسطه    . صنایع نظامی و غیره کاربرد دارد     

هـاي   عرفه مستقلی براي آن تدوین نشده است و عموماً ایـن قطعـات را در قالـب مجموعـه          شماره ت 

ایحـال یکـی از مـوارد کـاربرد قطعـات مـورد مطالعـه،                 علی. نمایند  بندي می   مورد استفاده آن دسته   

  . براي آن وجود دارد7609باشد که در این حالت شماره تعرفه  کشی می ساخت اتصاالت لوله
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۴ صفحه

  اردات محصول شرایط و-3-1
گیري شده است که محـدودیت        با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات بازرگانی ، نتیجه          

خاصی براي واردات قطعات تولید شـده از طریـق ریختگـري آلومینیـوم وجـود نـدارد و لـذا کلیـه            

  .توانند به هر تعداد اقدام به واردسازي آن نمایند واردکنندگان می

  . درصد متغیر است40 تا 15ات برحسب موارد استفاده از حقوق ورودي این قطع

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

اي هــستند کــه خــود در ســاخت دیگــر تجهیــزات و  قطعــات آلومینیــوم، یــک محــصول واســطه

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    . داردوجود ن 

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

  . ه است گردید تدویناژ قطعات آلومینیوم آلی

  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

همانطوري که در قسمت معرفی موارد کاربرد قطعات صنعتی تولیـد شـده از طریـق ریختگـري         

تحت فشار آلومینیوم ذکر شد، این قطعات در بسیاري از صنایع مختلف داراي کـاربرد هـستند کـه     

طعـات آلومینیـومی بـا اشـکال فنـی مختلـف و در       این گستره عظیم مصرف، سبب شده است کـه ق       

از اینـرو بـراي تعیـین قیمـت، الزم اسـت نـوع دقیـق قطعـه           . اوزان متفاوت تولیـد و عرضـه گـردد        

به عنوان مثـال در مـورد کـاربرد ایـن قطعـات در      . مشخص شده و متناسب با آن قیمت ارائه گردد 
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۵ صفحه

تولیـد  ) روي+ آلومینیـوم  (ژ زامـاك  توان گفت پوسته اویل پمپ خودرو از آلیـا      صنعت خودرو، می  

از .  گرم است که در مـورد خودروهـاي مختلـف متفـاوت اسـت             150-250وزن این قطعه    . شود  می

طرف دیگر پیچیدگی فنی این قطعات در هر خودرو مخـصوص همـان خـودرو اسـت و در نهایـت                     

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

توان به صورت عمومی قیمت خاصی را براي آن ارائه کرد و روي همـین امـر       دیگر دارد و لذا نمی    

جهت تعیین قیمت این قطعات با استفاده از نظرسنجی از تولیدکنندگان آن نتیجه گیـري شـده اسـت     

باشـد   عـه مـی  برابر قیمت مواد اولیه مورد استفاده در ساخت قط 8/1-2که قیمت قطعه نهایی حدود  

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

  هاي جهانی  قیمت-2-5-1

آالت و تجهیـزات مختلـف داراي کـاربرد        قطعات آلومینیومی در رنج بسیار وسـیعی در ماشـین         

بنـابراین  . باشـد  ها نیز صرفاً براي یک قطعه مشخص و دقیق قابل ذکـر مـی   از این رو قیمت  . هستند

  .توان در مورد قیمت جهانی این قطعات رقم دقیقی را ارائه نمود نمی
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۶ صفحه

   معرفی موارد مصرف وکاربرد محصوالت-6-1

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

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

بندي این قطعات در مقایسه با فوالد بسیار بهتر و قابـل قبـول تـر اسـت و بـه واسـطه           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-1-6-1

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

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             

  :اشاره شده استبه مواردي از آنها 

o پوسته سرسیلندر  

o پوسته اویل پمپ  

o پوسته جعبه دنده  

o پوسته جعبه فرمان  

o پوسته سیبک  

o پوسته زیرموتور  

o ها قطعات نگهدارنده آیینه 

o طوقه فرمان  

 

  آالت صنعتی  کاربرد در ساخت قطعات ماشین-2-6-1
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۷ صفحه

د گفـت کـه تعـداد    البته بای. 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                    

هـا و قطعـات دیگـر از مـوارد            هـاي موتـور و گیـربکس        ها، پوسـته    ساخت لچکی . باالتر از آن است   

  .آید آالت صنعتی به شمار می کاربرد قطعات آلومینیومی در ساخت ماشین

  هاي اداري شین کاربرد در ما-3-6-1

. هـاي اداري کـاربرد خـوبی دارد    آلومینیوم به علت برخورداري از وزن بسیار پایین، در ماشین    

هـا از طریـق متـالوژي پـودر و          البته بخشی از قطعات آلومینیومی مـورد اسـتفاده در ایـن ماشـین             

  .گردند بخشی دیگر از طریق دایکست تولید می

   کاربرد در لوازم خانگی-4-6-1

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

هـا،    از قطعـات جـاروبرقی  يبه طوري کـه تعـداد    . آن در لوازم خانگی نیز مورد استفاده قرار گیرد        

  .گوشت و غیره از قطعات آلومینیوم است هاي لباسشویی، فرها، چرخ ماشین

   کاربرد متفرقه-5-6-1

ه صورت متفرقه نیز در ساخت ابزارآالت و تجهیزات کاربرد دارد که در ایـن روش              آلومینیوم ب 

رخـت آویزهـا،    . گـردد   قطعات مـورد نظـر تولیـد مـی        ) ریختگري تحت فشار  (نیز از طریق دایکست     

  .باشد ها، برخی لوازم الکترونیکی و غیره موارد کاربرد متفرقه این قطعات می برخی چراغ
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۸ صفحه

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

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

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

  .رفی کردهیچگونه کاالي جایگزین و حتی مشابه براي آنها مع

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

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

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

 در کـشور  يسـاز   قطعهصنعتتوسعه صنعت خودرو سبب توسعه .  باشدی میسهم از بازار جهان  

صنعت خـودرو   .  نمایند یت م  قطعه ساز در کشور فعالی     1700حدود  که هم اکنون    شده است بطوری  

 دهنـد و در  یل مـ  کـشور را  تـشکی   GNP درصد از 5/2 يحدود چهار درصد و صنعت قطعه ساز

ارد ، بـه     در آن خانواده قـرار د      نیزان قطعات کند مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه           می این

  .  باشند ی برخوردار مي در قطعه سازی باالئاهمیت از تکنولوژیکیلحاظ 

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

 توسـعه صـادرات ایـن     ویـژه  سـتاد    ایجـاد  به صادرات قطعات خودرو ،       مسئولین ویژهنگاه  . دارند

 عظـیم  ، نشان از وجـود حرکـت   دیگر از موارد    يبسیار و   ایرانجارت  قطعات در سازمان توسعه ت    

 توان گفت که هـر چنـد قطعـات         یبنابراین م .  باشد   ی و صادرات قطعات خودرو م     تولیددر 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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۹ صفحه

