
 :معرفـی طرح و هدف از اجراي آن  .1

 )ABS(طرح تولید سیستم ترمز ضد قفل خودرو 

ـ  ABSبومی سازي تولید اجزاي ترمز  ه همراه با انتقال تکنولوژي و دانش فنی، همچنین افزایش عمق ساخت داخل ب

 ABSمنظور کاهش قیمت تمام شده مجموعه ترمز 

 

 :نوع و مشخصات محصول  .2

  :که شامل قسمت هاي زیر می باشد ABSشرح ذیل و مونتاژ مجموعه مدوالتور تولید بخشی از اجزاء به 

   ECU(Electronic Control Unit(واحد کنترل الکترونیکی یا 

   HCU (Hydraulic Control Unit(واحد کنترل هیدرولیکی یا 

 پمپ ، سیلندر اصلی ، سلونوئیدها ، اکوموالتورها ، حسگرهاي سرعت

 

 :بررسی بــــازار .3

  صنایع خودروسازي :صرف کنندگان عمدهم

  ست1،450،000 : میزان تقاضا 

سـازان  صرفاً تأمین نیـاز خودرو  در حال حاضر تولید کننده داخلی در کشور وجود نداشته و :میزان تولیدات داخلی

  .گیرد داخلی از مجاري بازرگانی انجام می

آمار دقیـق واردات ایـن کـاال      ، تفکیک)ABS(مجموعهبا توجه به عدم تعریف کد تعرفه مجزا براي   :میزان واردات

  باشد امکان پذیر نمی

   درصد 90ظرفیت اسمی در سال با راندمان ) مجموعه( ست هزار 500 :طرح تولیدو ترکیب ظرفیت پیش بینی 

  دالر 87هر مجموعه در حدود : پیش بینی قیمت تمام شده محصول 

  دالر   100هر مجموعه برابر با  :قیمت فروش محصول 

 

 :روش تولید و تکنولوژي موردنظر .4

بزرگتـرین تولیـد کننـده قطعـات خـودرو در       ، Zhejiang Wanxiang Precision Industryشرکت تکنولوژي 

  .م ترمز، اجزاء سیستم تعلیقسیست جعبه فرمان، پلوس،: مجموعه هاي برخی از این قطعات عبارتند ازچین 

ارسال می  ABSترمز  ECUاطالعات الزم را به شکل سیگنال به  حسگرهاي سرعت با تشخیص سرعت چرخها ، - 

  .کند

ECU-   خودرو تشکیل مـی   -با محاسباتی دقیق که اطالعات اولیه آن را تغییرات سرعت چرخشی چرخها و سرعت

   .ها را بدست می آوردخ دهد ، وضعیت چر

هینه و الزم را به هـر کـدام از ترمزهـا    به فعال کننده سیستم فرمان می دهد که فشار ب ECUدر ترمزهاي شدید  - 

   .اعمال کند

می گیرد فشار هیدرولیک را کاهش یا افزایش می دهند  ECUواحدهاي فشار هیدرولیک ترمز براساس فرمانی که از 

درصـد     30تـا   10و یا ثابت نگه می دارند به این ترتیب براي جلوگیري از قفل شدن چرخ ها نرخ لغزش مطلوب کـه  

 .ایجاد می شودمی باشد 

 

  



 :ابعاد فیزیکی طرح  .5

  متر مربع 20،000 :مساحت زمین منطقه ویژه اقتصادي بیرجند          : محل اجراء 

 مترمربع300 :   اداريمترمربع    1830: خدماتی     مترمربع 2,000:  تولیدي:  سطح زیربنــا 

   :امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  متر مکعب در ساعت 700:   گازکیلووات در روز         500  :  برق           متر مکعب در روز 17 : آب  

 کاري براي دو شیفتنفر   99 :تعداد و ترکیب نیروي انسانی طرح 

 

  :ابعاد اقتصادي طرح  .6

    : کـل  گذاري برآورد سرمایه

  )میلیون ریال( 340،827 : ریالی  دالر       6،309148: ارزي :  مورد نیاز                           

  )میلیون ریال(  506384:گذاري کل  جمع سرمایه                                        

  : گذاري ثابت برآورد سرمایه

  )میلیون ریال( 54،240 :ریالی دالر         6،309148 :ارزي :  مورد نیاز                            

  )میلیون ریال(  219791: گذاري ثابت جمع سرمایه                                         

  استفاده از تسهیالت بلند مدت و کوتاه مدت ریالی جهت تامین بخشی از :بینی منابع تأمین سرمایهپیش

 سرمایه گذاري ثابت و در گردش طرح و همچنین آورده سهامدارن جهت مانده سرمایه گذاري در هر دو بخش

  

 :ص هاي اقتصادي طرح پیش بینی شاخ .7

 

  شاخص طرح  عنوان شاخص

  سال 5حدود   )بدون فاز ساخت( دوره برگشت سرمایه

  ر.م 449،425.92  نقطه سر به سري در ظرفیت اسمی

  درصد I.R.R  36.91نرخ بازده داخلی 

  

  : برنامه زمان بندي اجراي طــرح  .8

 شرح فعالیتها
)ماه(مدت انجام فعالیت ها  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                         امکانسنجی مطالعات گزارش تدوین

                         تسهیالت اخذ اداري مراحل انجام

                         زمین خرید

                         سازي محوطه

                         سازي ساختمان

                         آالت ماشین خرید

                         اندازي راه و نصب

                         آزمایشی تولید



 :  ارزیابی نهایـــی 

 

   با توجه به نتایج حاصله ارزش حال سرمایه گذاري طرح مثبت بوده و از جذابیت قابل قبولی براي سرمایه گـذاري

می باشد، اجـراي ایـن   ) ٪21(باال تر از نرخ تنزیل )   ٪ 91/36(از آنجایی که نرخ بازگشت سرمایه . ر می باشدبرخوردا

طرح از کشش و جذابیت خوبی برخوردار بوده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حساسیت در مورد شاخصـهاي تـأثیر   

 .گذار مالی نیز گویاي این مطلب است

 بایسته است با عقد  قرارداد تضمین فـروش  )هاي خودروسازي شرکت( یدار انحصاري از طرفی با توجه وجود  خر ،

  .مالحظه اي کاهش دادیسک سرمایه گذاري را تاحد قابل محصوالت طرح به مصرف کننده نهایی ، ر


