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  چکیده طرح تولید انجین موتور سیکلت

  مشخصات کلی طرح
  طرح تولید انجین موتور سیکلت  عنوان 

    دستگاه در سال60000  ظرفیت طرح

  قطعات نیم ساخته موتور و انجین موتورسیکلت  مواد اولیه  اصلی

  داخل و خارج کشور  محل تامین مواد اولیه

  پیشنهاد محل اجرای طرح 
 قزوین ، مرکزی ، آذربایجان شرقی ، خراسان استان های تهران ،

رضوی ، خوزستان ، فارس ، قم ، اصفهان ، اردبیل ، سمنان ، 
  کرمانشاه ، گیالن و همدان 

  تولید موتور سیکلت  موارد استفاده و کاربرد محصول

  بررسی بازار
   ریال بر حسب حجم انجین2000000 تا 800000  متوسط قیمت در بازار 

  کمبود در سه سال آینده ولی رفع آن از سال پنجم به بعد   ر در آینده وضعیت بازا

  وجود دارد   پتانسیل صادرات 

    واحد صنعتی3   تعداد تولید کننده فعلی داخلی 

  مباحث اقتصادی طرح
     نفر27  میزان اشتغال زائی طرح 

     روز275  تعداد روزهای کاری

   متر مربع2000  مساحت زمین

     میلیون ریال88500  انهفروش سالی
     میلیون ریال8860  سرمایه ثابت

      میلیون ریال25742  سرمایه در گردش

     میلیون ریال34602  سرمایه کل

     میلیون ریال11504  سود  ناخالص سالیانه
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   مقدمه 

تـصادی انجـام    گـذاری اق    های سرمایه   سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح          مطالعات امکان 

در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مـورد بررسـی و آنـالیز قـرار گرفتـه و نتـایج                          . گیرد  می

  .گیرد گذاران مورد استفاده قرار می گیری سرمایه حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم

ایـن مطالعـات در قالـب     . باشـد   کلت مـی  سنجی مقدماتی تولید انجین موتورسی      گزارش حاضر مطالعات امکان   

سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه بـه طـور                   متدولوژی مطالعات امکان  

های الزم روی بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در                      دقیق معرفی شده و سپس بررسی     

هـای    افزاری مورد نیاز نیز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیـت               نرمخصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و        

گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با اسـتفاده از آن سـرمایه                     اقتصادی و حجم سرمایه   

صادی با  گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقت                  

امید است این مطالعات کمکـی هرچنـد کوچـک در راسـتای توسـعه صـنعتی       . دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند 

  .کشورمان بعمل بیاورد 

نکته ایکه در اینجا الزم است ذکر گردد اینست که مجموعه تولید کنندگان انجین موتور سیکلت در دو گـروه                    

واحدهای تولیدی عالوه بـر مونتـاژ انجـین ، اقـدام بـه تولیـد بخـشی از                   در گروه اول    . قابل طبقه بندی می باشد      

ولی در گروه دوم واحدهای صنعتی صرفا مونتاژ کننده انجین بوده و قطعات مورد نیـاز                . قطعات آن نیز می نمایند      

  . را از قطعه سازان مربوطه تامین می نمایند 

   .در گزارش حاضر هدف بررسی طرح در گروه دوم می باشد 
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   معرفی محصول -1  

  )آیسیک ( نام و کد محصوالت -1-1

یـک  . گـردد  بنـدی مـی   گردد که در گروه خودروهـای دو چـرخ طبقـه           موتور سیکلت یک خودرو محسوب می     

 نیز یکی از مجموعه های فوق تلقی        (Engine)های مختلف تشکیل یافته است که انجین          موتورسیکلت از مجموعه  

  .گردد می

ایـن مجموعـه    . باشـد   حرکت در موتور سیکلت و یا به عبارت ساده تر قوای محرکه آن مـی              انجین عامل ایجاد    

گـردد و بـه وسـیله         همان موتور موتورسیکلت است که از نوع موتورهای احتراقی دو یا چهار زمانه محسوب مـی               

  .کند سوخت بنزین کار می

گردد ولی در کشور ما مطـابق         ضه می های مکانیکی مختلف تولید و عر       موتور یا انجین موتورسیکلت در قدرت     

گردد به طـوری کـه تحـت          سی حجم موتور تولید و عرضه می         سی 150 تا   50های    مقررات صرفاً انجین در قدرت    

  .نماید این حجم موتور قدرت مکانیکی از حدود سه تا ده اسب بخار را تولید می

  ین موتورها طراحی و اجرا ها باید گفت که دو مکانیزم در ا از نقطه نظر نوع عملکرد انجین

گردد در مکانیزم اول، موتور از نوع دو زمانـه و در مکـانیزم دوم از نـوع چهارزمانـه اسـت کـه اخیـراً اداره               می

ها با موتور دو زمانه را به دلیل باال بـودن میـزان               راهنمایی و رانندگی شهرهای بزرگ شماره گذاری موتور سیکلت        

های تولیـدی کـشور از        دینوسیله در حال حاضر بخش قریب به اتفاق موتور سیکلت         آالیندگی آنها ممنوع کرده و ب     

  .نوع چهارزمانه است
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بندی براساس حجـم   گردند که در کشور ما طبقه بندی می ها براساس قدرت مکانیکی و حجم موتور طبقه      انجین

آن ) انجـین ( که حجـم موتـور        به مفهوم آن است    125به عنوان مثال یک موتور سیلکت       . باشد  تر می   موتور معمول 

هـای متفـاوت    باشـد و بدینوسـیله بـا انتخـاب حجـم      سی برخـوردار مـی    سی125موتورسیکلت از حجمی معادل   

در کـشور مـا   . های مکانیکی مختلف به وجـود آمـده اسـت    ها، امکان تولید و عرضه موتورسیکلت با قدرت       انجین

  . به صورت زیر وجود دارد های معمول انجین حجم

  سی  سی150 •

  سی  سی125 •

  سی  سی100 •

  سی  سی80 •

  سی  سی75 •

  سی  سی50 •

هـا بـه دو گـروه         لذا از این نگـاه انجـین      . باشد  ها، مکانیزم انتقال قدرت آنها می       طبقه بندی دیگر در مورد انجین     

 گروه اول مخصوص . باشد  عمده انجین با گیربکس قابل کنترل راننده و گروه دیگر انجین با گیربکس اتوماتیک می              

هـای    برای موتورسیکلت با قـدرت    ) گیربکس اتوماتیک (ها با قدرت متوسط و باال بوده و گروه دوم             موتورسیکلت

  1.شود پایین طراحی و ساخته می

                                                 
 .شود میای و نوع دوم گازی نامیده  های نوع اول دنده در اصطالح بازار موتورسیکلت 1
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که )موتورسیکلت دنده ای    ( در طرح حاضر هدف تولید انجین موتورسیکلت با گیربکس قابل کنترل می باشد              

  .نوع انجین استفاده می نمایند بخش عمده موتورسیکلت های کشور از این 

 ISICکد 

  .  می باشد   35911211 دارای کد آیسیک " انجین موتورسیکلت"بندی وزارت صنایع و معادن،  مطابق طبقه

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

هر چند که از سالیان گذشته که مونتاژ موتورسیکلت در کشورمان آغاز گردیده است ، انجین وارداتـی بـوده و                     

شروع به فعالیت نموده اسـت ، ولـی وزارت          ) شرکت تیزرو    ( 1381ن واحد تولید کننده آن در کشور از سال          اولی

بازرگانی شماره تعرفه مستقلی را برای این کاالی مهـم تـدوین نکـرده و لـذا آنـرا در فهرسـت قطعـات منفـصله                          

  .  طبقه بندی کرده است " سایر "موتورسیکلت ، تحت عنوان 

  .   درصد می باشد 40 و حقوق ورودی آن 87141990مرکی شماره تعرفه گ

   شرایط واردات -3-1

  گیـری شـده اسـت کـه محـدودیت           با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگـانی، نتیجـه            

لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شـده در            .خاصی برای واردات محصول مورد مطالعه وجود ندارد       

  . باال ، امکان واردات وجود خواهد داشتجدول

  :توضیح

همانطوریکه ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قانونی برای واردسـازی انجـین      

  .موتور سیکلت وجود ندارد، لیکن الزم است در این خصوص به مورد بسیار مهم زیر توجه شود
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گردد و شرایط خریـد    تقسیم می AM 3و OEM - 2رسیکلت درکشورمان به دو گروه  بازار قطعات موتو-الف 

  .این گروهها به صورت زیر است

 OEMبازار  ⌫

شود و لذا در صورتی که امکان سـاخت داخـل بـرای               در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه می          

. نمایـد   ساً اقدام به واردسازی قطعه مورد نیـاز مـی         خود رأ ) موتورسیکلت ساز   (خودروساز  . ای موجود نباشد    قطعه

  )کند خودروساز قطعات وارداتی را خرید نمی(افتد  لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمی

 AMبازار  ⌫

لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به لحاظ کیفی و قیمت             . در این بازار شرایط رقابتی برقرار است      

  .ه موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشتب

 OEM  امکان واردات و فروش قطعـات در بـازار  "با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عمال

 واحـدهای مختلـف امکـان       AMقابل انجام بوده ولـی در بـازار         ) موتورسیکلت  (تنها برای شرکتهای خودرو ساز      

  .دسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند وار

گردند، لذا مصرف آن در       بندی می     محصول مورد مطالعه در گروه قطعات کند مصرف موتورسیکلت طبقه           -ب  

بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین تر از بازار خودروسازان است بطوریکه بخش قریب به اتفاق این قطعـات                    

 .می شود و از اینرو میزان واردات نیز در سطح پائین خواهد بود مصرف OEMدر بازار 

                                                 
2 OEM شود  در این بازار قطعات برای ساخت خودرو تهیه می– بازار خودروسازان.  
3 AMباشدکه ارتباط خاصی با خودرو سازان   این بازار مربوط به فروشگاههای سطح کشور و همچنین تعمیرگاههای عمومی و آزاد می

  .ندارند 
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گیری است که علیـرغم نبـود محـدودیت بـرای واردات، عمـالً                  با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجه          -ج  

  .افتد واردات این قطعات در سطح بسیار پایین اتفاق می

  )ملی یا بین المللی (  بررسی و ارائه استاندارد -4-1

این محصول خود به عنوان یک کـاالی واسـطه در       . حصول مورد مطالعه، موتور یا انجین موتورسیکلت است         م

تولید یا تعمیرات موتورسیکلت ها مورد استفاده داشته و در موتورسیکلت هـای مختلـف از مشخـصات متفـاوتی                    

توان استاندارد خاصی را بـرای       طوری است که نمی   ) محصول  ( از اینرو ماهیت این قطعات      . برخوردار می باشند    

ولی باید گفـت کـه تولیـد    . المللی برای این قطعات وجود ندارد  آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بین         

تـوانیم    گیرد که بـه نـوعی نیـز مـی           این قطعات تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت می            

مشخـصات فنـی قطعـات در       .  استانداردهای مورد نیاز در تولید تلقی نماییم       مشخصات فوق را به عنوان الزامات و      

قالب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متالوژیکی از طرف هر خـودرو سـاز                     

  .گردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازندگان امری اجتناب ناپذیر است  تهیه و ارائه می

به ذکر است که هر شرکت موتورسیکلت ساز استاندارد و الزامات فنی مخصوص به خود را دارا                 همچنین الزم   

است لذا قطعه ساز الزم است بـرای محـصوالت تولیـدی هـر موتورسـیکلت ، تائیـده فنـی آن را از خودروسـاز                          

  . مربوطه اخذ نماید  ) موتورسیکلت  (

) سـی وی اس    ( آالینـدگی    اندازه گیری حجـم ثابـت     خودرو ،   البته باید گفت که در ارتباط با کاربری انجین در           

 الزم اسـت توسـط کلیـه    بر حسب گرم بر کیلومتر آالینده ها ECE40 , ECE47مطابق استاندارد اتحادیه اروپا 

 . تولید کنندگان انجین انجام گیرد 



 

 
 PPT-PFS-127-04: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   8 :صفحه 

  انجین موتور سیکلتطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

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

  های داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

از طـرف دیگـر یکـی دیگـر از          . باشـد   قیمت یک انجین موتورسیکلت تابع قدرت مکانیکی ، حجم موتور مـی           

 دقیـق    لذا در اینجا برای تعیـین قیمـت       . باشد  عوامل مهم اثرگذار در قیمت، نشان تجاری شرکت سازنده انجین می          

هـای ایـن    کن در اینجا بـه منظـور ارائـه تـصویری از قیمـت            لی. الزم است موارد فوق به طور کامل مشخص گردد        

 ها بر حسب  محصول، با انجام مطالعات میدانی، متوسط قیمت

  .ظرفیت انجین استخراج و ذیالً ارائه گردیده است

  های معمول بازار  متوسط قیمت انجین– 1جدول شماره 

   ریال- متوسط قیمت هر دستگاه   سی   سی–حجم انجین 

150  2،000،000 -  1،500،000  

125  1،800،000 -  1،320،000  

100  1،650،000 -  1،200،000   

80  1،300،000 -  1،080،000       

50  1،000،000  -  800،000   

   استعالم قیمت از شرکت های تولید کننده"            ماخذ 

  های جهانی قطعات   مروری بر قیمت-2-5-1

لـذا در   . ع اعتبار شرکت تولیدکننده آن و همچنین کیفیت عملکردی انجین اسـت           ها تاب   های جهانی انجین    قیمت