 صـنایع تگري تحت فشار آلومینیوم     خ شده از طریق ری    تولید مورد مصرف قطعات     ترین یصلا

از اینــرو اهمیــت اســتراتژیک آن نیــز در ردیــف صــنایع و بــازار خــودرو  .  اســتيخــودرو ســاز

  .گردد بندي می طبقه

  

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

از اینـرو کـشورهایی   . نعتی آلومینیومی آورده شـد  موارد کاربرد قطعات صبخش هاي قبل در  

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

  .توان به موارد زیر اشاره کرد می

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

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

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

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

  .معرفی نماییم

بـه عنـوان   (میـزان تولیـد آنهـا     عمده تولید کننـده خـودرو و   هايدر جدول زیر فهرست کشور  

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

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

  2006تعداد تولید خودرو سال   نام کشورها  ردیف

  ن دستگاه     میلیو11  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 اقآسی  6
  ودرو مانند  خی مختلف در ارتباط با تولید جهاني از سایت هايگرد آور: ماخذ 

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

 جـدول کـه بـه عنـوان         تـوان گفـت کـه کـشورهاي عنـوان شـده در              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 اآمریک  

o  بخصوص اتحادیه اروپا(کشورهاي اروپایی(  

o روسیه  

o چین  

o ژاپن  

o هندوستان 
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۱۱ صفحه

   يآالت ادار  کشورهاي عمده تولیدکننده ماشین-3-9-1

o آمریکا  

o  بخصوص اتحادیه اروپا(کشورهاي اروپایی(  

o ژاپن 

o نچی  

   ی کشورهاي عمده تولیدکننده لوازم خانگ-4-9-1

o آمریکا  

o  بخصوص اتحادیه اروپا ( کشورهاي اروپایی(  

o ژاپن 

o ن چی 

o ی شرقيای آسيکشورها 

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

گردند ولـی نظـر     در جهان محسوب میي و اداریآالت صنعتی ، لوازم خانگ    بزرگ در تولید ماشین   

باشـد لـذا در    ایینی برخـوردار مـی  بر اینکه تعداد تولید این حوزه ها در مقایسه با خودرو از رقم پـ       

توانیم همچنان کشورهاي بزرگ تولید و مـصرف کننـده قطعـات آلومینیـومی را همـان       اینجا ما می 

کشورهاي تولیدکننده خودرو در جهان معرفی کنیم که فهرست آنها به همراه تعداد تولیـد خـودرو            

  . آورده شده است1در جدول شماره 
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۱۲ صفحه

   معرفی شرایط صادرات-10-1

طعات مورد مطالعه طرح حاضر، قطعات آلومینیـومی اسـت کـه بخـش عمـده آن در صـنعت                    ق

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

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

درات قطعات آلومینیومی با کاربري صـنعت خـودرو توجـه شـده و از زوایـاي                 تنها به شرایط صا   

  .مختلف امکان صادرات مورد بررسی قرار گرفته است

   معرفی شرایط مورد نیاز صادرات قطعات خودرو-2جدول شماره 

ردی   ف

  شرح  شرایط الزم

1  
برخورداري از مزیت 
  رقابتی به لحاظ قیمت

باشد که این مـورد نیـز بـه شـرایط      هاي رقابتی جهانی می     ت قطعات خودرو، قیمت   یکی از معیارهاي مهم در صادرا     
  .اقتصاد کالن کشور در مقایسه با کشورهاي مقصد صادرات باز می گردد

توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه  از جمله این شرایط می
پذیري اقتصادي صـادرات در زمـان واقعـی صـادرات و کـشور هـاي           عوامل فوق، الزم است توجیه    به متغیر بودن    

  .مقصد مورد تحلیل قرار گیرد 

2  
برخورداري سازنده 

  از برند معتبر

از اینـرو از نگـاه   . گردد بندي می  تقسیمAM و OES و OEMبازار قطعات خودرو در جهان داراي سه بخش عمده     
  :هر کدام از بازارهاي فوق به صورت زیر استبرند معتبر ورود به 

o  بازارOEM و OES 

هـایی کـه فاقـد ایـن برنـد       از اینـرو شـرکت  . باشد ورود به این بازارها مستلزم برخورداري از برند معتبر جهانی می  
 را بـراي  OES و OEM برند جهانی، قابلیـت ورود بـه بـازار     هستند الزم است با ایجاد مشارکت با شرکت صاحب    

  .ولید خود ایجاد نمایدت
o  بازارAM  

لـیکن  . توان به هر دو صورت ورود با برند معتبر جهـانی و یـا بـدون آن نیـز حـضور پیـدا کـرد        در این بازارها می   
  .هاي فروش به نسبت برند مورد استفاده تغییر پیدا خواهد کرد قیمت

3  
برخورداري از مزیت 

رقابتی به لحاظ 
  کیفیت

از این رو براي ورود به بازار جهانی الزم است از . باشند  ري قطعات حساس به کیفیت می قطعات آلومینیومی، از س   
  .کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود

  مقررات دولتی  4
توان گفت کـه هیچگونـه محـدودیتی در امـر صـادرات        با مراجعه به مقررات واردات صادرات وزارت بازرگانی، می        

  .قطعات خودرو وجود ندارد
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۱۳ صفحه

  عیت عرضه و تقاضا وض-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           

  . ده استبندي ش سطح کشور، به همراه محل استقرار آنها در جدول زیر جمع

  

   در کشور) دایکاست( ریخته گري آلومینیوم تحت فشار فهرست واحد هاي فعال - 3جدول شماره 

   تن-ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف
  1100  5  آذربایجان شرقی  1
  860  1  سمنان   2
  2700  9  يخراسان رضو  3
  1477  7  اصفهان  4
  1464  16  تهران  5
  100  1  یاريچهار محال و بخت  6
  100  1  فارس  7
  1614  9  قزوین  8
  1250  3  کردستان   9
  100  1  مازندران  10
  500  1   وبویراحمد کهکیلویه  11
  1785  3  مرکزي  12

  13050  57  جمع

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

  

  

  شور بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در ک-2-1-2
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۱۴ صفحه

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
  

   در کشور) دایکاست( ریخته گري آلومینیوم تحت فشار روند ظرفیت نصب شده –4جدول شماره 

   تن –ظرفیت نصب شده   سال   تن  –ظرفیت نصب شده   سال
1378  6988  1383  11093  
1379  6988  1384  13050  
1380  9983  1385  13050  
1381  9983      
1382  9983      

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

    ) فعال 

   در واحدهاي تولیدي فعال)درصد استفاده از ظرفیت اسمی(دمان تولید نگاهی به ران  -3-1-2

ــرین مــورد مــصرف قطعــات مــورد مطالعــه در خودروســازي مــی   ــابراین . باشــد عمــده ت بن

هـاي خودروسـازان و       ریزي تولید واحدهاي صنعتی قطعه ساز به طور کامل تـابع سیاسـت              برنامه

 ظرفیت نصب شده تولیـد قطعـات در        4 شماره   در جدول . باشد    بازار خدمات پس از فروش آن می      

