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 طرح کل خالصه 

 UPVCتولید پروفیل   عنوان طرح

  مجری طرح

 درب و پنجره دو جداره  UPVCانواع پروفیل  محصوالت تولیدی 

 تن در سال  350 ظرفیت

 و مواد افزودنی پلیمری  PVC مواد اولیه مصرفی عمده 

میزان 

مصرف  

سالیانه  

 یوتیلیتی 

 مترمعکب   14.600 آب

 کیلووات(   400کیلووات )توان 1.752.000 برق

 مترمکعب  219.000 گاز

 نفر  33 زایی اشتغال 

 ( 67و قطعه  62)قطعه   مترمربع 6918 زمین 

 میلیون ریال  359.978 گذاری کل طرحسرمایه 

 ریال  201.716 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  157.261 سرمایه در گردش طرح 

 شرقی، منطقه ویژه اقتصادی سهالن ایران، آذربایجان  محل اجرا

 درصد   34 نرخ بازگشت سرمایه 

 ماه  35 دوره بازگشت سرمایه 

 میلیون ریال 121.043 سر میزان فروش در نقطه سربه

 درصد   14 )درصد تولید( سر نقطه سربه 
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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 

جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای این طرح   باشد که  می   UPVCتولید پروفیل  مطالعات امکان سنجی  

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

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

هایت ظرفیتهای اقتصادی میزان  نخصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده در  

لیه اطالعات مورد  ند کگذار محترم بتوا  سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمایه 

کسب   را  نمایندو  نیاز  اقدام  باز  دیدگاه  با  اقتصادی  گذاری  سرمایه  انجام  می .  درجهت  نشان  تولید  خاطر  واحد    ی نماید 

انواع   انعطاف الزم جهت تولید  با توجه به    UPVPپروفیل  بایستی  بتوانند  نیاز در صنایع مختلف را داشته باشند تا  مورد 

  . فروش محصوالت خود را افزایش دهند بازار ت در کشور امکان جذب حضور صاحبان بزرگ این صنع 
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 های متقاضی مشخصات متقاضی طرح و بررسی توانمندی  -1

 گذارمشخصات حقوقی سرمایه -1-1

 نام و نوع شرکت:   •

 شماره ثبت شرکت:   •

 شناسه ملی شرکت:   •

 :  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 لوازم و قطعات مواد اولیه مورد لزوم و صادرات  

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

 عتباری در داخل و خارج از کشور  ها و موسسات مالی و ابانک

 شرقی،  مرکز اصلی شرکت: آذربایجان  •

 041-تلفن تماس:  •

 

 گذار سابقه فعالیت سرمایه -1-2

 

 مدیره اعضای هیئت  -1-3

 سمت شماره ملی  نام و نام خانوادکی ردیف 

1    

2    

3    
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 های توانمندی متقاضی بررسی  -1-4
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 محصول فصل دوم: بررسی  -2

شود. در  امروزه بحث جلوگیری از هدر رفتن انرژی، یکی از مواردی است که در تولید محصوالت جدید در نظر گرفته می 

رود که در کشور ما نیز در چند سال اخیر مورد  ها نیز عامل مهمی به شمار می انرژی در ساختمان این راستا هدر رفتن  

 .توجه بوده است و در نتیجه آن صنایع محصوالتی با قابلیت حفظ انرژی رو به گسترش میباشند 

یران، قبل از انقالب نیز  گردد. بحث استفاده از این صنعت در ا یکی از طرحهای ملی تلقی می   U.P.V.C  تولید پروفیلهای 

مطرح بوده است و گامهای کوچکی نیز در این زمینه برداشته شده بود ولی متاسفانه به عنوان یک صنعت نو و مدرن به  

 . آن نگریسته نشده و فقط به صورت پراکنده در بعضی نقاط مورد استفاده قرار گرفته است

شناخت مصرف کننده و عرضه محصوالت غیر استاندارد و با کیفیت  توان عدم  از دالیل کم توجهی به این محصول می 

