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 معرفي محصول -1

 

 تاريخچه موتور سيكلت 

پيشرانه تامين كننده نيروي محركه  موتور سيكلت يك وسيله دو چرخ است كه با يك
كاربرد در بسياري از نقاط جهان مورد  بسيار پر بعنوان يك وسيله نقليه ارزان قيمت و

اي ناميد كه تنها درمكانيسم حركتي  چرخهشايد بتوان آن را دو . استفاده قرارميگيرد
موتوري دوچرخ واحتماال اولين موتور  اولين ايده ساخت يك وسيله. توسعه يافته است

در شهر  "ويلهلم ميباخ  "و " گاتليب دايملر "سيكلت توسط دوسازنده آلماني 
عملي  1885در سال  ) بخشي از اشتوتگارت شد 1905شهري كه از سال ( بدكانسات 

 دار بود كه با واقع همان دوچرخه موتور البته وسيله اي كه ساخته شد در. اجرا شد و
شده بود  چوب بود و چرخهايي كه در آن استفاده بدنه آن از. مواد نفتي تغذيه مي شد

 بود "بون كرشر "شخصاً يك شاسي  تركيبي از اسپوكهاي چوبي با تسمه هاي فلزي و

 اتوسيكل و يك كاربراتور تلمبه اي اين وسيله نقليهكه دركنار پيشرانه تك سيلندر 

 " Reitwagen " سازندگان اين اختراع خود را. ابتدايي موتوري را ارائه مي كرد

دف اوليه آنها طراحي يك فرم رسمي نقليه نبود ه. نام نهادند) خودروي سواري  يعني(
 .كز بودكار و تالش آنها بر طراحي يك حمل كننده موتور متمر بلكه تمام

سيكلت را بعنوان دو چرخ كه با نيروي بخار كار مي كند تعريف  البته اگر كسي موتور
اين وسيله در نمايشگاه ها و سيركهاي . آمريكايي بوده است اولين موتور سيكلت ،كند

از روكسري ماساچوست  "سيلوستر هاروارد روپر"توسط  1867آمريكاي شرقي در سال 
موجود  1869نمونه از ماشين روپر ساخت  يك. داده شدبه معرض ديد همگان قرار

سوزساخته شده ويك ميله اتصال  اين دستگاه از يك پيشرانه دو سيلندر زغال. است
  .بطور مستقيم چرخ عقب را به حركت در مي آورد



     سيكلترينگ موتور :طرح توليد                                                                دماتيـي مقـات امكانسنجـمطالع

 
 

۳ 
 

اوايل گسترش صنعت توليد موتورسيكلت، سازندگان دوچرخه بسياري وجود داشتند  در
ابتداي  البته در .به وسايلي با پيشرانه هاي درونسوز توسعه دادند را توليدات خود كه
اين حالت  تمامي توليد كنندگان، طراحي مدلهاي سه يا چهار چرخه بود و كار راه،

 .زمين نخوردن راننده تضمين مي كرد اطمينان كافي را براي كنترل وسيله و و امنيت
بدنه دوچرخه ها سازندگان موتور سيكلت توسعه طراحي  شدن پيشرانه ها و راه با قويتر

طراحي  1892يك مدل دوچرخ بسيار جالب كه بعدها در سال . يافتند كم كم افزايش
   .بود "ميلت "مدل . شد

 سيلندر استفاده ميكرد كه به عنوان توپي چرخ عقب نيز بكار 5ميلت از يك پيشرانه 

آن نيز محور عقب را تشكيل  ميل لنگ سيلندرها همراه چرخ دور ميخوردند و. مي رفت
 1984بود كه درسال  "هيلد براند وولفهولر "اولين توليد موفق مدل دوچرخ، . داد مي

پايين بدنه نصب مي شد كه  يك پيشرانه دو تايي موازي در. در مونيخ عرضه شد
ميله اتصال مستقيما به محور چرخ عقب متصل  .سيلندرهاي آن جلو و عقب مي رفت

استفاده از چرخ سنگين براي ذخيره انرژي در بين احتراق سيلندر در  بجاي  .مي شد
جفت تسمه محكم ارتجاعي مورد استفاده بود كه هر كدام در قسمت  اين موتور يك

سيستم خنك كننده پيشرانه استفاده از يك تانكي . مي شد خارجي برد سيلندر نصب
دوديون  "شركت فرانسوي  1895در سال  .گلگير عقب بود در باالي) رادياتور ( آب 
عمومي موتور سيكلت را فراهم مي  امكان توليد انبوه و پيشرانه اي ساخت كه "باتن
دور موتور باال بود كه از باتري و احتراق ذغال  با اين پيشرانه سبك، كوچك و. كرد 

اسب بخاري را براي استفاده 2.1پيشرانه  دوديون ـ باتن اين. استفاده ميكرد
   .درموتورهاي شهري ارائه كرد

و هارلي ديويدسن در  "ايندين  "توسط شركت هاي متعددي همچون  پيشرانه فوق
تعدادي ماشين از اين  "پنينگتون  "يك آمريكايي به نام  اگر چه. آمريكا كپي شد
 . ساخت 1895دست را در سال 
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در و  "هتز "كمپاني  بود كه "ارينت ـ آستره  " اولين توليد آمريكايي موتور سيكلت 
  .ساخته شد "اتهام ماساچوست"

پس از آن تا قبل از جنگ جهاني اول، بزرگ ترين توليد كننده موتور سيكلت  سال ها
. اين جايگاه را در دست داشت "هارلي ديويدسن  "پس از آن  .بود "ايندين" شركت

ور سيكلت موت. بود كه به بزرگ ترين سازنده تبديل شد DkW اين 1928در سال 
پس از . خود وارد عرصه شد "بوكسر  "با موتور دو قلو يا  1923هاي ب ام و در سال 

 1951را در سال  "ترايامف"موتور سيكلت هاي  ، BSA جنگ جهاني دوم گروه
يكي از هر چهار موتور سيكلت را داشته و  خريداري كردند تا بدين ترتيب ادعاي توليد

تا  1955از سال  NSU شركت آلماني .وندت تبديل شترين توليد كننده وق به بزرگ
  .به بزرگ ترين سازنده موتور سيكلت بدل شد 1970

توليد  .تا امروز نيز در اختيار دارد سالي بود كه هوندا اين عنوان را بدست آورد و1970
و  ( تا قبل از به عرصه آمدن ژاپني ها) ـ نورتون BSA ترايامف ـ( كنندگان انگليسي 

 . جايگاه غالبي در توليد موتور سيكلت در برخي بازارها داشتند) راس شان هوندا در 

 و اوايل 1960اما توليدات سريع، ارزان، متنوع و با كيفيت برتر ژاپني ها در اواخر 

 .بازار را از دست ديگران خارج كرد و شركت هاي انگليسي را كم كم از بين برد1970

موتور سيكلت هوندا، كاوازكي و سوزوكي صنعت موتور  امروز شركت هاي ژاپني سازنده
 اگرچه هارلي ـ ديويدسن هنوز از محبوبيت بااليي در. را تحت نفوذ گرفته اند سيكلت
متحده برخوردار است، البته درسال هاي اخير برخي از مارك هاي ديگر نيز  اياالت

شركت هايي همچون  باز هم محبوبيت خود را بدست آورند و دراين ميان توانسته اند
همچنين ويكتوري به عنوان دومين توليد كننده موفق  ودوكاتي و ب ام و، ترايامف

 .وجود دارند موتور سيكلت در آمريكا
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 تاريخچه موتور سيكلت در ايران 
هاي گذشته در كشور بسيار سريع  سازي در سال رشد چشمگير صنايع موتورسيكلت

تواند براي  پي داشته و بررسي وضعيت آن مي رشدي كه مسائل بسياري در. بوده است
  .ريزان اقتصادي كشور بسيار مفيد باشد برنامه

به . كوتاهي از وضعيت اين صنعت از گذشته تا امروز است  آيد گزارش آنچه درپي مي
طور دقيق روشن نيست كه توليد موتورسيكلت در ايران از چه زماني آغاز شده، اما 

  .در سطح كشور توزيع شد 1342ل اولين موتورسيكلت در سا
نخستين عرضه كننده موتورسيكلت داخلي، ركس نام داشت كه موتورسيكلتي را به 

شركت ايران دوچرخ، موتورسيكلت دو زمانه ياماها  1353در سال . همين نام توزيع كرد
شركت تيزرو، موتورسيكلت چهارزمانه هوندا را با شراكت مالي كشور  1355و در سال 