کشور آورده شده است و در خصوص راندمان تولید می توان گفت که هر واحد صنعتی متناسـب               

 و یدانیـ لذا در اینجا بر اسـاس مطالعـات م   . با توان رقابتی خود سهمی را از بازار کسب می نماید            

 درصـد بـرآورد شـده    80لیـد معـادل    تجارب مشاور تهیه کننده طرح حاضر ، متوسط رانـدمان تو          

  . است 
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۱۵ صفحه

   بررسی روند تولید واقعی قطعات صنعتی به روش دایکاست  در کشور-4-1-2

 در کشور با توجه بـه درصـد رانـدمان فـوق الـذکر بـر آورد شـده        یدر جدول زیر تولید واقع   

  .  است 

  

   در کشور) ایکاستد( ریخته گري آلومینیوم تحت فشار ی واقعتولید روند –5جدول شماره 

   تن – ی واقعتولید  سال    تن – ی واقعتولید  سال
1378  5591  1383  8875  
1379  5591  1384  10440  
  5220  1385نیمه اول   7987  1380
1381  7987      
1382  7987      

  

   دهدی گذشته نشان مي را در سالهای واقعتولیدرات ییر روند تغینمودار ز

  

نمودار روند  تولید واقعی قطعات دایکاس ت 

0

3000

6000

9000

12000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول سال 
1385

تن
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۱۶ صفحه

   بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال-5-1-2

  :فرایند تولید قطعات به روش دایکاست  به صورت زیر است

  

  

  

  

  

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

 تفـاوت خاصـی بــین   دایکاسـت آلومینیـوم در مـورد کلیــه واحـدهاي تولیـدي آن یکـسان اســت و      

لیکن آنچه که سـبب ایجـاد تمـایز بـین قطعـات تولیـد شـده کارخانجـات         . ها وجود ندارد   تکنولوژي

  :تواند بشود ، شامل موارد زیر خواهد بود مختلف نسبت به همدیگر می

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

o ها دقت عمل و کیفیت قالب  

o رها در هنگام ماشینکاريدقت عمل اپراتو  

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

  فروش

همچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژي تولید قطعات دایکاست آلومینیوم عالوه بـر ایـران در                 

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

 شمش آلومینیوم
ر ذوب د
 کوره

انتقال مذاب 
به ماشین 

 کست داي

) تزریق(پرس 
آلومینیوم 
مذاب به 
 داخل قالب

خارج کردن 
قطعه پس از 
سرد شدن و 

انجماد و تریم 
 آن

  قطعه 
  آماده
  فروش

 ماشینکاري
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۱۷ صفحه

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

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

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

آالت زیـر   فرایند تولید قطعات صنعتی به روش دایکاست  آلومینیوم ، نیازمند استفاده از ماشـین  

هـاي   سـازان فعـال کـشور، کـشورها و شـرکت      همچنین با مراجعـه بـه تعـدادي از قطعـه         . باشد  می

  .آوري شده است سازنده آنها نیز در جدول زیر جمع

  

   به روش دایکاست  آلومینیوم آالت تولید قطعات  فهرست ماشین-6  شماره 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
  روسیه  -
   تن200دستگاه دایکاست  آلومینیوم با تناژ   2  نانگلستا  -
  آلمان  -

  0411-2893893  زی تبرين سازیماش
  ن تراشماشی  3

  88260575  ن ابزاریشرکت تهران ماش
  0411-2893893  زی تبرين سازماشی

  ن فرزماشی  4
 0511-66176675  شرکت فرز سازان 

  0411-2893893  زی تبرين سازماشی  ن متهیماش  5
  0411-2893893  زی تبرين سازماشی  ن سنگماشی  6
  -  ن سازان سطح کشوریماش  دماشین برش زوای  7
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۱۸ 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               

دول جدید در حال ایجاد تولید قطعات صنعتی به روش دایکاست  آلومینیـوم ، جمـع آوري و در جـ     

  :زیر وارد شده است

   به روش دایکاست  آلومینیومیهاي در حال ایجاد تولید قطعات صنعت  وضعیت طرح-7  شمارهجدول
  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  باقیمانده  انجام شده  پیشرفت

   تن-ظرفیت 

  7859  183000  19530  11  24  آذربایجان شرقی
  100  2500  0  0  1  ان غربیآذربایج

  10350  258750  2650  1,5  35  اصفهان
  300  7200  0  1  1  ایالم
  24760  569480  0  0  33  تهران

  8500  201000  17680  8  17  خراسان رضوي
  1000  25000  0  0  4  خوزستان
  1140  27360  3280  15  6  زنجان
  67570  1486540  133788  9  26  سمنان

  100  2500  950  38  1  سیستان و بلوچستان
  1290  24444  4566  12  4  فارس
  110172  2644128  52882  2  24  قزوین
  6900  197340  107640  36  8  قم

  5000  120000  0  0  1  کردستان
  500  11800  0  0  1  کرمان
  500  6100  0  0  1  کرمانشاه
  2800  45865  26930  37  2  گلستان
  280  7000  0  0  2  گیالن
  3500  82600  0  0  3  لرستان
  1400  34020  0  0  4  انمازندر
  116470  2562340  38435  1,5  53  مرکزي
  2300  52900  4232  8  8  همدان
  1500  38520  0  0  3  یزد

           تن374271هاي در حال ایجاد                بندي ظرفیت طرح جمع
     ی مرکز آمار و اطالع رسان–وزارت صنایع و معادن : ماخذ 
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۱۹ صفحه

  نده کشوربینی عرضه در بازار آی پیش

هـاي در حـال ایجـاد و     عرضه قطعات دایکاست  در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طرح 

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

  .است

  بینی عرضه واحدهاي فعال  پیش)الف

اي گذشـته  هـ  ات دایکاست براي سـال  تولید قطعيت نصب شده کشور برا   ظرفی 4در جدول شماره    

هـاي فـوق، عرضـه ایـن      ن در جدول شماره از اینرو بـا در نظـر گـرفتن ظرفیـت            همچنی. آورده شد 

  .بینی شده است  پیشتن 10440االنه واحدها در آینده س

  بینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد  پیش)ب

نابراین مطـابق سـوابق   هاي در حال ایجاد کشور آورده شد ب          فهرست طرح  7در جدول شماره    

 فـرض  زیـر  از آنها به صورت ي طرحها، مقاطع بهره بردار یشرفت فعل یموجود، بر حسب درصد پ    

  :شده است 

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره برداری پیش بین– 8  شمارهجدول

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیشرفت فعلیدرصد پ

  1386 سال         درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

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

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

  :بینی است ت زیر قابل پیشکشور اضافه خواهد شد، به صور

  

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-9جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم  شرفت طرح هایدر صد پ   از طرحيسال بهره بردار   تن–ظرفیت 

  0  0  0  0  0  0      درصد75 – 99
  0  0  0  0  0  0      درصد50 – 74
  6860  5880  0  0  7840  9800      درصد25 – 49
  195571  0  0  0  260761  325951      درصد1 – 25

