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 طرح کل خالصه 

 تولید یراق آالت درب و پنجره   عنوان طرح

  مجری طرح

 انواع یراق آالت درب و پنجره دوجداره  محصوالت تولیدی 

 تن در سال  152 ظرفیت

 ورق فلزی و مواد پلیمری  اولیه مصرفی عمده مواد 

میزان 

مصرف  

سالیانه  

 یوتیلیتی 

 مترمعکب   14.600 آب

 کیلووات(   250کیلووات )توان 1.095.000 برق

 مترمکعب  511.000 گاز

 نفر  38 زایی اشتغال 

 صنایع فلزی(  53)قطعه   مترمربع 3482 زمین 

 میلیون ریال  275.605 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  228.540 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  47.065 سرمایه در گردش طرح 

 شرقی، منطقه ویژه اقتصادی سهالن ایران، آذربایجان  محل اجرا

 درصد   74 نرخ بازگشت سرمایه 

 ماه    16 دوره بازگشت سرمایه 

 میلیون ریال  45.153 سر میزان فروش در نقطه سربه

 درصد   10 سر )درصد تولید( سربه نقطه 
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 مقدمه

در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته نتایج حاصل از آن به عنوان  

قرار می گیرد استفاده  مورد  اجرای طرح  یا عدم  اجرا  گذاران جهت  گیری سرمایه  گزارش حاضر   .مبنایی جهت تصمیم 

این طرح مدنظر   باشد که  می   آالت تولید یراقمطالعات امکان سنجی   جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای 

در این مطالعات ابتدا محصول مورد  .  آالتهای تاسیسات ماشین گذاری الزم، برآورد هزینه قرار گیرد همچون میزان سرمایه 

مطالعه معرفی شده سپس بررسی های الزم در خصوص بازار آن بعمل آمده در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی  

نیاز نیز بررسی شده در   افزاری مورد  افزاری نرم  هایت ظرفیتهای اقتصادی میزان سرمایه گذاری  نتولید امکانات سخت 

و  د کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب  گذار محترم بتوان   طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمایه  مورد نیاز برای اجرای

بایستی انعطاف الزم    ینماید واحد تولید  خاطر نشان می .  درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند

را داشته باشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان  نعت ساختمان در صمورد نیاز   آالت درب و پنجرهیراق جهت تولید انواع  

 . فروش محصوالت خود را افزایش دهند بازار بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب 

  



 

 گزارش طرح توجیهی 

 آالت واحد تولیدی یراقاحداث 

 0507/97شماره: 

 29/09/1397تاریخ: 

 

7 

 

 های متقاضی مشخصات متقاضی طرح و بررسی توانمندی  -1

 گذارمشخصات حقوقی سرمایه -1-1

 نام و نوع شرکت:   •

 شماره ثبت شرکت:   •

 شناسه ملی شرکت:   •

 1/8/1390:  تاریخ ثبت شرکت •

 ریال  30.000.000سرمایه ثبت شده شرکت:  •

موضوع شرکت: تولید انواع پروفیل و کلیه یراق آالت یوپی وی سی و واردات کلیه ماشین آالت و  موضوع فعالیت:   •

ی تجاری و واردات و صادرات و  رهاتولیدات شرکت و انجام کلیه کا صادرات  لوازم و قطعات مواد اولیه مورد لزوم و  

کاال  کلیه  فروش  و  بازرگهاخرید  مجاز  شرکت ی  تمامی  از  نمایندگی  اخذ  و  اعطای  انی  و  خارجی  و  داخلی  های 

شهرستان  کلیه  در  شعب  ایجاد  و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  و  نمایندگی  خارجی  مجاز  کشورهای  تمامی  و  ها 

نمایشگاه  در  از گمرکات کشور، شرکت  از کلیه  ترخیص کاالها  ارزی  ریالی و  اخذ تسهیالت  داخلی و خارجی،  های 

 و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور   هابانک

 مرکز اصلی شرکت:   •

 041-تلفن تماس:  •

 wسایت: وب •

 

 گذار سابقه فعالیت سرمایه -1-2
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 اعضای هیئت مدیره  -1-3

