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  مقدمه

اين خبش , امروزه با رشد روز افزون به کار گريي توليد انواع خودرو     
صاص داده             خود اخت به  صنعيت را  تهاي  مده اي از فعالي سهم ع صنعت  از 

ست  حدهاي             . ا جنريه اي از وا صورت ز به  سازي  خودرو  صنعت  يان  ين م در ا
درو و صنعيت مرتبط به هم در زمينه توليد و مونتاژ اجزاء و قطعات خو          

نيز طراحي و ارتقاء کيفيت عمل مي کند و رقابت تنگاتنگي در مورد             
      .کسب سهم و نسبت بيشرتي از فروش در عرضه اين صنعت وجود دارد

طريف       سنج    از  کان  عات ام س  ,  يمطال عات کارشنا بل     يمطال که ق ست  ا
جرا  ها    ياز ا گذار يسرما  يطرح  صاد  يه  م    ياقت جنام  ن ي درا. دريگ  يا

ع  بازار   مطال گاه  مايل  فين , ات از ن صاد  و  س     يو اقت مورد برر  و يطرح 
م يتصم  يبرا  يج حاصل از آن به عنوان مبنائ    ييز قرارگرفته و نتا  نال آ
 .دريگ يه گذاران مورد استفاده قرار ميسرما يريگ

سنج              کان  عات ام ضر مطال قدمات  يگزارش حا يد   د ي تول يم طرح تول
مطالعات امکان    يت در قالب متدولوژ  ن مطالعا ي ا. است  لنت ترمز خودرو   

تدولوژ    ي ه گردي هت يسنج  طابق م ست و م مورد     , فوق  يده ا صول  تدا حم اب
بازار آن   يالزم رو يها  يشده و سپس بررس    ق معريف ي مطالعه به طور دق   

فت و در  صورت   هد گر فين    خوا عات  مه مطال گونگ   ادا صوص چ د و ي تول يدر خ
 شده و در  يز شناسائ ي ن ازي مورد ن  يو نرم افزار   يامکانات سخت افزار   

 ياجرا  ياز برا ي مورد ن  يه گذار يو حجم سرما   ياقتصاد  يت ها ي ظرفت ي هنا
ه گذاران  يطرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما          

در جهت   نياز را کسب و   حمرتم بتوانند کليه اطالعات مورد     مندان   عالقه  و
. و مسري شفاف اقدام منايند     اجنام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز         

هر         کي  عات کم ين مطال ست ا يد ا چک در   ام ند کو صنعيت      چ سعه  ستاي تو را
 .اشدکشورمان ب
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 :معريف حمصول  -١

 ..ميباشـد طرح توليد لنت ترمز خـودرو  حمصول مورد مطالعه طرح حاضر 
يـا فـوق    Grade Aلنت ترمز يكي از قطعات مصريف در خودرو با درجه اميين 

ي      آه ا ست  ميين ا فوق      ا يت  شان ازامه ميين ن جه ا به       ن در عه  ين قط عاده ا ال
ساده دارد   ميين          . ظاهر  حبث ا آه  ساس  قع ح شديد و در موا هاي  در ترمزگريي

جان سرنشينان خودرو و خسارات مايل سنگني مطرح است، امهيت لنت ترمز              
اما قبل از آشنائي با لنت ترمز وانواع آن الزم          .شود  بيشرت مشخص مي   

ز و ساير اصطالحاتي که ممکن است در اين طرح با آهنا            سيسم ترم  , است  
 .توضيح داده شوند,مواجه شد

  : ترمز تعريف 
 چـرخ  جنبشـي  انـرژي  مناسب اصطکاکي نريوي توليد با دارد وظيفه ترمز

 حرارتـي  انـرژي  به و گرفته را باشد مي موتور نريوي تاثري حتت که را متحرکي

 از تومبيـل  عمل اين که منايد پخش فضا در را حرارتي انرژي سپس و کند تبديل

 اوليه  هاي ترمز در شود مي کاسته ان سرعت از يا و سکون حالت به حرکت حالت

  لقمـه  و چـرخ  بـني  اصـطکاک  بـا  و  بـود  گرديـده  اجيـاد  اتومبيـل  براي که

 باعـث  موجود اصطکاک  با و کشيده راننده بوسيله دسيت اهرم که ترمز الستيکي

 . شود مي اتومبيل شدن متوقف
 : ترمز  سيستم 

 :است  شده تشکيل زير  قطعات جمموعه زسيستم ترمز ا
    ترمز پدال - ا
 برگردان فنر و جلو و عقب هاي تشتکي و فشاري ميله شامل که اصلي سيلندر-٢

 سوپاپ و پيستون
 .باشد مي سيلندر روي جماري و فشار کنرتل 
  روغن انتقال قوي فشار هاي لوله-٣
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  هيدروليکي کنرتل سوپاهپاي-٤
 گريي هوا پيچ و فنر و تشتکي و پيستون  شامل چرخها ترمز سيلندر-٥
 ها لنت-٦
 اي کاسه ترمزهاي در چرخ کاسه-٧
  ديسکي ترمزهاي در ديسک-٨
 قدرت بوسرت يا افزاينده-٩

 دسيت ترمز-١٠
 

 : ترمز  يطرز کار ساده و مقدمات 
مان  س      يز به و نده  م    پدال   يخود رو  يپا  لهيکه ران شار  مز ف   يتر
فنت پ       ني اورد و ا لو ر عث ج شار با صل    ستون يف مپ  ا شده و     يپ مز  تر

قرار دارد   ستون يپ يترمز که جلو    لندريروغن ترمز موجود در س     ستون يپ
س                خل  خود در دا کت  با حر مان  هم ز قرار داده و  شار  حتت ف   لندريرا 

شار  ز     با  ف نرا  ها    قي طر  از ادي ا له  که در      يفوالد   يلو بط   را
چرخها   لندريباشد را به مست س     يمقاوم م   اريبس  جانيب  يقابل  فشارها  م

چرخ شده    لندريداخل س   يستوهنا يپ يباعث جاجبائ   لهيوس  ني رانده و به ا  
ترمز منتقل کرده و کفشکها را      يفشار خود را به  کفشکها     ستوهنا يو پ

عمل باعث به وجود امدن         ني است که ا   ضح چسباند وا  يبه کاسه چرخ م     
حرکت ان را   اي کاسه و کفشکها شده و اهنا رااز حرکت باز و       نيک ب اصطکا 
 .کند يکند م

   : اي کاسههاي  ترمز 
 دو کند مي گردش ان مهراه و است متصل چرخ  به ترمز کاسه اي کاسه هاي ترمز در

 طبـق  روي اسـت  شده کوبيده هناآترمزروي   هاي لنت که  شکل هاليل اهين کفشک عدد

 ,ندارد کردن ترمز به نياز خودرو که عادي  حالت در .اند شده نصب حمور ثابت
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 هـاي  لنـت  و ترمز ي  کاسه  بني کمي  فاصله که شوند مي تنظيم طوري به ها کفشک

  فشـار  فشـارد  مـي   را  ترمز  پدال راننده وقيت. باشد داشته وجود کفشک  روي

 شـود  مـي   هـدايت  هـا  چرخ سيلندر به يافته  افزايش  اصلي سيلندر در  روغن

 شـده  دور يکـديگر  از روغـن  فشـار  اثـر   در چـرخ  سيلندر  داخل  هاي پيستون

 از  وارد نـريوي    اثر در دهند مي حرکت ترمز ي کاسه طرف به را ترمز هاي کفشک

 نتيجـه  و شود مي اجياد لنت و ترمز کاسه بني اصطکاک نريوي ترمز ي کاسه هر   لنت

 هيـدروليکي  نـريوي  بـر  عالوه است ان دنکر متوقف و چرخ در منفي شتاب اجياد ان

 که شود مي توليد کفشکي  ي ها ترمز در هم ديگري نريوي ترمز هاي کفشک بر موثر

 و کاسـه  چرخش اثر در خودکار  عمل است کفشکي هاي لنت (servo-action) خودکار عمل
 کفشـک   ايد مي بوجود ترمز   ي کاسه در  کردن ترمز  هنگام در  لنت بودن ثابت

 چرخ سيلندر پيستون وسيله به ديگر اي نقطه در و ثابت طبق از نقطه يک در رمزت

روي  در  کـه  ترمـز  کفشـک  از قسميت انتهاي به شود مي فشرده ترمز ي کاسه مست به
 مي  حرکت  چرخ سيلندر  پيستون  ي وسيله به که قسميت به و پاشنه است ثابت طبق 

کفشک  پاشنه طرف به پنجه طرف از ترمز ي کاسه چرخش جهت گاه هر گويند پنجه کند
 طـرف پنجـه   بـه  پاشنه طرف ز ا کاسه چرخش جهت گاه هر و حمرک کفشک را ان باشد

 است  مايل کردن ترمز هنگام در  حمرک کفشک پاشنه گويند  را متحرک کفشک باشد

 در زيـادي  بسـيار  نـريوي  بـرده  فـرو  ترمـز  ي کاسـه  در را لنـت  پـايني  قسمت

  نـريوي  ترمز ي درکاسه رونده فرو نريوي اين شود مي اجياد لنت ي پاشنه نزديکي

 منفـي  شـتاب  باعث و کند مي توليد کاسه و لنت بني در را زيادي نسبتا اصطکاک

  پنجـه  طـرف  بـه  پاشنه طرف از نريو جهت متحرک کفشک  در گردد مي درچرخ زيادي

 . شود مي کاسه از لنت راندن عقب باعث و بوده
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  :کاسه اي هاي ترمز بندي کفشک انواع 

   : سيمپلکس بندي کفشک   الف
 ثابت يا ورشنا نوع حسب بر که دارد وجود سيمپلکس  بندي کفشک نوع چندين

 در  شـود  مـي   بنـدي  دسته  لغزشي يا  کفشک چرخشي پاشنه گاه تکيه نوع و بودن

 اسـت   ٢ حـدود  در  ها کفشک اصطکاک نريوي افزايش خمصوص ضريب سيمپلکس هاي کفشک

 کفشـک  در  ان انـدک   قسمت و حمرک  کفشک در  اجيادي  اصطکاک  ضريب بيشرت  قسمت که

 اسـت   زيـاد   خيلـي   کفشـک   دو بني ي نريو اختالف نبنابراي شود مي د اجيا متحرک

 سـاييده   متحرک لنت از کمي مقدار  و  است حمرک  کفشک در  لنت  خوردگي  بيشرتين

 سيستم  گاهي  کوبند مي تر نازک را متحرک قسمت لنت  گاهي دليل  اين به  شود مي

 حماسـن  از يبـادامک  حمـرک  اوقات بعضي و است اي گوه نوع از کفشک هاي لنت حمرک

 زيـرا  اسـت  متحـرک  و حمـرک   کفشک  در ها لنت يکسان  ساييدگي  بادامکي  سيستم

  . است شده مستقر طبق روي در ثابيت حمل در ها کفشک حمرک بادامک
 
 
 زيـاد   و اسـتحکام  اندازي راه  براي زياد  قدرت ميتوان ان معايب از

 .شود مي اردو بادامک بر نامساوي نريوهاي زيرا برد نام را قطعات
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 ١٠