  .در ايران ارائه كردند ژاپن
رو و نيرومحركه نيز اقدام به توليد كاوازاكي دو زمانه، براوو و  هاي جهان سپس شركت

 .اسكوتر وسپا كردند
كم با  كنندگان اضافه شدند و كم ها يكي پس از ديگري به جرگه توليد آنگاه ديگر شركت

قبال بيشتري برخوردار رنگ و مونتاژ و عرضه از ا حضور نسل جديد، پيشينه توليد كم
به رشد كمي تعداد توليد كننده و تعداد  1379صنعت موتورسيكلت از سال . شد

  .سابقه دست يافت محصول بي
توان در باال رفتن قيمت  داليل مؤثر بر افزايش كمي عرضه موتورسيكلت را مي

 شهرها، افزايش قيمت سوخت و كاهش قدرت خريد خودروها، ترافيك سنگين در كالن
ها و آمارهاي منتشر اكنون  بنابر برخي از گزارش  .شهروندان و روستاييان كشور دانست

اند كه  شركت توليدكننده موتورسيكلت در كشور به ثبت رسيده 300در حدود بيش از 
  .از اين تعداد، حدود نيمي از آنها فعال هستند
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چنداني با يكديگر كم از نظر ظاهر تفاوت  بيشتر محصوالت موتورسيكلت سازان، دست
اكنون  هم. شود ندارد و بيشتر قطعات و اجزاي آنها نيز از كشورهايي مانند چين وارد مي

درصد تجهيزات اين وسيله نقليه در داخل كشور توليد  90غير از موتور موتورسيكلت، 
  .شود مي

 شركت پروانه 230مجوز براي توليد موتورسيكلت در ايران صادر شده و  600تاكنون 
واحد تقليل  100به  150اند اما تعداد موتورسيكلت سازان از  برداري دريافت كرده بهره

در يك مقطع زماني، تعداد متقاضيان توليد موتورسيكلت به سرعت رشد  .يافته است
  .كرد به طوري كه تعداد زيادي مجوز براي توليد موتورسيكلت صادر شد

ان قيمتي به نام چين بود كه شهروندان ايراني نيز اين امر به دليل ايجاد پايگاه توليد ارز
ها را داشتند اما چندي بعد با وضع استانداردهاي  توانايي خريد اين موتورسيكلت

سختگيرانه و توجه مردم به اموري مانند كيفيت و خدمات پس از فروش و آگاه شدن از 
ناگاه تقاضا براي شدند و به و به ر كيفيت، توليدكنندگان با مشكل رو هاي با مارك

  .موتورسيكلت كاهش يافت و آهنگ رشد اين بازار معكوس شد
هزار دستگاه موتورسيكلت در  80براساس آمار وزارت صنايع و معادن، يك ميليون و 

هزار  850به حدود  1384در ايران توليد شد كه اين تعداد در سال  1383سال 
هزار دستگاه  يك ميليون و پنج 1381اين در حالي است كه در سال . دستگاه رسيد

  .موتورسيكلت در ايران، توليد شده بود
در حال حاضر آمار دقيق و قطعي از ميزان توليد موتورسيكلت در كشور براي سال  

  .هزار دستگاه باشد 800شود اين رقم، كمتر از  بيني مي وجود ندارد اما پيش
رويه، سبب افزايش  يد به صورت بيبازاريابي نامناسب توليدكنندگان و صدور مجوز تول

سازان شد و حال پس از اشباع بازار، اين سازندگان با مشكل مواجه  تعداد موتورسيكلت
اين در حالي است كه . هزار دستگاه در سال است 500تقاضاي واقعي اين بازار   .اند شده

  .كنند در حال حاضر حدود هفت ميليون دستگاه موتورسيكلت در ايران تردد مي
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 موتور سيكلت اجزاء  
  

وظيفه چرخ صرفه نظر از ساختمان آن، نگهداري دقيق و مطمئن تاير، عليرغم بارهاي 
اعمال شده بر آن به خاطر گرفتن ترمز، شتابگيري و عبور از ناهمواري هاي سطح جاده 

 .است
طوقه، توپي و پرها، كه قطعه آخري دو بخـش ديگـر را هـم    : چرخ سه عنصر اصلي دارد

 . وصل مي كند
 

توپي روي يك جفت بلبرينگ . لوله اي است كه محور چرخ از بين آن مي گذرد :توپي
همچنين دو لبه بر آمده در . به گونه اي مستقر مي شود كه مي تواند به آساني بچرخد

 .ي سوراخ هاي محل استقرار سرهاي برجسته پرهاستدو طرف دارد كه دارا
 
لبه داري كه حامل تاير و نقطة  طوقه چيزي نيست جز تسمه فلزي : )رينگ( طوقه 

طوقه را از فوالد آبكاري شده يا آلياژ آلومينيم مي  .اتكاي انتهاي بيروني پره هاست
 .سازند و مقطع آن مي تواند به شكلهاي مختلف باشد
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هنگامي كه به چرخ پـره  .پره ها مقاومت فشاري كم و مقاومت كششي زيادي دارند :پره
اي موتور سيكلتي نگاه مي كنيم، بدون اغراق موتور سيكلت از پره هـاي بـااليي طوقـه    

بقية پره ها در واقع نگهدارندة توپي در مركز طوقه براي جلو گيري از خـم  . آويزان است
 .سيكلت هستند شدن قسمت بيروني تحت فشار موتور

عامل ديگر بار اعمال شده هنگام گرفتن ترمز و شتابگيري است؛ در هر دو حالت، طوقه 
بنابراين پره ها بايد چنان چيده . و توپي تحت فشاري هستند كه نسبت به هم بتابند

براي همين منظور پره ها را، ، بيشتر به شكل مماسي . شوند تا حريف اين نيرو ها شوند
اگر چرخ را از بغل نگاه كنيم، مي توان ديد كه پره ها . مي چينند تا به شكل شعاعي

يك در ميان، سازهاي سه پهلو به وجود مي آورد كه در مقابل هر گرايش جابه جايي از 
در موتور سيكلت اين بارهاي رانشي خيلي . طرف طوقه نسبت به توپي مقاومت مي كند

نابراين نيروها تمايل دارند به زياد نيستند زيرا موتور سيكلت سر پيچ ها كج مي شود و ب
 . صورت فشار رو به پايين در خط محور چرخ باشند

 
 نام و كد آيسيك محصول -1-1

همان تقسيم بندي متداول ترين طبقه بندي و دسته بندي در فعاليت هاي اقتصادي 
طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بين : آيسيك است و طبق تعريف عبارت است از 

مطابق  آنكد آيسيك نام ديگر رينگ، طوقه مي باشد و . اليت هاي اقتصاديالمللي فع
 :ذيل مي باشد

 كد آيسيكنام محصول رديف
 35911365چرخ موتور سيكلت)رينگ(طوقه 1
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 شماره تعرفه گمركي -2-1

مشابه تعرفه گمركي چرخ كامل و پره   رينگ موتور سيكلتتعرفه گمركي مربوط به 
 .آورده شده استجدول ذيل  موتورسيكلت مي باشد كه در

شماره تعرفه رديف
حقوق  نوع كاال گمركي

 SUQ ورودي

 اجزاء و قطعات و متفرعات وسايل نقليه زميني 8714
موتور سيكلت ها - 

 Kg 40 چرخ كامل، طوقه، پره -- 87141940

 

 شرايط واردات -3-1

طبق مندرجات كتاب مقررات صادرات و واردات محدوديتي جهت واردات رينگ 
 .موتورسيكلت وجود ندارد

 

 )ملي يا بين المللي(بررسي و ارائه استاندارد  -4-1

 مرجع عنوان استاندارد شماره استاندارد رديف

ويژگيها و روشهاي -طوقه موتور سيكلت 3915 1
 آزمون

موسسه استاندارد و تحقيقات 
 صنعتي ايران

2 2004 :3-4249 ISO سازمان بين المللي استاندارد   طوقه موتور سيكلت
3 Jis D۴٢١۵ استاندارد ژاپن طوقه موتور سيكلت 
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 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -5-1

بر اساس بررسي هاي انجام شده در حال حاضر قيمت هر عدد رينگ موتور سيكلت 
 5.4ريال مي باشد و قيمت رينگ هاي چيني حدود  65000توليد داخلي بطور متوسط 

