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  : 1 فصل
  SUMMERY EXECUTIVE :يياجرا خالصه

 يبردار بهره به مربع متر 84000 مساحت به زيتبر شهر در 1360 سال در عمال، )IPMC( رانيا ستونيپ تكشر

   .باشد  مينيپ گژن و ستونيپ انواع ديتول، تكشر تيفعال دامنه. است دهيرس

 لكيتش را تكشر نيا سهام صاحبان نيتر ياصل %17/18 با عظام خودرو قطعات گروه و %69 با خصوص بخش

   .دهند مي

. ندك  ميديتول را ينيبنز و يزليد ستونيپ نوع 30 بر افزون، يانسان يروين نفر  649 از يريگ بهره با تكشر نيا

 و يزليد بخش در OM457 اروسيكا ستونيپ  و FH12 – نزكيپر توركترا -F12 ولو -N12 ولو( رينظ يمحصوالت

TU5-OHV- EF7- TU3 - L90 دنباش  ميتكشر نيا ديجد محصوالت از) ينيبنز بخش در.   

 در رشد به است توانسته تكشر نيا 1384 سال در، باشد  ميOE- OES- AM، تكشر محصوالت مصرف عمده بازار

 عنوان به OE بازار  .ابدي دست %3 اهشك با كي يپ و ديپرا گروه در و %7 انيكپ گروه در، %47 پژو گروه در OE بازار

 AM بازار باشد،  ميفراتر بازار نيا مصرف ازين از تكشر ديتول زانيم هك آنجا از .باشديم تكشر مصرف بازار هدف نياول

 تكشر نيا ياصلهاي  فرصت از يكي عنوان به  AM بازار .است شده گرفته نظر در تكشر هدف بازار نيدوم عنوان به

 تكشر يديتول خطوط ارتقاء و يزير برنامه مستلزم بازار نيا ازين به ييجوابگو هك ستيحال در نيا رود  ميشمار به

   .باشد مي

 از يناش %5 و فروش مقدار از يناش %38 (شيافزا %43 با، 1383 سال مشابه دوره به نسبت 1384 سال در فروش مبلغ

 سال به نسبت %68 زانيم به  AM بازار در فروش شيافزا، است دهيرس الير ارديليم 24 مبلغ به) فروش بكيتر و نرخ

 %40 زانيم به OES بازار فروش در اهشك .است داشته رشد 83 سال به نسبت %44 زانيم به OE بازار در و 83

  . باشد  ميواسطه بدون AM بازار در حضور جهت تكشر ياستگذاريس جينتا از 1383 سال به نسبت

، تكشر محصوالت يخوشنام ،OE بازار در عمده يقراردادها داشتن، تكشر محصوالت يرقابت يايمزا نيتر عمده از

   .برد نام يرقابت متيق داشتن و محصوالت قبول ابلق تيفكي
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 نهيهز در را 1383 سال مشابه دوره به نسبت محصول واحد در %10 اهشك، تكشر 1384 سالهاي  نهيهز يبررس

، است داشته %4 معادل شيافزا، يديتول ميمستق دستمزد و حقوق نهيهز .دهد  مينشان يمصرف ملحقات و مواد

  .است داشته اهشك 5/15 حدود يالير نظر از 1383 سال به نسبت) يديتول سربار در( ميمستق ريغ دستمزد

 داشته 1383 سال مشابه دوره به نسبت %40 معادل شيافزا 1384 سال در، )ديتول سربار( ديتول ياتيعملهاي  نهيهز

  . است

 و يادارهاي  نهيهز. است تهداش شيافزا %79 حدود، 1384 سال مشابه دوره به نسبت 1384 سال در كاستهال نهيهز

   .است داشته 1383 سال به نسبت %44 حدود شيافزا ماهله سانسيل نهيهز به توجه با، يالتكيتش

 مجدد يمهندس به توان  ميآنان موفق يهايتوانائ از .باشند  مينفر 15  از لكمتش رانيا ستونيپ تكشر يتيريمد ميت

   .ردك اشاره OHV ستونيپ رينظ يمحصوالت

 انيز ارديليم 34 به رقم نيا 1383 سال در. است داشته يصعود يروند، 83 سال از تكشر ياتيعمل) انيز( سود روند

 سال در سود ارديليم 18 رقم شود  ميينيب شيپ. است شده منجر ياتيعمل سود ارديليم 14 به 84 سال در، ياتيعمل

    .گردد محقق 1385

: متال سيليكوم، كانادا: نيكل، سرچشمه مس: مس ،كو ايران: آلومينيوم( بترتي به ايران پيستون شركت گانكنند تامين

   )آلمان: منيزيم،ژاپن، اپفكو لهماه، زهگوت :رينگ،يزد ايران): پين گژن(  آلياژي فوالد، چين

 سهم ورقه 5,204,929 به منقسم الير 52,049,290,000 به شيافزا مرحله سه از پس حاضر حال در تكشر هيسرما

 سازمان، عظام خودرو قطعات گروه، يخصوص بخش بيترت به تكشر ياصل سهامداران .است افتهي رييتغ يالير ارهز ده

 يخصوص يمال سازمان، رانيا ستونيپ يديتول تكشر نانكارك، آلمان ماهله تكشر، ياصالت – يساز يخصوص يمال

   .باشند  ميعظام يگذار هيسرما تكشر و يتالكو – يساز
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   :2 فصل

  HISTORY BUSINESS  :تكرش شرح

   :تكشر خچهيتار - 1
 ماه اسفند هفتم در شركت اين. باشد  مييزليد و ينيبنز يستونهايپ  كننده ديتول)خاص يسهام( رانيا ستونيپ تكشر

 شركتهاي ثبت اداره در نام با ريالي هزار ده سهم ورقه 22000 به منقسم ريال ميليون 220 اوليه سرمايه با 1353 سال
  . رسيد ثبت به 1181 شماره تحت زتبري

  : است بوده ذيل شرح به ثبت تاريخ در شركت اوليه سهامداران
  درصد              

    %35                     ناسيونال ايران عام سهامي شركت
  %30                     ايران معدني و صنعتي توسعه بانك

  %30                       غربي آلمان ماهله شركت
  %5                        نيا صنعتي رضاغالم آقاي

              100%    
 تغيير ريالي 10000 سهم ورقه 5204929 به منقسم ريال  52049290000 به افزايش بار سه از پس شركت سرمايه
  . است يافته

   :تكشر تيفعال دامنه - 2
  : است شده بيني پيش ذيل شرح به آن اساسنامه 3 ماده طبق شركت فعاليت موضوع

   پيستون انواع توليد )الف
   باشد مربوط شركت فعاليت موضوع با مستقيم غير و مستقيم به طور كه عملياتي گونه هر )ب
 اين موضوع با آن موضوع كه رااي  موسسه نوع هر العاده فوق عمومي مجمع موافقت با تواند  ميشركت برآن عالوه )ج

 يا و بخرد ثالث اشخاص از را موسسات اينگونه يا نمايد اسيست، باشد مربوط ب و الف بندهاي در مندرج نحو به شركت
  . نمايد مشاركت بداند صالح كه نحوي هر به موسسات آنگونه در
  پين گژن توليد )د

   :محصوالت - 3
 در نيا. است دهيرس 1384 سال در محصول 34 به 1380 سال در محصول 22 از تكشر محصوالت تنوع روند
   .باشد  ميمحصول 37، 1385 سال ينيب شيپ هك ستيحال

   :باشد  ميليذ قرار به تكشر يديتول خطوط تنوع
  )يزليد خط يك و ينيبنز خط 2 (ماهله خط 3
  )ينيبنز( رهك خط 2
  )يزليد خط يك و ينيبنز خط 2 (سريوا خط 3
   سرد سترودكا ينيبنز خط 1
   يارك نيماش يزليد خط 5
   :محصوالت تيفكي -4
 يباال تيفكي ارائه و شورك يخودروساز صنعت در حضور يطوالن سابقه لحاظ به انريا ستونيپ تكشر يتجار نام

 يالملل نيبهاي  نامهيگواه داشتن .دارند يوفادار تكشر به انيمشتر و است برخوردار يمناسب گاهيجا از محصوالت
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 به سازمان نيا دتعه از توان  ميرا آلمان MAHLE سانسيل  و مگاموتور +B و وكساپ A ديگر -  IMSاستاندارد
  .برشمرد محصوالت يباال تيفكي

  
   :محصوالت يگذار متيق - 5

 خودروساز تكشر طرف از استعالم و ارخانهك شده تمام متيق اساس بر OE بخش در محصوالت يگذار متيق روش
  .شود  مييگذار متيق يموازبه صورت 

