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  معرفی محصول -1

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

امروزه بحث جلوگيري از هدر رفتن انرژي، يكي از مواردي است كه در توليد محصوالت جديد در نظـر گرفتـه    

رود كه در كشور ما نيـز در   ها نيز عامل مهمي به شمار مي در اين راستا هدر رفتن انرژي در ساختمان. شود  مي

 نتيجه آن صنايع محصوالتي با قابليت حفظ انرژي رو بـه گـسترش     چند سال اخير مورد توجه بوده است و در        

  . باشند مي

بحث استفاده از اين صنعت در ايـران، قبـل   . گردد هاي ملي تلقي مي    يكي از طرح   U.P.V.Cتوليد پروفيلهاي   

عنـوان  هاي كوچكي نيز در اين زمينه برداشته شده بود ولي متاسفانه بـه        از انقالب نيز مطرح بوده است و گام       

يك صنعت نو و مدرن به آن نگريسته نشده و فقط به صورت پراكنده در بعضي نقاط مورد استفاده قرار گرفته                

  . است

توان عدم شناخت مصرف كننده و عرضه محصوالت غيـر اسـتاندارد و         داليل كم توجهي به اين محصول مي       از

ه اين صنعت در كشور مـا نتوانـسته جايگـاهي     را نام برد كه بدين داليل متاسفان  (U.P.V.C)با كيفيت پائين    

يكي از مشكالت بزرگ كشور ما در حال حاضر هدر رفتن مقدار زيادي انـرژي در   .مناسب براي خود پيدا كند

هـا    از داليل اصلي هـدر رفـتن انـرژي در سـاختمان    .باشد بخصوص در بخش ساختمانها مي تمامي فعاليتها و

از طرفي با توجه به شرايط متفاوت آب و هوائي كـشور  . اي نامناسب را نام برد   ه توان استفاده از در و پنجره      مي
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سـازي مـصرف    حد و مـرز آن و در جهـت بهينـه    و براي استفاده صحيح از انرژي و جلوگيري از هدر رفتن  بي      

. سـازي شـود   سوخت در ساختمانها بايد استفاده از اين صنعت به صورت همگاني در بين آحاد مـردم فرهنـگ             

شبختانه در چند سال اخير سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور و ديگر مسئولين توجـه خـود را بـه               خو

انه تكنند كه صنايع اين چنيني در كشور توسعه پيدا كند خوشـبخ      اين نوع صنايع معطوف داشته و توصيه مي       

  . دباش روز در حال گسترش ميه آشنائي و استفاده مردم از اين نوع محصوالت نيز روز ب

 در كـشورهاي بـزرگ دنيـا متـداول گـشته و      U.P.V.Cچندين دهه اسـت كـه تكنولـوژي سـاخت پروفيـل       

محصوالت فوق به دليل امتيازات خاص و منحصر بفرد خود توانسته اند به سرعت در ساير كشورها نيز مطـرح         

  . گشته و جهانگير شوند 

 در اروپـا بـه نـام    U.P.V.Cآالت و قالبهاي     يناين پروژه تحت ليسانس يكي از بزرگترين توليد كنندگان ماش         

 را با بـاالترين كيفيـت و تكنولـوژي    U.P.V.Cتواند پروفيل و ورقهاي  باشد كه مي    مي Technoplast شركت  

  . نمايدارائه روز اروپا به بازار 

UPVC ماده اوليه ساخت پروفيل در و پنجره هاي مدرن PVC مي باشد كه از مخفف كلمات :  

Un plasticized Poly Vinyl Chloride 

هـاي   اين ماده يك نوع ترموپالست مدرن متـشكل از مـشتقات اصـلي نفـت خـام و نمـك            . تشكيل شده است  

 ، مـواد  (Impact Modifier) با افزودن مواد مختلفي چون ضربه گير UPVCدر فرآيند توليد . معدني است 

 ، روان (Processing Aids)هـا   ، كمـك كننـده   (Fillers)هـا    پر كننـده (Heat Stabilizers)ضد احتراق 

 به دو مـاده اصـلي   (Pigment) و رنگهاي صنعتي (Internal & External Lubricants)هاي داخلي  كننده

 بوده ولـي بـه علـت خـواص     PVCآيد كه تركيب جديدي از ماده اوليه    بدست مي  UPVCفوق ، ترموپالست    

  . شود  ك اطالق مييبه آن يك ماده غير پالستفيزيكي متفاوت اين ماده جديد ، اصطالحاً 

ترين مواد اوليه در سـاخت در و پنجـره سـاختماني بـوده و              ترين و پر مصرف     يكي از مطمئن   UPVCپروفيل  

سبك وزني ، خمش پذيري ، عايق بـودن در مقابـل حـرارت و    . باشد  مشخصه اصلي آن زيبايي و استحكام مي 

د شيميائي و بيولوژيك ، قابليت تبديل به سطوح صيقلي، قابليـت تلفيـق بـا           ته ، مقاومت در برابر موا     يالكتريس

تـرين جـايگزين    پذيري در كاربردهاي متعدد ، پليمر مزبور را به مناسب مواد افزودني مختلف و باالخره انعطاف  
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ت  قابليـ UPVCپروفيـل   . سازي تبديل نمـوده اسـت        براي آلياژهاي فلزي و غير فلزي در صنعت در و پنجره          

  . باشد  عرضه در رنگهاي مختلف را دارا مي

 نام و کد محصول -1-1

و در اين دسـته بنـدي جـزء    ) ٢٥( جزء محصوالت الستيك و پالستيك ISIC طبق كدبندي    UPVCپروفيل  

 بـا شـماره     UPVC پروفيـل    ISICبر اين اساس كد كامـل       . محسوب مي شود  ) ٢٥٢٠(محصوالت پالستيكي   

  .[١] مشخص شده است٢٥٢٠١١٨٧

 كـه  ٢٥٢٠١٢١٧ به ذكر است كه عالوه بر كد ذكر شده برخي واحدهاي توليـدي در ايـن زمينـه بـا كـد       الزم

در بخش عرضه و تقاضاي محصول كليـه شـركتهايي كـه بـا              .  مي باشد فعاليت دارند    PVCمربوط به پروفيل    

  .كدهاي ذكر شده معرفي شد مورد بررسي قرار مي گيرند

 شماره تعرفه گمرکی -1-2

 تعريف نشده اسـت و ايـن    UPVCانه شماره تعرفه مجزايي براي صادرات و واردات پروفيل حال حاضر متاسف

از آنجا كه ايـن محـصول بـا پايـه     .  آن انجام مي شودمبادالتكاال مطمئنا با كد تعرفه محصوالت مشابه ديگر      

PVC        كه مربوط به كاالهاي سـاخته شـده از           ٣٩٢٠٤٣ مي باشد، قطعا در كد تعرفه PVC  قـرار   مـي باشـد ،

  . [٢]دارد

طبق مذاكرات انجام شده با كارشناسان گمرك عالوه بر اين كد تعرفه احتمال اينكه اين محصول بـا كـدهاي                   

  . ديگري نيز وارد يا صادر شده باشد وجود دارد

  

 شرایط واردات -1-3

       ديطبق قوانين و مقررات واردات جمهوري اسالمي ايران، كاالهـاي وارداتـي بـه سـه گـروه زيـر تقـسيم بنـ                       

  :مي شوند

  .ن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز نداردآكااليي است كه ورود : كاالي مجاز -١

 .كااليي است كه ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است: كاالي مشروط -٢
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بـه اعتبـار خريـد و فـروش يـا      (كااليي است كه ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم    : كاالي ممنوع  -٣

 . قانون ممنوع گرددموجبه و يا ب) مصرف

 جزء گروه اول اين دسته بندي قرار دارد و بـا رعايـت ضـوابط          UPVCدر رابطه با محصول اين طرح، پروفيل        

  .مشكلي به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد

هر كااليي كه وارد كشور مي شود بسته به ماهيت آن محصول داراي مقررات و ضوابط خاص خود مي باشـد و    

ه هاي گمركي براي حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي براي محصوالت مختلف متفاوت            تعرف

در اين رابطه چنانچه يك محصول وضعيت توليد كنندگان داخلي را بـه مخـاطره بيانـدازد مـسلما                   .  مي باشد 

ر توليد نـشود يـا   ن محصول باال خواهد بود و بر عكس چنانچه محصولي به هر دليلي در كشو              آحقوق گمركي   

علت جلوگيري از مسائل تـورم تـا حـد ممكـن از حقـوق      ه اينكه نياز كشور از توليد آن محصول بيشتر باشد ب        

  .گمركي آن محصول كاسته شده است

 وجود ندارد و اين محصول UPVCهمانطور كه در بند قبل نيز اشاره شد، تعرفه گمركي مجزايي براي پرفيل             

لذا با توجه به كد تعرفه مشابه اين محصول حقـوق گمركـي آن       . ارد كشور مي شود   با تعرفه محصوالت ديگر و    

  .  [٢] درصد مي باشد٤در حال حاضر 

  

 بررسی و ارائه استاندارد -1-4

  :در محصوالت نهايي كه به دست مصرف كنندگان مي رسد، كيفيت هر محصول بستگي به عوامل زير دارد

  كيفيت مواد اوليه -١

 كيفيت خط توليد -٢

 رسنل توليديتجربه پ -٣

بنابراين قبل از  . عامل اول يعني كيفيت مواد اوليه بيشترين تاثير را روي كيفيت محصول نهايي خواهد داشت              

استفاده از مواد اوليه در خط توليد، مي بايست تستهاي اوليه اي در مورد اين مواد انجـام پـذيرد و در صـورت       



   

  ٥

  

 UPVC           پروفیل               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                           

در اين بخش استانداردهاي مهمي كه در اين     .  استفاده شود  دارا بودن استانداردهاي مجاز از آنها در خط توليد        

  .رابطه موجود است آمده است

  . ارائه شده است١تاثير انواع مواد شيميايي خورنده معمول بر روي پروفيلهاي پي وي سي در جدول 

   مقاومت شیمیایی پروفیلهاي پی وي سی-1جدول 
  UPVCوفیل پر  )سانتیگراد(دما   )درصد(غلظت   نام ماده خورنده
  +  ٤٠ و ٣٠، ٢٠  ٤٠ و ٣٠، ٢٠  اسيد سولفوريك

٢٣±٢  ٢٠  +  
٣٠±١  ٢٠  +  
٢٣±٢  ٣٠  +  
٣٠±١  ٣٠  +  
٢٣±٢  ٢٧  +  

  اسيد كلريدريك

٢/٤  ٣٠±١  ٢٧  
  اسيد نيتريك  +  ٢٣±٢  ٣٠
٢٣±٢  ٤٠  +  
  اسيد استيك  +  ٢٣±٢  ٣٠
٢٣±٢  ٤٠  +  

NaOH  ٢٣±٢  نرمال  +  
  +  ٢٣±٢  نرمال  نفت

  +  ٢٣±٢    گازوئيل
ü نشان دهنده اين است كه ماده خورنده هيچ درصدي از ورق +  عالمتPVC  نمايد حل نمي را .  