 .دالر مي باشد

 
 توضيح موارد مصرف و كاربرد -6-1

مي و توپي و پره  )رينگ( مجموعه طوقه متشكل از موتور سيكلت(wheel set)  چرخ
 .باشد

اصلي چرخ اساسي و  رينگ از اجزاءمشخص ميشود كه  با توجه به مطلب فوق
  .مي باشد موتور سيكلتخود موتورسيكلت و 

قسمتي از هر چرخ است كه از داخل پره ها به آن متصلند و از بيرون  ( Rim ) طوقه
نيرو بين پره  روي آن قرار گرفته اند و واسطه انتقال ( Tube) و تيوپ  ( Tire)الستيكها

 . ها و الستيك است

 

 بررسي كاالهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول -7-1

 .كاالي جايگزيني ندارد
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 اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -8-1
رينگ موتور سيكلت جزء كاالهاي استراتژيكي محسوب نمي شود ولي با توجه به 

 سيستم نقل و انتقاالت و كثرت استفاده از آن در جهان، اهميت موتورسيكلت در
 .نيز حائز اهميت خواهد بودو توليد آن رينگ  استفاده از

 
 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول -9-1

از مهمترين فاكتورهاي احداث صنايع دسترسي به مواد اوليه مي باشد و از آنجائيكه 
مواد اوليه توليد رينگ فوالد مي باشد، لذا از كشورهايي كه در زمينه فوالد سازي 

 آمريكا آلمان،چين، فعاليت دارند مي توان به عنوان توليد كنندگان عمده نام برد نظير 
به عنوان مصرف كننده گان عمده اين نيز و ژاپن اشاره نمود و كشورهاي جهان سوم 

 .محصول مي باشند

، پاكستانتوليدات داخل، كشورهاي همسايه نظير عراق،  رينگتاكنون بازارهاي هدف 
 .بوده است كويت و افغانستان

 1387سال  ده ماههبه ايران در رينگكشورهاي صادر كننده 

 

 

 

 

 

 

 وزن كيلوگرم  ارزش دالري  نام كشور
۶۴۵۰  ۴۲۱۸۹.۱۸   هند

۲۰۹۶۴  ۱۶۵۹۷   بوشهر2منطقه ويژه اقتصادي 

۴۸۰۳۸  ۵۸۳۷۳.۹۳   مالزي

۵۸۷۱۷  ۳۳۶۲۰.۹   اندونزي

۵۱۳۴۱۰  ۶۴۷۷۳۳.۲۲   امارات متحده عربي

۸۶۶۱۷۳  ۱۶۵۳۲۰۴.۱   چين

۱۵۱۳۷۵۲  ۲۴۵۱۷۱۸.۳۳   جمع كل
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 شرايط صادرات -10-1

محدوديتي وجود ندارد ولي نكته اي كه بايد بدان توجه نمود جهت صادرات محصول 
 .اين است كه بايد بر اساس استانداردهاي جهاني توليد شود

 

 اـه و تقاضـت عرضـوضعي-2

بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليدات از آغاز برنامه سوم تا كنون و محل  -1-2
موجود، ظرفيت اسمي، ظرفيت ژي واحدهاي   واحدها و تعداد آنها و سطح تكنولو

عملي، علل عدم بهره برداري كامل از ظرفيت ها، نام كشورها و شركت هاي سازنده 
 ماشين آالت مورد استفاده در توليد محصول

ميزان بر اساس آخرين اطالعات منتشره از سازمان صنايع و معادن واحدهاي فعال و 
 : مطابق ذيل مي باشند توليدات آنها

 توليد رينگ موتور سيكلتواحدهاي فعال در زمينه تعداد و ظرفيت اسمي 

 ظرفيت نام واحد استان
سرمايه گذاري 

 )ميليون ريال(
 سال أخذ مجوز

 تهران

 79 2650 عدد230.000 سمنان موتور

 80 60 عدد350.000موتور سازه يكتا

 79 730 تن1800حديد روان

 83 1100 عدد100.000فرومحمد خرازياحسان فيروز خراسان رضوي

 تن 1800+عدد 680.000جمــــع
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سنديكاي توليد كنندگان مجموعه و قطعات موتور  با توجه به اطالعات اخذ شده از
 :، توليد كنندگان و ميزان توليدات آنها به قرار ذيل مي باشد سيكلت

 واحد ظرفيت در روز نام توليد كننده رديف
 عدد 20000 حديد توان 1
 عدد 1500 سديد روان 2
 عدد 1500 ايران طوقه 3
 عدد 2000 موتور سازه يكتا 4

 عدد 25000 جمع كل
 

يكي ديگر از توليد كنندگان رينگ در كشور طوقيران مي باشد كه در حال حاضر *
 .فعال نيست

 از توليد كنندگان و همچنينبر اساس بررسي هاي انجام شده و اطالعات اخذ شده 
با توجه مشخص گرديد كه  سنديكاي توليد كنندگان مجموعه و قطعات موتور سيكلت

كاالهاي چيني در بازار، هم اكنون كمتر از يك سوم ظرفيت توليد داخلي به حضور 
درصد بازار  50مورد استفاده قرار مي گيرد و بر اساس شرايط اقتصادي همواره بيش از

 .اشغال شده استكاالهاي چيني  توسط

ر ارتباط با سطح تكنولوژي واحدهاي فعال در زمينه توليد رينگ مي توان گفت كه د
شركت حديد روان داراي تكنولوژي پيشرفته و خط توليد اتوماتيك مي باشد كه حدود 

سال قبل خريداري و راه اندازي شده است و همچنين خط آبكاري آن هم بصورت  3
ت اين شركت داراي كيفيت بسيار بااليي توليدا. دستي و هم اتوماتيك انجام مي شود

خطوط توليد واحدهاي توليدي  .مي باشد كه قابل رقابت با نمونه هاي خارجي است
 .ديگر بصورت سنتي و نيمه اتوماتيك مي باشد
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 توليد رينگ موتور سيكلت و تجهيزات برخي از سازندگان و وارد كنندگان ماشين آالت
 :به شرح ذيل مي باشند

 021-55394010روان حديد شركت  

 0228-2826848: سديد توانشركت  

 0511-7298742: گروه صنعتي زنگنه 

 

از نظر ( بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا  -2-2
ژي آنها و سرمايه  تعداد ، ظرفيت، محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيكي و سطح تكنولو

 )ريالي و مابقي مورد نيازگذاري هاي انجام شده اعم از ارزي و 

 

و  در دست اجرابر اساس آخرين اطالعات منتشره از سازمان صنايع و معادن واحدهاي 
 : ميزان توليدات آنها مطابق ذيل مي باشند

توليد طوقه درصد در زمينه  20 بيش ازتعداد و ظرفيت طرحهاي با پيشرفت 
 1387تا سال  موتورسيكلت

 نام واحد استان
سرمايه گذاري  ظرفيت 

 )ميليون ريال(
 سال اخذ مجوز

درصد 
 پيشرفت

 56 83 3000عدد70.000اميد آوران صنعت سمنان
 

الزم به ذكر است كه چندين واحد نيز در اين زمينه موفق به اخذ جواز تأسيس از 
 :سازمان صنايع و معادن شده اند كه در ذيل به آنها اشاره شده است
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  موتور سيكلت)طوقه(رينگ تعداد و ظرفيت طرحهاي داراي جواز تأسيس در زمينه توليد 

 سال اخذ مجوز ظرفيت  نام واحد استان
 ميزان سرمايه گذاري

 )ميليون ريال(

 آذربايجان شرقي

سيد فخر الدين 

نقيبي
 4451 79 عدد 500.000

 4450 79عدد500.000آراز محركه

فريدون عليزاده 

زركنده
 21529 80 عدد100.000

 اصفهان
موتور سيكلت 

كاسپين كاشان
 3450 82 عدد100.000

 1500 83عدد10.000خوندابي و طالبي

 تهران

حسين آزادي 

جيرنده
 5500 82 تن 700

 6500 86 عدد50.000 محمد محمدي

 7000 82عدد1.000.000سديد توان سمنان

 قزوين
بهرام پور علي 

كامآبادي و پرند
 1500 80 عدد150.000

 10000 87عدد1.000.000كاريزان گستر پارت قم 

 مركزي
سير مصطفي 

محسني
 1000 83 عدد 4000
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چقدر از (  87بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال  -3-2
 )كجا