   .رديگ  ميصورت يترقاب به صورت امالك و رقبا فروش متيق يبررس اساس بر AM بخش در
 به .باشد  مييمقطع نوسان در تكشر محصوالت عرضه با امالك AM بازار  در محصوالت متيق هك ستيحال در نيا

 گريد حالت در .دهد  ميشيافزا را متيق نيا بازار، نباشد موجود) يزليد( محصوالت يموجود هك يصورت در مثال طور
 يگذار متيق تابع و شده خارج نرمال حالت از تكشر محصوالت متيق يتقاضا رشد ليدله ب سال آخر يماهها در

  . شود  مييفروش خرده
 يلك طور به، فروشان خرده بازار در متيق بودن يرقابت به توجه با  :فروش خرده توسط اجناس نرخ نرمال شيافزا
 هك باشد  ميسال آخر ماه دو خاص موارد .باشد  ميتكشر متيق شيافزا تابع فروشان خرده توسط اجناس نرخ شيافزا
 يمواقع در نيهمچن .گردد  ميخارج يحدود تا نرمال حالت از متيق شيافزا نيا كيدي قطعات يتقاضا شيافزا ليدل به
 اهشك اثر در ،)شود  ميمحسوب بازار در فرد به منحصر يمحصول  هك يزليد محصوالت از يبرخ( تكشر ستونيپ هك
   .گردد  ميعرضه اهشك علت به متيق شيافزا يكپ جاديا باعث، نشود عرضه بازار به ديتول
 شورك سراسر در يندگينما شعب هيلك در محصوالت متيق ردنك ينرخ يك بر تكشر استيس  :نندگانك عيتوز
   .باشد  ميتكشر شده نييتع متيق تابع متيق نيا اساس نيبرا .باشد مي
  
  :خدمات -6
 نيا .دينما  مييحرارت اتيعمل خدمات ارائه به اقدام نيشليآ يحرارت ياتيعمل ورهك دو داشتن با رانيا ستونيپ تكشر
 از )الير ارديليم(3,316,680,096 بر بالغ يدرآمد، يحرارت اتيعمل ورهك يك داشتن با ،1384سال در هك ستيحال در
   .است شده تكشر ديعا اتيعمل نيا

 و يزليد نوع به بسته مقدار نيا هك )باشد  ميسنگهم ديتول( 5,000,000 بر بالغ ورهك دو نيا تيظرف حاضر حال در
   )باشد  مييديپرا محصول 6 با برابر 128 محصول يك يبرا يحرارت اتيعمل انجام زمان( بود خواهد نوسان در ينيبنز
  
    :تكشر بالقوه انيمشتر -7

  . شوند  ميميتقس OE-OES- AM بخش سه به تكشر بالقوه انيمشتر
 رمانك، زليد پايسا، زليد خودرو رانيا، پايسا، خودرو رانيا  :شامل خودرو ديولت ارخانجاتك  ،OE بازار -1

  زيتبر يساز توركترا، خودرو شهاب، خودرو نيزر، بهمن گروه، خودرو
  كدي پايسا تكشر – گواه تكشر – )وكسايا( خودرو رانيا قطعات عيتوز تكشر ،OES بازار -2
 عنوان به هستند زكمتمر گريد يشهرستانها و تهران بازار در هك يداخل انيمشتر حاضر حال در، AM بازار -3

  .اند شده گرفته نظر در بازار نيا انيمشتر
  
  :عيتوز يانالهاك - 8

 در هك گرفته قرار فروش ندگانينما و نندگانك عيتوز پوشش تحت شورك لك از درصد 70 حدود :AM بازار -1
   .باشد  ميشيافزا حال
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 و يداخل يخودروسازهاي  تكشر به عيتوز يانالهاك لحاظ از بازار نيا نبود محدود به توجه با :OE بازار - 2
 وها  تيفعال .دارد قرار يمتوسط تيوضع در تكشر، پايسا و خودرو رانيا بزرگهاي  تكشر با ارتباط يبرقرار
 در شانيا با اتباتكم قيطر از ديجد سازان خودرو بازار از يسهم گرفتن جهت يابيبازار بخش درهايي  برنامه
   .باشد  ميانجام حال

   :يمشتر با ارتباط - 9
   است نموده ليذ يتهايفعال به اقدام، مدار يمشتر رديكرو با رانيا ستونيپ تكشر

 داريخر يبرا محصول يسودآور و مناسب فروش راژيت، يرقابت متيق و تيفكي با محصوالت ارائه با تكشر -1
   .دارد انتظار يمشتر زا را موقع به مطالبات وصول عوض در و نموده جاديا

 )االك املك سبد( خوشنام و معتبر ندگانينما قيطر از االك مناسب عيتوز -2

 )ارانكريتعم – ارانكتراش – فروش ندگانينما (انيمشتر نظرات افتيدر جهت يتخصص ينارهايسم يبرگزار -3
   خودرو صنعت با مرتبط يعموم و يتخصص يشگاههاينما در حضور -4

  
   :رانيا ستونيپ تكشر تيريمد وهيش 10
 هدف. است داشته )مودوالر( ياقمار يبخش ساختار ارائه در يسع، تكشر يسازمان فرهنگ نگاه با تكشر عامل تيريمد
 را بكيتر نيا انتخاب علت. است بوده يديتول ياالك نوع اساس بر يديتول يواحدها يسازمانده بكيتر نيا از ياصل
 تر عيسر يريگ ميتصم انكام، ييا نهيهز زكمرا نگرش با يديتول يواحدها ردكعمل يرسحساب امر در سهولت در توانيم

 سازمان در ينديفرآ مدل استقرار تيريمد هدف حاضر حال در. دانست آنان يارك حوزه يساز شفاف و رانيمد
   .باشد مي
  
  :ديجد ينولوژكت يريارگكب -11
 به توان  ميآن يايمزا نيتر ياصل از. داراست را خود خاص بيمعا و ايمزا صنعت نيا در ديجد ينولوژكت يريارگك به
 و راتيتعم در ييتوانا عدم .ردك اشاره) ماهله يميقد خطوط به نسبت برابر 3 ديتول سرانه( ديتول زانيم شيافزا

 ياصل از خطوط نيا يبرش يابزارها و كيدي قطعات، يانداز راه و نصب، ديخر نهيهز بودن باال، دستگاهها نيا ينگهدار
   .باشد  ميتكشر نيا در ديجد ينولوژكت يريارگكب بيمعا نيتر
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   :يسودآور و رشد اهداف -12
   :مدت بلند اهداف

  ارخانهك ياسم تيظرف به دنيرس و ديتول شيافزا  هيسا در تكشر يسودآور شيافزا
  )جامعه و نانكارك – انيمشتر – سهامداران( سازمان نفعانيذ يمند تيرضا شيافزا

  
   :ساله 3 افق در يكاستراتژهاي  برنامه، خرد اهداف

  يكاستراتژهاي  برنامه  خرد  اهداف  النك اهداف  
 يسودآور شيافزا

  تكشر
 يبقا و يداريپا از نانياطم

 سر به سر نقطه و شده تمام متيق برآورد به لين   سازمان مستمر

   هياول منابع ديخر متيق اهشك   تيفكي افت بدون نهيهز اهشك
 بهبود – يمشتر تيرضا بهبود

   سازمان وفادار انيمشتر نگهداشت   محصول تيفكي

هاي  برنامه
 يكاستراتژ

 1 افق در
  ساله

 شيافزا
 يمند تيرضا
  نفعانيذ

   سربارهاي  نهيهز اهشك   افزوده ارزش جاديا
 يسودآور شيافزا

 هدف يبازارها در فروش يژاسترات نيتدو   بازار در تيموفق بهبود  تكشر
OE, AM, OES, EXP 

 شيافزا
 يمند تيرضا
  نفعانيذ

 / يانسان يروين ردكعمل يابيارز و توسعه   نانكارك تيرضا بهبود
   متخصص يروين نگهداشت

هاي  برنامه
 يكاستراتژ

 2 افق در
 شيافزا  ساله

 يمند تيرضا
  نفعانيذ

  ارك فرهنگ بهبود   ستميس مستمر بهبود

 شيافزا
 يمند تيضار

  نفعانيذ

 بهبود / محصول تيفكي بهبود
 كسير اهشك / ستميس مستمر
   يگذار هيسرما

Joint Venture آلمان ماهله تكشر با شدن   

هاي  ستميس مستمر بهبود  تكشر يسودآور
 ERP ستميس استقرار   ياطالعات

هاي  برنامه
 يكاستراتژ

 3 افق در
  ساله

 هيلك در سازمان ردكعمل بهبود  سازمان يتعال
  ها نهيزم

 زهيجا سبك و يسازمان يتعال مدل استقرار
   يور بهره
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   :)طيمح – جامعه(يسازمان برون نگرش با مدت وتاهك اهداف
  