ü  نشان دهنده خورندگي ورق – عالمت PVC    در برابر ماده خورنده است كه البته همانطوركـه جـدول فـوق 

البتـه شـايان ذكـر    . باشـد   ، بسيار خوب مي   )٢٣+٢ ° C(ها به ويژه در دماي محيط         دهد مقاومت ورق    نشان مي 

انـد بنـابراين    ور در ماده قرار گرفته و تمامي سطوح آنها با ماده در تماس بـوده             ها به حالت غوطه     است كه ورق  

  . بسياري از اعداد باال در شرايط مجاورت يك سطح با ماده كمتر خواهد بود

 مشخـصات  رايان باشـند بايـد د   چنانچه با استانداردهاي جهاني يكـسا  UPVCعالوه بر موارد باال پروفيلهاي      

  .فني زير باشند
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  )ضد اسید(  مشخصات فنی پروفیل پی وي سی-2جدول 
  مقدار  واحد  شرح  ردیف
  ١,٤ gr/cm٣  دانسيته  ١
  ٧٤  ° C  نقطه نرمي  ٢
  ٧٢٨٠٠  Psi  مدول االستيسيته  ٣
µm/m C  ضريب انبساط طولي  ٤  ° ٣٥,٣  
  ٣٥  %  درصد ازدياد طول تا حد گسيختگي  ٥

 براي ١٧٥٥ ASTM D استانداردهاي جهاني پلي وينيل كلرايد بر اساس استاندارد٣ ن در جدولهمچني

   .پي وي سي براي مصارف عمومي آورده شده است

  
 [4]استانداردهاي جهانی پودر پی وي سی-3جدول 

  مقدار  ASTMشماره آزمون  واحد  ویژگی
  ٠١٨/١±٠١٢/٠ ١٢٤٣ D  -  ويسكوزيته ذاتي
  ٠١٨/١±٠١٢/٠  ١٨٩٥ gr/lit  D) (  چگالي ظاهري

  ٠/١±٣/٠  ١٧٥٥ μS/cm.g D  هدايت پذيري الكتريكي
  ٢٦٨/٠±٠٢٢/٠  ٢٨٧٣ g D/cm٣  تخلخل

  ١٠١±٦  ١٧٥٥ phr D  جذب پالستي سايزر
هاي پي وي سي در موارد مختلف معموالً نياز به انجام يك سري عمليات مكـانيكي بـر روي     د ورق جهت كاربر 

انواع پروفيلهاي  پي وي سي داراي اين ويژگي هستند كه اعمال مكانيكي مختلفي را بـر                . باشد  ها مي   اين ورق 

  :اين فرايندها عبارتند از . روي آنها انجام داد

v    سوراخ كردن)Punching( 
v دن   بري)Cutting( 
v    اره كردن)Sawing(  
v   سوراخ كردن)Drilling( 
v   پرداخت كردن)Milling( 
v  چاپ عكس)Screen printing( 
v  اليه گذاري)Laminating( 
v   رنگ آميزي كردن)Painting( 
v    چاپ ديجيتالي)Digital printing( 
v    شكل دادن حرارتي)Thermal forming( 
v    جوش دادن)Welding( 
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v  كردن   همبست)Bonding( 
v    پرچ كردن)Fixing by rivet( 
v    پيچ كردن)Fixing by screw(  
  

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -1-5

  قیمت محصول

از آنجا كه خطوط توليد پروفيل داراي محدوده وسيعي از توليدات مي باشند در اين بخش دو نوع پروفيل كـه      

ن مصرف را در بازار دارند انتخاب شده است كه بر اساس خط توليد انتخاب شده ايـن دو محـصول بـه            بيشتري

قيمت هـر    متوسط   .قيمت پروفيل بر حسب كيفيت آن متفاوت مي باشد        .  معروفند ٧٤٠٠ و   ٥٦٠٠پروفيلهاي  

 به جـرم حجمـي   با توجه.  ريال در بازار داخلي به فروش مي رسد        ٢٠٠٠٠متر اين پروفيلهاي ذكر شده حدود       

 ١٧٠٠٠بنابراين هر كيلـوگرم پروفيـل حـدود    .  متر طول دارد١٢٠٠اين محصوالت، هر تن پروفيل نيز حدود        

  . ريال به فروش خواهد رسيد

 ١٦٠٠٠رات انجام شده با چند توليد كننده عمده اين محصول در كشور محدوه قيمت پروفيل بـين                 ك مذا طي

 برخـي از توليـد    محـصوالت در جدول زير ليـست قيمـت   .غير مي باشد   ريال به ازاي هر متر آن مت       ٢٥٠٠٠تا  

  .كنندگان پروفيل در كشور مالحظه مي گردد
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   لیست قیمت پروفیل سازندگان داخلی-4جدول 

قیمت هر متر طول   نوع محصول  نام شرکت  ردیف
  )ریال(پروفیل 

قیمت هر کیلوگرم 
  )ریال(پروفیل 

  ١٩٥٠٠  ٢٣٢٥٠  پروفيل درب و پنجره  آريا پروفيل  ١
  ١٨٠٠٠  ٢٠٠٠٠  )فرم(پروفيل چارچوب 

  ١٨٠٠٠  ١٨٠٠٠  )Z(پرفيل ساش 
  ١٨٠٠٠  ١٨٠٠٠  )T(پروفيل 

  پروفيل سرحد  ٢

  ١٨٠٠٠  ١٦٢٠٠  پروفيل كوبلينگ
  ٢٠٠٠٠  ٢٣٠٠٠  پروفيل درب و پنجره  همارشتن  ٣
  ٢٠٠٠٠  ٢٤٠٠٠  پروفيل درب و پنجره  بوتيا صنعت  ٤

     مـي باشـد و در   PVCحدود زيادي وابسته بـه قيمـت مـواد اوليـه آن يعنـي              تا   UPVCقيمت پروفيل هاي    

 تغيير كرده است، قيمت ايـن محـصول نيـز داراي نوسـاناتي شـده       PVCدوره هاي زماني مختلف كه قيمت 

  .  در بخشهاي بعدي روند تغييرات قيمت مواد اوليه اين طرح مورد بررسي قرار گرفته است. است

  

 ف و کاربردتوضیح موارد مصر -1-6

. باشد  پرطرفدار براي كاربردهاي ساختماني در دنيا مطرح ميمحصولي به عنوان U.P.V.Cسالها است كه 

هاي خاص اين ماده از جمله عايق بودن در برابر گرما و سرما ، صدا، عدم پوسيدگي، پايداري و  ويژگي

يري در طراحي، عدم نياز به تعميرات بعدي و استحكام در كنار ارزاني و امكان توليد در تيراژ باال، انعطاف پذ

 است كه باعث توسعه استفاده از اين ماده شده U.P.V.Cهاي خاص  مقاومت در برابر آتش از جمله ويژگي

دهد  از نظر مصرف انرژي مطالعات نشان مي. است و به جزئي اساسي در صنعت ساختمان تبديل شده است 

از نظر آلودگي هوا  چوب و . و باالترين مربوط به آلومينيوم و آهن است ترين ميزان مربوط به چوب  كه پائين

U.P.V.Cترين انتخاب است  ترين و آلومينيوم و آهن نامناسب  مناسب .  

  : توان صنايع مختلف از جمله موارد زير را نام برد  در مورد صنايع پائين دستي پروفيل مي

  صنايع توليد درب و پنجره  -١

  و توليد كننده تابلوهاي تبليغاتي شركتهاي تبليغاتي -٢

 صنايع ساخت ميز ، پارتيشن و تجهيزات اداري  -٣
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 ... صنايع توليد تجهيزات ساختماني شامل سقف كاذب ، ديوارهاي پيش ساخته و  -٤

  ...صنايع توليد كابينت ، كمد و  -٥

صرف كنندگان   و داراي طيف وسيعي از م      استخانگي، اداري و صنعتي     داراي مصارف   بطور كلي اين محصول     

  .مي باشد كه از مزاياي طرح محسوب مي شود

 

 بررسی کاالي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

تازگي وارد بازار مـصرف، بخـصوص بـازار ايـران     ه  هاي پي وي سي محصوالت جديدي هستند كه ب          ورق

توان جايگزيني انتخـاب   ر زمينة مصرف ميبراي اين محصوالت با زمينة كاربرد وسيعي كه دارند در ه          . اند  شده

هاي پي وي سي با خواص منحـصر بفـردي    كرد اما نكتة مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه انواع ورق  

هـاي پـي وي    توان گفت كـه ورق     اند و به جرات مي      كه دارند در سالهاي اخير تمامي رقبا را پشت سر گذاشته          

  . محصوالت ديگر هستندسي خود محصول جايگزين بسياري از

با اين حال مهمترين محصوالتي كه در صنايع مختلف از جمله ساختمان، وسـايل و تجهيـزات خـانگي                   

هاي پي وي سي را دارند، چوب، آهـن و   ها و آالچيق قابليت كاربرد بجاي ورق     ها، سايبان   نظير كابينت و قفسه   

  .آلومينيوم هستند

ي، قابليت شستشو، نصب راحت، مقاومت در برابر شـرايط جـوي،       عمر طوالني، وزن پايين، زيبايي ظاهر     

عدم رشد حشرات موزي و عدم خـوردگي و پوسـيدگي محـصوالت سـاخته شـده از پـي وي سـي مهمتـرين                

 رقابـت خـارج    هاي بارزي هستند كه بطور يقين در سالهاي آتي چوب، آهـن و آلومينيـوم را از صـحنة              ويژگي

  .خواهند ساخت
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   با چوب و فلزاتUPVCخواص  مقایسه -5جدول 
 U.P.V.C چوب  فلز  ویژگی
 هاي سخت خوب ، مقاوم در برابر ضربه خوب خوب  استحكام

 ٠,٣ تا ٥  ٠,٥٥ ٠,٨بيشتر   Uضريب 
 خير بله  خير  خطر حشرات

  خير  بله  بله  فرسودگي در محيط
 قابل تغيير  غير قابل تغيير  غير قابل تغيير  نماي ظاهري نهايي

