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 عنوان طرح 

 "سیستم ضد سرقت خودرو کاربان"

 خالصه طرح

فراوان خودرو متاسفانه امنیت پایین خودرو ها در برابر سارقان و همچنین افزایش قیمت خودرو ها باعث شده که شاهد سرقت 

 ها باشیم.

گزارشات نیروی انتظامی زمان سرقت به کمتر از یک دقیقه رسیده است و همچنین با توجه آمار ارائه شده تنها در با توجه به 

 تهران ماهیانه فقط هزار دستگاه خودرو پراید سرقت می شود.

لی محصول اختراع به عنوان اعالم کننده سرقت )آژیر و یا اعالم موبایل( هستند و بیشترت موجود در بازار ادزدگیر ها و امکان

شده یک سیستم واقعی ضد سرقت است، که برای غیر فعال کردن آن حتی توسط شرکت تولید کننده و یا فرد آموزش دیده 

دقیقه زمان الزم است تا درب خودرو باز شود و لذا  30الزم است ابزاری خاص)مشابه اندوسکوپی ( استفاده شود و حداقل 

و جا نگذاشتن آن در خودرو دقت نماید. این سیستم ضد سرقت مطلقا اختاللی در قفل و خریدار باید در نگه داری کلید 

مکانیزم سیستم امنیتی نصب شده توسط کارخانه سازنده خودرو ایجاد نمی کند و مالک خودرو می تواند دزدگیر های موجود 

 در بازار را که فقط اعالم کننده سرقت هستند را نیز نصب نماید.

 کاربرد دیگری در بازار ندارند .که  استانحصاری  دارای قطعات مکانیکی ، قطعات الکتریکی و الکترونیکیاین محصول 

 های جدید برای انواع خودرو ها قابل تولید می باشد . کاربری فه کردناو با امکان اضمحصول در مدل های مختلف این 

  کاربرد محصول

و جلوگیری قطعی از سرقت های خیابانی طراحی شده است و کارکرد محصول توسط نیروی انتظامی این محصول جهت حذف 

مورد آزمایش قرار گرفته و گواهی عملکرد سیستم صادر گردیده است .این محصول پس از نصب روی خودرو ، تمامی راه های 

ه و یا کج کردن درب خودرو توسط سارقان و حتی در صورت شکستن شیش نماید مسدود میرا باز کردن درب توسط سارقان 

، و امکان روشن کردن خودرو از  )که بسیار رایج شده است( باز هم درب های خودرو باز نخواهند شد و خودرو روشن نمی شود

 محل کلید استارت و یا مختل کردن این سیستم با ابزار الکترونیکی و مغناطیسی مطلقا وجود ندارد .

های محصولمزیت ها و ویژگی   

 تنها سیستم ضد سرقت آزمایش شده توسط نیروی انتظامی  -1

 جلوگیری از باز شدن درب توسط سارقین با ابزار آالت خارجی )پیچ گوشتی ، سیم و قالب و....( -2

 توسط سارقین و نیز کج کردن درب جلوگیری از باز شدن درب خودرو حتی در صورت شکستن شیشه ها  -3

دزد گیر های موجود در بازار فقط اعالم  بسیاری از ضد سرقت بودن آن است لذا همانندمزیت این محصول مهم ترین  -4

 کننده سرقت نیست.

 قیمت بسیار مناسب -5

 گواهی مبنی بر نداشتن نمونه داخلی و خارجی از پارک علم و فناوری  -6
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در سیستم های اعالم  خودرو و عدم تداخلعدم تداخل و اختالل در مکانیزم قفل ساخته شده توسط کارخانه سازنده  -7

 سرقت که توسط مالک خودرو نصب خواهد شد .

 عدم امکان روشن شدن ماشین از قسمت کلید استارت و سیم کشی برق خودرو -8

 عدم ایجاد اختالل در این سیسیتم با ابزار الکترونیکی و مغناطیسی -9

 . گردیدهتولید طراحی و توسط شرکت  ا برای این محصولانحصار ی که دارای قطعات -10

 و دارای خدمات پشتیبانی دارای گارانتی محصول  -11

 دارای بیمه محصول -12

 مقایسه با محصوالت مشابه

 نوع دستگاه             

  مشخصات

دزد گیر های  دزد گیر های چینی

 مجیکار

 سیستم کاربان جی پی اس

 دارد ندارد دارد دارد صدای آژیر

 باز نمی شوند باز می شوند می شوندباز  باز می شوند امکان باز شدن درب ها با قالب

امکان باز شدن درب ها در 

 صورت شکستن شیشه

 باز نمی شوند باز می شوند باز می شوند باز می شوند

امکان باز شدن درب ها در 

 صورت کج کردن درب

 باز نمی شوند باز می شوند باز می شوند باز می شوند

امکان باز شدن از طریق سوئیچ 

 درب

 باز نمی شوند باز می شوند باز می شوند شوندباز می 

احتمال هنگ کردن و اختالل در 

 کارکرد

 ندارد دارد ندارد دارد

 %100 ضعبف ضعیف ضعیف میزان جلوگیری از سرقت

 ارزان باال باال ارزان قیمت با توجه به امکانات موجود

 دارد دارد ندارد ندارد گواهی نیروی انتظامی

 ندارد دارد دارد دارد وارداتوابستگی به 

امکان روشن شدن از قسمت 

 استارت خودرو
 ندارد دارد دارد دارد
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 تکنولوژی محصول

