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 چکیده طرح تولید شاسی خودرو

 مشخصات کلی طرح

 طرح تولید شاسی خودرو عنوان 

   دستگاه  10000 ظرفیت طرح

 فوالد  مواد اولیه  اصلی

 داخل کشور محل تامین مواد اولیه

 پیشنهاد محل اجرای طرح 

  یکی از شهرک های صنعتی استان تهران: اولویت یک 

ن ، خراسان رضوی ، سمنان و استان مرکزی، خوزستا: اولویت دو 
 آذربایجان شرقی

 انواع خودرو  موارد استفاده و کاربرد محصول

 بررسی بازار

  ریال بر حسب نوع خودرو 42000000  تا  3700000 متوسط قیمت در بازار 

 مازاد تولید وجود خواهد داشت وضعیت بازار در آینده 

 وجود دارد  پتانسیل صادرات 

    واحد صنعتی32  کننده فعلی داخلی تعداد تولید 

 مباحث اقتصادی طرح

    نفر25 میزان اشتغال زائی طرح 

    روز275 تعداد روزهای کاری

  متر مربع2000 مساحت زمین

    میلیون ریال84000 فروش سالیانه

    میلیون ریال9032 سرمایه ثابت

     میلیون ریال24150 سرمایه در گردش

    میلیون ریال33182 سرمایه کل

    میلیون ریال11340 سود  ناخالص سالیانه
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  مقدمه 

گـذاری اقتـصادی      هـای سـرمایه     سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طـرح           مطالعات امکان 

ه و  در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتـ                  . گیرد  انجام می 

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

ایـن مطالعـات در قالـب       . باشـد   سنجی مقدماتی تولید شاسی خـودرو مـی         گزارش حاضر مطالعات امکان   

 مـورد مطالعـه بـه    سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول      متدولوژی مطالعات امکان  

های الزم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی               طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی      

افـزاری مـورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت         در خصوص چگونگی تولید و امکانـات سـخت و نـرم      

ـ         های اقتصادی و حجم سرمایه      ظرفیت رآورد و ارائـه خواهـد شـد تـا بـا            گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح ب

استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجـام                     

 .سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند

آن دارای کاربرد است    شاسی خودرو در تولید انواع خودروها و همچنین در بازار خدمات پس از فروش               

این مجموعه به عنوان یکی از قسمت های اصلی هر خودرو محسوب مـی گـردد و هـر خـودرو از شاسـی                        . 

البته باید گفت که در مورد بسیاری از خودروهـای سـواری ، شاسـی               . مخصوص به خود برخوردار می باشد       

لیکن در مورد   . سی مستقل می باشند     بصورت سرخود با اتاق خودرو ساخته شده و لذا این خودروها فاقد شا            

خودروهای کار مانند وانت ، کامیونت ، کامیون ، اتوبوس و غیره شاسی بصورت کامل وجـود داشـته و سـایر         
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در حال حاضر نیاز کشور از طریـق تولیـد داخـل و واردات        .  مجموعه های خودرو روی آن سوار می گردند         

ی طرح حاضر و طرح های مشابه ، کشور بطور کامـل از واردات              تامین می گردد و پیش بینی می شود با اجرا         

  . البته بخشی از تولیدات طرح نیز برای صادرات در نظر گرفته شده است . بی نیاز گردد 

در . مواد اولیه و همچنین قطعات نیم ساخته مورد نیاز طرح بطور کامل از داخل کشور قابل تامین اسـت                    

طـرح  . ید گفت که کلیه این ماشین آالت از داخل کشور تامین خواهـد گردیـد                مورد ماشین آالت تولید نیز با     

حداقل ظرفیـت اقتـصادی اجـرای       . نیاز به خرید تکنولوژی نداشته و توسط افراد متجرب قابل اجرا می باشد              

میلیـون ریـال و سـرمایه در         9032 دستگاه در سال است که تحت آن سرمایه ثابت طرح معـادل              10000طرح  

.  میلیون ریال می باشد که تحت این شـرایط اجـرای طـرح توجیـه پـذیر خواهـد بـود                       24150عادل  گردش م 

 میلیون ریال می باشد که تحت آن سود ناخالـصی           84000مجموع فروش ساالنه طرح در ظرفیت کامل معادل         

  .  میلیون ریال برای مجری طرح بوجود می آورد 11340معادل 

  .د کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد امید است این مطالعات کمکی هرچن
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   معرفی محصول -1

  )آیسیک ( نام و کد محصوالت -1-1

قـسمت   خـودرو از سـه  یـک   کلـی  در حالـت  .باشد  محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید شاسی خودرو می

   :اصلی تشکیل شده که عبارتند از

  بدنه •

  موتور •

   شاسی •

  .ورد هر کدام از قسمت های فوق ارائه شده است در ادامه شرح مختصری در م

   بدنه خودرو 

گلگیرها،سـقف و غیـره    بدنه ی خودروهای سواری از قسمتهای مختلفی مثل اسکلت جوشکاری شـده،درها، 

   .اتاق بار است تشکیل شده است ولی بدنه ی خودروهای باری شامل اتاق راننده و

  موتور 

تبدیل می شـود یـا بـه     انرژی شیمیایی به انرژی حرارتی و مکانیکیمجموعه ای از قطعات مکانیکی است که 

   .تولید می کند عبارت دیگر موتور دستگاهی است که با مصرف سوخت، قدرت و حرکت

  شاسی خودرو 
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قـسمتهایی مثـل    شاسی در اصل یک چهارضلعی است و از فوالد سخت به شکل ناودانی ساخته می شود کـه 

نصب می شود، مانند بسیاری از  سیستم فنربندی و سیستم ترمز و فرمان روی انموتور، سیستم انتقال قدرت، 

   .و اتوبوس ها را می توان نام برد اتومبیلهای سواری قدیمی و خودروهایی مثل جیپ و کامیون

یک نوع شاسی را مستقل می گوینـد کـه از دو تکـه نـاودانی بلنـد از      . دارد شاسی در شکلهای مختلفی وجود

این دو تکـه بـه   . ولی سبک که به صورت موازی به هم وصل می شوند تشکیل شده است  سختجنس فوالد

اسـت   شاسی معموال در قسمت عقب کمی باالتر امده. دو رام در دو سر به یکدیگر متصل می شوند وسیله ی

 مـی  بـاریکتر سـاخته   و این به خاطر ایجاد فضای بیشتر برای دیفرانسیل و فنرهاست و در قسمت جلو کمـی 

اتومبیلهای قدیمی برای استحکام شاسی در چنـد   در بعضی از. شود که این نیز به خاطر فرمان دهی بهتر است

در صورتی که در اتومبیلهای جدید رامهای تقویتی وسطی به کـار   .نقطه به رام های زیادتری مجهز می شوند

   .ی کننداتاق را محکم با بستهای خوب به شاسی متصل م بلکه. برده نمی شوند

بـرای  .(شاسی های سر خود، شاسی، در واقع جزئـی از اسـکلت اتـاق اسـت     ولی در نوع دیگر شاسی به اسم

 در طراحی شاسی سر خود.) اتومبیل و به خاطر اینکه نیروی محرکه ی ان افزایش پیدا کند سبکتر بودن وزن

البته قسمتهایی . کنند کنند، استفاده میتولید می ) پروفیل(از ورقهای نازک فلزی که انها را به روش شکل دادن

محورهای جلو و عقب کـه بیـشترین نیـرو و     از شاسی مثل کف و محوطه ی موتور و همچنین تکیه گاه های

ضخامت ورقها معمـوال  . ضخامت بیشتری دارند، درست شوند فشار بر انها اعمال می شود باید از ورقهایی که

خودروهـای  . ش داده مـی شـوند کـه از اسـتحکام خـوبی برخوردارنـد      ای جو  میلیمتر است و به گونه3 تا 2

خودروهای سنگین نیروی کمی را تحمل مـی کننـد و روی شاسـی انهـا بـار اسـتاتیکی        سواری در مقایسه با



 

 
 PPT-PFS-127-01: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   6 :صفحه 

  شاسی خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

 بنابر این خودروهای سواری می توانند با سرعت زیاد حرکت کننـد و اصـوال طراحـی   . می شود کمتری وارد

   .نظور بوده استشاسی سر خود به همین م

از نظر ایجاد واحدهای تولیـد کننـده آن         شاسی خودرو را     با توجه بر مطالب ذکر شده در حالت کلی           بنابر این 

  . طبقه بندی کرد   می تواندو دسته ی کلی به

  خودروهای شاسی و بدنه جدا از هم •

 ها در روی آن بـه خـودرو      در این حالت شاسی بصورت جداگانه تولید شده و به منظور مونتاژ سایر مجموعه             

  :ساز تحویل می گردد که در حال خودروهای زیر از این سیستم استفاده می نمایند 

خودروهای سواری شاسی بلند ، کامیونت ها ، کامیون هـا ، مینـی بـوس هـا ، میـدل بـاس هـا ، اتوبوسـها و                             

  خودروهای صنعتی 

  شاسی بدنه ی یکپارچه  خودروهای شاسی سرخود یا •

 از ایـن    )باسـتثنای خودروهـای سـواری شاسـی بلنـد           ( اضر کلیه خودروهای سواری تولیدی کـشورمان        در حال ح  

 " اتاق   "در این سیستم شاسی و اتاق خودرو بصورت سرهم تولید و تحت عنوان              . سیستم استفاده می نمایند     

و به عبارت دیگر اتـاق  به بازار عرضه می گردد و لذا می توان گفت که در اینحالت شاسی جزئی از بدنه بوده         

خودرو طوری طراحی و ساخته می شود که کار شاسی را نیز انجام دهد و بدین ترتیب می توان عنـوان کـرد                       

   . " این دسته از خودروهای سواری شاسی ندارند "که 

تخراج با توجه بر مطالب ذکر شده ، از نقطه نظر نیاز بازار به شاسی خودرو ، می توان نتیجه گیری زیـر را اسـ               

  . نمود 
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 خودروهای سواری  •

از میان خودروهای سواری تولید کشورمان ، تنها خودروهای شاسی بلند مانند خودروهای تولید شرکت هـای          

سـایر خودروهـای    ( پارس خودرو و گروه بهمن به عنوان خودروهای شاسی بلند نیاز به شاسی دارنـد                              

، لیکن با توجه بر قیمت باالی خودروهای تولیدی شرکت هـای            ) سواری تولیدی کشور نیاز به شاسی ندارند        

فوق و همچنین تعداد تولید پائین آنها ، شاسی تولید داخل نداشته و به همراه موتـور نـصب شـده روی آن و                        

  .      به کشور وارد می گردند " شاسی موتور دار برای خودروهای سواری "تحت عنوان 

 خودروهای سنگین و نیمه سنگین •

ر مورد شاسی این خودروها می توان گفت که بخشی از این شاسی ها در داخل کشور تولید شده و بخـشی                      د

تحـت عنـوان    ( دیگر نیز همانند شاسی خودروهای سواری بصورت موتور دار از خارج کشور وارد می گردد                

ودروها مـی باشـد     از اینرو در طرح حاضر هدف بررسی تولید شاسی برای این گروه از خ             ) شاسی موتور دار    

که شامل شاسی برای خودروهای کامیونت ها ، کامیون ها ، مینی بوس ها ، میدل باس ها ، اتوبوسـها خواهـد                       

  .   بود 

 ISICکد 

بندی وزارت صنایع و معادن، شاسی خودرو تحت در انـواع مختلـف آن دارای کـد آیـسیک                     مطابق طبقه 

  .بصورت زیر می باشد 

 34101411  خودرو شاسی انواع •

 34101413  اتوبوس شاسی •
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 34101412  خودروسواری شاسی •

 34101415  کامیون شاسی •

 34101414  بوس مینی شاسی •

  

  

 

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

بنابر این بـا توجـه      .  شرحی در مورد شاسی و جایگاه آن در خودروهای مختلف ارائه گردید              1-1در بند   

ات صادرات و واردات ، می توان گفت که شاسی بـع علـت   بر آن و بر اساس اطالعات موجود در کتاب مقرر     

عدم واردات از خارج کشور ، شماره تعرفه مستقلی نداشته و تنها برای شاسی موتور دار شـماره تعرفـه هـای                      

  .  زیر وجود دارد 

  87060010شاسی موتور دار خودرو های سواری ، سواری کار و وانت             •

  87060010س                                              شاسی موتور دار برای اتوبو •

  87060010شاسی موتور دار برای مینی بوس                                           •

  87060010شاسی موتور دار برای کامیون و کامیونت                                  •

  87060010                        شاسی موتور دار برای کشنده های جاده ای       •

  

   شرایط واردات محصول-3-1
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  گیری شده اسـت کـه محـدودیت     با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه          

  .خاصی برای واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد

  .اشتلذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح زیر ، امکان واردات وجود خواهد د