الزم . باشند ارائه گردیده اسـت      های خارجی که در بازارهای کشور ما نیز شناخته شده می            اینجا قیمت برخی انجین   

توجه قرار گرفته  که انجین معمول بازار می باشد ، مورد  cc 125به ذکر است که در این قیمت ها ، حجم موتور 

  .  است 
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  های جهانی چند مدل انجین موتورسیکلت   قیمت– 2جدول شماره 

 USDها قیمت  کشور سازنده  نشان تجاری انجین

HONDA 280  

YAMAHA 275  

KAWASAKI 277  

SUZUKI 

  ژاپن

273  

   100  -  140  چین  انجین های وارداتی ایران

   درصد از ارزش موتورسیکلت بابت 40تی و اخذ قیمت موتورسیکلت و لحاظ کردن جستجو های اینترن:             منبع 
                       قیمت انجین آن  

  
   توضیح موارد مصرف و کاربرد -6-1

های موتورسـیکلت   ای از مجموعه انجین موتورسیکلت، همانطوری که از عنوان آن نیز مشخص است، مجموعه         

  .گردد موتور و عامل حرکت موتورسیکلت محسوب میاین مجموعه به عنوان . است

  . موارد کاربرد این کاال را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد 

  ) موتورسیکلت سازان ( خودروسازان  •

بنـدی    توان به صورت زیر طبقه      گروه سازندگان را می   ) از جمله موتور سیکلت سازی    (در صنعت خودروسازی    

  .کرد

  قطعه سازان 

  طعات تکی خودرو را ساخته و بعضاً نیز با مونتاژ تعدادی از آنها، اقدام به ارائه این گروه ق
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سازان تشکیل داده و بخش کوچکی        مشتریان این گروه را مجموعه    . نمایند  ای می   های کوچک چندقطعه    مجموعه

ودرو در این گـروه     بسیاری از قطعات خ   . از قطعات فوق نیز در مونتاژ نهایی خودرو نزد خودروسازان کاربرد دارد           

  .قرار دارد

  مجموعه سازان 

هـا از چنـدین قطعـه         مجموعـه . باشند  های خودرو می    این گروه از سازندگان عهده دار تولید و عرضه مجموعه         

سازان یـا خـود       ها توسط قطعه    قطعات مجموعه . دهند  مختلف تشکیل یافته و خود قسمتی از خودرو را تشکیل می          

هـای    توان به عنوان مجموعـه      غیره را می   ها و    انجین، گیربکس، زین و متعلقات، چرخ      .گردد  مجموعه ساز تولید می   

  .خودرو معرفی کرد

  خودروسازان 

سازان اقدام بـه      های خودرو از مجموعه     این گروه با دریافت قطعات منفصله از قطعه سازان و همچنین مجموعه           

  .نمایند مونتاژ کامل خودرو و آماده سازی آن برای عرضه در بازار می

  .در نمودار زیر شمایی از جایگاه گروه های تعریف شده سازندگان خودرو نشان داده شده است

  

  

  

  

  :گروه اول
 قطعه سازان

قطعات تولید 
 شده

  :گروه دوم
 سازانمجموعه

های  مجموعه
 تولید شده

  :گروه سوم
 سازانخودرو

خودرو تولید 
 شده

 قطعات تکی خودرو

مصرف 
 کننده
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گروه دوم در شـکل  (های موتورسیکلت  توان گفت که انجین در گروه مجموعه        با توجه بر مطالب ذکر شده، می      

  .قرار دارد) باال

 بازار خدمات پس از فروش موتورسیکلت •

نیز همانند هر کاالی ساخته دست بشر از عمر مشخصی برخوردار است و پس از سپری شدن آن               ) موتور( انجین  

لذا پس از دوره فـوق الزم اسـت موتـور مـستهلک بـا نـوع جدیـد آن                    . ، مستهلک شده و از رده خارج می گردد          

کته ایکه در اینجـا     لیکن ن . جایگزین گردد که بدین ترتیب مورد مصرف دیگر انجین در این حوزه شکل می گیرد                

باید ذکر گردد این است که معموال انجین در موتورسیکلت به ندرت به طور کامل تعـویض مـی گـردد و معمـوال            

تعویض ها بصورت قطعه می باشد ولی در هرصورت اوال مجموع قطعات فوق را می تـوان در نهایـت بـصورت                      

بندرت صورت می گیرد ولی در هر صورت ایـن          یک مجموعه در نظر گرفت و ثانیا هر چند تعویض موتور کامل             

  .   تعویض وجود دارد و ما می توانیم ضریب مصرف را متناسب با دوره تعویض واقعی در نظر بگیریم 

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

تلقی کرد کـه کیفیـت عملکـردی آن بـه     توان به نوعی قلب آن خودرو         انجین یا همان موتور یک خودرو را می       

از طرف دیگر در یک خـودرو هـیچ         . دهد  طور مستقیم درجه مرغوبیت و بازارپسندی موتورسیکلت را تشکیل می         

تواند جایگزین قطعه یا مجموعه دیگر آن خودرو گردد و لذا به صورت اجتناب ناپذیر هر                  ای نمی   قطعه یا مجموعه  

از طرف دیگر انجین مجموعـه ای اسـت کـه بـه عنـوان               . اربرد و استفاده دارند   قطعه یا مجموعه در جایگاه خود ک      

توان گفت که بخـش عمـده         گردد و لذا از نقطه نظر طراحی مهندسی می          موتور محرک موتورسیکلت محسوب می    

. شوند  های دیگر موتورسیکلت با محور قراردادن مشخصات فنی انجین آن طراحی و ساخته می               قطعات و مجموعه  
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های انجین، سبب به هم ریختن عملکرد سایر قطعات آن خواهد شد و بدین                براین کوچکترین تغییر در مشخصه    بنا

توان برای یک انجین انتخاب کرد و لذا هر موتـور سـیکلت               گیری کرد که هیچ جایگزینی نمی       توان نتیجه   وسیله می 

  .صرفاً می تواند انجین مخصوص خود را مورد استفاده قرار دهد

  بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز -8-1

معموالً درجه پیشرفه بودن یک کشور را می توان با مـشاهده و تحلیـل خودروهـای تـرددی آن کـشور مـورد                        

از طرف دیگر موتورسیکلت به عنوان یک خودرو سبک و با قدرت مانور باال محـسوب شـده و                   . ارزیابی قرار داد  

هر موتورسیکلت جایگزین یک خـودرو سـواری و یـا    . باشند الیی نیز برخوردار میدر شهرهای بزرگ از کارایی با 

گردد که در شهرهای بزرگ و پرترافیک، اهمیـت موتورسـیکلت             تواند رفتار نماید و لذا مشاهده می        حتی وانت می  

شـند، لـذا    با  از اینرو از آنجـایی کـه خودروهـا در یـک کـشور دارای اهمیـت اسـتراتژیک مـی                    . باشد  بسیار باال می  

از اهمیت باالیی در جامعـه برخـوردار اسـت و    ) هر چند سبک و دوچرخ(موتورسیکلت نیز به عنوان یک خودرو  

نیز به عنوان قلب تپنـده موتورسـیکلت از اهمیـت           ) محصول مورد مطالعه طرح   (در این میان انجین موتورسیکلت      

  .باشد اساسی و بسیار باالیی برخوردار می

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

لذا کشورهای تراز   . می باشد   ) موتورسیکلت سازی   ( مورد مصرف محصول تولیدی طرح در صنعت خودرو         

توانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مـصرف کننـده قطعـات                اول در تولید این خودرو را می      

  .مورد مطالعه معرفی نماییم
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بـه عنـوان صـنایع      ( فهرست چند کشور عمده تولید کننده موتورسـیکلت و میـزان تولیـد آنهـا                 در جدول زیر  

  .آورده شده است) مصرف کننده محصول مورد مطالعه

   کشورها و شرکت های عمده تولیدکننده موتورسیکلت در جهان -3جدول شماره 

  )کشورهای عمده تولید و مصرف کننده قطعات مورد مطالعه(

  مارک های مشهور  ورهانام کش  ردیف
تعداد تولید خودرو سال 

2006  

  21,2  هوندا
  17,5  یاماها

  12,1  سوزوکی 
  ژاپن  1

  8,5  کاوازاکی
NSU 4,5 

  آلمان  2
BMW 4 

  3,8  هارلی دیوید سون  آمریکا  3
   IR.AFTAB.WWWگردآوری از سایت آفتاب  : ماخذ 

توان گفت که کشورها و شرکت های عنوان شده در جدول که بـه عنـوان شـرکت                    جه به جدول فوق می    با تو 

باشند، به عنوان کشورهای عمده تولیدکننده و مـصرف کننـده انجـین نیـز      های مطرح تولیدکننده موتورسیکلت می   

  .گردند محسوب می

   شرایط صادرات-10-1

ادرات محصوالت تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی        از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، برای ص       

گردند، از اینـرو ورود       لیکن از آنجایی که این محصوالت، یک کاالی صنعتی و مهندسی محسوب می            . وجود ندارد 

باشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده            به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی می        

  .است
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   معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح-4ول شماره جد
  شرح  شرایط الزم  ردیف

  برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت  1

هـای   قیمـت ) موتورسـیکلت     (یکی از معیارهای مهم در صادرات قطعات خـودرو          
ـ              رقابتی جهانی می   سه بـا   باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کالن کشور در مقای

  .کشورهای مقصد صادرات باز می گردد
توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و  از جمله این شرایط می

موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است 
پذیری اقتصادی صادرات در زمان واقعی صادرات و کشور های مقصد مورد  توجیه
  . قرار گیردتحلیل

  برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت  2
قطعات موتورسیکلت ، بخصوص انجین آن از سری قطعات حساس به کیفیت 

از این رو برای ورود به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی . باشند می
  .برخوردار بود

  برخورداری از توان فنی و مهندسی مناسب  3
 در طراحی قطعات ، انجام فرایند مهندسی معکوس ، قابلیت تولید با توان مهندسی

از مواردی است ....... کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد نیاز خریدار و 
  . که برخورداری تولید کننده از توان فنی و مهندسی الزم اجتناب ناپذیر می سازد 

  برخورداری از توان مالی مناسب  4
صول مطالبات در صادرات عموما باال است از اینرو الزم است صادر کننده دوره و

  . از توان مالی مناسب برخوردار باشد 

  آشنایی کامل با امور تجارت جهانی  5
فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات 

  . تجارت جهانی می باشد 

  معتبر در سطح جهانیبرخورداری از برند   6

یکی از موارد بسیار مهم در تولید و صادرات قطعات خودرو در بازارهای جهانی ، 
لذا در مورد انجین نیز به نظر می . برخورداری تولید کننده از برند معتبر می باشد 

 Joint )رسد که تولید کننده الزم است با یک شرکت صاحب نام جهانی مشارکت 

Venture)ماید   ایجاد ن .  
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   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداری های بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

با مراجعه به اطالعات وزارت صنایع و معادن، ظرفیت تولید انجین موتورسیکلت به تفکیک هر اسـتان جمـع                   

  .  است بندی و در جدول زیر ارائه شده 

  برداری تولید کنندگان انجین موتورسیکلت در کشور   ظرفیت بهره-5جدول شماره 

  -ظرفیت اسمی تولید   محل استقرار  نام واحد ردیف
  سال شروع بهره برداری  دستگاه  

  1383  15000  زنجان  قوای محرکه نیکروسیکلت  1
  1384  75000  سمنان  سمنان محرکه  2
  1381  22440  قزوین  تولیدی تیزرو  3

  -  112440  -  جمع
    مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   

   بررسی ظرفیت اسمی تولید انجین موتورسیکلت در کشور-2-1-2

برداری واحدهای فعال موجود، روند ظرفیـت اسـمی            ، براساس تاریخ شروع بهره     5با توجه به جدول شماره      

  .بندی شده است ور به شرح جدول زیر جمعتولید انجین موتورسیکلت در کش

   روند ظرفیت اسمی تولید انجین موتورسیکلت در کشور– 6جدول شماره  
    دستگاه –ظرفیت اسمی   سال    دستگاه –ظرفیت اسمی   سال
1378  0  1382  22440  

1379  0  1383  37440  

1380  0  1384  112440  

1381  22440  1385  112440  

    ) جمع بندی بر اساس سال شروع بهره برداری واحدهای فعال(    مرکز آمار و اطالع رسانی–و معادن وزارت صنایع : ماخذ  
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   ظرفیت عملی در واحدهای تولیدی فعال -3-1-2

در جدول باال، واحدهای فعال در تولید انجین موتورسیکلت در کشور به همراه ظرفیت اسـمی آنهـا بـر آورد                     

 باید ذکر گردد اینست که میزان نیاز بازار به محصول مورد مطالعه بیـشتر از ظرفیـت   لیکن نکته ایکه در اینجا    . شد  

 از اینرو عالوه بر تولید داخل بخشی از نیاز کشور نیز از طریق واردات تامین می گردد                  4نصب شده تولید می باشد    

ل تولید می باشند کـه در       لذا بطور منطقی قابل ذکر است که واحدهای فعال با حداکثر ظرفیت ممکن خود در حا               . 