 دانش و فناوری های بکار گرفته شده برای تولید محصول شامل:

 طراحی صنعتی ، مکانیک ، الکترونیک ، قالب سازی ، ماشین سازی

و ارزیابی اقتصادی بازاربرآورد تقاضای   

 محاسبه گردیده است. 1405سال و تا سال  5توضیح: محاسبات سود و زیان برای 

 میلیون خودرو در ایران وجود دارد. 25حدود  1400در سال   -1

 میلیون خودرو خواهیم داشت. 30 حداقل میلیون خودرو تولید و 5حداقل  1405تا سال  -2

 خودرو میلیون 3سال حدود  5سهم بازار برآورده شده : طی   -3

 هزار تومان  950: در حدود  نوع اول قیمت عمده فروشی محصول  -4

 هزار تومان برای هر دستگاه در مقیاس عمده فروشی 200برآورد سود = 

توضیح: محاسبات مقدار تولید و سود فقط برای تعداد خودرو های پراید برآورد شده است که با تغییر این سیستم و انطباق آن 

 پژو ، تیبا ، خودرو های خارجی و .... مقدار تولید و سود چندین برابر خواهد گردید .با مدل های 

 بر اساس تعداد خودرو پراید سود حداقل برآورد -5

 سال 5میلیون خودرو در  3هزار تومان سود  *  نصب  200سال  =   5در  رد تومان سودلیامی 600

 وضعیت فعلی و پیشرفت طرح 

ه صنعتی پس از اخذ مجوزات از ادرات مربوطه ، بصورت آزمایشی روی حدودا پنجاه دستگاه خودرو نصب نمونه آزمایشی و نیم

 ماه عملکرد سیستم بررسی شده است . 18و در شرایط واقعی طی شده 

 همچنین تولید اولیه محصول برای خودروی پراید انجام شده و آماده ارائه و ورود به بازار می باشد .

مرتبط با طرحامتیازات   

 انجام مقدمات برای حمایت پارک علم وفناوری -1

 امکان اخذ وام ارزان از پارک علم و فناوری -2

 امکان استفاده از امکانات و امتیازات پارک علم و فناوری -3

 امکان اخذ وام هایارزان قیمت  -4

 امکان تبلیغات رایگان توسط صدا و سیما  -5

 معافیت های مالیاتی -6

 امکان اخذ زمین در شهرک های صنعتی  -7

 امکان صادرات محصول به کشور های همسایه  -8

 قیمت بسیار مناسب و ارزان  -9

 امکان تبدیل شدن محصول به دانش بنیان   -10

 امکان برخورداری از پشتیبانی صدا و سیما -11
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 آثار اجتماعی

 اعی می گردد.کمک به کاهش آمار سرقت خودرو در جامعه که باعث ایجاد امنیت بیشتر اجتم -1

 کم شدن آمار ورودی پرونده های قضائی به دادگاه ها -2

 کمک به کم شدن مراجعه به کالنتری ها و نیروی انتظامی بابت سرقت خوردو ها -3

 آرامش خاطر مردم از بابت امنیت خودرو ها و حفظ سرمایه  -4

 نفر در سال اول 200ایجاد اشتغال برای حداقل  -5

 امکان صادرات و ارز آوری -6

 ه تولید ملیکمک ب -7

 سوابق علمی و تحقیقاتی:

و بکارگیری کارشناسان مختلف و استفاده از ظرفیت خالی کارگاه ها و واحد های با صرف هزینه قابل مالحظه  1397از سال 

تخصصی موجود در کشور تحقیقات الزم برای طراحی و ساخت این سیستم ضد سرقت واقعی شروع شده که منجر به تولید 

ده و محصول آماده تولید انبوه محصول با ویژگی های منحصر به فرد گردیده است و تمام آزمایش های الزم با موفقیت انجام ش

 محصول ادامه دارد.این می باشد و تحقیقات برای توسعه عملکرد 

و اقدامات مجوزات و مستندات  

 گواهی آزمایش و تاییدیه از نیروی انتظامی  -1

 گواهینامه ثبت اختراع -2

 شرکت و معرفی طرح در برنامه صدا و سیما و رسانه ها -3

 جواز تولید -4

 ز پارک علم و فناوری گواهی تایید اختراع ا -5

 ثبت شرکت -6

 ثبت لوگو -7

 راه اندازی سایت جهت ارائه خدمات گارانتی و ارتباط با مشتری  -8

 سیستم گارانتی و بیمه محصول  -9

 روش های پیشنهادی تعامل و مشارکت با سرمایه گذاران و خریداران

فرموالسیون و روش ساخت( به قیمت کارشناسی رسمی  +فهرست مواد اولیه  +نقشه های فنی  )فروش دانش فنی  -1

 و یا توافقی

ساخت + جانمایی+ راه اندازی + آموزش + بهره برداری ( به قیمت  +فروش دانش فنی خط تولید ) طراحی  -2

 کارشناسی رسمی و یا توافقی

 مشارکت در مالکیت ) به قیمت کارشناسی رسمی و یا توافقی( -3

 مشارکت در تولید -4

 ندگی انحصاری فروش محصول به سرمایه گذار به شرط خرید حداقلی در سالارائه نمای -5
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مسئولیت تامین سرمایه گذاری ثابت برای تولید محصول توسط شرکت در قبال حداقل تامین سرمایه در  -6

 گردش ممکن برای تولید محصول و فروش آن توسط سرمایه گذار

 امکان بررسی سایر پیشنهادات -7
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