    درصد65شاسی موتور دار خودرو های سواری ، سواری کار و وانت                 •

    درصد20سایر شاسی موتور دار                                                              •

  :توضیح

انونی بـرای واردسـازی     همانطوریکه ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قـ              

  .قطعات خودرو وجود ندارد، لیکن الزم است در این خصوص به مورد بسیار مهم زیر توجه شود

گـردد و شـرایط     تقسیم می AM3و OES2 - OEM 1 بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه -الف 

  .خرید این گروهها به صورت زیر است

 OEMبازار  ⌫

شود و لذا در صورتی کـه امکـان سـاخت داخـل               طعات از داخل کشور تهیه می     در این بازار به طورکامل ق     

لـذا واردات   . نمایـد   خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازی قطعه مورد نیاز مـی          . ای موجود نباشد    برای قطعه 

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

 OESبازار  ⌫

                                                 
1 OEM شود  در این بازار قطعات برای ساخت خودرو تهیه می– بازار خودروسازان.  
2 OES  در این بازار خودروسازان اقدام به تأمین قطعه جهت اجرای –بازار خدمات پس از فروش خودرو متعلق به خودروسازان 

  .نمایند تعهدات خود در دوران گارانتی و وارانتی خودروها می
3 AMخاصی با خودرو سازان باشدکه ارتباط  این بازار مربوط به فروشگاههای سطح کشور و همچنین تعمیرگاههای عمومی و آزاد می 

  .ندارند 



 

 
 PPT-PFS-127-01: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   10 :صفحه 

  شاسی خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  .است OEMشرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده برای بازار 

 AMبازار  ⌫

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

  .قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت

  امکـان واردات و فـروش قطعـات در بـازار     "الب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عمالبا توجه به مط

OEM  وOES  تنها برای شرکتهای خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AM   واحدهای مختلـف امکـان 

  .واردسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند 

گردند، لـذا مـصرف آن در         بندی می   کند مصرف خودرو طبقه     محصول مورد مطالعه در گروه قطعات         -ب  

بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین تر از بازار خودروسازان است بطوریکه بخش قریـب بـه اتفـاق ایـن                      

 مصرف می شود و از اینرو از آنجائیکه بازار خودرو سـازان قطعـه وارداتـی را خریـد                    OEMقطعات در بازار    

فا می توان برای عرضه در بازار خدمات پس از فروش خودرو صورت می گیرد کـه                 نمی کند لذا واردات صر    

 .با توجه بر جزئی بودن مصرف شاسی در این بازار ، میزان واردات نیز در سطح پائینی خواهد بود

گیری است که علیرغم نبود محدودیت برای واردات، عمـالً              با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجه          -ج  

  .افتد ناپذیر و یا در سطح بسیار پایین اتفاق می ت این قطعات  به دالیل زیر امکانواردا

بیشترین مصرف شاسی نزد خودروسازان است و این شرکت ها نیز در صورت نیاز به شاسی خود راسا اقدام به وارد کردن                       ◊

 . رو سازان صورت نمی گیرد لذا در بازار برای غیر خودرو سازان واردات به هدف فروش به خود. آن می نمایند 

شرکت ها و اشخاص حقیقی برای فروش شاسی در بازار خدمات پس از فروش امکان وارد سازی شاسی را دارا می باشند      ◊

 . ولی چون مصرف شاسی در این بازار پائین است ، لذا عمال واردات خاصی برای آن صورت نمی گیرد 
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  ) ین المللی ملی یا ب(  بررسی و ارائه استاندارد -4-1

این محصول خود بـه عنـوان یـک کـاالی واسـطه در              . محصول مورد مطالعه، سیستم شاسی خودرو است        

تولید یا تعمیرات خودرو ها مورد استفاده داشته و در خودروهای مختلف از مشخـصات متفـاوتی برخـوردار                   

سـتاندارد خاصـی را بـرای آن        تـوان ا    طوری است که نمی   ) محصول  ( از اینرو ماهیت این قطعات      . می باشند   

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

تـوانیم   گیرد که به نوعی نیز می این قطعات تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت می            

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

در قالب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مـصرفی و بـرگ مشخـصات مکـانیکی و متـالوژیکی از طـرف هـر                         

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

 است که هر شرکت خودرو ساز استاندارد و الزامات فنی مخصوص بـه خـود را دارا                  همچنین الزم به ذکر   

است لذا قطعه ساز الزم است برای محصوالت تولیدی هر خودرو ، تائیده فنـی آن را از خودروسـاز مربوطـه                      

  . اخذ نماید  

  . الزم به ذکر است که در حال حاضر استاندارد ملی برای شاسی خودرو وجود ندارد 

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

  های داخلی  بررسی قیمت-1-5-1
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هر قطعه از خودرو ، با توجه به نوع قطعه و خودروی مورد استفاده از قیمت های متفاوتی برخوردار است                    

رد اسـتفاده دارای قیمـت هـای    قطعات مورد مطالعه نیز همانند سایر قطعات خودرو به نسبت خـودروی مـو   . 

  . لذا در اینجا قیمت چند نمونه قطعه جهت تفهیم موضوع آورده شده است . مختلفی می باشند 

    قیمت سیستم شاسی برخی خودروهای بورس بازار– 1جدول شماره 

   ریال –متوسط قیمت شاسی   نام خودرو
  3،700،000 – 5،200،000  کامیونت ها  
  7،100،000 – 8،600،000  تن 5کامیون های 
  18،000،000 – 21،000،000  تن 10کامیون های 
  24،000،000 – 28،000،000  تن 16کامیون های 
  39،000،000  - 42،000،000  تن 20کامیون های 
  7،100،000 – 8،600،000  مینی بوس ها
  18،000،000 – 21،000،000  اتوبوس ها

  

 دهد قیمت شاسی با توجه بر نوع خـودروی مـورد اسـتفاده متفـاوت          همانطوریکه جدول باال نیز نشان می     

  . است 

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

توان اقدام به تعریـف رقـم         همانند مطالب عنوان شده قبل ، در مورد قیمت جهانی شاسی خودرو نیز نمی             

د که شاسی بـرای آن سـاخته مـی          ها تابع نوع شاسی و همچنین خودروئی می باش          چرا که قیمت  . خاصی نمود 

از طرف دیگر نشان تجاری شاسی خودرو یکی دیگر از عوامل تعیین کننده قیمـت مـی باشـد کـه در                      . شود    

لذا در مجموع ارائه قیمـت واحـد بـرای آن           . میان برندهای مختلف قیمت های بسیار متفاوت نیز وجود دارد           

ررسی امکان پذیری صادرات قطعات صنعتی ، عمومـا مزیـت           الزم به ذکر است که در ب      . باشد  امکان ناپذیر می  
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های رقابتی تولید در کشور مبداء با موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقایسه قـرار مـی گیـرد و در صـورت                        

  . وجود مزیت، صادرات شکل می گیرد 

  .در مورد عوامل مطرح در صادرات در ادامه توضیحات الزم ارائه خواهد شد 

  وارد مصرف و کاربرد محصوالت توضیح م-6-1

محصول تولیدی طرح ، شاسی خودرو است و لذا کامال واضـح اسـت کـه مـورد مـصرف و کـاربرد ایـن                         

 نیز شرح داده شد ، شاسی تنها در خودروهای          1-1لیکن همانطوریکه در بند     . قطعات در خودرو سازی است      

ولی باید گفت که شاسـی مـورد        .  اده دارد   سواری شاسی بلند و خودروهای نیمه سنگین و سنگین مورد استف          

  . استفاده در هر خودرو متفاوت بوده و از مشخصات فنی مربوط به همان خودرو تبعیت می نماید  

  

  

  

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

سازی نیـز تولیـد براسـاس       است و در صنعت قطعه      ) مجموعه سازی   ( ماهیت طرح حاضر، قطعه سازی      

تـوان   گیرد و لذا خارج از فرایند فوق، نمی  های آن صورت می     مستندات فنی، نقشه، روش تولید و دستورالعمل      

بـه طـوری کـه در    . از طرف دیگر هر قطعه در جایگاه خود دارای کاربرد است. ای را تولید و عرضه کرد   قطعه

توان گفت کـه بـرای        از اینرو در مجموع می    . ن استفاده کرد  توا  عوض یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگری را نمی        

  . محصوالت تولیدی طرح، هیچگونه کاالی جایگزین وجود ندارد

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز-8-1
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این قطعات خود به عنوان کـاالی  . آید قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می             

از اینرو توسعه صـنعت  .  در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارندای  واسطه

توان به عنوان     سازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را می           قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودرو      

عـددی در کـشورمان     در حال حاضر واحدهای صنعتی مـشابه مت       . یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد      

گردد که قطعات تولیدی طـرح بـه          بنابراین در مجموع مالحظه می    . باشند  مشغول قطعه سازی برای خودرو می     

  .باشند آیند و از درجه اهمیت باالیی برخوردار می های صنعت کشور به شمار می عنوان زیرساخت

  

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

لـذا کـشورهای تـراز اول در تولیـد     . حصول تولیدی طرح در صنعت خـودرو مـی باشـد        مورد مصرف م  

توانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعـات مـورد مطالعـه                  خودرو را می  

روهـای  خودروهای شاسی بلند ، خود    ( لیکن باید گفت که با توجه بر موارد استفاده شاسی ها            . معرفی نماییم   

تولیـد کننـدگان خودروهـای      ( کشورهایی که تولید کننده این نوع خودرو می باشـند           ) نیمه سنگین و سنگین     

  )سواری از این مورد استثناء می باشند 

به عنوان صنایع مـصرف     (در جدول زیر فهرست چند کشور عمده تولید کننده خودرو و میزان تولید آنها               

  . شده استآورده) کننده محصول مورد مطالعه

   کشورهای عمده تولیدکننده خودرو در جهان - 2جدول شماره 

  )کشورهای عمده تولید و مصرف کننده قطعات مورد مطالعه(
  2006تعداد تولید خودرو سال   نام کشورها  ردیف
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      میلیون دستگاه 11  آمریکا  1
      میلیون دستگاه 10,6  ژاپن  2
      میلیون دستگاه 5,9  چین  3
      میلیون دستگاه 15,4  وپای غربیار  4
     میلیون دستگاه 4,1  اروپای مرکزی و شرقی  5
      میلیون دستگاه 15,8  آسیا و اقیانوسیه  6
      میلیون دستگاه 5,5  سایر  7

  گرد آوری از سایت های مختلف در ارتباط با تولید جهانی خودرو مانند : ماخذ 

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

توان گفت که کشورهای عنوان شده در جـدول کـه بـه عنـوان کـشورهای مطـرح                     با توجه به جدول فوق می     

 قطعات خودرو از جمله شاسـی  کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کنندهباشند، به عنوان  و میتولیدکننده خودر 

  .گردند خودرو  نیز محسوب می

 شرکت اصلی تولید کننده خودرو در جهان نیز ارائه شـده  15در اینجا به منظور آشنائی بیشتر ، آمار تولید   

  . است 

  

  ودرو در جهان  شرکت های عمده تولیدکننده خ- 3جدول شماره 
  )هزار عدد( 2006تعداد تولید خودرو سال    نام شرکت خودرو ساز  ردیف

  8926 موتورز جنرال  1
 8036 تویوتا  2

 6268 فورد  3

 5685 واگن فولکس  4

 3670 هوندا  5

 3357 (PSA) سیتروئن - پژو  6

 3223 نیسان  7
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 2545 کرایسلر  8

 2492 رنو  9

 2463 هیوندای  10

 2318 فیات  11

 2297 سوزوکی  12

 2045 دایملر  13

 1396 مزدا  14

 1382 کیا  15

  68340 کل تولیدات جهانی
  مرجع

 
2006World ranking : World motor vehicle production by manufacturerInternational Organization of Motor . 