  با استفاده از آب و صابون  رنگ آميزي  رنگ آميزي  و نگهدارينظافت ، تعمير 
 

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8

 بخاطر سبكي، استقامت و دوام باال، شكل ظاهري و قيمت آن باعث شده است كه در زمينـه                  UPVCپروفيل  

  .عنوان يك كاالي مناسب در ساختمانها استفاده شوده فعاليتهاي عمراني ب

 ساختماني با رشد فزاينده اي در حال توسعه مي باشد و كشور ما نيز در اين بخش شـاهد پيـشرفتهاي           صنايع

همانطور كه در بخش كاالي جايگزين اين محصول اشاره شـد، دنيـا       . زيادي در طي چند سال اخير بوده است       

روزمـره  زنـدگي  در رهـا   انـواع پليم استفاده از. به سمت جايگزيني مواد سنتزي به جاي مواد طبيعي مي باشد      

  .  اين مطلب استنشان دهنده

 كه نسبت به چوب و فلزات دارد در چند سال اخير مورد توجه صنايع توليـد  ي بعلت مزايايUPVCپروفيلهاي  

اين امـر بيـانگر   . كننده قرار گرفته است و با وجود واردات مواد اوليه آن، تمايل به توليد آن وجود داشته است          

از طرف ديگر در كشورهاي توسـعه     . ز اين محصول و جايگزيني آن بجاي كاالهاي مشابه است         قبال مردم ا  تاس

عنوان محصول شماره يك در مباحث ساختماني مـورد اسـتفاده قـرار مـي     ه يافته، اين محصول ساليان سال ب   

  . گيرد

 صـنايع مـصرفي   بر اساس آمار منتشره از طرف صنايع ملي پتروشيمي، تبديل مواد باال دستي پتروشـيمي بـه     

بيشترين ارزش افزوده را خواهد داشت و به همين علت است كه اغلب كشورهاي توسعه يافته اغلب مـواد بـاال    

را به كشورهاي مصرف كننده كـه اغلـب كـشورهاي صـادر     ) پايين دستي (دستي را وارد و محصوالت مصرفي       

 در كشور فعال باشند، مـي تـوان حـداقل    چنانچه اين صنايع. كننده مواد باال دستي مي باشند صادر مي كنند      

  :شاهد موارد زير بود
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  خاطر واردات ه  جلوگيري از خروج ارز ب-الف

   ايجاد ارزش افزوده محصول-ب

  ه كشورب امكان صادرات محصول و ورود ارز -ج

   امكان استفاده از چوب و فلزات در ساير صنايع -د

  درختان جنگلي كشور كمك به محيط زيست و جلوگيري از قطع بي رويه -ه

 در سالهاي آتي حدود يـك ميليـون تـن         PVCبا توجه به طرحهاي صنايع ملي پتروشيمي در خصوص توليد           

  بنابراين يكي از بهترين راهكارهاي پيشنهادي بـراي ايـن حجـم محـصول،     . محصول به بازار عرضه خواهد شد     

  .مي شود خواهد بود نيز شامل آن UPVCراه اندازي صنايع پايين دست آن كه پروفيل 
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 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -1-9

   تولید جهانی محصول-1-9-1

 ميليون تن در سـال مـي باشـد كـه بيـانگر اسـتقبال       ٢,٢ در حال حاضر حدود   UPVCتوليد جهاني پروفيل    

 حـدود  ٢٠٠٧  تـا ٢٠٠٠رشد توليد اين محصول بين سـالهاي    . صنايع مصرفي  در مناطق مختلف جهان است       

  .در جدول و نمودارهاي زير عرضه اين محصول در مناطق مختلف جهان آمده است.  درصد مي باشد٣,٢

 [5] در مناطق مختلف جهانPVC تولید پروفیل -6جدول 

 2012 2007 2003 2002 2001 2000 مناطق
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آفريقا
 ٤٦٧ ٣٤٧ ٢٧٩ ٢٤٠ ٢٣١ ٢٢٩ آسيا 

 ٢٤ ٢٤ ٢٠ ١٦ ١٥ ١٩  اروپاي شرقي و مركزي
 ٨٠ ٨١ ٧٩ ٥٦ ٥٥ ٥٥ خاورميانه بجز ايران و اسرائيل

 ٨٠٣ ٦٩١ ٦٢٠ ٥٩٠ ٥٥٦ ٥٢٨ آمريكاي شمالي
 ١٠٤ ١٠٨ ٨٥ ٧١ ٦٥ ٦٨ آمريكاي جنوبي و مركزي

 ٩٩٨ ٩٦٦ ٩٣٤ ٩٢٠ ٩٠٨ ٨٨٦ اروپاي غربي

 2476 2217 2017 1893 1829 1784 مجموع
 

  
   مناطق مختلف جهان درPVC میزان تولید پروفیل -1شکل 
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 2007 سهم تولید پروفیل پلی وینیل کلراید درمناطق مختلف در سال-2شکل 

  

آفریقا  
0%

آسیا  
16%

اروپاي شرقي و    
مركزي 
1%

خاورمیانھ بجز ایران    
و اسرائیل 

4%

آمریكاي شمالي 
آمریكاي جنوبي و    31%

مركزي 
5%

اروپاي غربي 
43%

  
 درصـد و كـشورهاي   ٣١ درصـد، آمريكـاي شـمالي بـا       ٤٣بر اساس جدول و  نمودارهاي باال اروپاي غربي بـا            

  .عنوان سه منطقه اصلي توليد پروفيل شناخته مي شونده  درصد ب١٦ با آسيايي بجز خاورميانه

   مصرف جهانی محصول-1-9-2

 ميليون تن در سال مي باشـد كـه بيـانگر اهميـت و     ٢,٢ در حال حاضر حدود UPVCمصرف جهاني پروفيل  

 تا ٢٠٠٠رشد مصرف جهاني اين محصول بين سالهاي     . جايگزيني اين محصول در مناطق مختلف جهان است       

در جدول و نمودارهاي زير تقاضاي اين محصول در مناطق مختلف جهـان             .  درصد مي باشد   ٣,٢ حدود   ٢٠٠٧

  .آمده است
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 [5] مصرف پروفیل در مناطق مختلف جهان-7جدول 
 2012 2007 2003 2002 2001 2000 مناطق

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آفريقا
 ٣٤١ ٢٤٩ ٢١٣ ١٧٨ ١٧١ ١٢٦ آسيا

 ٤٢ ٣٥ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٧ اروپاي شرقي ومركزي
 ٣٨ ٣٤ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ خاورميانه بجز ايران و اسرائيل

 ١٠٥٠ ٩٤٣ ٨٤١ ٨١٣ ٧٦٥ ٧٣٦ آمريكاي شمالي
 ٧٠ ٦٠ ٥١ ٤٤ ٤٠ ٤٥ آمريكاي جنوبي و مركزي

 ٩٩٨ ٩٥٣ ٨٩٩ ٨٨٢ ٨٧٧ ٨٦١ اروپاي غربي

 2539 2274 2063 1974 1908 1822 مجموع

  

  
  ر مناطق مختلف جهان  دPVC میزان مصرف پروفیل -3شکل 
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 2007 سهم مصرف پروفیل پلی وینیل کلراید درمناطق مختلف در سال-4شکل 
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42%

  
 درصـد و كـشورهاي   ٤١ درصـد، آمريكـاي شـمالي بـا          ٤٢بر اساس جدول و  نمودارهاي باال  اروپاي غربي با            

  .عنوان سه منطقه اصلي مصرف كننده پروفيل شناخته مي شونده  درصد ب١١خاورميانه با آسيايي بجز 

  

 شرایط صادرات -1-10

همانطور كه اشاره شد، اين محصول داراي كد تعرفـه مجزايـي نمـي باشـد تـا قـوانين صـادرات و واردات آن                       

  . درصد مي باشد٤ سود گمركي براي اين محصول ،با توجه به محصوالت مشابه اين محصول. مشخص باشد

با مذاكرات انجام شده با توليد كنندگان داخلي، اغلب بازارهاي داخلي را پوشش مي دهند و در اين زمينـه بـا          

در حال حاضـر توليـد   . توجه به محصوالت تركيه، نفوذ در بازارهاي هدف صادراتي به آساني امكان پذير نيست   

راه اندازي واحدهاي جديد و استفاده از تكنولوژيهاي برتـر و  كشور تقريبا با نياز كشور همسان مي باشد ولي با   

  .  حمايتهاي دولتي، امكان دسترسي به بازارهاي منطقه امري دور از ذهن نخواهد بود
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   بررسی عرضه و تقاضا-2

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون -2-1

 كـه بـا   UPVCيع و معادن در حال حاضر واحـدهاي توليـد كننـده پروفيـل     طبق آمار و اطالعات وزارت صنا   

.  واحد فعال در كـشور وجـود دارد   ٩ معرفي شده اند حدود      ٢٥٢٠١٢١٧ و   ٢٥٢٠١١٨٧ ISICشماره كد هاي    

 دارند كه با اين دو كد شناسايي نـشده انـد      دالزم به ذكر است كه توليد كنندگان ديگري نيز در اين بين وجو            

  به اين آمار عمال غير ممكن است ولي خوشبختانه واحدهاي عمده توليد كننده اين محـصول بـا             كه دسترسي 

چنانچه اين واحدها در ظرفيت كامل توليد داشته باشند، ظرفيـت توليـد   .  ذكر شده قابل شناسايي بوده اند  كد

العـات جـانبي ايـن    در جدول زير ليست اين توليدكننـده هـا بـه همـراه اط          .  هزار تن مي باشد    ٤٤آنها حدود   

  .واحدها آمده است

  UPVC [1] واحدهاي فعال تولیدکننده پروفیل -8جدول 

 نام واحد استان
  ظرفیت

 )تن(
 محل اجراي طرح

  آذربايجــــــان 
 تبريز ١٥٣٠ اميرانتظاري  شرقي

  اروميه ٤٥٠٠ شركت آرياپروفيل ارس   غربي آذربايجان
 ي كوهپايهشهرك صنعت ٢٠٠   شركت-    پرال پارس  اصفهان