را نام برد که بدین دالیل متاسفانه این صنعت در کشور ما نتوانسته جایگاهی مناسب برای خود پیدا  (  U.P.V.C)   پائین

تمامی   در  انرژی  زیادی  مقدار  رفتن  در حال حاضر هدر  ما  بزرگ کشور  از مشکالت  یکی  در  کند.  و بخصوص  فعالیتها 

توان استفاده از در و پنجرههای نامناسب را  ها می باشد. از دالیل اصلی هدر رفتن انرژی در ساختمان بخش ساختمانها می 

و برای استفاده صحیح از انرژی و جلوگیری از هدر رفتن    نام برد. از طرفی با توجه به شرایط متفاوت آب و هوائی کشور 

ها باید استفاده از این صنعت به صورت همگانی در  سازی مصرف سوخت در ساختمان   ر جهت بهینهحد و مرز آن و دبی

فرهنگ  مردم  آحاد  شودبین  دیگر   .سازی  و  کشور  سوخت  مصرف  سازی  بهینه  سازمان  اخیر  سال  چند  در  خوشبختانه 

ن چنینی در کشور توسعه پیدا کند  کنند که صنایع ای مسئولین توجه خود را به این نوع صنایع معطوف داشته و توصیه می 

 .باشدخوشبختانه آشنائی و استفاده مردم از این نوع محصوالت نیز روز به روز در حال گسترش می 

در کشورهای بزرگ دنیا متداول گشته و محصوالت فوق به   U.P.V.C چندین دهه است که تکنولوژی ساخت پروفیل

 . ه اند به سرعت در سایر کشورها نیز مطرح گشته و جهانگیر شونددلیل امتیازات خاص و منحصر بفرد خود توانست

ماشین کنندگان  تولید  بزرگترین  از  یکی  لیسانس  تحت  پروژه  قالبهایاین  و  شرکت U.P.V.C آالت  نام  به  اروپا   در 

Technoplast تواند پروفیل و ورقهایمیباشد که می U.P.V.C  ا به بازار ارائه  را با باالترین کیفیت و تکنولوژی روز اروپ

 . نماید 

U.P.V.C  ماده اولیه ساخت پروفیل در و پنجره های مدرن PVC می باشد که از مخفف کلمات  : 

Un plasticized Poly Vinyl Chloride 
 تشکیل شده است. این ماده یک نوع ترموپالست مدرن متشکل از مشتقات اصلی نفت خام و نمکهای معدنی است .  

های  روان کننده ،  4ها کمک کننده،  3ها پر کننده ،  2مواد ضد احتراق ،  1ا افزودن مواد مختلفی چون ضربه گیر ب در فرآیند تولید

 که ترکیب جدیدی از ماده اولیه  میآیدبدست    UPVC، ترموپالستفوقبه دو ماده اصلی    6های صنعتی و رنگ   5داخلی 

 
1 Impact Modifier 

2 Heat Stabilizers 

3 Fillers 

4 Processing Aids 
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PVC     شودمی بوده ولی به علت خواص فیزیکی متفاوت این ماده جدید ، اصطالحاً به آن یک ماده غیر پالستیک اطالق 

. 
ترین مواد اولیه در ساخت در و پنجره ساختمانی بوده و مشخصه اصلی  ترین و پر مصرف یکی از مطمئن  UPVC پروفیل

یق بودن در مقابل حرارت و الکتریسیته ، مقاومت در برابر  باشد . سبک وزنی، خمش پذیری، عا آن زیبایی و استحکام می 

پذیری  مواد شیمیائی و بیولوژیک ، قابلیت تبدیل به سطوح صیقلی، قابلیت تلفیق با مواد افزودنی مختلف و باالخره انعطاف 

مناسب  به  را  مزبور  پلیمر  متعدد،  کاربردهای  جایگزیندر  در    ترین  فلزی  غیر  و  فلزی  آلیاژهای  و  برای  در  صنعت 