 

 سمت  شماره ملی  نام و نام خانوادکی  ردیف

1    

2    

3    

 

 های توانمندی متقاضی بررسی  -1-4
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 حصول م فصل دوم: بررسی  -2

 معرفی محصول   -2-1

)بهین  صمت  سازمان  کشاورزی  و  معدنی  صنعتی،  محصوالت  اطالعات  سامانه  از  استعالم  اساس  آیسیک  بر  کد  یاب(، 

 باشد.  می  1مطابق جدول   محصوالت طرح 

 

 1جدول 

 ( ISICکد آیسیک )  شرح ردیف 

 2893412413 دستگیره پنجره 1

 2893412463 تیاسپانیول 2

 

 شماره و تعرفه گمرکی -2-2

کد تعرفه گمرکی  یاب(،  بر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت )بهین

 باشد.  می  2االت درب و پنجره مطاب جدول یراق 

 

 2جدول  

 ( ISIC) تعرفهکد  عنوان التین  شرح ردیف 

 2893412470 - های دو جدارهیراق آالت درب و پنجره 1

 

 شرایط واردات  -2-3

 طبق قوانین و مقررات واردات جمهوری اسالمی ایران، کاالهای وارداتی به سه گروه زیر تقسیم بندی می شوند 

 ندارد کاالی مجاز: کاالیی است که ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز  (1

 . کاالی مشروط: کاالیی است که ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است (2

کاالی ممنوع: کاالیی است که ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم )به اعتبار خرید و فروش یا مصرف( و یا به   (3

 .موجب قانون ممنوع گردد

این طرح،   با محصول  رابطه  پنجرهدر  و  درب  این   یراق آالت  اول  گروه  با رعایت ضوابط  جزء  و  دارد  قرار  بندی  دسته 

هر کاالیی که وارد کشور می شود بسته به ماهیت آن محصول   .مشکلی به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد

و مصرف کنندگان   تولید کنندگان  از  برای حمایت  تعرفه های گمرکی  و  باشد  و ضوابط خاص خود می  مقررات  دارای 

ختلف متفاوت می باشد. در این رابطه چنانچه یک محصول وضعیت تولید کنندگان داخلی را به  داخلی برای محصوالت م

بیاندازد مسلما حقوق گمرکی آن محصول باال خواهد بود و بر عکس چنانچه محصولی به هر دلیلی در کشور   مخاطره 
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از مسائل تورم تا حد ممکن از حقوق  تولید نشود یا اینکه نیاز کشور از تولید آن محصول بیشتر باشد به علت جلوگیری  

 .گمرکی آن محصول کاسته شده است

برای    مجزایی  گمرکی  تعرفه  شد،  اشاره  نیز  قبل  بند  در  که  آالت  همانطور  تعرفه  یراق  با  محصول  این  و  ندارد  وجود 

با توجه به کد تعرفه مشابه این محصول حقوق گمرکی آن در حا لذا    4ل حاضر  محصوالت دیگر وارد کشور می شود. 

 درصد می باشد 

 

 استانداردهای محصول -2-4

 در محصوالت نهایی که به دست مصرف کنندگان می رسد، کیفیت هر محصول بستگی به عوامل زیر دارد 

 کیفیت مواد اولیه - 1

 کیفیت خط تولید - 2

 تجربه پرسنل تولیدی - 3

عامل اول یعنی کیفیت مواد اولیه بیشترین تاثیر را روی کیفیت محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین قبل از استفاده از  

دارا بودن استانداردهای    ای در مورد این مواد انجام پذیرد و در صورتهای اولیه می بایست تستمواد اولیه در خط تولید،  

 د. مجاز از آنها در خط تولید استفاده شو

برای   (3)جدول   استانداردهای زیرنعتی ایران صشده موسسه استاندارد تحقیقات  نبا مراجعه به فهرست استانداردهای تدوی 

 .باشدرعایت استاندارد فوق برای کلیه تولیدکنندگان الزامی می یراق آالت تدوین شده است. 

