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۱ صفحه

  
  

  مقدمه 
  

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

در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طـرح مـورد بررسـی    . گیرد  اقتصادي انجام می  

ذاران مـورد  گـ  گیري سـرمایه    و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم             

  .گیرد استفاده قرار می

ایـن مطالعـات    . باشد  می خودرو ر مرکب یش تولید   ی مقدمات سنجی  گزارش حاضر مطالعات امکان   

سـنجی تهیـه گردیـده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ، ابتـدا                در قالب متـدولوژي مطالعـات امکـان       

وي بـازار آن صـورت   هـاي الزم ر  محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی    

افـزاري    خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانـات سـخت و نـرم                  

گـذاري مـورد نیـاز     هاي اقتصادي و حجـم سـرمایه      مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت        

 عالقـه منـدان   براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شـد تـا بـا اسـتفاده از آن سـرمایه گـذران و                    

محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گـذاري اقتـصادي بـا دیـد                     

امید است این مطالعـات کمکـی هرچنـد کوچـک در راسـتاي توسـعه             . شفاف اقدام نمایند   باز و مسیر  

  .صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  ) کآیسی( نام و کد محصوالت -1-1

ستم یـ  از اجزاء س   هن قطع یا . باشد  می خودرو ر مرکب یشمحصول مورد نظر طرح حاضر، تولید       

 مخـازن ،    يستم گاز سوز خودرو شامل رگالتورها ، سوپاپ ها        یاجزاء س  .  هستندگاز سوز خودرو    

  .  باشد یر مرکب و مخزن میر پرکن ، شیش

 تـوان بـه آن عنـوان    یاسـت و مـ  د  کـاربر يدارا  )LPG( ع ی گـاز مـا   يستم ها یر مرکب در س   یش

   . ز اطالق کرد یع نیر کننده گاز مایدستگاه تبخ

ده اسـت ، سـبب شـده اسـت کـه      یـ ش در کشورمان اجـرا گرد ی پین که از مدت ی بنز يه بند یسهم 

ن کـار مراجعـه   ی خود به مراکز انجام دهنده اي از مردم جهت گاز سوز کردن خودروها       یمیل عظ یس

 يت کـار واحـدها  ین محدود بودن ظرف  ی در کشور و همچن    يت قطعه ساز  یظرفت  یند و لذا محدود   ینما

ز یـ شتر نیـ  بیو حتک ساله ی ي خودروها سبب شده است که نوبت ها   يزات رو ین تجه ینصب کننده ا  

  .ن گردد یی گاز سوز کردن خودروها تعیاضقان متی مشتريبرا

  .  باشند ی گاز خودرو دو نوع ميستم های سیدر حالت کل

 LPG  ي گاز سوزاستم هیس •

ر یـ تبخستم هـا نقـش   یـ ن سیـ ر مرکب در ای گردد و لذا شیع استفاده میتم از گاز ما   سین س یدر ا 

شـده  ی ن نوع گاز استفاده مـ    یه گازسوز کردن خودروها از ا     ی اول يدر سالها . کننده را بر عهده دارد      

کـه در حـال   یور عوض شده بط( CNG )ستم فوق به گاز فشرده ین سال گذشته سی از چندیاست ول

  . منسوخ شده در کشور است یع روشیستم گاز مای توان گفت که سی میحاضر به نوع

  

   CNG گاز سوز   يستم هایس •
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۳ صفحه

در . در این روش از گاز فشرده شده متان در سیـستم سـوخت خودروهـا اسـتفاده مـی گـردد                      

کـر هـستیم کـه در    حال حاضر کل سیستم هاي مورد استفاده در کشور از این نوع است و الزم به ذ      

  .کاربرد ندارد ) محصول مورد مطالعه طرح حاضر ( این سیستم ها شیر مرکب 

  

 ISICکد  

 باشـند  ی نمـ ع و معـادن یوزارت صنا در يدیچگونه سابقه تولی هي مورد مطالعه دارا مرکبر  یش

   .  آنها عنوان نمود ي را برایخاصک یسی کد آ توانینرو نمیاز ا

  

  ی شماره تعرفه گمرک-2-1

 باشد و با مراجعه بـه مقـررات صـادرات و         یک قطعه از مجموعه قطعات خودرو م      یر مرکب   یش

ن قطعات بر اساس درصـد سـاخت        ی ا ي شده است که طبقه بند     يریجه گ ی نت یواردات وزارت بازرگان  

 قطعات خودرو از جملـه قطعـه مـورد       ي برا یچگونه شماره تعرفه مستقل   ی باشد و لذا ه    ی م  آنها داخل

 ی وزارت بازرگـان يم بنـد یر شماره تعرفه بر اسـاس تقـس  ینرو در جدول زیاز ا. جود ندارد مطالعه و 

  . ورده شده است آ
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۴ صفحه

   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   درصد14با ساخت داخل کمتر از  

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 

بــر حــسب درصــد شــماره تعرفــه 
 تــا  98870311ســاخت داخــل از   

  . است98870338

 بر حسب يحقوق ورود
 تا 27درصد ساخت داخل از 

  .ر استی درصد متغ90
  

  . رند یگی باال قرار ميم بندیز در قالب تقسیقطعات مورد مطالعه ن

  

   شرایط واردات محصول-3-1
 شـده اسـت کـه       يریـ گ  جـه ی، نت یبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگـان          

  . واردات قطعات مورد مطالعه وجود نداردي برای خاص تیمحدود

، امکـان واردات وجـود   زان ذکـر شـده در جـدول بـاال     یـ م به شـرح  یلذا با پرداخت حقوق گمرک 

  .خواهد داشت

  

  

  :حیتوض



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    خودرور مرکبیشطرح تولید 
  1386 هریورش

 

۵ صفحه

چگونـه  ی، ه ی وزارت بازرگـان   ي ذکر شـد مطـابق مقـررات منتـشر شـده از سـو              کهیهمانطور

ن یـ اکن الزم اسـت در     یوجـود نـدارد، لـ     خـودرو    قطعـات    ي واردساز ي برا یت قانون یدمحدو

  .ر توجه شودیار مهم زیبه مورد بسخصوص 

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 سـاخت  یشود و لذا در صورت    یه م یامل قطعات از داخل کشور ته     ن بازار به طورک   یدر ا 

از یـ  قطعـه مـورد ن  يخودروساز خـود رأسـاً اقـدام بـه واردسـاز     .  موجود نباشد  يا   قطعه يداخل برا 

خودروسـاز قطعـات    (افتـد     یر و فروش آن بـه خودروسـاز اتفـاق نمـ           یلذا واردات توسط غ   . دینما  یم

  )کند ید نمی را خریواردات

Õ ازار بOES 

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

Õ  بازارAM 

ت رقابـت بـه   یـ  قابلی کـه قطعـات وارداتـ     یلذا در صورت  .  برقرار است  یط رقابت ین بازار شرا  یدر ا 

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

Õ از سوز کردن خودروهاکز گامر  

                                                
1 OEM شود  در این بازار قطعات براي ساخت خودرو تهیه می– 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   این بازار مربوط به فروشگاههاي سطح کشور و همچنین تعمیرگاههاي عمومی و آزاد می

  .ندارند 
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۶ صفحه

در .  باشـد    ی گاز سوز کردن خودروهـا مـ       يستم ها یر مرکب در س   یشتر ذکر شد که کاربرد ش     یپ

ت مـصرف  یـ  تنهـا قابل ی و وارداتـ يدیـ  توليب بـه اتفـاق خودروهـا   ی قریکشور ما بخش عمده و حت  

 نـصب  یملـ ن در کـشور ، برنامـه      ین بنـز  ی تـام  يتهاین را دارا هستند و لذا با توجـه بـر محـدود            یبنز

د یـ  خريگر از بازارهـا ی دیکیب ین ترتی باشد و بدی خودروها در حال اجرا م   يستم گاز سوز رو   یس

مراکـز گـاز سـوز    ) البته فقط قطعات مورد استفاده در گاز سـوز کـردن خودروهـا       ( قطعات خودرو   

  .  باشد یکردن خودروها م

مکـان واردات و فـروش قطعـات در       ا " عمال  که  توان عنوان کرد   یمبا توجه به مطالب ذکر شده ،         

 AMدر بـازار   یقابـل انجـام بـوده ولـ     خـودرو سـاز   ي شـرکتها يتنهـا بـرا    OESو  OEM بـازار  

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

 عمـال قطعـه   LPGستم  یـ ن مراکـز از س    یـ ز به علت عدم اسـتفاده ا      یدن خودروها ن  رمراکز گاز سوز ک   

  . مورد مطالعه کاربرد ندارد 

گردنـد، لـذا مـصرف آن در     ی مـ يبنـد   در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقهر مرکبیش  -ب  

 . ن است ییار پایبازار خدمات پس از فروش بس

 يت بـرا یرغم نبـود محـدود  یـ  اسـت کـه عل  يریـ گ جـه ی با توجه به مطالب ذکر شـده ، قابـل نت         -ج  

  .افتد ین اتفاق مییار پایا در سطح بسیر و یناپذ ن قطعات امکانیالً واردات اواردات، عم
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۷ صفحه

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

 خـودرو کـاربرد دارد   یستم گاز رسان  یدر س  است که     خودرو ر مرکب یشمحصول مورد مطالعه،    

 خـودرو  یتم سـوخت رسـان  سیـ سرات یا تعمید یک محصول واسطه در تول  ی خود به عنوان     هن قطع یا

لـذا  .  باشـند    ی برخوردار مـ   ی مختلف از مشخصات متفاوت    يشته و در خودروها   مورد استفاده دا  ها  

 کـه در ارتبـاط بـا اجـزاء          4264 کشور ، شـماره اسـتاندارد        ی مل يبا مراجعه به فهرست استانداردها    

  .  آن استخراج شده است ي کردن موتور برايستم گاز سوزیس

  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

ستم مورد استفاده در گـاز سـوز کـردن          ید که در حال حاضر س     ی گذشته ذکر گرد   يدر قسمت ها  

ز در کـشور  یـ د آن نیـ ن تولی بنـابرا  .ر مرکب کاربرد ندارد     ی است که در آن ش     CNGخودروها از نوع    

از .  گـردد  ین مـ یق واردات تـام یـ از بازار از طریو بخش عمده ن  4ردی گیم انجام يطح محدوددر س

 باشـد ، لـذا   یمت آن می ق تعیینن عامل دری تری مارك قطعه اصلAMنکه در بازار ینرو با توجه بر ا   یا