Vehicle Manufacturers  2007 جوالی  
 

کشورهای مطـرح   توان گفت که کشورهای عنوان شده در جدول که به عنوان              با توجه به جداول فوق می     

باشند، به عنوان کشورهای عمـده تولیدکننـده و مـصرف کننـده شاسـی نیـز محـسوب                     تولیدکننده خودرو می  

  . گردند می

  

  

   شرایط صادرات-10-1

ای صـادرات محـصوالت تولیـدی طـرح هیچگونـه شـرایط و          از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، بـر       

لـیکن از آنجـایی کـه ایـن محـصوالت، یـک کـاالی صـنعتی و مهندسـی محـسوب             . محدودیتی وجود ندارد  

باشد که در جـدول       گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی می              می

  .زیر به شرایط فوق اشاره شده است
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   معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح- 4جدول شماره 
  شرح  شرایط الزم  ردیف

  برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت  1

هـای رقـابتی جهـانی     یکی از معیارهای مهم در صادرات قطعـات خـودرو ، قیمـت           
ورهای باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کـالن کـشور در مقایـسه بـا کـش                    می

  .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

  .ردتحلیل قرار گی

  برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت  2
از . باشند قطعات خودرو ، بخصوص شاسی از سری قطعات حساس به کیفیت می

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

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

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
درات عموما باال است از اینرو الزم است صادر کننده دوره وصول مطالبات در صا

  . 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 

  یبرخورداری از برند معتبر در سطح جهان  6

یکی از موارد بسیار مهم در تولید و صادرات شاسی در بازارهای جهانی ، 
لذا در مورد شاسی 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) ایجاد نماید   .  
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  تقاضا وضعیت عرضه و -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 شاسی خودرو به تفکیـک هـر اسـتان جمـع            

  .  بندی و در جدول زیر ارائه شده است 

ین آمار ، جمع بندی تولید شاسی انواع خودرو بیان شده است چرا که به علـت                 الزم به ذکر است که در ا      

  . همسان بودن تکنولوژی تولید این مجموعه ، امکان تولید کلیه انواع آن برای واحدهای صنعتی وجود دارد  

  برداری تولید کنندگان سیستم شاسی خودرو در کشور   ظرفیت بهره- 5جدول شماره 
  *  عدد  -ظرفیت اسمی   عداد واحدت  ها استان  ردیف

  8293  20  شرقی آذربایجان  1

  4  1  اردبیل  2

  40000  1  کرمانشاه  3

  170  1  بختیاری چهارمحال  4

  12512  2  تهران  5

  300  1  بوشهر  6

  300  1  خوزستان  7

  283130  5  قزوین  8

  344709  32  جمع

  سانی مرکز آمار و اطالع ر–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   
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در مستندات وزارت صنایع و معادن ، واحد قیاس سیستم شاسی خودرو  دستگاه  ، عدد و تـن قیـد شـده                        : توضیح  

از اینرو در اینجا برای ایجاد قابلیت مقایسه و اجتناب از اشتباهات احتمالی ، واحد قیاس کلیه قطعات عدد در نظر                     . است  

  . گرفته شده است

  

  لید سیستم شاسی در کشور بررسی ظرفیت اسمی تو-2-1-2

برداری واحـدهای فعـال موجـود، رونـد ظرفیـت        ، براساس تاریخ شروع بهره5با توجه به جدول شماره    

  .بندی شده است تولید شاسی در کشور به شرح جدول زیر جمع

   روند ظرفیت تولید شاسی در کشور– 6جدول شماره  

    عدد –ظرفیت  سال    عدد –ظرفیت  سال

1378  62510  1382  115210  

1379  62510  1383  175802  

1380  87900  1384  293002  

1381  87900  1385  344709  

    ) جمع بندی بر اساس سال شروع بهره برداری واحدهای فعال(    مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

   ظرفیت عملی در واحدهای تولیدی فعال -3-1-2

نیز ذکر گردید برای اطالع از ظرفیت عملی واحدهای فعال کشور باید گفت که بخـش                همانطوریکه پیشتر   

لذا امکان دسترسی به آمار تولید واقعی آنهـا بـسیار           . عمده این واحدها از مالکیت خصوصی برخوردار هستند       

 طبـق آن نتیجـه   باشد و لذا برای اطالع از تولید واقعی این واحد ها مطالعات میدانی انجام شده و بر        دشوار می 

  .  درصد ظرفیت اسمی آنها صورت می گیرد 60گیری شده است که  تولید واقعی واحدهای فعال حدود 

   علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیت ها -4-1-2
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از جمله دالیلی که سبب عدم بهره برداری از ظرفیت اسمی این واحدها می توان ذکر کـرد ، مـوارد زیـر                       

  : است 

، واحدهای فعال در تولید شاسی خودرو در کشور به همراه ظرفیـت اسـمی آنهـا بـر آورده          در جدول باال  

لیکن نکته ایکه در اینجا باید ذکر گردد اینست که محوریت فرایند تولید قطعات مورد مطالعه نورد است                  . شد  

وئی و غیـره    خـودر ( و مطابق ماهیت فنی این کارخانـه هـا ، قابلیـت تولیـد بـسیاری از قطعـات صـنعتی                              

از اینرو هر چند مجوزهای صنعتی آنهـا        . با استفاده از ماشین آالت موجود ، امکان پذیر می باشد            ) خودروئی  

لیکن این واحدها بر اساس نیاز بازار و قابلیت اخذ سـفارش            ) شاسی خودرو   ( برای تولید قطعه خاصی است      

  ی نمایند ، اقدام به تولید سایر قطعات مورد نیاز بازار را نیز م

 ماه 5 تا  4(از طرف دیگر در بازار قطعات خودرو ، سه عامل قیمت ، تحویل به موقع و فروش اعتباری 

نقش محوری را در سفارش دهی خودروساز دارند ولذا قطعـه سـازانی مـی تواننـد از ایـن بـازار سـفارش                        ) 

وجه به حضور قطعه سـازان زیـادی در         با ت . دریافت کنند که از قابلیت رقابت در عوامل فوق برخوردار باشند            

 واحدهایی میتوانند نظر خودروساز را به خود جلب نمایند که از توان رقابتی باالیی نسبت بـه                  "بازار ، مسلما    

  .سایرین برخوردار باشند

 نمـی تواننـد از تمـام        "با توجه به مطالب ذکر شده قابل نتیجه گیری است که واحـدهای قطعـه سـاز عمومـا                  

یدی خود استفاده نمایند ولذا تنها متناسب با سفارش کسب شده اقدام به تولید کرده وبـاقی مانـده                   ظرفیت تول 

  . ظرفیت خود را به تولید قطعات دیگر اختصاص می دهند
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بنابر این در اینجا بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته نتیجه گیری شده اسـت کـه واحـدهای فعـال                     

ظرفیت خود را نداشته و مطابق مطالعات میدانی صورت گرفته ، ظرفیت عملـی  کشور توانائی استفاده کامل از  

  .  درصد ظرفیت اسمی آنها می باشد 60این واحدها 

  

  

  

   بررسی روند تولید واقعی شاسی در کشور-5-1-2

 درصد ظرفیت اسمی واحدهای فعال کنونی ، تولیـد واقعـی ایـن              60با در نظر گرفتن تولید واقعی معادل        

  .  بصورت زیر برآورد شده است واحدها 

    عدد–های گذشته   روند تولید واقعی شاسی خودرو طی سال- 7جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
37506  37506  52740  52740  69126  105481  175801  206825  

  

  در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است 
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نمودار روند  تولید واقعی شاسی خودرو
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   بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال   -6-1-2

یک شاسی خودرو از تعدادی قطعات منفصله تشکیل یافته است که در قسمت معرفی محصول فهرسـت                 

  :   لذا در مجموع می توان گفت که فرایند تولید این قطعات به صورت زیر می باشد . ان آورده شد 

  

 )فوالد ( انتخاب مواد اولیه   

برش به 
بالنک اندازه نورد  عملیات  سوراخکاری عملیات مونتاژ 

لیتکمی
رنگ 
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توان گفت که تکنولوژی مورد استفاده در ساخت شاسی در مورد کلیه واحدهای               ا توجه به فرایند باال می     ب

لیکن آنچه که سبب ایجاد تمـایز بـین   . ها وجود ندارد تولیدی آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژی   

  :وارد زیر خواهد بودتواند بشود ، شامل م قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت به همدیگر می

o  توان مهندسی واحد تولیدی در انتخاب مواد 

o دقت عمل قالب های نورد 

o اجرای دقیق سیکل عملیات حرارتی  

o دقت عمل در هنگام سوراخکاری و ماشینکاری و استفاده از ماشین آالت مخصوص 

o  دقت عمل ماشین های مونتاژ  

شاسی عالوه بر ایران در سایر نقاط جهان نیز بـه           همچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژی تولید سیستم          

گیرد که در فرایند باال شرح داده شده است و لیکن همچنان کیفیت قطعات تولیدی نیـز                   همان شکلی انجام می   



 

 
 PPT-PFS-127-01: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   24 :صفحه 

  شاسی خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

به مشابه مطالب ذکر شده در باال، تابع توان مهندسی، دقت عمـل فراینـد تولیـد و سـطح کیفـی و اتوماسـیون                         

  .فیت و همچنین کیفیت عملیات حرارتی خواهد داشتماشین آالت و کنترل کی

  

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

همچنین با مراجعـه بـه تعـدادی از         . باشد  آالت زیر می    فرایند تولید شاسی خودرو نیازمند استفاده از ماشین       

  .آوری شده است ی سازنده آنها نیز در جدول زیر جمعها سازان فعال کشور، کشورها و شرکت قطعه

  آالت تولید قطعات شاسی خودرو  فهرست ماشین- 8جدول 

  کشور  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

  ایران شرکت اکسایتون 
 کوره الکتریکی برای نرماالیزینگ و تمپرینگ  1

 ایران  تولیدی پرتو کوره 

 ایران  ی تبریزماشین ساز
  ماشین فرز مخصوص  2

 ایران  شرکت فرز سازان 
 ایران  ماشین سازی تبریز

  ماشین مته چند محوره  3
 ایران  شرکت تهران ماشین ابزار

 ایران  ایران نورد
  ماشین نورد سرد  4

 ایران  ماشین سازی سپاهان

 ایران  کوره ایران  کوره رنگ و متعلقات آن  5

 ایران  ئی ماشین سازی لوال
   تن 200پرس پرچ    6

 ایران  ایران ماشین 
 ایران  کارخانه بهادری

  دستگاه گیوتین   7
 ایران  شرکت سورن باغدا ساریان
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  های توسعه در دست اجرا های جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

هـای جدیـد در       با مراجعه به بانک اطالعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخـصات طـرح               

  :تولید شاسی خودرو ، جمع آوری و در جدول زیر وارد شده استحال ایجاد 

  های در حال ایجاد تولید  شاسی خودرو   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  شدهانجام 

  ظرفیت 
  دستگاه

  10000  8500        مشابه  0  آذرشهر  صنایع تولیدی آرین لیزرهنر
  430  2450       مشابه  0  جلفا  ارس خودرودیزل

  86  2240  160     مشابه  22  مرند     ناجی مهدی - محنتی جالل
  2857  8452       مشابه  0  تبریز  سیدرسول حسینی اصل 

  17  722  778     مشابه  61  تبریز   آذری  کمانه یعل
  114  2250       مشابه  0  آذرشهر  فرازاندیش تبریز

  29  2650       مشابه  0  تبریز  قادرجعفری قره داغی
  14285  8450       مشابه  0  تبریز  گروه صنعتی آذرنورهجرت

 آقاپوربلویردی وحسن ابراهیم
  2571  3420       مشابه  0  هریس  علیزاده

  2857  3072  28     مشابه  9  تبریز  تافکو
  2000  2541       مشابه  0  تبریز   عباس زادهصالح

  8571  8000       مشابه  0  تبریز  محمدهاشمی ومحمدکالته 
  14285  9462  38     مشابه  4  تبریز  مهندسی سطح دومان

  4285  2540       مشابه  0  هریس  ابراهیم آقاپوربلویردی وحسن
عبداله واحدوحسین ومهدی 

  ردانشنو

    شرقی آذربایجان

بستان 
  آباد 

  11279  9650       مشابه  0

  73666  75400  1004      -  1,2  جمع استان

مشکین   حدید مبتکران
  8570  5500       مشابه  0  شهر

   خاوندی ابراهیم
   اردبیل

  8930  5500       مشابه  0   اردبیل
  17500  11000        -  0  جمع استان

  1000  8510        مشابه  0  کنگان  بوشهر  علی فروتن
  1000  8510        -  0  استانجمع 
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  های در حال ایجاد تولید  شاسی خودرو   وضعیت طرح-9جدول 
  گذاری طرح سرمایه  محل استقرار

  نام مجری طرح  )میلیون ریال ( ریالی   )دالر ( ارزی 
  شهر  استان

درصد 
  پیشرفت

سطح 
  تکنولوژی

  ورد نیازم  انجام شده  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 
  دستگاه

  40000  3500       مشابه  0  کرج  جمشید داداش زاده زنجانی
  75000  18500       مشابه  0  کرج  جهان خودروعرفان
سدید تدبیرپویا 

  55000  14700  500     مشابه  15   تهران  )40081تمدید(

  16000  2500        مشابه  0  کرج   محسن پورسعداله
  28930  1530       مشابه  0  کرج   خاوندگارفرزین
  15000  8620       مشابه  0  کرج   والوریانمحسن
  11430  4890  110     مشابه  11  تهران    گو  حقیقت محمدتقی