 )اشتهارد ( كرج ٢٠١٤٠ پروفيل سرحد
 )سپهر صنعتي منطقه(ساوجبالغ ٢٨١٣ پليمر نوآو

  كرج  قديم جاده ٣٥٨  فجر سپيدبديع  تهران

  البرز شهر صنعتي ٢٥٠٠    دودمان  و صنعتي توليدي
  البرز شهر صنعتي ١٠٠٠ سوپيتا  قزوين
 )٢شماره(مانشهرك صنعتي كر ٦٠٠٠ بوتيا صنعت  كرمان
  رشت ٥٠٠  ايران  ورق   صنايع شركت  گيالن
 اليگودرز ٥٠٠٠     همارشتن شركت  لرستان
  44541 مجموع
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از آنجا كه اين واحدها در ظرفيت كامل توليد ندارند و با مـذاكرات انجـام شـده بـا متخصـصان ايـن صـنعت،               

بنابراين ظرفيت عملي و توليد واقعي ايـن  . باشد درصد در حال حاضر مي  ٧٠راندمان توليد اين واحدها حدود      

  .  هزار تن در سال مي باشد٣١محصول در حال حاضر حدود 

با توجه به آمار جدول باال اغلب واحدهاي فعال موجود در مناطق غربـي كـشور واقـع شـده انـد و در منـاطق                 

  .شرقي و جنوبي كشور در حال حاضر واحد فعال عمده اي وجود ندارد

همين آمار و با شناسايي سال بهره برداري واحدهاي فوق روند توليد اين محـصول از ابتـداي برنامـه     بر اساس   

  .سوم تا كنون طبق گراف زير مي باشد

   روند تولید پروفیل در کشور-5شکل 
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به طـور متوسـط حـدود     ١٣٨٥ الي ١٣٧٩طبق آمار جدول و نمودار باال رشد توليد اين محصول طي سالهاي          

 واحـد جديـد در آن   ٥ مي باشد كـه   ١٣٨٤ به سال    طعمده اين رشد مربو   .  درصد رشد ساالنه داشته است     ٤٠

  .سال به بهره برداري رسيده اند

   بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-2

 داده شـده  UPVC و PVCروفيـل  در طي چند سال اخير مجوزهايي كه از طرف وزارت صنايع براي توليـد پ     

ولي اغلب اين واحدها در طي چند سال متوالي هيچگونه پيشرفت فيزيكـي  .  مجوز بوده است  ١٤٠است حدود   

 به بعد مجوز اخـذ نمـوده انـد و تـا كنـون      ١٣٨٠بنابراين در اين بخش آمار واحدهايي كه از سال          . نداشته اند 

 واحد در سـالهاي آتـي    ١٥بر اين اساس . ظر قرار گرفته است درصد داشته اند مد ن  ١٥پيشرفت فيزيكي باالي    

 هزار تن در سال مي باشـد كـه بـر    ٤٠مجموع ظرفيت كامل اين واحدها حدود . به بهره برداري خواهند رسيد  
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در .  سـال زمـان الزم خواهـد بـود    ٤اساس پيشرفت فيزيكي هر واحد و قرار گرفتن در ظرفيت كامـل حـدود               

  . به همراه جزئيات هر واحد آمده استUPVC در دست اجرا توليد پروفيل جدول زير ليست طرحهاي

 UPVC [1]ي طرحهاي در دست اجرا-9جدول 

 نام واحد استان
  ظرفیت

 )تن(
 محل اجراي طرح

پیشرفت 
 (%)فیزیکی 

تاریخ 
آخرین 
 جواز

سعيد 
 ٨٣/٠٦/٠٤ ٦٥ شبستر ١٥٠٠ محمدپوردهخوارقاني
يل شركت پارس پروف

 ٨٢/٠٥/١٢ ٩٩ تبريز ١٥٠٠ سامان پنجره
  آذربايجان

  شرقي
شركت توليدي 

 ٨١/٠٧/١٠ ٥٠ تبريز ٨٣٥ صنعتي نظام فن تبريز
شركت تعاوني أرازپن 

 ٨٣/٠٣/١٢ ١٥  سلماس ١٠٠٠ سلماس
شركت نهر افشان 

 ٢٠٠٠ اروميه
    صنعتي شهرك

 ٨٤/٠٩/٢٨ ٤٥  اروميه
  آذربايجان

 غربي
كيان پالست 

 ٨٤/٠٧/٠٧ ٤٢ اروميه ٣٠٠ آذربايجان

  اردبيل
شركت مغان پارس 

 ١٠٠٠٠ كيميا 
شهرك صنعتي 

 ٨٣/٠٩/٠٩ ١٨ گرمي
صنايع فن آور 

 ٨١/٠٧/٢٢ ٧٦   آباد   نجف شهرك ٧٠٠ پالستيك سپاهان

 ٣٠٠ چاوشي   اصفهان
    پايگاه شهرك

 ٨٢/١٠/٢٨ ٥٦  هشتم

 ٨١/٠٩/١٢ ١٩ ابهر ٤٠٠٠ اورامان پنجره  زنجان
و پنجره شركت درب 
 ٤٣٠٠ به ديدگستر

ناحيه صنعتي جنت 
 ٨٣/٠٤/١٠ ٢٥ آبادگرمسار

  سمنان
شركت 

 ٥٠٠ شاهوارپالستيك شرق
    صنعتي شهرك

 ٨٢/٠٧/١٧ ٩٦ شاهرود
توليدي اميدان 
 ٨٣/١١/١٩ ٣٦  زهرا بوئين ٨٠٠٠ پالست  دلفين

  قزوين
فرآورده هاي پيشرفته 

 ٨٢/١٠/٢٨ ١٨ البرز ٣٠٠٠ ساختماني

  قم
شه و  شركت شي

 ١٥٠٠ پروفيل سلفچگان
شهرك صنعتي  

 ٨٣/١٢/٠٥ ٢٠ سلفچگان
  39435 مجموع



   

  ١٩

  

 UPVC           پروفیل               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                           

 چنانچه واحدهاي فعلي نيز طي سالهاي آتي به توليد خود ادامه بدهند و با احتساب طرحهاي در دست اجـرا               

 در UPVC طبق اين آمار توليد پرفيل     .در اين زمينه روند توليد آتي اين محصول طبق نمودار زير خواهد بود            

  . هزار تن خواهد بود٦٠ حدود ١٣٩٠سال 

  
 [1] در سالهاي آتیUPVC روند تولید پروفیل -6شکل 
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  85 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-3

.  وجـود نـدارد   UPVCل همانطور كه در بخشهاي قبل نيز اشاره شد، تعرفـه گمركـي مجزايـي بـراي پروفيـ     

در بازار داخل نيـز انـواع محـصوالت       . بنابراين عمال دسترسي به ميزان واردات اين محصول امكان پذير نيست          

اغلـب  . صورت قانوني يا غير قانوني وارد كـشور مـي شـود           ه  خارجي وجود دارد بنابراين قطعا اين محصول يا ب        

و اين كشور در طي چند سال اخير رشـد زيـادي در ايـن             واردات اين محصول از كشور تركيه انجام مي گيرد          

 تركيه اين است كه محـصوالتي بـا كيفيـت و قيمـت        UPVCنكته جالب در مورد صنعت      . زمينه داشته است  

بـر اسـاس نظـرات    . بسيار پايين به بازار عرضه كـرده اسـت و بـازار نـسبتا خـوبي را نيـز بدسـت آورده اسـت               

 ميليـون دالر صـادرات بـه كـشور چـين در زمينـه پروفيـل        ١١٣ حـدود  كارشناسان اين صنعت تركيه ساالنه 

UPVC           محصوالت تركيه در بازار داخل نيز بـه وفـور          .  دارد كه آمار قابل توجهي در اين زمينه مي تواند باشد

وجود دارد ولي با مشكالتي كه در چند پروژه بزرگ مانند پروژه نواب كه براي اين محصول بوجود آمده اسـت،   

  . كاهش يافته استكشور تركيهال عمومي از محصوالت استقب
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 ١٧ حـدود  ١٣٨٢ در سـال  PVCبر طبق آمار گزارشات بانك صنعت و معـدن ميـزان واردات پروفيـل و ورق     

. پيش بيني مي شود با راه اندازي واحدهاي اخير ميزان واردات كاهش يافته باشـد . هزار تن گزارش شده است   

  . چند سال اخير آمده استدر جدول زير روند واردات طي

  
 [6] هزار تن– واردات پروفیل و ورق پلی وینیل کلراید سخت در ایران -10جدول 

 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 سال

 - - ١٧ ٩/١١ ٧ ٥/٦ ٦ ٣/٤ واردات

    
   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

چنانچـه  . ها متفاوت خواهد بـود    دسب نوع محصول برآور   در بررسي ميزان و پتانسيل مصرف هر محصول بر ح         

عنوان كاالي مصرفي باشد، استفاده از آمار سرانه مـصرف مـي توانـد بـا دقـت بـااليي ميـزان         ه  يك محصول ب  

در مورد محصوالت مياني و واسطه اي نيز ميزان مصرف از طريـق  . مصرف يك منطقه يا كشور را برآورد نمايد      

  . محصول قابل محاسبه خواهد بودواحدهاي مصرف كننده آن 

عنوان محصولي كه هم داراي ماهيت مصرفي و هم ماهيت واسطه اي است شـناخته مـي          ه   ب UPVCپروفيل  

ورد مصرف ابتدا بر اساس فرمول مـصرف ظـاهري رونـد مـصرف گذشـته ايـن        آلذا در اين بخش براي بر     . شود

ن در حال حاضر و سالهاي آتـي بـرآورد    آانسيل  محصول محاسبه خواهد شد و در ادامه نيز ميزان مصرف و پت           

  .مي گردد

   مصرف ظاهري-2-4-1
براي بررسي تقاضا اطالع از وضعيت گذشته ضروري مي باشد و استفاده از شاخص مصرف ظاهري يك روش 

  :برآورد معمول مي باشد و از رابطه مقابل بدست مي آيد

C=Y+M-X-K 

  :كه در ان

C : مصرف ظاهري  
Y : يتوليد داخل  
M : واردات  
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X : صادرات  
K : موجودي انبار  

بر اساس رابطه باال مصرف ظاهري انواع محصوالت اين واحد، طي سالهاي گذشته در جدول زير ليست شده 

  .است

  
  )تن (1385 الی 1381 طی سالهاي UPVCبرآورد مصرف ظاهري پروفیل  -11جدول 

 مصرف ظاهري صادرات واردات تولید داخلی سال/شرح
٨٨٥٨ ١٠٠٠ ٦٠٠٠ ٣٨٥٨ ١٣٨١ 
١٢٢٥٨ ١١٠٠ ٩٠٠٠ ٤٣٥٨ ١٣٨٢ 
١٧٠٥٨ ١٣٠٠ ٨٠٠٠ ١٠٣٥٨ ١٣٨٣ 
٣٠٩٠١ ١٥٠٠ ٦٠٠٠ ٢٦٤٠١ ١٣٨٤ 
٣٤٤٠١ ٢٠٠٠ ٥٠٠٠ ٣١٤٠١ ١٣٨٥ 
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   برآورد مصرف فعلی و پتانسیل مصرف آتی-2-4-2