 درصد ظرفیت اسمی لحاظ و بر اسـاس آن  90اینجا با توجه بر عرف موجود در واحدهای صنعتی ، راندمان تولید     

  . تولید واقعی برآورد گردیده است 

   علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیت ها -4-1-2

 خود استفاده می کنند ولی علت پائین بودن همانطوریکه در باال ذکر گردید واحدهای موجود از حداکثر ظرفیت

  . ظرفیت عملی از ظرفیت اسمی را می توان موارد زیر ذکر کرد 

لذا . اکثر واحدهای صنعتی در پروانه های بهره برداری ظرفیت اسمی خود را بیش از ظرفیت واقعی خود اعالم می کنند  ◊

  . ظرفیت اسمی فوق ظرفیت واقعی واحدهای صنعتی فوق نمی باشد

ظرفیت اسمی معموال در حات نو ماشین آالت و بهترین وضعیت تولید آنها ذکر می گردد و لذا به مرور توان تولیدی آنها  ◊

 . کاهش پیدا می کند 

 .مشکالت مالی و نقدینگی سبب کاهش توان پرداخت هزینه های جاری شده و این امر میزان تولید را کاهش می دهد  ◊

  

  

                                                 
 اهد شد  در ادامه میزان نیاز کشور به انجین خودرو بررسی خو 4
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  ید واقعی انجین موتورسیکلت در کشور بررسی روند تول-5-1-2

با توجه بر ظرفیت عملی ذکر شده و همچنین با استناد بر ظرفیـت اسـمی ، تولیـد واقعـی انجـین در کـشور                          

  . برآورد گردیده است 

    دستگاه–های گذشته   روند تولید واقعی انجین موتورسیکلت طی سال-7جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
0  0  0  20196  20196  33696  101196  101196  

  

  در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است 

نمودار روند  تولید واقعی انجین موتورسیکلت

0

30000

60000

90000

120000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

اه 
تگ
دس

  

   بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال-6-1-2

  : فرایند تولید انجین موتور سیکلت را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی کرد 

  قطعه سازان : اول گروه  •
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ایـن قطعـه   . این گروه عهده دار ساخت قطعات منفصله انجین که ده ها قطعه را شامل مـی گـردد ، مـی باشـند         

سازان در طبقه بندی وزارت صنایع تحت عنوان سـازندگان قطعـات موتـور موتورسـیکلت و قطعـات گیـربکس                     

  . موتورسیکلت طبقه بندی می گردند 

  ین سازندگان انج: گروه دوم  •

. این گروه قطعات منفصله را از گروه اول تامین کرده و با استفاده از آنها اقدام به مونتـاژ انجـین مـی نماینـد                          

  . انجام تست های عملکردی مختلف از دیگر فعالیت های این گروه تلقی می گردد 

سیار زیادی وجـود دارد     نکته ایکه در اینجا باید ذکر گردد اینست که در فرایند مونتاژ انجین نکات تخصصی ب               

که این عوامل سبب شده است که این فرایند خود بعنوان یک تکنولوژی مطرح گردد که ذیـال بـه مـوارد مهـم آن                         

  .     اشاره شده است 

انجین موتورسیکلت از دو مجموعه اصلی موتور و گیربکس تشکیل یافته است یا تولید کنندگان قطعات منفصله ایـن                  

مال متفاوت بوده و به نوعی می توان گفت که تکنولوژی تولید این قطعات نیز کامال با همـدیگر                   قطعات با یگدیگر کا   

متفاوت است و لذا بصورت اجتناب ناپذیر این قطعات توسط واحـدهای جاگانـه تولیـد و عرضـه مـی گـردد و لـذا              

شد  که این واحد صنعتی همـان        حضور این واحد صنعتی دیگر برای ایجاد پیوند بین این قطعه سازان مورد نیاز می با               

  .واحد مونتاژ کننده انجین خواهد بود 

ضرورت استفاده از ماشین آالت و دانش فنی در مونتاژ انجین بسیار قابل توجه است و واحدهای تولید کننده بایـد از            

 . این تکنولوژی برخوردار باشند 

صورت گیرد که این تست ها عملکرد مورد انتظار         تست های بسیار مهمی پس از مونتاژ الزم است در عملکرد انجین              

 .از انجین را تضمین می نمایند 
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در مونتاژ انجین نیاز به چند قطعه می باشد که این قطعات در فرایند انجین مورد استفاده قرار می گیرند و این قطعات        

 توسط مونتاژ کار انجام می گیرند

لذا واحد مونتـاژ کننـده براحتـی        . ا از خارج کشور صورت می گیرد        برخی از قطعات تولید داخل نداشته و تامین آنه         

 . امکان وارد سازی آنها و تکمیل مونتاژ انجین را خواهد داشت 

وجود واحدهای مونتاژ کننده انجین عالوه بر تخصصی کردن مونتاژ آن ، سبب توسعه شرکت های قطعه ساز موتـور                     

  . و گیربکس موتورسیکلت خواهد شد 
  

 تولیـد   "ین با توجه بر مطالب ذکر شده واحدهای مونتاژ کننده انجین موتورسیکلت بعنـوان واحـدهای                 بنابر ا 

 و در اطالعات وزارت صنایع و معادن نیز از این عنوان در مورد واحـدهای فعـال در   "کننده انجین محسوب شده  

  . مورد محصول مورد مطالعه استفاده می نماید 

نولوژی مورد استفاده در واحدهای تولیدی فعـال کـشور نیـز بایـد گفـت کـه                  از نقطه نظر سطح و ماهیت تک      

سازی و مونتاژ مجموعه در مـورد کلیـه واحـدهای تولیـدی آن یکـسان اسـت و                     تکنولوژی مورد استفاده در قطعه    

لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجـات            . ها وجود ندارد    تفاوت خاصی بین تکنولوژی   

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

o  توان مهندسی واحد تولیدی در استفاده از ماشین آالت مونتاژ و تست انجین 

o  کیفیت و دقت عمل و سطح کارائی ماشین آالت مونتاژ و تست انجین 

o توان فنی و مهندسی واحد تولیدی 

  . ائه شده است ذیال نمودار فرایند عملیات تولید ار
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همچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژی تولید انجین عالوه بر ایران در سایر نقاط جهان نیز به همان شکلی                    

گیرد که در فرایند باال شرح داده شده است و لیکن همچنان کیفیت قطعات تولیدی نیز به مـشابه مطالـب                       انجام می 

 مهندسی، دقت عمل فرایند تولید و سـطح کیفـی و اتوماسـیون ماشـین آالت و کنتـرل                    ذکر شده در باال، تابع توان     

  .کیفیت و همچنین کیفیت عملیات حرارتی خواهد داشت

 موتورقطعات 
ن از یتام

قطعه 
سازان 
 مربوطه

مونتاژ 
 ربکسیگ

مونتاژ 
 موتور

منتاژ 
کامل 
 انجین

  انجین
  آماده
  فروش

انجام
 یتست ها
 یعملکرد
مختلف

 قطعات گیربکس
ن از یتام

قطعه 
سازان 
 مربوطه

 سایر قطعات 
ن از یتام

قطعه 
سازان 
 مربوطه

 سایر قطعات 
 توسط تولید

واحد مونتاژ 
 کننده انجین
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  آالت مورد استفاده در تولید محصول های سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت-7-1-2

همچنـین بـا مراجعـه بـه        . باشد  الت زیر می  آ  فرایند تولید قطعات انجین موتورسیکلت نیازمند استفاده از ماشین        

  .آوری شده است های سازنده آنها نیز در جدول زیر جمع تعدادی از واحدهای فعال کشور، کشورها و شرکت

  انجین موتورسیکلت) مونتاژ ( آالت تولید   فهرست ماشین-8جدول 

  کشور  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین ردیف

 شرکت ایران پارت ماشین ماشین مخصوص مونتاژ موتور  1

  شرکت مونتاژ مکانیکی ایران ماشین مخصوص مونتاژ  گیربکس  2
  شرکت مونتاژ مکانیکی ایران ماشین مخصوص مونتاژ  انجین کامل  3
  گروه صنعتی مهندسی پرتوان  تجهیزات اندازه گیری توان ، گشتاور و مصرف سوخت ویژه  4
  گروه صنعتی مهندسی پرتوان  گازهای خروجی از اگزوز تجهیزات اندازه گیری انتشار   5
  گروه صنعتی مهندسی پرتوان  تجهیزات اندازه گیری دمای نقاط مورد نظر و روغن کارتر  6

  ایران

 آلمان  BMWشرکت   ماشین تست گیربکس  7

 آلمان  BMWشرکت   دستگاه آنالیز دود   8

9  
وانس ، ولتاژ کیت اندازه گیری پارامترهای الکتریکی از قبیل زاویه آ

  بوبین ها ، ولتاژ کوئل
  آلمان   BMWشرکت 
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  های توسعه در دست اجرا های جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

هـای جدیـد در حـال         با مراجعه به بانک اطالعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخصات طرح             

  : شده استایجاد تولید انجین موتورسیکلت ، جمع آوری و در جدول زیر وارد

  های در حال ایجاد تولید انجین موتورسیکلت  وضعیت طرح-9جدول 

  گذاری طرح سرمایه  محل استقرار
  نام مجری طرح  )میلیون ریال ( ریالی   )دالر ( ارزی 

  شهر  استان
درصد 
  پیشرفت

سطح 
  تکنولوژی

  مورد نیاز  انجام شده  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 
  دستگاه

  30000  4550        مشابه  0  جلفا   موتور آران  زرین

  فرامرزسیدان اسکوئی

آذربایجان 

  500000  16650        مشابه  0  تبریز  شرقی

  530000  21200  -  -  -  -  0  جمع استان 

  40000  6500        مشابه  0   کرج   سیکلت پارسرکاب

   عسگری رادمهدی
   تهران

  120000  14500        مشابه  0   فیروزکوه

  160000  21000  -  -  -  -  0  جمع استان 

  10000  5700        مشابه  0  مشهد   عرفانی قیطانیاحمد

  60000  3400        مشابه  0  مشهد   موتور شرقالقا

   ابراهیمیبهروز

  خراسان

  رضوی
  200000  6200       مشابه  0  قوچان

  270000  15300  -  -  -  -  0  جمع استان 

  عباس یمنی
خراسان 

  جنوبی
  10000  8500       مشابه  0  بیرجند

  10000  8500  -  -  -  -  0  جمع استان 

  600000  5185  9070  107000   مشابه  70  سمنان   حرکت توان

  20000  3800       مشابه  0  سمنان  باسل  موتورسیکلت تولیدی

   سمنان دوچرخ شتاب

   سمنان

  40000  4340  110     مشابه  12  سمنان

  660000  13325  9180  107000  -  -  65  جمع استان 

      مرکز آمار و اطالع رسانی–ارت صنایع و معادن وز: ماخذ  
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    ادامه -های در حال ایجاد تولید انجین موتورسیکلت    وضعیت طرح-9جدول 

  گذاری طرح سرمایه  محل استقرار
  نام مجری طرح  )میلیون ریال ( ریالی   )دالر ( ارزی 

  شهر  استان
درصد 
  پیشرفت

سطح 
  تکنولوژی

  مورد نیاز  انجام شده  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 
  دستگاه

  100000  5160       مشابه  0   قزوین   خودروپاژنگ

  40000  2410       مشابه  0  قزوین  تکتازموتور

  100000  5160       مشابه  0  قزوین    لیا موتور قزوینتولیدی

  100000  5160       مشابه  0  قزوین  تولیدی آلفا خودرو

  100000  7188  22     مشابه  3  قزوین  ت پارس تراک صنعتولیدی

  4000  1410       مشابه  0  قزوین  تیز چرخ موتور

  200000  10350       مشابه  0  قزوین   نیکبخت حسین

خدمات  صنایع  متالوژی 

  ایران
  200000  12400       مشابه  0  قزوین

خدمات  صنایع  متالوژی 
  ایران

  )مکمل  ( 
  100000  -       مشابه  0   قزوین

   محرکه پاژنگقوای

   قزوین

  50000  1670  144  20000   مشابه  24  قزوین

  994000  50908  166  20000  -  -  1,5  جمع استان 

  3000  6200        مشابه  0  قم  قم  جامع صنعت آسیا

  3000  6200        -  0  جمع استان 

  15000  5200        مشابه  0  لنگرود  گیالن  تولیدی سکان صنعت پارس 

  15000  5200        -  0  جمع استان 

  2642000  141633  9346 127000  -  جمع کل کشور

      مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ
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  : توضیح در مورد جدول باال 

میزان سرمایه گذاری ارزی تنها در مورد واحدهای در حال ایجاد که اطالعات آنها در بانک اطالعات صنعتی وزارت صنایع  ◊