 وثاراهللا رحیمی حسین
  14000  11000       مشابه  0  کرج  ترکمانی

 وثاراهللا رحیمی حسین
  ترکمانی

فیروز 
  14300  1400       مشابه  0  کوه

  35000  4500  150      شابهم  15  کرج  مهندسی بهتازخودروفردوس
  28570  7800       مشابه  0  کرج  عباس نوبهاری خو

مهندسی راهکار صنعت 
  پیشتاز

   تهران

  57100  6138  62     مشابه  10  کرج

  390330  53388  822     -  5,3  جمع استان
  5675  8470  50     مشابه  6  اهواز  حمید صالحی
  علی کرانی

   خوزستان
  1300  8000       مشابه  0  اهواز

  6975  16520  50      -  5  انجمع است
  10000  9000       مشابه  0  گرمسار  امیدآذین سپهر

  6000  11000       مشابه  0  گرمسار  یگانه افق گرمسار
  4000  8000       مشابه  0  گرمسار  امیدآذین سپهر

  50000  14970  150     مشابه  10  گرمسار   مقدم رادنواله
  10000  6000       مشابه  0  گرمسار  امیدآذین سپهر

   توانسدسد

   سمنان

  1000000  25948  52     مشابه  2  گرمسیر
  1080000  74918  202      -  2,3  جمع استان

  120  2500  20     مشابه  4  شیراز  جهان تالش فارس
   چمن پرور حقیقیحمیدرضا

   فارس
  100  2000       مشابه  0  شیراز

  220  4520  20      -  2  جمع استان
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  تولید  شاسی خودرو های در حال ایجاد   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

  300000  9400       مشابه  0   تاکستان   گری ایران خودروریخته
  12000  7000       مشابه  0  آبیک   محمدیفریبرز

  2000  2000       مشابه  0  آبیک  گروه  صنعتی ایدرولندرا
  90000  7400       مشابه  0  قزوین   آور پیشرانه  فن  جم صنایع

  نظیر بهروزی لیا ول

   قزوین

  100000  9400       مشابه  0  البرز
  504000  35200  -  -  -  -  0  جمع استان

درو  بهتاز خومهندسی
  1500  4000       مشابه  0  قم  فردوس

 بهتاز خودرو مهندسی
  فردوس

  قم
  100  2520       مشابه  0  قم

  1600  6520  -  -  -  -  0  جمع استان
  15  5420       مشابه  0 سیرجان  کرمان   موسائی پورکمال

  15  5420  -  -  -  -  0  جمع استان
 خودرو وصنعت قطعات

  15000  8450       مشابه  0 کرمانشاه  کرمانشاه  گستر سدید

  15000  8450  -  -  -  -  0  جمع استان
  1000  2200       مشابه  0 اراک   ناعیمانرضا

  800  2100  20     مشابه  1 ساوه  )توسعه(عالی فلزپرداز  
  270  2500       مشابه  0  خمین  جوشش صنعت بهی

ذوب وفلزات و ماشین سازی 
  40000  5200       مشابه  0  اراک  تکالن

  3000  4800       مشابه  0  ساوه   جواد پرپوچیسید
  70000  5200       مشابه  0  اراک   ایران موتورسیکلت کالچ

  1700  1700       مشابه  0  اراک  ماشین سازی هماورد تکالن
  29863  7425  75     مشابه  10 اراک  سازه گستر عصر علیا
  300  1500       مشابه  0  خمین  عباس علیاری عراقی

  3000  3360  140     ابهمش  20  اراک   رضا باالنژادمحمد
  120000  6100       مشابه  0  خمین   پریان بازرگانی
   نوریمسعود

  مرکزی

  1000  2800       مشابه  0 اراک
  270933  44885  235  -  -  -  1,3  جمع استان

  100000  7452       مشابه  0 نهاوند  همدان  کاوس حسن وند
  100000  7452  -  -  -  -  0  جمع استان
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  ایجاد تولید  شاسی خودرو های در حال   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

  100  1520       مشابه  0  قم  رضا الیاسی
  سیاجامع صنعت آ

  قم
  1500  5000       مشابه  0  قم

  1600  6520  -  -  -  -  0  جمع استان
  6600  5780       مشابه  0  رشت  علی سهرابی

تولیدی سکان صنعت 
  پارس 

  گیالن
  10000  8420       مشابه  0  لنگرود

  16600  14200  -  -  -  -  0  جمع استان

خراسان   کمال خراشادی زاده
  2000  6520       مشابه  0  مشهد  رضوی

  2000  6520  -  -  -  -  0  نجمع استا
  55000  5420       مشابه  0  ابهر  زنجان  الیاس صالحی

  55000  5420  -  -  - -  0  جمع استان
  100  8452       مشابه  0  یزد  یزد  حمید دهقانی

  100  8452  -  -  -  -  0  جمع استان
  50  2500       مشابه  0  ساری  مازندران   رضا الیاسیمحمد

  50  2500         0  جمع استان
  40000  6000       مشابه  0  زابل  ه چی مکینجلیل
   میثاق پارسجهان

سیستان و 
  40000  5200       مشابه  0  زابل  بلوچستان

  80000  11200  -  -  -  -  0  جمع استان
  50000  8200       مشابه  0  اصفهان  حسین شیخی
  28000  5200       مشابه  0  میمه  علی عباسی
  حسن جمالی

  اصفهان
  37000  5020       مشابه  0  اصفهان

  115000  18420  -  -  -  -  0  جمع استان
  3000  5200       مشابه  0  تکاب  احمد محمودی نیک

  4000  7100       مشابه  0  بوکان  ایوب قادری
فریدون جبار زاده 

  میاندوآب

آذربایجان 
  غربی

  1840  2900       مشابه  0 میاندوآب 

  7840  15200           جمع استان
  2737829  440615  2333  -  -  جمع استان

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

کلیه ماشین آالت و دیگر اقالم سرمایه ثابت طرح از داخل کشور تامین خواهد شد از اینرو نیازی به سـرمایه گـذاری                        ◊

  . ارزی در طرح حاضر نمی باشد 

قی مانده باید گفت که این مبالغ برآوردی است که با توجه بـر درصـد                در مورد تفکیک سرمایه گذاری انجام شده و با         ◊

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

  برآورد حجم سرمایه گذاری انجام شده بر اساس درصد پیشرفت طرح ها

  ام شده طرحبرآورد فعالیت های انج  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 –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 

  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 ×  درصد پیشرفت طرح

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

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

   %30 ×  درصد پیشرفت طرح

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

ت کامل  ساخ– 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 – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 

 تامین وسایط –ن آالت  تامین ماشی– 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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العاتی در ستون سطح تکنولوژی ، منظور از مشابه اینست که سطح تکنولوژی طرح های در حال ایجاد مشابه طرح مط                    ◊

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

تکنولـوژی مـورد    . شده در جواز تاسیس و همچنین ارزیابی میزان سرمایه گذاری طرح های فوق استفاده شده اسـت                  

 .  نشان داده شده است 2 – 1 – 6استفاده در بند 

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

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

  جمع ظرفیت طرح های در حال ایجاد

    

لذا با کسب اطـالع از بـازار متوسـط وزن    . در مستندات وزارت صنایع ، واحد قیاس ظرفیت برخی طرح ها تن است              ◊

  کیلو گرم نتیجه گیری شده و لذا در مورد واحدهایی که در مستندات وزارت صـنایع ظرفیـت            350ر دستگاه شاسی    ه

آنها به تن درج شده ، با تقسیم ظرفیت بر وزن متوسط هرشاسی ، نتیجه بصورت دستگاه در جـداول بـاال ذکـر شـده                          

 .   است 

  
  
  
  

  
  
 

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

هـای در حـال ایجـاد و          ت مورد مطالعه  ، در آینده از طریق تولیـد واحـدهای فعـال و طـرح                 عرضه قطعا 

  .همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است

   واحدهای فعالتولید داخلبینی  پیش) الف
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. هـای گذشـته آورده شـد        رو در سـال     ظرفیت نصب شده کشور برای تولید شاسـی خـود           6در جدول شماره    

 تولید واقعی این محصول برآورد گردیـد  و لـذا بـا اسـتفاده از سـوابق تولیـد در            7همچنین در جدول شماره     

     . عدد خواهد بود206825گذشته می توان گفت که در آینده میزان کل تولید واحدهای فعال کشور ساالنه 

   ایجاد واحدهای در حالتولید داخلبینی  پیش) ب

بنابراین مطابق سوابق موجود، بـر حـسب   . های در حال ایجاد کشور آورده شد         فهرست طرح  9در جدول   

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

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

  ه طرح به بهره برداری خواهد رسیدسالی ک  درصد پیشرفت فعلی طرح

  1387سال          درصد75 – 99

  1388سال          درصد50 – 74

  1389سال          درصد25 – 49

  1390سال          درصد1 – 25

  1390تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد

 در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضـافه          های در حال ایجاد که       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 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1390  1389  1388  1387  عملی  اسمی

  0  0  0  0  0  0      درصد75 – 99
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  31680  26400  21120  0  31680  52800      درصد50 – 74

  31200  24960  0  0  37440  62400      درصد25 – 49

  87280  0  0  0  130920  218200      درصد1 – 25

  96177  0  0  0  1442657  2404429   صفر       درصد

  246337  51360  21120  0  1642698  2737829  جمع کل 
  

 درصـد ظرفیـت    60 -50 -40های صنعتی به صـورت        های در حال ایجاد متناسب با عرف طرح         راندمان تولید واقعی طرح   

  .برداری لحاظ شده است اسمی در سه سال اول بهره

  

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

د مطالعه عنوان شد که ایـن قطعـات شـماره تعرفـه مـستقلی               در قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مور      

از طرف دیگر آمار واردات بصورت کیلوگرم عنوان        . نداشته و بصورت شاسی موتوردار وارد کشور می گردد          

به دلیـل کـاربرد آنهـا       ( شده است و این در حالی است که به دلیل متنوع بودن وزن این شاسی های موتوردار                  

امکان تبدیل آنها به تعـداد واردات ایـن اقـالم وجـود             ) ای سبک ، سنگین و نیمه سنگین        برای انواع خودروه  

لیکن در اینجا به منظور انجام بررسی های الزم در مورد واردات ، بصورت تقریبی آمار واردات که بـر                   . ندارد  

  . حسب وزنی می باشد به تعداد تبدیل گردیده است 

  

  

    عدد –های گذشته  شاسی خودرو طی سال میزان واردات  – 12جدول شماره 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  کشورها
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      3254  3152  4125  2102  2241  1845  چین 

      5421  6145  5421  2541  2110  2541  سوئد 

      12541  10520  8125  4251  4120  4850  ژاپن

          125  2451      هنگ کنک

      4521  2451  2102  2100  2241  1251  آلمان

      2351  1151  1985  1765  1120    کره جنوبی

        2648      212  1120  هند

          254    154    اکراین

      6405  3251  983    3422  2603  اسپانیا

  42460  38325  34493  29318  23120  15210  15620  14210  جمع

  سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور : ماخذ 
  قریبی است  برآورد ت1385 و 1384آمار سالهای 

  

  جمع بندی عرضه  •

  . در جدول زیر جمع بندی عرضه شاسی خودرو آمده است 

  بینی عرضه شاسی خودرو در آینده   پیش-13جدول شماره 
     عدد–مقدار 

  شرح
1387  1388  1389  1390  

 206825 206825 206825 206825  بینی پتانسیل عرضه واحدهای فعال پیش

  246337  51360  21120  0  ر حال اجراهای د بینی عرضه طرح پیش
  0  0  0  0  واردات

  453162  258185  227945  206825  جمع کل عرضه
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پیشتر اشاره گردید که بخشی از نیاز کشور به محصول مورد مطالعه از طریق واردات تـامین مـی گـردد و لـذا یکـی از                           * 

لذا در یرآورد عرضه در آینده ، میزان واردات در آینده صفر منظور شده اسـت  . ف طرح حاضر جایگزینی واردات می باشد    اهدا

  . تا بواسطه آن خالص تقاضا در آینده برآورد شده و بر اساس آن امکان ارزیابی ایجاد واحدهای جدید بوجود آید 

  

  ن  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنو-4-2

قطعات مورد مطالعه در کلیه خودروهای نیمه سنگین و سنگین و همچنـین خودروهـای سـواری شاسـی       

از طرف دیگر بازار خدمات پس از فروش خودرو نیز مصرف کننده این قطعات است               . بلند استفاده می گردد     

راه تولید سـاالنه آن     لذا به منظور بررسی روند مصرف این قطعات ، الزم است تعداد خودرو در کشور به هم                . 