 
   : دوپلکس بندي کفشک  ب  

  حمـرک  ان ي نتيجـه  کـه  است رفته  کار به پيستون  دو بندي کفشک نوع اين در

 در نـريو  يکسـان  توزيع  دوپلکس ترمز  حسن  اس  عقب و جلو کفشک دو هر کردن

 نـريو  افـزايش  ضريب و برابر لنت دو هر ساييدگي است متحرک و حمرک ها لنت بني

  باشد مي ٣=c ان در نيز

 
  : سرو  بندي کفشک  ج   
 شـود  مـي  اسـتفاده  سبک جتاري  هاي کاميون  عقب  حمور در  بندي کفشک اين از

 )اي پاشـنه (گـاهي  تکيـه  نـريوي  که است ان سرو بندي کفشک مزيت ترين اساسي

 به ان در نريو افزايش ضريب نتيجه در و شود مي وارد متحرک کفشک به حمرک کفشک

C=۵  شود مي  استفاده تن ٧. ۵ از بيش کاميوهناي اغلب در دليل اين به رسد مي  

  يلها کاربرد داردکاسه اي در چرخهاي عقب اغلب اتومب  ترمز هاي
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 ١١

 
 :يسکي د ترمزهاي 

    : ديسکي ترمز کار روش  
 مهـراه  که ديسک به ترمز هاي لقمه  هيدروليکي نريوي با  سيستم اين در

 مهـ  چـرخ  وتـوپي  چـرخ  تـوپي  روي ديسـک .شـود  مي فشرده چرخد مي چرخ توپي
 از قسـميت  چرخدوروي مي  ان  ومهراه شده  واقع سگدست روي بلربينگ دوعدد توسط

پيسـتون   و ترمز لقمه.است گرديده حمصور ديسکي ترمز پايه وسيله به يسک که
 منـوده  حرکـت  هم طرف به پيستون ها ترمز ودراثر فشارروغن داشته قرار ها

 ديسکي ترمز سيستم در دفشار مي متحرک ديسک  به را ترمزها لنت مسريخود ودر

 بـراي  ذالـ .ايـد  منـي  وجـود  بـه  ديسک و لنت بني  شوندگي قالب يا  سرو  حالت

  باشد مي بيشرتي هيدروليکي فشار اعمال به نريومنداحتياج ترمزي نريوي حصول

  دسـتگاه  از  اسـتفاده   به  ناگزير  ديسکي  ترمزهاي  سيستم در   بنابراين

  باشد مي بوسرت هيدروليکي کننده  تقويت

 
  هـاي  چـرخ   در و جلو  هاي چرخ  در  اتومبيلها  بيشرت در  ديسکي  هاي ترمز

 استفاده  اي کاسه ترمز از دسيت ترمز براي تر راحت و هبرت استفاده خاطر به عقب



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
  طرح تولید لنت ترمز خودرو

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١٢

 ديسـکي  ترمز از چرخ چهار هر  براي امروزي دور پر اتومبيلهاي در ويل شود مي

  داراي  بايـد  ترمـز  مدار اهنا در که  اي کاسه  ترمز عکس بر شود مي  استفاده

 بـا  ديسکي  هاي ترمز در  باشد  اضايف امتسفر  ١.٢ تا   . ۵ حدود در  اوليه فشار

  يلندرسـ  بنـابراين   برسـد  صفر به ترمز مدار فشار بايد ترمز پدال شدن رها

 مواقـع   بعضـي  در و باشد خمصوص اصلي سوپاپ داراي بايد ديسکي ترمزهاي اصلي

 و  ترمـز   لنـت  بني بازي باشد   سوپاپ فاقد   اصوال ديسکي ترمز  مدار است ممکن
 ترمـز  ريگـالژ  و است ميليمرت . ٢ حداکثر  کم بسيار  ترمزها اينگونه  در  ديسک

 فاصـله  مهيشـه  ديسک  خود نوسان  وسيله به عمل  اين و بوده خودکار ديسکي  هاي

 ديسـکي  هـاي  ترمـز  در شـود  مـي  نگهداشـته  ثـابيت  حـد  در ديسک و لنت بني الزم

 خيلـي  فاصـله  يک دهد مي  فشار ديسک طرف دو به را لقمه که پيستوهنايي برگشت

 بـه   خـود  سيلندر  داخل در مند کاسه خمتصر شکل تغيري وسيله به تنها و است جزئي

 بـريون  طـرف  بـه   مند کاسه گرفنت  ترمز زمان  در که طوري به ايد مي وجود به خود

 صـورت  بـه  دارد  متايـل  منـد  کاسه شود مي  ازاد ترمز مهينکه شود مي خم  سيلندر

 ها لقمه و برده تو سيلندر داخل در کمي را پيستون نتيجه در  ايد در خود  اصلي

 .ندارد چنداني متاس ترمز ديسک با

 
 : اي کاسه هاي ترمز با مقايسه در ديسکي ترمزهاي مزايا 
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 ١٣

ترمـز    سسيت مقابل  در  اي کاسه ترمزهاي  به  نسبت هبرت مقاومت بودن  دارا -١
 اصطکاکي مواد استعمال جهت به هم قسميت و مکانيکي سسيت وجود عدم علت به 

 .يافته تکامل و پيشرفته
 طور به  فشار توزيع و سروويي  خود فقدان  علت به بيشرت ثبات بودن دارا -٢

  کمرت زياد سرعت در  ترمز  اعمال  هنگام در ترمزها لقمه به الشکل متحد

  شوند يم  سائيدگي از  ناشي  صدمه متحمل

  زياد حرارت از ناشي ترک يا لکه اجياد به ديسک متايل کاهش  -٣

 ترمـز  لقمـه  طـرف  بـه  ديسـک   رود مي باال ديسک  حرارت درجه  هنگاميکه  -٤

 وجـود  به پدال حرکت اتاليف در خود انکه بر عالوه و کند مي  پيدا انبساط

  ميکند تر ساده نيز را خودکار تنطيم طرح اورد مني

  ترمز  هنگام در پدال حرکت و  شتاب بيشرتين خطي حرکت  وجود  -٥
   ان عمومي نگاهداري سهولت و گريد مي اجنام فوريت به لنت تعويض  -٦

 .اي کاسه ترمز به نسبت تر کم صداي کاهش -٧

 : اي کاسه هاي ترمز با مقايسه در ديسکي ترمزهاي معايب 

  اردد وجود خارجي فرعي سروي  يک به  احتياج نبودن سرو خود علت به .١
 به رو ها ترمز لقمه سائيدگي باال حرارت برابر در ايستادگي هنگام به .٢

 گذارد مي افزايش

 مند کاسه و يابد مي افزايش هيدروليکي مايع تبخري  زياد حرارت درجه در .٣

 شوند مي خراب ها

 اي کاسه ترمز از ديسکي ترمز بودن گرانرت .٤

 رطوبت و غبار و گرد مقابل در ترمز بودن حساس .٥
 : رمز لنت ت 
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 ١۴

لنت ترمز حمصويل است که در اکثر خودروهاي سبک و سنگني و در بعضي از            
کس               خود ع کت از  بر حر قاوميت در برا نريوي م نوان  به ع صنعيت  شني آالت  ما

لنت   .العمل نشان مي دهد و باعث توقف وسيله و کاهش حترک آن مي شود            
. م کرد ترمزها را مي توان از نظر مواد بکار رفته به دو گروه تقسي           

آلياژي  ,  ١آزبست از اجزائي مهانند   که   است  آزبسيت  يلنت ها   ,نوع اول 
لزات  سب   ، از ف ست         ,چ شده ا شکيل  ئون ت نت   گر ينوع د . پرچ و تل ل

سيت      غري آزب هاي  نوع  ي در اکه  ترمز نت  ن  جبا  ل ها  مواد    يترمز ست از  آزب
فوق لنت ها      يم بند يعالوه بر تقس    .شود  يگر استفاده م   يد ياصطحکاک زا 

لزي            ز نا ند ف في مهان نواع خمتل جنس داراي ا شده    , ظر  لزي سينرت , ف
 .کربين و مغناطيسي هستند, سراميکي 

 

 

 

 

 

 : ترمز از نظر سخيت يلنتها يگروه بند -الف
 :لنت ترمز قابل انعطاف  

                                                 
آزبست نام جتاري چندين ماده معدني است که به شکل وسيع درهتيه لنت ترمز خودرو به کار مي  - ١
 . رود
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 ١۵

خمتلف نصب    يبا قطرها   هاليل يکفشک ها يکه بتوان آنرا رو يلنت ترمزهائ
اکسرتودر شده و   , شده   يزي ورت قالب ر تواند بص   ين نوع لنت م   ي ا. کرد 

  .ا بافته شده باشدي

 :قابل انعطاف غري لنت ترمز  

بصورت قالب   تواند   يم ه و ي هت و هاليل  يسک يترمز د  ين نوع لنت برا   ي ا
 . ريزي شده و يا بافته شده باشد

 : کاربردترمز از نظر  يلنتها يگروه بند -ب
  :ه سبکيوسائط نقل -١مشاره گروه  

تها   تها  يسک يد يلن هت   هاليل  يو لن س ج سبک   يلها يکلت و اتومبيموتور
 .٢تا دو تن

 :نيمه سنگيه نيوسائط نقل -٢گروه مشاره  

تها   تها  يسک يد يلن سائط نقل    هاليل  يو لن هت و تن   ٥تا   ٢ه از ي ج
 .بوس ينيم, ونت يمهانند کام

 :وسائط نقليه سنگني -٣گروه مشاره  

تها  سائط نقل    هاليل  يلن هت و ند     ١٠ا ت  ٥ه از ي ج بوس تن مهان ,  اتو
 .ونيکام

 :سنگنيفوق وسائط نقليه  -٤گروه مشاره  

تها  سائط نقل   هاليل  يلن هت و باال   تن   ١٠ه از ي ج ند  به   لر و  يترمهان
 .نيسنگ يوهنايکام

 :ترمز يلنتها  يها يژگيو -ج
صطحکاک    مز با   يخواص ا نت تر موثر آن     ي ل مر  طول ع خت  يد در  کنوا

 .باشد
                                                 

 .باشد يآن م يله به اضافه حداکثر بار امسيه وسيد شده شامل وزن نقليق يتناژها - ٢
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 ١۶

کنده  ,  يمهانند ترک خوردگ    يوبي د فاقد ع ي ساخته شده با   يلنتها  
ر يو سا  کنواخيت ي ريغ ,  يپوسته شدگ  ,  يبادکردگ ,  ينامهوار ,  يشدگ 