  0  0  0  0  30816  38520   صفر       درصد
  202431  5880  0  0  374271  جمع کل 

  

 80-70-60هـاي صـنعتی بـه صـورت      هاي در حال ایجاد متناسـب بـا عـرف طـرح     راندمان تولید واقعی طرح  

  .برداري لحاظ شده است  در سه سال اول بهرهاسمیدرصد ظرفیت 
  1385 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -3-2

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    . مستقلی ندارند 

 لــیکن. تـوان آمــار دقیقـی از حجــم واردات آنهــا ارائـه کــرد    بنــابراین نمــی. ت مختلــف اسـت قطعـا 

 زیـر  واردات   7609 بـا شـماره تعرفـه        ی اتـصاالت لولـه کـش      ي ذکر شد برا   نیزشتر  ی پ همانطوریکه

  .وجود داشته است

   به روش دایکاست  آلومینیومی واردات قطعات صنعتمیزان -10شماره جدول 

  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
مه سال ین

1385  
  187  187  153  233,1  68  8,7  7,2   تن-واردات 

  

  . است یبی بر آورد تقر1385آمار سال          
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۲۱ صفحه

   دهدی گذشته نشان مينمودار زیر روند واردات را در سالها

  

نمودار روند  واردات قطعات دایکاست     

0

50

100

150

200

250

300

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول سال 
1385

تن

  
  

  . ش بوده است یر رو به افزای اخي دهد که حجم واردات در سالهاینمودار باال نشان م

  

  بینی عرضه   پیش-11جدول شماره 
  1390  1389  1388  1387  1386  شرح   تن–مقدار 

 10440 10440 10440 10440 10440  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش

  202431  202431  5880  0 0  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

  200 200 200 200 200  واردات  

  213071  213071  16520  10640  10640  ع کل عرضهجم
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۲۲ صفحه

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

آورده شـده اسـت و همـانطوري کـه در      بخـش مربوطـه     موارد کاربرد قطعات مـورد مطالعـه        

  .باشد عات در صنایع خودروسازي میقسمت فوق نیز اشاره شد، بیشترین حجم مصرف این قط

ین قسمت مصرف قطعات صنعتی تولید شده بـه روش دایکاسـت  آلومینیـوم بـه                 از اینرو در ا   

بنـدي شـده و مطالعـات تعیـین           دو گروه عمده مصرف در خودروسازي و سایر مـصارف تقـسیم           

  .مصرف پیگیري خواهد شد

  .  استفاده خواهد شد زیر حجم مصرف از رابطه تعیین يالزم به ذکر است که برا

  واردات+  تولید داخل  =  مصرف داخل  +  صادرات  

  

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

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

هـاي مختلـف خـودرو از     قطعات صنعتی تولید شده به روش دایکاست آلومینیـوم ، در قـسمت       

 دیگـر ل پمـپ و     یـ ه، پوسـته او   جمله پوسه موتور، پوسته سیستم انتقال قدرت، پوسـته جعبـه دنـد            

تعداد، تنـوع، وزن و مشخـصات قطعـات فـوق بـسته بـه محـل دقیـق                   . قطعات خودرو کاربرد دارد   

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

از اینـرو  . یر اسـت تک تک این قطعات به تفکیک انواع خودروها تهیه شود کـه ایـن امـر امکـان ناپـذ      

براي برآورد حجم مصرف با انجـام مـشاوره فنـی کارخانجـات تولیـد کننـده قطعـات دایکاسـت ،                  

براساس مواد مورد استفاده در ساخت یک دستگاه خودرو، تخمـین مـصرف ایـن قطعـات در هـر                    

  .خودرو انجام گردیده است

 عرضه تقاضا
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۲۳ صفحه

  ي میزان مصرف مواد مختلف در تولید یک خودرو سوار-12جدول شماره 

   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

  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                                        درصد5,7قطعات ساخته شده از طریق دایکاست        

v درصد       3       ماسه          يخته گریقطعات ساخته شده از طریق ر  

  

  رد تعداد خودروي تولید شده در کشوربرآو) 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



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

گري تحت فشار ه ریختطرح تولید 
  آلومینیوم

  1386 شهریور
  

 

۲۴ صفحه

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

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

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       صورت می  تولید آنها در کشور با تعداد پایین      

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

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

  .ندارد

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

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

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

  .کشورمان آورده شده است

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

   دستگاه-تعداد تولید 
  نوع خودرو  ردیف

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
  395650  746738  788488  658545  477147  287230  229784  خودروهاي سواري  1
  51100  110041  72882  64670  54428  35823  28658  وانت  2
  1760  1641  1892  1927  1894  1686  1514   ون–وس ب مینی  3
  1600  1919  4215  4731  3953  3811  3049  اتوبوس  4
  2255  3717  6219  8281  6235  4104  3283  آمبوالنس-دودیفرانسیل  5
  16405  31245  33597  18613  15110  9945  7956   تریلر–کامیون   6
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۲۵ صفحه

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

   دستگاه-تعداد تولید 
  نوع خودرو  ردیف

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
  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 

  

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

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

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

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

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

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

 اسـتفاده کننـده از قطعـات دایکاسـت آلومینیـوم      يخودروهاي سواري و وانت بعنوان خـودرو هـا    

 ي سـوار ين دسـته از خودروهـا  آکرد سـهم   رویشد که در اینساخت داخل در نظر گرفته خواهد     

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

  .  شده است تحاترنمایند استفاده می

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

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
  1385       
  م سال اولنی

209380  261726  430248  585197  694071  688397  359204  
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۲۶ صفحه

 و توضیحات ذیل جدول فوق میـزان مـصرف قطعـات دایکاسـت  در هـر           12 هدر جدول شمار  

 چـرخ هـا     نـگ ی ر که سهم رو در صورتی  از این . درصد وزن خودرو برآورد گردید     5,7خودرو معادل   

 يتعهـد ک قطعه لوکس در خودرو است که کارخانه سازنده         ی ینگ آلومینیوم ری( از آن کسر گردد     

سـهم قطعـات دایکاسـت     )   کنـد  یدار خـود اقـدام بـه نـصب آن مـ     در مورد نصب آن ندارد و خری      

که و در نهایـت در صـورتی      .  گـردد    ی درصد برآورد م   3,3 معادل   يتولیدآلومینیوم در هر خودرو     

 برآوردهـا  در ایـن (  کیلوگرم در نظر گرفته شود      1000  معادل    ي سوار يسط وزن هر خودرو   متو

در آن صورت میزان مصرف این قطعـات در  ) ن لحاظ نشده است    یمه سنگی ن و ن   سنگی يخودروها

  .هاي گذشته به صورت جدول زیر برآورد شده است سال

   تن-ینیوم در صنایع خودروسازي کشور  برآورد میزان مصرف قطعات دایکاست  آلوم-15جدول شماره 

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
  1385       

  م سال اولین
6910  8637  14198  19312  22904  22717  11853  

  