لت ويژگيهـاي  عه ب.  در ساخت انواع درب و پنجره هاي ساختماني مي باشد UPVCمصرف عمده پروفيلهاي 

منحصر به فرد اين محصول رشد مصرف آن در طي چند سال اخير بيانگر استقبال مـصرف كننـدگان از ايـن                   

  . يكي از روشهاي برآورد مصرف پروفيل در كشور، بر اساس آمار ساخت و ساز مي باشد. محصول بوده است

ت زيـر سـاخت در تهـران و سـاير             براي برآورد مصرف اين محصول، طي سالهاي آينده الزم است تا مـساح            

هـاي    ها در سال    ميزان سطح كل زيربناي ساختمان    . شهرهاي بزرگ در چند سال اخير مورد بررسي قرار گيرد         

  .  در جدول زير آورده شده است١٣٨٤ تا ١٣٧٦

 [7])میلیون متر مربع( در کشور 1376-1384 سطح کل زیر بناي ساختمانها در سالهاي -12جدول 

 بنا در سطح زیر  سال
  تهران

سطح زیر بنا در 
  1شهرهاي بزرگ

سطح زیر بنا درسایر 
  مناطق شهري

سطح زیر بنا 
  در کل کشور

٢/٣٦  ١٧  ٨/١١  ٤/٧  ١٣٧٦  
٢/٣٦  ٥/١٨  ٤/١٢  ٣/٥  ١٣٧٧  
١/٤٤  ٩/١٨  ١/١٥  ١/١٠  ١٣٧٨  
٤/٤٩  ٨/١٧  ٣/١٥  ٣/١٦  ١٣٧٩  
٦/٥٨  ٢/١٨  ٥/١٩  ٩/٢٠  ١٣٨٠  
١/٦٥  ٢٣  ٨/٢٦  ٣/١٥  ١٣٨١  
٥/٦٥  ٨/٢٦  ١/٢٩  ٦/٩  ١٣٨٢  
٦/٦١  ٨/٢٩  ١/٢٠  ٧/١١  ١٣٨٣  

اراك، اردبيل، اروميه، اصفهان، اهواز، تبريز،خرم آباد، رشت، زاهدان، شـيراز، قـزوين، قـم، كـرج،             : شهرهاي بزرگ شامل   - ١
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   سطح کل زیر بناي ساختمانها در کشور-7نمودار 
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 بطـور متوسـط سـاالنه    ١٣٨٤ تـا  ١٣٧٦شود كه طي سـالهاي       ئه شده در باال مشاهده مي     با توجه به آمار ارا       

مطـابق اطالعـات اخـذ شـده از بانـك مركـزي و       .  ميليون مترمربع سطح زيربنا احداث شـده اسـت       ٥٠حدود  

توان گفت كه طي سالهاي آتي نيز بـا توجـه    مذاكرات با كارشناسان شهرداري تهران در حداقل پيش بيني مي  

 ميليـون مترمربـع سـطح    ٥٠ احداث بناهاي جديد و همچنين نوسازي بناهاي كهنه حداقل سـاالنه حـدود       به

هـزار   ٥٠٠ زيربنا در نظر گرفته شـود  متر  ١٠٠چنانچه به ازاي هر واحد مسكوني . زيربنا در كشور وجود دارد    

در شـده در بـسيار از مـوارد    عالوه بر پروانه هاي ساخت صا    .  مي كنند  ذواحد مسكوني پروانه ساخت ساالنه اخ     

بنابراين كل آمار ساخت و سـاز كـشور در طـول يـك سـال        . ساختمانها نياز به بازسازي و تعويض وسايل دارد       

با احتـساب حـداقل پروفيـل در يـك واحـد مـسكوني در بخـشهاي درب و        .  هزار پروانه مي باشد ٦٠٠حداقل  

 كيلـوگرم  ١,٢ هر مترطـول پروفيـل كـه حـدودا      متر بكار رود و با احتساب وزن مخصوص     ١٢٥پنجره حدودا   

در ايـن بخـش   . خواهـد رفـت    كيلوگرم پروفيل بكار ١٥٠بطورمتوسط براي هر واحد مسكوني حدود       . باشد  مي

 درصد از ساخت و سازهاي جديد از اين محصول استفاده كننـد كـه بـر ايـن              ٣٥فرض شده است كه حداكثر      

  .   تن در سال خواهد رسيد٣١٥٠٠دود اساس كل مصرف اين محصول در حال حاضر به ح

 درصـدي مـصرف بـين    ٤٠ با استقبالي كه در چند سال اخير در مورد اين محصول وجود داشته است و رشد              

 بنـابراين بـا يـك سـناريوي بدبينانـه چنانچـه       ، براي اين محصول گزارش شده اسـت ١٣٨٥ تا ١٣٨٠سالهاي  

  هزار78 حـدود  ١٣٩٠يد ميزان مصرف كشور در سال آ درصد رشد در مصرف اين محصول بوجود   ٢٠ساالنه  

  .تن خواهد بود

   و امکان توسعه آن85 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-5

عنوان يك محصول جديد در كشور شناخته مي شود و بر طبق آمار توليـد  ه   در كشور ب   UPVCتوليد پروفيل   

در بازارهـاي منطقـه اي نيـز هنـوز محـصوالت      . شور داراي يك جهش شده است   ظرفيت ك  ١٣٨٤نيز از سال    

داخلي نفوذ نكرده است و با وجود كشوري همچون تركيه امكان صادرات بـراي خيلـي از توليـد كننـده هـاي         

علت عدم وجود كـد تعرفـه مجـزا       ه  آمار رسمي از ميزان صادرات اين محصول ب       . داخلي امكان پذير نمي باشد    

 هزار تن محـصول بـه خـارج از    ٢با مذاكرات انجام شده با توليد كننده گان در حال حاضر حدود            . ردوجود ندا 
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از آنجا كه اغلب تجهيزات توليد كنندگان داخلي از سازندگان اصلي اين صنعت همچون            . كشور صادر مي شود   

 قابل رقابت با محصوالت بنابراين به لحاظ كيفيت محصوالت داخلي كامال      . كراسمافاي و سينسيناتيو مي باشد    

 در طي چند سال اخيـر مالحظـه    UPVCدر جدول زير نيز ميزان صادرات ورق و پروفيل          . خارجي مي باشند  

  .مي گردد و پيش بيني مي شود اين روند با رشد فزاينده در طي سالهاي آتي ادامه داشته باشد

   هزار تن– صادرات پروفیل و ورق پلی وینیل کلراید سخت در ایران -13جدول 
  1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 سال
  ٤ ٤ ٥/٤ ٤ ٨/٣ ٥/٣ ٤/٢ ٨/١ صادرات

  
   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-2-6

 هـزار تـن  در   ٣١  در حال حاضـر عمل آمده در بخشهاي قبل ميزان توليد و عرضهه  با توجه به بررسي هاي ب   

 خواهـد  ١٣٩٠ هزار تن در سـال  ٦٢كه با توجه به طرحهاي در دست اجرا اين ميزان توليد به             . اشدسال مي ب  

 پتانسيل مصرف اين محـصول      و  هزار تن در سال مي باشد      ٣١حدود  فعلي  ميزان مصرف    از طرف ديگر     .رسيد

هـزار تـن پروفيـل     ١٦بنابراين در سالهاي آتي كمبـود  . برآورد شده است هزار تن در سال  ٧٨در سالهاي آتي    

UPVC     ٣ حـداقل  ، در كـشور  در سـالهاي آتـي   كمبود اين محصول   بنابراين با  . در كشور وجود خواهد داشت 

 .   هزار تني در سال پيشنهاد مي گردد٥واحد 
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 [12] بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و عرضه محصول در کشور -3

 تن ٥٥٠٠باشد و قادر است ساالنه   با ظرفيت يكسان مي خط توليد پروفيل٤بطور كلي اين مجموعه داراي 

 به شرح زير قابل توضيح UPVCفرآيند توليد پروفيل .  توليد كند٧٤٠٠ و پروفيل ٥٦٠٠در دو مدل پروفيل 

  : باشد  مي

  
 UPVC دیاگرام ساده تولید پرفیل -8شکل 

  

 UPVC انبار تغذيه مخزن مواد انتقال سيستم  ها افزودني افزودني مواد انبار

 مواد كردن مخلوط

  )مواد يكنواختي( مواد كردن گرم

 مواد كردن سرد

 مختلف خطوط براي مواد انتقال پمپ

 يلپروف دهنده فرم قالب

  قالب و پروفيل كرن كاليبره

 آب بوسيله پروفيل كننده سرد مخزن

 پروفيل كشنده دستگاه

 زني اتيكت دستگاه

 برش دستگاه

 پروفيل بندي بسته

 ثقفي جرثقيل بوسيله انبار به انتقال
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 به مخزن تغذيه منتقل شده و بوسيله سيستم انتقال مواد به ماشين مواد اوليه بوسيله كانتينرهاي مخصوص

. باشد اين ماشين داراي دو بخش مخزن گرم و مخزن سرد مي. شوند  وارد مي(Mixing Machine)زن  هم

شود حداكثر  شوند و به دليل دماي باال ذوب شده و مخلوط ايجاد مي مواد اوليه ابتدا وارد مخزن گرم مي

  . شود  ي ايجاد ميت ليتر بوده و بوسيله ابزار مخصوص همزني، مخلوط يكنواخ٦٧٠قسمت گنجايش اين 

  
  (Mixing Machine) ماشین هم زن - 9شکل 

هاي خاص مخلوط به  ي نا خالصm٢ ١,٦ با مساحت حدود (Jet-Filter)در مخزن گرم يك فيلتر مخصوص 

شوند تا دماي مخلوط كاهش  ه مخزن سرد منتقل ميوجود آمده را گرفته و بعد از اين مرحله مواد نرم شده ب

باشد و چون الزم است   ليتر مي١٣٥٠حجم كاري اين مخزن در حدود . يافته و پودر مورد نظر بدست آيد 

مدت زمان كافي براي كاهش دماي مخلوط در نظر گرفته شود مخزن سرد از مخزن گرم بزرگتر طراحي شده 

