
تلفن مستقیم: 86073274فرصتکسبوکار14 www.forsatnet.ir
سه شنبه

26 بهمن 1395
شماره 724

گزارش اینفوگرافیک »فرصت امروز« از صنعت قطعات موتورسیکلت در ایران

بازار بزرگ و منطقه ای موتورسیکلت
صنع�ت موتورس�یکلت در ای�ران از جمله صنایعی به ش�مار می رود ک�ه بیش از 
90درص�د آن در اختیار بخش خصوصی اس�ت و ب�ه همین دلیل فع�االن این بخش 
هم�واره از مس�اعد نبودن زمینه های تولی�د انجین در ایران گالیه داش�ته و دارند. 
بخش�ی از گالیه ها معموالً مربوط به عدم حمایت های دولتی اس�ت؛ حمایت هایی که 
می تواند طیف وس�یعی از خدمات را در بر بگیرد، از جمله بستن تعرفه های سنگین 

به کاالهای وارداتی، جلوگیری از واردات فول س�ی کی دی موتورس�یکلت و نظام مند 
کردن واردات در این ح�وزه، طبقه بندی و تعریف  کردن انواعی خاص از موتور برای 
ب�ازار ای�ران و ... . از دیگ�ر دالیلی که موجب ش�ده تاکنون کس�ی رغبتی به تولید 
انجین نداشته باشد، هزینه بری و عدم امکان تولید در تیراژ باال بوده است، اما به نظر 
می رسد که در شرایط پسابرجام شرایطی اقتصادی حاکم بر بازار کمی متفاوت شده 

و می توان ریس�ک سرمایه گذاری سنگین در این حوزه را به جان خرید. شایان ذکر 
است که تنها یک قطعه موتورسیکلت یعنی انجین به دالیلی مانند هزینه بری، عدم 
حمایت دولت، واردات آسان و بی دردسر و عدم توان رقابت تولیدکننده های داخلی 
ب�ا هجوم کاالی چینی و ع�دم رغبت فعاالن ایرانی به خری�د از تولیدکننده ایرانی، 

تولید داخلی ندارد و سایر قطعات در ایران تولید می شود. 

بازار 300 تا 400میلیونی
بازاری 300تا 400میلیونی در اطراف ایران وجود دارد که 

زمینه های مساعدی برای صادرات فراهم کرده است. با راه اندازی 
یک خط تولید انجین برای بیش از 500نفر اشتغال مستقیم 

ایجاد می شود. به این میزان باید کارگاه های دیگری را نیز اضافه 
کرد که قطعات ریز و درشت دیگری را به عنوان تکمیل کننده 

روند تولید انجین می سازند. 

 

100تولیدکننده قطعه
در حاضر بیش از 100تولیدکننده فعال و قانونی در زمینه 

قطعه سازی فعالیت می کنند که در سندیکای قطعه سازان ایران 
هم ثبت شده اند، به این آمار باید بیش از 500واحد تولیدی 

دیگر را هم که در سندیکا ثبت نشده اند اضافه کنیم. 

 

یک میلیون
ساالنه بیش از یک  میلیون زین موتورسیکلت در ایران تولید 
می شود که با توجه به تولید ساالنه 600هزاری موتورسیکلت، 
این میزان نه تنها جوابگوی بازار است، بلکه خدمات پس از 

فروش را هم پوشش می دهد. در واقع هر موتوری که به بازار 
ایران وارد شود، آمادگی ساخت قطعاتش هم وجود دارد. 

 

یک میلیون تقاضا
ساالنه حدود یک  میلیون تقاضا برای موتورسیکلت وجود 
دارد، بنابراین تولید داخلی قطعه و سرمایه گذاری در این 
زمینه توجیه اقتصادی دارد، اما واحدهای تولیدی ماهانه 

میلیون ها تومان بابت بیمه و اداره واحدهای خود می پردازند 
و از طرفی واردات غیرقانونی بازار را قرق کرده که عرصه را بر 

تولیدکنندگان تنگ می کند. 