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

ــوم  ــات آلومینی ــصرف      یقطع ــد م ــات کن ــه قطع ــت ، از جمل ــه روش دایکاس ــده ب ــد ش    تولی

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

 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  (  در هر خودرو     ضریب مصرف این قطعات   

  ) نماید ض را تعویض می مشمول تعویخودرو در هر ده سال یکبار قطعات دایکاست 

                                                
 .این عدد از طریق نظرسنجی از چند تعمیرگاه مجاز خودرو نتیجه گیري شده است 1
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۲۷ صفحه

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

  .برآورد شده استعنوان شده میزان نیاز این خودروها به قطعات دایکاست  

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

  سال
تعداد خودروهاي سواري 

  موجود در کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد 
خودروهاي 

  فعالسواري 
  )هزار دستگاه( 

وزن قطعات 
دایکاست  در 
 -هر خودرو

kg  

ضریب مصرف 
  قطعات دایکاست 

مصرف ساالنه 
قطعات دایکاست  

  )تن(

1379  2410  2170  33  0,1  2864  
1380  3208  2887  33 0,1  3811  
1381  3984  3586  33 0,1  4733  
1382  4718  4246  33 0,1  5605  
1383  5500  4950  33 0,1  6534  
1384  6021  5419  33 0,1  7153  
  6870  0,1 33  6939  7710  1385نیمه اول 

  
  

  شده از مجله گسترش صنعت يجمع بند: ماخذ 

  

  :در جدول باال : توضیح 
، تعداد خودروهاي فعال در آن ) ستون ششم (  کاست در هر سال ي بدست آوردن مصرف قطعات داي برا-الف

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

  . دوران بهره برداري لحاظ شده است  درصد قطعات فورج هر خودرو مشمول تعویض در 33 در جدول باال تنها -ب

  .  باشند یر فعال مب درصد غ10 موجود کشور ، يدر جدول باال فرض شده است که از کل خودروها -ج

  

  بندي میزان مصرف داخل قطعات دایکاست در صنعت خودرو جمع -3-4-2
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۲۸ صفحه

 انجـام   دایکاسـت  یبندي مصرف قطعات آلومینیـوم   جمع16 و  15ول شماره   ابا استفاده از جد   

  .گردیده است

  

  بندي مصرف قطعات دایکاست  در بازار خودرو  جمع-17جدول شماره 

  )تن(مصرف خودروسازان   سال
مصرف بازار خدمات پس از 

   تن–فروش خودرو 
   تن-جمع کل مصرف 

1379  6910  2864  9774  
1380  8637  3811  12448  
1381  14198  4733  18931  
1382  19312  5605  24917  
1383  22904  6534  29870  
1384  22717  7153  29870  

  18723  6870  11853  1385نیمه اول 
  

  

  

   قطعات دایکاست یر خودروئی برآورد  میزان مصرف غ-4-4-2

 دایکاسـت، مـصرف ایـن بـازار      ی قطعـات آلومینیـوم    یر خودروئ یبا توجه به موارد مصرف غ     

  .  گرددی برآورد میحدود هفت درصد مصرف بازار خودروئ

  

    میزان مصرف کل قطعات دایکاست  در کشوري جمع بند-5-4-2

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

  . است 
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۲۹ صفحه

  بندي مصرف قطعات دایکاست  در کشور  جمع-18جدول شماره 

   تن-جمع کل مصرف    تن–ر خودرو مصرف بازار غی  )تن(مصرف بازارخودرو   سال
1379  9774  684  10458  
1380  12448  871  13319  
1381  18931  1325  20256  
1382  24917  1744  26661  
1383  29870  2071  31941  
1384  29870  2091  31961  
  19831  1108  18723  1385نیمه اول 

  

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

   صادرات قطعات خودرو-1-5-2

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

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   هویـت از نگـاه وزارت بازرگـانی مـی         داراي  » سایر قطعات   «

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

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

  :ایم ههاي گذشته را عنوان کرد سال
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۳۰ صفحه

  هاي گذشته   میزان صادرات انواع قطعات خودرو در سال-19 جدول شماره

  1385  1384  1383  1382  واحد  شرح

  350  300  210  192  ون دالریلیم   کل صادرات قطعات خودرومیزان

  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 قـرار دارد کـه در جـدول بـاال میـ      قطعات کند مصرف خـو ردیفقطعات دایکاست  در    

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

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

 توان بعنوان صادرات قطعـات دایکاسـت    ی درصد از کل صادرات قطعات کند مصرف را م    3حدود  

  . کرد  یتلق

  یر خودروئی صادرات قطعات دایکاست غ-2-5-2

 نیـز همانند مطالب عنـوان شـده در مـورد واردات قطعـات دایکاسـت، در خـصوص صـادرات           

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

 بـا شـماره تعرفـه       یق صادات وجود ندارد و لذا در اینحا صرفا صادرات اتـصاالت آلومینیـوم             یدق

  .  آورده شده است 7609

   به روش دایکاست  آلومینیومی صادرات قطعات صنعتمیزان -20شماره جدول 

  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
مه اول ین

1385  
  215  215  178,3  159,9  63,3  43,3  52   تن-صادرات 

  

  . است یب تقری1385آمار سال         
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۳۱ صفحه

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

   در آیندهی برآورد میزان تقاضاي بازار خودروئ-1-6-2

بنـابراین بـا    . رده شده اسـت   هاي گذشته آو     میزان تقاضاي داخل در سال     18  شماره در جدول 

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

  بینی تقاضا در بازار خودروسازان پیش) الف

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

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

 تـن در  25190هـاي آتـی سـالیانه      دایکاست  در هر خودرو عنوان شد، در سال   یقطعات آلومینیوم 

  .بازار خودروسازان کشور تقاضا وجود خواهد داشت

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

  

   خودروبازار خدمات پس از فروش) ب

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

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

  .بندي گردیده است  جمعزیرمیزان خودروهاي ترددي و نیاز آنها به قطعات دایکاست  در جدول 
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۳۲ صفحه

   به قطعات دایکاست  آلومینیومAM برآورد نیاز -21جدول شماره 

  سال
تعداد خودروهاي 

 هزار -موجود کشور
  دستگاه

تعداد خودروهاي 
  فعال

  )هزار دستگاه(

وزن قطعات 
دایکاست  در 
  هر خودرو

ضریب مصرف 
  قطعات دایکاست 

بینی تقاضاي بازار  پیش
  براي قطعات دایکاست 

  )تن(
1385  6687  6018  33  0,1  7944  

1386  7637  6873  33 0,1  9072  

1387  8587  7728  33 0,1  10201  

1388  9537  8583  33 0,1  11330  

  

   در آیندهیرخودروئیبرآورد میزان تقاضاي بازار غ -2-6-2

  معادل هفـت درصـد     نیزینده  آ گذشته، تقاضا در     يهمانند برآورد مصارف این بازار در سالها      

  .  شود ی مینازان پیش بی بازار خودرو سيتقاضا

  