 80000از بر حسب مارك قطعـه  مت ها ین قین قطعه وجود دارد که ا    ی ا يمت ها برا  ی از ق  یرنج متفاوت 

  . ال متفاوت است ی ر250000ال تا یر

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

 يمـت هـا  ی است ، لـذا ق     یر مرکب موجود در بازار واردات     ید که بخش عمده ش    یشتر اشاره گرد  یپ

  .  محسوب کرد ی جهانيمت های توان بعنوان قیز میآن را ن يعنوان شده برا

                                                
 بوده است که شیر مرکب در آن LPGهمانطوریکه پیشتر ذکر شد در سالیان گذشته سیستم گاز سوز کردن خودروها از نوع  4

  .   می باشد AMفوق به منظور تامین نیاز بازار لذا تولیدات . کاربرد داشت  
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۸ صفحه

 یت قطعـه مـ  یـ فید کننـده و ک یـ مت هـا تـابع برنـد تول   یدرو ، ق خویدکیدر بازار قطعات : ح  یتوض

  .  ن قطعات عنوان کرد ی اي را برایمت ثابتی توان قینمن یباشد بنابرا

  

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

 و لـذا کـامال واضـح    ستم گـاز سـوز خـودرو اسـت      ی از اجزاء س   يقطعه ا ،   طرح   يدیمحصول تول 

   . باشد یم هان قطعات در خودرو یربرد ااست که مورد مصرف و کا

  :گردد ی ميبند میر تقسی زيالزم به ذکر است که بازار قطعات خودرو به بخش ها

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن کننـده آنهـا   ی تأميها  دهند که شرکتیل مین بازار را خودروسازان کشور تشک ی ا  :OEMبازار  

ن کننـده  یتـأم ( سـاپکو  يهـا  شـرکت . نـد ینما یمـ سازان  از خود از قطعهین قطعات مورد ن   یاقدام به تأم  

بازار فروش 
  قطعات
  خودرو

  OOEEMMبازار بازار 
  )بازار خودروسازان(

  OOEESSبازار بازار 

بازار خدمات پس از فروش (
)وابسته به خودروسازان  

  AAMMبازار بازار 
  )خدمات پس از فروش آزاد(

  صادراتصادرات
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۹ صفحه

ن یتـأم (شـرکت اپکـو   ) پاین کننـده شـرکت سـا   یتـأم (پا  یگستر سا   شرکت سازه ) ران خودرو یشرکت ا 

  .ندیآ ین بازار به شمار می فعال در ایاز شرکت اصل) زلیران خودرو دیشرکت ا

 در يدیـ  توليهـا  از خودرويارین در کـشور ، بـس  ین بنـز یت تـام یل محدودیدر حال حاضر به دل 

 يستم گـاز  یـ  س ی شـوند ولـ    ید مـ  یـ تول) ن و گاز    یت مصرف بنز  یقابل( کشور بصورت دوگانه سوز     

  . در آن کاربرد ندارد) قطعه مورد مطالعه ( ر مرکب ی باشد که شی مCNGمورد استفاده از نوع 

 يهـا  باشـد کـه وابـسته بـه شـرکت         ین بازار خدمات پس از فـروش خودروهـا مـ          ی ا  :OESبازار  

کـه خـود    ن بازار ، خودروسازان به آندسته از مجموعه ها ، قطعات و اجـزاء            ی در ا  .خودروساز است 

ران خـودرو  یسازمان خدمات پس از فروش ا . ند  ی نما ی خودرو نصب کرده اند ، خدمات ارائه م        يرو

ن یـ  ايهـا  دك از شـرکت ی مزدا  دك، شرکت گسترش خدمات پارس خودرو،یپا  ی، شرکت سا  ) ساکویا(

  .شوند یه محسوب مگرو

 ی خودرو نـصب مـ  يرو) ر از خودرو سازان یغ( گر  یتوسط مراکز د   خودرو   يستم گاز سوز  یس

ر ین شـ یـ ن قسمت خودرو ندارند و بنـابر ا ی اي ارائه خدمات براي براي تعهد OESگردد و لذا مراکز 

    .   5نداردن شرکت ها قرار یز در فهرست خدمات ایمرکب ن

  

 مختلف در سطح کـشور  ي فروش هایدکیه لوازم یر قطعات خودرو شامل کل    ن بازا ی ا  :AMبازار  

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

  .ندینما یم

                                                
البته همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد اخیرا خودروسازها خود اقدام به دوگانه سوز کردن خودرو می نمایند که در اینصورت براي  5

یمی کاربرد دارد لذا ارائه خدمات پس از فروش نیز متعهد می باشند ولی با توجه بر اینکه قطعه مورد مطالعه در سیستمهاي قد
  قطعه فوق  از فهرست تعهد خودروسازان خارج است 
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۱۰ صفحه

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

د براسـاس مـستندات   یـ ز تولیـ  نيدر صنعت قطعه ساز  است و    يت طرح حاضر، قطعه ساز    یماه

تـوان   یند فوق، نمـ  یرد و لذا خارج از فرا     یگ  ی صورت م   آن يها  د و دستورالعمل  ی، نقشه، روش تول   یفن

بـه  .  کـاربرد اسـت  يگـاه خـود دارا  یگـر هـر قطعـه در جا   یاز طرف د. د و عرضه کرد   ی را تول  يا  قطعه

نـرو در مجمـوع   یاز ا. توان استفاده کـرد     ی را نم  يرگیچ نوع قطعه د   یک قطعه، ه  ی که در عوض     يطور

البتـه واردات   . ن وجود نـدارد   یگزی جا يچگونه کاال ی طرح، ه  يدی محصوالت تول  يتوان گفت که برا     یم

ز یـ  وجود دارند که از مـوارد فـوق ن  ی صنعتيگر واحدهاید شده توسط د یا قطعات تول  ین قطعات   یهم

  .نیگزینه محصوالت جا کرد دای توان یب میبه عنوان محصوالت رق

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

ن قطعـات خـود بـه     یـ ا. دیآ  ی در هر کشور به شمار م      یع مادر و اساس   ی از صنا  یکی يقطعه ساز 

 مـورد اسـتفاده   ا بـازار خـدمات پـس از فـروش آن    یـ انواع خـودرو  د  ی تول در يا   واسطه يعنوان کاال 

 کـشور اسـت و   يسـاز  خـودرو  به مفهوم توسعه صـنعت  ينعت قطعه ساز نرو توسعه ص  یاز ا . دارند

کن یلـ .  کـرد  ی توسـعه کـشورها تلقـ      ي از محورها  یکیتوان به عنوان      ی را م  يلذا مجموعه قطعه ساز   

 که قطعه مـورد مطالعـه در آن   LPG يگازسوز يستم هاید س یکرات ذکر گرد  ه  شتر ب یکه پ یهمانطور

ن یگزی جـا CNGستم یـ گازسوز کردن خودروها خارج و بـا س کاربرد دارد ، از برنامه مصرف طرح       

 در یم ملـ یک طـرح عظـ  یـ نرو هـر چنـد طـرح گـاز سـوز کـردن خودروهـا بعنـوان              یاز ا . شده است   

  LPGستم یـ  بـوده و س CNGستم یـ  سيت صرفا بـرا ین اهمیاکن ی گردد ، لیکشورمان محسوب م

چگونـه  یاز رده خـارج شـدن ، از ه    گـردد بعلـت      ی از آن محسوب م    یز جزئ ی مورد مطالعه ن   که قطعه 

  . باشدی برخوردار نمیتیاهم
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۱۱ صفحه

   

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

 تـراز اول در  ي لـذا کـشورها  . باشـد  یمـ صنعت خـودرو   طرح در يدیمورد مصرف قطعات تول 

ف کننـده   ن مـصر  ین بزرگتـر  یدکننـده و همچنـ    ین تول یم بـه عنـوان بزرگتـر      یتـوان   یرا م  د خودرو یتول

  .میی نمایقطعات مورد مطالعه معرف

بـه عنـوان   (د آنهـا  یـ زان تولیـ د کننـده خـودرو و م  یـ  کشور عمـده تول چندر فهرست یدر جدول ز 

  .آورده شده است) ع مصرف کننده قطعات مورد مطالعهیصنا

  دکننده خودرو در جهان ی عمده تولي کشورها-2جدول شماره 

  )قطعات مورد مطالعهد و مصرف کننده ی عمده توليکشورها(

  2006د خودرو سال یتعداد تول  نام کشورها  فیرد

  ون دستگاه یلی    م11  کایآمر  1
  ون دستگاه یلی    م10,6  ژاپن  2
  ون دستگاه یلی    م5,9  نیچ  3
  ون دستگاه یلی    م15,4  ی غربياروپا  4
  ون دستگاه یلی   م4,1  ی و شرقي مرکزياروپا  5
  ون دستگاه یلی    م15,8  هیانوسیا و اقیآس  6
   خودرو مانند ید جهانی مختلف در ارتباط با توليت های از سايگرد آور: ماخذ 

COM.CARNP.WWW     COM.BOURSENEGAR.WWW   ت آفتاب  ی و ساIR.AFTAB.WWW  

 عنـوان شـده در جـدول کـه بـه عنـوان       يتـوان گفـت کـه کـشورها     یبا توجه به جـدول فـوق مـ      

دکننـده و مـصرف   ی عمـده تول يباشـند، بـه عنـوان کـشورها       یدکننده خودرو م  ی مطرح تول  يکشورها

  .گردند یز محسوب مین مورد مطالعهکننده قطعات 

   معرفی شرایط صادرات-10-1
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۱۲ صفحه

ط یچگونه شـرا ی طرح هيدی صادرات محصوالت تول   ي، برا یه نظر مقررات وزارت بازرگان    از نقط 

 ی و مهندسـ ی صـنعت يک کـاال یـ ن محـصوالت،  یـ  کـه ا  ییکن از آنجـا   یلـ .  وجـود نـدارد    یتیو محدود 

 یطیدکننـده از شـرا    ی تول ي مستلزم برخـوردار   ی جهان ينرو ورود به بازارها   یگردند، از ا    یمحسوب م 

  .ط فوق اشاره شده استیر به شرای زباشد که در جدول یم

   صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نی شرای معرف-3جدول شماره 
  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

 به لحاظ یت رقابتی از مزيبرخوردار  1
  متیق

 ی رقـابت يهـا   مـت ی، ق  خـودرو     مهـم در صـادرات قطعـات       يارهای از مع  یکی
سه یـ تصاد کالن کشور در مقاط اقیز به شرا  ین مورد ن  یباشد که ا    ی م یجهان