 سيكلت رينگ موتور، واردات  تجارتبر اساس اطالعات اخذ شده از سازمان توسعه 
 :مي باشدمطابق ذيل 

 

 1387الي ده ماهه  1379از سال  رينگ موتور سيكلتآمار واردات 

 رينگ موتور سيكلتميزان واردات سال
 )kg(ميزان)دالر(ارزش

1379- - 
1380- - 
1381- - 
1382- - 
13835186262.84 2635668 
13843774280.54 2354745 
13852798226.87 2413342 
13863907709.89 2533656 
 1513752 13872451718.33ده ماهه

 

و ده  86كيلوگرم در نظر گرفت، در سال  2اگر بطور متوسط وزن هر عدد رينگ را 
 .وارد شده استعدد  756.876و  1.266.828بترتيب حدود  87ماهه 

ايران آورده شده است و در ادامه ميزان واردات و كشورهاي عمده صادر كننده رينگ به 
بوضوح ديده مي شود كه همواره چين بيشترين ميزان صادرات را به ايران مي باشد كه 

درصد بازار اين كاال توسط محصوالت  50تصديق كننده اين مطلب است كه بيش از 
 .چين اشغال شده است
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  1383در سال  ايران كشورهاي عمده تأمين كننده رينگ موتور سيكلتميزان واردات و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1384در سال  ايران ميزان واردات و كشورهاي عمده تأمين كننده رينگ موتور سيكلت
 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن كيلوگرم  ارزش دالري  نام كشور

۷۵۹۴  ۲۳۵۴۱.۴۶   هند

۱۷۰۰۰  ۱۷۱۶۴.۰۵   منطقه آزاد چابهار

۲۰۶۰۴  ۴۰۳۸۷.۹۲   فدراسيون روسيه

۶۱۵۲۷  ۸۹۷۰۷.۸۵   تايلند

۱۰۳۷۶۴  ۴۷۷۹۶.۷۱   اندونزي

۱۱۲۷۷۳  ۸۹۲۳۳.۰۹   مالزي

۲۰۷۰۰۷  ۴۷۰۰۵۶.۷۸   تايوان

۲۲۵۹۷۴  ۳۴۷۵۸۱.۱۲   عربي امارات متحده

۱۸۷۹۴۲۵  ۴۰۶۰۷۹۳.۸۶   چين

۲۶۳۵۶۶۸  ۵۱۸۶۲۶۲.۸۴   جمع كل

 وزن كيلوگرم  ارزش دالري  نام كشور

۲۴۵۲  ۲۰۵۲۳.۲۸   آلمان

۱۵۳۰۰  ۲۵۶۷۱.۳۹   منطقه آزاد چابهار

۳۴۶۹۰  ۴۹۸۱۸.۳۸   تايلند

۴۲۴۹۰  ۱۸۲۲۴.۱۳   اندونزي

۹۳۸۵۲  ۱۳۳۹۷۲.۹۶   امارات متحده عربي

۲۴۳۴۲۹  ۷۴۵۵۴۸.۴۷   تايوان

۳۶۱۸۵۷  ۱۵۷۸۹۰.۴۳   مالزي

۱۵۶۰۶۷۵  ۲۶۲۲۶۳۱.۵   چين

۲۳۵۴۷۴۵  ۳۷۷۴۲۸۰.۵۴   جمع كل
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  1385در سال  ايران ميزان واردات و كشورهاي عمده تأمين كننده رينگ موتور سيكلت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1386در سال ايران ميزان واردات و كشورهاي عمده تأمين كننده رينگ موتور سيكلت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن كيلوگرم  ارزش دالري  نام كشور
۶۱  ۶۴.۲۷   ژاپن

۳۶۳۲  ۲۵۰۹.۲۹   منطقه آزاد چابهار

۸۵۵۰  ۱۵۳۳.۰۱   هند

۱۸۰۱۳  ۲۶۲۳۶.۳۷   تايلند

۹۳۰۲۰  ۵۲۱۰۷.۸۶   امارات متحده عربي

۱۰۳۱۱۰  ۴۲۱۰۱.۲   اندونزي

۱۴۰۵۲۱  ۴۸۹۵۶۰.۸۳   تايوان

۱۸۴۳۹۴  ۹۳۲۲۰.۵۴   مالزي

۱۸۶۲۰۴۱  ۲۰۹۰۸۹۳.۵   چين

۲۴۱۳۳۴۲  ۲۷۹۸۲۲۶.۸۷   جمع كل

 وزن كيلوگرم  ارزش دالري  نام كشور
۹۰  ۳۱۷.۸۳   ژاپن

۵۷۰  ۵۵۷۲.۳   تايلند

۲۴۱۴  ۱۹۶۲۱.۵۹   هند

۲۷۲۵۰  ۷۰۳۲۹.۹۶   آلمان

۱۰۲۴۵۶  ۳۰۵۳۰۶.۵۸   تايوان

۱۳۹۳۲۸  ۶۹۴۰۱.۵۵   اندونزي

۱۵۷۳۳۷  ۱۱۷۴۴۴.۰۷   مالزي

۴۶۵۰۸۲  ۶۰۴۳۶۵.۰۲   امارات متحده عربي

۱۶۳۹۱۲۹  ۲۷۱۵۳۵۰.۹۹   چين

۲۵۳۳۶۵۶  ۳۹۰۷۷۰۹.۸۹   جمع كل
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  1387سال  ده ماههدرايران ميزان واردات و كشورهاي عمده تأمين كننده رينگ موتور سيكلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه  -4-2

چندان به روز نبوده و  صنايع و معادن با توجه به اينكه اطالعات اخذ شده از سازمان
گوياي وضعيت واقعي صنايع نيست لذا نمي توان بطور دقيق روند مصرف طي سالهاي 
قبل را بررسي نمود ولي آنچه مسلم است اين است كه طي سالهاي اخير تنها از يك 

ارزان قيمت و وارداتي محصوالت  ازدرصد  50سوم ظرفيت توليد داخلي و بيش از 
 .ت پايين چيني استفاده شده استكيفي

 

 

 

 وزن كيلوگرم  ارزش دالري  نام كشور
۶۴۵۰  ۴۲۱۸۹.۱۸   هند

۲۰۹۶۴  ۱۶۵۹۷   بوشهر2منطقه ويژه اقتصادي 

۴۸۰۳۸  ۵۸۳۷۳.۹۳   مالزي

۵۸۷۱۷  ۳۳۶۲۰.۹   اندونزي

۵۱۳۴۱۰  ۶۴۷۷۳۳.۲۲   امارات متحده عربي

۸۶۶۱۷۳  ۱۶۵۳۲۰۴.۱   چين

۱۵۱۳۷۵۲  ۲۴۵۱۷۱۸.۳۳   جمع كل
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و امكان  87بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال  -5-2
 توسعه آن 

 

 رينگ موتور سيكلت صادرات،  تجارتبر اساس اطالعات اخذ شده از سازمان توسعه 
 :مطابق ذيل مي باشد

 1387الي ده ماهه  1379ايران از سال  رينگ موتور سيكلت صادراتآمار 

 رينگ موتور سيكلتميزان صادرات سال
 )kg(ميزان)دالر(ارزش

1379 - - 
1380 - - 
1381 - - 
1382 - - 
1383 3762.89 3450 
1384 - - 
1385 288 300 
1386 356620.02 35544 

 10910 23350 1387ده ماهه 

 

مي آيد ميزان صادرات رينگ موتور سيكلت طي سالهاي همانگونه كه از جدول فوق بر 
بسيار ناچيز بوده و عمدتاً به كشورهاي همسايه نظير عراق، افغانستان،  1387تا  1383

 .پاكستان صادر شده است
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  1383رينگ موتور سيكلت در سال  مصرف كنندهو كشورهاي عمده  صادراتميزان 
 

 

 

 

  1385رينگ موتور سيكلت در سال  مصرف كنندهو كشورهاي عمده  صادراتميزان 
 

 

 

  1386رينگ موتور سيكلت در سال  مصرف كنندهو كشورهاي عمده  صادراتميزان 
 

 

 

 

  1387سال  ده ماهه رينگ موتور سيكلت در مصرف كنندهو كشورهاي عمده  صادراتميزان 
 

 

 

 

