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 ه طرحــخالص

 صندلی خودرو نام محصول

  جهت استقرار مناسب راننده و سرنشینان موارد کاربرد

 عدد 3000 :ظرفیت پیشنهادي

فنر، فوم، ورق آهنی، میلگرد، اسفنج،  :عمده مواد اولیه

 پارچه روکش

 میلیون ریال 14514.9 :ثابت سرمایه گذاري

 میلیون ریال1158.1 :سرمایه در گردش

 متر مربع 3500 :زمین مورد نیاز

 :زیر بنا

 متر مربع 1000 :تولیدي

 متر مربع 450 :انبار

 متر مربع 200 :و غیره خدماتی و اداري

مصرف سالیانه آب،برق و 

 سوخت

 مترمکعب 3000 :آب

 کیلووات 81000 :برق

 مترمکعب 54000 گازوئیل

مراکز استانها و شهرهاي نزدیک به مرکز  :محل هاي پیشنهادي جهت اجراي طرح

 استان
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 معرفی محصول -1

 1888تا  1885در سالهاي . تاز بودند ها در ساخت موتورهاي احتراق داخلی یکه آلمانی

کردند که  کار می دو آلمانی به طور همزمان و بدون اطالع از کار یکدیگر روي این طرح

نام این دو کارل فردریک بنز و . توان یک بدنه را حرکت داد و آنرا کنترل کرد چطور می

حدودا یک اسب بخار قدرت ) سه چرخه(موتور این اتومبیل . گوتلیش ویلهلم دایملربود

رسید، اما اولین اتومبیلی  گرچه این مدل اولیه طرح چندان کاملی به نظر نمی. داشت

اجزایی مانند سیستم جرقه، . هاي امروزي را دارا بود بسیاري از اجزاي اتومبیل بود که

ها، مجموعه دیفرانسیل، کاربراتور، سیستم خنک کاري، محفظه کارتل  سیستم سوپاپ

کارل بنز حق امتیاز وسیله نقلیه خودرو را که با سوخت بنزین . روغن و سیستم ترمز

مایل دورتر از بنز، دایملر  75حدودا  .دریافت کرد به نام خود 1886کرد در سال  کار می

او ابتدا موتور خود را روي یک دوچرخه . کرد روي طرح موتور احتراق بهتري کار می

توان گفت این طرح اولین  می. بخشی دست یافت بزرگ آزمایش کرد و به نتایج رضایت

موفقیت قبلی خود دایملر که از  1887در سال . آمد موتورسیکلت امروزي به شمار می

به این . دلگرم شده بود، بر آن شد تا موتور خود را روي یک چهار چرخه امتحان کند

. مسافر بود 2ترتیب اولین اتومبیل دایملر ساخته شد ، اتومبیلی که قادر به حمل 

عالوه بر این . قدرت موتور دایملر کمی بیشتر از موتور بنز بود و از آن نیز سبکتر بود

بین . بود )  RPM 300(بسیار بیشتر از دور موتور بنز )  RPM 900(ر دایملردور موتو

. دایملر وبنز بحث داغی درباره اینکه کدامیک اولین اتومبیل را ساخته اند درگرفت

دایملر معتقد بود که آزمایش موتور او روي دوچرخه قبل از آزمایش موتور بنز روي سه 

چرخ  4ن کسی بود که یک موتور احتراقی را روي چرخه اش انجام گرفته بود و او اولی
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بنز قبول کرد که دایملر اولین موتورسیکلت را ساخته است اما هنوز . قرار داده است 

دایملر و بنز به طور  .اصرار داشت که اتومبیل او زودتر از اتومبیل دایملر تست شده بود

 1900مارس سال  6در . دکردن جداگانه در شرکتهاي خود اتومبیل هایشان را عرضه می

نوامبر سال بعد اتومبیل  22در . شرکت دایملر به مهندس ویلیام می باخ منتقل شد

مجارستان ساخت که او  -اي را براي امیل جلینگ کنسول وقت امپراطوري اطریش ویژه

از این به بعد . اش مرسدس، آن اتومبیل را مرسدس نامید ساله 10به خاطر دختر 

اسب بخار قدرت  35اولین مرسدس  .ایملر به مرسدس معروف شدندتولیدات شرکت د

) کیلومتر در ساعت  88تقریبا ( مایل در ساعت  55داشت و سرعت آن به باالي 

اتومبیلی . شرکت بنز پاسخی براي مرسدس دایملر داشت  1903در سال . رسید می

 .مایل درساعت بود  37سیلندر که سرعت آن باالي  2باموتور 

 پارسیفال بنز● 

رانی در اروپا برنده  در مسابقات اتومبیل. کردند این دو شرکت همچنان با هم رقابت می

البته الزم به ذکر است .یا اتومبیلی از شرکت بنز بود یا اتومبیلی از شرکت دایملر

شرکتهاي دایملر و  .تولیدات شرکت دایملر تنوع بیشتري نسبت به شرکت بنز داشتند

شرکتهاي زیادي در این سالها تاسیس . کنندگان خودرو در جهان نبودندبنز تنها تولید 

، ) اتومبیل بخار 1889: اولین تولید (پژو : هاي توان از آن جمله به شرکت شدند که می

( ، اپل ) اتومبیل بخار 1896: اولین تولید (، فورد ) 1893: اولین تولید ( برادران دوریا 

یا  1900: اولین تولید ( ، پورشه )  1899: اولین تولید ( ، فیات )  1898: اولین تولید 

: اولین تولید( ، رولز رویز)  1897: اولین تولید ( ، اولدزمبیل ) اتومبیل برقی 1902

اولین تولید ( ،بوگاتی )  1904: اولین تولید( ،رنو )  1904: اولین تولید( و رور )  1904

اول هر دو شرکت بنز و دایملر محصوالت در سالهاي جنگ جهانی . نام برد) 1910: 
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پس از اتمام جنگ جهانی اول ،آلمان به شدت دوچار رکود . کردند نظامی تولید می

کمبود بنزین و مالیات هاي سنگینی که براي دارندگان خودرو وضع شده . اقتصادي شد

شرکتهاي خودروسازي به سمت . بود، بازار اتومبیل را با افت شدیدي مواجه ساخت

در این . شرکت بنز و دایملر نیز در همین وضع گرفتار بودند. رفتند ورشکستگی می

ساله بود  83هنگامی که بنز  1926در سال .زمان بود که ایده ادغام شرکتها مطرح شد

دو شرکت مرسدس و بنز با یکدیگر ادغام شدند و قدرتمند ترین شرکت خودرو سازي 

امروز دیگر ) . بنز -یا همان دایملر(دس بنز شرکت مرس. جهان را پایه ریزي کردند 

یکی از بزرگترین  1998درسال . بنز یا مرسدس بنز وجود ندارد  -شرکتی به نام دایملر

ادغام شرکت آلمانی مرسدس بنز با شرکت . سازي رخ داد  ادغام ها در صنایع اتومبیل

از این دوره به . شدکرایسلر متولد  –آمریکایی کرایسلر بود و در نهایت شرکت دایملر 

همزمان با پیشرفت . بعد اتومبیل سازي نقش بسیار مهمی را در صنعت جهان ایفا کرد 

آمریکا که . خودروسازي درآلمان کشور دیگري مانند آمریکا نیز وارد عرصه رقابت شد 

از عواقب و مشکالت جنگ جهانی اول مصون مانده بود به سرعت در صنایع مختلف ، از 

کرد و تقریبا در همین دوره بود که شرکت فورد  بیل سازي پیشرفت میجمله اتوم

  .بزرگترین شرکت خودروسازي جهان ظهور کرد 

 موتور دیزل●

یک مهندس آلمانی بنام رودولف دیزل اعالم کرد اگر هوا تا حد معینی فشرده شود و به 

( وعه محفظه سیلندر فرستاده شود سپس سوخت به اتاق احتراق تزریق شود ،مجم

محترق خواهد شد و نیازي به ) خود به خود دراثر گرماي ایجاد شده توسط فشار هوا

دیزل طرح خود را به اداره ثبت اختراعات ارسال کرد  1892در فوریه . شمع نخواهد بود

یک روش جدید در موتورهاي “ و حدودا یک سال بعد حق امتیاز آن را به عنوان 
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با همکاري شرکت فردریک کروپ و چند شرکت احتراق داخلی دریافت کرد سپس 