  . گرددی مقصد صادرات باز ميبا کشورها
ه، نـرخ  یـ مـت مـواد اول  یتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق  یط م ین شرا یاز جمله ا  

ر بـودن عوامـل فـوق،    یـ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغ       
 صـادرات و  ی صـادرات در زمـان واقعـ   ي اقتـصاد يریپـذ  هیالزم است توج  

  .ردیل قرار گی مقصد مورد تحليور هاکش

 به لحاظ یت رقابتی از مزيبرخوردار  2
  تیفیک

 قطعـات  ي از سریستم سوخت رسانیس بخصوص قطعات ،خودرو قطعات  
 الزم است ی ورود به بازار جهانين رو برایاز ا. باشند یت میفیحساس به ک

  . برخوردار بودی جهانیت رقابتیفیاز ک

 ی و مهندسی فن از توانيبرخوردار  3
  مناسب

ت یـ  معکـوس ، قابل یند مهندسـ ی قطعات ، انجام فرا  ی در طراح  یتوان مهندس 
....... دار و یاز خر یه الزامات مورد ن   یت کل یت مورد انتظار و رعا    یفید با ک  یتول

 الزم ی و مهندسـ ید کننده از تـوان فنـ  ی تول ي است که برخوردار   ياز موارد 
  .  سازد یر میاجتناب ناپذ

نـرو الزم اسـت   یدوره وصول مطالبات در صـادرات عمومـا بـاال اسـت از ا         مناسبی از توان ماليرداربرخو  4
  .  مناسب برخوردار باشد یصادر کننده از توان مال

 کامل صادر کننده از مقـررات و  ی مستلزم آگاهی جهانيت در بازار ها یفعال  ین کامل با امور تجارت جهاییآشنا  5
  .  باشد ی میالزامات تجارت جهان
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۱۳ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

سـابقه اي    وزارت صنایع و معـادن،       همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد در مستندات بانک اطالعاتی        

لذا بـا بررسـی هـاي بیـشتر نتیجـه گیـري       .  وجود ندارد ر مرکب خودرویاز واحدهاي تولید کننده ش  

 کـردن خودروهـا     يستم گاز سـوز   یشده است که واحدهاي فوق تحت عنوان تولید کنندگان اجزاء س          

از طرف دیگر واحدهاي که ذیل عناوین فـوق ثبـت شـده انـد شـامل کلیـه       . در حال فعالیت می باشند   

ــواع مخ    ــاخت ان ــه س ــه در زمین ــردد ک ــی گ ــدهائی م ــات س واح ــف قطع ــتل ــان ی ــوخت رس                یستم س

بنابراین با توجه بـر اینکـه سرفـصل فـوق الـذکر      .  در حال فعالیت می باشند   ( CNG – LPG )يگاز

تنها شامل سازندگان محصوالت مورد مطالعه طـرح حاضـر نمـی باشـد ، لـذا نمـی تـوان آمـاري از           

ولی بـراي اطـالع از فهرسـت واحـدهاي     . د  ارائه کرر مرکبیشظرفیت نصب شده کشور براي تولید   

بنـدي شـده     ، با انجام مطالعات میدانی ، برخی واحدهاي سازنده شناسائی و در جدول زیر جمع  فعال

  .است

  در کشور  ر مرکب خودرویشه  فهرست واحد هاي فعال تولید کنند-4جدول شماره 

  نام واحد  ردیف
سال شروع به 

   فعالیت
  تلفن   محل استقرار

  0511-8528590  مشهد  1378   کورکت آرامش  1
  55249141-2  تهران  1378  گاز خودروشرکت   2

 توسعه ی و مهندسیشرکت طراح  3
  کوی دم-ران خودرو یساخت ا

  تهران  1380
44210454-021 

  
  0511-8528590  مشهد  1375  ینیشرکت مع  4

     مطالعات میدانی : ماخذ   
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۱۴ صفحه

   در کشورر مرکبیشد  بررسی روند ظرفیت نصب شده تولی-2-1-2

 اسـتخراج شـده اسـت و       یدانیـ ق مطالعات م  یر مرکب خودرو از طر    ید ش ی فعال در تول   يواحد ها 

 و بـر اسـاس   یبـ ین بـصورت تقر یبنابر ا. ن واحدها را عنوان کرد    یت ا یق ظرف ی توان بطور دق   یلذا نم 

در سـال بـرآورد    قطعـه  10000 فوق ، يت هر کدام از واحد ها  ی ، متوسط ظرف   یدانیشواهد موجود م  

 فعـال  ي واحـدها يبـردار   شـروع بهـره  خی ، براساس تـار    4جدول شماره   با توجه به    شده است و لذا     

 شـده  يبنـد  ر جمـع یـ  در کشور به شـرح جـدول ز  ر مرکبیشد یت نصب شده تول   یموجود، روند ظرف  

  .است

   در کشورر مرکبیشد یت نصب شده تولی روند ظرف–5جدول شماره 

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

1378  30000  1382  40000 

1379  30000  1383  40000 

1380  40000  1384  40000 

1381  40000  1385  40000 

 ) فعالي واحدهاي بر اساس سال شروع بهره برداريجمع بند(   ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ  

    

  در کشور ر مرکبیشلید واقعی  بررسی روند تو-3-1-2

 جمـع   یدانیـ ق مطالعـات م   یـ  که از طر    خودرو ر مرکب یشدر جدول باال، واحدهاي فعال در تولید        

 فوق عـالوه  يواحدهالیکن نکته ایکه در اینجا باید ذکر گردد اینست که           .  شد   هآورد شده است    يآور

.  باشـند ی خـودرو مـ  ي گاز سـوز ستمیگر قطعات و اجزاء سید د یبر قطعه مورد مطالعه ، در حال تول       

در . بر اساس نیاز بازار و قابلیت اخذ سـفارش ، اقـدام بـه تولیـد مـی نماینـد                 فوق   ين واحدها یبنابرا

نقـش محـوري   )  ماه 5تا  4(بازار قطعات خودرو ، سه عامل قیمت،تحویل به موقع و فروش اعتباري 
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۱۵ صفحه

ند از این بازار سـفارش دریافـت کننـد     دارند ولذا قطعه سازانی می توان      انیمشتررا در سفارش دهی     

 بـا  یوارداتـ  اتبـا توجـه بـه حـضور قطعـ         . که از قابلیت رقابت در عوامـل فـوق برخـوردار باشـند              

را به خـود جلـب نماینـد کـه از     ان یمشتر واحدهایی میتوانند نظر "در بازار ، مسلما   مختلف   يبرندها

  .توان رقابتی باالیی نسبت به سایرین برخوردار باشند

 قابـل نتیجـه گیـري اسـت کـه      ت قطعـه مـورد مطالعـه ،       یـ ن ماه ی و همچن  با توجه به مطالب ذکر شده     

 ی برخـوردار نمـ  ید مشخـص یـ زان تولیـ ر مرکـب از برنامـه و م  ید کننده شـ یتولواحدهاي قطعه ساز    

باقی مانده ظرفیـت خـود را بـه         ولذا تنها متناسب با سفارش کسب شده اقدام به تولید کرده و           باشند  

از ایـن رو بـراي بررسـی تولیـد واقعـی ایـن واحـدها ،از                . د قطعات دیگـر اختـصاص مـی دهنـد         تولی

خـودرو داراي کـاربرد    ( LPG ) ي گـاز یسـوخت رسـان  آنجائیکه قطعات مورد مطالعه تنها در بخش 

 ایـن تقاضـا     از یو بـا در نظـر گـرفتن ایـن کـه بخـش              هستند لذا ما با استفاده از جمع تقاضاي بازار        

  .اقدام به برآورد تولید واقعی کشور خواهیم کرد  تامین میشود ،توارداتوسط 

 در بازار کـشورمان آورده شـده اسـت و       مورد مطالعه   قطعات  جمع مصرف  9جدول شماره   در  

 صورت گرفتـه از    ي ها یاز بازار ، به نظرسنج    ین ن ید داخل و واردات در تام     ین سهم تول  یی تع يبرالذا  

م کـه متعاقـب آن     یـ منطقـه چـراغ بـرق تهـران اسـتناد کـرده ا            چند عمده فروش قطعـات خـودرو در         

گـر  ی درصـد د ی و سـ یمشخص شده است از کل قطعات موجود در بازار حدود هفتاد درصـد داخلـ          

ت بـرآورد شـده   یـ  فـوق و در نظـر گـرفتن ظرف   ي باشـند و لـذا بـا اسـتناد بـر درصـدها      ی م یواردات

ر برآورد شـده اسـت   یشور به صورت جدول ز   در ک  ید واقع ی ، روند تول   ید کننده داخل  ی تول يواحدها

.  
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۱۶ صفحه

   عدد – گذشته يها  سالیط  خودرور مرکبیش ید واقعی روند تول-6جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  

- - 14400  14400 14400 14400 14400 7200  

  نشان داده شده است  ید واقعیتولر روند یدر نمودار ز

نمودار روند  تولید واقعی شیر مرکب خودرو

0

4000

8000

12000

16000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول س ال 
1385

عدد  

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

  .     ال آمده است یند آن ذی است که فرايگره ختیکشور ما رتکنولوژي تولید شیر مرکب در 

  

  

  

  

  

با بررسی تکنولوژي مورد استفاده در تولید شیر مرکب ، باید گفت کـه تفـاوت عمـده در نـوع و                 

ژي مـورد اسـتفاده واحـد هـاي فعـال در کـشور وجـود نـدارد و کلیـه ایـن واحـدها از                  سطح تکنولو 

 فلزشمش 
ذوب 

شمش  
 در کوره

  ریختگري
 فلز مذاب

 ماشینکاري
 

 موناژ قطعات
  طعه ق

  آماده
  فروش

ماشینکاري 
متعلقات 
 شیر

 مواد اولیه
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۱۷ صفحه

لـیکن آنچـه کـه سـبب ایجـاد تمـایز بـین قطعـات تولیـد شـده           . تکنولوژي یکسان استفاده مـی کننـد       

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

o در انتخاب مواد و ریخته گري آن  توان فنی و مهندسی واحد تولیدي  

o ها دقت عمل و کیفیت قالب  

o دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري و تولید تلرانس هاي دقیق  

 همچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژي تولید شیر مرکب در سایر نقاط جهان عالوه بـر روش               