 وزن كيلوگرم  ارزش دالري  نام كشور
۱۰۰  ۱۰۰.۰۳   كويت

۳۳۵۰  ۳۶۶۲.۸۶   امارات متحده عربي

۳۴۵۰  ۳۷۶۲.۸۹   جمع كل

 وزن كيلوگرم  ارزش دالري  نام كشور
۳۰۰  ۲۸۸   كويت

۳۰۰  ۲۸۸   جمع كل

 وزن كيلوگرم  ارزش دالري  نام كشور

۹۲۰۰  ۱۰۱۹۱.۰۲   افغانستان

۱۰۱۱۴  ۹۷۱۰   مراكش

۱۶۲۳۰  ۱۵۷۶۱   پاكستان

۳۵۵۴۴  ۳۵۶۶۲.۰۲   جمع كل

 وزن كيلوگرم  ارزش دالري  نام كشور
۳۹۱۰  ۱۱۷۳۰   پاكستان

۷۰۰۰  ۱۱۶۲۰   عراق

۱۰۹۱۰  ۲۳۳۵۰   جمع كل
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 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم -6-2

عدد  25000بيش از ) چهار كارخانه فعال در اين زمينهظرفيت (ظرفيت توليد داخل 
در حال حاضر كمتر از يك   با توجه به مطالب مذكور در بخشهاي قبلمي باشد، كه 

كه اين پديده بعلت اشغال بازار داخل توسط  استفاده مي شود آنهارفيت ظسوم از 
همچنين چنانچه واحد در دست اجرا و  .كاالهاي ارزان قيمت چيني مي باشد

واحدهايي كه داراي جواز تأسيس مي باشند راه اندازي گردند كمبودي وجود نخواهد 
رات نيز علرغم كيفيت باالي محصوالت توليد داخل نسبت به در زمينه صاد. داشت

 .محصوالت چيني، مشكل رقابت از نظر قيمت وجود دارد

 

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور -3
 و مقايسه آن با ديگر كشورها

مطابق ذيل موتور سيكلت جهت توليد رينگ در دنيا  مرسومتكنولوژي توليد و فرآيند 
 :مي باشد

ورقها براي طوقه رينگ بوسيله رول بازكن باز شده و از بين غلتكهاي : تابگيري-1
 .تابگيري عبور مي كند

در اين مرحله ورقها از بين غلتكهاي مختلف عبور كرده و اشكال مختلف : نورد كاري-2
 .شوندپيدا مي كند همچنين در اين مرحله در صورت لزوم فرم دهي و خمكاري مي 

 .ورقها پس از نورد كاري بدور روند چرخيده و فتيله پيچي مي گردند: فتيله كردن -3
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پس از فتيله پيچي قطعاتي چون طوقه بوسيله عبور از دو قرقره جوش : جوش -4
 .استفاده مي شود  CO۲مقاومتي مي شوند و براي اتصال لبه هاي طوقه از جوش 

غلتك كه باعث گرد شدن قطعه كار  4ز ميان طوقه رينگ پس از عبور ا: برشكاري -5
 .مي گردد توسط سنگ ديسكي برش مي خورد

قسمتهاي جوش خورده به كمك سنگ روميزي سنگ  پس از جوشكاري: سنگ زني -6
 .زده مي شوند

چون در حين عمليات ممكن است قطعه كار شكل اصلي خود را از : اكسپندينگ -7
دستگاه اكسپندينگ قرار مي دهند و اين دست بدهد به همين دليل قطعه را در 

 .دستگاه به كمك هيدروليك و يك سطح شيبدار قطعه را به شكل مدور نگه مي دارد

براي ايجاد جاي اتصال در روي قطعاتي چون طوقه بوسيله پرس ضربه : سوراخكاري -8
. گيردتن و يا دريل براي ايجاد سوراخ والو بر روي قطعه سوراخكاري انجام مي  10اي 

 .سپس سنگ زني مي شود

در اين مرحله مشخصات قطعه بوسيله پرس و قالب حك مي شود و : حك كردن-9
مشخصاتي شامل نام توليد كننده، اندازه اسمي رينگ، نوع رينگ شماره سري توليد و 

 .نام كشور سازنده حك مي گردد

ر گيرند چون قطعات ممكن است در محيط هاي دريايي يا مرطوب قرا :آبكاري-10
براي جلوگيري از خوردگي قطعات آنها را در وانهايي كه به همين منظور از نيكل و يا 
. كرم پر شده اند غوطه ور مي كنند سپس توسط جرثقيل هاي سقفي جابجا مي كنند

البته بايد توجه داشت قبل از آبكاري قطعه را چندين بار با مواد اسيدي و قليايي و آب 
 .ربي هاي آن گرفته شودشستشو مي دهند تا چ
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بگونه اي كه  در حال حاضر توليدات داخل بر اساس تكنورژي روز توليد مي شود
محصوالت توليدي شركت حديد توان و سديد توان داراي كيفيتي بسيار مرغوب تر از 

قابل رقابت مي  نيز محصوالت ساخت چين و تايوان مي باشند و با محصوالت ژاپن
 .باشند

البته در . ژي جهت توليد رينگ استفاده مي گردداز همين تكنولودر ايران نيز 
كشورهاي پيشرفته نظير ژاپن و تايوان خط توليد و آبكاري تمام اتوماتيك و بدون 

شركت . دخالت دست و صرفاً با تعداد معدودي اپراتور، توليد انبوه صورت مي گيرد
ت تايواني اتوماتيك به حديد روان نيز در سالهاي اخير با جايگزيني ماشين آال

بگونه اي كه توليدات آن داراي كيفيتي بسيار مرغوب تر از  ،تكنولوژي روز دست يافته
دو شركت سديد توان و گروه صنعتي زنگنه با  .محصوالت چيني و تايواني مي باشد

بهره گيري از افراد متخصص نيز اقدام به ساخت و فروش ماشين آالت اتوماتيك توليد 
 .ده اندرينگ نمو

 تكنولوژي هاي مرسوم در فرآيند توليد محصولاط قوت و ضعف قتعيين ن -4

 فرآيند توليد. ژي روز توليد مي شودلودر حال حاضر توليدات داخل بر اساس تكنو
زيرا خطاي . اگرچه ساده بنظر مي رسد ولي بايد از دقت و كنترل زيادي برخوردار باشد

باعث مي شود كه الستيك و پره ها در  ،سايزينگميليمتر در عمليات برش و  1حدود 
در روش سنتي سوراخكاري يا . رينگ بدرستي قرار نگيرند و چرخ دچار مشكل گردد

پانچ بصورت دستي انجام مي گيرد كه از دقت كافي برخوردار نبوده و احتمال خطاي 
پانچ بصورت  عملياتكه با توجه به استفاده از ماشين آالت اتوماتيك  فراوان وجود دارد

كه اين الزم به ذكر است . خودكار به روش روتاري و با دقت فراوان انجام مي شود
مسئله در ارتباط با عمليات جوش نيز صادق است كه با استفاده از دستگاه هاي 

 .مرتفع گرديده است قابل قبولي اين معضل تا حداتوماتيك 
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بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت  -5
ود، در دست اجراء، جبا استفاده از اطالعات واحدهاي مو( تفكيك ريالي و ارزي  به

UNIDO  و اينترنت و بانك هاي اطالعاتي جهاني، شركت هاي فروشنده تكنولوژي و
 ... )تجهيزات و 

اجراي اقتصادي جهت بررسيها  و تحقيقات ميداني انجام شده حداقل ظرفيت بر اساس 
 2عدد در سال در  200.000توليد ، و با اولويت صادرات طرح در بخش صنايع كوچك

 . مي باشد روز كاري 250ساعته و  8شيفت كاري 

 

 اطالعات مربوط به سرمايه ثابت طرح -1-5

سرمايه ثابت به آن دسته از دارائي ها اطالق مي شود كه طبيعتي ماندار داشته و در 
اين دارائي ها شامل زمين، . جريان عمليات واحد توليدي از آنها استفاده مي شود

مي باشد كه در ادامه ... ساختمان، وسايل نقليه، ماشين آالت توليد، تأسيسات جانبي و 
 .محاسبه مي شود رينگ موتورسيكلتوليدي هر يك از آنها براي واحد ت

 هزينه هاي زمين  1-1-5

براي محاسبه هزينه هاي تهيه زمين و ساختمانهاي مورد نياز اين واحد، الزم است 
اندازه بناهاي مورد نياز از قبيل، سالن توليد، انبارها، ساختمانهاي اداري، تأسيسات، 