 . ارد ، آورده شده است و معادن وجود د

در مورد تفکیک سرمایه گذاری انجام شده و باقی مانده باید گفت که این مبالغ بـرآوردی اسـت کـه بـا توجـه بـر درصـد                 ◊

 .   و بر اساس حجم سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز طرح مطابق جدول زیر برآورد شده است طرح هاپیشرفت 

  ر اساس درصد پیشرفت طرح هابرآورد حجم سرمایه گذاری انجام شده ب

  برآورد فعالیت های انجام شده طرح  درصد پیشرفت طرح
   انجام شدهبرآورد حجم سرمایه گذاری

  )درصد از سرمایه گذاری ( 
  0  هیچ  0

   %5 ×  درصد پیشرفت طرح  تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه  10-1

20-11  
 – تامین برق –خت بخشی از محوطه تهیه زمین ، آماده سازی آن و سا

   مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 
   %10 × درصد پیشرفت طرح

40-21  
 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 

 50 ساخت – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 
  درصد ساختمانها 

   %20 × ت طرح درصد پیشرف

60-41  
 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 

 ساخت کامل – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 
   تامین بخشی از تاسیسات–ساختمانها 

   %30 ×  درصد پیشرفت طرح

90-61  
 –امین برق  ت–تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 

 ساخت کامل – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 
   تامین ماشین آالت – تامین بخشی از تاسیسات –ساختمانها 

   %85 ×  درصد پیشرفت طرح

95-91  

 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 
 ساخت کامل –ت مهندسی  مطالعا– خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 

 تامین وسایط – تامین ماشین آالت – تامین کامل تاسیسات –ساختمانها 
   تامین وسایط اداری –نقلیه 

   %95 ×  درصد پیشرفت طرح
  

99-96  
تامین و نصب و راه اندازی کامل کارخانه و آماده بودن کارخانه برای راه 

  اندازی 
100%   
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از اینـرو در مـورد طـرح هاییکـه درصـد            . عموال در مورد تامین ماشین آالت مـی باشـد           هزینه های سرمایه گذاری ارزی م      ◊

در قسمت سرمایه گذاری انجام شده ، سرمایه ارزی نیـز انجـام             ) مطابق جدول باال    (  بیش از درصد است      90پیشرفت آنها   

 ظر گرفته شده است شده فرض خواهد شد و در غیر اینصورت میزان سرمایه گذاری ارزی انجام شده صفر در ن

  ریال منظور شده است   9300نرخ تسعیر دالر  ◊

در ستون سطح تکنولوژی ، منظور از مشابه اینست که سطح تکنولوژی طرح های در حـال ایجـاد مـشابه طـرح مطالعـاتی                          ◊

 شده برای بررسی سطح تکنولوژی طرح های در حال ایجاد از فهرست ماشین آالت ذکر. می باشد )   حاضر PFS(حاضر 

تکنولوژی مـورد اسـتفاده در      . در جواز تاسیس و همچنین ارزیابی میزان سرمایه گذاری طرح های فوق استفاده شده است                

 .  نشان داده شده است 2 – 1 – 6بند 

 میزان متوسط پیشرفت فیزیکی طرح ها در هر استان از رابطه زیر حساب شده است  ◊

  ∑ ظرفیت هر طرح  × درصد پیشرفت فیزیکی آن طرح ÷ 100
100 ×  

  جمع ظرفیت طرح های در حال ایجاد

    

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

های در حال ایجـاد و همچنـین          عرضه قطعات مورد مطالعه  ، در آینده از طریق تولید واحدهای فعال و طرح              

  .ستواردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته ا

   واحدهای فعالتولید داخلبینی  پیش) الف

. هـای گذشـته آورده شـد          ظرفیت نصب شده کشور برای تولید انجین موتورسیکلت در سـال            5در جدول شماره    

 تولید واقعی این محصول برآورد گردید  و لذا با استفاده از سـوابق تولیـد در گذشـته         7همچنین در جدول شماره     

     . دست خواهد بود101196 میزان کل تولید واحدهای فعال کشور ساالنه می توان گفت که در آینده
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   واحدهای در حال ایجادتولید داخلبینی  پیش) ب

بنـابراین مطـابق سـوابق موجـود، بـر حـسب            . های در حال ایجاد کشور آورده شد         فهرست طرح  9در جدول   

  ت زیر فرض شده است درصد پیشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهره برداری از آنها به صور

    پیش بینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا– 10جدول 

  سالی که طرح به بهره برداری خواهد رسید  درصد پیشرفت فعلی طرح

  1387سال          درصد75 – 99

  1388سال          درصد50 – 74

  1389سال          درصد25 – 49

  1390سال          درصد1 – 25
  1390تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال   فر       درصد ص

های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیـت نـصب شـده کـشور اضـافه                     با توجه به جدول باال ، ظرفیت طرح       

  :بینی است خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش

  های در حال ایجاد برداری رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-11جدول شماره 

    دستگاه-تعداد در سالهای بهره برداری از طرح     دستگاه–ظرفیت 
  صد پیشرفت طرح هادر 

  1390  1389  1388  1387  عملی  اسمی

  0  0  0  0  0  0      درصد75 – 99

  540000  450000  360000  0  540000  600000      درصد50 – 74

  37500  30000  0  0  45000  50000      درصد25 – 49

  60000  0  0  0  90000  100000      درصد1 – 25

  113520  0  0  0  1702800  1892000   صفر       درصد

  751020  480000  360000  0  2377800  2642000  جمع کل 
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 درصد ظرفیت اسـمی     90 -75 -60های صنعتی به صورت       های در حال ایجاد متناسب با عرف طرح         راندمان تولید واقعی طرح   

  .ه استبرداری لحاظ شد در سه سال اول بهره

  

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

در قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه عنوان شد که این قطعات شماره تعرفه مستقلی نداشته و                  

تـوان  از اینـرو نمـی      .  طبقه بندی شده است      " سایر قطعات منفصله موتورسیکلت      "بصورت عمومی در فهرست     

از طرف دیگـر مطـابق اظهـارات مـسئولین و           . بصورت دقیق و شفاف میزان واردات این محصول را برآورد نمود            

 درصد قطعات موتور سیکلت تولید داخل شـده ولـی در   95 حدود   5دست اندرکاران صنعت موتورسیکلت کشور      

دد کـه در ایـن امـر کـشور چـین مبـداء           مورد انجین کامل ، تنها بخشی از آن تولید داخل و باقیمانده وارد می گـر               

لذا در اینجا برای برآورد واردات ،       . وارداتی بخش عمده و قریب به اتفاق انجین های وارداتی محسوب می گردد              

ابتدا نیاز کشور به انجین برآورد شده و سپس با کسر تولید داخل از آن ، میزان واردات تعیین خواهد گردید که در                       

  . خته شده است  ادامه به آنها پردا

  برآورد میزان مصرف انجین در سالهای گذشته  •

لـذا بـرای بـرآورد      . مورد استفاده انجین در تولید موتورسیکلت و بازار خدمات پس از فروش آن مـی باشـد                  

  . مصرف انجین ، الزم است مصرف این دو بازار مورد بررسی قرار گیرد 

  نبرآورد مصرف انجین در بازار موتورسیکلت سازا 

  مطابق اظهارات دبیر سندیکای سازندگان موتورسیکلت و مدیر بخش خودروی وزارت صنایع

                                                 
  دبیر سندیکای سازندگان موتورسیکلت و مدیر بخش خودروی وزارت صنایع  5
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  .  آمار تولید موتورسیکلت در سالهای گذشته بصورت زیر بوده است 

   هزار دستگاه–های گذشته   میزان تولید  موتورسیکلت طی سال-12جدول شماره 

1380  1381  1382  1383  1384  1385  
915  1005  1100  1080  840  600  

ضریب مصرف انجین در یک موتور سیکلت یک است و لذا میزان مـصرف انجـین در تولیـد موتورسـیکلت                     

  . معادل با تعداد تولید ساالنه آن بوده است که در جدول زیر آمده است 

  هزار دستگاه) مصرف خودروسازان ( های گذشته   میزان مصرف انجین طی سال- 13جدول شماره 

1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
750  915  1005  1100  1080  840  600  

  

 

  برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش  

در تعمیرات و خـدمات پـس از     (Slow moving) انجین موتور سیکلت ، از جمله قطعات خیلی کند مصرف

یکلت باید گفت این است کـه قیمـت         نکته ایکه در مورد این مجموعه موتور س       . شوند  فروش خودرو محسوب می   

 درصد قیمت خود موتور سیکلت است و لذا برای دارنـدگان آن آنچنـان توجیـه بـرای تعـویض                     40انجین حدود   

انجین در مراحل تعمیراتی آن وجود ندارد و لذا در صورت نیاز به تعویض انجـین بواسـطه اسـتهالک کامـل آن ،                        

لـذا  . به خرید یک موتورسیکلت جدید نماید تا تعـویض انجـین آن             مالک موتورسیکلت ترجیح می دهد که اقدام        

البته تعویض قطعـات    .  ضریب مصرف انجین در بازار خدمات پس از فروش موتورسیکلت بسیار پائین می باشد               

بنـابر ایـن اسـاس یـک نظـر           .   6انجین یک مبحث جداگانه ای است که خارج از موضوع طرح حاضر می باشـد              

                                                 
  هدف طرح حاضر مونتاژ کامل انجین است نه ساخت قطعات آن  6
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 در نظر گرفتـه شـده   0,02یرگاه این خودرو ، ضریب مصرف انجین در هر موتورسیکلت معادل سنجی از چند تعم   

   موتورسیکلت ، تنها یک دستگاه آن اقدام 50یعنی در هر (7.است

  ) نماید به تعویض انجین می

  با توجه به تعداد موتورسیکلت های ترددی در کشورمان و همچنین ضریب مصرف در تعویض 

  . نیاز این خودروها به انجین برآورد شده استعنوان شده میزان

   برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش موتورسیکلت به انجین- 14جدول شماره 

  سال
تعداد موتورسیکت  

  موجود در کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد موتورسیکت 
  ترددی فعال 

  )هزار دستگاه(

ضریب مصرف ساالنه 
انجین در هر موتورسیکت 

   دستگاه-

عداد انجین در هر ت
  موتورسیکت 

مصرف ساالنه 
  انجین

  )دستگاه  (
  28340     دستگاه 1  0,02  1417  1575  1379

  44540     دستگاه 1  0,02  2227  2475  1380

  62640     دستگاه 1  0,02  3132  3480  1381

  82440     دستگاه 1  0,02  4122  4580  1382

  101880     دستگاه 1  0,02  5094  5660  1383

  117000     دستگاه 1  0,02  5850  6500  1384

  127800     دستگاه 1  0,02  6390  7100  1385
  

  

    ماخذ تعداد موتورسیکلت موجود کشور ، اظهارات دبیر سندیکای سازندگان موتور سیکلت است-1: توضیح 

  .ند  درصد غیر فعال می باش10 در جدول باال فرض شده است که از کل خودروهای موجود کشور ، - 2

  

  
  

  

                                                 
 . نتیجه گیری شده استموتورسیکتاین عدد از طریق نظرسنجی از چند تعمیرگاه  7
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  جمع بندی مصرف انجین در کشور  

مصرف کل ، مجموع مصرف در بازار خودرو سازان و بازار خدمات پس از فروش آن می باشد کـه ایـن امـر        

  .  جمع بندی گردیده است 14 و 13با استفاده از جدول 

  بندی مصرف داخل انجین موتورسیکلت در کشور  جمع-15جدول شماره 

  سال
  نمصرف خودرو سازا

  )دستگاه  (
مصرف خدمات پس از فروش 

  دستگاه
  جمع کل مصرف

  دستگاه
1379  750000  28340  778340  

1380  915000 44540  959540  

1381  1005000 62640  1067640  

1382  1100000 82440  1182440  

1383  1080000 101880  1181880  

1384  840000 117000  957000  

1385  600000 127800  727800  

  آورد میزان واردات انجین در سالهای گذشته بر •

تولیـد   ( 7از اینرو با استفاده از جدول شماره        . مصرف در یک کشور مجموع تولید داخل و واردات می باشد            

  . واردات در گذشته تعیین گردیده است ) مصرف داخل  ( 15و جدول ) داخل 

    دستگاه–های گذشته   روند واردات انجین موتورسیکلت طی سال- 16جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شرح
  727800  957000  1181880  1182440  1067640  959540  778340  مصرف کل

  101196  101196  33696  20196  20196  0  0  تولید داخل

  626604  855804  1148184  1162244  1047444  959540  778340  واردات 
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  . ورت زیر تعیین گردیده است در جدول باال واردات به ص

  

  

  جمع بندی پیش بینی عرضه در اینده  •

  . در جدول زیر جمع بندی عرضه انجین موتور سیکلت آمده است 

  بینی عرضه انجین موتورسیکلت در آینده  جمع بندی پیش-17جدول شماره 
     دستگاه–تعداد 

  شرح
1387  1388  1389  1390  

 101196 101196 101196 101196  های فعالبینی پتانسیل عرضه واحد پیش

  751020  480000  360000  0  های در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش
  0  0  0  0  واردات