 1893در سال . سازنده دیگر شروع به آزمایش و ساخت مدل عملی موتور خود شد

بازده این ) تقریبا همزمان با دریافت حق ثبت . (اولین نمونه از موتور خود را ساخت 

الها در الزم به ذکر است که بازده موتورهاي بخار که در آن س. ( درصد بود 26موتور 

درصد بود و موتورهاي بنزینی هم کامال متداول نشده  12اوج محبوبیت بودند فقط 

اولین موتور دیزلی که قابل استفاده براي مصارف  1897و سرانجام در سال ) بودند

این موتور براي کارخانجات و صنعت قابل استفاده بود . عمومی بود به جهان عرضه شد 

نکته جالب این . هنوز براي نصب روي خودرو مناسب نبود اما با توجه به حجم بزرگش

العاده بود به همین  بازده موتور دیزل فوق. است که سوخت این موتوراز روغن بادام بود

در . ها و لوکوموتیوها به کار برده شد دلیل به سرعت در مراکز بزرگ صنعتی و کشتی

یقی از سوخت را به اتاق توانست مقدار دق پمپ انژکتوري جدیدي که می 1920سال 

این اختراع باعث شد حجم موتور دیزل به مقدار قابل . احتراق هدایت کند، ساخته شد

اولین  1924در سال . ها فراهم شود توجهی کاهش یابد و توانایی نصب آن روي اتومبیل

در شرکت موتور برلین ) MAN(با موتور دیزل توسط مان ) کامیون(اتومبیل بارکش 

توسط  1936سال بعد ، در سال  12اولین اتومبیل سواري با موتور دیزل .  ساخته شد

بعدها شرکتهاي زیادي تولید . بود 260Dنام این مدل . شرکت مرسدس بنز تولید شد 

اما با توجه به توان و قدرت باالي این نوع موتورها کم کم . اتومبیل دیزل را آغاز کردند 

ته شد و بیشتر روي خودروهاي ترابري سنگین از روي موتورهاي سواري کنار گذاش

توان نام برد که اتومبیل  امروزه شرکتهاي اندکی را می. ونیمه سنگین استفاده شد

 -توان به شرکت دایملر ترین آنها می کنند که از معروف سواري با موتور دیزل تولید می

 .و شرکت فولکس واگن اشاره کرد) بنز(کرایسلر 

 تومبیلاولین خط تولید ا● 
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همانطور که قبال ذکر شد، صنعت جوان آمریکا در سالهاي ابتدایی قرن بیستم به 

صنایع و شرکتها مانند قارچ در این سرزمین جدید .سرعت در حال رشد و شکوفایی بود 

ظاهر می شدند و این درحالی بود که اکثر کشورهاي صاحب صنعت در اروپا به شدت 

جا براي صنعت آمریکا که در طول . ن بازسازي بودند درگیر جنگ جهانی اول وبعد از آ

شرکتهاي خودروسازي قدرتمندي پا به عرضه . این جنگ کمترین صدمه را دید باز شد

 .رقابت گذاشتند

 کرایسلر -جنرال موتورز -فورد ● 

،زمانی ساخت  1896هنري فورد اولین مدل اتومبیل خود را در گاراژ منزلش در سال 

او نام این مدل را . دس در کارخانه توماس ادیسون مشغول به کار بودکه به عنوان مهن

شرکت فورد موتور  1903هنري فورد در سال . گذاشت)  Quadricycle(چهار چرخه 

). پس از ورشکستگی شرکت قبلیش به نام شرکت اتومبیل دیترویت. (را تاسیس کرد

اسب  8در داشت که قدرت سیلن 2نام گرفت ، موتوري  Aاولین اتومبیل فورد که مدل 

بعد از آن در سال . را به بازار عرضه کرد Bسال بعد فورد مدل . کرد بخار تولید می

سرعت ) کیلومتر در ساعت 95تقریبا (مایل در ساعت  K 60مدل .  Kمدل  1906

 1909سپس در سال . اسب بخار قدرت بود 40سیلندر با  6داشت و داراي یک موتور 

 .اسب بخار قدرت 20، چهار سیلندري با را عرضه کرد Tمدل 

به  1909عدد در سال  10000به سرعت محبوبیت پیدا کرد و تولید آن از  Tمدل 

در . شد همه چیز براي تولید انبوه اتومبیل آماده می.رسید 1912عدد در سال  78000

 472000فورد اولین خط تولید اتومبیل در جهان را ایجاد کرد و تولید به  1914سال 

دقیقه  93تولید کارخانه فورد در هر  در حقیقت خط. اتومبیل در سال افزایش یافت

نیمی از اتومبیلهاي موجود جهان  1924در سال . کرد تولید می Tیک اتومبیل مدل 
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سال به رکورد جالب  18در طول  Tمدل . توسط کارخانه فورد تولید شده بود

آخرین اتومبیل از  1927در سال . دستگاه دست یافت) پانزده میلیون( 15007003

سال به علت حاکمیت مطلق فورد در بازار اتومبیل  18در طول این . د شدتولی Tمدل 

یکی . شرکتهاي کوچک زیادي مجبور به ادغام با یکدیگر شدند تا از رقابت عقب نمانند

ویلیام سی دورانت شرکت بیوك موتور . هاي ادغام شده جنرال موتورز بود از این شرکت

ظم جنرال موتورز را که از ادغام شرکتهاي او شرکت مع. خریدار کرد 1904را در سال 

 1908بوجود آمده بود در سال ) پونتیاك (بیوك ، کادیالك ، اولدزمبیل و اوکلند 

حکومت مطلق فورد تقریبا پس از پایان جنگ جهانی اول تمام شد و . تاسیس کرد

از این یکی . شرکتهاي دیگرآمریکایی نیز توانستند در بازار اتومبیل سهمی داشته باشند

اتومبیل آنها . تولید کردند Tشرکتها شرکت برادران دوج بود آنها رقیبی براي مدل 

دستگاه از آن را شرکت  1000حدود  1924در سال . سیلندر بود  4داراي موتوري 

. سال بعد این شرکت توسط والتر پی کرایسلر خریداري شد 4.برادران دوج تولید کرد

لر فروش اتومبیلهاي دوج ، د سوتو ، پلیموث و شرکت بزرگ کرایس 1928در سال 

کرایسلر را آغاز کرد و به این ترتیب یکی از بزرگترین شرکتهاي خودروسازي جهان به 

از این به بعد صنعت خودرو به عنوان یکی از مهمترین و . بازار رقابت وارد شد

جذاب  مدل هاي. تاثیرگذارترین صنایع شناخته شد و به سرعت رشد و ترقی کرد 

سرعت اتومبیلها بسیار زیاد شد و ضریب ایمنی آنها نیز باال . توسط طراحان عرضه شد 

 .رفت 

 

معرفی تاریخچه صنعت خودرو ایران
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سواري که وارد ایران گشت یک اتومبیل فورد بود که در اوایل قرن اولین اتومبیل

این اتومبیل که دود  .مظفرالدین شاه قاجار از کشور بلژیک خریداري شدبیستم بدستور

بدنبال گسترش شهرنشینی . معروف بود "کالسکه دودي"شد به  خارج میزیادي از آن

اغلب . افزایش یافت) میالدي1920(هجري شمسی 1300از سالمیزان واردات خودرو

اولین اتومبیل ساخته . شد کشورهاي آمریکا و انگلیس وارد میاتومبیلها در آن سالها از

صنعتی   کارخانجات"بود که در شرکت سهامی عام  "پیکان"اتومبیل شده در ایران

وارد  1346کارخانه تالبوت انگلستان ساخته و در سال تحت لیسانس "ایران ناسیونال

اتوبوس نیز بتدریج در سالهاي بعد در این کارخانه بوس، تولید وانت، مینی. بازار شد

  .شروع شد

کارخانه پارس خودرو ودر سال نیز در "شاهین"و "آریا"هاي  در همان سال سواري

با  1351در سال . عرضه گشتدر کارخانه سایپا تولید و به بازار "ژیان"سواري  1347

تولید اتومبیلهاي آریا و  "جنرال موتورز ایران"تبدیل کارخانه پارس خودرو به شرکت 

چنین تولید سی همسی 2800و 2500) اپل(شاهین متوقف و تولید سواریهاي شورولت

جنرال تحت لیسانس "شورولت نوا"و  "کادیالك"، "بیوك"سه نوع اتومبیل سواري 

در . داشتادامه 1360تولید این نوع سواریها تا پایان سال . موتورز آمریکا شروع گردید

تولید سواري ژیان در کارخانه سایپا متوقف و بجاي آن تولید سواري 1359سال 

در سالهاي. در کنار تولید ژیان آغاز گشته بود ادامه یافت 1354که از سال  "5رنو"