ر زمين مورد نياز براي احداث بناها سپس مقدا. برآورد شود... محوطه، پاركينگ  و 
 . محاسبه گردد

بهاي هر متر مربع  )متر مربع(ژ  مترا شرح
 )ريال(

 جمع
 )ميليون ريال(

 1200 200000 6000 زمين 
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۲۶ 
 

 محوطه سازيهزينه هاي  2-1-5

 جمع )ريال( واحدبهاي  )متر مربع(ژ  مترا شرح
 )ميليون ريال(

 210 35000 مترمكعب 6000 تسطيح و خاكبرداري و خاكريزي

 90 350000 متر مكعب 256 متر 2ديواركشي به ارتفاع 

 120 100000 مترمربع1200 خيابان كشي و پياده رو سازي

 45 50000 مترمربع 900 فضاي سبز و روشنايي

 465   جمع كل

 

 ساختمانهزينه هاي  3-1-5

 بهاي هر متر مربع )متر مربع(ژ  مترا شرح
 )ريالهزار (

 جمع
 )ميليون ريال(

 2000 2000 1000 سالن توليد
 400 2000 200 مواد اوليه انبار

 600 3002000 انبار محصول
 210 2100 100 و سرويس ها ساختمان اداري

 38 1900 20 تأسيساتاتاق 

 24 2000 12 نگهباني

 3272  1632 جمع
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 هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد 4-1-5

 )دالر(جمع شرحرديف

1 
دستگاه نورد، جوش، : خط كامل توليد رينگ شامل

 292.000پانچ، پرداخت

 200.000 خط آبكاري2
 492000جمع

 ميليون ريال 4910: )ريال 9980با احتساب هر دالر معادل (جمع كل 

 .دستگاه ها تايواني مي باشند*

كرد قيمت ماشين آالت توليد رينگ چنانچه از خط توليد ايراني ساخت گروه صنعتي زنگنه استفاده 
 .ميليون ريال خواهد بود 950بدون خط آبكاري معادل 

 

 

 هزينه هاي تاسيسات -5-1-5

 )ميليون ريال(ع جمشرحرديف
 337ساعت و ترانسفورماتوركيلو وات250انشعاب برق  1
 100اينچ از شبكه و سيستم آبرساني1هزينه انشعاب آب2
 150گاز و احداث ايستگاه گازهزينه انشعاب 3
 80وسائل سرمايش و گرمايش4
 50سيستم اعالم و اطفاء حريق5

 717 جمع
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 وسائط نقليههزينه هاي  -6-1-5

 )ميليون ريال(ع جم تعدادشرحرديف
 150 1 خودرو سبك 1

 100 1 تني 10جرثقيل سقفي  2
 250  جمع

 

 هزينه لوازم اداري و خدماتي 7-1-5

هزينه خريد تجهيزات اداري نظير كامپيوتر، فكس، پرينتر، ميز و صندلي و تجهيزات 
 .ميليون ريال برآورد مي گردد 100خدماتي 

 

 

 هزينه هاي قبل از بهره برداري -8-1-5

 )ميليون ريال(عجم شرح رديف
 15 هزينه ثبت شركت و اخذ مجوزات الزم 1

 50 هزينه انجام مطالعات و بيمه و قبوض 2

 50 هزينه انجام مسافرت، دستمزد در دوران قبل از بهره برداري 3
 30هزينه آموزش پرسنل4

 145 جمع
 

 

 



     سيكلترينگ موتور :طرح توليد                                                                دماتيـي مقـات امكانسنجـمطالع

 
 

۲۹ 
 

 ثابت سرمايه گذاريهزينه هاي جمع  -9-1-5

 )ميليون ريال(هزينه  شرح رديف
 1200 زمين 1
 465 محوطه سازي 2
 3272 ساختمان 3
 4910 ماشين آالت و تجهيزات 4
 717 تأسيسات 5
 250 وسائط نقليه 6
 100 اثاثه اداري 7
 485.7 متفرقه و پيش بيني نشده* 8
 145 هزينه قبل از بهره برداري 9

 11544.7 جمع هزينه هاي ثابت
درصد از هزينه هاي ثابت به عنوان هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده در نظر گرفته شده  5*

 .است

 طرح  گردش مورد نيازسرمايه در  -2-5

از پـروژه  ) ظرفيت اسـمي % 70(سرمايه در گردش مورد نياز براي پايان اولين سال بهره برداري 
 :بشرح زير برآورد مي گردد

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                      

 كمبود/مازاد مورد نياز موجودماه/مدتشرح
 ٣٠٣.٨ ٣٠٣.٨ ٠ 1مواد اوليه و كمكي

موجودي كاالي ساخته شده 
 ۴٨٣.۵ ۴٨٣.۵ ٠ 1و در جريان ساخت

 ۵٩٨.٩ ۵٩٨.٩ ٠ 1 مطالبات

 ٠ 1 تنخواه گردان
 

١۴١ ١.٢۴١.٢ 

 1527.3 1527.3 0عــجم
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 كل سرمايه مورد نياز طرح -3-5

 درصد جمعشرح
 ٨٧.٢ ١١٣٩٩.٧جمع هزينه ها ي ثابت

 ١.١ ١۴۵.٠قبل از بهره برداري

 ١١.٧ 1527.3 سرمايه در گردش

 ١٠٠ ١٣٠٧٢.٠ جمع كل

 

 

 تأمين منابع مالي طرح -4-5

 

 درصد جمعشرح
آورده متقاضي/سرمايه  ۴٣٨.٠ ٩٧٢.٠ 

مدت بلندتسهيالت   ٨١٠٠.٠ ۶٢.٠ 

 ١٠٠ ١٣٠٧٢.٠جمع كل

 

ميليون ريـــال 11544.7پروژه حـدودبشرح فوق كليه هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت 
در صد ازاين  70درصورت تصويب اعتبار پـيـشنهادي حــدود خواهد خواهد بـــود كه 

 .گرديداقالم از محل تسهيـــالت پيشنهادي تــــامين خواهد
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 هزينه هاي ساليانه -5-5

 .هزينه هاي ساليانه مطابق موارد ذيل مي باشند

 هزينه مواد اوليه -1-5-5

 شرح رديف
 ميزان مصرف

)تن(
 محل تأمين

 قيمت واحد
 )هزار ريال(

 قيمت كل 
 )ميليون ريال(

1
1.5ورق فوالدي ضخامت

 ميليمتر
 7400 ١۴۴٣.٠ خارج-داخل 195

2
1.25ورق فوالدي ضخامت

 ميليمتر
 7000 ١٣٣٠.٠ خارج-داخل 190

3 

 مواد چربيگير
تركيبات هيدروكسيد (

 ...)سديم، كربنات سديم و 

 ١٠١٢.۵ 225000 خارج-داخل 4.5

 ۶.١ 3400 خارج-داخل 1.8 اسيد سولفوريك4

 ٢٨.۵ 19000 خارج-داخل 1.5 سولفات مس5

6

مواد آبكاري كرم و نيكل
اسيد كرميك و (

 )سولفوريك

 ٢۵۵.٠ 51000 خارج-داخل 5

 ١١٠.۵ 65000 خارج-داخل 1.7 صفحات مس7

 ٢٩٩.٠ 130000 خارج-داخل 2.3 صفحات نيكل8

 ٧٢.٠ 60000 خارج-داخل 1.2 مواد براق كننده9

 4556.6  جمع كل

درصد هزينه هاي توليد به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظر گرفته 2* 
 .ميشود
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 هزينه نيروي انساني -2-5-5

 :كاركنان توليدي
 حقوق ماهيانه تعداد  عنوان

 )هزار ريال(  
 جمع حقوق ساليانه

 )ميليون  ريال ( 

 ۶٠.٠ 15000 مدير توليد

 ۴٨.٠ 14000مسئول فني و كنترل كيفي

 ٩۶.٠ 24000مهندس تاسيسات وبرق

 ٨۴.٠ 23500 كارگر ماهر

 ١٠٠.٨ 32800 كارگر ساده

 ٣٣.۶ 12800 انباردار 

 422.4 جمع كل حقوق ساليانه كاركنان توليدي 
 380.2 بابت مزايا%  90اضافه ميشود 

 803 )ميليون ريال ( جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه كاركنان توليدي 