  



 

 گزارش طرح توجیهی 

 آالت واحد تولیدی یراقاحداث 

 0507/97شماره: 

 29/09/1397تاریخ: 

 

11 

 

 3جدول 

 تصویب سال شماره استاندارد شرح ردیف 

 1392 17088 الزامات و روش های آزمون -اتصاالت پشت پنجره ای -یراق آالت ساختمانی  1

 1392 17089 الزامات و روشهای آزمون-دستگیره های اهرمی و متعلقات دستگیره -یراق آالت ساختمانی  2

 1392 17090 الزامات و روشهای آزمون -مقاومت به خوردگی -یراق آالت ساختمانی  3

قفل های الکترومکانیکی و پیشانی های نگه  -قفل ها و قفل های تک زبانه ای -یراق آالت ساختمانی  4
 الزامات و روش های آزمون -دارنده 

18954 1393 

 1393 19089 الزامات و روشهای آزمون-کشوهای )چفت های( در و پنجره -یراق آالت ساختمانی  5

 1393 19090 الزامات و روشهای آزمون -دستگیره های ورودی ایستاده -یراق آالت ساختمانی  6

یراق آالت درها، پنجره های و پنجره های مرتفع )قدی ( الزامات و روشهای  -یراق آالت ساختمانی  7
 الزامات مشترک انواع یراق آالت -1قسمت -آزمون

1-19091 1394 

قسمت -آزمون درها،پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی (الزامات و روشهای -یراق آالت ساختمانی  8
 سامانه های بازویی تعادلی -10

10-19091 1394 

قسمت -الزامات و روشهای آزمون درها،پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی (-یراق آالت ساختمانی  9
 یراق آالت دو طرفه آویز از باال -11

11-19091 1394 

قسمت -الزامات و روشهای آزمون درها،پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی (-ساختمانی یراق آالت  10
 یراق آالت دو طرفه آویز از بغل -12

12-19091 1394 

-13قسمت -الزامات و روشهای آزمون -یراق آالت پنجره ها و درهای بالکن-یراق آالت ساختمانی  11
 وزنه های تعادل قاب پنجره 

13-19091 1393 

-14قسمت -الزامات و روشهای آزمون -یراق آالت پنجره ها و درهای بالکن-یراق آالت ساختمانی  12
 شب بندهای قاب  پنجره 

14-19091 1393 

قسمت -الزامات و روشهای آزمون درها،پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی(-یراق آالت ساختمانی  13
 یی و کشویی افقیغلتک های درها و پنجره های آکاردئونی کشو -15

15-19091 5139  

قسمت -الزامات و روشهای آزمون درها،پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی (-یراق آالت ساختمانی  14
 یراق آالت درها و پنجره های بلند شو و کشویی -16

16-19091 1394 

قسمت -های مرتفع )قدی (الزامات و روشهای آزمون درها،پنجره ها و پنجره  -یراق آالت ساختمانی  15
 یراق آالت درها و پنجره های کشویی و کلنگی -17

17-19091 1394 

قسمت -الزامات و روشهای آزمون درها،پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی (-یراق آالت ساختمانی  16
 وسایل بستن کشویی -19

18-19091 1394 

قسمت -آزمون درها،پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی (الزامات و روشهای -یراق آالت ساختمانی  17
 دستگیره های قفل کننده پنجره  -2

2-19091 1394 

قدی ( الزامات و روش های  0یراق آالت درها ،پنجره ها و پنجره های مرتفع  -یراق آالت ساختمانی  18
کلنگی و یراق آالت   دستگیره های مربوط به یراق آالت دو حالته ،یراق آالت ابتدا-3قسمت -آزمون 

 فقط چرخشی

3-19091 5139  

-4الزامات و روشهای آزمون پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی(قسمت-یراق آالت ساختمانی  19
 اسپانیولیت ها 

4-19091 1393 

الزامات و روشهای  -یراق آالت درها،پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی (-یراق آالت ساختمانی  20
 وسایل محدود کننده بازشو درها ، پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی( -5قسمت آزمون 