هایی با تکنولوژي جدیدتر آغاز گردیده است که از جمله آنها اخیر تولید اتومبیل

اشاره 323، نیسان پاترول و مزدا 206و 405توان به تولید اتومبیلهاي پراید، پژو می

  .کرد
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شرکت ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو،  :خودرو در ایران عبارتند از شرکتهاي سازنده

 .ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل، مرتب، کرمان خودرو، رانیران و زامیادشهاب خودرو،

کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال )ایران ناسیونال سابق(شرکت ایران خودرو ●

 1341مهرماه  12اتومبیل سازي در ایران است در که بزرگترین کارخانه) ایران خودرو(

برداري  مورد بهره 1342اسفند  28بعد درتاریخ جهت تولید انواع خودرو ایجاد و یکسال

برداري از تأسیسات ساخت اتومبیل پیکان و  بهره1346در اردیبهشت ماه . قرارگرفت

و خط تولید اتوبوس بنز  309بوس بنز  تولید مینیبرداري از خط در سالهاي بعد بهره

از پیروزي انقالب اسالمی نام شرکت ایران پس. د وانت آغاز گردیدو خط تولی 302

بدنبال تعطیلی کارخانه تالبوت انگلستان  .ناسیونال به شرکت ایران خودرو تغییر یافت

خط تولید آن کرد و از آن به بعد اکثر شرکت ایران خودرو اقدام به خرید ماشین آالت

همزمان با ورود ماشین آالت شرکت  . دشو قطعات خودرو پیکان در ایران تولید می

شرکت پژوي فرانسه وتولید قرارداد استفاده از قواي محرکه 1367تالبوت در سال 

 RDپژو"تولید اتومبیلنیز 1376در سال . در ایران خودرو منعقد گردید "405پژوي "

ژو پ"و  ")پرشیا(پژوپارس"تولید اتومبیل  1378و در سال  "هیونداي"و مینی بوس  "

نیز  1380ماه سال در ادامه این روند و در خرداد. در این کارخانه آغاز گشت "استیشن

آغاز  ")سمند(ملیخودروي"یا  "X 7خودروي"و  " 206پژو"تولید خودروي سواري 

 .شد

شرکت سهامی عام صنعتی و تولیدي مرتب ●

خودرو انواعبه منظور خرید و فروش و نمایندگی  1336این شرکت در مهر ماه سال 

و به امر مونتاژ 1349اي تغییرات در اساسنامه از سال  تأسیس گردید و پس از پاره

قطعات و) وانت، آمبوالنس، وانت استیشن(تولید انواع اتومبیلهاي دو دیفرانسیل لندرور 
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در سالهاي اخیر این شرکت عالوه بر تولید خودروي پاژن. یدکی ماشین آالت پرداخت

 .نماید می...) میل گاردان، صفحه کالچ و(اقدام به تولید قطعات ماشین ) لندرور(

 تولید اتومبیل سایپاشرکت سهامی ایرانی ●

پیکاپ، تأسیس گردید و اقدام به تولید اتومبیلهاي ژیان، 1345این شرکت در سال 

 این .وفروش لوازم یدکی آنها نمود) 1353از سال ( "درب 4و 2"آهو و اتومبیل رنو 

سی را  سی 2400با موتور "نیسان"تولید وانت یک دیفرانسیل  1361شرکت از سال

توسط این شرکت آغاز گردید  "21-رنو"نیزعرضه اتومبیل  1371نمود و از سال آغاز

بدنبال قرارداد منعقده با شرکت ) 1372(ادامه یافت ودر سال بعد 1375که تا سال

، در دو مدل "پراید"به مونتاژ وتولید اتومبیل جنوبی این شرکت اقدامکره "موتور کیا"

نیز در  "زانتیا"همچنین تولید اتومبیل سواري رنو . نمود "دربپنج"و "چهار درب"

شرکت آغاز گردیددر این 1380بهمن سال 

ان و هلذا با عنایت به مطالبی که در باال ذکر گردید درباره تاریخچه تولید خودرو در ج

وها سعی نمودند تا قطعات قابل استفاده در خودرو استانداردتر سازندگان خودرایران 

د یکی از این قطعات و وسایل نبوده و زمینه را جهت آسوده بودن سرنشین فراهم ساز

صندلی خودرو می باشد که با گذشت زمان و وسعت روز افزون صنعت خودرو سازي 

ها می نمایند و امروزه دست اندرکاران این صنعت سعی بر استانداردتر بودن صندلی 

 . چه کیفیتهایی در حال ساخت است شاهد هستیم که چه نوع صندلی هایی و با

 

 نام و کد آیسیک محصول -1-1
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همان تقسیم بندي متداول ترین طبقه بندي و دسته بندي در فعالیت هاي اقتصادي 

د بین طبقه بندي و دسته بندي استاندار: آیسیک است و طبق تعریف عبارت است از 

 :مطابق ذیل می باشد مقاومپلی استایرن کد آیسیک . المللی فعالیت هاي اقتصادي

 

 کد آیسیک نام محصول ردیف

 36101361 صندلی خودرو 1

 

 

 

 شماره تعرفه گمرکی -2-1

 .مطابق جدول ذیل می باشد صندلی خودروتعرفه هاي گمرکی مربوط به 

 ردیف
شماره تعرفه 

 گمرکی
 نوع کاال

حقوق 

 ورودي
SUQ 

1 94012000 
نشیمنها از انواعی که براي وسائط نقلیه 

 .بکار می رود

30 U 

 

 شرایط واردات -3-1

 .محدودیت نداردواردات حسب مورد موکول 

 

 )ملی یا بین المللی(بررسی و ارائه استاندارد  -4-1
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 مرجع عنوان استاندارد شماره استاندارد ردیف

1 4015 
صندلی براي انواع  -خودرواستاندارد صندلی 

 ویژگیها و روشهاي آزمون-خودروهاي جاده اي

موسسه استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ایران

2 5778 
 -پشت سري صندلی -استاندارد صندلی خودرو

 ویژگیها و روشهاي آزمون

موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران

3 5780 
) H(روش تعیین  -استاندارد صندلی خودرو

 صندلی خودرو و مشخصات مربوطه

موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران

 

 

 

 

 

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

قیمت صندلی خودرو تولید شده در داخل کشور بسته به نوع کالس خودرو و اینکه 

براي چه نوع خودرویی ساخته شده است و البته در درجه اول با توجه به سلیقه 

مشتري بعلت اینکه تولید صندلی تا حد زیادي بستگی به سلیقه مشتري دارد داراي 

ریال می باشد همچنین  9500000ریال و حداکثر قیمت  980000حداقل قیمت 

به کشور وارد می گردد متوسط و هزینه صندلی خودرو که در خارج از کشور تولید 

 .ریال برآورد می گردد 6500000قیمت 

 توضیح موارد مصرف و کاربرد -6-1

بکار برده سرنشینان در اتومبیل راننده و صندلی مورد استفاده در خودرو جهت استقرار 

صندلی در  2عدد می باشد که  3صندلی هاي بکار رفته در اتومبیل می شود ، مجموعه 
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قابل ذکر است که مونتاژ عقب قرار می گیرد قسمت جلوي خودرو و یک صندلی در 

 .صندلی هاي جلو و صندلی عقب بصورت مجزا صورت می گیرد

 

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

 .به کاربرد خاص این محصول جایگزینی براي آن وجود نداردبا توجه 

 

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -8-1

با عنایت به اینکه صنعت خودرو سازي در حال گسترش است و روز به روز بر وسعت 

آن افزوده می شود این امر حاکی از اهمیت این صنعت در دنیاي امروز می باشد لذا با 

ین موضوع به طبع آن نیز درخواست سرنشینان خودروها براي در اختیار عنایت به ا

داشتن خودروهایی با امکانات بیشتر نظیر راحتی صندلی هاي خودرو نیز افزایش می 

یابد و این امر حاکی از اهمیت تولید هر چه بهتر، باکیفت تر، استانداردتر و بیشتر این 

  محصول می باشد

 

 

 تولید کننده و مصرف کننده محصولکشورهاي عمده  -9-1

کره، ترکیه، چین ، فرانسه، آلمان ، امارات، ژاپن ،  هاي مصرف کننده عبارتند ازکشور

 .می باشندتایلند، فنالند ، منطقه ویژه 

امارات ، آذربایجان، اوکراین، عراق، افغانستان، ترکیه، تولیدکننده عبارتند از کشورهاي 

 .می باشندارمنستان ، فرانسه، آلمان 
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 شرایط صادرات -10-1

ی همانند یصادرات این محصول به تنهایی صورت نمی گیرد مگر اینکه از طریق شرکتها

.ایرا خودرو و همراه با خودرویی که قرار است صادر گردد
 

 