  .در ادامه بررسی های الزم در این خصوص انجام گردیده است . مورد توجه قرار گیرد 
  

  برآورد مصرف در خودرو سازان) الف

توان از نگاه مصرف قطعـات تولیـد داخـل در سـاخت               مجموعه خودروهای تولید داخل کشورمان را می      

  :بندی کرد آنها، به دو گروه عمده تقسیم

 این گروه از خودروها که شامل خودروهای سواری شاسی بلند می گردد به دلیل تعداد پـائین                  : اول گروه

تولید و همچنین لوکس بودن خودروی تولیدی آنها ، از شاسی داخلـی اسـتفاده نمـی کننـد و تولیـد داخلـی                        

ه از خودروسازان نمـی     لذا هیچگونه مصرفی را در مورد این گرو       .  شاسی برای آنها نیز توجیه اقتصادی ندارد        

  . توان در نظر گرفت 
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 در این گروه از خودروها ، خودروهای نیمه سنگین و سنگین قـرار دارنـد کـه شاسـی مـورد                      :گروه دوم 

ضریب مصرف شاسی در هر خودرو یک اسـت         . استفاده آنها بصورت واردات و تولید داخل تامین می گردد           

شاسـی در ایـن گـروه از خودروهـا ، مراجعـه بـه آمـار تولیـد                   لذا در اینجا مستندترین شیوه برآورد مـصرف         

  . خودروهای فوق در سالهای گذشته می باشد که این امر در جداول زیر صورت گرفته است 

  های گذشته  آمار تولید داخل خودروهای نیمه سنگین و سنگین در سال-14جدول 
    دستگاه-تعداد تولید 

  نوع خودرو
1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  

  40880  44016  29153  25868  21771  14329  11463  *وانت  
  3520  1641  1892  1927  1894  1686  1514   ون–بوس  مینی

  3200  1919  4215  4731  3953  3811  3049  اتوبوس
  4510  3717  6219  8281  6235  4104  3283   آمبوالنس-دودیفرانسیل

  32810  31245  33597  18613  15110  9945  7956   تریلر–کامیون 
  84920  82538  75076  59420  48963  33875  27265  جمع کل

  )سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( جمع بندی از آمار ارائه شده مجله گسترش صنعت : ماخذ 

  

در جدول آمار تولیدات انواع خودروها ، خودروی پیکان وانت به علت عدم استفاده از شاسـی ، از آمـار                     * 

  . کسر شده است تولید 

از اینرو میـزان مـصرف      .  ضریب مصرف محصول مورد مطالعه در ساخت هر خودرو یک عدد می باشد              

 14های گذشته معادل با تعداد خودرو تولید شده که در جـدول شـماره      شاسی در خودروهای تولیدی در سال     

  . عنوان گردید ، بوده است 

   بازار خودرو سازان–های گذشته   سال میزان مصرف شاسی خودرو در– 15جدول شماره 
   عدد-تعداد  مصرف   نوع خودرو
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1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
  84920  82538  75076  59420  48963  33875  27265  مصرف شاسی انواع خودروهای تولید شده

  

  

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

در تعمیرات و خـدمات پـس از فـروش      (Slow moving) طعات کند مصرفشاسی خودرو ، از جمله ق

لذا بر اساس یک نظـر      . شوند و صرفا در تصادفات شدید نیازی به تعویض آن نمی باشد               خودرو محسوب می  

سنجی از چند تعمیرگاه این خودروها ، نتیجه گیری شده است که میزان مصرف شاسی در بازار خدمات پـس                    

 بر تعداد خودروهای ترددی کـشور  ، حـداکثر پـنج درصـد مـصرف ایـن قطعـه در بـازار                        از فروش با توجه   

 میزان مـصرف ایـن بـازار بـرآورد شـده         15خودروسازان می تواند انتخاب گردد که با توجه بر جدول شماره            

  .  است  

  فروش بازار خدمات پس از –های گذشته   بر آورد میزان مصرف شاسی خودرو در سال– 16جدول شماره 
   عدد-تعداد  مصرف 

  نوع خودرو
1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  

  4246  4127  3754  2971  2448  1694  1363  مصرف شاسی انواع خودروها
  

  

  بندی میزان مصرف داخل شاسی خودرو جمع •

  . انجام گردیده استبندی مصرف شاسی خودرو  جمع16 و 15از جدول شماره با استفاده 

  بندی مصرف شاسی در کشور  جمع-17 جدول شماره

    عدد-جمع کل مصرف    عدد–مصرف خدمات پس از فروش خودرو   )عدد(مصرف خودرو سازان   سال
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1379  27265  1363  28628  

1380  33875  1694  35569  

1381  48963  2448  51411  

1382  59420  2971  62391  

1383  75076  3754  78830  

1384  82538  4127  86665  

1385  84920  4246  89166  

نمودار روند  مصرف شاسی خودرو

0

20000

40000

60000

80000

100000

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

دد
ع

  

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

   بررسی روند صادرات –الف 

با مراجعه بر آمار سالنامه بازرگانی خارجی کشور ، هیچگونه صادراتی برای شاسی خودرو مشاهده نشده                

  . است 

   بررسی امکان توسعه صادرات در آینده –ب 
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برای ایجاد و توسعه آن در آینده نیاز به انجام تحقیقات بازار جهانی می باشد که مبحـث فـوق خـارج از                       

ولی در حالت کالن پیش بینی می شود که بتوان در آینده بـا اسـتناد بـر                  . چارچوب مطالعات حاضر می باشد      

  .  ، صادرات را ایجاد و توسعه داد مزیت نسبی تولید صنعتی در کشورمان 

  

  

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

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

از اینرو مناسب ترین راه بـرای پـیش بینـی           . موارد کاربرد محصول مورد مطالعه در صنعت خودرو است          

  . ناد بر برنامه های تولید خودرو در کشور می باشد تقاضا در آینده ، است

محصول مورد مطالعه شاسی انواع خودرو است که تامین بخشی از آن از طریق واردات و بخش دیگـر از     

لیکن در اینجا به منظور شناسائی کل تقاضـای کـشور و بـرآورد کمبـود                . طریق تولید داخل صورت می گیرد       

  .   واردات در آینده بصورت مجازی صفر در نظر گرفته شده است ناشی از تولید داخل ، میزان 

  پیش بینی تقاضا در بازار خودروسازی •

از اینرو برای پـیش بینـی تقاضـای شاسـی در            . ضریب مصرف شاسی در هر خودرو تولیدی  یک است           

باشـد کـه بـا لحـاظ       می  ) نیمه سنگین و سنگین     ( آینده ، بهترین شیوه برآورد تعداد تولید انواع خودروی کار           

در صـنعت تولیـد خـودرو در کـشور ،           . کردن ضریب مصرف یک ، تقاضای شاسی قابل برآورد خواهد بـود             

عمده سیاست های متولیان این صنعت در تولید و عرضه خودروهای سواری بوده و در مورد خودروهای کار                  
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از اینرو در اینجا    . به چشم نمی خورد     ، سیاست شفافی در مورد میزان تولید پیش بینی شده برای سالهای آتی              

برای پیش بینی تولید این خودروها در آینده ، از سوابق تولید در گذشته استفاده و با در نظـر گـرفتن جـدول                        

  .  پیش بینی تولید در آینده صورت گرفته است 14شماره 

  ده  پیش بینی تولید انواع خودروهای نیمه سنگین و سنگین در آین– 18جدول شماره 
    دستگاه-تعداد  تولید 

  شرح
1387  1388  1389  1390  

  98445  95578  92794  90091  خودروهای نیمه سنگین و سنگین

  

با در نظر گرفتن ضریب مصرف یک برای شاسی خودرو و بر اساس تعداد پیش بینی شده تولید خـودرو                    

  . در سالهای آینده ، تقاضای شاسی پیش بینی شده است 

   بازار خودرو سازان- پیش بینی تقاضای شاسی خودرو  در آینده  – 19جدول شماره 
    عدد-تعداد  تقاضا 

  شرح
1387  1388  1389  1390  

  98445  95578  92794  90091  پیش بینی تقاضای شاسی خودرو  

  پیش بینی تقاضا در بازار خدمات پس از فروش خودرو •

صرف شاسـی در ایـن بـازار معـادل پـنج درصـد              پیشتر براساس تعداد خودرو ترددی کشور ، ضریب مـ         

لذا برای پیش بینی تقاضا در آینده نیز با توجه بر همـان روش ،               . مصرف در بازار خودرو سازی تعیین گردید        

  . پیش بینی صورت گرفته است 

   بازار خدمات پس از فروش- پیش بینی تقاضای شاسی خودرو  در آینده  – 20جدول شماره 
    عدد-ضا تعداد  تقا

  شرح
1387  1388  1389  1390  
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  4922  4779  4640  4505  پیش بینی تقاضای شاسی خودرو  

  بندی پیش بینی تقاضای داخل شاسی خودرو جمع •

 انجـام گردیـده     بندی پیش بینی تقاضای داخل شاسـی خـودرو           جمع 20 و   19استفاده از جدول شماره     با  

  .است

  داخل شاسی خودروهای  در کشوربندی پیش بینی تقاضای   جمع-21جدول شماره 

  جمع کل تقاضا عدد    عدد–مصرف خدمات پس از فروش خودرو   )عدد (مصرف خودرو سازان   سال
1387  90091 4505  94596  

1388  92794 4640  97434  

1389  95578 4779  100357  

1390  98445 4922  103367  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

  : یت صادراتی محصوالت مورد مطالعه در آینده ، از دو روش می توان استفاده کرد برای بررسی قابل

   استناد بر سوابق صادراتی در سالهای گذشته –الف 

از . پیشتر اشاره گردید که سابقه صادراتی برای محصول مورد مطالعه در سالهای گذشته صفر بوده اسـت                

  .  پیش بینی تقاضای آینده را انجام داد اینرو نمی توان بر اساس سابقه مصرف در گذشته

   استناد بر وجود مزیت نسبی در محصوالت صنعتی ایران –ب 

یکی از عوامل مهم در توسعه صادرات ، تمرکز بر مزیت نسبی تولید محصوالت صـنعتی در کـشور مـی                     

ذیـال  . سـعه دهـد     باشد که هر تولید کننده الزم است با تقویت آن ، امکانات صادراتی محصوالت طـرح را تو                 

  .  عوامل مهم در ایجاد مزیت نسبی تولید کاالهای صنعتی در کشور را می توان به صورت زیر عنوان کرد 

  ارزان بودن هزینه و نهاده های تولید مانند نیروی انسانی ، انرژی ، حمل و نقل و غیره •
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آزادی ( ن شـرایط فـروش      نبود قدرت اثر بخش اتحادیه ها و مراکز مشابه در قیمت گذاری و یا تعیی               •

  ) کامل تولید کننده در سیاست گذاری تولید و فروش 

  نبود موانع دولتی در امور صادرات  •

 پائین بودن نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای رسمی جهان مانند یورو  و دالر   •

 وجود مهارت های فنی و مهندسی نزد برخی واحدهای صنعتی •

 باب و برآورد میزان صادرات قابل ایجاد از طریق تکیه بر مزیت نـسبی ، الزم                 به منظور انجام مطالعات در این     

است تحقیقات تفضیلی بازار انجام گیرد که مورد فوق خارج از چارچوب مطالعاتی طرح حاضر مـی باشـد و                    

لذا در اینجا با استناد بر مزیت نسبی تعریف شده می توان گفت که صادرات ایـن محـصول در آینـده امکـان                         

ذیر خواهد بود ولی در اینجا میزان صادرات بصورت تقریبی حدود ده درصد تقاضای داخل در نظـر گرفتـه                    پ

  .   مقدار عددی صادرات پیش بینی شده است 21شده و با توجه بر جدول 

  

   پیش بینی صادرات شاسی خودرو  در آینده  – 22جدول شماره 
    عدد-تعداد  صادرات

  شرح
1387  1388  1389  1390  

  10336  10035  9743  9459  پیش بینی صادرات شاسی خودرو  

  

   برآورد تقاضای کل-3-6-2

تقاضای کل مجموع تقاضای بازار داخل و صادرات است که در جدول زیر بر اساس برآوردهای صورت                 

  . گرفته قسمت های گذشته  ، تقاضای کل برآورد و در جدول زیر وارد  شده است 
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  ورد تقاضای کل شاسی خودرو  برآ-23جدول شماره 
    عدد–پیش بینی تقاضا 

  سال
  صادرات  بازار داخل

    عدد–تقاضای کل 

1387  94596  9459  104055  
1388  97434  9743  107177  

1389  100357  10035 110392  

1390  103367  10336 113703  
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  پیش بینی موازنه عرضه و تقاضا 

 عرضه و تقاضا در آینده ، موازنه آنها بصورت زیـر انجـام گردیـده                با توجه بر برآورد های صورت گرفته      

  . است 

   عدد- پیش بینی موازنه عرضه و تقاضای شاسی خودرو در آینده  - 24جدول شماره 

  )مازاد ( کمبود    پیش بینی تقاضا   پیش بینی عرضه   سال 

1387  206825  104055   )102770(   
1388  227945  107177   )120768(   
1389  258185  110392   )147793(   
1390  453162  113703   )339459(   