   بازار داخل در آیندهيبینی تقاضا بندي پیش جمع

 بـازار داخـل در   يبینـی تقاضـا    ، پـیش یر خـودروئ ی و غیبندي تقاضاي بازار خودروئ    با جمع 

  :آینده به شرح جدول زیر آمده است

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

    تن–ی تقاضا پیش بین
  سال  یبازار خودروئ

  AMبازار    خودرو سازان
بازار 

  یرخودروئیغ

  جمع تقاضاي آینده 
  )تن(

1386  25190 9072  2398  36660  

1387  25190 10201  2477  37868  

1388  25190 11330  2556  39076  
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۳۳ صفحه

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-3-6-2

انه ده ، سـالی ادرات قطعات خـودرو در سـه سـال اینـ     صي کشورمان برامسئولین   يهدف گذار 

فـوق را   درصـد از صـادرات     یم حـدود سـ    ی فـرض کنـ    صـورتیکه لـذا در    .  دالر است    میلیون 500

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

 درصـد مربـوط     7 نمیزاکه فرض شود    از مجموع قطعات کند مصرف در صورتی      . شود  یبرآورد م 

 میلیـون دالر  10,5باشـد در ایـن صـورت بـرآورد تقریبـی صـادرات معـادل              به قطعات دایکاسـت       

 شده بـه روش دایکاسـت    تولید قطعه  کیلوخواهد بود و در نهایت در صورتی که متوسط قیمت هر            

 ریال در نظر گرفته شود در این صـورت کـل صـادرات قطعـات دایکاسـت  سـاالنه                     35000معادل  

  .شود  تن برآورد می2760دود ح

  

   برآورد تقاضاي کل-7-2

 و  21تقاضاي کل مجموع تقاضاي بـازار داخـل و صـادرات اسـت کـه بـا اسـتفاده از جـدول                       

  . تن صادرات به شرح جدول زیر برآورد شده است2760همچنین در نظر گرفتن ساالنه 

  

  ی برآورد تقاضاي کل قطعات دایکاست  آلومینیوم-23جدول شماره 

  سال    تن–پیش بینی تقاضا 
  صادرات  بازار داخل

    تن–تقاضاي کل 

1386  36660  2760  39420  

1387  37868  2760 40628  

1388  39076  2760 41836  
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۳۴ صفحه

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

هاي آینده بازار از لحاظ عرضه قطعـات        که در سال    چنین برمی آید   23 و   11 جداولموازنه  از  

 نه تنها بطور کامـل از بـین   1390 این کمبود در سال یدایکاست داراي کمبود عرضه خواهد بود ول  

بنابر ایـن از نگـاه بـازار    . تن نیز مازاد مصرف بوجود خواهد آمد    168180خواهد رفت بلکه مقدار     

 و دارا بـودن     ی صادرات يلیکن در صورت اتخاذ سیاست ها     .  توجیه ناپذیر است      طرح يداخل اجرا 

 طرح را با ظرفیت پیشنهاد شده کـه در ادامـه آورده خواهـد       ي توان اجرا  یشرایط مورد نیاز آن، م    

  . شد ، اجرا کرد 
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۳۵ صفحه

 تولیــد محــصول در کــشور و مقایــسه آن بــا دیگــر    بررســی اجمــالی تکنولــوژي و روش-3

  کشورها 

   بررسی روش تولید دایکاست -1-3

تـوان بـه    را مـی ) دایکاسـت ( از طریـق ریختگـري تحـت فـشار         یروش تولید قطعات آلومینیوم   

  :صورت زیر نمایش داد

  

  

  

  

  

  هاي مختلف فرایند تولید شرحی بر فعالیت

v ذوب شمش آلومینیوم در کوره  

مش عمومـاً داراي  ایـن شـ  . مواد اولیه تولید قطعات به روش دایکاست، شمش آلومینیوم اسـت          

. نمایـد  آلیاژ مورد نظر قطعه نهایی است و بسیار به ندرت قطعـه سـاز اقـدام بـه آلیـاژ سـازي مـی            

 درجـه سـانتیگراد ذوب   1000-12000هایی بـا حـرارت    شمش از بازار تهیه شده و به وسیله کوره   

  .گردد می

v انتقال مذاب آلومینیوم به ماشین دایکست  

شـود تـا در ایـن ماشـین      له کارگر به دستگاه دایکست منتقل می  آلومینیوم پس از ذوب به وسی     

  .به داخل قالب تزریق گردد

v  آلومینیوم مذاب به داخل قالب) تزریق(پرس  

 شمش آلومینیوم
ذوب در 
 کوره

انتقال مذاب 
به ماشین 

 کست يدا

) تزریق(پرس 
آلومینیوم 
مذاب به 
 داخل قالب

خارج کردن 
قطعه پس از 
سرد شدن و 

انجماد و تریم 
 آن

  قطعه 
  آماده
  فروش

 ماشینکاري
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۳۶ صفحه

گردش آب در قالب سـبب انجمـاد   . شود فلز مذاب به وسیله فشار پرس به داخل قالب رانده می       

  .و سرد شدن مذاب و در نهایت تولید قطعه مورد نظر می گردد

v خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن  

پس از انجماد و سرد شـدن مـذاب در داخـل قالـب، بـه وسـیله سیـستم پـران قطعـه از قالـب                        

باشـد از   ها می هاي زائد که شامل راهکارها و گلویی آوري شده و قسمت     این قطعات جمع  . گردد    می

  )تریم کردن قطعه(شود  قطعه اصلی جدا می

v ماشینکاري  

ي شده عمومـاً  بـه لحـاظ ابعـادي و صـافی سـطح از وضـعیت مـورد انتظـار                 قطعات ریختگر 

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

به عنوان مثال در مورد پوسته اویل پمپ، محل اتـصال پوسـته بـه    . ابعادي مورد نیاز رسانده شود 

  .گردد بندي باشد از طریق ماشینکاري ایجاد می  صاف و قابل آبموتور که الزم است کامالً

  .پس از پایان مرحله ماشینکاري قطعه جهت ارائه به بازار آماده است

  

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

  شـرح داده شـد بنـابراین در صـورتی کـه ایـن          3-1روش تولید دایکاست  آلومینیـوم در بنـد          

روش تولید با روش هاي تولید مورد استفاده در سایر کشورها مـورد مقایـسه قـرار گیـرد نتـایج                    

  :زیر حاصل خواهد شد

تکنولوژي و روش تولید دایکاست  آلومینیوم در سـایر کـشورها همـان روشـی اسـت کـه در             

نـشده  گیرد و تاکنون روش دیگري براي این کار در نقاط دیگـر جهـان معرفـی              کشور ما انجام می   

  .است
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۳۷ صفحه

تـوان گفـت کـه ایـن      آنچه که در فرایند تولید دایکاست آلومینیوم داراي اهمیت است و حتی می    

ــاالتري     ــد شــده را تــشکیل داده و در کــشورهاي صــنعتی از درجــه ب ــه تولی ــت قطع عوامــل کیفی