 

 

 

 

 

 اـه و تقاضـت عرضـوضعی-2

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولیدات از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل  -1-2

ژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت   واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولو

عملی، علل عدم بهره برداري کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده 

 ماشین آالت مورد استفاده در تولید محصول

میزان ر اساس آخرین اطالعات منتشره از سازمان صنایع و معادن واحدهاي فعال و ب

 : مطابق ذیل می باشند تولیدات آنها

با توجه به عواملی نظیر راندمان ماشین آالت و کسب مهارت تدریجی پرسنل و 

ظرفیت عملی  و نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه، همچنین تسط کامل بر فرآیند تولید

 .می باشددرصد 80عملی  ظرفیت
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 در کشور  صندلی خودروتولید واحدهاي فعال در زمینه  و عملی تعداد و ظرفیت اسمی

 میلیون ریال

 )عدد(ظرفیت  تعداد واحد استان
ظرفیت عملی 

 اسمی80%

میزان سرمایه 

 گذاري

 15448 307760 384700 6 شرقیآذربایجان 

 172521 951104 1188880 20 تهران

 3194 10400 13000 2 رضويخراسان 

 9730 4000 5000 1 سمنان

 373 3600 4500 1 سیستان و بلوچستان

 48374 16240 20300 4 قزوین

 60379 240000 300000 4 کرمان

 34077 8080 10100 1 گیالن

 823 14080 17600 1 مازندران

 16900 80000 100000 1 مرکزي

 361819 1635264 2044080 41 )ظرفیت اسمی(جمع کل

 

جانبی مورد  صنایع تولید با عنایت به پیشرفت صنعت خودرو در کشور به همان میزان

بیشتر لذا درخواستها در این زمینه یافته نیاز خودرو از جمله صندلی خودرو نیز افزایش 

  .ه استشدگردیده و این امر سبب باالرفتن سطح تکنولوژي در تولید این محصول 

به شرح ذیل می  مقاومپلی استایرن برخی از سازندگان و وارد کنندگان ماشین آالت 

 :باشند

 021-88611637 :نتلف رایان پرس پارساشرکت

 09133186486) پرس برك) ( قیچی(ساخت خم کن و گیوتین

 



 صندلی خودرو: طرح تولید                                                                         امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

١۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ژي آنها و سرمایه  تعداد ، ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولو

 )گذاري هاي انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

و  در دست اجرابر اساس آخرین اطالعات منتشره از سازمان صنایع و معادن واحدهاي 

 : میزان تولیدات آنها مطابق ذیل می باشند

 1387تا سال  صندلی خودروتولید درصد در زمینه  20 بیش ازتعداد و ظرفیت طرحهاي با پیشرفت 

 مبالغ به میلیون ریال

 درصد پیشرفتسرمایه  سال أخذ مجوز )عدد(ظرفیت  نام واحد استان
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 گذاري

آذربایجان 

 شرقی

 70 810 75 10000 ایرانکار کابین

 100 341 81 3500 مجید حسن زاده عادلی

 100 549 81 55000 خدماتی راحت صندلی خودروکار

 100 1000 82 162000 محمد رضا اسکندرزاده

 100 268 83 10000 اسماعیل پناهی انرجان و خلیل زرداري

 100 12000 85 150000 مجموعه سازان تبریز خودرو

 60 17400 86 20000 مظفر حبیبی

 60 3400 85 25000 نوین محرکه باختر

 100 1290 87 4200 بهمن جودسخا

 تهران

 100 5500 81 37500 صندلی سازان خودرو

100 315 77 3080 محسن غفاري منفرد

100 5000 86 1200 محمدتقی صادقی ورزنه

100 5100 80 1000 ابربسپار آرمان

100 123 80 800 مجید فدائی نائینی

100 5020 79 24500 قالبسازي پارس تراش

100 10000 77 1000 پارس بدنه آذر

100 400 65 9500 صندلی راحت پرتو

100 3934 83 50000 طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو و سایپا آذین

100 1552 75 56000 فریدون رضوانی و شرکا

تولید صندلی خودرو درصد در زمینه  20 بیش ازتعداد و ظرفیت طرحهاي با پیشرفت 

 )ادامه(1387تا سال 

 مبالغ به میلیون ریال

 سال أخذ مجوز )عدد(ظرفیت  نام واحد استان
سرمایه 

 گذاري
 درصد پیشرفت

 تهران

100 120000 84 250000 مهرکام پارس

100 60 76 5600 فرج اله جوادیان فرزانه

100 1300 77 18700 آسوده راه

100 527 87 428400 فورسیا آذین پارس
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100  73 1500 صنعتی نیکتولیدي و 

100 1500 80 3900 صندلی سازي و اسفنج قالبی ایران

100 5000 87 86000 مزین خودرو و فراز

100 2000 81 200000 گروه صنعتی برنز

100 690 82 2000 وردگوهر

100 4500 85 3000 باران قطعه وطن

 خراسان رضوي

 100 538 73 3000 همراز مشهد

 100 2611 77 8000 بهار مشهدصندلی 

 45 16000 81 20000 جهانبخش ترکمن

 22 4500 83 130000 ناصر عباسزاده

 سمنان

 90 17527 71 8888 راحتران تهران

 100 9730 86 5000 تولیدي و صنعتی امید صنعت خاوران

 27 3000 83 20000 ابولحسن سلمانی

سیستان و 

 بلوچستان
 100 373 82 4500 احمد اکبري بدرآباد

 قزوین

 100 17819 80 3500 تولیدي اریش خودرو

 100 573 79 7000 شهام کاران

 100 10568 83 4800 پاراز اینچ

 41 4000 82 50000 گرما فوالدلیا

 30 1000000 83 1200000 ریخته گري ایران خودرو

 100 19414 86 3000 پلی اوره تان ایران

تولید صندلی خودرو درصد در زمینه  20 بیش ازتعداد و ظرفیت طرحهاي با پیشرفت 

 )ادامه(1387تا سال 

 مبالغ به میلیون ریال

 سال أخذ مجوز )عدد(ظرفیت  نام واحد استان
سرمایه 

 گذاري
 درصد پیشرفت

 کرمان

 100 7000 86 50000 طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو

 60 12650 81 200000 بمتولیدي صنعتی صبا 

 100 38000 85 600000 گام صبا بم
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 100 1313 87 10000 مجموعه سازان به رانش

 100 14066 87 40000 تولیدي آرمان موتور ارگ

 45 410392 83 120000 مهرگام پارس کرمانشاه

 100 34077 82 10100 تولیدي صنعتی مارلیک پیشران گیالنا گیالن

 مازندران
 100 823 79 17600 قربان عاطفی کالشمی

 38 2900 82 1000 عباس خواستان

 100 16900 86 100000 صندلی سازان زرندیه مرکزي

 

، حذف صنایع مونتاژ و 50ي  هاي ایرانیان انقالبی اواخر دهه یکی از درخواست

در چنین فضایی بود که . ي صنعت بود و به ویژه درعرصه ها خودکفائی در تمام عرصه

و و با تمام قوا حرکت نمودند  نمودهبرخی از صنعتگران در این حوزه عظم خود را جزم 

ها، مانند فوم، و استراکچر را در درون  بسیاري از مواد و قطعات مورد استفاده در صندلی

ها نیز در کارخانه مستقر  همچنین واحد دوخت روکش صندلی. کارخانه ها تولید نمودند

خط و در حال حاضر نیز . استفاده میشد CNCهاي  گردید و براي دوخت از دستگاه

هاي  ها با دستگاه کاري ها و خم تقریباً خودکار است و برش تولید استراکچر صندلی نیز

CNC لذا امروزه ایران از لحاظ سطح تکنولوژي در صنعت خودرو به  .شوند انجام می

توانسته است در این عرصه خدمات شایسته اي ارائه پیشرفت هاي باالیی نائل گردیده و 

مشکالتی هستیم از جمله  د ولیکن در مقایسه با تولیدات جهانی هنوز دچارنمای

بکارگیري ماشین آالت براي مدت زمان طوالنی که این امر سطح کیفیت محصول را 

 .نسبت به بازار جهانی کاهش می دهد

چقدر (  87سال ده ماهه بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا  -3-2

 )از کجا
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 صندلی خودروواردات ، میزان تجارتاخذ شده از سازمان توسعه  بر اساس اطالعات

 :مطابق جدول ذیل می باشد

 