  .باشد  ميm٢ ١,٦هم داراي فيلتري با مساحت همانند مخزن گرم اين مخزن . است

 

  
  Mixing Machine Blade - 10شکل 
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  . شود   اين ماشين بوسيله يك سيستم كامپيوتري پيشرفته كنترل مي

  

 

  

  

  

   

   موازنه حجمی مواد اولیه و تولید پودر خشک -11شکل 

  

شود تا   ساعت ذخيره مي٢٤دت باشد در يك انبار براي م   كه خروجي ماشين همزن ميDry Blendپودر 

پودر بصورت آهسته در هوا خنك شده و به دماي محيط برسد از جمله داليل ديگر توقف مواد در اين انبار 

  . داشتن ذخيره مورد نياز براي حالتي  است كه مشكلي براي ماشين همزن پيش بيايد

 خط توليد تزريق شده و فرآيند توليد ٤بوسيله سيستم انتقال مواد و پمپ هاي مربوطه پودر ذخيره شده به 

 خريداري Cincinnati كه از شركت (Extruder) اکسترودرهاي  در هر كدام از خط. يابد پروفيل ادامه مي

  .شود خواهد شد قرار گرفته و پودر وارد اين ماشين مي

  
  )Extruder(دستگاه اکسترودر  -12شکل 

CaCo٣ 

 
Mixing  
Machine 

SPVC 

Tio٢  

Stabilizer  

٨٤,٤٪ 

٥,٩٪ 

٥٪ 

٤,٦٥٪ 

Dry Blend 

  

 افزودني ها
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 خرد شده و پودر خرد شده (Parallel Twin Screw)هاي  بوسيله محورDry Blend در اين ماشين پودر 

  .شود به سمت خروجي ماشين اکسترودر هدايت مي

  

  
  

  
  (Parallel Twin Screw) محورهاي -13شکل 

  

قرار داده )  نوع قالب مختلف وجود دارد ٣٣كه در اين كارخانه ( هاي مختلفي   در دهانه اين ماشين قالب

  . توان از آن ايجاد كرد  وعي ميهاي متن شده است و پروفيل

  

  

  
 Feedblock -14شکل 
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ها را كاليبره   پروفيل(Total Calibration)ها از قالب فرم دهنده دستگاه كاليبراسيون  پس از خروج پروفيل

ز اين مرحله بعد ا .ها خواهد شد كرده و بوسيله سيستم آب چرخان باعث سرد شدن و حفظ شكل پروفيل

كشد و مقدار اين كشش بوسيله  ها را با مقدار كشش مشخص بوسيله خالء مي  پروفيلHaul-Offدستگاه 

در مرحله .  از دستگاه همزن تنظيم خواهد شد Dry Blend   گرفتن اطالعات مربوط به ميزان خروجي پودر

ها در  از مشتري و بازار فروش پروفيلها انجام شده و با توجه به ني بعد كار بر چسب زني روي سطح پروفيل

بندي خواهند  هاي مخصوص بسته ها و جعبه اندازه هاي متنوعي توسط دستگاه برش برديده شده و در بسته

 . در مرحله آخر بسته ها بوسيله جرثقيل سقفي به انبار محصول منتقل خواهد شد. شد 

  

  
  

  

  

 

 UPVC مقطع برشی خورده از یک پروفیل -15شکل 

  شرایط عمومی

  رنگ

دهد مقايسه شود، محدوده  كننده مبناي كار خود قرار مي ها با رنگ استانداردي كه توليد چنانچه رنگ پروفيل

  :تغييرات نبايد از مقادير زير تجاوز كند
*

*

*

 *
ab

L
a
b
E

∆ ≤

∆ ≤

∆ ≤

∆ ≤

1/0
0/5
1/0
1/3

  

  

Compact 
uPVC 

Foamed 
uPVC 
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 از يك درجه ISO A03ها نبايد بر اساس مقياس خاكستري ز تغييرات رنگ پروفيلدر مقايسه ظاهري ني

  .تجاوز كند) درجه ثبات رنگ (

    آزمایش تأیید پروفیل- 14جدول 
 روند تکرار آزمایش

  RECمواد   نخورده مواد دست ویژگی
      پروفیل

 رنگ
  شكل ظاهري و شرايط توليد

  گذاري نشان
  بيروني و ابعاد عمليابعاد 

  ها ضخامت جداره
  ها ضخامت اليه

  كجي
  جرم واحد طول

  چگالي
  دماي نرمي ويكات

  اي ويكات  مقاومت ضربه
  مقاومت در برابر ضربه سقوط جرم در دماي پايين

  برگشت حرارت
  شدن رفتار پس از گرم

 كاري قابليت جوش

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در هرشيفت٢

----  

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در هرشيفت٢

----  

----  

   نمونه در سال١

   نمونه در هفته٢

   نمونه در روز١

   نمونه در روز١

   نمونه در ماه١

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در هرشيفت٢

  مونه در هرشيفت ن٢

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در هرشيفت٢

   نمونه در روز١

   نمونه در هفته١

   نمونه در روز١

   نمونه در روز١

   نمونه در روز١

   نمونه در روز١

  نمونه در هفته١

  پايداري در برابر حرارت
  دوام رنگ پس از هوازدگي مصنوعي
  مقاومت پس از هوازدگي مصنوعي

 معيار جوش كوتاه مدت

هنگام تغييرات چشمگير در فرمول و يا شرايط توليد 
 . باشدGFKكه نيازمند گزارش  به 
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   شکل ظاهري و شرایط تولید

ها كه در معرض ديد قرار دارند الزم است داراي رنگ سفيد يكنواخت بوده و عاري از  سطوح خارجي پروفيل

اند و  شده بكار رفته ها كه در آنها مواد بازيافت باره نقاطي از پروفيلاين شرط در. هرگونه اجسام خارجي باشند

توان تا سطوح خارجي كه در زمان استفاده كامالً و دائماً پوشيده هستند  بازيافت را مي نيز نقاطي كه مواد قابل

هاي  نايكنواختي. د باش   بايد عاري از حفره، ترك، حباب و ساير معايب پروفيل. االجرا نيست گسترش داد، الزم

  مسطح جزئي ايجاد شده در زمان توليد تنها در صورتي قابل قبول هستند كه كاربري و شكل ظاهري پروفيل

هاي اصلي براي هر ماده مورد استفاده در يك  نتايج آزمايش اوليه نمونه پروفيل. را تحت تأثير قرار ندهند

الزم است حداقل سه . رسد شود به ثبت مي نظيم مينامه آزمايش كه توسط مؤسسه ارزياب مجاز ت  گواهي

هاي  نمونه. كننده مورد آزمايش قرار بگيرند هاي اصلي حامل نشان مشخصه يك توليد نمونه مختلف از پروفيل

شده را دارا   آمده قرار بگيرند و اصول كيفيت مشخص١٩هايي كه در جدول  پروفيل بايد تحت تمام آزمايش

و پس از هر تغيير قابل توجه در ) نخورده  و مواد بازيافتي مواد دست(مواد مورد استفاده براي هريك از . باشند

هاي زير بايد از طريق آزمايش بر روي يك نمونه پروفيل اصلي مشخص  نخورده، ويژگي فرمول مواد دست

  :شود

 پايداري در برابر حرارت  •

 ثبات رنگ  •

 مقاومت پس از هوازدگي مصنوعي  •

 مدت  معيار جوش كوتاه •

دار تمام مقاطع  گذاري شده و تاريخ هاي اندازه كننده پروفيل بايد نقشه نامه بازرسي، توليد عالوه بر توافق 

ها مطابق با توصيف مناسب   و نيز نقشه سيستم براي تمام پروفيل١هاي اصلي به همراه خطاهاي مجاز پروفيل

جرم واحد : شده بايد جزئيات زير را نيز شامل شوندهمچنين اطالعات ارائه . سيستم پروفيل را نيز ارائه كند

                                            
١ Tolerances 



   

  ٣٢

  

 UPVC           پروفیل               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                           

c حداقل بار شكست محاسبه شده(كاري  طول، قابليت جوش
bcFممان اينرسي ،Wفاصله محور بحراني ، e ، 

  . مواد مورد استفادهو نيز) iLفاصله داخلي

  گذاري  نشان

گذاري  ها نشان نقاطي كه پروفيل. گذاري شوند هاي اصلي بايد به شكل خوانا و قابل رؤيت نشان پروفيل

ها موارد زير را  اين نشان. اند نبايد پس از بسته شدن پنجره و نيز از فاصله يك متري قابل رؤيت باشند شده

  :شوند شامل مي

  كننده نشان مشخصه توليد -

 نشان گواهي به همراه شماره ثبت -

 نشان مربوط به دوره توليد -

. گذاري قابل رديابي باشد ها بايد از طريق نشان به عالوه مواد مورد استفاده و شرايط توليد پروفيل

اند عالوه بر موارد فوق بايد با سه  شده ساخته شده هايي كه بخش مركزي آنها از مواد بازيافت پروفيل

  .گذاري شوند  نيز نشانRECحرف

   ابعاد بیرونی و ابعاد عملی

چنانچه هيچگونه . گذاري شده مقاطع باشد هاي اندازه ها بايد منطبق بر نقشه شكل و ابعاد تمام پروفيل

  :ها ارائه نشود شرايط زير بايد برآورده شود كننده پروفيل اطالعات ديگري توسط توليد

متر در عرض پروفيل نسبت به ابعاد   ميلي±٥/٠متر در ضخامت پروفيل و   ميلي±٣/٠ي نبايد از ابعاد بيرون

هاي اتصاالت  هاي زهوارها و بست كننده مربوط به نوارهاي درزگير، تثبيت(ابعاد عملي . اسمي تجاوز كنند

از يك پروفيل اصلي در شكل اي  نمونه. (متر نسبت به ابعاد اسمي تجاوز كند  ميلي±٣/٠نبايد از ) بطور نمونه

  .) نشان داده شده است١٩
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   نمونه یک پروفیل اصلی-19شکل 
  
  

حيطه آزمايش بايد كيفيت سازگار . كننده پروفيل است مسئوليت تأييد كيفيت توليدات بر عهده توليد

شده و حداقل به مدت ها بايد به صورت گزارش آزمايش ثبت  تمام نتايج آزمايش. محصوالت را تضمين كند