  مدت وتاهك اهداف  يطيمح عوامل فيرد
 طيمح يآلودگ اهشك  1

   ستيز
  )يزليد – سوز دوگانه( نيگزيجا محصوالت ئهاار -1
  يژانر مصرف اهشك -2
  يصنعت و يبهداشت پساب افتي باز -3
   سبز يفضا جاديا -4

    هياول مواد نيتام منابع يساز نيگزيجا مطالعه -1   ياقتصاد ميتحر آثار  2
 ياستهايس راتييتغ  3

   در دولت
   ارك نيقوان 

  ستاد به صف نسبت مطالعه -1
   يانسان يروين ليتعد -2
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   :3 فصل
  Service or/and Product The  :خدمات و محصوالت

 

 :تكشر محصوالت ستيل - 1
  محصول نوع   شرح  فيرد
   ينيبنز   XU7 پژو ستونيپ  1
  ينيبنز   XU9 پژو ستونيپ  2
  ينيبنز   سكدولو انيكپ ستونيپ  3
  ينيبنز   ديپرا ستونيپ  4
  ينيبنز    HC-1600 ستونيپ  5
  ينيبنز   LC-1600 ستونيپ  6
  ينيبنز     Z24 سانين ستونيپ  7
   ينيبنز   رنو ستونيپ  8
   يزليد   يرومان توركترا ستونيپ  9

  يزليد   128 وهگر ستونيپ  10
  يزليد   97 گروه ستونيپ  11
   يزليد  115 گروه ستونيپ  12
   يزليد N10 ولوو ستونيپ  13

 
  

  :توسعه حال در محصوالت يمعرف - 2
 FH12 ،  ,OM457   355 ،نزكيپر توركترا، املك F12 وولو، املك N12 وولو :يزليد      -2-1

OM 
 L90, Rio،TU5،TU3، OHV,EF7 :ينيبنز -2-2
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  :تكشر محصوالت يرقابت يايمزا - 3
 محصوالت

AMيزليد  AM ينيبنز  OE يزليد  OE ينيبنز  
  يرقابت تيمز

 
  

 و يضمن شتريب ها قرارداد
 است يشفاه

 
 عمده يقراردادها ساله دو و يك يقراردادها

  
 

 اي يخارج يتهاكشر به نسبت يحدود تا
 يداخل ديتول از تيحما بر يمبن دولت

 يانحصار حقوق

 )1(تيفكي    

)3(  )2(   
 

 متيق  رقبا يمساو اي شتريب

 
 يحدود تا

 
 يحدود تا

 
 اديز

 
 )4( يتجار نام اديز

    
 از پس خدمات
 )5(فروش

  
 مانند معتبر يخارج نندگانك ديتول مورد در اما است مشهود يداخل يرقبا به نسبت يبرتر تيفكي مورد در )1

 تكشر محصول تيفكي بودن تر نييپا يبرخ در و يسطح هم موارد يبرخ در،يژاپن و  يسي،انگليآلمان يتهاكشر
  .دارد وجود

   .باشد  مييرقابت ضعف اي و تيمز يرقابت توركفا نيا مختلف محصوالت كيكتف به )2
 شاهك حال در رقبا تيزم نيا IPMC تكشر از مترك اريبس يمتهايق با نيچ و كتر يرقبا ورود با حاضر حال در )3

 رينظ يمحصوالت در و يرقابت تيمز يك )TU5 ستونيپ( مانند يمحصوالت در يرقابت توركفا نيا .است حذف اي
   .شود  ميمحسوب يرقابت نقص يك )ديپرا(

 استيس به توجه با و .باشد  ميمترك يخارج سرشناس يرقبا مورد در يول اديز تيمز نيا يداخل يرقبا مورد در )4
  . است يحدود تا AM بازار در و اديز بازار نيا در تيمز نيا OE شبخ در قطعات داخل ساخت

 هك خودرو راتيتعمهاي  نهيهز پرداخت يحت و گسترده فروش از پس خدمات و يگارانت شامل، افتهي بهبود خدمات )5
 صورت به نبوده يقبول قابل آنها اتياكش هكها  يبرگشت از يبرخ قبول زين و شده جاديا تكشر محصول لكمش اثر در

   .شود  ميرفع يمورد
  



 »١٢«  MD-BP-01-04 

  ديتول خطوط تيظرف -4
 در ديتول تيظرف

 روز260
  ديتول تيظرف يارك فتيش زانيم

 )تيظرف نيباالتر با محصول(
تنوع محصوالت  ديتول خطوط

 1 خط ماهله يزليد 9 400 3 312000

 2 خط ماهله ينيبنز 6 800 3 624000

 3 خط ماهله ينيبنز 4 800 3 624000

 5 خط رهك ينيبنز 7 700 3 546000

 6 خط رهك ينيبنز 9 400 3 312000

 7 خط  سريوا ينيبنز 1 1050 3 819000

 8 خط سريوا ينيبنز 5 1050 3 819000

 9 خط سريوا يزليد 6 400 3 312000

4368000  
  5600    روز 260 در

  ديتول روند   يارك فتيش يك در

  2615434                                                                                   84    درسال ديتول يواقع زانيم
  %40                                                                              :ارخانهك ياسم تيظرف از انحراف درصد

  
85   

 ديتول روند 80 81 82 83  84 )ينيبشيپ(

 ينيبنز 1252121 1660267 1864962 1858984 2413309 2488280

 يزليذ 263157 223060 159859 188977 202125 388878

 لك جمع 1512278 1883327 2024821 2047925 2615434 2877158

% 10 % 27.7 % 1.14 % 7.5 % 24.5  ------- 
 ستونيپ ديتول روند
 ينيبنز و يزليد

 روند ملحقات 632.740 799906 753384 1314234 1882117 1400000
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   :ديجد محصوالت و تكشر يفعل محصوالت انتخاب ليدال - 5
 از زين ديجد محصوالت هك ستيحال در نيا، است بوده بازار طيشرا تابع AM بازار در تكشر يفعل محصوالت انتخاب

 تيفكي و تكشر سابقه به توجه با )OE بازار( مصرف بازار ششك، است ركذ به الزم .است نبوده يمستثن عمر نيا
   .باشد  ميسمت نيا به شده ارائه محصوالت

 
   :تياولو اساس بر  تكشر توسعه و يطراح  يتهايفعال -6

يرد  پروژه عنوان
  ف

  ديتول يتهايظرف توسعه  محصول يطراح
 زمان ينيب شيپ

  پروژه اتمام
 شده ينيب شيپ نهيهز

  ----  85 خرداد انيپا    TU5 ستونيپ توسعه و يطراح  1

  )الير( 800000000 85 وريشهر انيپا   TU3 ستونيپ توسعه و يطراح  2

  )الير(1210000000  85 آذر انيپا  OHV ستونيپ توسعه و يطراح  3
  )وروي( 65000

  )وروي( 235000 85 آذرماه انيپا   EF7 ستونيپ توسعه و يطراح 4

5 
ستونيپ توسعه و يطراح

  )الير( 1500000000 85 وريشهر انيپا     نگهير چهار نزكيپر

6   
يگر ختهير ارگاهك توسعه

6000000 تيظرف تا
   سال در ستونيپ

  )الير(1050000000 85 وريشهر انيپا
  )دالر( 65000

ساتيتاس اصالح و توسعه    7
  )الير(4216550000  85 سال انيپا   زاتيتجه و

  85 سال انيپا  نيپ گژن ارگاهك توسعه    8
  )الير( 300000000

  )وروي( 950000
  )دالر (18000

  
  )باشد  ميقرارداد شدن يينها به منوط( L90   :تكشر ندهيآ محصوالت ينيب شيپ -7
  
  
  
  



 »١٤«  MD-BP-01-04 

   :نندگانك نيتام - 8
   .باشد  ميليذ قرار به تكشر محصوالت هياول مواد ياصل نندگانك نيتام

  نيتام منابع  هياول مواد
  ينيبنز پيلكسر
   يزليد پيلكسر

   - آلمان  Aspee- Bumman يانيكپ
Aspee هند   

 يزليد نگير
   ينيبنز نگير 

 Mahle Cofap ليبرز– فرانسه موگول فدرال تكشر
 Daisho- Perfect circle ژاپن - Mahle Cofap ليبرز
 