 1387الی ده ماهه  1379از سال  صندلی خودروآمار واردات 

 )دالر(ارزش  )kg(میزان  سال

1379 4435 108414 

1380 256603 2518700 

1381 31739 22259 

1382 - - 

1383 546390 5309946 

1384 5646507 2242127 

1385 361312 1728702 

1386 654581 4544953 

 6178205 459228 1387ده ماهه 

 

 :صادر کننده به ایرانکشورهاي عمده 

از جمله  کره، ترکیه، چین، فرانسه، امارات، ژاپن، منطقه آزاد، منطقه ویژه، فنالند، هند

 . به ایران می باشند صندلی خودروکشورهاي صادرکننده 
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 ایران صندلی خودرومهم ترین کشورهاي تامین کننده  

 

 نام کشور نام محصول

 1384سال  1383سال  1382سال  1381سال  1380سال  1379سال 

)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن

٢۴۵٠٢٣٣٧۴--------10585 335 کره صندلی خودرو

 - - 314098 127355 - - 13573 25795 - - 2829 4100ترکیهصندلی خودرو

 171544 85685 141991 102503 - ---12208٢۵٠۵١--چینصندلی خودرو

١٩۵٠٠١۵٨۵٨١------ 2237046 244395 - -فرانسهصندلی خودرو

١٩٧۴٢۴-- 1054 300 - - - -آلمانصندلی خودرو
۴۶٩١٠٠

۴
--

٣٠٧٧۶١٣٠٧٢--۵۶۴۴٧۶٣٢ - - - -اماراتصندلی خودرو
١٢١٢۵

٢
١٢٨٩٨۴

٩
٧٢٠۵٧٣٧٠۵۶٩٢٠١۵۴۶١۶٢٨---- - - - -ژاپنصندلی خودرو

--۴٢٠٠١٨٢٧٧---- - - - -سوئدصندلی خودرو

--١٢٠۴١٩٣٧٧٠---- - - - -تایلندصندلی خودرو

٣۴۶٧٨١۵٢٠٠١٣۶٢۴٣---- - - - -فنالندصندلی خودرو

منطقه صندلی خودرو

 آزاد
- - - - ------٢٨٣٣٩۶

منطقه صندلی خودرو

 ویژه
- - - - ------١٣۶۴۶٠
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 ایران صندلی خودرومهم ترین کشورهاي تامین کننده 

 نام کشور نام محصول

 1385سال  1384سال  1387سال ده ماهه اوا 1386سال  1385سال

 )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن
(ارزش

)دالر

١٣٧٨٢٩184735267329۵۵٠٨١۵١٣٨٢ 128419 ترکیهصندلی خودرو

۴١٠٠٧3395142499٣۶١٢۶٨٢٠۶٣ 25642 چینصندلی خودرو

١٨۴931643٢١١٧١٠٠٠٨ 130 فرانسهصندلی خودرو

--۴٢٨٨17462353 764 آلمانصندلی خودرو

١٣٢۶٧۴٧3840264048853٧۵۶۴١٨٩٢٩٣٨ 147663 اماراتصندلی خودرو

٢٧۶١١٠۴٧٧٣٠٨٣--١٧۶۶٧ 30527 ژاپنصندلی خودرو

 - - - ---14٣١155٢٧٠٣ایتالیاصندلی خودرو

------ - - 2470 1120تایوانصندلی خودرو

------ - - 250 400برزیلصندلی خودرو

----٢٠٠٧۶٨۵ - - 2891 85هلندصندلی خودرو

------ - - 1966 1382انگلستانصندلی خودرو

----٣۵۴٠۶٢٢۴٧۵۵ 129774 21686 183698 22476مالزيصندلی خودرو

٧۶٠٠۶٢۶٢ 13013 15209 824 1653هندصندلی خودرو

------ 14351 200 - -اسپانیاصندلی خودرو

٢٠٧٢٠٣٧٧١۴ 19886 11130 - - منطقه ویژه 
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 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه  -4-2

انجام به کشور  صندلی خودروواردات  1382 بجزء سالبا توجه به آماري که ذکر گردید 

لیکن شایان ذکر است از آنجا که در سالهاي اخیر صنعت خودرو سازي در و شده است

کشور وسعت یافته است لذا واردات کمتر گردیده و دولت سعی نموده است تا با اعمال 

و زمینه سیاستهایی درست و کارآمد در این بخش کشور را به خودکفایی برساند 

 .اشتغالزایی را در کشور هرچه بیشتر فراهم سازد

و امکان  87بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال  -5-2

 توسعه آن 

 صندلی خودرو صادراتاخذ شده از سازمان توسعه صادرات، میزان  بر اساس اطالعات

 :مطابق جدول ذیل می باشد

 1387الی ده ماهه  1379از سال  پلی استایرن انبساطی صادراتآمار 

 )دالر(ارزش  )kg(میزان  سال

1379 1423 2158 

1380 2364 3258 

1381 - - 

1382 - - 

1383 - - 

1384 35 50 

1385 2600 44856 

1386 100 173 

 7550 1196 1387ده ماهه 
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 نام کشور
نام 

 محصول

صادرات در 

 1379سال 

صادرات در 

 1380سال

صادرات در 

 1381سال

صادرات در 

 1382سال

صادرات در سال 

1383 

صادرات در 

 1384سال

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 امارات
صندلی 

خودرو
923 1758 - - - - 17600 13200 - - 24072 18764 

 آذربایجان
صندلی 

خودرو
500 400 - - - - 81600 61200 - - - - 

 اوکراین
صندلی 

 - -خودرو
233

4 
2988 - - - - 55040 42691 38400 26880 

 ایتالیا
صندلی 

خودرو
- - 30 270 - - - - 19602 8294 - - 

 ارمنستان
صندلی 

خودرو
- - - - - - - - 14080 9903 35 50 

 

 

 نام محصول نام کشور

صادرات در سال 

1385 

صادرات در 

 1386سال

ده ماهه صادرات در 

 1381سالاول 

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 عراق
صندلی 

خودرو
400 384 - - - - 

 آلمان
صندلی 

خودرو
1000 26472 - - 700 2800 

 افغانستان
صندلی 

خودرو
1200 18000 2334 2988 - - 

 ترکیه
صندلی 

خودرو
- - 100 173 - - 

 فرانسه
صندلی 

خودرو
- - - - 483 4737 

 یونان
صندلی 

خودرو
    13 13 
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 :ایران صندلی خودروبازار هاي هدف وکشورهاي عمده مصرف کننده 

امارات، آذبایجان، اوکراین، ایتالیا، ارمنستان، عراق، آلمان، افغانستان، فرانسه، کشورهاي 

 . می باشند صندلی خودرواز جمله بازارهاي هدف ایران جهت صادرات یونان 

 

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

اینکه این محصول جهت استقرار راننده و سرنشینان در خودرو بکار می رود  بهتوجهبا

از خودرو می باشد که هرچه راحتر ، ایمنی تر و استانداردتر  یپس یک بخش اساس

سرنشینان از آرامش بهتري برخوردار خواهند بود لذا با توجه به افزایش ساخته شود 

و نیاز به جا به جایی هرچه راحتتر و به تبع آن درخواستها نیز افزایش  جمعیت جهان

از این استفاده می یابد و از آنجا که خودرو سازي در جهان در حال گسترش است 

 روزبهروزما نیزکشوردرمحصولاینبهنیازلذامی افزاید آنبر نیاز تولید محصول

 .شدخواهدبیشتر

تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور بررسی اجمالی -3

 و مقایسه آن با دیگر کشورها

توسطدهیفرموبرش قسمتدرنبشی وورق،میلگردلوله،شاملفلزيقطعاتابتدا

فرم .شودمیبریدهمشخصابعاد وها اندازه درگیوتینقیچی ومیلهبرشدستگاه

این .گیردمیصورتکنخم وپرسدستگاهتوسطنیز میلگرد ولوله وورقدهی

مجزابصورت جلو هايصندلیپشتی وکفاسکلتدهندهتشکیلاجزايمراحل براي

ابتدا کهترتیباینبهشوندمیجوشکاريقطعاتسازياسکلتدر .گیردمیانجام
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محدودهکلسپس و خورند

فیکسچردرسوراخکاريعملیات

 و مهره وپیچباسازياسکلت

میصورتقسمتاین در هم

عملیات شودمیارسالکاري

میجاماندوختو،قیچیکاري

 وشودمیاستفادهدوار ونواري

استفادهپرس حرارتیدستگاه

 ، اسکلتکردنمونتاژقسمت

نایلونروکشنهایت در وشوند

                                                            امکانسنجـی مقـدماتی

٢٧

خورند میجوشخالچندینشدهدادهقرار فیکسچر

عملیاتجوشکاري ازپس شوندمیجوشکاري

درهاپایه وکفی،پشتیجزءسه شودمیانجام

هماسکلتفنرهاينصبشوندمیتصلمهمبهجوشکاري

کاريرنگايبر و شدهشستشوتکمیل ازپساسکلت

،قیچیکاري ،پرسبرشبادوزندگیقسمت در بیشترروکش

نواريارهنوع دوازبرش درکهاستتوضیحبهالزم

دستگاهازنسوزپارچه و p.v.cاسفنج پارچه،الیهس سه

قسمتدرمرحلهچنددرنهاییمونتاژعملیات .