  

  .وجود مازاد عرضه در بازار از جدول باال کامال مشخص است 
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  گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار بندی و نتیجه جمع     

 آینده بازار کشور از مازاد عرضـه         پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که در سال های            از موازنه جداول    

قابل توجهی برخوردار خواهد بود و پس از بهره بـرداری از واحـدهای در حـال ایجـاد ، ایـن مـازاد عرضـه                          

 به شاسـی خـودرو      نکته مهم قابل ذکر در اینجا آن است که بخشی از نیاز کشور            . افزایش نیز پیدا خواهد کرد      

از طریق واردات تامین شده و به دلیل خصوصیات فنی و موارد دیگر ، امکان داخلی کردن تولید آنهـا وجـود                      

ندارد و این در حالی است که در طرح حاضر کل واردات صفر منظور شده و بر حتی اساس آن نیز وضـعیت                       

 قابل ذکر دیگـر در اینجـا ، اینـست کـه رانـدمان               مورد.   بازار در آینده نشان از مازاد عرضه قابل توجه است           

 درصد در نظر گرفته شده است و لذا در صـورت وجـود تقاضـای مـازاد بـر                    60تولید واحدهای فعال کنونی     

میزان پیش بینی شده در این گزارش ، واحدهای فعال براحتی قابلیت افزایش تولید و پاسخگویی به تقاضـای                   

نین  با نگاهی بر طرح های در حال ایجاد ، می توان گفت که تعداد این طرح                  همچ. جدید را دارا خواهند بود      

ها بسیار زیاد بوده و در بررسی های گزارش حاضر به دلیل نبود آمار دقیق از وضعیت پیشرفت آنها ، صرفا یا                      

 اینـرو بـا   از. استناد بر اطالعات وزارت صنایع ، درصد پیشرفت بسیاری از آنها صفر در نظر گرفته شده است        

در نظر گرفتن جمیع جهات ایجاد واحدهای جدید برای تولید این قطعات در شرایط کنـونی بـه لحـاظ بـازار               

همچنین باید گفت که هرچند کشورمان برای صادرات این  محـصول دارای      . توجیه ناپذیر ارزیابی شده است      

  .   انجام خواهد بود مزیت رقابتی است ولی این صادرات نیز از طریق واحدهای موجود قابل
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   بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها -3

   نگاهی به روش تولید شاسی خودرو-1-3

  :فرایند تولید شاسی خودرو به صورت زیر است

  

  

  

  

  

  

  

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

 برش به اندازه بالنک قطعه 

اولین مرحله در تولید شاسی ، برش ورق فوالدی به اندازه بالنک دو طرف شاسی می باشد که ایـن امـر                      

  . بوسیله ماشین گیوتین صورت می گیرد 

  نورد  

ز طـرف دیگـر بـا       ا. شکل پروفیل شاسی بصورت ناودانی و جنس فوالد شاسی از نوع سخت می باشـد                

توجه بر تحت فشار بودن این قطعه در هنگام کار روی خودرو ، نمی توان از هیچگونه روش تولید دیگر کـه                      

 )فوالد ( انتخاب مواد اولیه 

برش به 
اندازه بالنک 

 قطعه

عملیات  سوراخکاری نورد 
 حرارتی

 شاسی
  آماده
  فروش

مونتاژ 
 قطعات

عملیات 
تکمیلی 
 ماشینکاری

 قطعات استاندارد 

رنگ 
 آمیزی
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از اینرو برای تولیـد نـاودانی شاسـی از روش           . سبب ایجاد تنش های مکانیکی در قطعه می شود استفاده کرد            

  . نورد استفاده می گردد 

  سوراخکاری 

که سایر قسمت های خودرو روی آن نصب می گردد و بـرای اینکـار از روش                 شاسی مجموعه ای است     

لذا الزم است سوراخ های الزم روی شاسی انجـام گیـرد کـه ایـن امـر                  . اتصال پیچ و مهره استفاده می گردد        

  .  انجام می گیرد ) به منظور ایجاد چند سوراخ دقیق همزمان ( بوسیله دریل های چند محوره 

  عملیات حرارتی 

شاسی الزم است از سختی باالئی برخوردار باشد تا بدین ترتیـب بتوانـد فـشار وارده از سـوی قطعـات                       

  . عملیات حرارتی سبب ایجاد سختی الزم در شاسی می گردد . نصب شده روی آن را تحمل نماید 

  ماشینکاری 

ی گیـرد کـه در      ماشینکاری قطعات جهت تولید ابعاد و اندازه های دقیق و صافی سطح مطلوب انجـام مـ                

مورد قطعات مورد مطالعه به منظور افزایش دقت ، کیفیت و نرخ تولید ، از ماشین ابزار مخصوص استفاده می                    

  .ماشینکاری شامل فرزکاری خواهد بود . گردد 

  مونتاژ قطعات 

شاسی خودرو از چند قطعه مونتاژ شده روی هم تشکیل شده است و لذا آخرین مرحلـه فراینـد تولیـد ،                      

  . تاژ می باشد که این فعالیت توسط ماشین های پرچ انجام انجام می گیرد  مون

  رنگ آمیزی 
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شاسی خودرو پس از مونتاژ بصورت کوره ای رنگ می گردد تا در مقابل زنـگ زدگـی مقاومـت الزم را                      

  . بدست آورد 

  

  

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

  شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولید با روش های تولید                3-1بند  روش تولید قطعات در     

  :مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد

گیرد و  تکنولوژی و روش تولید این قطعات در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام می               

لیکن آنچه که در فرایند تولید ایـن        .رای این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نشده است         تاکنون روش دیگری ب   

توان گفت که این عوامل کیفیت قطعه تولید شـده را تـشکیل داده و در                  قطعات دارای اهمیت است و حتی می      

  .باشد موارد ذیل هستند کشورهای صنعتی از درجه باالتری برخوردار می

o دی در انتخاب مواد و آماده سازی آن توان مهندسی واحد تولی 

o توان مهندسی در انجام عملیات حرارتی 

o توان مهندسی در اجرای فرایند مهندسی معکوس  

o  دقت تولیدی ماشین ها ( دقت عمل در ماشینکاری(  

o دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیری از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آماده فروش 

o ددقت عمل قالب های نور 

o  دقت عمل در سوراخکاری دقیق 
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  های مرسوم در فرایند تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی-4

با توجه بر همسان بودن تکنولوژی مورد استفاده ، نقاط قوت و ضعف خاصی نیـز بـرای آن نمـی تـوان                       

ین دقت و کیفیت ماشین     عنوان کرد و همانطوریکه ذکر گردید توان فنی و مهندسی واحد تولید کننده و همچن              

  . االت مورد استفاده اصلی ترین نقش را در تولید محصول مرغوب ایفاء می نماید  

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

ورد نیاز صنعت را تولید     های قطعه سازی ، عموماً الزم است تعداد متنوعی از قطعات م             کارگاهها و کارخانه  

از اینـرو   . باشـد   وجـه اقتـصادی و معقـول نمـی          لذا تولید و عرضه تنها یک نوع قطعه به هـیچ          . و عرضه نمایند  

آالت مورد نیاز و در نهایت حجـم سـرمایه ثابـت آن تعیـین                 حداقل ظرفیت براساس حداقل امکانات و ماشین      

الت و امکانات مورد نیاز برآورد و سـپس براسـاس آن حـداقل            آ  بنابراین در اینجا ابتدا حداقل ماشین     . گردد  می

  .ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید

گردد که  هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی می 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 یسات عمومی تاس  
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o اثاثیه و تجهیزات اداری 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداریهای قبل از بهرههزینه 

o های پیش بینی نشده هزینه  

ذیل به  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول های فوق هزینه

  :گردد تفصیل در ادامه ارائه می

   حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید شاسی خودرو-25ه جدول شمار
  ها  جمع هزینه

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

  0  2120  آالت تولیدی ماشین  1

  0  1575  تجهیزات و ابزار آالت تولید  2

  0  1100  تأسیسات  3

  0  2350  ها ساختمان  4

  0  800  زمین  5

  0  127  سازی حوطهم  6

  0  200  تجهیزات آزمایشگاهی   7

  0  610  وسایط نقلیه و حمل و نقل   8

  0  150  وسایل اداری و خدماتی  9

  0  100  برداری های قبل از بهره هزینه  10

  0  458  )  درصد هزینه های باال 5( بینی نشده  های پیش هزینه  11

  0  9590  جمع 

                 میلیون ریال9590جمع کل سرمایه ثابت               
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  . کلیه اقالم سرمایه ثایت طرح از داخل کشور تامین شده و لذا نیاز به سرمایه گذاری ارزی نمی باشد 

   زمین-1-5

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

گردد کـه محـل اجـرای یکـی از            های تأمین زمین فرض می       برای تعیین هزینه   .گردد   متر مربع برآورد می    2000

 ریـال فـرض     400,000باشد از اینرو قیمت خریـد هـر متـر مربـع آن                شهرک های صنعتی در سطح کشور می      

  .گردد  میلیون ریال برآورد می800گردد که در این صورت کل هزینه خرید زمین معادل  می

  

  سازی  محوطه-2-5

  از اینرو . بینی شده است های صنعتی در سطح کشور پیش ی طرح، یکی از شهرکمحل اجرا

ها، درب ورودی و فضای سـبز و          سازی آن که شامل تسیطح زمین، دیوار کشی و حصارکشی           هزینه محوطه 

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

  ینه های محوطه سازی  هز- 26جدول شماره 

   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد   متر مربع–مساحت   شرح فضاهای کاری  ردیف
  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
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آالت و تجهیزات مورد نیاز، حداقل فضاهای کاری نیـز بـه صـورت زیـر تعیـین                    ل ماشین با توجه به حداق   

  .گردیده است

   تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید  شاسی خودرو-27جدول شماره 

  شرح فضاهای کاری  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

  هزینه ساخت واحد
  )ریال( متر مربع 

    میلیون ریال–هزینه کل 

  1600  2،000،000  800  دسالن تولی  1
  400  2،000،000  200  انبارها  2
  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

 برای یک واحد صنعتی ساخت شاسی خـودرو مـورد           آالت زیر   با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین       

 .  باشد نیاز می

  آالت مورد نیاز یک واحد شاسی خودرو   حداقل ماشین-28جدول شماره  
   میلیون ریال–قیمت کل    ریال–قیمت واحد   تعداد  منبع تامین   االت شرح ماشین  ردیف

  200  200،000،000  1 داخل کوره الکتریکی برای نرماالیزینگ و تمپرینگ  1
  200  200،000،000  1 داخل  دستگاه اینداکشن برای سختکاری سطحی  2
  180  180،000،000  1 خارج  ماشین مته چند محوره  3
  330  330،000،000  1 خارج  ماشین فرز مخصوص  4
  460  460،000،000  1 خارج  ماشین نورد سرد  5
  120  60،000،000  2 داخل  ماشین دریل معمولی  6
  320  320،000،000  1  داخل  تعلقات آنکوره رنگ و م  7
  60  60،000،000  1 خارج  دستگاه گیوتین   5
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  150  150،000،000  1  داخل   تن200پرس پرچبا تناژ   6
  100  100،000،000  - داخل  ابزار آالت عمومی کار  7

              میلیون ریال2120جمع کل                
   آنهاقیمت ها ، استعالم از سازندگان:  ماخذ 

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

   حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید شاسی خودرو-29جدول شماره 

  تعداد  منبع تامین  شرح تجهیزات  ردیف
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  50  50،000،000  - داخل  ابزارآالت دستی و عمومی  1
  15  5,000,000  3 داخل  میزهای کار و غیره  2
  80  2،000،000  4 داخل  فیکسچرهای مونتاژ  3
  90  15،000،000  6 داخل  فیکسچرهای سوراخکاری  4
  1320  220،000،000  6 داخل  قالب های نورد   5
  20  -  - داخل  جرثقیل دستی به همراه قاب آن  6

  ن ریال      میلیو1575جمع کل       
  

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

طرح حاضر نیاز به تجهیزات کارگاهی ندارد چرا که با استفاده از ماشین آالت تولیـدی آن، امکـان اجـرای                    

همچنین در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی نیز الزم است ذکر شود که           . های تعمیراتی نیز وجود دارد      فعالیت

 200باشـد کـه هزینـه تـأمین آنهـا معـادل                در سطح یک کارگاه قطعه سازی می       نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی   

سـنج، دسـتگاه آزمـایش کـشش ، اسـتحکام             این تجهیزات شامل دستگاه سـختی     . گردد  میلیون ریال برآورد می   

  .است....  فلزات ، دستگاه ترک یاب 

   تاسیسات-6-5

  .ات مورد نیاز برآورد شده استآالت مورد نیاز و فرایند تولید، تأسیس با توجه به ماشین