اینـد متـالوژي پـودر سـبب تولیـد      اسـتفاده ازفر  .  ریختگري ، روش متـالوژي پـودر نیـز مـی باشـد              

این قطعات در خودروهاي گران قیمت و لـوکس مـورد اسـتفاده     . محصول دقیق و مرغوب می گردد       

  . دارند 
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۱۸ صفحه

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

 از طـرف  .کـاربرد دارنـد    هـا خـودرو  در هستند کـه  يمحصوالت واسطه اقطعات مورد مطالعه،  

د یـ  توليزیـ ر ن برنامـه ی بنـابرا .  اسـت   AMن قطعه در حال حاضر صـرفا در بـازار   یگر مصرف اید

 خـودرو  بـازار خـدمات پـس از فـروش     يهـا  استی قطعه ساز به طور کامل تابع سی صنعت يواحدها

 ه شـده اسـت و  د قطعـات در کـشور آورد  یـ  تول  شـده  ت نـصب  یـ  ظرف 5جـدول شـماره     در  . باشد    یم

 از.  آورده شـد     6جـدول شـماره     وه اسـتخراج آن در      ین واحدها به همراه شـ     ی ا ید واقع ین تول یهمچن

 ی آورد مـ   درصـد بـر   36کـشور معـادل      فعـال در     ينرو با استناد بر آمار فوق ، راندمان واحـدها         یا

  .شود
  

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

ن بـا  یهمچنـ . باشـد  یر مـ یـ آالت ز نیازمنـد اسـتفاده از ماشـ   ینمحصول مورد مطالعه    د  یند تول یفرا

ز در جـدول  یـ  سـازنده آنهـا ن   يهـا   سازان فعال کشور، کشورها و شرکت        از قطعه  يمراجعه به تعداد  

  . شده استيآور ر جمعیز

   ر مرکب خودرویآالت تولید ش  فهرست ماشین-7  شمارهجدول
  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

  0262-3830510 شرکت اکسایتون 
 °1500cکوره ذوب برنج با دماي   1  88810760  تولیدي پرتو کوره 
  88886684  صنایع کوره ایران 

  -  روسیه   تن200ن با تناژ یدستگاه دایکاست فلزات رنگ  2
  55406979  ایران ماشین   تجهیزات مذاب ریز  3

    0411-2893893  ماشین سازي تبریز
  88260575  شرکت تهران ماشین ابزار  ن تراشماشی  4

    0411-2893893  ماشین سازي تبریز
 0511-66176675  شرکت فرز سازان   ماشین فرز  5
  0411-2893893  ماشین سازي تبریز  ماشین مته  6
  0411-2893893  ماشین سازي تبریز  ماشین سنگ  7
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۱۹ صفحه

  -  شین سازان سطح کشورما  ماشین برش زواید  8
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۲۰ صفحه

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

چگونـه سـابقه   یهع و معـادن،  ی وزارت صنایبانک اطالعات صنعتز ذکر شد در   یشتر ن یکه پ یهمانطور

  در حـال    ي توان در مورد طـرح هـا       ین نم یبنابرا. ر مرکب وجود ندارد     ید ش ی تول يصدور مجوز برا  

 رسد که طـرح  ین قطعه به نظر نم    یت بازار ا  یکن با توجه به وضع    یل.  را ارائه کرد     یز اطالعات ینجاد  یا

  . جاد باشد یز در کشور در مرحله ای نیخاص

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

ن یجـاد و همچنـ  ی در حـال ا يها  فعال و طرحيد واحدهایق تولی از طرک محصول عموما ی عرضه

  . قرار گرفته استی که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسرندی گیمواردات صورت 

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) الف

هـاي    خـودرو در سـال  ر مرکـب یشـ   ظرفیت نصب شـده کـشور بـراي تولید        5جدول شماره   در  

 قطعـات بـرآورد گردیـد  و لـذا بـا       ایـن  تولیـد واقعـی  6همچنین در جدول شماره     . گذشته آورده شد  

ایسه ظرفیت نصب شده و تولید واقعی در سالهاي گذشته ، مشاهده می گردد کـه واحـدهاي فـوق       مق

از اینـرو مـی تـوان گفـت کـه در سـالهاي       . خود در حال فعالیت بوده انـد      ی و عمل  یاسم ظرفیت   ریز

اضا ، واحدهاي فعال کشورمان قابلیت افزایش تولیـد را خواهنـد داشـت و        قآینده در صورت وجود ت    

 درصـد فـرض گـردد    80ایت در صورتیکه راندمان تولیدي این واحدها پس از افزایش ظرفیت              در نه 

   .   عدد را دارا هستند 32000 پتانسیل تولید ساالنه در اینصورت واحدهاي فوق 

  

  

  

  جادی در حال اي واحدهاد داخلیتول ینیب شی پ)ب
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۲۱ صفحه

ر مرکـب وجـود   ید شیجاد تولی در حال اي در مورد واحدهايد که آمار مستند   یشتر عنوان گرد  یپ

نـده اظهـار   ید آنها در آی تولینیش بین پی و همچني توان در مورد زمان بهره بردارینرو نمیندارد از ا 

  .نظر کرد 
  

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

ن قطعـات شـماره تعرفـه    یـ  شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه عنوان شد کـه ا یدر قسمت بررس 

شـوند کـه متـشکل از تعـداد متنـوع از       ی وارد مـ يا ن قطعات بـه صـورت مجموعـه      یا.  ندارند یمستقل

 بـه شـماره تعرفـه وجـود     ی امکـان دسترسـ    ی و لذا تنها در مورد قطعات عموم       .قطعات مختلف است  

  . از حجم واردات آنها ارائه کردیقیتوان آمار دق ین نمی بنابرادارد 

   عرضه يجمع بند •

  . خودرو آمده است  ر مرکب خودرویشعرضه ل یپتانس ير جمع بندیدر جدول ز

  عرضه ل یپتانسبینی   پیش-8جدول شماره 
  عدد   –مقدار 

  شرح
1386  1387  1388  

 32000 32000 32000  بینی پتانسیل عرضه واحدهاي فعال پیش

    0  0  0  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

  امشخصن  واردات

 32000 32000  32000  جمع کل عرضه
  

اسـب بـا سـفارش    متند خود را یزان تولین است که هر چند در حال حاضر قطعه سازان میل عرضه ای منظور از پتانس -1

 را ن شده در جدول باالیید تا سطح تعیش تولیت افزای بوده و قابلید واقعیت آنان باالتر از تولیکن ظرفی دهند ، ل یبازار انجام م  

  .دارا هستند 
   از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی روند مصرف -4-2
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۲۲ صفحه

 LPG يستم هـا یـ  خـودرو اسـت کـه در س   يستم گازسـوز یـ  از اجزاء س یکی مورد مطالعه  هقطع

ز یـ گـر بـازار خـدمات پـس از فـروش خـودرو ن      یاز طـرف د .  ردیـ  گ یمـ استفاده قرار   استفاده   مورد

ن قطعـات ، الزم اسـت تعـداد    یـ  روند مصرف ا یظور بررس ه من لذا ب . ن قطعات است    یمصرف کننده ا  

در ادامه بررسی هـاي     .رد  ی در کشور مورد توجه قرار گ       LPGستم  ی استفاده کننده از س    يهاخودرو

  .الزم در این خصوص انجام گردیده است 
  

  مصرف در خودرو سازانبرآورد ) الف

 يه سـوز کـردن خودروهـا    خودرو ساز شروع به دوگان     يهر چند که در حال حاضر شرکت ها       

قطعـه مـورد   ( ر مرکـب  ی اسـت کـه در آن شـ   CNGستم مورد استفاده ی سی خود کرده اند ول يدیتول

ر مرکـب خـودرو در نـزد خودروسـازان     ی تـوان گفـت کـه شـ    ین مـ یـ بنابر ا . کاربرد ندارد   ) مطالعه  

  .مصرف ندارد 

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

در تعمیرات و خـدمات پـس از     (Slow moving) ، از جمله قطعات کند مصرف خودرور مرکبیش

ز خـودرو ،  رگـاه مجـا   بر اساس یک نظـر سـنجی از چنـد تعمی           لذا. شوند  فروش خودرو محسوب می   

یعنـی هـر   (6.باشـد   مـی 2/0معـادل   ) يدوران بهره بردار( ضریب مصرف این قطعات در هر خودرو    

  ) نماید را تعویض می مورد مطالعهقطعات  سال یکبار 5خودرو در هر 

 کـه  یی مصرف سوخت ، تعـداد کـل خودروهـا   ينه ساز یبا استناد بر آمار ارائه شده سازمان به       

 طرح گـاز سـوز     ين تعداد از ابتدا   ی که ا  دن باش ی دستگاه م  72000ند  ی نما ی استفاده م  LPGستم  یاز س 

 خودروهـا متوقـف    يستم رو ین س یصب ا ده و پس از آن ن     ی انجام گرد  1381کردن خودروها تا سال     

 رود ، یر مرکـب بکـار مـ   یک عدد ش ینکه در هر خودرو تنها      ینرو با در نظر گرفتن ا     یاز ا  . شده است   
                                                

 .این عدد از طریق نظرسنجی از چند تعمیرگاه مجاز خودرو نتیجه گیري شده است 6
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۲۳ صفحه

 عـدد بـر   14400انه ین قطعـه ، کـل مـصرف سـال    یـ  اي برا 2/0ب مصرف   ین با احتساب ضر   یو همچن 

  .  گردد یآورد م
  

   خودرور مرکبیشبندي میزان مصرف داخل  جمع •

    در کشورر مرکبیشبندي مصرف   جمع-9دول شماره ج

  )عدد ( سازانمصرف خودرو  سال
 مصرف خدمات پس از فروش

  عدد  –خودرو 
  عدد -جمع کل مصرف 

1380  0  14400  14400 

1381  0  14400 14400 

1382  0  14400 14400 

1383  0  14400 14400 

1384  0  14400 14400 

 7200 7200  0  مه اولین1385
  

نمودار روند  مصرف شیر مرکب خودرو

0

4000

8000

12000

16000

1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول   1385

دد
ع

 
  

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

باشـد کـه قطعـات مـورد مطالعـه بـه عنـوان بخـشی از                   یک خودرو متشکل از هزاران قطعه مـی       

هاي قبلی عنوان شد کـه ایـن قطعـات بـه      همچنین در قسمت . گردند  مجموعه قطعات فوق محسوب می    