 . گذارندريت عملکرد لنت ترمز تاثيفيکه در طول عمر و ک يوبيع
لنت بايد طوري ساخته شود که حاقل يکسال پس از تاريخ ساخت از              

 .عهده آزمايشات استاندارد برآيد
خارج    شک   يسطح  لز کف ش ي با يف بوده و  يد پو نگ  ش  ي ده از ر به رو  يا 

 .مناسب در مقابل زنگ حمافظت شده باشد
چ      مز پر نت تر کان   يد داراي با يل مت م تا در    کايف  يکيمقاو بوده 

کردن آن رو         پرچ  کردن و  سوراخ  گام  ندارد و       يهن ترک بر شک  کف
 .نلغزد

س     مز چ نت تر سپندگ ,  يپدر ل شک با   يچ نت و کف ستحکام  يد داراي ل  ا
 .کفشک ترک برندارد و نلغزد يباشند و رو کايف

 : )٣آيسيک (نام و کد حمصوالت  -١-١

و ساخت  يطراح. است "لنت ترمز خودرو  "ن طرحيا يهنائ نام حمصول
در عملکرد خودررو دارد  يار مهميکه نقش بس فوق حفاظيتن حمصول يا

 يديپروژه حاضر به منظور احداث واحد تول.است  يار ضروريبس
 مطابق با  .ف شده استيا تعريد و بروز دنيجد يتکنولوژبراساس 

)  ٣نسخه(آيسيك  آد داراين حمصول ياطبقه بندي وزارت صنايع ومعادن 
 .باشد مي ٣٤٣٠١٤١٨

 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢   

صادارات و واردات             قررات  تاب م نوان    در ک گاني بع وزارت بازر
ر و مهچنني تعيني آننده قانوني     متويل سياستگذاري صادرات و واردات آشو    

به  انواع لنت ترمز  سوار شده       يبرا  يمشاره تعرفه گمرک   , مقررات آن  
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 ١٧

اما  .مشخص شده است    ٦٨١٣١٠٠٠سوار نشده به مشاره      و  ٨٧٠٨٣١١٠ مشاره  
صرف نظر از نوع و نام     ه قطعات منفصله خودرو را    ي ن وزارت خانه کل ي ا

 يه و مشاره تعرفه و حقوق ورود   منود  يطبقه بند   يک جمموعه کل  ي آهنا در  
 : منوده استينيآهنا تع ير را برايبه شرح ز

حقوق ورودي مشاره تعرفه گمرکي شرح قطعات
:قطعات منفصله براي توليد اتوبوس وميين بوس

١٤با ساخت داخل کمرت از      –الف  
 درصد

٢٠ ٩٨٨٧٠٢١٠ 

خل ب     –ب  ساخت دا ١٤شرت از  يبا 
 درصد

٤ ٩٨٨٧٠٢٣٠ 

تي لغا ١٤ساخت داخل   با   –الف  
 درصد ٤٠

١٠ ٩٨٨٧٠٢٢٠ 

:قطعات منفصله براي توليد سواري
عات از        ين قط ندي ا سيم ب ١٤تق

تا      ساخت  صد  صورت ٩٠در صد ب در
 .پلکاني مي باشد

صد سب در فه برح مشاره تعر
خل از     ٩٨٨٧٠٣١١ساخت دا

 ٩٨٨٧٠٣٣٨تا 

ــوق ورودي حقــ
ــد ــب درص برحس
خل از ساخت دا

درصد ٩٠تا   ٢٧
 ت متغري اس

 

 

 

 :شرايط واردات حمصول  -١-٣ 

صادرات بازرگاني هيچ گونه  ه به آتاب مقررات واردات وعبا مراج
ورود آهنا به در نظر گرفته نشده و  قطعات صنعيت يبرا يحمدوديت واردات

 ني و مقررات صادرات و واردات و قواننيت قوانيرعاموآول به  آشور
ن حمصول در فهرست ينکه اين با توجه به ايبنابرا .مي باشد يگمرک

 يه واردکنندگان مينرو کليشود از ا يم يخودرو طبقه بند قطعات صنعيت
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 ١٨

اما الزم  .ندين حمصول بنمايتعداد اقدام به واردات اتوانند به هر   
 .ر توجه شوديار مهم زياست به موارد بس

 AMو  OEM  ,OESبازار قطعات خودرو در کشور به سه گروه  -الف
 : ر استين گروهها به صورت زيد ايط خريگردد و شرا يم ميتقس

 : OEMبازار  

نرو  يشود و از ا  يه م ي ن بازار به طور کامل قطعات از داخل هت      ي در ا
صورت  برا        يدر  خل  ساخت دا کان  عا   يکه ام شد      ياي قط شته با جود ندا و

. دي منا ياقدام به وارد کردن قطعه مورد نظر م        " خودرو ساز خود راسا    
افتد و   ي و فروش آن به خودرو ساز اتفاق من      ريات توسط غ  نرو وارد ياز ا

 .کند يد منيخر يخودرو ساز قطعات واردات

 :  OESبازار  

 OEMشرايط اين بازار نيز مشابه شرايط عنوان شده براي بازار 
است با اين تفاوت که اين بازار متعلق به خدمات پس از فروش خودرو 

 .مي باشد

 : AMبازار  

که   ينرو درصورت  ياز ا. برقرار است   ط رقابيت يازار شرا ن ب ي در ا      
مت به موارد مشابه      يو ق يف يت رقابت به حلاظ ک   ي قابل يقطعات واردات  

 . امکان واردات وجود خواهد داشت, داشته باشند  يداخل
به      جه  شده     با تو کر  لب ذ مال       يم , مطا که ع کرد  نوان  کان  " توان ع ام

 يشـرکتها  يتنـها بـرا   OESو  OEM يواردات و فروش قطعات در بازهـا 
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 ١٩

خمتلـف امکـان    يواحـدها  AMدر بـازار   خودروساز قابل اجنام بـوده ويل 
 .واردات و فروش قطعات را داراست

 يطبقه بند) FAST MOVE(لنت ترمز در گروه قطعات تند مصرف خودرو  -ب
شرت از  يار بيلذا مصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بس        , گردد  يم 

 AM , OESن قطعـات در بـازار   يـ که خبش عمـده ا يت بطورخودرو سازان اس
م   صرف  جود مز  ي نرو م يشود و از ا  يم صورت و قابيت ي زان واردات در   ت ر

 .قابل اجنام است

ملي يا بني املللي (بررسي و ارائه استانداردهاي موجوددرحمصول -١-٤   
:(  

ه نکات مربوط به يت کليز رعايجهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ون 
 .استي ضرور ي امر موجودي توجه به استانداردها, ت حمصوليفيل ککنرت

ي  املللنيو بي خمتلف مل ياستانداردها, هر حمصول در مورد يبه طور کل
ه يشوند و کلي ن ميران تدويا  قات صنعيتيتوسط موسسه استاندارد و حتق

 . باشنداي ن استانداردهيت ايملزم به رعادکنندگان حمصول يتول

 

استاندارد و  ت سازمان  يو مراجعه به سا   ي هاي بعمل آمده    س ربر با 
صنعيت   قات  عه       حتقي مورد مطال صول  بار  براي حم ستاندارد اج مشاره    يا به 

. يده است  ن گرديتدو  يکارشناس  يتست ها   اجنام  با  ٣٠٩٩و  ٣١٠١و  ٦١٠٥
صول دارا ي ا ستاندارد اخت  ين حم شو ي  ياري ا م ي ن يقيا ت شد و    يز  با

 .باشديم ٥٨٦مشاره حمصول ان ريا يمل ياستانداردها

بررسي وارائه اطالعات الزم درزمينه قيمت توليد داخلي  -١-٥   
 :وجهاني حمصول 
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 ٢٠

متوسط . شود يخمتلف ارائه م يمتهايلنت ترمز براساس نوع خودرو با ق
لنت  يجهان يمت هايق.يال استر ٣٠٠٠٠٠ن حمصول حدود يا يمت داخليق

. باشد يم يکشور ونشان جتار,ودروارمتنوع وتابع نوع خيز بسينترمز 
 .دسته بندي زير در مورد قيمت ها قابل ارائه استکن در جمموع يل

 مقايسه قيمت هاي جهاني حمصول با قيمت مشابه داخلي
ديتول يکشورها

 کننده
 متيحدود ق

کشورهاي شرق
 آسيا 

زير% ١٠معادل با قيمت حمصوالت ايراني در پاره اي از موارد 
 .ت مشابه ساخت داخلقيمت حمصوال

زير% ١٥معادل با قيمت حمصوالت ايراني در پاره اي از موارد چني و هندوستان 
 .قيمت حمصوالت مشابه ساخت داخل

 حدود دو برابر قيمت حمصوالت ايراني  اروپاي غربي 
 حدود هفتاد درصد بيشرت از قيمت حمصوالت ايراني  اروپاي شرقي 

 يمت حمصوالت ايراني حدود دو برابر ق آمريکا

 

 

 :معريف موارد مصرف و کاربرد -١-٦

لنت ترمز به , ذکر گرديد ز يحمصول ن که در قسمت معريفيمهانطور
خودرو حمسوب مي گردند که در ساخت و  فوق حفاظيتعنوان يکي از قطعات 

مهچنني به عنوان قطعات مصريف در دوره هبره برداري از آن مورد استفاده 
" لنت ترمز قطعه تند مصرف است که دوره هاي نسبتا.دقرار مي گري

 . کوتاه درروي خودروهاي تعويض مي گردند

 :بررسي کاالهاي جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر مصرف حمصول -١-٧
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 ٢١

ن نکته که يله در خودرو و توجه به اين وسيبا توجه به عملکرد ا
ه يکل يآن در رو است از جمموعه قطعات که حضور يلنت ترمز قطعه ا

ندارد  ينيگزيچگونه جاين قطعه هيا. ر استياجتناب ناپذ يخودروها امر
 .خودرو وجود ندارد يامکان حذف آن از رو و از طريف

  : امهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروز -١-٨

 ياست هايشروع شده و س ١٣٧١ران توسعه صنعت خودرو از سال يدر ا
توسعه . باشد يم يکسب سهم از بازار جهان ن صنعت ويدولت در گسرتش ا

که هم يدر کشور شده است بطور يصنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطعه ساز
صنعت خودرو  .ت دارنديقطعه ساز در کشور فعال ٢٠٠٠اکنون بالغ بر 

د ناخالص يم درصد از توليدو و ن يحدود چهاردرصد و صنعت قطعه ساز
قطعات تند مصرف ان ين ميد و در ادهن يل ميکشور را تشک GNP)( يداخل

به حلاظ , ز در آن خانواده قرار دارد يخودرو که حمصول مورد مطالعه ن
 . برخوردار است يدر قطعه ساز يت باالئياز امه يکيتکنولوژ

ز يدولت است که قطعات خودرو ن يت هايگر ساسيتوسعه صادرات از د
, رات قطعات خودرو  به صادنيژه مسئولينگاه و.ن حرکت قراردارنديدر ا