 :كاركنان غير توليدي 
 حقوق ماهيانه تعداد  عنوان

 )هزار ريال(  
 جمع حقوق ساليانه

 )ميليون  ريال ( 

 ۶٠.٠ 15000 كارخانهمدير

 ٣۶.٠ 13000 حسابدار

و  كارمند امور مالي و اداري
 ۶٠.٠ 2500 2 و فروش مسئول خريد

 ۶٧.٢ 22800 راننده

 ۶٠.٠ 22500پرسنل حراست و خدماتي

 283.2 جمع كل حقوق ساليانه كاركنان توليدي 
 198.2 بابت مزايا%  70اضافه ميشود 

 481.4 )ميليون ريال ( جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه كاركنان توليدي 
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 هزينه هاي سوخت و انرژي مصرفي -3-5-5

مصرف  واحد شرح هزينه رديف
روزانه

مصرف 
ساالنه

 هزينه واحد
)ريال(  

 جمع
)ميليون ريال(  

 12.4 2665001900مترمكعب آب مصرفي 1
 300 40001.000.000300كيلووات برق مصرفي2
 6.8 20050000135مترمكعب گاز طبيعي4
 - ---ليتر گازوئيل5
 50 ---- ساير6

 369جمع
 

 تعميـــر و نگهـــداري  -4-5-5

مبلغ سرمايه شرح سرمايه گذاري رديف
 گذاري 

درصد هزينه 
 تعمير و نگهداري

 جمع هزينه ساليانه
 )ميليون ريال(

 ١١٧.٧ ٣ ٣٩٢٣.٩ ساختمان و محوطه سازي 1
 ٣۶٠.٩ ٧ ۵١۵۵.۵ ماشين آالت و تجهيزات توليد 2
 ٧۵.٣ ١٠ ٧۵٢.٩ تأسيسات 3
 ٠.٠ ١٠ ٠.٠ قطعات يدكي  4
 ۵٢.۵ ٢٠ ٢۶٢.۵ وسائط نقليه 5
 ١٠.۵ ١٠ ١٠۵.٠ اثاثه اداري 6

 617  10199.7جمع هزينه تعميرات و نگهداري ساليانه
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  استهالك -5-5-5

مبلغ سرمايه شرح سرمايه گذاري رديف
 گذاري 

درصد هزينه 
 تعمير و نگهداري

 جمع هزينه ساليانه
 )ميليون ريال(

 ٢٧۴.٧ ٧ ٣٩٢٣.٩ محوطه سازيساختمان و  1
 ۵١۵.۶ ١٠ ۵١۵۵.۵ ماشين آالت و تجهيزات توليد 2
 ١۵٠.۶ ٢٠ ٧۵٢.٩ تأسيسات 3
 ٠.٠ ٢٠ ٠.٠ قطعات يدكي  4
 ۶۵.۶ ٢۵ ٢۶٢.۵ وسائط نقليه 5
 ٢١.٠ ٢٠ ١٠۵.٠ اثاثه اداري 6

 1027  10199.7جمع هزينه تعميرات و نگهداري ساليانه

 

 توليد ساليانههزينه هاي  -6-5-5
 

 جمع هزينه ساليانه شرح سرمايه گذاري رديف
 )ميليون ريال(

 ۴۵۵۶.۶مواداوليه كمكي و بسته بندي 1
 ٨٠٢.۶حقوق و دستمزد 2
 ٣۶٩.١سوخت و روشنائي 3
 ۶١۶.٩تعميرات و نگهداري 4
 ١٢۶.٩متفرقه و پيش بيني نشده 5
 ١٠٢٧.۴استهالك 6
 ۴٨١.۴ هزينه هاي اداري 7
 ١١٢.٠ توزيع و فروش  8

 8092.9جمع
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 شاخص هاي اقتصادي -6-5

 
 :درآمد حاصل از فروش در ظرفيت كامل -

 توليد ساليانه)عدد/ريال(واحد قيمت  نام محصول
 )عدد(

 درآمد
 )ميليون ريال(

 12000 200000 60000رينگ موتور سيكلت
 12000 در آمد ساليانه

 
 
 :سود و زيان ويژه -

 سود و زيان ويژه=فروش كل-هزينه هاي توليدجمع 
 )ميليون ريال(سود و زيان ويژه = 8092-12000= 3908

 
 :سرمايه ثابت سرانه -

 
سرمايه ثابت
 سرمايه ثابت سرانه=  تعداد كاركنان

 
 سرمايه ثابت سرانه= .=641ميليون ريال 
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 تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير -

وتفكيك آنها به هزينه هاي ثـابت و مـتغير در بـاالترين ظـرفيت  كل هزينه هاي توليد 
 .مـورد استفاده در طــرح بـشرح زير خالصه شده است 

)مبالغ به ميليون ريال(                                                                                        

 هزينه هاي توليدرديف
زينه هاي متغيرههزينه هاي ثابت  

 جمع هزينه ها
 درصد مبلغدرصدمبلغ

 4556.6 ١٠٠ 4556.6 ٠ 0.0مواد اوليه ، كمكي و بسته بندي1

 802.6 ٣٠ 240.8 ٧٠ 561.8حقوق و دستمزد توليدي2

 369.1 ٧٠ 258.4 ٣٠ 110.7سوخت و روشنايي3
 616.9 ٨٠ 493.5 ٢٠ 123.4تعميرات و نگهداري4

 126.9 - 111.0 - 15.9متفرقه و پيش بيني نشده5

 1027.4 ٠ 0 ١٠٠ 1027.4 استهالك6

 593.4 100 593.4 - - اداري و فروش7

 8092.9 6253.7 1839.2 جمع كل هزينه هاي ثابت و متغير

 ه سر به سر طرح ــرآورد نقطــب -
 :برآورد مي گرددميليون ريال  3841درصد و به مبلغ  31نقطه سربسر در طرح 

 

 بسر سرفروش در نقطه  =                                           =      =                   3841ميليون ريال 

 
 

رصد از فروش كلد=                       *100=32                                               

 

1839.2

0.4788 

3841 
12000 

هزينه هاي ثابت

1-هزينه هاي متغير/فروش كل  
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 :ارزش افزوده ناخالص -

 ارزش افزوده ناخالص= فروش كل  –) مواد اوليه و بسته بندي+انرژي+تعميرات و نگهداري(

=12000 -) 6/4556+  1/369+  9/616( = 6457ميليون ريال   

 : ارزش افزوده خالص -

 ارزش افزوده خالص= ارزش افزوده ناخالص -استهالك

6457  - 1027=  5430ميليون ريال    

 

 :نرخ بازدهي سرمايه -
 ميليون ريال 405): درصد مقدار وام 5( هزينه تسهيالت مالي معادل

 
 نرخ بازدهي سرمايه*                                                = 100                     

 
 

 نرخ بازدهي سرمايه*                                 = %100 =  9/32                       
 
 :دوره برگشت سرمايه -
 

 دوره برگشت سرمايه=                                                                               
 
 

 دوره برگشت سرمايه=                                       =   5/2سال                       

سود و زيان ويژه-هزينه تسهيالت مالي

 كل سرمايه گذاري

405 – 3908  

13072

كل سرمايه گذاري

سود+هزينه تسهيالت مالي+ استهالك  

13072 

1027+405+3908
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۳۸ 
 

وليه عمده مورد نياز ساالنه و محل تامين آن از خارج يا ميزان مواد ا -6
آن و بررسي تحوالت اساسي در روند تامين اقالم ريالي داخل كشور قيمت ارزي و 

 عمده مورد نياز در گذشته و آينده

 

و ) جهت رينگ عقب( 1.5عمده مواد مصرفي در اين طرح، روقهاي فوالدي به ضخامت 
مي باشد كه از توليد كنندگان اين نوع ورقها كه ) جلوجهت رينگ (ميليمتر  1.25

موسوم به ورقهاي روغني مي باشند مي توان از فوالد مباركه و فوالد كاويان نام برد و 
قيمت  .همچنين از كشورهاي كره، چين ، قزاقستان و روسيه نيز قابل تأمين مي باشند

قيمت فعلي ذكر  ،ن طرحبه نوع ورقها دستخوش تغييرات فوالد مي باشد كه در اي
  .گرديده است

ميليمتر خارجي  1.25و  1.5الزم به ذكر است كه قيمت ورقهاي فوالدي به ضخامت 
 .دالر به ازاي هر تن مي باشد 740و  760بطور ميانگين بترتيب 
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 ظرفيت توليد %100مصرفي در مواد 