« اي و یـا تحـت عنـوان     تک داراي شماره تعرفه مستقل نبوده و بلکه به صورت مجموعه       صورت تک   

از اینـرو بـراي تعیـین    . باشـند   داراي هویـت از نگـاه وزارت بازرگـانی مـی           »  منفصله خودرو  قطعات

( دهنـد   میزان صادرات، عموماً قطعات خودرو را به صورت یک خـانواده مـشترك مـدنظر قـرار مـی            

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

  :ایم هاي گذشته را عنوان کرده در سال

  

  هاي گذشته   میزان صادرات انواع قطعات خودرو در سال-10 جدول شماره

  1385  1384  1383  1382  واحد  شرح

  350  300  210  192  ون دالریلیم  زان کل صادرات قطعات خودرویم

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

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

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

زان درو قـرار دارد کـه در جـدول بـاال میـ            قطعات کند مصرف خو    ردیفدر مورد مطالعه قطعات  

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

صـادرات  رکاران صنعت و بازار ،  ی دست اند   مطابق اظهار برخ   یقطعات کند مصرف وجود ندارد ول     

آمـار موثـق در ایـن مـورد ، امکـان ارائـه       ل نبـود   ی بـدل  ین قطعات در گذشته وجود داشته است ول       یا

   . آماري براي صادرات وجود ندارد 
  

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

  ده برآورد میزان تقاضاي داخل در آین-1-6-2

 اسـت کـه در   ی و آنهـم در خودروهـائ   صـنعت خـودرو   موارد کاربرد قطعات مـورد مطالعـه در         

د یـ نجـا با ی کـه در ا ينکتـه ا . اسـت   آن ها نصب شـده      يرو LPG يستم گازسوز ی گذشته س  يسالها

.  کـاربرد دارد  LPGستم یـ  گاز سوز با سير مرکب خودرو تنها در خودروهاین است ش  یگفته شود ا  

لـذا  . ن طرح متوقف شـده اسـت   ی خودروها نصب شده و پس از آن ا        ي رو 1381ستم تا سال    ین س یا

 است کـه  یهیبد.  فوق وجود خواهد داشت     ي از خودروها  ي بازار صرفا تا زمان بهره بردار      ياضاقت

 .دیز به صفر خواهـد رسـ      ی بازار ن  ياضاق فوق از بازار ، ت     يپس از مستهلک شدن و خروج خودروها      

 باشد ، لـذا در دوره مـورد   یک خودرو باال می یس دهیکه در کشور ما طول عمر سرو     ی از آنجائ  یول

 موجـود در گذشـته را     ياضـا قم ت ی توان ی بازار همچنان وجود خواهد داشت و ما م        ياضاقمطالعه ، ت  

ش ی عـدد پـ  14400نـده  یاضـا در آ قب تعـداد ت یـ ن ترتیم که بـد   یز فرض نمائ  ینده ن یاضا در آ  قبعنوان ت 

   . شودی مینیب

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

آورده شـد   کند مصرف خودرو از کـشور قطعات سابقه صادرات 10ول شماره   جددر  هر چند که    

 در مـورد مقـدار آن در   ي رغم وجود صادرات در گذشته ، آمار قابل اسـتناد ینکه علی بر ا  رکن نظ یل. 

نجـا  ی کـرد و تنهـا در ا  ینـ یش بی را پـ یخاصـ  م توان رقـ یز نمینده نی باشد ، لذا در مورد آیدست نم 

وجود داشـته و  یریدر سـطح چـشمگ  ن قطعـات  یصادرات امطابق شواهد موجود ان ذکر است که  یشا

  .  باشد یز مینش یقابل افزا

  

  

   برآورد تقاضاي کل-3-6-2
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۲۶ صفحه

ق یـ توجـه بـه نبـود آمـار دق     بازار داخـل و صـادرات اسـت کـه بـا      ي کل مجموع تقاضا  يتقاضا

  .  داخل در نظر گرفته شده است ياضاق کل معادل تياضا  تق،صادرات

  

   ر مرکب خودرویش کل ي برآورد تقاضا-11جدول شماره 
  عدد  – تقاضا ینیش بیپ

  سال
  صادرات  بازار داخل

  عدد  – کل يتقاضا

1386  14400  -  14400 
1387  14400 -  14400 
1388  14400 -  14400 

  

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

  توجیه پذیري بازار

نـده بـازار   ی آ ي هـا  در سـال چنـین بـر مـی آیـد کـه      عرضه و تقاضا ینیش ب یپاز موازنه جداول    

 کـه   LPG يستم هـا  یـ گر استفاده از س   یاز طرف د   . عرضه برخوردار خواهد بود      مازادکشور از   

ن ی تـر یله اصـل ینوسـ ی کاربرد اسـت ، متوقـف شـده اسـت و بد      يعه دارا در آن قطعه مورد مطال    

 يجـاد واحـدها  ی است کـه ا يریگ جهین قابل نتیبنابرا .ن رفته است  یر مرکب خودرو از ب    یبازار ش 

 ین مـ  یبنـابرا . اسـت ر  یپـذ ناه  یبه لحاظ بازار توج    یط کنون یدر شرا ن قطعات   ید ا ی تول يد برا یجد

 یت پاسـخ دهـ  یـ  موجـود قابل يت واحـدها یـ ز ظرفیدرات نتوان گفت که در صورت گسترش صا     

در مطالعـات در نظـر      واردات بـه کـشور      که  ین از آنجائ  یهمچن. از بازار را دارا هستند      ی به ن  یکاف

  .  شود یه نمید توصی جديجاد طرح هایع جهات ایگرفته نشده است لذا با توجه بر جم
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۲۷ صفحه

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

  محصول طرحد ی به روش تولی نگاه-1-3

  :به صورت زیر استر مرکب یشفرایند تولید 

  

  

  

  

  

  

  

  
  هاي مختلف فرایند تولید شرحی بر فعالیت

v ذوب شمش برنج در کوره  

ایـن شـمش عمومـاً داراي آلیـاژ مـورد نظـر          .  است برنج، شمش     طرح محصولمواد اولیه تولید    

شـمش از بـازار تهیـه    . نمایـد   نهایی است و بسیار به ندرت قطعه ساز اقدام به آلیاژ سازي مـی              قطعه

  .گردد  درجه سانتیگراد ذوب می1500-16000هایی با حرارت  شده و به وسیله کوره

v  گريه قسمت ریختانتقال مذاب به  

 بـه  قـسمت ن شـود تـا در ایـ      منتقل مـی   گريه  قسمت ریخت  پس از ذوب به وسیله کارگر به         برنج

  .داخل قالب تزریق گردد

  

 فلزشمش 
ذوب 

شمش  
 در کوره

  ریختگري
 فلز مذاب

 ماشینکاري
 

 موناژ قطعات
  قطعه 
  آماده
  فروش

ماشینکاري 
متعلقات 
 شیر

 مواد اولیه
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۲۸ صفحه

v مذاب به داخل قالبگريه ریخت   

  . شود  میقیتزر به داخل قالب گريه  ریختپرسفلز مذاب به وسیله 

v خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن  

ایـن قطعـات   . گـردد    مـی   خـارج  پس از انجماد و سرد شدن مذاب در داخل قالب، قطعـه از قالـب              

باشـد از قطعـه اصـلی جـدا      هـا مـی   ي زائد که شـامل راهکارهـا و گلـویی   ها آوري شده و قسمت    جمع

  )تریم کردن قطعه(شود  می

v ماشینکاري  

گري شده عمومـاً  بـه لحـاظ ابعـادي و صـافی سـطح از وضـعیت مـورد انتظـار                 ه  قطعات ریخت 

 اتـصال بـه   ي ، بخصوص محل هاهاي مورد نظر قطعه  از اینرو الزم است محل    . باشند  برخوردار نمی 

  .  ماشینکاري و به صافی و دقت ابعادي مورد نیاز رسانده شودقیستم بطور دقیس

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

  

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

ی کـه ایـن روش    شرح داده شـد بنـابراین در صـورت   3-1 در بند گري قطعاته ریختروش تولید  

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

  :حاصل خواهد شد

روش تولید مـورد اسـتفاده در سـایر کـشورهاي جهـان نیـز همـان روش تولیـد مـورد                •

  . استفاده در کشور ایران است 
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۲۹ صفحه

وش متـالوژي پـودر نیـز       در برخی کشورهاي پیـشرفته عـالوه بـر روش ریختگـري ، ر              •

استفاده ازفراینـد متـالوژي پـودر سـبب تولیـد محـصول            .  مورد استفاده قرار می گیرد      

 . دقیق و مرغوب شده و قابلیت رقابتی قطعه را در بازار افزایش می دهد 

  . قطعات تولیدي از این طریق در خودروهاي لوکس و گران قیمت مورد استفاده دارد 

  

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

ه ختـ ی ريتکنولـوژ ، نقاط قـوت و ضـعف    مطرح در سطح جهان ي ها بر شرح تکنولوژي توجهبا  

مـورد  (  پـودر  ي متـالوژ يسه با تکنولـوژ یرد در مقای گی که در کشورمان مورد استفاده قرار م  يگر

  :ست شده اهیتهجدول زیر ) شرفته ی پي کشورهایاستفاده در برخ

  

  شیر مرکب خودرو تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي تولید -12 جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت

  پائین بودن حجم سرمایه گذاري -1
عدم نیاز تازه واردان به صنعت براي خرید دانش فنـی       -2

 و تکنولوژي
هـاي مختلـف صـنعت     قابلیت تولید قطعات براي شـاخه    -3

  خودرو و غیر خودرو

وش ریختگري داراي کیفیت و دقت پائین قطعه تولیدي از ر
تر از قطعه اي است که از طریق متالوژي پودر تولید شده 

  . است 
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۳۰ صفحه

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

  نیاز

ه ثابـت  یت حجـم سـرما  یاز و در نها   یآالت مورد ن    نیت براساس حداقل امکانات و ماش     یحداقل ظرف 

از بـرآورد و سـپس    یـ آالت و امکانات مورد ن      نینجا ابتدا حداقل ماش   ین در ا  یبنابرا. گردد  ین م ییآن تع 

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیبراساس آن حداقل ظرف

 یک واحد صنعتیجاد ی است که صرف اییها نهی ثابت طرح مشتمل بر هزيگذار هی سرمايها نهیهز

 :گردد که عبارتند از یم

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   

ل یذ ن جدولیجود در ال گنجانده شده است و اعداد موین طرح در جدول ذیالذکر ا  فوقيها نهیهز