  نيپ گژن
   بوش و گريتر نگير

Mahle Suko  (XU7)  
Appo نيآرژانت – BH- واالقطعه – Yatai  )شيآزما حال در(  

    :از ديخر) يالمهد – وك راليا تكشر صوالتمح(    ومينيآلوم
  شفق ياالك ستاره – فلز ويكن نيام – سبوح نور – ريتدب مهر قيتوف

   يكتركال نايس :از ديخر) باهنر ديشه محصوالت (   مس
   يداراب يبازرگان – نيام گداز نينو -  ريتدب مهر قيتوف تكشر   ميزيمن
   يتفرش نيحس – سمن دشت گل – يغفار يبازرگان   ليكن
 فلز ويكن نيام -IMD – ريتدب مهر قيتوف – سمن دشت گل – يغفار يبازرگان  متال ونيكليس

   نيام گداز نينو و
  )يجزئ ديخر( يرازيش فوالد –) عمده ديخر( رانيا ياژيآل فوالد   فوالد
   آلمان ولف اتو   استراتس تسمه

   رانيا فارس تكشر EP اورالك
   انبهر نفت   يصنعت روغن

  
   :نندگانك نيتام انتخاب ليدال - 9

 نيتام يابيارز پرونده به توجه با( موقع به ليتحو، مناسب متيق، )قطعات سازندگان يبرا( تيفكي نامهيگواه داشتن
   ،TEST REPORT موقع به ارائه، ها يبده پرداخت مناسب طيشرا، )نندگانك
  

   :ديجد نندگانك نيتام افتنيهاي  روش – 10
   :يارجخ منابع

 افتيدر جهت اتبهكم، يخارج ديجد نندگانك نيتام افتني يبرا ينترنتيا قاتيتحق انجام  :آالت ابزار و كيدي قطعات
 جهت الزمهاي  يابيارز و نمونه يبررس، نندهك نيتام يسو از نمونه ارسال، ديخر طيشرا استعالم و محصول نمونه

  .ديجد نندهك نيتام انتخاب
     ثابت منابع از ديخر  :تملحقا و يمصرف قطعات
   :يداخل منابع

   اول تابك از استفاده و نترنتيا، يداخل يشگاههاينما، ديخر ارانكهم از قيتحق و بازار از استعالم
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   :هياول مواد ديخر ياستراتژ نييتع -11
، مس، ومينيآلوم مورد در) تهران TME بورس( يداخل بازار روند و) لندن  LME بورس (يجهان بازار روند اساس بر
 يزير برنامه سال مختلفهاي  ماه يبرا مواد نيا متيق اهشك اي شيافزا ينيب شيپ اساس بر و شود  ميگرفته ليكن

   .شود مي
  :امر نيا ياصل ليدال .باشد  ميتر نيپائ سال دوم مهين به نسبت سال هر اول مهين در يديتول هياول مواد نرخ

  )يصنعت مصارف در باالخص( يانرژ و سوخت مصرف اهشك و الس اول مهين در هوا يدما شيافزا -
 ستميس يجا به ارزان ييايدر نقل و حمل ستميس از استفاده انكام و سال اول مهين در ييهوا و آب بهتر طيشرا -

   گران ييهوا و ينيزم نقل و حمل
   مهيب و يدبن بستههاي  نهيهز بودن تر نيپائ و سال اول مهين در ييهوا و آب بهتر طيشرا -
   يتابستان يمسافرتها انجام و ارخانجاتك التيتعط جهت به بازار در مصرف مترك يتقاضا -
 در هياول مواد ديخر شيافزا در يسع نندگانك ديتول اغل، سال هر شروع در تورم ريناپذ اجتناب دهيپد بروز به توجه با -
   .دارند را سال هر دوم مهين در ديتول حجم شيافزا و سال اول  مهين

  
   :نقل و حمل ستميس -12
   :يداخل يها ديخر
 مواد و قطعات ريسا مورد در و رديگ  ميانجام نندهك نيتام توسط نقل و حمل هياول مواد مورد در و عمده طور به
   .شود  ميياركهم  يداخل نقل و حملهاي  تكشر با) يجزئ(

   :يخارج يها ديخر
 امر نيا ليدل .گردد  مياستفاده يخارج يها ديخر جهت فوق روش از :FOB(FREEE ON BOARD) روش

هاي  مهيب اعتبار عدم و يداخل مهيبهاي  تكشر توسط حمل حال در ياالهاك مهيب اجبار در رانيا يدولت مقررات
 مختص روش نيا( .باشد  ميداريخر عهده بر محموله مهيب و حمل هيراك روش نيا در .باشد  ميشورك داخل در يخارج
  )باشد  ميييايدر قلن و حمل

 روش نيا در .شود  مياستفاده  )ثاقب شهاب تكشر( ييا جاده نقل و حمل از )فرانسه – آلمان( يشورهاك از ديخر در
 لكمش دچار سال از ييها ماه در روش نيا .شود  ميتوافق نندهك حمل تكشر با يارسال محموله وزن اساس بر

   )نوروز و سمسيرك(باشد مي
   .شود  مياستفاده ييهوا نقل و حمل از شود داده صيتشخ يفور كيدي قطعات به ازين هك يصورت در
  : صيترخ ستميس
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   :4 فصل
  Market The  :  بازار

  
  :بازار فيتوص - 1
. داشت خواهد خودرو صنعت در جهان ينهايبرتر يها گاهيجا به دنيرس يسو به بلند يجهش رو شيپ يسالها در رانيا

 توان  ميرا ليذ ليدال. است برخوردار يخوب ياقتصاد سالمت از صنعت نيا هك گفت توان نمي هك ستيحال در نيا اما
   :دانست صنعت نيا يرو شيپ ياصلهاي  چالش

  تقاضا از ديتول گرفتن شيپ و ديتول رشد ادامه-1
   صنعت نيا تجربه  عدم و يمشتر افتني و يجهان بازار در رقابت -2
    تمحصوال نيپائ تنوع و تيفكي -3
   شورك ساز قطعه و خودرو صنعت يبرا خطر زنگ و  يجهان تجارت سازمان در رانيا رشيپذ -4

 هك ستيحال در نيا است دانسته 22 مجموع در را رانيا رتبه 2005 سال در جهان سازان خودرو يبند رده نيآخر
  نشود، يرييتغ دچار نرايا شورك در يخودروساز صنعت هك يصورت در است ردهك ينيب شيپ ايكآمر PWC تكشر
  .رساند خواهد ايدن سطح در 5 مقام به را رانيا رتبه 2009 سال تا روند نيا

   :بازار يژگيو - 2
   :نمود اشاره ليذ موارد به توان  ميرانيا در ستونيپ بازار يهايژگيو از
 بازار در اما ردك فيتعر شفاف به صورت را آن توان  نميهك است ي به صورتAM بخش در رانيا بازار يدگيچيپ -1

OE است شفاف نسبتا بازار.  
   باشد  ميدارا را ستونيپ ديتول از تيحما توان هك است ييا گونه به رانيا يداخل بازار ليپتانس-2
 طرح( شود  ميآن به دنيرس جهت ياديزهاي  نهيهز متحمل تكشر هك است بزرگاي  گونه به رانيا يداخل بازار -3

   ).ساپكو كامباين
   باشد  ميرشد حال در رانيا در خودرو ازارب -4
   هستند برخوردار نندگانك مصرف نزد يخوب اعتبار و يخوشنام از تكشر محصوالت -5
 حس از بازار در انيمشتر تا است شده باعث شورك يساز قطعه بازار به هند و نيچ رينظ ييشورهاك ورود -6

   شود استهك شانيوفادار
 يكي يداخل يرقبا داتيتول با آنرا توان  نمييراحت به هك است ييا گونه به رانيا تونسيپ تكشر محصوالت تيفكي -7

  .رسد  ميفروش به بازار در يخارج محصول نام به را تكشر نيا محصوالت مواقع يبعض در هك ستيحال در نيا. دانست
   )شورك قاچاق( شورك اتكگمر و يقانون ستميس از خارج قطعات ورود -8
  )قطعات نيتام ياستراتژ – فروش ياستراتژ – ديتول آمار( نندگانك ديتول ياطالعات كبان وجود عدم -9
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  :هدف بازار - 3
 OE بازار) الف