شوندمیوصلهمبهدیگرتصلمقطعات وفوم

.شودمی ارسالمحصولانباربه وشدهتکمیل

امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

فیکسچر در

جوشکارياتصاالت

انجامدیگري

جوشکاري

اسکلت .گیرد

روکشساخت

الزمشود

س سهپربراي

.شودمی

فوم روکش،

تکمیلصندلی
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از لحاظ سطح تکنولوژي این محصول در دنیا تولیدات کشورهاي آلمان، ایتالیا و امریکا 

درصورتیکه سطح تکنولوژي ایران در مقایسه با دنیا از نوع از نوع درجه یک می باشد 

می باشد و این درحالیست که اگر واحدهاي کوچکی را که با تیراژ پائین در  3درجه 

باشند و تنها براي خودروهاي سفارشی صندلی تولید می ایران مشغول به فعالیت می 

در نظر بگیریم مشاهده می نمائیم که تولید آنها نزدیک به نوع درجه یک در دنیا کنند 

 .می باشد

 

 تکنولوژي هاي مرسوم در فرآیند تولید محصولاط قوت و ضعف قتعیین ن -4

ها، مانند فوم، و  بسیاري از مواد و قطعات مورد استفاده در صندلیدرصورت اینکه 

ها نیز  همچنین واحد دوخت روکش صندلی شوند واستراکچر در درون کارخانه تولید 

گردد نقطه قوتی استفاده  CNCهاي  و براي دوخت از دستگاه باشددر کارخانه مستقر 

که هماهنگی بین واحدها وجود و درصورتی  این محصول خواهد بوددر فرآیند تولید 

.نداشته باشد و طبق استاندارد عمل ننمایند باعث رکود در تولید خواهند شد

 

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت  -5

ود، در دست اجراء، جبا استفاده از اطالعات واحدهاي مو( به تفکیک ریالی و ارزي 

UNIDO  و اینترنت و بانک هاي اطالعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و

 ... )تجهیزات و 

در تعیین ظرفیت ساالنه این طرح وجود مواد اولیه،سرمایه و بازار فروش تعیین کننده 

ظرفیت  با توجه به مالحظاتی که در رابطه با محدودیت سرمایه وجود دارد، .هستند

در سال پیش بینی شده استاین طرح در سال اول بهره  دعد 3000طرح اجراي اسمی 
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تعداد شیفت .ظرفیت خواهد رسید% 100بهره برداري به  چهارمو در سال % 70برداري 

 .روز کاري می باشد 270ساعته و  8نوبت  2کاري 

کشورهاي امارات، آذبایجان، اوکراین، ایتالیا، ارمنستان، عراق، آلمان، افغانستان، فرانسه، 

 . یونان از جمله بازارهاي هدف ایران جهت صادرات صندلی خودرو می باشند

 

 

 اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح -1-5

ار داشته و در گسرمایه ثابت به آن دسته از دارائی ها اطالق می شود که طبیعتی ماند

این دارائی ها شامل زمین، . جریان عملیات واحد تولیدي از آنها استفاده می شود

می باشد که در ادامه ... ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین آالت تولید، تأسیسات جانبی و 

 .محاسبه می شود صندلی خودروهر یک از آنها براي واحد تولیدي 

 

 هزینه هاي زمین  1-1-5

براي محاسبه هزینه هاي تهیه زمین و ساختمانهاي مورد نیاز این واحد، الزم است 

اندازه بناهاي مورد نیاز از قبیل، سالن تولید، انبارها، ساختمانهاي اداري، تأسیسات، 

سپس مقدار زمین مورد نیاز براي احداث بناها . برآورد شود... محوطه، پارکینگ  و 

 . محاسبه گردد

 )متر مربع(ژ  مترا شرح
بهاي هر متر مربع 

 )ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 700 200000 3500 زمین 
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 محوطه سازيهزینه هاي  2-1-5

 )ریال( واحدبهاي  )متر مربع(ژ  مترا شرح
 جمع

 )میلیون ریال(

 52.5 15000مترمکعب 3500 تسطیح و خاکبرداري و خاکریزي

 81 300000 متر مکعب 270 متر 2دیوارکشی به ارتفاع 

 70 100000 مترمربع700 خیابان کشی و پیاده رو سازي

 26 50000 مترمربع 525 فضاي سبز و روشنایی

 229.5   جمع کل

 ساختمانهزینه هاي  3-1-5

 شرح
 متراژ

 )متر مربع(

 بهاي هر متر مربع

 )ریالهزار (

 جمع

 )میلیون ریال(

100021002100تولیدسالن 

4502000900انبار محصول

100.01900190تاسیسات جنبی

2002100420ساختمان اداري و مالی

5022001100سرویسهاي بهداشتی

 1001900190تعمیر گاه و انبار قطعات 

 201900380پست برق و اتاق برق اضطراري 

 5280  1920 جمع کل
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 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 4-1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح ردیف

 خم کندستگاه  1

 دستگاه برش 2

 قیچی گیوتین 3

 اره نواري و دوار 4

 دریل ستونی 5

 پرس حرارتی 6

 پرس هیدرولیک 7

 چرخ خیاطی کف استوانه اي و تخت 8

 پیستوله رنگ 9

 کمپرسور باد 10

 جمع کل به میلیون ریال

4500 
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 هزینه هاي تاسیسات -5-1-5

 )ریالمیلیون (ع جم شرح ردیف

1 
480.0 کیلو وات ساعت تو ترانسفورماتور 300انشعاب برق 

2 
تجهیزات برق و روشنایی و تابلو مادر با تجهیزات و اجراي کلیه عملیات خطوط 

 برق
300.0

3 
500.0کیلو 200دیزل ژنراتور جهت برق اضطراري 

90.0 اینچ از شبکه 2هزینه انشعاب آب  4

170 عدد کولر دو تیکه  15 شاملو گرمایش وسائل سرمایش  5

70 سیستم اطفاء حریق هشدار دهنده و کپسولهاي سیار 6

250 متر مکعب در شبانه روز28تجهیزات تصفیه فاضالب  7

25 پمپ آب و شیلنگ و شیرهاي مخصوص 8

14 لیتري 3600منبع سوخت  9

 1899 جمع

 

 

 وسائط نقلیههزینه هاي  -6-1-5

 )میلیون ریال( عجم تعداد شرح ردیف

1600.0 کامیون  1

2270 وانت نیسان  2

1150.0 لیفتراك 3

 1020  جمع

 

 

 



 صندلی خودرو: طرح تولید                                                                         امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٣٣

 هزینه لوازم اداري و خدماتی 7-1-5

 100هزینه خرید تجهیزات اداري نظیر کامپیوتر، فکس، پرینتر، میز و صندلی و تجهیزات خدماتی 

 .میلیون ریال برآورد می گردد

 

 قبل از بهره برداريهزینه هاي  -8-1-5

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

 15 و اخذ مجوزات الزمهزینه ثبت شرکت  1

 50 بیمه و قبوضهزینه انجام مطالعات و  2

 50 ، دستمزد در دوران قبل از بهره برداريهزینه انجام مسافرت 3

 10 هزینه آموزش پرسنل 4

 10 تولید آزمایشی 5

 135 جمع

 ثابت سرمایه گذاريهزینه هاي جمع  -9-1-5

 )میلیون ریال(هزینه  شرح ردیف

 700 زمین 1

 229.5 محوطه سازي 2

 5280 ساختمان 3

 4500 ماشین آالت و تجهیزات 4

 1899 تأسیسات 5

 1020 وسائط نقلیه 6

 100 اثاثه اداري 7

 651.425 هزینه هاي پیش بینی نشده 8

 135 هزینه قبل از بهره برداري 9

 14514.925 جمع هزینه هاي ثابت

 



 صندلی خودرو: طرح تولید                                                                         امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٣۴

 طرح  گردش مورد نیازسرمایه در  -2-5

از پـروژه  ) ظرفیـت اسـمی  % 60(سرمایه در گردش مورد نیاز براي پایان اولین سال بهره برداري 