  :گردد یل در ادامه ارائه میبه تفص
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۳۱ صفحه

  

  ر مرکب خودرویشد یاز واحد تولیه ثابت مورد نی حداقل سرما-13جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

يدیتولالت  آ نیماش  1  1260  
  320  دیزات و ابزار آالت تولیتجه  
  480  ساتیتأس  2
  1330  ها نساختما  3
  460  زمین  4
  129,5  سازي محوطه  5
  200  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  6
  250  وسایط نقلیه  7
  150  وسایل اداري و خدماتی  8
  80  برداري هاي قبل از بهره هزینه  9
  232,5  )  درصد هزینه هاي باال 5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  10

  الیون ریلی               م4892ه ثابت               یجمع کل سرما
  

  زمین -1-5

ن مـورد  ینـرو حـداقل زمـ   یاز ا.  متر مربع برآورد شـد 760 طرح معادل ي کار يمجموع کل فضاها  

گـردد کـه    ین فـرض مـ  ین زمـ ی تأميها نهین هزیی تعيبرا. گردد ی متر مربع برآورد م  2300از طرح   ین

د هر متـر مربـع   یمت خرینرو قیاشد از اب ی در سطح کشور می صنعتي از شهرك ها  یکی يمحل اجرا 

ال یـ ون ریـ لی م460ن معادل ید زمینه خرین صورت کل هزیگردد که در ا    یال فرض م  ی ر 200,000آن  

  .گردد یبرآورد م
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۳۲ صفحه

  سازي  محوطه-2-5

نـرو  یاز ا.  شـده اسـت  ینـ یب شی در سـطح کـشور پـ       ی صنعت يها   از شهرك  یکی طرح،   يمحل اجرا 

 و يهـا، درب ورود  ی و حصارکـش  یوار کـش  یـ ن، د یطح زمـ  ی تـس   آن کـه شـامل     يساز  نه محوطه یهز

ل آورده یـ  آن در جـدول ذ  يهـا   نـه ین موارد بـه همـراه هز      یره است که شرح کامل ا     ی سبز و غ   يفضا

  . شده است

  ي محوطه سازينه های  هز-14جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

  لایون ریلی م–نه کل یهز  )الیر(نه واحد یهز

  30  50000  600   سبزيفضا  1
  32  80000  400  نگی و پارکیابان کشیخ  2
  67,5  150000  450  یوار کشید  3

  129,5  -  -  جمع کل
  

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-3-5

ر یـ ز بـه صـورت ز  یـ  ني کارياز، حداقل فضاهایزات مورد نیآالت و تجه نیبا توجه به حداقل ماش 

  .ده استین گردییتع

  ر مرکب خودروید شیتول  واحدي کارين حداقل فضاهایی تع-15جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع یهز
  )الیر(

  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– يدارا  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5

  1330  -  760  جمع کل
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  تجهیزات  و  حداقل ماشین آالت-4-5

شـیر مرکـب     سـاخت یک واحد صنعتی ير برایآالت ز نیف شده ماش  ید تعر یند تول یبا توجه به فرا   

    .باشد یاز میمورد ن

  ر مرکب خودروها ید شیک واحد تولیاز یآالت مورد ن نی حداقل ماش-16جدول شماره 

  الیون ریلی م–مت کل یق  الی ر–مت واحد یق  تعداد  ن یمنبع تام  االت نیشرح ماش  فیرد
  400  200،000،000  2 نیتام °1500c يکوره با دما  1
  200  200،000،000  1 نیتام   تن100 –کاست یپرس دا  2
  200  100،000،000  2 داخل  ن تراشیماش  3
  260  130،000،000  2 خلدا  ن فرزیماش  4
  120  60،000،000  2 داخل  لین دریماش  5
  30  30،000،000  1  داخل  دین برش زوایماش  6
  50  50،000،000  - داخل  ریسا  7

  الیون ریلی            م1260جمع کل                
   

  ازیزات مورد نیحداقل تجه

  .از خواهد بود یز مورد نیل نیزات ذین آالت ذکر شده در جدول باال ، تجهیعالوه بر ماش

  ر مرکب خودروهاید شیتولک واحد یاز یزات مورد نی حداقل تجه-17جدول شماره 

  الیون ریلی م–مت کل یق  الی ر–مت واحد یق  تعداد  زاتیشرح تجه  فیرد

  200  100،000،000  2 ی دائميها قالب  1
  50  -  -   يزیزات مذاب ریتجه  2
  20  -  -  ينکاری ماشزاتیتجه  3
  50  -  -  ریسا  5

  الیون ریلی         م320جمع کل       
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  ی و کارگاهیشگاهیزات آزمای تجه-5-5

 آن، يدیـ ن آالت تولی نـدارد چـرا کـه بـا اسـتفاده از ماشـ          یزات کارگـاه  یاز به تجه  یطرح حاضر ن  

 زیـ  نیشگاهیـ زات آزماین در خصوص تجهیهمچن. ز وجود دارد ی ن یراتی تعم يها  تی فعال يامکان اجرا 

باشـد کـه    ی ميک کارگاه قطعه سازی در سطح یشگاهیزات آزمایاز به تجهیالزم است ذکر شود که ن  

  ،سـنج  یزات شامل دستگاه سخت   ین تجه یا. گردد  یال برآورد م  یون ر یلی م 200ن آنها معادل    ینه تأم یهز

  . است.... اب یش کشش ، استحکام فلزات ، دستگاه ترك یدستگاه آزما

  ساتیتاس -6-5

  .از برآورد شده استیسات مورد نید، تأسیند تولیاز و فرایآالت مورد ن نیجه به ماشبا تو

   يساز از واحد قطعهی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس-18جدول شماره 

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

  )الیر

 انشعاب و يها نهی   هزKW  200توان    برق  1
  200   الزمزاتیتجه

  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       480جمع کل       
  

  ی و خدماتيل اداری وسا-7-5
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ل یره و وسـا یـ هـا و غ  لیـ ، فايوتر و متعلقات، مبلمـان ادار    ی کار، کامپ  يزهایامل م  ش يل ادار یوسا

باشـد   ی مـ یل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفـاه   ی، وسا یل حمل و نقل دست    یز مانند وسا  ی ن یخدمات

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

  یبرون کارگاه/ ن حمل و نقل دروآالت نی ماش-8-5

سان و یـ ک دسـتگاه وانـت ن  یـ از بـه  ی نی واحد صنعت ي جار يها  تیات و فعال  ی عمل يبه منظور اجرا  

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

ز یـ ن قطعـات    يریفتـراك بـه منظـور بـارگ       یازمنـد اسـتفاده از ل     ی بزرگ ن  ی صنعت يالبته در واحدها  

باشـد لـذا از لحـاظ کـردن آن صـرف نظـر            یت م ین حداقل ظرف  یینجا چون هدف تع   یباشد که در ا     یم

  .شده است

  يبردار  قبل از بهرهيها نهی هز-9-5

، ثبـت شـرکت، اخـذ    یش مهندسـ یه و پـ یـ نه مطالعـات اول ی شامل هزيبردار  قبل از بهره يها  نهیهز

ال یـ ون ریـ لی م80 آن معادل يها نهیاهد بود که هز   ره خو یدها و غ  یها و بازد    ، مسافرت یالت بانک یتسه

  . گرددیبرآورد م

    نشدهینیش بیپ يها نهی هز-10-5

 گـردد کـه   یثابـت لحـاظ مـ    هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سـرما ینیش بی پيها نهیهز

  .خواهد بود ال یون ریلیم  232,5معادل 

  

   طرحيت اقتصادی برآورد حداقل ظرف-11-5

 حاصـل عـالوه بـر     ي است که در آن درآمـدها      یتی، ظرف يدیک واحد تول  ی ي اقتصاد تیحداقل ظرف 

نـرو بـا   یاز ا. دیـ جـاد نما یگـذار ا  هی سرمايز برایها، حداقل سود قابل قبول را ن نهیه هز ی کل یده  پوشش
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ن یـی  تعيهـا  ش فـرض  ینجا ابتدا پ  یگردد که در ا     ی طرح برآورد م   يت اقتصاد ینگرش فوق، حداقل ظرف   

ت ارائـه خواهـد   یـ  داده شده و سپس با استناد بر آنها، حـداقل ظرف           ي شرح مختصر  يادت اقتص یظرف

  .شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

 يدیـ  است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محـصوالت تول       يدیزان تول ید، م ینقطه سربسر تول  

 يهـا مـساو   نـه ید هزیـ گر در نقطـه سربـسر تول  یدهد و به عبارت د ی طرح را پوشش ميها  نهیتنها هز 

  . الزم است باالتر از نقطه سربسر باشديد اقتصادیت تولین ظرفیبنابرا. باشد یدرآمدها م

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابـت  یسـرما ( کـل آن  يگـذار  هی تابع حجـم سـرما  يک طرح اقتصادیحداقل سود مورد انتظار     

 یالت بـانک  ی براسـاس نـرخ بهـره تـسه        نرخ سود مـورد انتظـار عمومـاً       . باشد  یم) ه در گردش  یسرما

ن عموماً سـود مـورد انتظـار    یبنابرا.  درصد است  12 معادل   یدر کشور ما سود بانک    . شود  ین م ییتع

 ي بـرا یش از نـرخ بهـره بـانک   ی درصـد بـ  پنجـاه  حـدود  یشود که نرخ بازگشت     ین م یی تع يطرح طور 

  .دیجاد نمایگذار ا هیسرما

ـ ، حـداقل ظرف   الزميل هـا یه و تحل یز تجز ت بر مطالب ذکر شده و پس ا       یبا عنا   يت اقتـصاد ی

ـ  درصـد ظرف 70دل ا طـرح معـ   یت عمل ی که ظرف  .شنهاد شده است  یپ عدد 100000طرح    یت اسـم ی

   . در سال در نظر گرفته خواهد شد عدد 70000 یعنی

ـ د محصول طرح ، متوسط ظرف     ی فعال در تول   ي واحدها یدر قسمت بررس  : ح  یتوض  10000ت  ی

ـ لـذا در خـصوص آن با  . دین گردیی عدد تع100000ت ینجا حداقل ظرف ی در ا  یولعدد عنوان شد     د ی

ـ  فعـال در کـشور ، تول       يت واحدها ین بودن ظرف  یل پائ یگفت که دل    در یر قطعـات صـنعت  ید سـا  ی