  852216  581196  461196 101196  جمع کل عرضه
  

در جدول باال به منظور ایجاد قابلیت برآورد کمبود در کشور که مبنای ارزیابی بازار برای توجیه پذیری 

  .  طرح های جدید قرار خواهد گرفت ، واردات در آینده صفر در نظر گرفته شده است اجرای 

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

از اینرو در اینجا به منظور جلـوگیری از تکـرار           .  روند مصرف در گذشته برآورد گردید        15در جدول شماره    

  . ده است مکررات ، از بازگوئی مجدد آن صرف نظر ش

  واردات= مصرف -تولید داخل 
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.  نشان داده شده است 15ذیال نمودار روند مصرف با استفاده از جدول شماره 

نمودار روند  مصرف انجین موتورسیکلت

0

500000

1000000

1500000

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

ست
د

  
 روند مـصرف صـعودی      1382 تا   1379نمودار باال نشان می دهد که مصرف انجین موتورسیکلت در سالهای            

نـد بطـور مـستقیم از رونـد تولیـد و مـصرف              بوده و پس از آن روند شکل کاهشی به خود گرفته است که این رو              

الزم به ذکر است که بازار موتور سیکلت در کشور بنابه اظهـارات دسـت انـدر                 . موتورسیکلت نشات گرفته است     

 هـزار   500کاران این صنعت در حال رسیدن به نقطه اشباع بوده و بدینوسیله کـاهش تولیـد و مـصرف تـا سـطح                        

  . کرد دستگاه در سال ادامه پیدا خواهد 
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   و امکان توسعه آن1385 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال -5-2

   بررسی روند صادرات –الف 

در بررسی واردات نشان داده شد که به علت پائین بودن حجم تولید داخـل بـه نـسبت نیـاز کـشور ، سـاالنه                         

از اینرو هیچگونـه صـادراتی بـرای انجـین در           .  گردد   بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می          

  . سالهای گذشته وجود نداشته است 

   بررسی امکان توسعه صادرات در آینده –ب 

با توجه بر نبود سابقه صادراتی انجین از کشور ، برای اطالع از قابلیت ایجاد و توسعه صادرات در کشور نیاز                     

  . ه اجرای آن خارج از چارچوب مطالعاتی طرح حاضر است به انجام تحقیقات بازار جهان می باشد ک
  

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

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

از و بازار خدمات پـس      ) موتورسیکلت سازان   ( پیشتر اشاره گردید که انجین در دو گروه بازار خودروسازان           

از اینرو برای پیش بینی تقاضا در آینده ، وضعیت دو بازار فـوق مـورد بررسـی    . فروش آن دارای کاربرد می باشد     

  . قرار خواهد گرفت 

  پیش بینی تقاضا در بازار موتورسیکلت سازی •

 از اینـرو تقاضـای ایـن بـازار در         . در هر موتورسیکلت تولید شده ، تعداد یک دستگاه انجین نصب می گردد              

  . آینده معادل با تعداد تولید موتورسیکلت در آن خواهد بود 
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برای پیش بینی میزان تولید موتورسیکلت در آینده ، ابتدا ظرفیت نصب شده تولید این خـودرو در کـشور بـا                      

   . استفاده از آمار و اطالعات وزارت صنایع بصورت جدول زیر ارئه شده است

   کنندگان موتورسیکلت در کشور  ظرفیت نصب شده تولید-18جدول شماره 

تعداد واحدهای   استان ردیف
    دستگاه  -ظرفیت اسمی تولید   نصب شده 

  43250  3  آذربایجان شرقی  1
  10000  1  اردبیل  2
  179500  11  اصفهان  3
  27000  1  بوشهر  4
  103414  3  تهران  5
  42000  2  خراسان جنوبی  6
  270500  11  خراسان رضوی  7
  77000  2  خوزستان  8
  33320  3  زنجان  9
  391000  19  سمنان  10
  7500  1  فارس  11
  851190  22  قزوین  12
  488500  19  قم  13
  45000  1  کهگیلویه و بویراحمد  14
  3660  2  گیالن  15
  60000  1  مازندران  16
  32000  1  هرمزگان  17
  3000  1  همدان  18
  128000  9  یزد  19

  2795834  113  جمع
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نصب شده در کشور برای تولید موتورسیکلت آورده شده اسـت و همانطوریکـه از آن                در جدول باال ظرفیت     

ولی از نقطه نظر تولیـد واقعـی        .  دستگاه می باشد   2795834مشخص است ، جمع کل ظرفیت نصب شده معادل          

باید گفت که مطابق اظهارات دست اندرکاران صنعت موتورسیکلت سازی کشور ، بازار این خودرو در کـشور در                   

حال رسیدن به سطح اشباع می باشد و لذا بر اساس آن امکان تولید در ظرفیت نصب شده کشور وجود نداشـته و                       

دبیر سـندیکای سـازندگان     ( لذا مطابق اطالعات اخذ شده از مسئولین        . بسیاری از این واحدها تعطیل گردیده اند        

ه حفظ خواهد گردید کـه از تعـداد فـوق            هزار دستگا  600متوسط تولید کشور در سطح      ) موتورسیکلت در کشور    

علـی رغـم ظرفیـت      .     (  هزار دستگاه برای صادرات خواهـد بـود          100 هزار دستگاه برای مصرف داخل و        500

بنابر این متوسط تقاضای    )  هزار دستگاه تولید گردیده است       600 نیز تعداد    1385باالی نصب شده تولید ، در سال        

  .   هزار دستگاه خواهد بود 600انجین ساالنه بازار موتورسیکلت سازی برای 

  پیش بینی تقاضا در بازار خدمات پس از فروش  

از اینرو در ایجا با اسـتفاده  .  در نظر گرفته شد     0,02پیشتر  ضریب مصرف انجین در هر موتورسیکلت معادل          
  . از آن ، تقاضای این بازار برآورد شده است 

  ی بازار خدمات پس از فروش موتورسیکلت به انجین  پیش بینی تقاضا– 19جدول شماره 

  سال
تعداد موتورسیکت  

  موجود در کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد موتورسیکت 
  ترددی فعال 

  )هزار دستگاه(

ضریب مصرف ساالنه 
انجین در هر موتورسیکت 

   دستگاه-

تعداد انجین در هر 
  موتورسیکت 

مصرف ساالنه 
  انجین

  )دستگاه  (
  149400     دستگاه 1  0,02  7470  8300  1387

  160200     دستگاه 1  0,02  8010  8900  1388

  171000     دستگاه 1  0,02  8550  9500  1389

  181800     دستگاه 1  0,02  9090  10100  1390
  

  

  .است  است که تولید سالهای بعد نیز به آن اضافه شده 15 ماخذ تعداد موتورسیکلت موجود کشور ، جدول شماره -1: توضیح 
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  . درصد غیر فعال می باشند 10 در جدول باال فرض شده است که از کل خودروهای موجود کشور ، -  2
  

  جمع بندی مصرف انجین در کشور  

مصرف کل ، مجموع مصرف در بازار خودرو سازان و بازار خدمات پس از فروش آن می باشد کـه ایـن امـر        

 100( و پتانسیل صـادرات پـیش بینـی شـده           )  هزار دستگاه    500( با استفاده از پیش بینی مصرف داخل در آینده          

  .  جمع بندی گردیده است 19و در نهایت جدول ) هزار دستگاه 

  بندی پیش بینی تقاضای کل انجین موتورسیکلت در کشور  جمع-20جدول شماره 

  سال
  تقاضای خودرو سازان

  )دستگاه  (
تقاضای بازار خدمات 
  پس از فروش دستگاه

  جمع کل تقاضا دستگاه   دستگاه-ات صادر

1387  500000 149400  100000  749400  

1388  500000 160200  100000  760200  

1389  500000 171000  100000  771000  

1390  500000 181800  100000  781800  

  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

قه صادرات برای انجین وجود نداشته است و با توجـه           پیشتر اشاره گردید که در سالهای گذشته هیچ گونه ساب         

بر پائین بودن مزیت نسبی صنعت کشورمان در تولید این محصول ، به نظر نمی رسد کـه در آینـده نیـز صـادرات                  

  . قابل توجهی برای آن وجود داشته باشد 
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  پیش بینی موازنه عرضه و تغاضا 

  . اضا در آینده ، موازنه آنها بصورت زیر انجام گردیده است با توجه بر برآورد های صورت گرفته عرضه و تق

   دستگاه- پیش بینی موازنه عرضه و تقاضای انجین موتورسیکلت در آینده  -21جدول شماره 

  )مازاد ( کمبود    پیش بینی تقاضا   پیش بینی عرضه   سال 

1387  101196  749400  648204  
1388  461196  760200  299004  

1389  581196  771000  189804  

1390  852216  781800   )70416(   
  

گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری  بندی و نتیجه جمع     

  بازار

 آینـده بـازار کـشور از کمبـود           از موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که در سـال هـای                 

ضه برخوردار خواهد بود و لی پس از بهره برداری از واحدهای در حـال ایجـاد ، ایـن کمبـود عرضـه بـه                 عر

 نه تنها کمبود در کشور بطـور کامـل از میـان خواهـد               1390تدریج کاهش پیدا خواهد کرد بطوریکه در سال         

د نـه درصـد تقاضـا مـی         لیکن میزان مازاد بوجود آمده حدو     . رفت ، بلکه مازاد عرضه نیز بوجود خواهد آمد          

باشد و از اینرو به منظور افزایش فضای رقابتی در کشور ، اجرای محدود چند طرح توجیه پذیر ارزیابی مـی                     

  . گردد و بیش از آن هیچ گونه توصیه ای برای ایجاد واحدهای جدید نمی گردد  
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  ن با دیگر کشورها  تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آ  بررسی اجمالی تکنولوژی و روش-3

   نگاهی به روش تولید انجین موتورسیکلت-1-3

  . فرایند تولید انجین موتورسیکلت را می توان بصورت زیر تعریف کرد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  های مختلف فرایند تولید ذیال آمده است  با توجه بر فرایند ارائه شده در باال ، شرحی بر فعالیت

  

 قطعات موتور
ن از یتام

قطعه 
سازان 
 مربوطه

مونتاژ 
 ربکسیگ

مونتاژ 
 موتور

مونتاژ 
کامل 
 انجین

  انجین
  آماده
  فروش

انجام
 یتست ها
 یعملکرد
مختلف

 قطعات گیربکس
ن از یتام

قطعه 
سازان 
 مربوطه

 سایر قطعات 
ن از یتام

قطعه 
سازان 
 مربوطه

  سایر قطعات
تولید توسط 
واحد مونتاژ 
 کننده انجین
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  تامین قطعات از قطعه سازان 

جین موتورسیکلت شامل دو مجموعه موتور و گیربکس می باشد کـه خـود مجموعـه هـای فـوق از تعـداد                       ان

  .   از اینرو سیاست های تولید انجین را می توان به دو صورت تعریف کرد .  زیادی قطعه تشکیل یافته اند 

   قطعه سازی و در نهایت مونتاژ و عرضه انجین اماده–سیاست اول  

ه قطعات انجین توسط واحد صنعتی تولید شده و در نهایت این قطعـات مونتـاژ و تـشکیل                   در این حالت کلی   

  . انجین را می دهند 

این سیاست تولیدی یک روش نسبتا سرمایه بر و در عین حال فاقد توجیه اقتصادی مناسب می باشد ولـی در     

ر کامل فرایند تولید را تحت نظر دارد        هر صورت با توجه بر در اختیار بودن تولید کلیه قطعات ، واحد صنعتی بطو              

از طرف دیگر باید گفت که برخی از قطعات انجین تولید داخل ندارد و الزم است از خارج کشور وارد گردد که                      . 