 :بشرح زیر برآورد می گردد

)مبالغ به میلیون ریال(                                                                                       

 کمبود/مازاد مورد نیاز موجود ماه/مدت شرح

۶.۶۶٣.Ï٠۶٣ مواد اولیه و کمکی

موجودي کاالي ساخته شده 

 و در جریان ساخت
Ï٠٣٩٢.۴٣٩٢.۴

١٠۴٨١.٢۴٨١.٢ مطالبات

١٠٢٢٠.٨٢٢٠.٨ تنخواه گردان

Íعــجم !Í١١۵٨.١١١۵٨.١

 مورد نیاز طرح یهکل سرما -3-5

 

 جمع شرح

14514.925 جمع هزینه ها ي ثابت

1325 قبل از بهره برداري

1158.1 سرمایه در گردش

15673 جمع کل
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 تأمین منابع مالی طرح -4-5

 

 جمع شرح

متقاضیآورده /سرمایه
ÒÓÔÐ!Í

مدت بلندتسهیالت 
Î Í Í Í Í

15673 جمع کل

 

میلیون ریـــال 14514.9بشرح فوق کلیه هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت پروژه حـدود

در صد ازاین  69درصورت تصویب اعتبار پـیـشنهادي حــدود خواهد خواهد بـــود که 

.گردیداقالم از محل تسهیـــالت پیشنهادي تــــامین خواهد

 

 هزینه هاي سالیانه -5-5

 .هزینه هاي سالیانه مطابق موارد ذیل می باشند

 

 هزینه مواد اولیه -1-5-5

هزینه مواد اولیه جهت تولید یک خودرو بستگی به سلیقه مشتري دارد که چه نوع 

صندلی و با چه پوشش و شکلی را انتخاب نماید لذا هزینه ها متغیر می گردد براي 

هزار ریال 800تولید صندلی خودرو با حداقل قیمت هزینه مواد اولیه معادل مثال براي 

 .برآورد می گردد



 صندلی خودرو: طرح تولید                                                                         امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٣۶

درصد هزینه هاي تولید به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر گرفته  5* 

 .میشود

 هزینه نیروي انسانی -2-5-5

 :کارکنان تولیدي

 حقوق ماهیانه تعداد  عنوان

 )هزار ریال(  

 سالیانهجمع حقوق 

 )میلیون  ریال ( 

۵٠٠٠۶٠.٠ 1 مدیر تولید

٣Í 1 مسئول فنی و کنترل کیفی ٠٠٣۶.٠

٣٠٠٠٧٢.٠ 2 مهندس تاسیسات وبرق

٢٨٠٠۴٠٣.٢ 12 کارگر ماهر و نیمه ماهر

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 انباردار 

۶٠٧.٢ جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

۵۴۶.۵ بابت مزایا%  90اضافه میشود 

١١۵۴ )میلیون ریال ( جمع کل حقوق و مزایاي سالیانه کارکنان تولیدي 

 :کارکنان غیر تولیدي 

 حقوق ماهیانه تعداد  عنوان

 )هزار ریال(  

 جمع حقوق سالیانه

 )میلیون  ریال ( 

۴۵٠٠۵۴.٠ 1 مدیر عامل

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 حسابدار

و  کارمند امور مالی و اداري

 مسئول خرید
1 

٢٨٠٠٣٣.۶

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 راننده

٢٨٠٠٣٣.۶ 1 پرسنل حراست و خدماتی

١٩٣.٢ جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

١٣۵.٢ بابت مزایا%  70اضافه میشود 

٣٢٨ )میلیون ریال ( جمع کل حقوق و مزایاي سالیانه کارکنان تولیدي 
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 هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی -3-5-5

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)میلیون ریال(

11.1300019005.7مترمکعبآب مصرفی1

3008100050040.5کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4

4.55400002500.303لیترگازوئیل5

308100400032.4لیتربنزین6

178.903جمع

 

 تعمیـــر و نگهـــداري  -4-5-5

 شرح سرمایه گذاري ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

۵٧٨۵.٠٣١٧٣.۵ ساختمان و محوطه سازي 1

۴٧٢۵.٠٧٣٣٠.٨ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

١٩٩۴.٠١٠١٩٩.۴ تأسیسات 3

٠.٠١٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٠٧١.٠٢٠٢١۴.٢ وسائط نقلیه5

١٠۵.٠١٠١٠.۵ اثاثه اداري6

١٣۶٧٩.٩٩٢٨جمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه
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  استهالك -5-5-5

 شرح سرمایه گذاري ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 سالیانهجمع هزینه 

 )میلیون ریال(

۵٧٨۵.٠٧۴٠۴.٩ ساختمان و محوطه سازي 1

۴٧٢۵.٠١٠۴٧٢.۵ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

١٩٩۴.٠٢٠٣٩٨.٨ تأسیسات 3

٠.٠٢٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٠٧١.٠٢۵٢۶٧.٨ وسائط نقلیه5

١٠۵.٠٢٠٢١.٠ اثاثه اداري6

١٣۶٧٩.٩١۵۶۵جمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه

 

 

 تولید هزینه هاي سالیانه -6-5-5

 

 شرح سرمایه گذاري ردیف
 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

953.8 مواداولیه کمکی و بسته بندي 1

1153.7 حقوق و دستمزد 2

912.9 سوخت و روشنائی 3

928.4 تعمیرات و نگهداري4

0.0 متفرقه و پیش بینی نشده5

1565 استهالك 6

328.4 هزینه هاي اداري 7

90.0 % )1( توزیع و فروش  8

5932.2جمع 
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 شاخص هاي اقتصادي -6-5

 

 نام محصول
میلیون (قیمت 

)عدد/ریال

 تولید سالیانه

 )عدد(

 درآمد

 )میلیون ریال(

 9000 3000 3 صندلی خودرو

 9000.0 در آمد سالیانه

 

 :سود و زیان ویژه -

 سود و زیان ویژه=فروش کل-تولیدجمع هزینه هاي 

 )میلیون ریال(سود و زیان ویژه  =9000.0- 5932.2 =3067.8

 

 :سرمایه ثابت سرانه -

 

سرمایه ثابت

تعداد کارکنان
 سرمایه ثابت سرانه=  

 

=659.76میلیون ریال 
.

 سرمایه ثابت سرانه= 
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تفکیک هزینه هاي ثابت و متغیر -

تولید وتفکیک آنها به هزینه هاي ثـابت و مـتغیر در بـاالترین ظـرفیت  کل هزینه هاي 

 .مـورد استفاده در طــرح بـشرح زیر خالصه شده است 

)مبالغ به میلیون ریال(                                                                                      

هزینه هاي تولیدردیف
هزینه هاي متغیرثابتهزینه هاي 

جمع هزینه ها
درصدمبلغدرصدمبلغ

٠.٠٠٩۵٣.٨١٠٠٩۵٣.٨ مواد اولیه ، کمکی و بسته بندي1

٨٠٧.۶٧٠٣۴۶.١٣٠١١۵٣.٧ حقوق و دستمزد تولیدي2

٢٧٣.٩٣٠۶٣٩.٠٧٠٩١٢.٩ سوخت و روشنایی3

١٨۵.٧٢٠٧۴٢.٧٨٠٩٢٨.۴ تعمیرات و نگهداري4

٠.٠-٠.٠-٠.٠ متفرقه و پیش بینی نشده 5

١۵۶۵.٠١٠٠٠.٠٠١۵۶۵.٠ استهالك6

۴١٨.۴100éæí-٠.٠ اداري و فروش7 !é

2832.23100.05932.2جمع کل هزینه هاي ثابت و متغیر

 ه سر به سر طرح ــرآورد نقطــب -

 :برآورد می گرددمیلیون ریال 4320.6درصد و به مبلغ 48نقطه سربسر در طرح 

 بسر سرفروش در نقطه  =                                           ==      =                   4320.6میلیون ریال 

 

 

رصد از فروش کلد=                       *100=48                                            

 

2832.2

0.6555

هزینه هاي ثابت

1-هزینه هاي متغیر/فروش کل

4320.6

9000
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 :ارزش افزوده ناخالص -

 ارزش افزوده ناخالص= فروش کل  –) مواد اولیه و بسته بندي+انرژي+تعمیرات و نگهداري(

=9000 -)953.8+912.9+928.4=(6204.9میلیون ریال 

 : ارزش افزوده خالص -

 ارزش افزوده خالص= ارزش افزوده ناخالص -استهالك

4639.9میلیون ریال =  1565.0 -  6204.9

 :نرخ بازدهی سرمایه -

 میلیون ریال 500): درصد مقدار وام 5( هزینه تسهیالت مالی معادل

 