  .باشد موارد ذیل هستند برخوردار می

o هاي مورد استفاده کیفیت و دقت عمل قالب  

o هاي سازآلیاژه مصرفی و کیفیت مواد اولی   

o توان فنی و مهندسی در طراحی و اجراي دقیق فرایند 

  

  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

  ژي تولید دایکاست  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولو-24 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
   خودروغیرصنعت خودرو و 

کاري در  ضرورت استفاده از عملیات تکمیـل ماشـین        -1
  فرایندهاي تولید

هایی با تناژ باال جهت       نیازمندي فرایند تولید به پرس     -2
 قطعات بزرگ
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۳۸ صفحه

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

  نیاز

م هاي قطعه سازي که از روش دایکاسـت  اسـتفاده مـی نماینـد، عمومـاً الز           کارگاهها و کارخانه  

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

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

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

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

  .خواهد گردید

  قطعه ساز به روش دایکاست  تعیین حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز یک واحد صنعتی -1-5

عتی هایی است که صرف ایجاد یک واحد صن 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 اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداريهاي قبل از بهرههزینه 

o هاي پیش بینی نشده هزینه  
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۳۹ صفحه

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

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می

   حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات به روش دایکاست -25جدول شماره 

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف

  1780  االت  ماشین  1
  1300  ها تجهیزات و قالب  2
  500  تأسیسات  3
  1160  ها ساختمان  4
  440  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
  591  )  باال ينه های درصد هز10( بینی نشده  هاي پیش هزینه  11

                 میلیون ریال6504بت               ه ثایجمع کل سرما
  

   زمین-1-1-5

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

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

باشـد از اینـرو قیمـت خریـد هـر متـر        عتی در سطح کشور میمحل اجراي یکی از شهرك هاي صن    

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

  .گردد میلیون ریال برآورد می
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۴۰ صفحه

  سازي محوطه-2-1-5

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

هـا، درب ورودي و   سازي آن که شامل تـسیطح زمـین، دیـوار کـشی و حصارکـشی           حوطههزینه م 

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

  . شده است

  ي محوطه سازينه های  هز-26جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

   میلیون ریال–زینه کل ه  )ریال(هزینه واحد 

  8,5  50000  170   سبزيفضا  1
  20,5  80000  253   و پارکینگیخیابان کش  2
  24  150000  160  یدیوار کش  3

  53  -  -  جمع کل
  

  ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-1-5

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

  .ن گردیده استصورت زیر تعیی

  سازي به روش دایکاست   تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد قطعه-27جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه ساخت واحد متر 
  )ریال(مربع 

   میلیون ریال–هزینه کل 

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

  1160  -  660  جمع کل
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۴۱ صفحه

  حداقل ماشین آالت مورد نیاز-4-1-5

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

  .باشد روش دایکاست  مورد نیاز می

  

  آالت مورد نیاز یک واحد قطعه سازي به روش دایکاست   حداقل ماشین-28 شماره جدول

   ریال–قیمت واحد   تعداد   تأمینمنبع   االت شرح ماشین  ردیف
 –قیمت کل 

  میلیون ریال
  400  200،000،000  2 تأمین °1200cکوره با دماي   1
  200  200،000،000  1 تأمین   تن100 –پرس دایکاست    2
  300  300،000،000  1 تأمین   تن200 –کاست  پرس دای  3
  50  50،000،000  1 تأمین   ریختگريزواید برش ماشین  4
  200  100،000،000  2 تأمین  ماشین تراش  5
  260  130،000،000  2 تأمین  ماشین فرز  6
  120  60،000،000  2 تأمین  ماشین دریل  7
  150  150،000،000  1 تأمین  ماشین سنگ مغناطیس  8
  100  100،000،000  - ینتأم  سایر  9

              میلیون ریال1780جمع کل                
  

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

   حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد قطعه سازي به روش دایکاست -29جدول شماره 

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

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

           میلیون ریال1300جمع کل       
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۴۲ صفحه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-1-5

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

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            

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

  .گیر، میکروسکوپ و موارد دیگر است دستگاه سختی

  

   تاسیسات-6-1-5

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

  سازي به روش دایکاست   تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد قطعه-30جدول شماره 

هاي مورد نیاز  هزینه  شرح  د نیازتأسیسات مور  ردیف
  )میلیون 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  -  تلفن و ارتباطات  5

و تأسیسات گرمایشی   6
  50  -  سرمایشی

    میلیون ریال       500جمع کل       
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۴۳ صفحه

   وسایل اداري و خدماتی-7-1-5

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

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

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

   وسایط نقلیه-8-1-5

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

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

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

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

  .شده است

  برداري هاي قبل از بهره هزینه -9-1-5

لیه و پیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ           برداري شامل هزینه مطالعات او      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

   نشده یهاي پیش بین  هزینه -10-1-5

 گـردد کـه   یثابـت لحـاظ مـ     نشده در حاضر معادل ده درصد کل سرمایهیهاي پیش بین هزینه

  . میلیون ریال خواهد بود  591معادل 
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۴۴ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-2-5

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

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

هاي تعیـین   گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض    فیت اقتصادي طرح برآورد می    نگرش فوق، حداقل ظر   

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

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

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

هـا   دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربـسر تولیـد هزینـه      هاي طرح را پوشش می      یدي تنها هزینه  تول

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

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

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

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

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

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

  .گذار ایجاد نماید براي سرمایه

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

ـ 80 گردد که با احتساب راندمان       یمپیشنهاد   تن   313اقتصادي طرح     250 ی درصد ، ظرفیت عمل

  .تن حاصل خواهد شد 
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۴۵ صفحه

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

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

ایـن  . شـود  ماده اولیه مورد استفاده طرح، آلیاژ آلومینیوم است که به صورت شمش تهیـه مـی   

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

  

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

در جـدول زیـر     . م مورد استفاده طرح از داخل کشور قابل تأمین اسـت          هاي آلومینیو   کلیه آلیاژ 

  .برخی تأمین کنندگان آن نشان داده شده است

  

  هاي آلومینیوم  فهرست برخی تأمین کنندگان آلیاژ– 31جدول شماره

  ها شرکت  ردیف

  رالکو ی ا– اراك آلومینیوممجتمع   1

   اراكيزه سازیشرکت آم  2

  يمهد الآلومینیوممجتمع   3

  سروش  MA آلومینیوم  4

  ن ین گداز امی نوی و صنعتيدیتول  5

  

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-3-6

هـا بطـور    باشد که بـا اخـذ اسـتعالم از بـازار ، قیمـت               قیمت شمش آلومینیوم تابع آلیاژ آن می      

  . ریال براي هر کیلو برآورد شده است22000متوسط معادل 
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۴۶ صفحه

  صرف ساالنه مواد اولیه برآورد میزان م-4-6

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

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

 تولیـد   باشد که الزم است ایـن پـرت بـه ظرفیـت     ی م يکارماشین سطح   همچنینمرحله ریختگري و    

  .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 نهایی در نظر می

 میـزان د اولیه طرح به توان گفت که میزان مصرف موا   با توجه به مطالب ذکر شده در نهایت می        