  . واردات قطعات فوق توسط تولید کننده انجین صورت می گیرد 

  از آنها  تامین قطعات از قطعه سازان و مونتاژ انجین با استفاده –سیاست دوم  

در این سیاست تولیدی ، واحد تولید کننده انجین در واقع یک مونتاژ کار است که قطعات تولید شده از قطعه                 

مزیت این روش کاهش حجم سرمایه گذاری از یک طرف و           . سازان را جمع آوری و اقدام به مونتاژ آن می نماید            

بطوریکه بسیاری از فعالیت هـایی کـه        .  می باشد    افزایش سطح تکنولوژیکی و کار تخصصی مونتاژ از طرف دیگر         

خودرو ساز باید در مورد انجین انجام دهد ، توسط واحد مونتـاژ کننـده انجـین صـورت گرفتـه و ارزش افـزوده                         

  حاصل از آن نیز نصیب انجین ساز می گردد  

   نظر میدر کشور ما با توجه بر وجود تعداد زیاد قطعه ساز موتور و گیربکس موتورسیکلت ، به
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  لذا در طرح حاضر . رسد که استفاده از سیاست دوم در طرح حاضر مناسب تر و معقول تر باشد 

  . نیز همان روش در نظر گرفته شده است 

یکی دیگر از علل انتخاب سیاسـت مونتـاژی در طـرح حاضـر ، متفـاوت بـودن تکنولـوژی تولیـد موتـور و                  

 انتخاب سیاست قطعه سازی ، خرید دو تکنولوژی فوق مـورد            گیربکس در انجین می باشد ، بطوریکه در صورت        

  .نیاز خواهد بود 

از دیگر علل انتخاب این سیاست تولیدی ، نبود تولید داخل برای برخی قطعـات انجـین مـی باشـد کـه ایـن                     

را کامـل   لذا واحد مونتاژ کننده براحتی می تواند با واردات این قطعات ، مونتاژ خـود                . قطعات وارداتی می باشند     

  . نماید 

  مونتاژ گیربکس 

این عمـل بوسـیله     . مونتاژ گیربکس در یک انجین از قسمت های حساس و مهم مونتاژ انجین بشمار می آید                 

  . ماشین ها و فیکسچرهای مخصوص انجام می گیرد 

  مونتاژ موتور 

موتـور روی گیـربکس     مونتاژ موتور نیز با استفاده از قطعات آن صورت گرفته و پس از آن مونتـاژ مجموعـه                   

   .این فعالیت نیز توسط ماشین ها و فیکسچرهای مخصوص انجام می گیرد. مونتاژ شده قبلی صورت می گیرد

 انجام تست های عملکردی مختلف 

یکی از مراحل مهم در تولید انجین موتور سیکلت ، انجام تست های مختلف عملکردی و کسب اطمینـان از                    

  . این تست ها شامل موارد زیر می باشند . ی باشدتولید و مونتاژ درست انجین م
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o  اندازه گیری توان ، گشتاور و مصرف سوخت ویژه انجین  
o اندازه گیری انتشار گازهای خروجی از اگزوز  

o اندازه گیری دمای نقاط مورد نظر و روغن کارتر 

o تست گیربکس 

o آنالیز دود 

o  ولتاژ بوبین ها ، ولتاژ کوئلاندازه گیری پارامترهای الکتریکی از قبیل زاویه آوانس ،  

  . هر کدام از آزمایشات فوق توسط تجهیزات مخصوص انجام می گیرد 

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

  شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولیـد بـا روش هـای تولیـد                    3-1روش تولید قطعات در بند      

  :ایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شدمورد استفاده در س

گیـرد و تـاکنون       تکنولوژی و روش تولید انجین در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام می                

لیکن آنچه کـه در فراینـد تولیـد ایـن قطعـات             .روش دیگری برای این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نشده است           

توان گفت که این عوامل کیفیت انجین تولید شده را تـشکیل داده و در کـشورهای                   ت است و حتی می    دارای اهمی 

  .باشد موارد ذیل هستند صنعتی از درجه باالتری برخوردار می

o توان مهندسی واحد تولیدی در طراحی و تحلیل فرایند مونتاژ 

o توان فنی و دقت عمل ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده 

o وماسیون سطح ات  

o  سطح رعایت استانداردهای بین المللی  
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  های مرسوم در تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی-4

با توجه بر همسان بودن تکنولوژی مورد استفاده ، نقاط قوت و ضعف خاصی نیز برای آن نمی تـوان عنـوان                      

 ، دقت و کیفیت ماشین االت مـورد اسـتفاده        کرد و همانطوریکه ذکر گردید توان فنی و مهندسی واحد تولید کننده           

  .د محصول مرغوب ایفاء می نمایدو همچنین سطح اتوماسیون مونتاژ اصلی ترین نقش را در تولی

  گذاری ثابت مورد نیاز  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه-5

الت مورد نیـاز و در نهایـت حجـم سـرمایه ثابـت آن               آ  حداقل ظرفیت تولید براساس حداقل امکانات و ماشین       

آالت و امکانات مورد نیاز برآورد و سپس براساس آن حـداقل              بنابراین در اینجا ابتدا حداقل ماشین     . گردد  تعیین می 

  .ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید

گردد که   صنعتی میهایی است که صرف ایجاد یک واحد گذاری ثابت طرح مشتمل بر هزینه های سرمایه هزینه

 :عبارتند از

o زمین 

o  محوطه سازی 

o ساختمانهای تولیدی واداری 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  

o اثاثیه و تجهیزات اداری 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداریهای قبل از بهرههزینه 
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o های پیش بینی نشده هزینه  

ذیل به تفصیل در  دول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدولالذکر این طرح در ج های فوق هزینه

  :گردد ادامه ارائه می

   حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید انجین موتور سیکلت -22جدول شماره  
  ها  جمع هزینه

  اقالم سرمایه ثابت  ردیف
  )دالر ( ارزی   )میلیون ریال ( ریالی 

یدی آالت تول ماشین  1  2240  103225  

    800  تأسیسات  2

    2350  ها ساختمان  3

    800  زمین  4

    127  سازی محوطه  5

    300  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  6

    610  وسایط نقلیه  7

    150  وسایل اداری و خدماتی  8

    100  برداری های قبل از بهره هزینه  9

    423  ) ال  درصد هزینه های با5( بینی نشده  های پیش هزینه  10

                 میلیون ریال8860جمع کل سرمایه ثابت               

  

   زمین-1-5

 2000از اینرو حداقل زمین مورد نیاز طرح        .  متر مربع برآورد شد    1160مجموع کل فضاهای کاری طرح معادل       

حل اجرای یکی از شـهرک هـای        گردد که م    های تأمین زمین فرض می      برای تعیین هزینه  . گردد  متر مربع برآورد می   
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گـردد کـه در ایـن      ریال فرض مـی 400,000باشد از اینرو قیمت خرید هر متر مربع آن           صنعتی در سطح کشور می    

  .گردد  میلیون ریال برآورد می800صورت کل هزینه خرید زمین معادل 

  سازی  محوطه-2-5

از اینـرو هزینـه   . شـده اسـت  بینـی   هـای صـنعتی در سـطح کـشور پـیش        محل اجرای طـرح، یکـی از شـهرک        

ها، درب ورودی و فضای سبز و غیره است کـه   سازی آن که شامل تسیطح زمین، دیوار کشی و حصارکشی       محوطه

  . های آن در جدول ذیل آورده شده است شرح کامل این موارد به همراه هزینه

    هزینه های محوطه سازی- 23جدول شماره 

  شرح فضاهای کاری  ردیف
  –مساحت 

  ر مربعمت
   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  16,8  50000  336  فضای سبز  1

  50,4  100000  504  خیابان کشی و پارکینگ  2

  60  200000  300  دیوار کشی  3
  127  -  -  جمع کل

  

   ساختمانهای تولیدی و اداری-3-5

ی نیز به صورت زیر تعیـین گردیـده         آالت و تجهیزات مورد نیاز، حداقل فضاهای کار         با توجه به حداقل ماشین    

  .است

   تعیین حداقل فضاهای کاری واحد ساخت انجین موتور سیکلت-24جدول شماره 

  شرح فضاهای کاری  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه ساخت واحد متر مربع 
  )ریال(

   میلیون ریال–هزینه کل 

  1600  2،000،000  800  سالن تولید  1
  400  2،000،000  200  انبارها  2
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  120  2،000،000  60  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  150  2،500،000  60   خدماتی–اداری   4
  80  2،000،000  40  سایر  5

  2350  -  1160  جمع کل
  

   حداقل ماشین آالت و تجهیزات -4-5

مـورد  انجین موتور سـیکلت  آالت زیر برای یک واحد صنعتی ساخت  با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین  

  .  باشد نیاز می

  آالت مورد نیاز یک واحد تولید انجین موتور سیکلت   حداقل ماشین-25جدول شماره 
  قیمت واحد 

  تعداد  منبع تامین   االت شرح ماشین ردیف
  )دالر ( ارزی   )ریال ( ریالی 

  3 خارجماشین مخصوص مونتاژ   1
  1 خارجتجهیزات اندازه گیری توان ،  2
  1 خارجتجهیزات اندازه گیری انتشار  3

-  103225  

  3 داخلماشین مخصوص مونتاژ  4
  3 داخلماشین مخصوص مونتاژ   5
  1 داخلتجهیزات اندازه گیری دمای  6
  1 داخل  کسماشین تست گیرب  7
  1 داخل  دستگاه آنالیز دود   8
  1 داخلکیت اندازه گیری پارامترهای  9
  5 داخل  فیکسچرهای مونتاژ  10
  -  داخل ابزاراالت عمومی  11

2240  -  

        میلیون ریال      3200  جمع کل 
  

مورد استفاده طرح کامال تخصصی بوده و برای اهداف تعیین مورد اسـتفاده دارنـد از اینـرو                  کلیه ماشین آالت    

برای تعیین قیمت ها الزم است ابتدا مشخصات کامل ماشین االت و تجهیزات تعیین گردید و سپس بـا توجـه بـر                     
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ر ایـن امـر امکـان پـذیر         لیکن از آنجائیکه در مطالعات حاض     . آن قیمت ها از ماشین سازان مناسب استعالم گردند          

 ، بصورت سـرجمع     8نمی باشد ، لذا با انجام مشاوره با چند واحد تولیدی فعال انجین موتورسیکلت در این زمینه                  

  .  هزینه های تامین این اقالم برآورد گردیده است 

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

ارائه گردیـده اسـت ولـی از نظـر تجهیـزات             ) 25جدول  ( تجهیزات آزمایشگاهی در قالب ماشین آالت تولید        

کارگاهی باید گفت که به منظور انجام پشتیبانی در امور تعمیرات و نگهداری ، نیاز به تجهیز کارگاه می باشـد کـه                       

تجهیزات کارگاه شامل یک دستگاه ماشـین  .  میلیون ریال مورد نیاز می باشد        300برای این منظور هزینه ای معادل       

  . ری ، یک دستگاه فرز ، یک دستگاه دریل و سایر تجهیزات کارگاه عمومی خواهد بود تراش دو مت

  

   تاسیسات-6-5

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

   تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید انجین خودرو-26جدول شماره 

  )میلیون ریال(های مورد نیاز  هزینه  شرح  سیسات مورد نیازتأ  ردیف

  برق  1
های انشعاب و     هزینهKW  500توان  

  تجهیزات الزم
500  

  100   بار به همراه کلیه تجهیزات الزم7فشار   هوای فشرده  2

  30  -  آب  3

  100  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4

  20  -  تلفن و ارتباطات  5

                                                 
  شرکت های تیزرو  و  قوی محرکه نیکروسیکلت  8
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6  
ت گرمایشی و تأسیسا

  سرمایشی
-  50  

    میلیون ریال       800جمع کل       
  

   وسایل اداری و خدماتی-7-5

ها و غیره و وسایل خدماتی نیز ماننـد           وسایل اداری شامل میزهای کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداری، فایل          

های تـأمین ایـن وسـایل         باشد که هزینه    میوسایل حمل و نقل دستی، وسایل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی             

  . میلیون ریال برآورد شده است150معادل 

  برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون  ماشین-8-5

های جاری واحد صنعتی نیاز به یک دستگاه وانـت نیـسان و یـک دسـتگاه                   به منظور اجرای عملیات و فعالیت     

  . میلیون ریال خواهد بود260خودروی سواری است که هزینه تأمین آنها معادل 

همچنین به منظور بارگیری محصوالت تولید شده ، نیاز به یک دستگاه لیفتراک دو تن می باشد که هزینه تامین                    

  .  میلیون ریال برآورد شده است 350آن 

  برداری های قبل از بهره  هزینه-9-5

مهندسی، ثبت شرکت، اخذ تـسهیالت بـانکی،   برداری شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش       های قبل از بهره     هزینه

  . میلیون ریال برآورد می گردد100های آن معادل  ها و بازدیدها و غیره خواهد بود که هزینه مسافرت

  های پیش بینی نشده   هزینه-10-5

 میلیون  423ثابت لحاظ می گردد که معادل  های پیش بینی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایه هزینه

  .ریال خواهد بود 
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   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح-11-5

دهـی    حداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد تولیدی، ظرفیتی است که در آن درآمدهای حاصل عالوه بـر پوشـش                 

ا ز اینرو با نگرش فوق، حداقل ظرفیـت  . گذار ایجاد نماید ها، حداقل سود قابل قبول را نیز برای سرمایه        کلیه هزینه 

های تعیین ظرفیت اقتصادی شرح مختصری داده شـده     گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض         طرح برآورد می   اقتصادی

  .و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائه خواهد شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

های   ینهنقطه سربسر تولید، میزان تولیدی است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصوالت تولیدی تنها هز                

بنابراین ظرفیت  . باشد  ها مساوی درآمدها می     دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینه           طرح را پوشش می   

  .تولید اقتصادی الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

سـرمایه در   + سـرمایه ثابـت      (گـذاری کـل آن      حداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصادی تابع حجـم سـرمایه           

در کشور ما سود    . شود  نرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نرخ بهره تسهیالت بانکی تعیین می           . باشد  می) گردش

شود که نرخ بازگشتی حدود       بنابراین عموماً سود مورد انتظار طرح طوری تعیین می        .  درصد است    14بانکی معادل   

  .گذار ایجاد نماید نکی برای سرمایهپنجاه درصد بیش از نرخ بهره با

 60000با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل های الزم ، حداقل ظرفیـت اقتـصادی طـرح                