 نرخ بازدهی سرمایه=                                                 ×100                     

 

 

 نرخ بازدهی سرمایه=                                  ×100  =% 38/16                     

 

 

 :دوره برگشت سرمایه -

 

 دوره برگشت سرمایه=                                                                               

 

 

 دوره برگشت سرمایه=                                        =  3سال                       

سود و زیان ویژه-هزینه تسهیالت مالی

کل سرمایه گذاري

500 –3067.8

15673.0

کل سرمایه گذاري

سود+هزینه تسهیالت مالی+ استهالك

15673

3067.8+500+1565
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میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور  -6

قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز 

 در گذشته و آینده

واحدمیزان مصرف در سالریال/قیمت واحدمواد مصرفی ردیف

هزارمترمربع١٠٠٠٠١٨رویه پارچه 1

هزارمترمربع١٠٠٠٠٠.۴۴۴نسوز پارچه 2

هزارمترمربع٣٠٠٠٧اسفنج 3

هزارمترمربع۶٠٠٠٧مشمع 4

تن٧٠٠٠١٧میلگرد 5

تن۵۵٠٠١١.۶آهنی ورق 6

تن۶۵٠٠٣٠آهنی لوله 7

عدد هزار۶٠٠٠١٢جلو صندلی ریل 8

تن۶٠٠٠١.٢رنگ 9

عدد هزار٣٠٠٠۶فریم 10

عدد هزار٣۵٠٠۶جلو نگهدارنده فنر 11

عدد هزار۶٠٠٠۶جلو کفی فوم 12

عدد هزار۴۵٠٠٨عقب و جلو پشتی فوم 13

عدد هزار۵٠٠٠٨عقب کفی زیرسریو فوم 14

عدد هزار٣٢٠٠١٠جلو و پشتی فنر 15

هزارمترمربع٩٠٠٠٧.٣زنگ ضد نوار نایلون موکت 16

 

قیمت مواد اولیه جهت تولید صندلی خودرو با توجه به نوع صندلی سفارش داده شده 

هزار  800متفاوت می باشد ولیکن متوسط قیمت براي تولید صندلی خودرو معادل 

قطعات و مواد مورد  .برآورد گردیده استهزار ریال  9000و باالترین قیمت معادل ریال 

 . نیاز جهت ساخت از داخل و برخی دیگر نیز از خارج از کشور تامین می گردند
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 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7

و همچنین بازارهاي مصرف و فواصل حمل بر اساس امکان دسترسی به مواد اولیه 

یک به مراکز مراکز استان ها و شهرهاي نزدداخلی و خارجی محصول، جهت اجراي 

 .پیشنهاد می گردد استانها

 

 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -8

بر اساس بخشهاي در نظر گرفته شده در این طرح، تعداد کارکنانی که در این کارخانه 

نفر در  5نفر در بخش تولید و  17نفر می باشند که  22مشغول به فعالیت خواهند شد 

  .خواهند شد به کار بخش اداري مشغول

 کارکنان بخش تولید

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

 مکانیکمهندس  مدیر تولید 1
١

 مهندس مکانیک مسئول فنی و کنترل کیفی 2
١

 مهندس در رشته مربوطه مهندس تاسیسات وبرق 3
٢

 دیپلم کارگر ماهر و نیمه ماهر 4
١٢

 فوق دیپلم انباردار  5
١
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 اداري و خدماتیکارکنان بخش 

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

 1لیسانس مدیریت مدیر عامل 1

 1لیسانس حسابداري حسابدار 3

4 
و  کارمند امور مالی و اداري

 مسئول خرید
 1دیپلمفوق 

 1دیپلم راننده 6

 1با سواد پرسنل حراست و خدماتی 7

 

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

و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب ...) بندر  -فرودگاه –راه آهن  -راه(

 براي اجراي طرح

در یک مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب جهت اجراي طرح با در نظر 

نظر فنی و گرفتن عوامل زیر بنایی نظیر آب، برق، سوخت و راه هاي ارتباطی ، هم از 

 .هم از نظر اقتصادي کامالً ضروري می باشد

آب مورد نیاز در این پروژه جهت فرآیند تولید، آشامیدن پرسنل ، نیازهاي  :آب مصرفی

مترمکعب در نظر  11.1بهداشتی و همچنین جهت استفاده براي فضاي سبز، روزانه 

نعتی احداث گردد الزم بذکر است اگر کارخانه مذبور در شهرك ص. گرفته شده است 

نیاز آب کارخانه را می توان از طریق لوله کشی آب شهرك تامین نمود در غیر 

اینصورت بایستی با عنایت به موقعیت و محل اجراي طرح اقدام به حفر چاه نمود 

 .بطوریکه جوابگوي نیاز آب کارخانه باشد
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میزان برق مورد نیاز با در نظر گرفتن ماشین آالت مورد استفاده و  :برق مصرفی

همچنین روشنایی محوطه ، ساختمانهاي اداري ، سالن تولید و تاسیسات در این طرح 

KWh300 در روز در نظر گرفته شده است . 

و همچنین تاسیسات  پلی استایرن مقاومجهت انجام فرآیند تولید  :سوخت مصرفی

وخت استفاده می گردد که البته در درجه اول اولویت با گاز می باشد و گرمایشی از س

درصورتیکه شبکه لوله . در صورت دسترسی نداشتن به آن از گازوئیل استفاده می گردد

کشی گاز در محل احداث کارخانه موجود باشد جهت تامین انرژي مورد نیاز از گاز 

دسترسی به گاز از گازوئیل بعنوان  بعنوان سوخت مصرفی استفاده کرده در صورت عدم

 .سوخت جهت تامین انرژي کارخانه استفاده می گردد

خط  2جهت سهولت در انجام امور این طرح استفاده از  :امکانات مخابراتی و ارتباطی

 .خط اینترنت مورد نیاز می باشد 1خط فاکس و همچنین  1تلفن ، 

دسترسی به مواد اولیه به سهولت  بهتر است کارخانه در محلی احداث گردد که :راه

همچنین امکان رفت . امکان پذیر باشد و در کمترین زمان ممکن در محل فراهم گردد

 .و آمد وسائط نقلیه جهت جا به جایی مدیران و پرسنل امکان پذیر باشد

نزدیکی به بندر می تواند یکی از مزیتهاي ممکن باشد  ...:راه آهن، فرودگاه، بندر و 

همچنین دسترسی به فرودگاه و یا راه آهن جهت حمل و رات این محصول جهت صاد

 .نقل مواد اولیه و یا محصول تولیدي از محسنات طرح مذکور می باشد
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برآورد هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)میلیون ریال(

11.1300019005.7مترمکعبآب مصرفی1

3008100050040.5کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4

4.55400002500.303لیترگازوئیل5

308100400032.4لیتربنزین6

178.903جمع

 

 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی  -10

حمایت تعرفه گمرکی و مقایسه با تعرفه جهانی-

. از ماشین آالت از خارج از کشور تأمین می شوددر اغلب  واحدهاي تولیدي بخشی 

این ماشین آالت پس از آزمایش هاي اولیه وتأیید عدم مشکالت فنی از طریق گمرك 

گرفته  ماشین آالت در نظر حقوق گمرکی که در حال حاضر براي این. وارد خواهند شد

 درصد می باشد 10شده است 

 

شرکتهاي سرمایه گذار –حمایت هاي مالی، بانکها -

یکی از مهمترین حمایت هاي مالی براي طرح هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت 

براي ساخت و تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد اولیه می باشد که در این راستا 
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سرمایه در گردش توسط بانکها تأمین می درصد  100درصد سرمایه ثابت و  70حدود 

 .گردد

درصد  80همچنین با اجراي طرح در شهرك صنعتی، چهار سال اول بهره برداري از 

سال معافیت مالیاتی  10معافیت مالیاتی و در صورت اجراي طرح در مناطق محروم از 

 .برخوردار خواهد بود

 

پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و  -11

 جدید

لذا تقاضا ایفا می کند نقش مهمی را  صنعت خودرو سازيدر  صندلی خودرواز آنجا که 

جهت ساخت یک صندلی راحت با رعایت نکات ایمنی و شکل و رنگی که مورد پسند 

خود سبب  بازار باشد با عنایت به افزایش جمعیت افزایش یافته است و این امر به نوبه

باال رفتن سطح تولید در واحدهاي موجود و همچنین زمینه اي جهت احداث واحدهاي 

مراکز استانها و شهرهاي نزدیک به مراکز تولید این محصول در . جدید گردیده است 

 .امکان پذیر می باشد استانها