، بهمن گروه، خودرو رمانك، زليد پايسا، زليد خودرو رانيا، پايسا، خودرو رانيا: شامل خودرو ديتول ارخانجاتك
   زيرتب يساز توركترا، خودرو شهاب، خودرو نيزر

 ساز خودرو ازين تعداد  االك شرح فيرد
  )عدد(

 يمشتر از سهم
  )درصد(

 ينيب شيپ
  فروش

  600000  %50  1200000   ملحقات بدون XU7پژو ستونيپ  1
  OHV 460000  6/95%  440000 انيكپ ستونيپ  2
  HC-1600 80000  51%  41000 انيكپ ستونيپ  3
  TU5-206 250000  48%  120000 پژو ستونيپ  4
  400000  %25  1600000   ديپرا ونستيپ  5
  TU3-206 120000  0  0 پژو ستونيپ  6
  36000  %100  36000   املك 128 ستونيپ  7
  13000  %100  13000   املك 97 ستونيپ  8
  400000  %66  600000   ستونيپ و شاتون مجموع  9
  1850000   فروش ينيب شيپ لك جمع

  
 OES بازار) ب

   كدي پايسا تكشر – گواه تكشر – )وكسايا( خودرو رانيا قطعات عيتوز تكشر
 

 )هدف بازار (AM بازار) ج
 در و بزرگ يافك اندازه به ديتول از تيحما جهت بازار نيا نيكل و ستين فيتعر قابل شفاف صورت به بازار نيا

 به هستند زكمتمر گريد يشهرستانها و )برق چراغ( تختيپا بازار در هك يداخل انيمشتر. است رشد حال
 و بوده نام خوش اريبس حضور يطوالن سابقه لحاظ به تكشر نيا يتجار نام و داشته يوفادار تكشر التمحصو
  . است نندگانك مصرف ديتائ مورد
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AM بازار در ستونيپ جذب ليپتانس    رانيا  

 بيضر  موتور پيت / مدل  خودرو گروه / نوع  فيرد
  مصرف

 ستونيپ بازار حجم
  سبك قابل سهم  )عدد(1385 سال

  %64  180000  300000  4  1725 سكدولو
پژو و 1600 اونجر   انيكپ  1

RD  
4  450000  278000  65%  

  XU9 4  120000  22000  18%  405 پژو  2
  XU7  4  20000  13200  66%  )405 سمندو، بارس( پژو  3

TU3  4  5840  5400  92%   
4 

  
 

  TU5 4  500  180  36%  206 پژو

  1100CC  4  60000  38000  60%  )5 رنو( سپند  5
-GTX-DM-CD5   ديپرا  6

NX  4  400000  240000  30%  
7  NISSIAN وانت Z24 4  350000  12000  3%  
8  MAZDA  0  0  80000  4  1600 مزدا  
9  DAEWOO  0  0  4000  4  لويس  

  508 و309 بنز بوس ينيم
    808 و 608 خاور

10  
  913 و911 خاور

  Q97  4  220000  143000  65% گروه

  Q115  6  280000  25000  89% گروه  302 اتوبوس  11

-1924 -1921 ونيامك  12
  128Q  6  130000  102000  78% گروه  355 اتوبوس-2624

13  
و فرگوسن يمس توركترا
موتور با آالت نيماش ريسا
  نزكيپر

  4R  4  100000  28000  28% نزكيپر

14  VOLVO ديجد و ميقد N10  6  28000  14000  50%  
  UTB108 4  40000  33000  83%   يرومان توركترا  15

  AM 1133780  43,8% بازار ينيب شيپ لك جمع
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   :5 فصل
  :The Competition:  رقباء

 ديتول تعدد به توجه با و بوده املك رقابت بازار يك OE ,AM بخش دو هر در حاضر حال در ستونيپ بازار  :رقابت -1

 شده برداشته بخش نيا در يانحصار گونه هر )OE( يدولت بازارهاي  استيس و يخارج خصوص به و يداخل نندگانك

   .است

   :رقابت يسخت -2

 نسبت رقباء متيق يبيتقر بودن ثابت حال نيع در و دستمزدهاي  نهيهز و هياول مواد نرخ شيافزا به توجه با :AM بازار

 يده ضرر سمت به يده سود تيوضع از تكشر )ديپرا جمله از( AM بازار محصوالت از يبرخ مورد در گذشته سال به

 وجود بازار در متيق داشتن نگه ثابت يبرا يسخت رقابت مورد نيا به توجه با و است رفته  محصوالت از بخش نيا در

 نيهمچن. دارد وجود AM بازار در ييباال فروش ليپتانس تكشر در گرفته انجام يابيبازارهاي  تيفعال به توجه با .دارد

 در و موجود يرقابت التكمش جمله از تكشر محصوالت از مترك متيق با كتر و ينيچهاي  تكشر يستونهايپ ورود

   .باشد  ميشيافزا حال

 خود ازين مورد ستونيپ نيتام و هيته بر يمبن شورك در يخودروسازهاي  تكشر استيس به توجه با :OE, OES بازار

 الزام به توجه با البته .دارد وجود ازارب نيا شتريب سهم تصاحب جهت يسخت رقابت )منبع 3 از حداقل( منبع چند از

 نسبت يداخل سازندگان متيق بودن باالتر صورت در يحت يداخل منابع از خودرو قطعات نيتام و هيته بر يمبن دولت

   .است آمده وجود به تكشر يبرا يرقابت تيمز يك، )تيفكي بودن برابر صورت در( يخارج به

 IPMC تكشر OE يخارج يرقبا -3

 صد 1382 سال سوم ماهه سه انيپا تا 1372 سال از كه باشند  ميفرانسه FM و pdc شركتهاي خودرو رانيا هگرو در

، ايپرش 405 پژو خودروهاي موتور براي CKD صورت به را TU5 و TU3 , XU7 , XU9 ستونهاييپ صد در

 از و شده خارج CKD حالت زا فوق ستونهاييپ نيتام 1382 سال چهارم ماهه سه از و كنند  مينيتام 206، سمند

 سال تا 1600 گروه در ولي. بود خواهد آنها  %100 از كننده نيتام IPMC شركت يخودكفائ بحث در 84 و 83 سال

 توسط OE ستونيپ %85 و %80 و %70 حدود بيترت به 1383 و 1382 و 1381 سالهاي در و %100 حدود 1380

IPMC گردد  مينيتام.  

 صددرصد كننده نيتام 1376 سال انيپا تا 1372 سال از ژاپن Art و كره Dong Yung شركت پايسا گروه در

 از  %45 82 سال در و IPMC 15% شركت 1381 سال از ولي. اند بوده CKD صورت به Z24 و ديپرا ستونهاييپ
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 خواهد AM و OE بخش در %60 باالي به اعداد نيا 84 سال انيپا تا و است كرده كسب را ديپرا ستونيپ OE بازار

  .ديرس

  

 IPMC تكشر  OE يداخل يرقبا -4

 ستونيپ تيظرف از %20 بعد به 1381 سال از ولي نداشته وجود داخلي بيرق 1380 سال تا خودرو رانيا گروه در

  .باشد  ميمطرح IPMC براي OE داخلي بيرق عنوان به و گرفته ستانكيانيپو شركت را 1600

 داخلي رقباي عنوان به %10 و %45 داشتن با بيترت به طوس سازان ستونيپ و ستونيپ پايسا شركت پايسا گروه در

OE باشند  ميمطرح ديپرا ستونيپ.  

