
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 خودرو یکیدرولیه فرمان جعبهاحداث واحد تولید  موضوع 

 دستگاه 000.111 ظرفیت

 اجرا محل
 حد -c5 و c4 قطعات -یفلز عیصنا بلوک -پرند یصنعت شهرک -تهران

 صنعت و داریسپ یها ابانیخ فاصل
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 میلیون ریال 010101 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 02017 سرمایه گذاری ثابت 

 میلیون ریال 0221 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 80217 گردش  در سرمایه 
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 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 10.011.10

ج
تای

ن
 

ی
صاد
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مال
 

 80.10% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.21 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%57.03 

 نفر 27 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

هزار دستگاه در شهرک صنعتی  000شامل پراید و تیبا و کوییک به ظرفیت تولید جعبه فرمان هیدرولیکی محصوالت سایپا 

متر مربع می باشد. به طور کلی برای ساخت مجموعه جعبه  8811متر مربع و متراژ  0811پرند در زمینی به مساحت 

ر و قابل رقابت با سایفرمان هر خودرویی نیاز به امکانات ذیل می باشد تا تولید این مجموعه دارای توجیه اقتصادی بوده 

 کشورهای جهان باشد این امکانات بقرار زیر است:

 الف( خط تولید قطعه رک

 ب(خط تولید قطعه پینیون

 ج(خط تولید قطعه پوسته آلومینیومی

 د( خط تولید قطعه خام سیبک و مفصل به روش فورجینگ

 ه( خط مونتاژ سیبک و مفصل

 و( در نهایت خط مونتاژ جعبه فرمان

 

 فی محل اجرای طرحمعر-2

 و صنعت داریسپ یها ابانیحد فاصل خ -c5و  c4قطعات  -یفلز عیبلوک صنا -پرند یشهرک صنعت -تهران

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

جعبه فرمان هیدرولیک یکی از اجزای اصلی سیستم فرمان خودرو می باشد که سیستم فرمان برای هدایت خودرو در مسیر 

مکانیزم سیستم فرمان وظیفه انتقال حرکت دنده شانه ای جعبه فرمان به . دلخواه راننده و کنترل مسیر حرکت می باشد

سگ دست را برای فرمان دادن به چرخ ها برعهده دارد. استفاده از بخش هایی مانند غربیلک فرمان؛ ستون فرمان؛ جعبه 

 .فرمان تاثیر زیادی دارند فرمان هیدرولیک برای ایجاد این سهولت در سیستم

 

 



 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 انواع جعبه فرمان و قطعات آن جدول کد آیسیک 

 واحد سنجش کد آیسیک نام محصول ردیف

 رقمی محصول 11کدهای آیسیک 

 دستگاه 8081001820 جعبه فرمان خودرو 0

 دستگاه 8081201827 جعبه فرمان شانه ای هیدرولیکی خودرو 1

 دستگاه 8081201820 جعبه فرمان شانه ای مکانیکی خودرو 8

 دستگاه 8081201811 جعبه فرمان مارپیچ حلزونی خودرو 0

 دستگاه 8081201111 جعبه فرمان الکتریکی خودرو 2

 دستگاه 8081201110 سیبک مفصل خودرو  1

 دستگاه 8081201110 رک و پینیون فرمان خودرو  0

 دستگاه 8081201118 پوسته جعبه فرمان خودرو  7

 رقمی محصول 8کدهای آیسیک 

 عدد 80810801 جعبه فرمان هیدرولیک 0

 عدد 80810808 جعبه فرمان الکتریکی 01

 عدد 80810800 جعبه فرمان  00

 عدد  80810882 مجموعه نگهدارنده فرمان خودرو  01

 / http://www.behinyab.irیابماخذ: پورتال بهین

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

ف
دی
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 کد تعرفه نوع کاال
واحد 

 سنجش

 kg 70170000 غربیلک های فرمان، لوله های فرمان و جعبه های فرمان برای سواری و وانت 0

 kg 70170001 جعبه فرمان الکتریکی برای سواری و وانت  

 kg 70170000 غربیلک های فرمان، لوله های فرمان و جعبه های فرمان برای سایر خودروها 1

8 
اجزاء و قطعات غربیلک های فرمان، لوله های فرمان و جعبه های فرمان برای سواری و 

 وانت
70170010 

kg 

0 
سایر اجزاء و قطعات غربیلک های فرمان، لوله های فرمان و جعبه های فرمان برای 

 خودروها
70170010 

kg 

 0801کتاب مقررات صادرات و واردات سال أخذ: م
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 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

سال آینده بطور میانگین  2در  شود که تقاضای آتیگونه تحلیل می بینی وضعیت آتی بازار جعبه فرمان خودرو اینپیش

 1سال آینده به طور میانگین معادل  2این در حالی است که تولید داخلی کشور طی . میلیون دستگاه برآورد شده است 0

دهنده این رقم نشان .دهدمیلیون دستگاه کمبود را نشان می 8باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی میلیون دستگاه می

عرضه خواهد شد و در صورت تامین نیاز این موضوع است که تولیدات طرح های جدید در اولویت اول به بازارهای داخلی 

به دلیل وجود شکاف عرضه و تقاضا در سال های آتی و  داخلی، می توان برای صادرات به بازارهای جهانی قدم برداشت.

نیاز بازار، اجرای طرح های جدید منجر به تامین نیاز داخلی کشور و تنظیم بازار و از سوی دیگر جلوگیری از واردات 

 د شد. لذا از منظر بازار و محاسبات مربوط به عرضه و تقاضا احداث طرح توجیه اقتصادی دارد.محصول خواه

 جعبه فرمان خودرو                   واحد:دستگاه تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1411 1333 1338 1331 1331 /  سال شرح 

 01،111،882 0،011،801 0،018،028 7،101،187 1،000،081 برآورد تقاضای داخلی

 2،011 2،011 2،011 2،011 2،011 برآورد صادرات

 1،002،108 1،010،801 2،070،811 2،081،011 2،011،111 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 4،112،342- 3،783،111- 3،187،373- 2،121،738- 823،331 عرضه(کمبود مازاد)

 

 اسمی و عملی طرحتعیین ظرفیت -7

 سال پنجم سال چهارم سل سوم سال دوم سال اول واحد سنجش شرح                 سال

 %011 %011 %01 %71 %01 دستگاه درصد استفاده از ظرفیت

جعبه فرمان هیدرولیکی برای 

 فروش به بازار یدکی کشور
 000.111 000،111 012811 08111 70011 دستگاه

 

 عملیاتیشاخص های -1

 واحد مقدار شرح

 روز 811 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 7 زمان هر شیفت



 مواد اولیه  -1

 واحد شرح

 عدد قطعه رک ماشینکاری شده

 عدد قطعه پنیون ماشینکاری شده

 کیلوگرم فوالد فورج برای سیبک و مفصل

 سری پوسته ماشینکاری شده

 سری قطعات اماده

 سری لوازم بسته بندی

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد سنجش  شرح                           سال 

 %011 %011 %01 %71 %01 دستگاه درصد استفاده از ظرفیت 

جعبه فرمان هیدرولیکی برای 

 فروش به بازار یدکی کشور
 000111 000111 012811 08111 70011 دستگاه

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 80.10% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 88.11% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 0.21 دوره بازگشت سرمایه عادی

 ریالمیلیون  10.011.10 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %20.18 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 %80.21 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 11.000.10 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 08.071.10 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %0.00 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %00.10 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %10.08 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %21.17 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