 

 
 PPT-PFS-127-01: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   53 :صفحه 

  شاسی خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

   تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید شاسی خودرو-30جدول شماره 

  )میلیون ریال(های مورد نیاز  هزینه  شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف

  برق  1
های انشعاب و     هزینهKW  800توان  

  تجهیزات الزم
800  

  100  ه کلیه تجهیزات الزم بار به همرا7فشار   هوای فشرده  2

  30  -  آب  3

  100  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4

  20  -  تلفن و ارتباطات  5

6  
تأسیسات گرمایشی و 

  سرمایشی
-  50  

    میلیون ریال       1100جمع کل       
  

  

  

  

   وسایل اداری و خدماتی-7-5

ها و غیره و وسایل خـدماتی نیـز           بلمان اداری، فایل  وسایل اداری شامل میزهای کار، کامپیوتر و متعلقات، م        

های تأمین ایـن      باشد که هزینه    مانند وسایل حمل و نقل دستی، وسایل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی می             

  . میلیون ریال برآورد شده است150وسایل معادل 

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

های جاری واحد صنعتی نیاز به یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه                و فعالیت  به منظور اجرای عملیات   

  . میلیون ریال خواهد بود260خودروی سواری است که هزینه تأمین آنها معادل 
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همچنین به منظور بارگیری محصوالت تولید شده ، نیاز به یک دستگاه لیفتراک دو تن می باشد کـه هزینـه              

  . ال برآورد شده است  میلیون ری350تامین آن 

  برداری های قبل از بهره  هزینه-9-5

برداری شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسی، ثبـت شـرکت، اخـذ تـسهیالت                  های قبل از بهره     هزینه

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

   های پیش بینی نشده  هزینه-10-5
  458ثابت لحاظ می گـردد کـه معـادل     های پیش بینی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایه هزینه

  .میلیون ریال خواهد بود 

  

  

  

  

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح-11-5

حداقل ظرفیت اقتـصادی یـک واحـد تولیـدی، ظرفیتـی اسـت کـه در آن درآمـدهای حاصـل عـالوه بـر                          

ا ز اینـرو بـا نگـرش        . گذار ایجـاد نمایـد      ها، حداقل سود قابل قبول را نیز برای سرمایه          دهی کلیه هزینه    پوشش

های تعیین ظرفیت اقتـصادی       گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض        فوق، حداقل ظرفیت اقتصادی طرح برآورد می      

  .د شدشرح مختصری داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائه خواه

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •
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نقطه سربسر تولید، میزان تولیدی است که تحت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت تولیـدی تنهـا                      

. باشـد   ها مساوی درآمدها می     دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینه           های طرح را پوشش می      هزینه

  .تر از نقطه سربسر باشدبنابراین ظرفیت تولید اقتصادی الزم است باال

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

سـرمایه در  + سـرمایه ثابـت   (گذاری کل آن  حداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصادی تابع حجم سرمایه       

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

شـود کـه نـرخ        بنابراین عموماً سود مورد انتظار طرح طـوری تعیـین مـی           .  درصد است    14ل  سود بانکی معاد  

  .گذار ایجاد نماید بازگشتی حدود پنجاه درصد بیش از نرخ بهره بانکی برای سرمایه

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل هـای الزم ، حـداقل ظرفیـت اقتـصادی طـرح                        

  . ه است عدد پیشنهاد شد10000
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   میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن-6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

  . ماده اولیه مصرفی طرح را می توان در گروه طبقه بندی کرد 

تعیـین نـوع    . گردنـد   بندی مـی    انواع فوالد که این مواد براساس آلیاژ و آنالیز شیمیایی آنها درجه           : گروه اول   

  . گیرد یاژ این مواد با توجه بر مشخصات فنی قطعه نهایی صورت میآل

این قطعات شامل قطعات مونتـاژی و اسـتاندارد خواهـد بـود کـه از قطعـه          : گروه دوم قطعات نیم ساخته      

  . سازان داخل کشور تامین خواهد گردید 

   معرفی محل تأمین مواد اولیه-2-6

هـای عرضـه      در جدول زیر برخـی شـرکت      .  قابل تأمین است   فوالد مصرفی طرح از بازارهای داخل کشور      

  .کننده ماده اولیه مصرفی طرح آورده شده است

   معرفی چند شرکت تأمین کننده مواد اولیه طرح-31جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

   جاده اصفهان مبارکه– 45 کیلومتر –اصفهان   فوالد آلیاژی اصفهان  1

   جاده اختصاصی24 کیلومتر – بلوار آزادگان –یزد   ی ایران فوالد آلیاژ  2

  فوالد جوان  3
   – خیابان پردیس – خیابان مال صدرا – میدان ونک –تهران 

  18پالک 
  12 واحد – 25  شماره – خیابان هویزه – خیابان شریعتی –تهران   نیلوار  4

  .تامین خواهد گردید همچنین قطعات نیم ساخته طرح نیز از قطعه سازان داخل کشور 
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   برآورد میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه-3-6

از طـرف   . باشـد   میزان مصرف مواد اولیه و قطعات نیم ساخته طرح به طور کامل تابع میزان تولید قطعه می                

ن جدا دیگر در مورد قطعات ماشینکاری و سوراخکاری باید گفت که بخشی از ماده اولیه به صورت پرت از آ                  

خواهد شد که الزم است این پرت به ظرفیت تولید اضافه شده و حاصل جمع به عنوان میزان مصرف سـالیانه                     

  .مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد

برای برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات نیم ساخته نیاز به نقشه شاسی هـای تولیـدی و محاسـبات                     

لذا برای ارائه تصویری از هزینه ها بایـد گفـت           . بحث حاضر می باشد     دقیق می باشد که مواد فوق خارج از م        

 درصـد  56که بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته ، هزینه تامین مواد اولیه و قطعات نیم ساخته ، حـدود             

  . کل فروش محصوالت خواهد بود 

رد نیاز است  کـه مـصرف آن          عالوه بر مواد اولیه اصلی ، مایع خنک کاری نیز برای فرایند ماشین کاری مو              

  . به میزان یک درصد ظرفیت تولید خواهد بود 

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

 درصـد کـل فـروش       56پیشتر اشاره گردید که هزینه تـامین مـواد اولیـه و قطعـات نـیم سـاخته ، حـدود                      

 33به جدول شماره    (  میلیون ریال    84000 معادل   محصوالت خواهد بود لذا با در نظر گرفتن کل فروش طرح          

 میلیون ریال بر آورد شـده  47040کل هزینه های ساالنه تامین مواد و قطعات نیم ساخته معادل  ) مراجعه شود   

  .است  
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الزم به ذکر است که کلیه مواد اولیه و قطعات مصرفی از داخل کشور تامین گردیده و لذا نیازی به بـرآورد       

  .  ارزی آنها نمی باشد هزینه های 

   بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده-5-6

از اینرو در این قسمت تحول اساسی در بـازار انـواع فـوالد مـورد                . ماده اولیه مصرفی طرح فوالد می باشد      

  .بررسی قرار خواهد گرفت

در کـشور   . کند  های آن را نیز شرایط جهانی تعیین می         قیمتفوالد یک کاالی استراتژیک در جهان است که         

های جهانی است البتـه بـه لحـاظ تـأمین بایـد گفـت کـه کارخانجـات               ها کامالً تحت تأثیر قیمت      ما نیز قیمت  

باشند که این کارخانجات از مواد اولیه داخلی و بعضاً وارداتی استفاده              متعددی در کشور تولید کننده فوالد می      

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

  .جهانی این ماده مهم آورده شده است

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام- 32جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر بر تن–ها  قیمت

  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  ییرات نسبت به سال قبلدرصد تغ
  بورس فلزات : ماخذ 

  :در صورتی که روند تغییرات قیمت جهانی مورد بررسی قرار گیرد به نمودار زیر خواهیم رسید
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام
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 همـواره در حـال تغییـر    های موردمطالعه  دهد قیمت جهانی فوالد در سال       به طوری که نمودار باال نشان می      

این تغییرات به کشور ما هم کشیده شده و عرضه کنندگان همواره قیمت فروش خـود را بـر پایـه                     . بوده است 

  .شود همین روند ادامه داشته باشد بینی می دهند و لذا در آینده نیز پیش قیمت جهانی قرار می

 است که فوالد آلیاژی که مورد استفاده طرح حاضر اسـت            بدیهی. قیمت های عنوان شده ، قیمت فوالد خام است          : توضیح  

  . دارای قیمت بیشتر از قیمت فوالد خام خواهد بود 
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   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 هبازارهای تأمین مواد اولی  

o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندی   

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o های خاص دولتی حمایت  

  .یابی اجرای طرح انجام خواهد گردید در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهای فوق، مکان

   بازارهای فروش محصول-1-7

ترین فاصله با بازارهای      نزدیکیابی هر طرح تولیدی، انتخاب محلی است که دارای            یکی از معیارهای مکان   

در بخش یک شرح داده شـد کـه بـازار قطعـات طـرح ، بـازار خودروسـازان و بـازار             . محصوالت طرح باشد  

  . باشد خدمات پس از فروش آن می

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

  بازار خودروسازان) الف

های ایران خـودرو دیـزل ، سـایپا دیـزل ، زامیـاد ،       ریدار قطعات خودرو در این بازار، شرکت  ترین خ   اصلی

. ها همه در شهر تهران مـستقر هـستند          شهاب خودرو و دیگر شرکت های خودو ساز می باشد که این شرکت            
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تان تهـران   ترین محل اجرای طرح، یکی از شهرک های صنعتی اس           بنابراین از لحاظ بازار خودروسازان، مناسب     

  .باشد می

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

از اینرو با توجـه بـر گـسترده         . باشد  تقاضای بازار خدمات پس از فروش تابع تعداد خودروهای ترددی می          

بودن خودروهاب ترددی در سطح کشور ، کلیه استان های کشور می توانند بعنوان محل اجرای طرح در نظـر                    

توجه بر اینکه تعداد مصرف در بازار خودروساز ، بسیار بیشتر از بازار خـدمات پـس از                  لیکن با   . گرفته شوند   

فروش می باشد ، لذا توجه به بازارهای خودرو سازان می توان گفت که توجه به ایـن بـازار در اولویـت مـی                         

  . باشد 

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

 بر ظرفیت پیشنهادی طرح ، از استان صـنعتی کـشور            ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فوالد است که با توجه         

بنـابراین از   . مانند تهران ،  مرکزی، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان و آذربایجان شرقی قابل تامین اسـت                   

  .توانند به عنوان محل اجرای طرح پیشنهاد گردند های فوق الذکر می نظر بازار تأمین مواد اولیه استان

  های دیگر طرح ازمندی احتیاجات و نی-3-7

در مورد طـرح    . باشد  هر طرح تولیدی نیازمند مواردی مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروی انسانی و غیره می              

های فوق در سطح نیاز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تأمین اسـت لـذا                  حاضر از آنجایی که کلیه نیازمندی     

  .محدودیتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7
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توان به راههای ارتباطی، شبکه برق سراسری، فاضالب و غیره اشاره کرد که               از جمله امکانات زیربنایی می    

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

  .طرح وجود ندارد

   حمایت های خاص دولتی-5-7

های خاص دولتی برای      رسد که حمایت    ح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی           طر

هـای عمـومی دولتـی        تواند مشمول برخی حمایت     البته اجرای طرح در نقاط محروم می      . آن وجود داشته باشد   

خواهد بود و   ها ارتباطی به نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برای اجرای آن                 شود که این حمایت   

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

  .یابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است بندی مطالعات مکان با جمع

   خالصه مکان یابی اجرای طرح– 33جدول شماره 

  هادی اجرای طرحمحل پیشن  یابی معیارهای مکان

  استان تهران   همجواری با بازارهای فروش محصوالت

  های تهران ،  مرکزی، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان و آذربایجان شرقیاستان همجواری با بازار تأمین مواد اولیه
  کشورهای  کلیه استان های دیگر طرح احتیاجات و نیازمندی

  های کشور کلیه استان امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
  .های پیشنهادی، مکان اجرای طرح با اولویت های زیر پیشنهاد می گردد با ارزیابی محل

  یکی از شهرک های صنعتی استان تهران: اولویت یک 

  استان مرکزی، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان و آذربایجان شرقی: اولویت دو 
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   وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال- 8

هـای    سـازی در کـشور و همچنـین بـا توجـه بـه الزامـات شـرکت                   با توجه به الزامات کسب و کار قطعـه        

خودروساز که در مورد ساختار تشکیالتی و منابع انسانی قطعه سازان خودرو عمال می نمایند، طـرح حاضـر                   