  . دستگاه پیشنهاد شده است
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   میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن-6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

اژ کاری است لذا در آن مواد اولیه در واقع قطعات منفصله موتور و گیربکس می باشد                 ماهیت طرح حاضر مونت   

  . که از قطعه سازان مختلف سطح کشور تامین خواهد شد 

همچنین تعدادی از قطعات به علت نبود تولید داخل از خارج کشور وارد خواهد گردیـد کـه در حـال حاضـر                 

  .  درات این قطعات به کشورمان دارند شرکت های چینی و ژاپنی نقش اول را در صا

البته باید گفت که عالوه بر قطعات منفصله گیربکس و موتور که در باال به آنها اشاره گردید موادی نظیر روغن               

  .   موتور ، قطعات استاندارد و آمادی و برخی دیگر قطعات خرده ریز نیز در جریان مونتاژ مصرف می گردند 

   مواد اولیه معرفی محل تأمین-2-6

  منبع تامین قطعات تولید داخل  •

واحدهای سازنده قطعات گیربکس و موتور موتورسیکلت ، به عنوان منابع تامین داخل قطعات مـورد اسـتفاده                  

  . محل استقرار و ظرفیت تولید آنها ارائه شده است , طرح خواهند بود که ذیال تعداد 

  صله طرح منابع تأمین کننده قطعات منف-27جدول شماره 

  استانها  ردیف
ظرفیت نصب 

  شده 
  نوع قطعه  تعداد واحدهای تولیدی  واحد

  3  تن  570  تهران  1

  3  عدد  324220  تهران   2

  1  عدد  133300  قزوین  3

  5  تن  322  آذربایجان شرقی  4

  2  تن  145  اصفهان   5

  موتور و قطعات آن
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  12  عدد  1223908  تهران  6

  1  کیلو  45500  تهران   7

  16  قطعه  1247908  قزوین  8

  4  عدد  524000  آذربایجان شرقی  9

  1  تن  15  سمنان   10

  1  قطعه  350000  کرمانشاه  11

  1  قطعه  110000  گیالن  12

  موتور و قطعات آن

  2  تن  106  تهران  13

  2  عدد  25000  سمنان  14

  3  عدد  400000  قزوین  15

  1  قطعه  15000  همدان  16

  گیربکس و قطعات آن

  

وه بر واحدهای فعال در تامین قطعات مورد نیاز طرح ، طرح های زیر نیز به منظور تولید قطعات منفـصله       عال

  . موتور و گیربکس موتورسیکلت در حال ایجاد می باشند 

   طرح های در حال ایجاد– منابع تأمین کننده قطعات منفصله طرح -29جدول شماره 

  استانها  ردیف
ظرفیت نصب 

  شده 
  نوع قطعه  داد واحدهای تولیدیتع  واحد

  1  تن  200  تهران  1

  1  عدد  900000  تهران   2

  5  عدد  480000  آذربایجان شرقی  3

  1  عدد  100000  قزوین  4

  1  عدد  200000  اردبیل  5

  1  عدد  13100  اصفهان  6

  موتور و قطعات آن

  موتور و قطعات آن  1  عدد  500000  زنجان  7
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  1  عدد  100000  فارس  8

  1  عدد  5000  لرستان  9

  1  عدد  50000  مرکزی  10

  2  تن  600  اصفهان  11

  2  تن  1050  تهران  12

  3  دستگاه  230000  تهران  13

  1  عدد  30000  اصفهان  14

  1  عدد  500000  تهران  15

  10  قطعه  3002050  شرقی آذربایجان  16

  3 قطعه  110000  زنجان  17

  1 قطعه  10000  سمنان  18

  2 قطعه  700000  قزوین  19

  2 قطعه  270000  قم  20

  1 قطعه  50000  لرستان  21

  2 قطعه  2002000  مازندران  22

  2 قطعه 1000000  همدان  23

  1 هزار قطعه 20000  قزوین  24

  1  دستگاه 10000  اصفهان  25

  1  دستگاه 300  تهران  26

  5  قطعه  579000  شرقی آذربایجان  27

  1  قطعه  20000  لرستان  28

  گیربکس و قطعات آن

  

 واحدهای تولید کننده قطعات منفصله انجین موتورسیکلت آورده         30 و   29 و   28 و   27در جداول شماره    : توضیح  

لذا از آنجائیکه یک انجین از موتور و گیربکس تشکیل یافته است از اینرو به منظور بهره برداری بهتـر      . شده است   
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 آورده  " گیـربکس و قطعـات آن        " و همچنین    " موتور و قطعات آن      "عات منفصله به تفکیک     در جداول فوق قط   

همچنین مطابق مستندات وزارت صنایع و معادن ، واحد قیاس قطعات فوق به شش حالت تن ، عـدد                   . شده است   

عات قابـل اسـتناد بـرای       از اینرو در اینجا به دلیل فقدان اطال       . ، کیلو ، قطعه ، دستگاه و هزار قطعه بیان شده است             

تبدیل واحدها ، مراتب بصورت مستقیم از آمار وزارت صنایع بازنویسی شده است و به همین دلیل برخـی اسـتان                     

هر کدام از استان های تکرار شده از واحد قیاس تولید قطعـات متفـاوتی            . ( ها در جداول باال تکرار گردیده است        

  ) برخوردار است 

  ) قطعات منفصله ( صرف ساالنه مواد اولیه  برآورد میزان م-3-6

لذا میزان نیـاز قطعـات منفـصله نیـز بـا در نظـر       .  دستگاه در سال پیشنهاد گردید 60000ظرفیت تولیدی طرح   

  . گرفتن ضریب مصرف هر کدام از آنها ، به میزان ظرفیت پیشنهادی تولید خواهد بود 

  )قطعات منفصله (  مصرفی   ارزی مواد اولیه–های ریالی   برآورد قیمت-4-6

قیمت هر کدام از قطعات منفصله انجین که تنوع آنها نیز باال می باشد ، بسیار متنوع است ولی در حالـت کلـی           

 60مطابق اطالعات کسب شده از برخی تولید کنندگان انجین ، قیمت مجموعه قطعات الزم مونتاژ انجین ، حدود                   

 و بـرآورد درآمـدهای      36ه بر ترکیب ارائه شده تولید در جدول شماره          درصد فروش برآورد شده است که با توج       

 میلیـون ریـال بـرای       37170حاصل از فروش محصوالت طرح ، کل هزینه های تامین قطعات نیم سـاخته معـادل                 

  .  برای اقالم وارداتی برآورد شده است 1712900اقالم خرید داخل و مبلغ 

  . ن ، تایوان و هنگ کنگ وارد خواهد گردید قطعات و اقالم وارداتی از کشورهای چی
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   بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده-5-6

ماده اولیه مصرفی طرح قطعات منفصله موتور و گیربکس موتور سیکلت تعیین گردید که از قطعه سازان سطح                  

  . کشور و واردات تامین خواهد شد 

 واحدهای فعال تولید کننده این قطعات و همچنین طرح های در حال ایجاد ، می توان گفـت کـه                     با مراجعه بر  

در چند سال اخیر ایجاد واحدهای فوق با شدت باالئی توسعه پیدا کرده است و در حال حاضـر تعـداد زیـادی از                        

توان گفت که این قطعات را      و لذا در مجموع می      . این واحدها در کشور وجود داشته و یا در حال ایجاد می باشد              

می توان در سطح کشور تامین نمود و با توجه بر تعداد و ظرفیت آنها ، به نظر نمی رسد که در آینـده مـشکلی در                      

از طرف دیگر در کشور ما معموال قدرت چانه زنی قطعه ساز پائین بوده و در ایـن                  . تامین این قطعات بوجود آید      

 کننده در قیمت فروش می باشد و لذا سیاست تامین قطعه و ایجاد واحد مونتـاژ                 میان خریدار قطعات بیشتر تعیین    

  . انجین موتور یک سیاست مناسب و منطقی خواهد بود 

   پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح-7

  :گیرد انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می

o بازارهای فروش محصوالت  

o های تأمین مواد اولیهبازار  

o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندی   

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o های خاص دولتی حمایت  
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  .یابی اجرای طرح انجام خواهد گردید در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهای فوق، مکان

   بازارهای فروش محصول-1-7

تـرین فاصـله بـا بازارهـای           محلی است که دارای نزدیک     یابی هر طرح تولیدی، انتخاب      یکی از معیارهای مکان   

موتورسـیکلت  ( در بخش یک شرح داده شد که بازار قطعات طرح ، بـازار خودروسـازان                . محصوالت طرح باشد  

  . باشد و بازار خدمات پس از فروش آن می) سازان 

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

  بازار خودروسازان) الف

بخش عمده این واحدها در استانهای تهران ، قزوین ، مرکزی ، آذربایجان شرقی ، خراسان رضوی ، خوزسـتان      

، فارس ، قم ، اصفهان ، اردبیل مستقر هستند و لذا واحدهای تولید انجین نیز می تواند در این استانها مستقر گردد                       

  وش خودروبازار خدمات پس از فر) ب. 

از آنجائیکه موتورسیکلت های ترددی کشور در کلیه استانها وجود دارد ، لذا از بابت دسترسی واحـد تولیـدی                    

انجین به بازار خدمات پس از فروش موتورسیکلت ، می توان تمامی اسـتان هـای کـشور را بـرای ایـن موضـوع                         

  .د در کلیه استان های کشور مستقر گردد لذا این بابت واحد تولیدی انجین می توان. مناسب ارزیابی کرد 

  

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

ماده اولیه مصرفی طرح، انواع قطعات منفصله موتور و گیربکس موتور سیکلت معرفی گردیـد از اینـرو اسـتان               

 تـا   27های محل استقرار این قطعه سازان می توانند محل اجرای طرح معرفی گردند که به توجه بر جدول شماره                    
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 استانهای تهران ، قزوین ، آذربایجان شرقی ، سمنان ، کرمانشاه ، گیالن و همدان می توانند در این باب پیشنهاد                      30

  . گردند 

  های دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندی-3-7 

در مـورد طـرح     . باشـد   هر طرح تولیدی نیازمند مواردی مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروی انسانی و غیـره مـی                

های فوق در سطح نیاز طرح در نقـاط مختلـف کـشور قابـل تـأمین اسـت لـذا           اضر از آنجایی که کلیه نیازمندی     ح

  .محدودیتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

ره کرد کـه در     توان به راههای ارتباطی، شبکه برق سراسری، فاضالب و غیره اشا            از جمله امکانات زیربنایی می    

توان گفت که محدودیت و حساسیت خاصی در انتخاب محـل اجـرای طـرح                 طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می      

  .وجود ندارد

   حمایت های خاص دولتی-5-7

های خاص دولتی بـرای آن        رسد که حمایت    طرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی           

های عمومی دولتی شـود کـه         تواند مشمول برخی حمایت      نقاط محروم می   البته اجرای طرح در   . وجود داشته باشد  

ها ارتباطی به نوع طرح نداشته بلکه تـابع محـل انتخـاب شـده بـرای اجـرای آن خواهـد بـود و لـذا                             این حمایت 

  .توان گفت از لحاظ این معیار محدودیت تا تسهیالت خاص دولتی برای طرح وجود ندارد بدینوسیله می

  .یابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است  مطالعات مکانبندی با جمع
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   خالصه مکان یابی اجرای طرح– 32جدول شماره 

  محل پیشنهادی اجرای طرح  یابی معیارهای مکان

  
  همجواری با بازارهای فروش محصوالت

، خوزستان ، استان های تهران ، قزوین ، مرکزی ، آذربایجان شرقی ، خراسان رضوی 
  فارس ، قم ، اصفهان ، اردبیل 

 
  تهران ، قزوین ، آذربایجان شرقی ، سمنان ، کرمانشاه ، گیالن و همدان همجواری با بازار تأمین مواد اولیه

  های کشور کلیه استان های دیگر طرحاحتیاجات و نیازمندی
  های کشور کلیه استان رحامکانات زیربنایی مورد نیاز ط

  .های پیشنهادی، مکان اجرای طرح بصورت زیر پیشنهاد می گردد با ارزیابی محل

تهران ، قزوین ، مرکزی ، آذربایجان شرقی ، خراسان رضوی ، خوزستان ، فارس ، قم ، اصفهان ، اردبیل ، سـمنان ، کرمانـشاه ، گـیالن و            استان های   

  همدان 

 



 

 
 PPT-PFS-127-04: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   57 :صفحه 

  انجین موتور سیکلتطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  ی انسانی و تعداد اشتغال وضعیت تأمین نیرو- 8

( هـای خودروسـاز    سازی در کشور و همچنین با توجه به الزامات شرکت     با توجه به الزامات کسب و کار قطعه       

که در مورد ساختار تشکیالتی و منابع انسانی قطعه سازان و مجموعه سازان عمال می نمایند،                ) موتورسیکلت ساز   

  .باشد طرح حاضر نیازمند نیروی انسانی زیر می

   نیروی انسانی الزم طرح-33جدول شماره 

   نفر-تعداد   های الزم تخصص

  3  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداری 

  1  کارشناس فروش

  6  تکنسین فنی

  5  مونتاژ کار ماهر

  4  ماهر کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداری

  4   نگهبان- راننده –منشی 

  27  جمع



 