ن قطعات در سازمان توسعه جتارت يژه توسعه صادرات اياد ستاد وجيا
م در توسعه ينشان از وجود حرکت عظ, گر ياز موارد د ياريو بسران يا

بنابراين مي توان گفت که . باشد يد و صادرات قطعات خودرو ميتول
ار ندارند هرچند قطعات خودرو در رديف کاالهاي اساسي و اسرتاتژيک قر

حمصول  .ويل اين قطعات در رديف کاالهاي مهم و حساس کشور قراردارند
از اينرو امهيت .مود مطالعه نيز جزء جمموعه قطعات خودروحمسوب مي شود

 .اسرتاتژيک آن نيز در رديف صنايع و بازار خودرو طبقه بندي مي گردد

 :کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول  -١-٩
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 ٢٢

, انواع خودرو  يد باالياز تعداد تول يت خودرو به حلاظ برخوردارصنع
از .  مورد توجه است ن صنعت مصرف کننده قطعات صنعيتيبزرگرتبعنوان 

اينرو کشورهاي تراز اول در توليد خودرو را مي توان به عنوان 
بزرگرتين توليد کننده و مهچنني بزرگرتين مصرف کننده قطعات خودرو 

د کننده خودرو و يعمده تول ير فهرست کشورهايول زدر جد. دانست
 .آورده شده استع مصرف کننده يد آهنا بعنوان صنايزان توليم

د کننده خودرو در جهان يعمده توليکشورها  
دريديخودروتولنام کشورهافيرد

 سال
 يديخودروتول نام کشورهافيرد

 در سال
ونيليم١٢کايآمر ١

 دستگاه
ون يليم ١٦يغرب ياروپا ۴

 دستگاه
ونيليم١١ژاپن  ٢

 دستگاه
و  يمرکز ياروپا ۵

يشرق
ون يليم ٦

 دستگاه
ونيليم٦ نيچ ٣

 دستگاه
ا و يآس ۶

هيانوسياق
ون يليم ١٦

 دستگاه

د يعنوان شده تول يتوان گفت که کشورها يبا توجه به جدول فوق م
نده لنت د کننده و مصرف کنيتول يکننده خودرو به عنوان عمده کشورها

 .شوند يز حمسوب ميترمز ن

 : شرايط صادرات -١-١٠

رت بازرگاني آاالهاي صادراتي ادر آتاب مقررات صادرات و واردات  وز
 :و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند

ورود آهنا با رعايت ضوابط نياز به  آه صدور يا: آاالهاي جماز: الف
 .آسب جموز ندارد

يا ورود آهنا با آسب جموز از وزارت خانه صدور که : آاالهاي مشروط: ب
 .است پذيراي امكان 
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 ٢٣

آه صدور يا ورود آهنا به موجب شرع مقدس اسالم و : آاالهاي مشروط: ج
 .قانون ممنوع است

فوق با توجه به اينكه يك آاالي مصريف است از اينرو بازار  حمصول
به  جهاني آن تابع فضاي حاآم بر بازار اين صنعت مي باشد و ورود

بازار رقابت اين حمصول مستلزم برخورداري از توانايي ها و شايستگي 
 :هايي است آه در ذيل به آن اشاره ميشود

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمت١

 سازنده از برند معترب برخورداريـ ٢

 برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ آيفيت -٣

  ـ مقررات دوليت٤

 

 شرحط الزميشرافيرد
برخورداري   ١

از مزيت 
رقابيت به 
حلاظ قيمت

ها ياز مع يک ي خودرو        يار عات  صادرات قط هم در  ,م
زي ن مورد ن ي باشد که ا   يم  يجهان  رقابيت  يمت ها  يق

يسه با کشورها   يط اقتصاد کالن کشور در مقا   يبه شرا  
يط م ين شرا ي از مجله ا . گردد  يمقصد صادرات باز م     

نرخ ارز    به  هبره   , توان  مواد اول  يق, نرخ  ,ه ي مت 
نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به

فوق      ريمتغ  مل  بودن عوا ست توج ,   پذ ي الزم ا يريه 
يصادرات و کشورها   يصادرات در زمان واقع    ياقتصاد 

 .دريل قرار گيمقصد مورد حتل
برخورداري   ٢

سازنده از 
برند معترب

هان دارا        خودرو در ج عات  م     يبازار قط خبش ع دهسه 
OEM,OES,AM نرو از نگاهياز ا. شود يم يم بنديتقس

فـوق بـه يبه هرکدام از بازارهـا  برند معترب ورود 
 :ر است يصورت ز

 :OES و   OEMبازار  



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
  طرح تولید لنت ترمز خودرو

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢۴

به ا       خوردار    ي ورود  ستلزم بر ها م از ين بازار
که ينرو شرکت هائ   ياز ا. باشد  يم  يبرند معترب جهان   

اد مشارکت باجي ن برند هستند الزم است با ا    ي فاقد ا 
 ت ورود بـه بـازار   يقابل,  يشرکت صاحب برند جهان

OEM  وOES دياد مناجيد خود ايتول يرا برا. 
 : AM بازار  

توان به هردو صورت ورود ين بازارها م  ي در ا     
ز حضوري ا بدون برند آن ن  ي و  يبا برند معترب جهان    

فروش به نسبت برند مورد يمت ها  يکن قيل . دا کرد ي پ
 .دا خواهد کردي پيريفاده تغاست
 

برخورداري   ٣
از مزيت 

رقابيت به 
حلاظ آيفيت

 يت ميفيحساس به ک" قطعات  يلنت ترمز از سر
الزم  يورود به بازار جهان ينرو براياز ا. باشند

 .برخوردار باشد يجهان ت رقابيتيفياست از ک

مقررات   ٤
دوليت

يبا مراجعه آتاب مقررات واردات وصادرات بازرگان       
آاال   ين  حمدودييت ا هيچ  بوده و  جماز  هاي  گروه آاال در 

 براي صادرات آن وجود ندارد

 وضعيت عرضه و تقاضا  -٢
 چهارمبررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز برنامه  -٢-١

 :تاکنون
وزارت صنايع و معادن ظرفيت مستندات  و با مراجعه به اطالعات

سطح آشور به صورت جدول زير مجع بندي  هبره برداري درنصب شده و قابل 
 :شده است

تعدادنام استانفيرد
 واحد

 )تن(ظرفيت امسي
 ٤٥١٣آذرباجيان شرقي .١
 ٣٦٧٠آذرباجيان غربي .٢
 ٩١٢٨٣٧اصفهان .٣
 ٥٥٧٥٩هتران .٤
 ٢٦٧٢خراسان جنوبي .٥
 ٣٣٢٠خراسان رضوي .٦
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 ٢۵

 ٦٥٢٩٥مسنان .٧
 ١٥٧٠فارس .٨
 ٦٣١٢٢١قزوين .٩

 ٣٣٦١نگيال.١٠
 ١١٤٦٠لرستان.١١
 ٧٤٨٨٢مازندران.١٢

تن معادل  ٥٠٦٤٥٦٠مجع کل
 دست  ٤٥٩٦٦٧٢٠

 

 

 :در آشور  لنت ترمز خودروـ برسي روند توليد واقعي ٢ـ١ـ١

لنت در جدول باال واحدهاي فعال و ظرفيت امسي آهنا در توليد  
 براي برسي روند توليد واقعي امكان. آورده شده است ترمز خودرو

بنابراين براي توليد واقعي با توجه به  .دسرتسي به آمار توليد نيست
پيش بيين ,روند هبره برداري از واحدها و روند استفاده از اين حمصول 

ظرفيت امسي دور از واقعيت  % ٨٠ظرفيت واقعي توليد در آشور در حدود 
 .نبوده و بنابراين اساس جدول زير را مي توان مجع بندي آرد

 

 )تن( توليد واقعي طي ساهلاي گذشتهروند
١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

  
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال

٢٦١٤٧٥٠ ٢٣٣٤٥٩٨ ٢١٠٧٠٥٥ ١٨٨٣٥٧٩ ١٧٤٠٧٨٢ 
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 ٢۶

 

 در واحدهاي فعال لنت ترمز خودروـ برسي سطح تكنولوژي توليد ٢ـ١ـ٢
: 

قطعه مهم در خودرو    يك  لنت ترمز خودرو     حمصول با توجه به اينكه     
ــي ب ــد م ــل     واش ــوژي از قبي ــن تكنول ــده اي ــورهاي دارن ــده آش عم
انگليس و  , اسپانيا  , فرانسه  , چني  , ژاپن  , آملان   , ل ي برز,آمريکا 

نوبي     ند       کره ج بااليي برخوردار لوژي  سطح تكنو لوژي     .از  سطح تكنو
 .قراردارد  يکالس جهانسطح در اساس  مهني واحدهاي فعال موجود بر

 :در واحدهاي فعاللنت ترمز خودرو توليد ـ نگاهي به را ندمان ٢ـ١ـ٣

و مصرف اين حمصول روز به به لنت ترمز نياز نکه يابا توجه به 
% ٨٠ که حدودبنابر راندمان توليد در اين واحدها  .مي شودروز بيشرت 

 ٥١٦٤٨معادل  مي توان گفت آه آليه واحدها ظرفييت. شود يم ينيش بيپ
 .د خواهند داشتيتوان تولت دست لن ٣٦.٧٧٣.٣٧٦معادل سال  رتن د

  :بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  -٢-٢   

آه                ست  شده ا شاهده  عادن م صنعيت وم عاتي  نك اطال به با عه  با مراج
هاي   عددي طرح عاتي           مت نك اطال ين با جياد در ا حال ا هاي در  نوان طرح بع

براي هبره برداري     از اينرو براي اجياد بسرت اطالعاتي      . ثبت شده ا ست   
طرحهاي در   -١: هرچه بيشرت از اطالعات فوق با اعمال سه تقسيم بندي           

طرحهايي آه  -٣ طرحهايي آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد - ٢ حال اجياد
وضعيت اين طرحها مورد     مي توان   در ميان طرحهاي فوق    ,  باطل شده اند   

مورد نياز به روز    تا بتوان به درسيت ظرفيت واقعي        .دادسي قرار   ربر
 .حمصول را حماسبه منود
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 :بررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٣

فه           با    مشاره تعر ساس  گاني برا مده از وزارت بازر مل آ سي بع برر
تاکنون    کي  شور واردات   ي اگمر صول در ک توجهي   ن حم بل  ست  نداقا .  شته ا

 يبازرگان وزارت ر نظر  ي ز يران يک شرکت ا ي ق ي ک مورد از طر ي تنها در  
ط يشرا ت ي رعاسبک با    يلنت ترمز انواع خودروها     ياز کشور کره جنوب   

شور وارد    به ک پايني           واردات  بدليل  بوده و  جه ن بل تو که قا ست  شده ا
 .بودن ميزان واردات مي توان از آن صرف نظر کرد