  .باشد نیازمند نیروی انسانی زیر می

  

   نیروی انسانی الزم طرح-34جدول شماره 

   نفر-تعداد   های الزم تخصص

  3  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداری 

  1  کارشناس فروش

  4  تکنسین فنی

  5  ماشینکار ماهر

  4  ماهر کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداری

  4   نگهبان- راننده –منشی 

  25  جمع
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  بنایی مورد نیاز طرح بررسی تأسیسات و امکانات زیر-9

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

هـا    آالت و تأسیسات و همچنین نیاز روشنایی ساختمان         توان برق مورد نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین         

این تـوان بـرق بـه راحتـی از شـبکه بـرق سراسـری کـشور و در کلیـه          .  برآورد شده استKW 800و غیره، 

 میلیون ریال برآورد    800هزینه خرید انشعاب و تجهیزات انتقال برق معادل         . ور قابل تأمین است   های کش   استان

  .گردد می

   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 آبیـاری فـضای                  

 متـر مکعـب بـرآورد مـی     1400با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سـالیانه     سبز مورد نیاز خواهد بود که       

 محل اجرای طرح قابل تأمین است که هزینـه     4کشی شهرک صنعتی    گردد که این میزان آب از طریق شبکه لوله        

  .  میلیون ریال برآورد شده است30آن معادل 

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

ها به وسـیله سـوخت کـار          گردد چرا که کوره     یکی از نهاده های مهم در طرح حاضر محسوب می         سوخت  

بهترین سوخت پیشنهادی   .  همچنین سوخت در تاسیسات گرمایشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت         . کنند  می

گـر فاقـد آن     کشی گاز بوده ولی برخی دی       ها دارای لوله      طرح، گاز شهری است ولی نظر بر اینکه برخی شهرک         

هستند از اینرو در طرح حاضر گازوئیل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولی در صورتی که محـل نهـایی                     

ولی . کشی گاز شهری برخوردار باشد انتخاب آن اولویت خواهد داشت           انتخاب شده برای اجرای طرح از لوله      
                                                 

 .محل اجرای طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده است 4
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ه هزینه تأمین آن کـه شـامل تانـک          توان گفت ک    در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیل به عنوان سوخت می          

  . گردد  میلیون ریال برآورد می100باشد که معادل  های آن می کشی  لیتری و لوله20,000سوخت 

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

ایی که محل   باشد و از آنج     طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یک خط فاکس و یک خط برای اینترنت می               

اجرای طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده است لذا امکان تأمین آن از شـهرک محـل اجـرا بـه راحتـی وجـود                        

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20خواهد داشت که هزینه آن معادل 

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه 

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

  های حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون 

مواد اولیه مصرفی طرح به وسیله کامیون و تریلی به محل اجرای طرح وارد شده و محصوالت تولیدی نیز                   

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

  .ت در محل اجرای طرح وجود داشته باشدنقلیه الزم اس

  عبور و مرور کارکنان 

بوس به محل اجرای طرح رفت و آمد خواهند کـرد کـه الزم                کارکنان به وسیله خودروهای سواری و مینی      

  .است محل اجرای طرح دارای امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه 
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 مناسب برای تردد کامیون و خودروهای سواری، امکانات دیگری بـرای طـرح مـورد نیـاز                  به جز امکانات  

  .باشد نمی

  های اقتصادی و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

های گمرکی    ه تدوین تعرفه  در مورد قطعاتی که تولید داخل برای آنها وجود دارد ، وزارت بازرگانی اقدام ب              

از طـرف دیگـر   . با درصد باال کرده است که این امر در راستای حمایت از تولید داخل صـورت گرفتـه اسـت        

کننـد از اینـرو هـر چنـد           های دولتی، قطعـات وارداتـی را خریـد نمـی            های خودروساز مطابق سیاست     شرکت

 خودروسـازان، در مجمـوع       توجـه بـه سیاسـت     ای برای قطعات خودرو وجود دارد ولی با           های تعرفه   حمایت

تأثیر بوده و در واقع باید فرض کـرد کـه در مـورد                ای در مورد قطعات بی      های تعرفه   توان گفت که سیاست     می

  .ای وجود ندارد قطعات هیچگونه حمایت تعرفه

صد در خصوص تعرفه های جهانی نیز باید گفت که برای اظهار نظر در این مـورد الزم اسـت کـشور مقـ                      

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

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

ها صرفاً در     های قطعه سازی در کشورمان باید گفت که این حمایت           های مالی از طرح     در خصوص حمایت  

هایی که از توجیه      که این تسهیالت حالت عمومی داشته و برای کلیه طرح         باشد    سطح ارائه تسهیالت بانکی می    

هـای ویـژه      توان گفت که حمایـت      بنابراین در مجموع می   . شود  پرداخت می   اقتصادی مناسب برخوردار هستند،   

هـای    البته خودروسازان همانطوری که پیشتر اشاره شد دارای سیاسـت         . خاصی در خصوص طرح وجود ندارد     
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ل کردن صد در صد خودروهای ساخت داخل هستند ولی در حال حاضر هیچگونه حمایت مالی از                 تولید داخ 

  .آورند قطعه سازان به عمل نمی

  نگاهی بر پارامترهای مهم مالی طرح-11

یکی از مباحث بسیار مهم در مطالعات و ارزیابی امکـان سـنجی طـرح هـای سـرمایه گـذاری اقتـصادی ،              

ی و اقتصادی آن می باشد که در آن از زوایای مختلف طرح مـورد بررسـی قـرار                   بررسی و تجزیه و تحلیل مال     

ولـی در گـزارش حاضـر بـه دلیـل      . گرفته و توجیه پذیری مالی و اقتصادی طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد              

  صرفا  کلیات بررسی های مالی و اقتصادی ارائه شده است تا بدینوسیله سـرمایه            5چارچوب محدود مطالعاتی  

ولی در هر صورت باید گفت کـه تـصمیم گیـری            . گذار با دید روشن تری نسبت به اجرای طرح اقدام نماید            

برای اجرای هر طرح سرمایه گذاری اقتصادی منوط به انجام مطالعات تفضیلی امکان سنجی خواهد بـود کـه                   

  .انجام آن بر عهده سرمایه گذار می باشد 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 تهیه شده است و لذا مطالب عنوان شده فوق در چارچوب مطالعات PFS  طرح حاضر در چارچوب مطالعات مقدماتی امکان سنجی 5

  . تفضیلی امکان سنجی قرار می گیرد که خارج از موضوع گزارش حاضر است 
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    برآورد درآمدهای طرح – 1-11

با توجه بر ظرفیت پیشنهادی طرح و همچنین قیمت های فروش محصوالت ، درآمدهای سالیانه بـصورت                 

  . زیر پیش بینی شده است 

  پیش بینی درآمدهای طرح- 35جدول شماره 

 واحد    تعداد –مقدار  شرح

 عدد 10000 ظرفیت طرح 

 درصد  70 راندمان تولید 

 عدد  7000 اری کامل از طرح تولید واقعی در سالهای بهره برد

    ریال12000000 *متوسط قیمت های فروش   

 میلیون ریال 84000 جمع درآمدهای سالیانه

  و با در نظر گرفتن تعداد خودروی تولیدی مصرف کننده انواع شاسی              1متوسط قیمت از جدول شماره      * 

  . محاسبه شده است 
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  )   قیمت تمام شده ( ی ساالنه طرح  برآورد جمع هزینه های جار– 2-11

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

می باشد که پرداختن به آنها در این گزارش امکـان پـذیر             .... نیز نیاز به نقشه فنی قطعات ، زمان های تولید و            

جا بر اساس اطالعات کسب شده از کسب و کار مشابه ، نسبت هزینه ها برآورد گردیده                 لذا در این  . نمی باشد   

  . و نتیجه در جدول زیر وارد شده است 

الزم به ذکر است که پیش بینی ها ابتدا بصورت درصدی از فروش تعیین شـده و سـپس بـا ضـرب آن در                 

  . مبلغ فروش ، مبلغ عددی آن حاصل شده است 

 برآورد هزینه های جاری ساالنه طرح  - 36جدول شماره 

 مقدار 
 شرح هزینه ها 

 میلیون ریال درصد از فروش

 47040 56 مواد اولیه و قطعات نیم ساخته 

 12600 15 حقوق و دستمزد 

 1260 1,5 انرژی 

 840 1 تعمیرات و نگهداری 

 1680 2 توزیع و فروش 

  1680  2  اداری و تشکیالتی
 1680 2 استهالک 

 1680 2 هزینه های مالی

 4200 5 پیش بینی نشده 

 72660 86,5 جمع
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  . کلیه هزینه ها تخمینی است :        توضیح 

  

  

  

   برآورد سود ساالنه طرح – 3-11

 بـصورت  36 و 35سود ساالنه طرح حاصل تفاضل درآمدها و هزینه ها خواهد بود که با استفاده از جدول     

  . زیر برآورد شده است 

  برآورد سود ساالنه طرح - 37 شماره جدول

   میلیون ریال  -مبلغ  شرح هزینه ها 

 84000 در آمد کل حاصل از فروش 

 72660 جمع کل هزینه های ساالنه 

 11340 سود ناخالص 

   برآورد جمع کل سرمایه گذاری الزم طرح    – 4-11

سـرمایه گـذاری ثابـت      . اری می باشـد     سرمایه گذاری یک طرح اقتصادی شامل سرمایه گذاری ثابت و ج          

  لذا در جدول زیر نیز سرمایه جاری.  میلیون ریال برآورد گردید 9032 مبلغ 25طرح مطابق جدول شماره 

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

 طرح  برآورد سرمایه گذاری جاری - 38جدول شماره 

 میلیون ریال سرمایه جاری الزم دوره محاسبه غ ساالنه  میلیون ریاللمب شرح هزینه ها 

 7840 دو ماه  47040 مواد اولیه و قطعات نیم ساخته 

 2100 دو ماه  12600 حقوق و دستمزد 

 210 دو ماه  1260 انرژی 
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 140 دو ماه  840 تعمیرات و نگهداری 

 280 اه دو م 1680 توزیع و فروش 

  280 دو ماه   1680  اداری و تشکیالتی
 420 سه ماه 1680 هزینه های مالی

 1050 سه ماه  4200 پیش بینی نشده 

 11830 دو ماه  70980 * مطالبات حاصل از فروش  

     میلیون ریال  24150جمع سرمایه در گردش الزم    

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

  ) میلیون ریال ( جمع کل سرمایه گذاری   •

  

  

  

  

 جمع سرمایه گذاری=سرمایه گذاری ثابت+یسرمایه جار

 جمع سرمایه گذاری =9032+  24150 =33182
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  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

 آینده بازار کـشور از مـازاد عرضـه قابـل تـوجهی برخـوردار                 مطالعات بازار نشان از آن دارد که در سال های         

 پس از بهره برداری از واحدهای در حال ایجاد ، این مازاد عرضه افزایش نیز پیدا خواهد کـرد و      خواهد بود و  

لذا چنانچه واردات در آینده نیز به مازاد فوق اضافه شود در اینصورت وضعیت بـازار از مـازاد مـضاعفی نیـز                       

 درصد در نظـر گرفتـه       60نی  از طرف دیگر اینکه راندمان تولید واحدهای فعال کنو        . برخوردار خواهد گردید    

شده است و لذا در صورت وجود تقاضای مازاد بر میزان تقاضای پیش بینی شده در این گزارش ، واحـدهای                     

از اینـرو بـا در نظـر        . فعال براحتی قابلیت افزایش تولید و پاسخگویی به تقاضای جدید را دارا خواهنـد بـود                 

لید این قطعات در شرایط کنونی بـه لحـاظ بـازار توجیـه              گرفتن جمیع جهات ایجاد واحدهای جدید برای تو       

همچنین باید گفت که هرچند کشورمان برای صادرات این  محصول دارای مزیـت              . ناپذیر ارزیابی شده است     

  .  رقابتی است ولی این صادرات نیز از طریق واحدهای موجود قابل انجام خواهد بود 

د سرمایه گذاری در تولیـد ایـن محـصول وجـود داشـته باشـد در                 علی ایحال در صورتیکه بنابه هر دلیلی قص       

اینصورت از نقطه نظر پارامترهای سرمایه گذاری باید گفت که حداقل ظرفیـت اقتـصادی یـک واحـد تولیـد                     

 و 9032 هزار دستگاه در سال باید انتخاب شود که تحـت آن حجـم سـرمایه ثابـت معـادل                   10شاسی خودرو   

های فوق طوری انتخاب      گذاری  یون ریال خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه          میل  24150سرمایه در گردش    

دهـد، سـود معقـولی نیـز نـصیب            هـای خـود را پوشـش مـی          شده است که طرح عالوه بر اینکه کلیـه هزینـه          

  .گذار خواهد نمود سرمایه

  