  

 IPMC تكشر AM يخارج يرقبا -5

 EVERST , VESHING , ONROAD , KIA , SOFY COM ,: وانييتا

 MOPISAN , PISTON )كخطرنا بيرق بنز محصوالت در(, YENMAK , POWER PART :هيترك

SAN )كخطرنا بيرق توركترا محصوالت در(  

  ATS - DILITEX - HELPOLIT , HPC :سييانگل

   بيرق نيتر ياصل )HPC انيكپ محصوالت در(

   NURAL - K.S. , MAHLE, AMP :آلماني

 )انيكپ و تن ده، اتوبوس، ديپرا و انيكپ

   pcd - PERFECT CIRCLE, FM :فرانسوي

  ) سانين و ديپرا(Art – SPR :ژاپني

 )متيق يرقابت تيمز سرسخت بيرق ديپرا (MOBIZ:نييچ

  )تن 10، خاور(  SPR :هندي
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  تكشر  AM يداخل بالقوه يرقبا  -6

  محصوالت  اسمي تيظرف  عامل ريمد نام  آدرس  كارگاه / شركت نام  فيرد

كلتيس موتور ديپرا سانين  1،000،000  هاشمي مهندس  گانيگلپا   ستونيپاپيسا   1
  كانيپ

  تن ده بنز كانيپ  500،000  پناه حق مهندس  اشترجان – اصفهان  ارانك قطعه  2
  كانيپ  500،000  خييش مهندس  نينائ  ستانكيانيپو  3

 ديشه شهرك – زيتبر  زيتبر سازي ستونيپ  4
 تراكتور اتيف بوس نييم  100،000  قاسمي حاج  يرجائ

  نزيپرك و روماني
  مرغيس پيج كانيپ  100،000  طوسي  مشهد  نمونه گستر توان  5

 تراكتور اتيف بوس نييم  100،000  چقالو  كركج – زيتبر  زيتبر پورآذر  6
  نزيپرك و روماني

  كانيپ  100،000  سعادت  تهران جاده – زيتبر  قطعه نيآذر  7

 جاده 9 ك – مشهد  خراسان خودرو ستونيپ  8
 تراكتور اتيف بوس نييم  50،000  هامپا  قوچان

  رنو و نزيپرك و روماني

 ديشه شهرك – زيتبر  زيبرت آذران موتور  9
  كانيپ  100،000  مقدم  مييسل

  رنو كانيپ  20،000  عباسي  جادهقوچان – مشهد  عباسي  10
  رنو كانيپ  50،000  دري شابورين جاده – مشهد  ستونيپ رونيآ  11
 504 پژو انيژ رنو كانيپ  70،000  نوري  سيير نخ خ مشهد  نوري  12

 و نزيپرك و روماني تراكتور  50،000  لطفي  قوچان جاده مشهد  خراسان صنعت  13
  كانيپ

 تيكبر راهي سه زيتبر  آلوكاست  14
 كمپرسور و آب موتورهاي  20،000  احيير  سازي

 شهرك – اصفهان  تاموتوريگ  15
  رنو كانيپ  400،000  شيدرو  جي صنعتي

  كانيپ  400،000  فائق  گودرزيال  خودرو جهان  16
  كانيپ  200،000  خجسته  اراك كاست جهان سازي ستونيپ  17
  نزيپرك ديپرا  500،000  ثقفي  مشهد  طوس سازان ستونيپ  18

  



 »٢٢«  MD-BP-01-04 

  

   :6 فصل
 Marketing and Sales  :فروش و يابيبازار

  1385 سال بودجه يال 1381 سال از يالير فروش روند - 1

 لك جمع

 فروش

صد
در

 

صد EX Pفروش
در

 
صد   OSEفروش

در
 

صد OEفروش
در

 

AM صد   فروش
در

 

شرح
 

 فيرد

 1 1381سال  19,408,269,522  92,173,561,000  38,442,390,336  4,515,440,160  154,539,661,018

 2 1382سال 125,19 43,705,369,056 -31,56 63,081,138,560 -15,85 32,349,696,000 -100,00 0 -9,97 139,136,203,616

 3 1383 سال 21,50 53,103,209,912 59,25 100,455,250,156 -52,48 15,372,240,000 0 0 21,41 168,930,700,068

 4 1384 سال 62,69 86,394,122,396 43,89 144,542,957,704 -40,46 9,153,198,000 0 0 42,13 240,097,278,100

357,493,110,000 148,90  5 1385سال 96,84 170,054,550,000 24,60 180,103,560,000 -19,97 7,325,000,000 0 0

  

92,173,561,000

63,081,138,560

100,455,250,156

144,542,957,704

180,103,560,000

0

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

1 2 3 4 5

OE فروش

سال 1381 سال 1382 سال 1383 سال 1384 سال 1385
 

19,408,269,522

43,705,369,056
53,103,209,912

86,394,122,396

170,054,550,000

0

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

1 2 3 4 5

AMفروش

سال 1381 سال 1382 سال 1383 سال 1384 سال 1385
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38,442,390,336
32,349,696,000

15,372,240,000
9,153,198,000 7,325,000,000

0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

1 2 3 4 5

OSEفروش

سال 1381 سال 1382 سال 1383 سال 1384   سال 1385
  
  1385 سال در OE فروش ينيب شيپ - 2
 

 نوع  االك شرح  فيرد
  فروش

 ازين تعداد
  )عدد( ساز خودرو

 يمشتر از سهم
  )درصد(

 ينيب شيپ
  فروش

  OE 1200000  50%  600000   ملحقات بدون 1800 پژو ستونيپ  1
  OHV OE  460000  6/95%  440000 انيكپ ستونيپ  2
  HC OE  80000  51%  41000-1600 انيكپ ستونيپ  3
  TU5-206 OE  250000  48%  120000 پژو ستونيپ  4
  OE  1600000  25%  400000   ديپرا ستونيپ  5
  TU3-206 OE  120000  0  0 پژو ستونيپ  4
  OE  36000  100%  36000   املك 128 ستونيپ  7
  OE  13000  100%  13000   املك 97 ستونيپ  8
  OE  600000  66%  400000   ستونيپ و شاتون مجموعه  9

  1850000   تكشر فروش ينيب شيپ لك جمع
  4360000   ساز خودرو ازين لك جمع
  OE 42% بازار سهم درصد

  
   :فروش يهاياستراتژ - 3

  :OE بازار در فروش ياستراتژ )الف
 يخودروسازهاي  تكشر در خودرو ديتول تنوع به توجه با ندهيآ سال سه در رانيا ستونيپ يديتول تكشر ياستراتژ
 .باشد  ميباال ياستانداردها يدارا و ديجدهاي  ستونيپ ديتول خصوص در ياركهم جذب ودرو،خ رانيا تكشر خصوصا
 به بيترغ را ساز خودرو يتهاكشر هك است يرقابت ازاتيامت از آلمان ماهله سانسيل بودن دارا و  تكشر يطوالن سابقه
   .دينما  ميتكشر با خود تيفعال گسترش و ادامه

 به لين جهت در موتور ردكعمل بهبود و موتور يارائك شيافزا بر يمبنها  ستونيپ ديجد يحطرا و يساز نهيبه ييسو از
 از .باشد  ميرو شيپ يسالها در مناسب يها فرصت جمله از هوا يآلودگ اهشك خصوص در يطيمح ستيز اهداف
 نهيبه ونستيپ و يسوار يستونهايپ در OHV-EF7-TU5-TU3 يستونهايپ به توان هاي مي ستونيپ نيا جمله
   .نمود اشاره نيسنگ يخودروها درOM457 ديجد ستونيپ و  OM355 شده يساز
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  :AM بازار در فروش ياستراتژ )ب
   .بود خواهد ليذ ياصل بخش چهار به معطوف AMبازار در تكشر نيا يهاياستراتژ ندهيآ سال سه در

  انتخاب ليدال  هدف  محصول خودرو نوع فيرد
   وركمذي  خودرو ديتول عدم   موجود سهم نگهداشت  راك انيكپ

 ستونيپ  1
 انيكپ  ينيبنز

  سكدولو

به متيق نرمال شيافزا تكشر ياستراتژ
خروج تينها در و آن عرضه اهشك موازات

  .باشد  مي86 سال انيپا تا بازار از

خروج و محصول نيا بودن ده ضرر به توجه با
در و معابر از يآت يسالها در خودرو نوع نيا
يبرا بازار در محصول نيا اعتبار حال نيع

  ت،كشر

  ديپرا  ينيبنز  2

در محصول نيا بودن يديلك به توجه با
حاضر حال در تكشر محصوالت سبد

متيق بازار در محصول نيا فروش متيق
از رقبا ردنك خارج هدف و بوده ينفوذ
تكشر ياستراتژ .باشد  ميAM بازار
اهشك جهت محصول نيا فروش شيافزا
فروش متيق شيافزا و شده مامت متيق

نيا در يآور سود به دنيرس جهت
  .باشد  ميمحصول

ديتول اتخاذ و ديپرا خودرو افزون روز رشد
تكشر يسو از 85 سال در دستگاه 450000

روند توقف به توجه با هك ستيدرحال نيا. پايسا
نيا ديخر يتقاضا شورك در انيكپ ديتول

  .است رفته باال شورك در محصول

محصول نيا بازار از خروج تكشر ياستراتژ  سانين  ينيبنز  3
    باشد مي

و بازار نيپائ سهم و آن بودن ده ضرر ليدل به
   تكشر محصوالت سبد بر آن ريتاث عدم

XU9  
 405 پژو(

 )2000 مدل
  سهم نيا شيافزا و موجود سهم نگهداشت

فرض با دستگاه 89000 حدود در يبن شيپ
در باال ليپتانس و خودرو نيا ساله 10ريتعم
   بازار