 

8 میلیون
در سال های اخیر که حجم تردد موتورسیکلت در ایران بسیار 
باال رفته و به حدود 8میلیون دستگاه در کل کشور رسیده و 

تولید داخلی هم چیزی حدود 600هزار دستگاه در سال است، 
به نظر می رسد که تولید این کاال در ایران توجیه اقتصادی دارد. 
همچنین بازار کشورهای همسایه چون پاکستان، افغانستان و 

عراق را هم باید اضافه کرد. 

 

8میلیون
در حال حاضر بیش از 8میلیون موتورسیکلت در بازار ایران در 

 حال تردد هستند. از این تعداد بیش از 95درصد را مدل 
سی جی 125در اختیار دارد. برندهایی از کشورهایی چون هند 
نیز در سال های اخیر وارد بازار ایران شده اند و به خاطر طراحی 
اسپورتی که دارند، معموالً جوانان خریدار این موتورسیکلت ها 

هستند. 

 

100 تا 200دالر
اگر تولید ساالنه موتور در ایران را 600هزار دستگاه حساب 
کنیم، برای هر انجین بین 100 تا 200دالر هزینه می شود. 

موتورهای وارداتی فول سی کی دی را هم می توان به این میزان 
اضافه کرد تا میزان ارزبری آن مشخص شود، درحالی که این 
میزان هزینه را می توان برای تولید انجین هزینه کرد و بازار 

صادراتی بزرگی را هم رقم زد. 

 

45 تولیدکننده
ایران از جمله کشورهایی است که به خاطر جمعیت جوانش، 
موتورسیکلت در آن خریداران زیادی دارد. به همین دلیل از 
سال ها قبل کارخانه ها و شرکت های زیادی در زمینه تولید 

موتورسیکلت سرمایه گذاری کرده اند و در حال حاضر بیش از 
45تولیدکننده در این زمینه فعالیت می کنند. 

 

500میلیون دالر
کارخانه های تولیدکننده موتورسیکلت باید به جای وارد کردن 
موتورهای فول سی کی دی یعنی موتوری با تمام قطعات، جایی 

نیز برای استفاده از تولید داخلی در نظر بگیرند. چون بسیاری از 
قطعات وارداتی کیفیت الزم را ندارند و برای این واردات ساالنه 

بیش از 500میلیارد دالر ارز از کشور خارج می شود. 

 

2 تا 5میلیارد تومان 
اما سرمایه اولیه برای ورود به بازار چقدر باید باشد؟ برای 

راه اندازی یک واحد تولید قطعات موتورسیکلت حداقل 2هزار 
متر زمین الزم است. هزینه ماشین آالت و نیروی انسانی را هم 

باید اضافه کرد. همچنین بسته به تیراژ تولید بین 2 تا 5میلیارد 
تومان برای راه اندازی یک واحد تولیدی سرمایه اولیه نیاز است. 

 

60 سال پیش
ورود موتورسیکلت به بازار ایران به دهه 30شمسی برمی گردد 

یعنی بیش از 60سال پیش. کشورهایی چون ایتالیا، آلمان ، 
فرانسه و انگلیس نخستین  صادرکنندگان موتورسیکلت به بازار 
ایران محسوب می شوند. یک دهه بعد سر و کله ژاپنی ها پیدا 

می شود که تا سال ها یکه تاز بازار ایران بوده اند. 

 

2هزار قطعه
هر موتورسیکلت بیش از 2هزار قطعه متفاوت دارد. از همه 
این قطعات تنها انجینش در ایران تولید نمی شود. در واقع 
تمامی قطعات بدنه موتورسیکلت با طرح هوندا که بخش 

عمده ای از بازار ایران را هم در اختیار دارد، با کیفیت باال تولید 
داخلی دارد. این تولیدکننده ها نیاز بازار را هم می توانند تأمین 

کنند. 

 

10هزار نفر 
این صنعت عالوه بر پاسخگویی به نیاز بازار، اشتغال زایی باالیی 
را هم در کشورمان رقم زده است. چون هر واحد تولیدی برای 

بیش از 40نفر زمینه اشتغال  فراهم کرده و اگر همه چرخه 
توزیع، فروش، تعمیر و. . . را هم اضافه کنیم، بیش از 10هزار 

نفر از این راه صاحب شغل شده اند. 

 