 :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٤   

کاربرد   صرفا    موارد  مز  نت تر که        " ل شد  مي با خودرو  نواع  براي ا
بنابراين  . اين مصارف در ساخت خودرو و دوران هبره برداري از آن است       

براي بررسي مصرف اين حمصول الزم است بازار خودروسازي و خدمات پس از           
 .فروش آن مورد مطالعه قرارگريد

 : يع خودرو سازيزان مصرف در صنايبرآورد م -٢-٤-١

لنت ترمز      ٣ک دست ي ازمند حداقل   ين, در کشور   يدي رو تولهر خود  
مورد   لنت ترمز مصريف   در کشور   يدي نرو به تعداد خودرو تول    ياز ا. است 

ست ي ن ته ا يل . از ا جا با يکه در ا  يکن نک فت ا ي ن خ   ي د گ که بر ست   ين ا
شور تول        خل ک که در دا ند  ها هرچ م ي خودرو نوع   شوند ويل  يد  ن ي ا يبه 

بوده و کل      خل  تاژ دا ها مون خارج      ي خودرو عات آن از  ها و قط عه  ه جممو
 يد خودروها ي  بودن تعداد تول  ينين امر پا  ي شود که علت ا    يکشور وارد م  

د ي تول يسه با خودروها   ين گروه در خودروها در مقا  ي البته ا . فوق است  
ارائه   يبرخوردارند و مطابق آمارها    ي تر ينيار پا يبس دداخل از تعدا   

سو  شده  شرکت ا  ياز  سا   ي دو  خودرو و  صد      , پا يران  پنج در نها  ت
                                                 

 .عدد است ٤عادل م دستهر - ٣
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 ٢٨

در ادامه با   . ند ريگ ين گروه قرار م   ي کشورمان در ا  يدي تول يخودروها 
گرفنت رو  فوق    يدرنظر ساهلا      ي م, کرد  مز در  نت تر صرف ل شته   يزان م گذ

 .خواهد شد يبررس

 

 
 :برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش  -٢-٤-٢

 FAST(ک قطعه تند مصرف يلنت ترمز , شرت اشاره شد يکه پيمهانطور

MOVE  ( ن قطعه ياز ا ير انبوهيخودرو است و لذا ساالنه مقاددر
ب مصرف يضر. دريگ يخودروها مورد استفاده قرار م يدردوران هبره بردار

در هر  عيني. است ٣ن قطعه در هر خودرو در هر سال متوسط معادل يا
 يبران يبنابرا. ديمنا يض لنت ميبار اقدام به تعو ٣هر خودرو سال 

الزم است تعداد , برآورد مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو 
ائي و بادرنظر گرفنت ضريب مصرف فوق شناسفعال در کشور  يخودروها
در جدول زير مطالب فوق خالصه شده . حجم مصرف تعيني مي گردد, الذکر 

 :است 

 برآورد روند مصرف بازار خدمات پس ازفروش خودرو به لنت ترمز
تعداد خودرو فعال در  سال

 )هزاردستگاه(کشور
ب مصرفيضر  ٤هزار دست (مصرف ميزان  

 )يتائ
٣١٦٥٠٠ ١٣٨٣٥٥٠٠ 
١٣٨۴٣١٨٣٠٠ ٦١٠٠ 
١٣٨۵٣٢٠١٠٠ ٦٧٠٠ 
١٣٨۶٣٢٢٢٠٠ ٧٤٠٠ 

 )به دستگاه(کشوريهاخودروتعداد
١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

  
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال

٩٠٧٣٣٥٠ ٨٢٤٨٥٠٠ ٧٤٨٦٣٦٣٨ ٦٨١٨١٨٢ ٦١٩٨٣٤٧ 
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 ٢٩

٣٢٤٣٠٠ ٨١٠٠ ١٣٨٧ 
 
 
 

زان برآورد روند مصرف لنت ترمز يجداول فوق ممطالب و با توجه به 
 : شود يم ينيب شير پيبقرار ز

 
)تائي ٤ (هزار دستبر حسب  برآورد روند مصرف لنت ترمز  

زان مصرف خدمات پس ازمي ميزان مصرف خودرو سازان سال
 فروش 

  مصرفميزان مجع کل 

١٦٥٠٠٢٢٦٩٨ ١٣٨٣٦١٩٨ 
١٣٨۴١٨٣٠٠٢٥١١٨ ٦٨١٨ 
١٣٨۵٢٠١٠٠٢٧٥٨٦ ٧٤٨٦ 
١٣٨۶٢٢٢٠٠٣٠٤٤٨ ٨٢٤٨ 
٢٤٣٠٠٣٣٣٧٣ ٩٠٧٣ ١٣٨٧ 

 
 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون بررسي روند صادرات حمصول  -٢-٥

از اينروکليه کشورهاي  .رو استخود در ک قطعه مصريفيلنت ترمز      
ن قطعه در يبنابراين بازار ا. جهان مصرف کننده اين قطعه مي باشند

صد يحدود سدر حال حاضر .برخورداراست يارخوبيسطح جهان از رونق بس
رو در سطح جهان در حال تردد است و بادرنظر گرفنت ضريب ون خوديليم

دست در سال برآورد  ميليون ٩٠٠ميزان نياز بازار حدود , مصرف سه 
مي گردد و لذا شرکت هاي بسياري در سطح جهان در حال توليد و عرضه 

 يکشور ما در صادرات و کسب سهم بازار جهان. لنت ترمز هستندانواع 
 يار کميو ساالنه تنها درصد بسست يبرخوردار ن ت قابل قبويلياز وضع

ني مي گردد که تامدات کشورمان يق تولياز طر يجهان ياز بازارهاياز ن
 .داخل به مصرف مي رسد اتمتامي توليد" بايو تقرست يقابل توجه ن
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 ٣٠

بررسي نياز به حمصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه  -٢-٦  
 :چهارم

دولت در ساهلاي اخري به توسعه صادرات بعنوان يکي از سياستهاي 
ي ورود برااما . و توجه خاصي داشته است  نگاه ويژهاصلي و اساسي 

رعايت کيفيت مناسب به مهراه , به بازارهاي  خارجي  و فروش حمصول 
بسيار ي مشابه ديگر جزء فاکتورهاقابل رقابت با حمصوالت  ي قيمت ها
و صادرکنندگان حمصول باشند که بايد از جانب توليدکنندگان يمهم م

ت کيفياگرچه توليد اين حمصول در ايران از نظر . مورد توجه قرارگريند
 اما بدليل نياز روزافزون بازار داخلي. باال و قيمت مناسيب نيز دارد

با توليد حدود يک ميليون دستگاه خودرو در سال  شامل خودرو سازان 
ميليون خودرو درحال تردد  ٩جهت حدود  و بازار خدمات پس از فروش 

بديهي . متامي حمصول توليد به مصرف داخلي رسيده است, تاکنون در سال 
ست با هبره برداري از واحدهائي که در حال احداث مي باشند و ا

برآورده شدن نياز داخلي توجه به امر صادرات مي بايست بعنوان يک 
  .نظر توليدکنندگان و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت راهربد مد

کشور  روش هاي توليد وعرضه حمصول در بررسي امجايل تکنولوژي و -٣
 :ورها با ديگر کش ومقايسه آن

ين تكنولوژي از قبيل              جه به اينكه عمده آشورهاي دارنده ا با تو
کا  يل  ,آمري ملان ,برز پن ,آ سه ,چني ,ژا سپانيا  , فران کره    , ا ليس و  انگ
نوبي   ند     ج بااليي برخوردار لوژي  سطح تكنو حدهاي     . از  لوژي وا سطح تكنو

بـدليل هبـره گـريي از ماشـني آالت ايـن       داخل کشور نيـز  فعال موجود در
برخوردار و روش توليد آهنا تفاوت نداني بـا   مهان سطح مدرن ازکشورها 

 .روش توليد ديگر کشورها ندارد
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 :ک نشان داده شده استين حمصول بصورت مشاتيد ايروش تول

  

ساخت   -بساخت پايه فلزي     -الف  :باشد  يد شامل سه مرحله م    ي ند تول يفرا
 .اتصال دو قسمت -ج  قسمت غريفلزي

 :لزي ساخت پايه ف -الف 
و به تعداد  ١۵٠cm*١٠٠و  ٣٠٠cm*١٠٠و  ۶٠٠cm*١٠٠ورق هاي آهن با ابعاد 

به                 بديل  خورده ت برش  هن  برش آ چي و  سط قي ند تو ياز در فرآي مورد ن
جهت فرم دهي اوليه اين نوارها و        . نوار به عرض مورد نظر مي شود         

تن استفاده مي شـور   ٢٠٠از يک پرس  cm ۵-۴با توجه به ضخامت ورق آهن 
پرس             .  يک  يه از  هي ثانو فرم د با  عد  له ب ضربه اي     ١١٠در مرح تن 

استفاده مي شود و هنايتا جهت ها توسط پيستوله رنگ زني شده و پس از             
متيز منودن قطعات فرم گرفته       . خشک شدن به قسمت بسته بندي مي روند          

از چربيها و ساير آلودگي هاي موجود بر روي ورق هاي آهن در مرحله           
اوليه و چربي گريي ثانويه توسط ماشني سندبالست اجنام مي گريد             چربي گريي  

سمت                 .  بر روي ق صب  ماده ن لزي آ عه ف يه قط گريي ثانو بي  عد از چر ب
 .غريفلزي مي باشد 
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 : ساخت قسمت غري فلزي  -ب

مواد پودري مورد نياز توسط باسکول توزين مي شوند جهت اختالط              
ف بايد از يک دستگاه ميکسر     کامل مواد با درصدهاي انتخاب شده خمتل        

بعد از تکميل عمل اختالط مواد را جهت فرم دهي اوليه          . استفاده منود   
ند         يدروليکي ريز پرس ه هاي  لب  ند داراي       . درون قا مي توا پرس  ين  ا

بني    شد    ١٥-٣٠٠قدرتي  شکل         . تن با به  شده و  کم  لب مرتا مواد درون قا
  .مورد نظر در مي آيند 

 :گر يکدي يواتصال دو قسمت بر ر -ج
بدين   .تن استفاده مي شود     ١٥٠جهت اجنام اين کار از يک پرس گرم         

را درون قالب   ١ترتيب که قطعه فلزي چسب کاري و آماده شده در خبش            
خبش          ته  فرم گرف مواد  شته و  با        ٢گذا سپس  ند و  مي گذار را روي آن 

استفاده از پرس گرم فوق عمليات فرم دهي هنايي با اتصال دو قطعه به              
شود       مي  جنام  کديگر ا غري           . ي سطح  خت  شامل پردا عدي  لي ب يات تکمي عمل

درجـه   ٣٠٠و سپس پخت قطعه کامل شده در حرارت  Grinderفلزي لنت توسط 
ست    کوره ا هاي        . سانتيگراد در حرارت  ستحکام الزم در  يب ا بدين ترت تا 