  .  بواسطه آن است یت واقعیل ظرفی فوق و تکميواحدها
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  ن آنی و محل تامانهیاز سالیه عمده مورد نی برآورد مواد اول-6

  ه عمدهی نوع ماده اولی معرف-1-6

 آنهـا  ییایمیز شـ یاژ و آنـال یـ ن مـواد براسـاس آل  یـ  است کـه ا اژ برنج یآل طرح،   یه مصرف یماده اول 

 صـورت  یی قطعـه نهـا  ی مشخـصات فنـ  بـا توجـه بـر    ن موادیااژ ین نوع آل  ییتع. گردند  ی م يبند  درجه

   .ردیگ یم

  هین مواد اولی منابع تأمی معرف-2-6

 یر برخـ  یـ در جـدول ز   . ن اسـت  ی داخـل کـشور قابـل تـأم        ي طـرح از بازارهـا     ی مصرف اژ برنج یآل

  . طرح آورده شده استیه مصرفی عرضه کننده ماده اوليها شرکت

  ه طرحین کننده مواد اولی چند شرکت تأمی معرف-19جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  فیرد

     قم 02518840891  ينور  1
     تهران66302108  یمومن  2
     تهران33940309  متال  3

  

  هیزان مصرف ساالنه مواد اولی برآورد م-3-6

گـر  یاز طـرف د . باشـد  ید قطعـه مـ  یـ زان تولیـ ه طرح به طور کامل تـابع م     یزان مصرف مواد اول   یم

د یـ ت تولیـ ن پـرت بـه ظرف  یه به صورت پرت از آن جدا خواهد شد که الزم است ا     ی از ماده اول   یبخش

  .ردیه مورد توجه قرار گیانه مواد اولیزان مصرف سالیبه عنوان ماضافه شده و حاصل جمع 

 و يگـر ه ختـ یرد قطعات طرح    یروش تول د عنوان شد که     ی و روش تول   ي تکنولوژ یدر قسمت معرف  

  10 است که معمـوالً آن را معـادل   ییزان پرت تابع اندازه و وزن قطعه نهایم. خواهد بود    ينکاریماش

  .رندیگ یر م در نظییدرصد وزن قطعه نها
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 گـرم  پانصد را معادل يدی ، متوسط وزن هر دست از قطعات تول      ی مصرف مواد برآورد وزن    يبرا

ه یـ زان کـل مـواد اول  یـ  و پرت مواد در نظر گرفتـه شـده ، م        یت نهائ یدر نظر گرفته و با توجه بر ظرف       

  . تن خواهد بود 55از ساالنه یمورد ن

 کـه  از اسـت  یـ  مـورد ن ين کاری ماشندی فرايز برای نيع خنک کاریما ،   یه اصل یعالوه بر مواد اول   

  . د خواهد بود یت تولیک درصد ظرفیزان ی به ممصرف آن 

  یه مصرفی مواد اوليها متی برآورد ق-4-6

 بـا  ن مـواد یـ مـت ا ی ق متوسـط نجاینرو در ایاز ا. دی گردی معرففوالد طرح انواع  یه مصرف یماده اول 

زان یـ  کـه بـا ضـرب آن در م     شـده اسـت    لو بـرآورد  یل بر هر ک   ای ر 25000استفاده از استعالم بازار     

  . است ینیش بی قابل پیه مصرفینه ساالنه مواد اولیهز)  تن 50( مصرف ساالنه 

  ندهیاز در گذشته و آین اقالم عمده مورد نی در روند تأمی تحوالت اساسی بررس-5-6

یمـت ایـن فلـز در بـازار داخلـی و      ق. می باشد) برنج ( ماده اولیه مصرفی طرح آلیاژ فلزات رنگین       

از اینرو در این قسمت تحـول اساسـی       )  مواد اولیه تولید برنج     ( جهانی تابع قیمت مس و روي است        

هـا   الزم به ذکر است که در کشور مـا نیـز قیمـت   . در بازار این مواد مورد بررسی قرار خواهد گرفت     

أمین بایـد گفـت کـه کارخانجـات متعـددي در      هاي جهانی است البته به لحاظ ت       کامالً تحت تأثیر قیمت   

باشند که این کارخانجات از مواد اولیه داخلی و بعـضاً وارداتـی اسـتفاده     کشور تولید کننده برنج می   

در جـدول زیـر رونـد تغییـرات     . باشـد  هاي جهانی مـی  ها تابع قیمت  کنند ولی در هر صورت قیمت       می

  .قیمت جهانی این ماده مهم آورده شده است

   روند تغییرات قیمت جهانی فلزات رنگین-20ل شماره جدو

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  7470  7325  7125  7025  7034  6852   دالر بر تن–  مس  متوسط قیمت
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۳۹ صفحه

  4555  3699  4125  4025  3754  3265   دالر بر تن–  روي  متوسط قیمت
  بورس فلزات لندن : ماخذ 

م یر خـواه یـ رد بـه نمـودار ز  یـ  قـرار گ ی مـورد بررسـ  یمت جهـان یرات ق یی که روند تغ   یدر صورت 

  :دیرس

نمودار تغییرات قیمت جھاني فلزات رنگین     
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هـاي موردمطالعـه همـواره در     دهد قیمت جهانی فلزات در سـال  به طوري که نمودار باال نشان می  

این تغییرات به کشور ما هم کـشیده شـده و عرضـه کننـدگان همـواره قیمـت                 . حال تغییر بوده است   

شـود همـین رونـد     بینـی مـی   دهند و لذا در آینده نیز پیش فروش خود را بر پایه قیمت جهانی قرار می 

  .ادامه داشته باشد

   طرحي اجرايشنهاد منطقه مناسب برای پ-7

  :ردیگ یر صورت می زيارهای عموماً براساس معيدیک طرح تولی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالتيبازارها   

o هیاد اولن موی تأميبازارها  
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۴۰ صفحه

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

   فروش محصولي بازارها-1-7

ن فاصـله بـا   یتر  کی نزد ي دارا  است که  ی، انتخاب محل  يدی هر طرح تول   یابی  مکان يارهای از مع  یکی

، بـازار خـدمات   طـرح  ک شرح داده شد که بازار قطعـات  یدر بخش   .  محصوالت طرح باشد   يبازارها

  . باشد یم  خودرو پس از فروش

  .ن بازارها داشته باشدین فاصله را با ایکتری طرح الزم است نزدين محل اجرایبنابرا

مطـابق آمـار ارائـه    . باشـد  ی مـ ي تردديخودروها بازار خدمات پس از فروش تابع تعداد  يتقاضا

 يران تعــداد خودروهــایـ  ای اســالمي جمهـور ی انتظــاميرویـ  نيگــذار شـده از طــرف اداره شـماره  

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

  

  

  

  

   خودرويگذار  کشور در شمارهيها  سهم هر کدام از استان-21جدول شماره 
   درصد– شده يگذار  شمارهيسهم خودروها   مبداءيها استان  فیرد

  23/3  یجان شرقیآذربا  1
  95/1  یجان غربیآذربا  2
  45/0  لیاردب  3
  53/7  اصفهان  4
  52/0  المیا  5
  86/0  بوشهر  6
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  2/56  تهران  7
  72/0  ياریچهارمحال و بخت  8
  91/0  یخراسان جنوب  9
  5/3  يخراسان رضو  10
  2/1  یخراسان شمال  11
  67/3  خوزستان  12
  45/0  زنجان  13
  61/0  سمنان  14
  26/0  ستان و بلوچستانیس  15
  8/6  فارس  16
  45/0  نیقزو  17
  5/0  قم  18
  54/0  کردستان  19
  6/1  کرمان  20
  4/1  کرمانشاه  21
  29/0  راحمدیه و بویلویکهگ  22
  1  گلستان  23
  5/0  النیگ  24
  47/0  لرستان  25
  1  مازندران  26
  78/0  يمرکز  27
  3/0  هرمزگان  28
  1  همدان  29
  7/1  زدی  30

  100  جمع
 ی انتظاميروی نياداره شماره گذار:                ماخذ 

 کـشور در  ي تـردد يشتر از پنجـاه درصـد خودروهـا   یـ  دهـد ب ی که جدول باال نشان مـ  يبه طور 

ن نگاه استان تهران خواهـد  یا طرح از   ي اجرا ين محل برا  یتر  نرو مناسب یاز ا . استان تهران قرار دارد   

  .بود

  

  هین مواد اولی بازار تأم-2-7

 طـرح ، از اسـتان   يشنهادیپت  یبا توجه بر ظرف   است که    اژ برنج یآل طرح، انواع    یه مصرف یماده اول 

 یجـان شـرق  ی ، سـمنان و آذربا ي رضـو  خراسـان ،، خوزستان  ي  مرکز   کشور مانند تهران ،    یصنعت
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تواننـد بـه عنـوان      ی فوق الذکر مـ    يها  ه استان ین مواد اول  ی نظر بازار تأم   ن از یبنابرا. ن است   یقابل تام 

  .شنهاد گردندی طرح پيمحل اجرا

  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نی احت-3-7

در . باشـد  یره مـ یـ  و غی انـسان يروی مانند برق، آب، ارتباطات ، نيازمند مواردی ن يدیهر طرح تول  

از طرح در نقـاط مختلـف کـشور    ی فوق در سطح نيها يزمندایه نی که کل ییمورد طرح حاضر از آنجا    

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

  ازی مورد نییر بنای امکانات ز-4-7

ره یـ ، فاضـالب و غ ي، شـبکه بـرق سراسـر     ی ارتباط يتوان به راهها    ی م ییربنایاز جمله امکانات ز   

 یت خاصـ یت و حـساس یتوان گفت که محـدود     یاز طرح، م  یسطح ن اشاره کرد که در طرح حاضر در        

  . طرح وجود ندارديدر انتخاب محل اجرا

  ی خاص دولتيت های حما-5-7

 خـاص  يهـا  تیـ رسـد کـه حما   ی است و لذا به نظـر نمـ  ی صنعتیک طرح عموم  یطرح حاضر   

 یل برخـ توانـد مـشمو    ی طـرح در نقـاط محـروم مـ         يالبتـه اجـرا   .  آن وجود داشته باشد    ي برا یدولت

 به نوع طرح نداشته بلکه تابع محـل انتخـاب   یها ارتباط تین حمای شود که ای دولت ی عموم يها  تیحما

ت تـا  یار محـدود یـ ن معیـ تـوان گفـت از لحـاظ ا    یله مـ ینوسی آن خواهد بود و لذا بد   ياجرا يشده برا 