 . باشدهای مختلف را دارا می قابلیت عرضه در رنگ  UPVC سازی تبدیل نموده است . پروفیلپنجره 

 

 معرفی محصول   -2-1

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

 باشد.  می  1مطابق جدول   UPVIپروفیل 

 

 1جدول 

 ( ISICکد آیسیک )  شرح ردیف 

 UPVC 2520412590پروفیل  1

 

 شماره و تعرفه گمرکی -2-2

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

تعریف نشده است و این کاال مطمئنا با کد تعرفه   UPVC متاسفانه شماره تعرفه مجزایی برای صادرات و واردات پروفیل

می باشد، قطعا در کد تعرفه   PVCه این محصول با پایه  محصوالت مشابه دیگر مبادالت آن انجام می شود. از آنجا ک

 می باشد، قرار دارد  PVC که مربوط به کاالهای ساخته شده از 3916900

طبق مذاکرات انجام شده با کارشناسان گمرک عالوه بر این کد تعرفه احتمال اینکه این محصول با کدهای دیگری نیز  

 .وارد یا صادر شده باشد وجود دارد

 

 2  جدول

 ( ISIC) تعرفهکد  عنوان التین  شرح ردیف 

 UPVC UPVC Profile 39169000پروفیل  1

  

 
5 Internal & External Lubricants  

6 Pigment 
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 شرایط واردات  -2-3

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

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

جزء گروه اول این دسته بندی قرار دارد و با رعایت ضوابط مشکلی به   UPVC در رابطه با محصول این طرح، پروفیل

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

کنندگا  مصرف  و  کنندگان  تولید  از  حمایت  برای  گمرکی  های  تعرفه  و  باشد  می  خود  خاص  ضوابط  برای  و  داخلی  ن 

به مخاطره   را  تولید کنندگان داخلی  این رابطه چنانچه یک محصول وضعیت  باشد. در  محصوالت مختلف متفاوت می 

بیاندازد مسلما حقوق گمرکی آن محصول باال خواهد بود و بر عکس چنانچه محصولی به هر دلیلی در کشور تولید نشود  

ر باشد به علت جلوگیری از مسائل تورم تا حد ممکن از حقوق گمرکی آن  یا اینکه نیاز کشور از تولید آن محصول بیشت

 .محصول کاسته شده است

وجود ندارد و این محصول با تعرفه   UPVC فیلوهمانطور که در بند قبل نیز اشاره شد، تعرفه گمرکی مجزایی برای پر 

با توجه به کد تعرفه مشابه این م لذا    4حصول حقوق گمرکی آن در حال 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

و در صنعت درب و پنجره ساختمان     در اروپا تولید شده  60پروفیل های یو پی وی سی از دهه   استاندارد های مربوط به

بعنوان   که  انگلستان  کشور  استاندارد  باشند.  می  اصلی  استاندارد  دو  دارای  ها  پروفیل  نوع  این  و  است  شده  بکارگرفته 

اروپا نیز مورد استفاده قرار می   با عنوانگیر استاندارد  بوده و    2003که آخرین ویرایش آن در سال    12608BS EN د 
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باشد، استاندارد می  ترین  با عنوان استاندارد دیگر که سختگیرانه  و  آلمان  آخرین    716RAL GZ-1 استاندارد کشور  و 

 .بوده 2008ویرایش آن در سال 

پی وی سی را بررسی می کنند که یکی از نکات مهم  از دیدگاه های مختلف پروفیل های یو   RAL و BS استانداردهای

 .در آنها استاندارد ضخامت دیواره های اصلی و دیواره های رابط بین آنها )دیواره فرعی( در پروفیل می باشد

از   باالتر  استانداردها ضخامت  این  هر دو  از    2.8در  باالتر  و همچنین ضخامت  اصلی  دیواره  در  در    2.5میلیمتر  میلیمتر 

در دیواره    2.5های باالتر از    و یا کالس یک در نظر گرفته می شوند. ضخامت  Aاره فرعی بعنوان پروفیل های نوعدیو