XU7  
 پژو – سمند(

 پژو -405
  )پارس

معطوف ندهيآ سال سه در تيفعال نيشتريب
وركمذ نوع از سهم نيباالتر سبك به
صورت به وركمذ ستونيپ ليتحو .باشد مي

يباالتر افزوده ارزش از هك تكي سوپر
   اهم از .باشد  ميبرخوردار

شامل هك وركمذ موتور با خودرو افزون روز رشد
يداخل مناسب بازار با يسوار يخودر نوع سه
   .باشد مي

4  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ينيبنز

TU3،TU5 
  206 پژو

سهم شيافزا و 85 سال در يشيآزما ورود
شود  ميينيب شيپ( ندهيآ سال دو در بازار

بدست را بازار نيا سهم از %50 تكشر نيا
  )آورد

و تيفكي ، محصوالت نيا يباال افزوده ارزش
جمله از باال يطيمح ستيز ياستانداردها

   .باشد  ميمحصوالت نيا ديتول يايمزا

  1100 رنو  ينيبنز  5
به متيق نرمال شيافزا تكشر ياستراتژ
خروج تينها در و آن عرضه اهشك موازات

  باشد  مي86 سال انيپا تا بازار از

نوع نيا خروج و محصول نيا بودن ده ضرر
  معابر از يآت يسالها در خودرو

  يزليد  6
 115 گروه

 يموتورها(
OM360( 

آن نگهداشت و فوق بازار از %100 سبك
  ندهيآ سال 3 در

302 اتوبوس به متعلق ولمحص نيا هك آنجا از
تكشر نيا، دهيگرد متوقف آن ديتول و باشد مي
   .دارد را نكمم سهم نيشتريب سبك در يسع
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  انتخاب ليدال  هدف  محصول خودرو نوع فيرد
 128 گروه

 يموتورها(
OM355( 

سهم %100 سبك و  موجود همس شيافزا
   ندهيآ سال سه در بازار

ديتول روند ادامه – مناسب افزوده ارزش
خودرو رانيا تكشر در وركمذهاي  ونيامك
   زليد

 120 گروه
 N10 ولوو(

 و ميقد
  )ديحد

85 سال در بازار سهم شيافزا و نگهداشت
   - باال افزوده ارزش  ندهيآ سال سه در آن روند ادامه و

 توركرات
باعث انقالب از قبل توركترا نيا ديتول توقف   موجود سهم نگهداشت 108 يرومان

  .بماند ثابت محصوالت نيا بازار يتقاضا تا شده

 توركترا
  نزكيپر

محصول نيا فروش متيق حاضر حال در
خارج هدف و بوده ينفوذ متيق بازار در
ياستراتژ .باشد  ميAM بازار از رقبا ردنك

جهت محصول نيا فروش شيزااف تكشر
متيق شيافزا و شده تمام متيق اهشك

به دنيرس جهت بازار بر تسلط پس فروش
  .باشد  ميمحصول نيا در يآور سود

  .فوق محصول ديتول و بازار ازين شيازاف

7  
  

يساز نهيبه لحاظ از مناسب يزير برنامه با دارد نظر در تكشر نيا، يزليد محصوالت افزوده ارزش بودن باال به توجه با
   .دينما اقدام محصوالت نيا بازار سهم شيافزا به نسبت يفكي و يمك لحاظ از يديتول خطوط
يها ونيامك جمله از زليد خودرو رانيا تكشر يزليد يستونهايپ ديتول، فروش بخش در تكشر نيا مدت بلند اهداف
   .باشد  ميسوركا و تروسكا، اتگو
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   :يباي بازار يهاياستراتژ - 5
 ادهيپ به اقدام AM يبازارها در خود فروش زانيم شيافزا جهت 1385 سال در دارد نظر در رانيا ستونيپ تكشر
   :دينما ليذ يابيبازار يهاياستراتژ يساز

  
   نهيهز ينيب شيپ   يابيبازار ياستراتژ فيرد

الير 829800000 =12*69150000   شورك مختلف ياستانها در يتخصص ينارهايسم مورد 12 يبرگزار  1
   الير 556000000   كيدي قطعات و خودرو يتخصص شگاهينما 4 در حضور  2
،فروش ندگانينما جهت متنوع و مختلف يغاتيتبل يايهدا ارائه  3

  ارانكتراش و ها يكانكم
   الير 887000000

   الير 186000000  فروش ندگانينما به ماهانه BOUNS ارائه  4
   الير 76500000   ارخانهك از نياطبمخ از نفر 100 ديبازد  5

  
   الير AM  2159 بازار در محصول واحد در غاتيتبل نهيهز
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   :7 فصل
  Manufacturing and Operations  :اتيعمل و ديتول

  : تكشر يديتول خطوط در  1384 سال در ديتول زانيم و محصوالت تنوع - 1
  

 خطوط
 1384  سال در خطوط ردكعمل  انحرافات جمع  ديتول زانيم  محصول نوع يديتول

  )ينيب شيپ به ديتول نسبت(
97  41169  1270  

5/97  25174  1220  
115  9251  725  
116  3237  190  

  3650  6413  ميقد ولوو
128  72650  2731  

  0  5208  توربو 128
5/128  20755  1671  

، يزليد 1 خط
الن

س
 

هله
ما

  

129  3911  200  

97%  

  MC 29435  12600 ارك
 12794 81145  020 ارك
  3503  22112  030 ارك
  5590  9198  030 سكدولو

101  2989  360  
 2 خط

، ينيبنز
الن

س
 

هله
ما

  

108  17345  10450  

79%  

  STD  89661  5850 ارك
  HC  153620  14843 ارك
  2130  49316  020 ارك

 3 خط
، ينيبنز

الن
س

 
هله

ما
  1850  31168  030 ارك  

94%  

  STD  411975  19077 ديپرا
  1613  24023  025 ديپرا
  94  17721  050 ديپرا

  STD  13065  1463 سانين
  1560  4104  025 سانين
  165  5668  050 سانين

، رهك 5 خط
  ينيبنز

OHV 1630  0  

103%  

 BS-STD 32627 12122 ارك
 BS-020 47511 18867 ارك

، رهك 6 خط
 BS-030 30971 1856 ارك  ينيبنز

79%  
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 خطوط
 1384  سال در خطوط ردكعمل  انحرافات جمع  ديتول زانيم  محصول نوع يديتول

  )ينيب شيپ به ديتول نسبت(
 STD 38731 2072 سكدولو
 1591 37289  020 سكدولو
 6630 13953  030 سكدولو
 20058 7392  040 سكدولو
 230 9812  1100 رنو
 556 6858  040 ارك

 خط
 7، ينيبنز
يوا

  XU5  718489 88190 5/93%سر
 STD  20430 6094 ديپرا

 XU7 393774 74675 پژو
 TU5 2887 0 پژو
 STD  6634 296 ارك

 خط
 8، ينيبنز
يوا

  سر

 HC 149910 24512 ارك

5/87%  

5/97  0 0 
 2911 4542  ديجد ولوو

128  6232 18977 
 4267 7309  توربو 128
5/128  7408 10436 

يوا 9، يزليد خط
 13937 10732  129  سر

42%  
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  :1384 سال در يارك نيماش خطوط ضيوعت و راتيتعم از يناش رفته دست ازهاي  فرصت - 2
  

  گروه داخل در تعويض  تيپ به تيپ تعويض

 تعدادخط شماره
  تعويض

 صرف زمان
 شيفت( شده

  )A( )كاري
 تعويض تعداد

شده صرف زمان
 )كاري شيفت(

)B(  

 از ظرفيت
 رفته دست
 از ناشي

 تعميرات
 )كاري شيفت(

)C(  

ظرفيت كل جمع
 رفته دست از

 )كاري شيفت(
)A+B+C(  

رفته دست از فرصت
 نپيستو توليد براي

  )عدد(

  30492  6/72  6/10  14  14  48  12  ماهله 1

  32400  5/40  5/29  3  6  8  4 ماهله 2

  22640  3/28  8/22  5/3  7  2  1 ماهله 3

  14560  8/20  3/9  5/3  7  8  2  كره 5

  25282  2/57  2/34  8  21  15  10  كره 6

  51660  2/49  2/46  -  -  3  1 وايسر 7

  59955  1/57  6/22  5/1  3  33  11 وايسر 8

  15800  5/39  28  5/3  7  8  2 وايسر 9

  252789  1384 سال در رفته دست از تيظرف در ديتول قابل ستونيپ لك جمع
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   :يديتول خطوط در ديجد محصوالت ينيب شيپ - 3
   يزليد   ينيبنز