  . طرح وجود نداردي برایالت خاص دولتیتسه

  .ر آمده استی طرح در جدول زي مناسب اجرايجرا، محل ایابی  مطالعات مکانيبند با جمع

  

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 22جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیمحل پ  یابی  مکانيارهایمع
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   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار
  
  

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

   خراسان– اصفهان – خوزستان – ي مرکز– مازندران يها استان  هین مواد اولی با بازار تأميهمجوار  
   کشوريها ه استانیکل  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نیاحت

   کشوريها ه استانیکل  از طرحی مورد نییربنایامکانات ز
  . گرددیشنهاد میر پی زيت هایرح با اولو طي، مکان اجرايشنهادی پيها  محلیابیبا ارز

   استان تهرانی صنعتي از شهرك هایکی: ک یت یاولو

  ي، خراسان رضویجان شرقی ، اصفهان ، سمنان ، آذرباياستان مرکز: ت دو یاولو
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   و تعداد اشتغالی انسانيروین نیت تأمی وضع- 8

 يهـا  با توجه به الزامات شـرکت ن ی در کشور و همچن    يساز  با توجه به الزامات کسب و کار قطعه       

نـد،  ی نمایعمـال مـ  خـودرو   قطعه سـازان  ی و منابع انسانیالتیخودروساز که در مورد ساختار تشک    

  .باشد یر می زی انسانيرویازمند نیطرح حاضر ن

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-23جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  3  یکارشناس فن

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  4  ین فنیتکنس

  5   ماهریکارگر فن

  4  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  25  جمع
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  از طرحی مورد نییربنایسات و امکانات زی تأسی بررس-9

  ن آنی تأمیاز و چگونگی برآورد برق مورد ن-1-9

 ییاز روشـنا یـ ن نیسات و همچنـ یآالت و تأس نیرف ماشاز طرح با توجه به مص یتوان برق مورد ن   

 ي از شـبکه بـرق سراسـر   ین توان بـرق بـه راحتـ      یا.  برآورد شده است   200kwره،  یها و غ    ساختمان

زات انتقـال بـرق   یـ د انـشعاب و تجه یـ نـه خر یهز. ن استی کشور قابل تأم  يها  ه استان یکشور و در کل   

  .گردد یال برآورد میون ریلی م200معادل 

   ن آنی تأمیاز و چگونگیبرآورد آب مورد ن -2-9

 ين بـرا ی کارکنـان آن و همچنـ  یدنی و آشـام  ی بهداشـت  يازهـا یدر طرح حاضر آب صرفاً جهـت ن       

 1400انه یاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مـصرف سـال  ی سبز مورد ن   ي فضا ياریآب

 محـل  7ی شـهرك صـنعت  یکـش  ولـه ق شـبکه ل یـ زان آب از طریـ ن میـ  گردد که ایمتر مکعب برآورد م   

  . ال برآورد شده استیون ریلی م30نه آن معادل ین است که هزی طرح قابل تأمياجرا

  ن آنی تأمیاز و چگونگی مورد نی برآورد سوخت مصرف-3-9

له یهـا بـه وسـ    گـردد چـرا کـه کـوره     ی مهم در طرح حاضر محسوب مـ ي از نهاده ها   یکیسوخت  

  . مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت     یشیـ سات گرمایـ در تاسن سوخت   یهمچن .کنند  یسوخت کار م  

 یکـش   لولهيها دارا     شهرك ینکه برخ ی نظر بر ا   ی است ول  ي طرح، گاز شهر   يشنهادین سوخت پ  یبهتر

ل به عنوان سوخت انتخـاب  ینرو در طرح حاضر گازوئ    یگر فاقد آن هستند از ا     ی د ی برخ یگاز بوده ول  

 ي گـاز شـهر  یکـش   طرح از لولـه ي اجرايانتخاب شده برا یی که محل نها   ی در صورت  یشده است ول  

ل بـه  یـ  در حال حاضر با فرض انتخـاب گازوئ       یول. ت خواهد داشت  یبرخوردار باشد انتخاب آن اولو    

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 7
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 و يتــری ل20,000ن آن کــه شــامل تانــک ســوخت ینــه تــأمیتــوان گفــت کــه هز یعنــوان ســوخت مــ

  . گردد یآورد مال بریون ریلی م100باشد که معادل  ی آن ميها یکش لوله

  ن آنی تأمی الزم و چگونگی و ارتباطی برآورد امکانات مخابرات-4-9

 ییباشـد و از آنجـا   ینترنت مـ ی ايک خط برایک خط فاکس و   یازمند دو خط تلفن ،      یطرح حاضر ن  

ن آن از شهرك محل اجـرا بـه    یشنهاد شده است لذا امکان تأم     ی پ ی طرح شهرك صنعت   يکه محل اجرا  

  . گردد یال برآورد میون ریلی م20نه آن معادل یهد داشت که هز وجود خوایراحت

  ازی مورد نییربنای برآورد امکانات ز-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 ±

 طرح وارد شـده و محـصوالت    ي به محل اجرا   یلیون و تر  یله کام ی طرح به وس   یه مصرف یمواد اول 

 ی ارتبـاط ينـرو راههـا  یاز ا. ل به بـازار مـصرف حمـل خواهـد شـد     ین وسایله همیز به وس ی ن يدیتول

  . طرح وجود داشته باشديه الزم است در محل اجرایل نقلین وسایمناسب حرکت ا

  عبور و مرور کارکنان ±

 طرح رفت و آمد خواهنـد کـرد   ي محل اجرابوس به ینی و م ي سوار يله خودروها یکارکنان به وس  

  . مناسب آن باشدی امکانات ارتباطي طرح دارايکه الزم است محل اجرا

  آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا ±

 طـرح  ي بـرا يگـر ی، امکانـات د ي سـوار يون و خودروهـا   ی تردد کـام   يبه جز امکانات مناسب برا    

  .باشد یاز نمیمورد ن
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  ی و بازرگاني اقتصاديها تیت حمای وضع-10

  ی جهانيها سه آن با تعرفهی و مقای تعرفه گمرکيها تی حما-1-10

ن ی اقـدام بـه تـدو     یوزارت بازرگـان   آنهـا وجـود دارد ،        يد داخـل بـرا    یـ  کـه تول   یمورد قطعـات  در  

د داخـل صـورت   یـ ت از تولیـ  حما ين امر در راسـتا    ی با درصد باال کرده است که ا       ی گمرک يها  تعرفه

 را ی، قطعـات وارداتـ  ی دولتـ يهـا  اسـت ی خودروساز مطابق سيها گر شرکتیاز طرف د  . گرفته است 

 بـا توجـه   ی قطعات خودرو وجـود دارد ولـ  ي برايا  تعرفهيها تینرو هر چند حما یکنند از ا    ید نم یخر

 در مـورد قطعـات   يا  تعرفـه يهـا  اسـت یتـوان گفـت کـه س    ی خودروسازان، در مجموع مـ      استیبه س 

  . وجود ندارديا ت تعرفهیچگونه حماید فرض کرد که در مورد قطعات هیر واقع بار بوده و دیتأث یب

زم اسـت کـشور    مـورد ال نیا اظهار نظر در يد گفت که برایز باین ی جهان يدر خصوص تعرفه ها   

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

  ی ماليها تی حما-2-10

هـا   تیـ ن حماید گفت که ا  ی در کشورمان با   ي قطعه ساز  يها   از طرح  ی مال يها  تیدر خصوص حما  

ه یـ  کلي داشـته و بـرا  یالت حالـت عمـوم  ین تـسه یباشد که ا ی میالت بانکیصرفاً در سطح ارائه تسه   

ن در مجمـوع  یبنـابرا . شـود  یپرداخـت مـ    مناسب برخوردار هـستند،    يه اقتصاد ی که از توج   ییها  طرح

البتـه خودروسـازان   .  در خـصوص طـرح وجـود نـدارد    یژه خاصـ  یـ  و يهـا   تین گفت که حما   توا  یم

 يد داخـل کـردن صـد در صـد خودروهـا          یـ  تول يهـا   استی س يشتر اشاره شد دارا   ی که پ  يهمانطور

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

  ددیی جد جديي در مورد احداث واحدها در مورد احداث واحدهاییییشنهاد نهاشنهاد نهایی و پ و پييبندبند  جمعجمعل و ارائه ل و ارائه ییه و تحله و تحلییتجزتجز  --1111

نـده بـازار کـشور از مـازاد عرضـه      ی آ ي کـه در سـال هـا    دهد ینشان م موازنه عرضه و تقاضا     

 کـه در آن قطعـه مـورد      LPG يستم هـا  یـ گـر اسـتفاده از س     یاز طـرف د   .برخوردار خواهد بـود     

ر مرکـب  ین بـازار شـ  ی تـر یه اصـل  لینوسـ ی کاربرد است ، متوقف شـده اسـت و بد          يمطالعه دارا 

د یـ  توليد بـرا یـ  جديجاد واحدها ی است که ا   يریگ  جهین قابل نت  ی بنابرا .ن رفته است    یخودرو از ب  

ز یـ  در صـورت گـسترش صـادرات ن   نیهمچنـ . ر اسـت  یه ناپذ ی توج یط کنون ین قطعات در شرا   یا

لـذا بـا توجـه بـر      . از بازار را دارا هـستند ی به نی کافیت پاسخ دهی موجود قابل  يت واحدها یظرف

  .  شود یه نمید توصی جديجاد طرح هایع جهات ایجم

د گفـت کـه   ین قطعات باشد باید ای در توليه گذاری قصد سرمایلیکه بنابه هر دل   یحال در صورت  یا یعل

د انتخـاب  یـ  در سـال با عـدد  هـزار  100  شیر مرکب خـودرو  د  یتولک واحد   ی يت اقتصاد یحداقل ظرف 

 تحـت آن   خواهـد بـود کـه    عدد هزار   70د  ی تول یت عمل یرصد راندمان ، ظرف    د 70 با احتساب    شود که 

 فـوق  يهـا  يگذار هیت و حجم سرمایال خواهد بود که ظرفیون ریلی م4892ه ثابت معادل    یحجم سرما 

دهـد، سـود    ی خـود را پوشـش مـ   يهـا  نـه یه هزیـ نکه کل ی انتخاب شده است که طرح عالوه بر ا        يطور

  . خواهد نمودگذار هیب سرمایز نصی نیمعقول
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