 .ناشي از اصطکاک به لنت داده شود باالي
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يند توليد حمصول آژي هاي مرسوم در فرتعيني نقاط قوت و ضعف تکنولو -٤
:       

معيارهاي مهم درتعيني سطح تکنولوژي مورداستفاده درتوليدحمصول را   
 :مي توان به شرح زيردسته بندي کرد 

 درجه اتوماسيون خط توليد 

 کيفيت توليد 

 )ظرفيت(تعداد توليد  

 کيفيت و دقت عمل ماشني آالت  

اير کشورها مهان روشي است که تکنولوژي و روش توليد حمصول در س
در کشورما اجنام  مي گريد و تاکنون روش ديگري براي اين کار در 

 يد دارايند توليآنچه که در فرآ. نقاط ديگر جهان معريف نشده است
د شده يت حمصول توليفين عوامل کيتوان گفت که ا يم ت است و حيتيامه

 يبرخوردار م يتراز درجه باال صنعيت يل داده و درکشورهايرا تشک
 :ر است يباشد موارد ز

 .   آالت نيت و دقت عمل ماشيفيک -الف 

  .ه مصريفيت مواد اوليفيک -ب

  .قيکدست و دقيبه طبع آن حمصول  ود يون توليدرجه اتوماس -ج

بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي فوق  جدول زير از اينرو در 
 :الذکر آورده شده است 

 

 عف تکنولوژي معمول توليد حمصولبررسي نقاط قوت و ض
 نقاط ضعف نقاط قوتيتکنولوژ
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 ٣۴

متام 
اتوماتيک

 ظرفيت باالي توليد .١
 کيفيت بسيار باالي حمصول  .٢
 ينيمت متام شده پايق .٣
 باال يريتنوع پذ .٤
قابليت حضودر بازار  .٥

AM,OEM,OES 

 سرمايه بري باال .١
توجيه پذيري براي  .٢

 ظرفيت باال
ضرورت استفاده از  .٣

 ظرفيت باال

نيمه 
اتوماتيک

 ظرفيت متوسط توليد .١
 کيفيت متوسط باالي حمصول  .٢
 قيمت متام شده متوسط .٣
 تنوع پذيري متوسط .٤
در بازار رقابليت حضو .٥

AM,OEM,OES کالس  يخودروها
B,C

قيمت متام شده باالتر از  .١
 تکنولوژي متام اتوماتيک

جذب وجودحمدوديت در .٢
ازطرف بازارهاي داراي 

 کالس جهاني

 بري پاينيسرمايه  .١دسيت
AMقابليت حضوردر بازار   .٢
 

 ظرفيت پايني توليد. ١
کيفيت پايني باالي حمصول . ٢
 قيمت متام شده باال. ٣
 تنوع پذيري پايني. ٤
بازارهاي درعدم جذب . ٥

 داراي کالس جهاني

با توجه به موارد فوق الذکر احداث اين واحدصنعيت درحمدوده تکنولوژي 
 .نيمه اتوماتيک قرار دارد

 

 

بررسي و تعيني حداقل ظرفيت اقتصادي به مهراه برآورد حجم سرمايه  -٥
 :ثابت مورد انتظار

عالوه  صنعيت يواحدها يد مناسب برايت و برنامه توليانتخاب ظرف
ن يشرتيدرجهت ب يعامل, اجنام شده  يه گذارينه از سرمايبر استفاده هب

مستلزم  صنعيت ينکه احداث واحدهايسود ممکن خواهد بود نظر به ا
, کم يتهاينرو انتخاب ظرفيه است از ايثابت اول يه گذاريسرما
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 ٣۵

انتخاب ع کوچک يسازد عالوه بر آن در صنا ي ممکن مريرا غ يسودآور
کند که  يم ياديه زي سرمانيه گذار را جمبور تاميسرما, باال  يتهايظرف

ع کوچک و احداث ينظر از چارچوب مطالعات صنا درآن صورت واحد مورد
از بازار و ين خبش با توجه به نينرو در اياز ا. رود يفراتر م آن

 ٥٠٠.٠٠٠طرح  يبرا يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس حجم
بديهي است که با . گردد يدر سال برآورد م,  )تن ٧٠٠معادل (دست 

درصد ظرفيت امسي خود  ٨٠توجه به اينکه معموال اينگونه واحدها به 
دست  ٤٠٠.٠٠٠لذا ظرفيت عملي آن  .ت عملي مي رسندبعنوان ظرفي

 .در سال مي باشد ) تن ٥٦٠معادل (

است که  ينه هائيطرح مشتمل بر هز ثابت يه گذاريسرما ينه هايهز
,  يحموطه ساز, نيزم: گردد که عبارتند از يم ک واحد صنعيتياد جيصرف ا

اسيسات عمومي ت, زات ي آالت و جتهنيماش,  يو ادار يديتول يساختمان ها
ماشني آالت محل و نقل درون و برون کارگاهي , اثاثه و جتهيزات اداري , 
اين  که هزينه هاي قبل از هبره برداري و هزينه هاي پيش بيين نشده, 

 :هزينه ها در جدول زير گنجانده شده است 

 

 

 
 طرح سرمايه گذاري ثابتهزينه هاي 

هزار (مبلغ شرح رديف
)ريال  

خريد زمنيهزينه هاي  ١  ٥٠٠٠٠٠ 
 ٧٠٥٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢
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 ٣۶

 ١٩٩٩٠٠٠ هزينه هاي ساختمان سازي ٣
 ٣٧١٢٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات و ماشني آالت  ٤
هزينه هاي تأسيسات و امور  ٥

 زيربنايي
٨٧٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات اداري ٦
نقليه طهزينه هاي وسائ ٧  ٥١٠٠٠٠ 
ره برداريهزينه هاي قبل از هب ٨  ١٤١٥٠٠ 
 ٤٣٤٣٧٥ هزينه هاي پيش بيين نشده ٩

 ٩١٢١٨٧٥)هزار ريال(مجع کل سرمايه گذاري ثابت
 : نيزم -٥-١

. مرتمربع برآورد مي شود ٨٠٠طرح معادل  يکار يجمموع کل فضاها
براي . مرتمربع برآورد مي شود ٢٥٠٠ازاينرو حداقل زمني مورد نياز 

 شهرک هايردد که حمل اجراي طرح يکي از تعيني هزينه زمني فرض مي گ
 ٢٠٠از اينرو قيمت خريد هر مرتمربع . صنعيت در سطح کشور مي باشد

هزار ريال فرض مي گردد که در اين صورت کل هزينه خريد زمني معادل 
 . برآورد ميگرددال يون ريليم ٥٠٠

 

 

 :حموطه سازي  -٥-٢
شور پيش بيين شده صنعيت در سطح ک شهرک هايحمل اجراي طرح يکي از 

ديوارکشي و , از اينرو هزينه حموطه سازي آن شامل تسطيح زمني .  است
درب ورودي و فضاي سبز و غريه است که شرح کامل اين موارد , حصارکشي 

 :به مهراه هزينه هاي آن درجدول زير آورده شده است 
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 ٣٧

 مساحتشرحرديف
 )مرتمربع( 

 قيمت واحد
 )هزار ريال(

 هزينه کل
 هزار(

 )ريال
 ٤٩٠٠٠٠ ٧٠ ٧٠٠ سبز  يفضا ١
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠ ١٠٠٠ نگ يو پارک يابان کشيخ ٢
 ٩٥٠٠٠ ٢٠٠ ٤٧٥  يوار کشيد ٣

 ٧٠٥٠٠٠ ---  مجع کل 

 : هزينه هاي ساختمان سازي -٥-٣
حداقل فضاي کاري , با توجه به ابعاد ماشني آالت و جتهيزات مورد نياز

 :نيز به صورت زير تعيني گرديده است
 مساحتشرحيفرد

 )مرتمربع( 
 قيمت واحد

 )هزار ريال(
 هزينه کل

هزار (
 )ريال

 ١١٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠ ٤٥٠ د يسالن تول  ١
 ٣٣٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ١٥٠ انبار حمصول   ٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠ پست برق   ٣
 ٣٧٠٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٠٠ يساختمان ادار  ٤
 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ يساختمان رفاه  ٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠  يداريو سرا ينگهبان  ٦

 ١٩٩٩٠٠٠ - ٨٠٠ کل  مجع

 : جتهيزات و ماشني آالتهزينه هاي  -٥-٤
ماشني آالت زير براي اين واحد صنعيت مورد , فرايند توليد باتوجه به 

 :نياز مي باشد

قيمت  تعدادشرحرديف
 واحد

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
هزار (

 )ريال

بر  يچ يق  ١ برق    با   ورق  ١٥٠توان 
 لو واتيک

٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠ ١ 

ضربه در ٣٥-يضربه ا  تن  ٢٠٠پرس    ٢
 قهيدق

٦٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ١ 

 ٣٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ١ضربه در ٥٠-يضربه ا  تن  ١٠٠پرس    ٣
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 ٣٨

 قهيدق
 ٨٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ١ ريگ يدستگاه چرب  ٤
 ٧٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ١ دستگاه سندبالست  ٥
 ٣٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ١ لو واتيک ٧.٥و توان  ٢٠rpmکسريم  ٦
توان    ٢٥٠کيدرولي پرس ه   ٧ ١٠٠تن و 

 لو واتيک
١٢٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ٢ 

گرم     ٨ عدد ٦٠تن و   ١٥ت ي ظرف پرس 
 قه يدق ١٠در 

٥٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠ ٢ 

لــو وات ويک ٢تــوان  نــدريگرا  ٩
 قهيدق ٨قطعه در  ٨ت يظرف

٢٨٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ٤ 

حرارت     ١٠ گراد و ٣٠٠کوره  سانيت  جه  در
 کيلو وات ١٨توان 

٤٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ١ 

 ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ١ زات مربوطهيمهراه با جته ستولهيپ  ١١
 ٣٧١٢٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥  
 

 هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساترديف
 )هزار ريال(

 ٥٠٠٠٠٠ KW٦٠٠ انشعاب  برق رساني   ١
 ٤٠٠٠٠ Inch ١انشعاب  آب رساني   ٢
گاز طبيعي و ( سوخت رساني   ٣

 )گازوئيل
١٠٠٠٠٠ 

 ٨٠٠٠٠اطفاء حريق اتوماتيک اني سيستم آتش نش  ٤
تاسيسات گرمايش و   ٥

 سرمايش
 ٨٠٠٠٠ يکولر و خبار

 ٣٠٠٠٠ Kw/h ١٠٠  يژنراتور اضطرار  ٦
ستم تلفن و يس  ٧

 ارتباطات 
--- ٤٠٠٠٠ 

 ٨٧٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  
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 ٣٩

 : هزينه هاي جتهيزات اداري -٥-٦

مبلمان , وتر و متعلقات يکامپ, کار يزهايشامل م يل اداريوسا
,  ل محل ونقل دسيتيمانند وسا يل خدماتيه و وساريل ها و غيفا,  يادار
 ينه هايباشد که هز يم يل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهيوسا
لوازم و جتهيزات  .ال برآورد شده استيون ريليم ٢٥٠ل ين وساي انيتام