 تـن در سـال ، مـصرف      250 تولیـد  ظرفیـت  گردد که با احتساب      ی طرح لحاظ م   ظرفیت برابر   1,05

  .  گردد  ی تن در سال برآورد م262,5 اولیهمواد 

  

   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      يهاآلیاژماده اولیه مصرفی طرح انواع      

  .اساسی در بازار انواع فلزات آلومینیوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت

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

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       این کارخانجات از مواد اولیه داخلی و بعضاً وارداتی استفاده می          

  .ت جهانی آورده شده استدر جدول زیر روند تغییرات قیم. باشد هاي جهانی می تابع قیمت
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۴۷ صفحه

   آلیاژ روند تغییرات قیمت جهانی آلومینیوم -32جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

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

   از بورس فلزاتی سوابق قیمتیبررس: ماخذ 
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۴۸ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

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

o زارهاي فروش محصوالتبا  

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 در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان

   بازارهاي فروش محصول-1-7

تـرین فاصـله    ابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیـک ی 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 تولیدخودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آن ، بازار        

  . باشد  مییصنعت

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

  بازار خودروسازان) الف

گـستر سـایپا و    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     . ان مستقر هستند  تهر

  .باشد شهرك هاي صنعتی استان تهران می
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۴۹ صفحه

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

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

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

  .باشد هاي مختلف کشور به قرار زیر می گذاري شده در استان شماره
  گذاري خودرو هاي کشور در شماره  سهم هر کدام از استان-33جدول شماره 

   درصد–گذاري شده  سهم خودروهاي شماره  هاي مبداء استان  ردیف
  23/3  آذربایجان شرقی  1
  95/1  آذربایجان غربی  2
  45/0  اردبیل  3
  53/7  اصفهان  4
  52/0  ایالم  5
  86/0  بوشهر  6
  2/56  تهران  7
  72/0  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  انسیستان و بلوچست  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
  گذاري نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اداره شماره: ماخذ             
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۵۰ 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

  ی آالت صنعتماشین و ی لوازم خانگ کنندگانتولیدبازار ) ج

 ، 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 یار گ توانند مورد توجه قری فوق الذکر ميبه این بازارها ، استانها

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

 تهـران ،   اسـتان هـاي  ي آلومینیوم است که در بازارهـا يهاآلیاژماده اولیه مصرفی طرح، انواع     

لیکن بخش عمـده آن در اسـتان تهـران و بازارهـاي آن             .  شود   یافت م اصفهان، مرکزي به وفور ی    

تواننـد بـه عنـوان     هاي فوق الذکر می     لیه استان بنابراین از نظر بازار تأمین مواد او      . گردد  عرضه می 

  .محل اجراي طرح پیشنهاد گردند

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

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

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

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

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

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

 یفت که محدودیت و حساسیت خاصـ توان گ اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می         

  .در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

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

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

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

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

  .تسهیالت خاص دولتی براي طرح وجود ندارد

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

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 34جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان
  استان تهران  ی خودروئ-همجواري با بازارهاي فروش 

  یخودروئغیر -همجواري با بازارهاي فروش 
– ي خراسان رضو– اصفهان –الن  گی– مرکزي –هاي تهران  استان

   ، سمنان ، فارسیان شرقجیآذربا

   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 کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
  . زیر پیشنهاد می گرددي از استان هایکی طرح هاي پیشنهادي، مکان اجراي با ارزیابی محل

   یجان شرق                    استان آذربایاستان تهران                                        
  ياستان مرکزي                                                           استان خراسان رضو

  استان اصفهان
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۵۲ صفحه

  روي انسانی و تعداد اشتغال وضعیت تأمین نی- 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 نمایند، طرح حاضر نیازمند نیروي انسانی زیر می
  

  نسانی الزم طرح نیروي ا-35جدول 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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۵۳ صفحه

  از طرح بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نی-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         . استهاي کشور قابل تأمین       سراسري کشور و در کلیه استان     

  .گردد  میلیون ریال برآورد می200انتقال برق معادل 

  

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

 نیازهـاي بهداشـتی و آشـامیدنی    همچنـین  قالـب هـا و   يدر طرح حاضـر آب جهـت خنـک کـار      

 تولیـد ود که با توجه بـه حجـم   کارکنان آن و همچنین براي آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد ب          

 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  

  . میلیون ریال برآورد شده است

  

  ونگی تأمین آن برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگ-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  

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

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

 .شهرك صنعتی پیشنهاد شده استمحل اجراي طرح  2
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۵۴ صفحه

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

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

 میلیـون ریـال بـرآورد    80باشـد کـه معـادل        هـاي آن مـی      کشی  یتري و لوله   ل 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                       

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

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

  

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

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

  د اولیه و محصولهاي حامل موا 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        

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

  

  و مرور کارکنانعبور  ±
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۵۵ صفحه

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 ±

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

  .باشد مورد نیاز نمی
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۵۶ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

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

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

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  تعرفههاي توان گفت که سیاست   خودروسازان، در مجموع می   

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

  هاي مالی  حمایت-2-10

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

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

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

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

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

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

  .آورند عمل نمی
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۵۷ 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

هاي جدیـد  شـود کـه احـداث واحـد     گیري مـی   با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه  -الف  

 توان بصورت زیـر بیـان   ی باشد که دالیل آنرا م یتولید قطعات دایکاست  در کشورتوجیه ناپذیر م       

  :کرد

   بازار کمتر از میزان برآورد شده در این گزارش است یمیزان کمبود واقع -1

 پـس از آن میـزان   ی گـردد ولـ  ی مـ یهر چند در سه سال اینده کمبود در بـازار پـیش بینـ              -2

 .ر بیشتر از تقاضا خواهد بود  بسیایعرضه واقع

 توانـد  ی زیـر برخـوردار باشـد ، مـ    ي ها و مزیت هـا ی طرح از توانائي مجرصورتیکه در –ب  

   و با اهدف صادرات انجام دهد يطرح را در ظرفیت پیشنهاد

  ی از توان صادراتي برخوردار-1

حـصوالت طـرح    و در نتیجه ایجاد جـذابیت م ي در محصوالت تولیدی ایجاد یک مزیت رقابت -2

 ی از عرصـه تولیـد مـ       ی سـنت  ي واحـدها  یاین روش سبب خارج ساختن برخ     (  مشتریان   يبرا

  .)گردد 

 تـن و ظرفیـت   313توان گفت که حداقل ظرفیـت اسـمی اقتـصادي طـرح      ظرفیت نیز می از نگاه   

 تـن پیـشنهاد شـده اسـت کـه تحـت آن              250 درصد راندمان تولید معادل      80عملی با احتساب    

  .  میلیون ریال برآورد شده است6504ثابت معادل حجم سرمایه 

هـاي خـود    ظرفیت پیشنهادي طوري انتخاب شده است که طرح عـالوه بـر تـأمین کلیـه هزینـه            

  .نماید گذاري می سود معقول را نیز نصیب سرمایه
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