   يديتول خطوط   محصول   يديتول خطوط   محصول

TU3 7 سريوا   OM355  
   سريوا 9   شده نهيبه

TU5  7 سريوا      
RIO 8 سريوا      
OHV  8 سريوا      
EF7 8 سريوا      

MAZDA  6 رهك      
L90  8 سريوا      

  : يديتولهاي  پروژه ليمكت -4
 يك هر جهت بازار ازين زا شده ينيب شيپ زانيم، AM بازار هتج  FH12, F12, N12هاي  پروژه ليمكت 

 نظر در امر نيا تحقق جهت سريوا 9 خط هك ستيحال در نيا .باشد  ميقطعه 6000 شده ركذ محصوالت از
 خط نيا املك يانداز راه باشد،  ميرو روبه يالتكمش با حاضر حال در خط نيا هك آنجا از .است شده گرفته

 ياصلهاي  تياولو از  خط نيا جهت الزم ابزار ينيب شيپ زين و ها اپراتور به الزمهاي  آموزش ياجرا همراه به
   .باشد  مي1385 سال

 ماهله 1 خط .باشد  ميقطعه 3000 بازار ازين شده ينيب شيپ زانيم ،AM بازار جهت اروسيكا پروژه ليمكت 
   .است شده ينيب شيپ محصول نيا ديتول جهت

    1385 سال رد يساز نمونه خط به خط نيا اختصاص و، رهك 6 خط ليمكت 
 )است شده ينيب شيپ 1386 سال در خط نيا فروش( يديتول يسالنها از نيماش اتو رنو 4 خط ردنك خارج 
  سريوا 9 خط در OM457, PERKINZ(4R) يشيآزما ديتول 
   سريوا نترلك دستگاه ديخر 
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   :8 فصل

  Management : سازمان و تيريمد

   :رانيا ستونيپ تكشر يسازمان چارت يمعرف 
  

  

  

   :انتخاب نيا ليدال
  

هيئت مديره

قائم مقام مدير
  عامل

مدير عامل

مدير تضمين 
مدير نگهداری کيفيت

مدير برنامه  مدير ساخت و تعميرات
ريزی و کنترل 

توليد

مدير مدير فروش مدير بازرگانی
مدير ريخته ماشينکاری

مدير منابع  مدير مالی گری
 مدير گژن پين انسانی

امه مدير برن
 ريزی و سيستم

جانشين دفتر
  تهران

مدير مهندسی
مدير کنترل و توسعه

  کيفيت
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   :9 فصل

 Significant Risks  :بالقوه يها كسير

   :يداخلهاي  كسير

  ياركنيماش خطوط راتيتعم و ضيتعو از يناش رفته دست از يتهايظرف -1
  هياول مواد و ملحقات موقع به  ليتحو عدم -2
  يسازمان دافاه شبرديپ در تكشر يياجرا رانيمد ياركهم عدم -3
 ) رهيمد اتيه (ارشد رانيمد يهماهنگ عدم -4
  شده ينيب شيپ يطرحها ليمكت در الزم بودجه نيتام عدم -5
  تكشر يور بهره بودن نييپا -6
  محصوالت شده تمام متيق بودن باال -7
  يسازمان توسعه و قيتحق انجام جهت الزم بودجه مبودك -8

 

  

   :يخارجهاي  كسير

  )هياول مواد نيتام( رانيا ستونيپ تكشر رب شورك ياحتمال ميتحر آثار -1
 يخارج و يداخل ديجد يرقبا ورود -2
  ) ومينيآلوم (هياول مواد متيق رفتن باال -3
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  ارزش ستانده کل
 هاارزش کل داده

 ارزش افزوده
 کل ستانده

  ارزش افزوده
 ارزش مواد و قطعات مصرفی

  ارزش افزوده
 هال داده ارزش ک–ای مصارف واسطه

  ارزش افزوده
 هاارزش کل دارايی

  ارزش افزوده
 های نيروی انسانیهزينه

١٠٠× 

 هزينه مواد مستقيم
 ×١٠٠ ستانده عملياتی

 هزينه نيروی انسانی
 ×١٠٠ ستانده عملياتی

  Projections Financial  :يمال زيآنال  :10 فصل
  وريهاي بهرهاي شاخصجدول مقايسه

MAHLE و IPMC  
  MAHLE IPMC وریبندی شاخصهای ريالی بهرهسطح

MAHLE (2005) IPMC 2005 2004 1384 1383 1382 
  شاخص

 وری کلبهره=  0.77 0.77 0.98 1.06 1.06  ضعيف  متوسط

  0.05- 0.02- 0.15 0.40 0.39  ضعيف  خوب

  MAHLE 43% 41% 51% 64% 63%بيشتر از % ٨ حدود IPMCدر شرکت 

 وری موادبهره=  0.09- 0.04- 0.29 0.96 0.91  ضعيف  متوسط

 وری فرآيندبهره=  0.22- 0.09- 0.89 1.17 1.18  ضعيف  متوسط

  MAHLE 27% 28% 19% 17% 19%بيشتر از % ٨ حدود IPMCدر شرکت 

 وری نيروی کاربهره=  0.29- 0.14- 0.77 1.42 1.47  خيلی ضعيف  ضعيف

 هاوری کل دارايیبهره=  0.01- 0.01- 0.06 0.62 0.58  خيلی ضعيف  عالی
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  های جاریدارايی
 های جاریبديهی

  های جاری نقدیدارايی
 های جاریبديهی

  فروش خالص
 هاکل دارايی

 کل بدهی
 هادارايیکل 

 عملياتیسود
 فروش خالص

  عملياتیسود
 هاکل دارايی

 فروش خالص
 هاکل دارايی

 ارزش ستانده
 هاکل دارايی

١٠٠× 

١٠٠× 

١٠٠× 

١٠٠× 

١٠٠× 

  هاي مالي و فروشسبتاي نجدول مقايسه
MAHLE و IPMC  

MAHLE IPMC  
 تجزيه و تحليل و مقايسه

2005 2004 1384 1383 1382 
  شاخص

 در مقايسه با گروه ماهله از توان IPMCشرکت 
 نسبت جاری=  0.34 0.41 0.30 1.61 1.87  باشد نقدينگی پايينی برخوردار می

 در مقايسه با گروه ماهله از توان IPMCشرکت 
 نسبت آنی=  0.16 0.21 0.01 0.23 0.31  باشد نقدينگی پايينی برخوردار می

 در مقايسه با گروه ماهله از گردش IPMCشرکت 
 هاگردش دارايی=  %23 %28 %42%146%136  باشد دارايی مطلوبی برخوردار نمی

  .باشد  از نسبت بدهی خوبی برخوردار نمیIPMCشرکت 
 نسبت بدهی=  1.04 1.16 1.33 0.61 0.58  . ماهله فاصله زيادی داردبويژه در مقايسه با گروه

اين شاخص در مقايسه با نرخ بهره بانکی در دو کشور ايران 
 )بازدهی فروش (عملياتیحاشيه سود =  %8- %19- %6 %3 %4  .و آلمان بايد مقايسه گردد

اين شاخص در مقايسه با نرخ بهره بانکی در دو کشور ايران 
 هانسبت بازدهی کل دارايی=  %2- %5- %2 %5 %5  .لمان بايد مقايسه گرددو آ

 هانسبت فروش به کل دارايی=  23% 28% 136%146%42%
در اين دو شاخص اختالف معناداری وجود دارد که ناشی از 

  .باشد شرکت میووری داختالف در بهره
  هاه کل دارايینسبت ارزش ستانده ب=  23% 29% 148%156%42%
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  ارزش افزوده
 کل ستانده
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 ری موادوبهره
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  وری فرآيندبهره
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 وری نيروی کاربهره
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 هادارايی وری کلبهره
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 نسبت جاری 
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 هاگردش دارايی
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فروش خالص
 ها= گردش دارايي ×100 هاكل دارايي
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 نسبت بدهی
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 )بازدهی فروش(شيه سود خالص حا
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سود عملياتي 
فروش خالص = حاشيه سود عملياتي (بازدهي فروش) ×100
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 هانسبت بازدهی کل دارايی
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 ها= نسبت بازدهي كل دارايي ×100 هاكل دارايي
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 هادرصد فروش به کل دارايی
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ها= نسبت فروش به كل دارايي ×100 هاكل دارايي
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 Appendixes :ضمائم

  1387-1385 سال يياجراهاي  برنامه ستيل -1