  .پنج سال نگهداري شود

  
    آزمایش تأیید روش مواد- 15جدول 

 ویژگی روند تکرار آزمایش
  RECمواد   نخورده مواد دست 

    مواد
 VSTدماي نرمي ويكات 

  اي چارپي مقاومت ضربه
  مدول االستيسيته

 پايداري دربرابر حرارت

در صورت تغيير 

  چشمگير در فرمول مواد

   در هر توليد نمونه١
   نمونه در هر توليد١
   نمونه در هر توليد١
  نمونه در هر توليد١

  

  

  

  

  سطح نمايان داخلي

  عمق پروفيل/ ارتفاع

يل
روف
ض پ

عر
  

  سطح نمايان خارجي
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  ها  ضخامت جداره

 بايد ١٩باشند مطابق شكل  هاي اصلي كه داراي سطوح نمايان داخلي و خارجي مي هايي از پروفيل جداره

... +داراي ضخامت حداقل
ي خارجي كه هر دو سطوح نمايان را به يكديگر متصل ها جداره. متر باشند  ميلي0/23١ -

... +كنند بايد داراي ضخامت حداقل مي
هاي محصور ثانويه بايد  هاي پيراموني حفره جداره. متر باشند  ميلي 0/22/7 -

... +داراي ضخامت حداقل
در مجاورت بندهاي داخلي و بندي كه  نقاطي از نوارهاي آب. متر باشند  ميلي 0/22/5 -

  .شوند هاي اتصال شامل اين مقررات نمي ها و تسمه خارجي قرار دارند و نيز كام

  ها  ضخامت الیه

  هايي كه بخش مركزي آنها از مواد بازيافتي ساخته شده است، الزم است ضخامت اليه در مورد پروفيل

سطوح نمايان داراي مقدار مشخص حداقل پوشاند در   كه اين بخش مركزي را ميU-PVCخارجي از جنس 

  .متر باشد  ميلي٥/٠

  
  هاي پروفیل هایی از ضخامت جداره  مثال-20شکل 

                                            
  .حد بااليي مقدار ثابتي ندارد  ١
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  کجی

ها بطور مناسب نگهداري نشوند امكان تغيير شكل دادن  در صورتيكه پروفيل. ها بايد صاف باشند تمام پروفيل

 اصلي انحراف از خط راست كه از تمام  ورد پروفيلدرم. در آنها وجود دارد كه بايد از ايجاد آن ممانعت شود

  .متر بر متر تجاوز كند  ميلي١شود نبايد از  گيري مي هاي بيروني در جهت محور طولي اندازه لبه

  جرم واحد طول

  .كننده كمتر باشد مقدار اسمي ارائه شده توسط توليد% ٩٥جرم واحد طول پروفيل نبايد از 

   چگالی

3gنخورده نبايد بيش از  ت  دسU-PVCچگالي ماده  cm   نسبت به مقدار اسمي ذكر شده توسط ±0/03 

3gشده نيز نبايد تغييراتي بيش از چگالي بخش مركزي بازيافت. توليدكننده تفاوت داشته باشد cm  ±0/05 

كلي سطوح نمايان كه با تركيب مواد اگر پروفيل حاوي مواد بازيافتي باشد و تغييرات چگالي .داشته باشد

3gاند كمتر از راني شده نخورده و بازيافتي روزن دست cm  باشد نيازي به مشخص كردن چگالي مواد ±0/03 

  .نخورده و مواد بازيافتي به صورت جداگانه نيست دست

   در برابر حرارتپایداري

± %١٥ نبايد بيش از رود ميها بكار  نخورده كه در سطح پروفيل  دستU-PVC ماده ايبر sttپايداري زمان

  .باشدكننده تفاوت داشته   به مقدار اسمي ارائه شده توسط توليدنسبت

 مورد در . دقيقه باشد٣٠ حداقل stt شده از مواد بازيافتي بايد داراي زمان پايداريساخته مركزي بخش

 نمايان پروفيل و سطوحهاي جدا كه مستقيماً از  توان از طريق نمونه  پايداري را ميزمان REC هاي روفيلپ

نخورده و مواد   مواد دستازهايي  توان نمونه به جاي آن مي. آيد تعيين نمود بخش مركزي بدست مي

  .بازيافت را انتخاب نمود قابل
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  ر دماهاي پایینمقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط جرم د

 اصلي  هاي پروفيل نمونه% ١٠متري، نبايد بيش از   ميلي١٥٠٠در آزمايش ضربه ناشي از سقوط جرم از ارتفاع 

  . گسيختگي ايجاد شودRECهاي  همچنين نبايد بين بخش مركزي و سطوح پروفيل در پروفيل. خراب شود

  برگشت حرارت

 نبايد بيشتر 100Rقدار منفـردي از ضريب برگشت حرارتهاي اصلي هيچ م در آزمايش برگشت حرارت پروفيل

 تعيين شده از هر دو سطح نمايان يك پروفيل اصلي ∆Rتفاوت مقادير ضريب برگشت حرارت. باشد/% ٢از 

  .باشد% ٤/٠نبايد بيش از

  شدن رفتار پس از گرم

اي از  دن تا رسيدن به دماي محيط نبايد هيچگونه حباب، ترك يا نشانهپس از انجام آزمايش و سرد ش

همچنين نبايد بين بخش مركزي و سطوح پروفيل در . هاي پروفيل مشاهده شود شدگي در نمونه پوسته

  . گسيختگي ايجاد شودRECهاي  پروفيل

  
  محصولدر فرایند تولید ) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسوم -4

 كال از روش اكستروژن استفاده مي نمايند و پيچيدگي و اختالف زيادي بـه          UPVCفرايندهاي توليد پروفيل    

فرايند كلي توليد پروفيل در بندهاي قبل به طور مفصل مورد بررسي قـرار      . لحاظ كليات كار با همديگر ندارند     

  .استگرفته است و استانداردهايي كه در هر بخش الزاميست ليست شده 

بر اساس مذاكرات انجام شـده بـا   .  تكنولوژيهاي زيادي در اين زمينه فعاليت دارند كه اغلب اروپايي مي باشند      

متخصصان اين صنعت تكنولوژي دو شركت كراسمافاي و سينسيناتيو در اين زمينه نسبت به ساير تكنولوژيها           

الزم . دي داشته اند و كامال به روز مي باشند      اين دو شركت در اين زمينه فعاليت زيا       . داراي ارجحيت مي باشد   

عـالوه بـر ايـن دو شـركت     . به ذكر است كه قيمت تجهيزات اين دو تكنولـوژي نيـز نـسبتا بـاالتر مـي باشـد             

اتريش نيز جز تكنولوژيهاي برتر در ايـن زمينـه شـناخته      Technoplast آلمان و HASSتكنولوژي شركت 

   .مي شوند
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ها اغلب در كيفيت نهايي و تنوع محصوالت و همچنين سيستم كنترل بسيار دقيـق            تفاوت عمده اين تكنولوژي   

 در فرايندهاي ذكر شـده بـسيار پـايين و كـاربري     OFFتوليد محصوالت دور ريز يا به اصطالح      . آنها مي باشد  

ح  درصد مواد مصرفي ساالنه طـر ٥ ميزان مواد ضايعاتي حدود .سيستم داراي پيچيدگي هاي زيادي نمي باشد 

  . در نظر گرفته شده است

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک -5

  ریالی و ارزي

 هزار تن ١٦بر اساس بررسي هاي بعمل آمده در بخش بازار محصول، کمبود کشور در سالهاي آتي حدود 

سرمايه . واحد توليد پروفيل را در کشور پيشنهاد داد که بر اساس اين کمبود مي توان چند شده است،برآورد 

گذاري واحدهاي پروفيل سازي اغلب باال مي باشد و چنانچه از شرکتهاي مطرح در اين زمينه ماشين االت 

  . خريداري گردد سرمايه گذاري تا حدودي افزايش خواهد يافت

ر سال مي باشد كه اين ظرفيت  تن د٢٥٠٠فيل سازي در كشور حدود وپر متوسط ظرفيت واحدهاي جديد

از آنجا كه در ميان واحدهاي جديد، چندين واحد با . بعنوان مينيمم ظرفيت اقتصادي كشور خواهد بود

 تن در سال توليد خواهند داشت، بنابراين عمال اين واحدها كنترل قيمت محصول ٥٠٠٠ظرفيتهاي باالتر از 

 باقي ماندن در صحنه رقابت، واحدهاي جديد نيز در را در دست خواهند داشت و پيشنهاد مي شود براي

 تن در ٥٥٠٠ظرفيت  مشاور اين طرح نبنابراي. محدوده واحدهاي تاثير گذار بر قيمت محصول احداث شوند

و ادامه اين گزارش بر اساس اين ظرفيت مورد بررسي قرار  را پيشنهاد مي نمايد UPVCسال توليد پرفيل 

  .گرفته است
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  :گذاري ثابت طرح که شامل هزينه دوران ساخت واحد مي باشد شامل موارد زير مي باشدسرمايه 

   زمين-١

   محوطه سازي-٢

   ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي-٣

   ماشين االت-٤

   تاسيسات-٥

   لوازم اداري و حمل ونقل و کارگاهي-٦

   هزينه هاي قبل از بهره برداري-٧

   هزينه هاي پيش بيني نشده-٨

  .  امه هزينه هر يک از موارد باال بر اساس آخرين قيمتهاي اخذ شده در هر مورد برآورد گرديده استدر اد

   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-16جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

١٥٠٠  ١٠٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  
  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

   آماده سازي محوطه-17جدول  

 )ریال/ متر مربع(واحد  مساحت بخش ردیف
  هزینه کل

 )میلیون ریال(
 ٣٠٠ ٢٠٠٠٠ ١٥٠٠٠ خاكبرداري و تسطيح ١
 ٢٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١٠٠٠ ديواركشي ٢
 ٢٠٠ ١٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠ جاده كشي ٣
 ١٥٠ ٣٠٠٠٠ ٥٠٠٠ فضاي سبز ٤

 850 مجموع
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  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3

  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -18 جدول

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع (
 هزینه کل

 ٤٥٠٠ ١٥٠٠ ٣٠٠٠ ...سالنهاي انبار مواد اوليه، ميكس، توليد و 
 ١١٠٠ ٢٠٠٠ ٥٥٠ ...ساختمان اداري، ازمايشگاهي، كارگري و 

گهباني، ساختمانهاي نگهباني، سكونت ن
 ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٥٠٠ ...درمانگاه، آتش نشاني، تعميرگاه، اشپزخانه و 

 6600 مجموع

  