 
 PPT-PFS-127-04: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   58 :صفحه 

  انجین موتور سیکلتطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  انات زیربنایی مورد نیاز طرح بررسی تأسیسات و امک-9

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

هـا و     آالت و تأسیسات و همچنین نیاز روشـنایی سـاختمان           توان برق مورد نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین         

هـای   ناین توان برق به راحتی از شبکه برق سراسـری کـشور و در کلیـه اسـتا    .  برآورد شده استKW 500غیره، 

  .گردد  میلیون ریال برآورد می500هزینه خرید انشعاب و تجهیزات انتقال برق معادل . کشور قابل تأمین است

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

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهای بهداشتی و آشامیدنی کارکنان آن و همچنین برای آبیاری فضای سـبز                   

 متر مکعب برآورد می گردد که ایـن  1400 بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سالیانه مورد نیاز خواهد  

 30 محل اجرای طرح قابل تأمین اسـت کـه هزینـه آن معـادل                9کشی شهرک صنعتی    میزان آب از طریق شبکه لوله     

  . میلیون ریال برآورد شده است

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

بهتـرین سـوخت    .  سوخت در طرح حاضر برای مصارف تاسیسات گرمایشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت            

کشی گاز بـوده ولـی برخـی دیگـر            ها دارای لوله      پیشنهادی طرح، گاز شهری است ولی نظر بر اینکه برخی شهرک          

ت ولـی در صـورتی کـه محـل          فاقد آن هستند از اینرو در طرح حاضر گازوئیل به عنوان سوخت انتخاب شده اس              

. کشی گاز شهری برخوردار باشد انتخاب آن اولویـت خواهـد داشـت        نهایی انتخاب شده برای اجرای طرح از لوله       

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

  . گردد  میلیون ریال برآورد می100 که معادل باشد های آن می کشی  لیتری و لوله20,000سوخت 
                                                 

 .ای طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده استمحل اجر 9
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   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

باشـد و از آنجـایی کـه محـل            طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یک خط فاکس و یک خط برای اینترنت می               

ک محل اجرا به راحتـی وجـود خواهـد          اجرای طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده است لذا امکان تأمین آن از شهر            

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20داشت که هزینه آن معادل 

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه 

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

  های حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون 

ی طرح به وسیله کامیون و تریلی به محل اجرای طرح وارد شده و محصوالت تولیدی نیـز بـه              مواد اولیه مصرف  

از اینرو راههای ارتباطی مناسب حرکت این وسـایل نقلیـه           . وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد        

  .الزم است در محل اجرای طرح وجود داشته باشد

  عبور و مرور کارکنان 

بوس به محل اجرای طرح رفت و آمد خواهند کرد که الزم اسـت             خودروهای سواری و مینی   کارکنان به وسیله    

  .محل اجرای طرح دارای امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه 

ز به جز امکانات مناسب برای تردد کـامیون و خودروهـای سـواری، امکانـات دیگـری بـرای طـرح مـورد نیـا               

  .باشد نمی
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  های اقتصادی و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

های گمرکـی بـا       در مورد قطعاتی که تولید داخل برای آنها وجود دارد ، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفه                

از طـرف دیگـر     . از تولیـد داخـل صـورت گرفتـه اسـت          درصد باال کرده است که ایـن امـر در راسـتای حمایـت               

های   کنند از اینرو هر چند حمایت       های دولتی، قطعات وارداتی را خرید نمی        های خودروساز مطابق سیاست     شرکت

تـوان گفـت کـه         خودروسازان، در مجمـوع مـی       ای برای قطعات خودرو وجود دارد ولی با توجه به سیاست            تعرفه

تأثیر بوده و در واقع بایـد فـرض کـرد کـه در مـورد قطعـات هیچگونـه                     مورد قطعات بی  ای در     های تعرفه   سیاست

  .ای وجود ندارد حمایت تعرفه

در خصوص تعرفه های جهانی نیز باید گفت کـه بـرای اظهـار نظـر در ایـن مـورد الزم اسـت کـشور مقـصد               

  .  آید صادرات بطور دقیق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در این مورد بوجود

  های مالی ، بانک ها ، شرکت های سرمایه گذار  حمایت-2-10

هـا صـرفاً در       های قطعه سازی در کشورمان باید گفت که ایـن حمایـت             های مالی از طرح     در خصوص حمایت  

هـایی کـه از توجیـه         باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و برای کلیه طـرح             سطح ارائه تسهیالت بانکی می    

های ویژه خاصی     توان گفت که حمایت     بنابراین در مجموع می   . شود  پرداخت می   مناسب برخوردار هستند،  اقتصادی  

های تولید داخـل      البته خودروسازان همانطوری که پیشتر اشاره شد دارای سیاست        . در خصوص طرح وجود ندارد    

لی از قطعه سازان بـه      کردن صد در صد خودروهای ساخت داخل هستند ولی در حال حاضر هیچگونه حمایت ما              

  .آورند عمل نمی
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  نگاهی بر پارامترهای مهم مالی طرح-11

یکی از مباحث بسیار مهم در مطالعات و ارزیابی امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری اقتصادی ، بررسـی و                    

 و توجیـه  تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی آن می باشد که در آن از زوایای مختلف طرح مورد بررسی قرار گرفتـه           

ولی در گـزارش حاضـر بـه دلیـل چـارچوب محـدود              . پذیری مالی و اقتصادی طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد           

  صرفا  کلیات بررسی های مالی و اقتصادی ارائه شده است تا بدینوسیله سرمایه گذار بـا دیـد روشـن                       10مطالعاتی

گفت که تصمیم گیری بـرای اجـرای هـر طـرح            ولی در هر صورت باید      . تری نسبت به اجرای طرح اقدام نماید        

سرمایه گذاری اقتصادی منوط به انجام مطالعات تفضیلی امکان سنجی خواهد بود که انجام آن بـر عهـده سـرمایه                     

 .گذار می باشد 

   برآورد درآمدهای طرح  – 1-11

ه بصورت زیـر    با توجه بر ظرفیت پیشنهادی طرح و همچنین قیمت های فروش محصوالت ، درآمدهای سالیان              

  . پیش بینی شده است 

  پیش بینی درآمدهای طرح- 36جدول شماره 

 واحد    تعداد –مقدار  شرح

 دستگاه 60000 ظرفیت طرح 

 درصد  90 راندمان تولید 

 دستگاه  54000 تولید واقعی در سالهای بهره برداری کامل از طرح 

 : ترکیب تولیدی پیش بینی شده 

                                                 
 تهیه شده است و لذا مطالب عنوان شده فوق در چارچوب مطالعات PFS  طرح حاضر در چارچوب مطالعات مقدماتی امکان سنجی 10

  . تفضیلی امکان سنجی قرار می گیرد که خارج از موضوع گزارش حاضر است 
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 دستگاه 40000  سی   سی125انجین   

 دستگاه 10000   سی سی 100انجین   

 دستگاه 10000   سی سی 80انجین   

  متوسط قیمت های فروش

 ریال 1،560،000   سی سی 125انجین    •

 ریال  1،420،000   سی سی 100انجین    •

  ریال  1،190،000   سی سی 80انجین    •
 میلیون ریال 88500 جمع درآمدهای سالیانه

  

  )   قیمت تمام شده (  برآورد جمع هزینه های جاری ساالنه طرح – 2-11

برای تعیین ریز هزینه های سالیانه طرح ، الزم است مقدار دقیق این هزینه ها معیین گردد که برای انجام آن نیز                    

 امکان پذیر نمی باشد  می باشد که پرداختن به آنها در این گزارش        .... نیاز به نقشه فنی قطعات ، زمان های تولید و           

لذا در اینجا بر اساس اطالعات کسب شده از کسب و کار مشابه ، نسبت هزینه ها بـرآورد گردیـده و نتیجـه در                         . 

  . جدول زیر وارد شده است 

الزم به ذکر است که پیش بینی ها ابتدا بصورت درصدی از فروش تعیین شده و سپس بـا ضـرب آن در مبلـغ                         

  . حاصل شده است فروش ، مبلغ عددی آن 
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  برآورد هزینه های جاری ساالنه طرح - 37جدول شماره 

 مقدار 
 شرح هزینه ها 

 میلیون ریال درصد از فروش

 53100 60 قطعات نیم ساخته 

 13275 15 حقوق و دستمزد 

 1328 1,5 انرژی 

 885 1 تعمیرات و نگهداری 

 1328 1,5 توزیع و فروش 

 1770 2 اداری و تشکیالتی

 885 1 استهالک 

 1770 2 هزینه های مالی

 2655 3 پیش بینی نشده 

 76996 87 جمع

  . کلیه هزینه ها تخمینی است :        توضیح 

  

  

   برآورد سود ساالنه طرح – 3-11

 39 و   38سود ساالنه طرح حاصل تفاضل درآمدها و هزینه ها خواهد بـود کـه بـا اسـتفاده از جـداول شـماره                        

  .  زیر برآورد شده است بصورت
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  برآورد سود ساالنه طرح - 38جدول شماره 

   میلیون ریال  -مبلغ  شرح هزینه ها 

 88500 در آمد کل حاصل از فروش 

 76996 جمع کل هزینه های ساالنه 

 11504 سود ناخالص 

  

   برآورد جمع کل سرمایه گذاری الزم طرح    – 4-11

سرمایه گـذاری ثابـت طـرح       . صادی شامل سرمایه گذاری ثابت و جاری می باشد          سرمایه گذاری یک طرح اقت    

در گـردش   ( لذا در جدول زیر نیز سرمایه جاری        .  میلیون ریال برآورد گردید      8860 مبلغ   22مطابق جدول شماره    

   .طرح برآورد شده و در نهایت با جمع آنها ، کل سرمایه گذاری طرح حاصل شده است ) 

  برآورد سرمایه گذاری جاری طرح - 39جدول شماره 

 شرح هزینه ها 
  مبغ ساالنه 

  میلیون ریال
 دوره محاسبه

  سرمایه جاری الزم

 میلیون ریال

 8850 دو ماه  53100 مواد اولیه و قطعات نیم ساخته 

 2213 دو ماه  13275 حقوق و دستمزد 

 222 دو ماه  1328 انرژی 

 148  دو ماه 885 تعمیرات و نگهداری 

 222 دو ماه  1328 توزیع و فروش 



 

 
 PPT-PFS-127-04: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   65 :صفحه 

  انجین موتور سیکلتطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

 295 دو ماه  1770 اداری و تشکیالتی

 443 سه ماه 1770 هزینه های مالی

 664 سه ماه  2655 پیش بینی نشده 

 12685 دو ماه  76111 * مطالبات حاصل از فروش  

     میلیون ریال  25742جمع سرمایه در گردش الزم    

  . از فروش معادل کل هزینه های ساالنه منهای استهالک است مبلغ مطالبات حاصل * 

  

  ) میلیون ریال ( جمع کل سرمایه گذاری   •

  

  

  

 جمع سرمایه گذاری= سرمایه گذاری ثابت +سرمایه جاری

 جمع سرمایه گذاری =8860  +25742 =34602



 

 
 PPT-PFS-127-04: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   66 :صفحه 

  انجین موتور سیکلتطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدیدبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید   تجزیه و تحلیل و ارائه جمع تجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1212

 بـود ولـی پـس از بهـره           آینده بازار کشور از کمبود عرضه برخوردار خواهد         نتیجه مطالعات نشان که در سال های      

لـیکن میـزان مـازاد بوجـود        . برداری از واحدهای در حال ایجاد ، این کمبود عرضه به تدریج از میان خواهد رفت               

آمده در سطح پائینی خواهد بود و از اینرو به منظور افزایش فضای رقابتی در کشور ، اجرای محـدود چنـد طـرح                        

  . گرددگونه توصیه ای برای ایجاد واحدهای جدید نمیتوجیه پذیر ارزیابی شده و بیش از آن هیچ 

همچنین باید گفت که برای محصول مورد مطالعه به دلیل برخورداری از مزیت نسبی تولید در کشور ، از پتانـسیل         

صادراتی نیز برخوردار می باشد و لذا با تکیه بر مزیت های نسبی کـشورمان در تولیـد ایـن محـصوالت ، امکـان                         

  . عه صادرات نیز در آینده نیز وجود دارد ایجاد و توس

از نقطه نظر پارامترهـای سـرمایه گـذاری بایـد گفـت کـه حـداقل ظرفیـت اقتـصادی یـک واحـد تولیـد انجـین                             

 میلیـون  8860 هزار دستگاه در سال باید انتخاب شود که تحت آن حجـم سـرمایه ثابـت معـادل         60موتورسیکلت  

هـای فـوق      گذاری   ریال مورد نیاز خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه            میلیون  25742ریال و سرمایه در گردش      

دهد، سود معقولی نیز نـصیب        های خود را پوشش می      طوری انتخاب شده است که طرح عالوه بر اینکه کلیه هزینه          

  .گذار خواهد نمود سرمایه

  

  