 شرح رديف
 ميزان مصرف

)تن(
 محل تأمين

 قيمت واحد
 )ريالهزار(

 قيمت كل 
 )ميليون ريال(

1
1.5ورق فوالدي ضخامت

 ميليمتر
 7400 ١۴۴٣.٠ خارج-داخل 195

2
1.25ورق فوالدي ضخامت

 ميليمتر
 7000 ١٣٣٠.٠ خارج-داخل 190

3 

 مواد چربيگير
تركيبات هيدروكسيد (

 ...)سديم، كربنات سديم و 

 ١٠١٢.۵ 225000 خارج-داخل 4.5

 ۶.١ 3400 خارج-داخل 1.8 اسيد سولفوريك4

 ٢٨.۵ 19000 خارج-داخل 1.5 سولفات مس5

6

مواد آبكاري كرم و نيكل
اسيد كرميك و (

 )سولفوريك

 ٢۵۵.٠ 51000 خارج-داخل 5

 ١١٠.۵ 65000 خارج-داخل 1.7 صفحات مس7

 ٢٩٩.٠ 130000 خارج-داخل 2.3 صفحات نيكل8

 ٧٢.٠ 60000 خارج-داخل 1.2 مواد براق كننده9

 4556.6  جمع كل
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 پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7

با عنايت به اينكه اولين اولين فاكتور در مكانيابي استقرار صنايع سهولت دسترسي به 
مضافا . اولويت قرار دارنددر  اصفهان و خوزستانبنابراين استانهاي  .مواد اوليه مي باشد

ي تهران ، مركزي، قزوين و خراسان رضوي نيز بدليل كثرت استانهاطرح در اينكه اين 
بويژه استان خوزستان به علت  . استفاده از اين نوع وسيله نقليه پيشنهاد مي گردد

داشتن راههاي ارتباطي دريايي و هوايي و وجود بنادر مهمي چون بندر امام خميني و 
 .به بازارهاي خارجي از اهميت ويژه اي برخوردارند

 

 ضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغالو -8

بر اساس بخشهاي در نظر گرفته شده در اين طرح، تعداد كاركناني كه در اين كارخانه 
نفر در  8نفر در بخش توليد و  10نفر مي باشند كه  18مشغول به فعاليت خواهند شد 

 . به كار خواهند شد بخش اداري مشغول

 كاركنان بخش توليد

 تعداد تخصص و تحصيالت عنوان رديف

 1 مكانيكمهندس مدير توليد1
 1 مكانيك يا متالورژيصنايعمسئول فني و كنترل كيفي2
 2 مهندس در رشته مربوطهمهندس تاسيسات وبرق3
 2فوق ديپلم كارگر ماهر4
 3ديپلم كارگر ساده5
 1فوق ديپلم انباردار 6
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 اداري و خدماتيكاركنان بخش 

 تعداد تخصص و تحصيالت عنوان رديف

 1ليسانس مديريت مدير عامل1
 1ليسانس حسابداري حسابدار3

و  كارمند امور مالي و اداري 4
 2 ديپلممسئول خريد

 2فوق ديپلم راننده6
 2با سوادپرسنل حراست و خدماتي7

 

بررسي و تعيين ميزان تامين آب ، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و  -9
و چگونگي امكان تامين آنها در منطقه مناسب براي ...) بندر  -فرودگاه –راه آهن  -راه( ارتباطي 
 اجراي طرح

در يك مطالعه جامع، بررسي و انتخاب محل مناسب جهت اجراي طرح با در نظر 
نظير آب، برق، سوخت و راه هاي ارتباطي ، هم از نظر فني و گرفتن عوامل زير بنايي 

 .هم از نظر اقتصادي كامالً ضروري مي باشد

جهت انجام فرآيند توليد رينگ موتورسيكلت و همچنين تاسيسات : سوخت مصرفي
گرمايشي از سوخت استفاده مي گردد كه البته در درجه اول اولويت با گاز مي باشد و 

درصورتيكه شبكه لوله . داشتن به آن از گازوئيل استفاده مي گردددر صورت دسترسي ن
كشي گاز در محل احداث كارخانه موجود باشد جهت تامين انرژي مورد نياز از گاز 
بعنوان سوخت مصرفي استفاده كرده در صورت عدم دسترسي به گاز از گازوئيل بعنوان 

 .سوخت جهت تامين انرژي كارخانه استفاده مي گردد
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خط  2جهت سهولت در انجام امور اين طرح استفاده از : كانات مخابراتي و ارتباطيام
 .خط اينترنت مورد نياز مي باشد 1خط فاكس و همچنين  1تلفن ، 

بهتر است كارخانه در محلي احداث گردد كه دسترسي به مواد اوليه به سهولت : راه
همچنين امكان رفت . گردد امكان پذير باشد و در كمترين زمان ممكن در محل فراهم

 .و آمد وسائط نقليه جهت جا به جايي مديران و پرسنل امكان پذير باشد

با عنايت به اين موضوع كه اين محصول از محصوالت صادراتي كشور مي باشد و 
صادرات به نسبت خوبي نيز دارد لذا نزديكي به بندر مي تواند يكي از مزيتهاي ممكن 

فرودگاه و يا راه آهن جهت حمل و نقل مواد اوليه و يا  باشد همچنين دسترسي به
 .محصول توليدي از محسنات طرح مذكور مي باشد

با توجه به اينكه اكثر شهركهاي صنعتي داراي تأسيسات آب و برق و مخابرات مي 
باشند، چنانچه كارخانه مزبور در شهرك صنعتي احداث گردد از اين لحاظ مشكل 

در زير ميزان سوخت و انرژي مورد نياز ساالنه آورده شده  .خاصي ايجاد نمي گردد
 .است

 

مصرف  واحد شرح هزينه رديف
روزانه

مصرف 
ساالنه

 هزينه واحد
)ريال(  

 جمع
)ميليون ريال(  

 12.4 2665001900مترمكعب آب مصرفي 1
 300 40001.000.000300كيلووات برق مصرفي2
 6.8 20050000135مترمكعب گاز طبيعي4
 - ---ليتر گازوئيل5
 50 ---- ساير6

 369جمع
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 وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني  -10

 

 حمايت تعرفه گمركي و مقايسه با تعرفه جهاني -

. در اغلب  واحدهاي توليدي بخشي از ماشين آالت از خارج از كشور تأمين مي شود
اين ماشين آالت پس از آزمايش هاي اوليه وتأييد عدم مشكالت فني از طريق گمرك 

حقوق گمركي كه در حال حاضر براي اين ماشين آالت در نظر گرفته . وارد خواهند شد
است كه اين كاال در سبد حمايتي دولت قرار الزم بذكر . درصد مي باشد 10شده است 

 .ندارد

 

 شركتهاي سرمايه گذار –حمايت هاي مالي، بانكها  -

يكي از مهمترين حمايت هاي مالي براي طرح هاي صنعتي اعطاي تسهيالت بلند مدت 
براي ساخت و تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد اوليه مي باشد كه در اين راستا 

 .سرمايه در گردش توسط بانكها تأمين مي گردد 100سرمايه ثابت و درصد  70حدود 

درصد  80همچنين با اجراي طرح در شهرك صنعتي، چهار سال اول بهره برداري از 
سال معافيت مالياتي  10معافيت مالياتي و در صورت اجراي طرح در مناطق محروم از 

 .برخوردار خواهد بود
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ع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي تجزيه و تحليل و ارائه جم -11
 جديد

با توجه به رشد روز افزون جمعيت استفاده از وسائط نقليه و بتبع آن موتور سيكلت و 
وليكن با توجه به . افزايش مي يابد) از اجزاء اصلي موتور سيكلت(رينگ موتور سيكلت 

درصد بازار مصرف اين كاال به  50سرازير شدن كاالهاي چيني در بازار و اشغال بيش از 
علت ارزان قيمت بودن، در حال حاضر كارخانه هاي فعال در زمينه توليد اين كاال با 

بنظر مي رسد چنانچه . ظرفيتي معادل يك سوم ظرفيت واقعي خود توليد مي كنند
بنحوي ورود كاالهاي چيني ارزان قيمت و كم كيفيت محدود گردد، احداث واحدهاي 

البته نبايد فراموش كرد كه بايد بازارهاي مصرف خارجي . ل توجيه خواهد بودجديد قاب
 .را مدنظر قرار داد تا در بلند مدت با مشكل مواجه نگرديد