در استاندارد  . و یا کالس دو مطرح می شوند  Bمیلیمتر در دیواره فرعی نیز بعنوان پروفیل های نوع  2اصلی و باالتر از  

نوع سومی نیز تعریف   BS بررسی می شوند ولی در استانداردعرفی و  رال همین دو نوع پروفیل از نظر ضخامت دیواره م

در این  . گفته می شود  Cشده است که بر اساس توافق بین سازنده و خریدار پروفیل استانداردی تعریف شود که به آن

 .کالس هیچ محدوده ای برای ابعاد در نظر گرفته نشده است و مالک ابعاد اعالمی توسط تولید کننده است

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران هم بعنوان متولی تدوین استاندارد ملی تجهیزات و مصالح ساختمانی، تحقیقات و  

را بعنوان استاندارد مناسب انتخاب و   BS EN 12608 مطالعات گسترده ای در این زمینه صورت داده است و استاندارد

انتشار کمیته  نهایت جهت  نموده است که در  قرار    ترجمه  استاندارد و تحقیقات صنعتی  اختیار سازمان  در  استاندارد  ملی 

 .گرفته است

 :مباحثی که در استانداردها مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند به شرح زیر می باشند 

 ابعاد و اندازه های پروفیل  •

 وزن پروفیل  •

 ظاهر و شرایط ارسال  •

 شرایط آب و هوایی و آزمون های آن  •

 ه آزمون مواد اولی •

 آزمون های حرارتی پروفیل  •

 مقاومت پروفیل در برابر ضربه •

 .ذکر شده و در استاندارد ملی ایران نیز درج شده اند BS و RAL موارد فوق بصورت جامع در استانداردهای

 دهد.  اطالعات کلی استاندارد مورد استفاده در این صنعت را نشان می  3جدول 

 

 3جدول 

 سال تصویب شماره استاندارد شرح ردیف 

1 
)پلی وینیل کلراید  با مقاومت ضربه ای باال( مورد مصرف در  PVC-Hپروفیل های 

 ساخت درب و پنجره  ویژگیها و روشهای آزمون
6840 1382 
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 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

مورد استفاده در    نوع پروفیل   سه از آنجا که خطوط تولید پروفیل دارای محدوده وسیعی از تولیدات می باشند در این بخش  

 .  استکه بیشترین مصرف را در بازار دارند انتخاب شده است که بر اساس خط تولید انتخاب شده  ساخت درب و پنجره

  است. قیمت فروش سه نوع پروفیل آورده شده  4جدول  در 

 

 4جدول 

 قیمت فروش )ریال(  واحد شرح ردیف 

 175000 کیلوگرم  پروفیل فریم  1

 210000 کیلوگرم  پروفیل لنگر 2

 200000 کیلو گرم پروفیل میانی ثابت 3

 

 موارد مصرف -2-6

است که کاربردهای     UPVC  سالها  برای  پرطرفدار  عنوان محصولی  دنیا مطرح می به  در  های  ویژگی .  باشدساختمانی 

ارزانی و   پایداری و استحکام در کنار  ، صدا، عدم پوسیدگی،  برابر گرما و سرما  بودن در  از جمله عایق  این ماده  خاص 

جمله   از  آتش  برابر  در  مقاومت  و  بعدی  تعمیرات  به  نیاز  عدم  طراحی،  در  پذیری  انعطاف  باال،  تیراژ  در  تولید  امکان 

است که باعث توسعه استفاده از این ماده شده است و به جزئی اساسی در صنعت ساختمان     UPVC های خاصویژگی 

ترین میزان مربوط به چوب و باالترین مربوط به  دهد که پائین تبدیل شده است . از نظر مصرف انرژی مطالعات نشان می 

 . ترین انتخاب استترین و آلومینیوم و آهن نامناسبمناسب  UPVCآلومینیوم و آهن است . از نظر آلودگی هوا چوب و 

  : توان صنایع مختلف از جمله موارد زیر را نام برددر مورد صنایع پائین دستی پروفیل می 