5-19091 1394 

قسمت -الزامات و روشهای آزمون درها،پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی (-یراق آالت ساختمانی  21
 لوله های مهار هندسه متغیر )دارای مهار اصطکاکی یا بدون آن (-6

6-19091 1394 
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قسمت  -الزامات و روش های آزمون درها ،پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی (-یراق آالت ساختمانی  22
 چفت های انگشتی -7

7-19091 5139  

-9قسمت -الزامات و روش های آزمون پنجره ها و پنجره های مرتفع )قدی(-یراق آالت ساختمانی 23
 یراق آالت پنجره های بازشو محور عمودی و افقی

8-19091 1393 

 

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت داخلی و جهانی محصول -2-5

 .است شده پرداخته آنها شرح به ادامه در  که هستند مؤثر محصول فروش قیمت بر مختلفی پارامترهای

 قیمت تعیین را در ای عمده نقش  و باشد  می تولید متغیر های هزینه مهمترین از یکی که مصرفی  اولیه مواد قیمت •

 .دارد محصول شده تمام

 محصول، کانون های مصرف و اولیه مواد تامین منابع به دسترسی لحاظ از خصوص به  واحد احداث جغرافیایی منطقه •

 .داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها هزینه

 قیمت  بر میزان ضایعات  و تولیدی  محصول  کیفیت ،  گذاری  سرمایه  بر  تاثیر طریق از  استفاده مورد  تکنولوژی نوع •

 .بود خواهد مؤثر محصول فروش

 .محصول دارد شده تمام قیمت و تولید متغیر های هزینه در مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه •

از ظرفیت افزایش که ترتیب این به است،  مؤثر محصول فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت •  طریق تولید 

 .میگردد محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار های هزینه نمودن سرشکن

  آورده شده است. یراق  قیمت فروش سه نوع  3جدول  در 

 

 4جدول 

 قیمت فروش )ریال(  واحد شرح ردیف 

 140.000 عدد 100اسپانیولیت  1

 400.000 عدد 180اسپانیولیت  2

 50.000 عدد دستگیره پنجره 3

 

 موارد مصرف -2-6

می باشد. به تمامی ادواتی که    مورد استفاده در صنعت درب و پنجره  آالت یراق انواع  حصوالت مورد مطالعه طرح حاضر،  م

آالت گفته  گردند، ابزار یراق از آنها برای سهولت در ایجاد ارتباط، ایستایی تسریع در باز شدن هر گونه باز شو استفاده می 

ها  های قفسه پایه  ، هاقفل  ،های فلزی ها، لوالها، بازوهای متوقف کننده، ریلهای کشویی، گیره  انند انواع دستگیرهشود. ممی

 .باشندکه از جمله یراق آالت می 
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 تکنولوژی و روش تولید محصول -2-7

 : باشدفرآیند تولید لوال یراق آالت به صورت زیر می 

 

 
 فرآیند تولید اسپانیولیت : 1شکل 

 

 
 : فرآیند تولید دستگیره 2شکل 

 

 بررسی کاالی جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول  -2-8

با توجه به توضیحات ارائه شده در رابطه با محصوالت این طرح موارد مصرف آن جایگزینی برای محصوالت این طرح  

 .نداردوجود 

 

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز  -2-9

گونه تغییر در شکل یا ماهیت آن بتوانند آن را  کنندگان بدون هیچ در متون اقتصادی کاال نهایی کاالیی است که مصرف 

  یی ای نها ستانده، تقاضا برای یک کاال به صورت تقاضای واسطه  –عبارت دیگر بر اساس جدول داده    مصرف کنند. به 

تقاضای   می اسطه واست.  دیگر صورت  کاال  منظور ساخت  به  که  است  کاال  برای  تقاضا  از  بخش  آن  تقاضای  ای  گیرد. 

مصرف  سوی  از  که  است  تقاضا  از  بخش  آن  می  نهایی  انجام  کاال  یک  مصرف  برای  انواع  کنندگان  و شود.    دستگیره 

ای در ساخت کاالهای دیگر مورد استفاده قرار  اال واسطهکنوان  آیند که به عشمار می   ای از این کاالها بهآالت نمونه یراق 