اداري متناسب با تعداد پرسنل و نوع فعاليت مورد نياز برآورد 
 .گرديده است 

 

 

 : يدرون و برون کارگاهنقليه  طهزينه هاي وسائ -٥-٧
جهت  زير به وسائط واحد صنعيت يتهايات و فعاليعمل يبه منظور اجرا

 : از است ين يمحل و نقل 
 قيمت واحدواحدتعداد شرحرديف

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
)هزار ريال(  

 ١٤٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠ دستگاه ١ وانت نيسان ١
ريسوا ٢  ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ دستگاه ١ 
 ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠دستگاه ١ ليفرتاک ٣

 ٥١٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  

 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧    
اخذ جموزهاي  ينه هايشامل هز يقبل از هبره بردار ينه هايهز     

مه يب ودفرتخانه  و ثبت,  يهيطرح توج يابيو ارز يکارشناس, قانوني 
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 ۴٠

 ير برآورد ميها به قرار جدول زه نير هزيآموزش و سا و مشاوره, 
 :گردد

هزار (هزينه کل شرحرديف
 )ريال

 ١٥٠٠ هزينه هاي مربوط به اخذ جموزهاي قانوني ١
 ١٠٠٠٠ هزينه کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي ٢
 ٣٠٠٠٠ دفرتخانه و بيمه, هزينه هاي ثبت  ٣
 ٥٠٠٠٠ هزينه هاي مشاوره و آموزش ٤

 ٥٠٠٠٠ ساير هزينه ها ٥

 ١٤١٥٠٠ مجع کل

 

 :هزينه هاي پيش بيين نشده  -٥-٨ 

قابل ريغ يتهايفعال يمت و امکان وقوع برخيبا توجه به نوسان ق  
هزينه هاي پيش بيين ,  که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد ينيش بيپ

بالغ  درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شود که جنشده طرح پن
 .ورد مي گرددآريال برهزار ٤٣٤٣٧٥  بر 

 : آن نياز ساالنه و منابع تاميه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -٦

 .ميزان مصرف مواد اوليه طرح بطورکامل تابع ميزان توليد است
در سال ) تن  ٧٠٠معادل ( دست  ٥٠٠.٠٠٠با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

 يارائه مدرصد در جدول زير  ٨٠ن ميزان نياز ساالنه مواد در راندما
 .گردد
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 ۴١

 واحدمقدار مصرف ساليانهشرح ماده اوليهرديف

کيلوگرم ١٢٧٥٠٠اف آهنيال١
کيلوگرم ٣٠۶٠٠کين فنوليرز٢
کيلوگرم ١٢٧۵٠ياف سلولزيال٣
کيلوگرم ٢۵۵٠٠تيگراف٤
کيلوگرم ۴٠٨٠٠ تيبار٥
کيلوگرم ٢۵۵٠٠ميکربنات کلس٦
کيلوگرم ١٠٢٠٠قرمزد آهنياکس٧
کيلوگرم ١٢٧۵٠پودربرنج٨
کيلوگرم ١٢٧٥٠کيپودر پالست٩
کيلوگرم ١٣٧۵ چسب١٠
کيلوگرم ۶۴۴٠٠٠کفشک آهين١١
 عدد  ۵٠٠٠٠٠يکارتن بسته بند١٢

 :طرح  ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧

در امر مديريت بسياري از موارد تصميم چند معياره و جالب است 
انتخاب حمل . نيد که برخي از معيارها در تقابل با هم هستندبدا

استقرار يک واحد توليدي هم از مجله تصميم گريي هاي چند معياره است 
 رياز آجنائيکه  عوامل متعددي در تعيني حمل اجراي يک طرح توليدي تاث. 

 :ن آهنا مي توان به موارد زير اشاره کردياما از مهمرت, گذارند 

 :تامني مواد اوليه و منابع حمل بازارها به  يکينزد -٧-١

است که  يک طرح انتخاب حملي ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابعبا بازارهاي ن فاصله يکرتينزد يدارا
در استاهنائي مواد اصلي اوليه اين طرح به اينکه با توجه . باشد
ان جيآذربا, اصفهان , ن يقزو, مسنان ,  يمرکز, ران هت مهچون  صنعيت
دسرتسي  بسياري منابعبه هستند و  يقابل دسرتس که يو خراسان رضو يشرق

 .پيشنهاد مي شود دارند؛
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 ۴٢

 :بازارهاي فروش حمصوالت  به  يکينزد -٧-٢

يکي از معيارهاي مکان يابي اجراي يک طرح انتخاب حملي است که 
 يدر خبش ها .روش حمصوالت باشدداراي نزديکرتين فاصله با بازارهاي ف

بازار , قبل شرح داده شد که بازار قطعات خودرو مهچون لنت ترمز 
ن حمل يبنابرا. باشد يخودرو سازان و بازار خدمات پس از فروش آن م

 .ن بازارها داشته باشديان فاصله را بايکرتيطرح الزم است نزد ياجرا

  :بازار خودروسازان  -الف

بزرگ  يشرکتها,ن ازاريقطعات خودرودرادارين خريتر ياصل
 کننده بزرگ نيدوتامن يتابعه ا يشرکتها يپا و برخيسازه گسرتسا,ساپکو

. ن شرکتها مهه در شهر هتران مستقر هستنديباشند که ا يکشور م
, ن طرحيا ين حمل اجرايمناسب تر,ن ازحلاظ بازار خودروسازانيبنابرا

 .تاستان هتران اس صنعيت ياز شهرکها يکي

  :خودرو  بازار خدمات پس از فروش -الف

 يم يتردد يکشش بازار خدمات پس از فروش تابع تعداد خودروها
تعداد ,  يانتظام يورين يمطابق آمار ارائه مشاره گذار. باشد

 ير ميخمتلف کشور به قرار ز يشده در استاهنا يمشاره گذار يخودروها
 .باشد

(سهم استانرديف
(% 

 (سهماستانرديف
(% 

( سهم استان رديف
(% 

آذرباجيان  ١
 شرقي

 ١.۴آرمانشاه ٢١ ١.٢ خراسان مشايل ١١ ٣.٢٣

آذرباجيان  ٢
 غربي

 ٠.٢٩هيلويکهک ٢٢ ٣.۶٧خوزستان ١٢ ١.٩۵

 ١ گلستان ٢٣ ٠.۴۵زجنان ١٣ ٠.۴۵ لياردب ٣
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 ۴٣

 ٠.۵ گيالن ٢۴ ٠.۶١ مسنان ١۴ ٧.۵٣ اصفهان ۴
سيستان  ١۵ ٠.۵٢ ايالم ۵

 وبلوچستان
 ٠.۴٧ لرستان ٢۵ ٠.٢۶

 ١مازندران ٢۶ ۶.٨فارس ١۶ ٠.٨۶ بوشهر ۶
 ٠.٧٨ مرآزي ٢٧ ٠.۴۵قزوين ١٧ ۵۶.٢ هتران ٧
چهارحمال  ٨

 وخبتياري
 ٠.٣ هرمزگان ٢٨ ٠.۵قم ١٨ ٠.٧٢

 ١ مهدان ٢٩ ٠.۵۴آردستان ١٩ ٠.٩١ خراسان جنوبي ٩
 ١.٧ زدي ٣٠ ١.۶آرمان ٢٠ ٣.۵ خراسان رضوي ١٠

 يدرصد خودروها ٥٠دهد بيشرت از  يمل باال نشان بطوريکه جدو
ن حمل ينرو مناسب ترياز ا. کشور در استان هتران قرار دارد يتردد
 .ن نگاه استان هتران خواهد بودين طرح از ايا ياجرا يبرا

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريفاضالب و غ,  يشبکه برق سراسر,  يرتباطا

مي توان گفت که حمدوديت و حساسيت خاصي در , طرح از ير سطح ندحاضر 
  .انتخاب حمل احراي طرح وجود ندارد

 :   و آموزش نريوي انساني, ارتباطات , آب , برق  -٧-٤

, ارتباطات , آب , مانند برق  يازمند مواردين يديولتهر طرح 
که  يدر طرح مورد نظر آز آجنائ. باشد يه مريو غآموزش ,  يانسان يورين

از طرح در نقاط خمتلف کشور قابل يها فوق در سطح نيازمنديه نيکل
 .به حلاظ انتخاب حمل خاص وجود ندارد يتيلذا حمدود.  است نيتام

  :  محايتهاي خاص حاکمييت  -٧-٥
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 ۴۴

 يتهايرسد که محا ياست و لذا به نظر من صنعيت يک طرح عموميطرح حاضر 
طرح در مناطق  يالبته اجرا. آن وجود داشته باشد يبرا خاص دوليت
تها ين محايشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يحمروم  م
 ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برا يارتباط

الت يت تسهيار حمدودين معياز حلاظ ا توان گفت يآن خواهد بود و لذا م
 شهرک هاياز  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليت

 :مهانند  يائيابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت

  .جداگانه از ادارات  يافت جموزهاياز به دريعدم ن -الف

 .ها يشدن از قانون شهردار مستثين -ب

 .نيسات و زميتاس ينه هايهز يخبشودگ د و اقساط و حيتپرداخت نق -ج

 .ان کاريساخت و ساز و پا يگان و در اسرع وقت جموزهايصدور را -د

ل استفاده از خدمات مشرتک يبه دل يه گذاريسرما ينه هايکاهش هز -ه
 .گاز و تصفيه خانه فاضالب, تلفن , برق , آب 

جهت شهرکهائي که در ) سال  ١٠تا سقف " بعضا(معافيت ماياتي  -و
  .هزارنفر مجعيت ٣٠٠کيلومرتي مراکز استان و شهرهاي باالس  ٢٠شعاع 

ر يطرح در جدول ز يحمل مناسب اجرا,  يابيمطالعات مکان  يبند با مجع
 :گردد يشنهاد ميپ

 طرح يجهت اجرايشنهاديحمل پيابيمکان يارهايمع
نزديکي به بازارها و منابع حمل

 هتامني مواد اولي
,قزوين , مسنان , مرکزي  ,هتران

آذرباجيان شرقي و , اصفهان 
  خراسان رضوي

 هتران نزديکي به بازارهاي فروش حمصوالت
 کليه استاهنازير ساختها و امکانات زيربنائي

نريوي,ارتباطات, آب ,برق
 انساني و آموزش

 کليه استاهنا

 کليه استاهنامحايتهاي خاص حاکمييت
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 : ت تامني نريوي انساني و تعداد اشتغالوضعي-٨

خط  يراه انداز ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز     
برآورد شده ) تن  ٧٠٠(در سال دست  ٥٠٠.٠٠٠ يت واقعيرفظد با يتول
 يديکه اجرا گردد واحد تول ين طرح در هر استانيخوشبختانه ا. است

و هبره وري  يباعث اشتغال زائنداشته و  يکار مشکل يوري ننياز نظر تام
 .از نريوي کارآمد و متخصص خواهد گرديد

تعداد  ازيا مدرک مورد نيختصصشرحفيرد
 )نفر(

 ١ ع يا صنايت يريسانس مديفوق ل ت عامل يريمد١
ايفوق ليسانس مهندسي مکانيک  مدير توليد ٢

مواد
١ 

ليسانس  مديريت بازرگاني يامسئول اداري و مايل٣
 حسابداري 

١ 
,و مايليکارمند ادار٤

 و تدارکات فروش 
ليسانس  مديريت بازرگاني يا

 حسابداري 
٢ 

جتربه و مسلط به يپلم دارايد  يمنش٥
 انه يزبان و را

١ 
جتربه و مسلط به يپلم دارايد انبار دار٦

انهيرا
١ 

 ٤ جتربهيپلم دارايد راننده ٧
 ١ جتربه يم داراپليدريزيو آبدارچ ينظافتچ٨
 ٢ ديپلم داراي جتربه نگهبان ٩
 وريتعم,ديخط تول يمهندس١٠

و ابزار دقيق ينگهدار
 ٢ ا موادي ليسانس مهندسي مکانيک

 ١ ليسانس شيميکارشناس آزمايشگاه١١
کارگر(اپراتور خط توليد١٢

 )فين ماهر
 ٧ ديپلم فين داراي جتربه

 ٦ديپلم کارگر ساده ١٣
  ٣٠مجع کل
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امکانات خمابراتي و , سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي

 : آن نيتام ياز و چگونگيبرآورد برق موردن -٩-١
و  آالت نياز طرح با توجه به مصرف ماشيتوان برق مورد ن 

برآورد شده  ۶٠٠KW, ه ريساختماهنا و غ ياز روشنائي ننيسات و مهچنيتاس
 يه استاهنايکشور ودرکل ياز شبکه برق سراسر توان به راحيتن يا. است

 . قابل تامني استکشور 

 : آن نيتام ياز و چگونگين مورد آب برآورد  -٩-٢
, و مهچنني جهت نيازهاي هبداشيت مورد نياز طرح انشعاب آب  

. برآورد شده استINCH ١   , ماشني آالت آبياري فضاي سبز , آشاميدني 
کليه استاهناي طريق لوله کشي شهرک هاي صنعيت ه راحيت از ب ميزان اين 

 .کشور قابل تامني است

 : آن نيتام يو چگونگ سوخت مصريفبرآورد  -٩-٣
... و  يشيسات گرمايتاس ومصرف  يدر طرح حاضر براسوخت  

نطر به  است  ويل يگاز شهر, طرح  يشنهادين سوخت پيهبرت. خواهد بود
درحال حاضر . ستنديگاز ن يلوله کش يادار شهرک هاي ينکه برخيا

ليرت  ٢٠٠٠٠ن فرض به يبا ا. ل بعنوان سوخت انتخاب شده استيگازوئ
  .گازوئيل که از طريق تانکر و لوله کشي تامني خواهد شد نياز است

 

 

 : آن نيتام يو چگونگ  يو ارتباط يامکانات خمابراتبرآورد  -٩-٤
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 ADSLک خط يو  ک خط فاکسي, خط تلفن  سهاضر به طرح ح 
ن طرح يا يحمل اجرانکه يبا توجه به ا .رداز داين) نرتنت پرسرعتيا(
 آن از نيلذا امکان تام. شنهاد شده است يپ صنعيت شهرک هاياز  يکي

 .مذکور وجوددارد شهرک صنعيت يسو

و مقايسه آن با تعرفه ) حمصوالت و ماشني آالت(محايت تعرفه گمرکي  -١٠
 :جهاني 

ن طرح در يات ازي آالت و جتهنيت ماشينکه اکثريابا توجه به  
 ياما برا. دريگ يبه آهنا تعلق من يچ گونه تعرفه ايشود ه يه ميداخل هت

 ١٠شوند  يداريد از خارج خري آالت که به ناچار بانيآن دسته از ماش
در خصوص حمصوالت  .دريگ يتعرفه به آن تعلق م , ماشني آالت درصد ارزش

از کشور ين يفعال داخل جوابگو ينکه واحدهايز با توجه به اين
درصورت صادرات . مصرف شودشود کل حمصول در داخل  يم ينيش بيستند پين

به منظور تشويق و  حمصول از سوي کشور هيچ گونه عوارض و تعرفه گمرکي
حيت از پاداش هاي ساليانه  و محايت صادرات در نظر گرفته نشده

رابطه  در. نيز برخوردار خواهد شدهاي مالياتي  صادراتي و معافيت
 .ن متفاوت خواهد بودآزان يز بنا به کشور مقصد مين يبا تعرفه جهان

 

 

 

بانک ها وشرکت هاي ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل  -١١
  :سرمايه گذار
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 ۴٨

الت بصورت وام يتسه ياز مجله بانکها با اعطا خوشبختانه موسسات مايل
نگونه طرح ها البته با توجه به حمل يمدت از ا بلند مدت و کوتاه يها

 :نديمنا يت مير محايط زياجرا و شرا

 يالت بلند مدت بانکيافت تسهيثابت جهت در يه گذاريدر خبش سرما -١
ثابت در  يه گذاريدرصد سرما ٧٠ب عنوان شده تا سقف ير با ضرياقالم ز

 .شود يحماسبه حلاظ م

,  يزات داخلي آالت و جتهنيماش, طرح  يساختمان و حموطه ساز -١-١
 .گردد يدرصد حماسبه م ٦٠ب يبا ضر يزات کارگاهيسات و جتهيتاس

 ٩٠شني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريب ما -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥درصد و در غري اينصورت با ضريب 

 يه گذاريدر سرما ي آالت خارجنيماش يه گذاريکه حجم سرمايدرصورت -٣-١
افت يجهت در ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠ثابت کمرت از 

 .گردد يدرصد حماسبه م ٧٠ب يبا ضر ايليالت ريتسه

 يم يکه به مرحله هبره بردار يطرح هائ, ن امکان وجود دارد يا -٢
درصد از شبکه  ٧٠زان ياز آهنا به ميه در گردش مورد نيرسند سرما

 . گرددنيتام يبانک

در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش صنعت  ايليالت رينرخ سود تسه -٣
 مايل,  جانيب ينه هايو هز  ٢%+Libor يالت ارزيدرصد و ترخ سود تسه ١٢

 يبرا يارزالت يو نرخ سود تسه يالت اعطائيمبلغ تسه% ٢٥/١آن در حدود 
 .باشد يدرصد ثابت م ٣مناطق حمروم 
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 ۴٩

و  يالت ارزيتنفس و بازپراخت در تسه, مشارکت مدت زمان دوران  -٤
و بازگشت  يت طرح از نقطه نظر سودآوريرا باتوجه به ماه ايلير

 .شود يسال در نظر گرفته م ٨ه حداکثر يسرما

مناطق  يبرا يه ارزرياز حمل حساب ذخ  مايلنيحداکثر مدت زمان تام -٥
 . دسال در نظر گرفته مي شو ١٠و حمروم افته يکمرت توسعه 

مناطق وجود  يبرخ يز براين ياتيمال يها تيمعاف الت مايليعالوه بر تسه
 :ر است يدارد که به شرح ز

 ٨٠ يچهار سال اول هبره بردار,  صنعيت شهرک هايطرح در  يبا اجرا -١
 .شامل طرح خواهد شد ياتيت ماليدرصد معاف

کت از شر,  يسال اول هبره بردار ١٠طرح در مناطق حمروم  يبا اجرا -٢
 .ات معاف خواهد بوديمال

 ٢٥) و مناطق حمروم صنعيت شهرک هايجبز (يمناطق عاد يات برايمال -٣
 . شده استينيدرصد سود ناخالص تع

 

جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در مورد احداث  -١٢
 :واحدهاي جديد

قرار  يمورد بررس طرح توليد لنت ترمز خودرون گزارش طرح يدر ا
است  که  يل بازار از مجله طرح هائين طرح از نظر پتانسيا. گرفت

صادرات دارد  يهم در بازار داخل و هم برا يل مصرف قابل توجهيپتانس
تواند حمصول خود  يانه ميمنطقه خاور م" خصوصا يجهان يو در بازارها

 ين کشورها در حال توسعه بوده و ساهلا ميچرا که ا. ديعرضه منارا 
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 ۵٠

ه ي مواد اولنياز نظر تام. ندريقرارگ يهدف صادرات ينند بازارهاتوا
در دسرتس  ن حمصول به راحيتيا يتکنولوژ. وجود ندارد يخوشبختانه مشکل

و  يراه انداز يداخل يتوسط شرکتها ز به راحيتي آالت آن ننيبوده و ماش
ز قابل قبول بوده و چه از نظر يطرح ن ير پارامرتهايسا. شوند ينصب م

و  مايل يتهايو محا ي و اشتغالزائينيپا" نسبتا يه گذاريجم سرماح
. وجود ندارد يز مسئله خاصينطرح  يدولت و سود ده يبازرگان
, مسنان , مرکزي , هتران  استاهناين طرح جهت اجرا در ين ايبنابرا
ه گذاران يبه سرماآذرباجيان شرقي و خراسان رضوي , اصفهان , قزوين 

ز ين نگرش رقابيت يه گذار الزم است دارايالبته سرما .شود يشنهاد ميپ
 در حمصول خود و کاهش ت رقابيتياد مزجيت ايباشد تا به واسطه آن قابل

 رقابيت يتن عوامل مزياز مجله ا .خطرات ريسک هاي احتمايل را بنمايد
و  يمدار يمشرت,  يفروش اعتبار,  مت مناسب رقابيتياد قجيتوان به ا يم

اعمال آن  يراستا ان و حرکت دريبازار و مشرت ياساس يازهايشناخت ن
 .اشاره کردد يند توليدر فرا

 

 

 
 

 : راجعم -١٣
نرم افزار حمصوالت و  –ع و معادن يوزارت صنا يمرکز اطالع رسان 

 .WIMS يديواحدها تول
موسسه مطالعات ,رانيا ياسالم يکتاب مقررات صادرات و واردات مجهور 

 .يگانوزارت بازر يو پژوهش ها



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
  طرح تولید لنت ترمز خودرو

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ۵١

 يسال ها يران طيا ياسالم يمجهور يخارج يسالنامه آمار بازرگان 
١٣٨٠-١٣٨٦. 

 .ع يوزارت صنا  ISIC يبانک اطالعات 
 .سايت اطالع رساني موسسه استاندارد و حتقيقات صنعيت ايران 
 .١٣٨٠-١٣٨٦کتاب آمار وزارت بازرگاني  
خدمات دفرت آمارو,معاونت طرح وبرنامه,گمرک مجهوري اسالمي ايران 

 .آمارصادرات وواردات کشور,ماشيين
 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 

 

 

  

 