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

 [6]) میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی   کل هزینه -19جدول 

  شرح مجموع
  كيلو وات٦٠٠خريد حق امتياز برق و ترانس  ١٥٠٠
 خل و محوطه كارخانهخريد حق امتياز آب لوله كشي دا ١٠٠
 حق امتياز تلفن با نصب ٥٠

 خريد حق امتياز گاز كنتور علمك لوله كشي داخل سالنها و ساختمانها ٣٥٠
  تن در ساعت١٠بويلر  ٦٠٠
 گرمايش و سرمايش ٩٣٨
 تابلوهاي برق ١٢

 و ژنراتور اضطراري و هزينه هاي وابسطه) هواي فشرده(پمپ باد  ٥٧٠
 جرثقيل سقفي ١٥٠
 تجهيزات انبار ٨٢٠
 تجهيزات كارگاهي ٣٣٠

 مجموع 5420
  

  

  

  

  



   

  ٤٠

  

 UPVC           پروفیل               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                           

  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

 [6])   میلیون ریال (نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-20جدول 
  

  

  

  ) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -21جدول 
 ردیف مشخصات قیمت کل

 ١ ميز و صندلي و قفسه ٣٥
 ٢ كامپيوتر و لوازم جانبي ٣٠٠
 ٣ اشپزخانه و غذاخوري و كمدهاي رختكن كارگران ١٤٠
 مجموع 475

  

  و گمركنیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-6

 [12]  اتریشTECHNOPLASTبر اساس تکنولوژي شرکت  آالت  ماشین و قیمتمشخصات -22دول ج
  منابع خرید  )1یورو(قیمت   نام ماشین اصلی  ردیف
١  Hot-cooler  تكنوپالست  ٣٣١٥١٠  
٢  Vacuum feeder unit  تكنوپالست  ٣٢٧٥٣  
٣  Extruders  تكنوپالست  ٧٣٤٠٣١  
٤  Profile-Tec Downstream Lines  تكنوپالست  ٥٠٠٧١٢  
٥  Co-Extruder  تكنوپالست  ٢٦٥٣٣  
٦  Extension Tools  تكنوپالست  ١٨٣٧٣١٠  
٧  Test Instrument  تكنوپالست  ٦٤٣٥٩  
٨  Profile bending unit  تكنوپالست  ٩٦٤٤٧  
٩  Profile lamination machine  تكنوپالست  ٢٧٨٦٦٨  
١٠  Mixing system for sheet line  تكنوپالست  ٢٧٤٧٤٩  
١١  Sheet line Cincinnati تكنوپالست  ٢٠٨٦٣٥٠  
  تكنوپالست  ٢٩١١٧٠ قطعات يدكي  ١٢
  تكنوپالست  ١٧٨٨٥٧  خدمات  ١٣
  تكنوپالست  ٤٤٥٦٨٧  بسته بندي و حمل و نقل  ١٤
  -  7179136  -  جمع

                                            
 .شده است ريال در نظر گرفته ١٢٧٠٠هر يورو معادل :  نرخ تسعير ارز- ١

  ردیف  نام دستگاه یا تجهیزات  تعداد  قیمت واحد  قیمت کل
  ١  سواري ٢ ١٤٠ ٢٨٠
  ٢ وانت  ٢ ١٠٠ ٢٠٠
  عمجمو 480
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  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-7

 ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -23جدول 

 ردیف رحش هزینه
  ١ هزينه اخذ موافقت اصولي و مجوزهاي مربوطه ٥٠
 ٢ آموزش پرسنل ١٤٠٠
 ٣ حقوق پرسنل ثابت قبل از توليد ٥٠٠
  ٤ بازديد ها در خارج از كشور و حقوق كاركنان طرح ٢٠٠
  ٥ هزينه مطالعات اوليه و مشاوره ١٥٠
 جمع ٢٣٠٠

  

  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-8

 در زمان ساخت هزينه هاي که از قبل پيش بيني نشده اند در زمان اجرا بوجود خواهد در هر واحد توليدي

 درصد سرمايه گذاري ثابت را بعنوان هزينه هاي ٥در اين طرح . آمد که بر حسب نوع صنعت متفاوت است

   .پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است
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بـا توجـه بـه ايـن جـدول      .  باال ليست شده اسـت  در جدول زير سرمايه گذاري ثابت اين طرح طبق برآورهاي  

کـه از ايـن ميـزان حـدود     . ميليون ريال برآورد مي گردد١١٩٦٦٨هزينه سرمايه گذاري ثابت اين طرح حدود       

  .  درصد بصورت ارزي و مابقي ريالي مي باشد٨٠

 [6-12])1 یورو- میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-24جدول 

  ردیف  شرح   ارزيهزینه   ریالیهزینه
  ١ زمين - ١٥٠٠
  ٢ محوطه سازي - ٨٥٠

  ٣ ساختمان سازي - ٦٦٠٠
  ٤  تاسيسات زيربنايي - ٥٤٢٠

  ٥  تجهيزات اصلي ٧١٧٩١٣٦ -
  ٦ لوازم اداري - ٤٧٥
  ٧ وسائل نقليه - ٤٨٠
  ٨ قبل از بهره برداري - ٢٣٠٠
  ٩ گمرك - ٥١٧٠
  ١٠ بيني نشده پيش ٣٥٨٩٥٧ ١١٤٠
  مجموع ٧٥٣٨٠٩٣ ٢٣٩٣٥

  مجموع ١١٩٦٦٨
  

                                            
 . ريال در نظر گرفته شده است١٢٧٠٠هر يورو معادل : نرخ تسعير ارز - ١
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 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمـت ارزي و              -6

  ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

ها و نحوه دسترسي و  ت مورد نياز توليد، قيمتدر اين بخش در مورد مواد اوليه، مواد كمكي و ديگر ملزوما

آوري انتخاب شده،  در انتخاب هر يك از اين موارد نكات متعددي از جمله فن. تامين آنها ارائه گرديده است

در صورت وجود از منابع تأمين . لحاظ شده است... كيفيت محصوالت مورد نظر، حفاظت از محيط زيست و 

ليه استفاده شده است و در غير اينصورت اين مواد از منابع خارجي تامين داخلي، جهت تامين مواد او

ماده اوليه اصلي . باشند ، كربنات كلسيم، دي اكسيد تيتانيوم و روانسازها ميPVCمواد اوليه شامل . گردند مي

با در  تن پروفيل ٥٥٠٠براي توليد .  مي باشد و ساير مواد بعنوان افزودني محسوب مي شوندPVCاين طرح 

  . مورد نياز خواهد بودPVC تن گرانول ٥٧٧٥ درصد ضايعات حدود ٥نظر گرفتن 

  )PVC( پلی وینیل کلراید 6-1

در . از نظر حجم توليد دومين پالستيك توليدي در دنيا بعد از پلي اتيلن است) PVC( پلي وينيل كلرايد

  . ر در جهان مصرف شده است ميليارد دال١٩  به ارزش تقريبي PVC ميليون تن ٢٧ حدود ٢٠٠٢سال 

PVCكشتي و حمل و نقل زميني مجاز است حمل آن از طريق هواپيما، . در مقابل حرارت پايدار است.  

PVC كيلوگرمي از جنس كاغذ كرافت چهار ٢٥هاي  توليدي پتروشيمي بندر امام بصورت پودري و در كيسه 

  . گردد  سط فيلم شرينك بسته بندي مي كيسه روي يك پالت تو٥٠گردد و هر  بندي مي اليه بسته

   تولیدي پتروشیمی بندرامامPVC مشخصات -6-1-1

 ،  (Poliran) توليدي پتروشيمي بندرامام با نام پوليران PVC مشخصات گريدهاي مختلف ٢٩ در جدول

 و  است كه درچند گريد ويژه اكستروژن(S)  سوسپانسيوني PVCمحصول پتروشيمي بندرامام . ارائه ميشود

  .تزريقي به شكل پودر توليد ميگردد
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   تولیدي پتروشیمی بندرامامPVC  مشخصات گریدهاي مختلف -25جدول 

-K  نام گرید

Value 

  ویسکوزیته

cm3/gr 

  دانسیته

 gr/lit) (مقدار

  جذب پالستی سایزر

Gr DOP/100 gr 

PVC 

  موارد کاربرد

PV S-

٦٠٥٨ 
  بطري،اتصاالت  ١٠حداقل   ٥٥٠-٦١٠  ٨٥-٩٢  ٥٩-٦١

PV S-

٦٥٥٤  
    نرم با پالستي سايزر كمPVC  ٢٠حداقل   ٤٦٠-٥٢٠  ١٠١-١٠٩  ٦٤-٦٦

PV S-

٦٥٥٨ 
 لوله   سخت،PVC  ١٠حداقل   ٥٤٠-٦٠٠ ١٠١-١٠٩  ٦٤-٦٦

PV S-

٦٨٥٨ 
 پروفيل   سخت،PVC  ١٥حداقل   ٥٢٠-٥٨٠ -  ٦٧-٦٩

PV S-

٧٠٥٤ 
  ٣٠حداقل   ٤٤٥-٥٠٥ ١٢٠-١٢٩  ٦٩-٧١

PVC،زيره   نرم، سيم و كابل

 مشمع يي،دمپا كفش،

PV S-

٨٠٥٤  
  ٣٥حداقل   ٤٤٥-٥٠٥  -  ٧٩-٨١

PVC نرم با پالستي سايزر  

  زياد

  PVC استاندارد جهانی -6-1-2

 براي مصارف PVC براي ١٧٥٥ ASTM D بر اساس استاندارد PVC استانداردهاي جهاني ٢٦در جدول 

   .عمومي آورده شده است

  PVC استانداردهاي جهانی پودر -26جدول 
  مقدار  ASTMشماره آزمون  واحد  ویژگی

  ٠١٨/١±٠١٢/٠ ١٢٤٣ D  -  ويسكوزيته ذاتي
  ٠١٨/١±٠١٢/٠  ١٨٩٥ gr/lit  D) (  چگالي ظاهري

  ٠/١±٣/٠  ١٧٥٥ μS/cm.g D  هدايت پذيري الكتريكي
  ٢٦٨/٠±٠٢٢/٠  ٢٨٧٣ g D/cm٣  تخلخل

  ١٠١±٦  ١٧٥٥ phr D  جذب پالستي سايزر
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هـاي سـه ماهـه در      به تفكيـك دوره ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٠ پلي وينيل كلرايد در مناطق جهان از سال          FOBقيمت  

 سـالة  ٦بر اساس اين اطالعات، مباني قيمـت  .  آمده است٢٨ و متوسط قيمت ساليانة آن در جدول   ٢٧جدول  

  . ارائه شده است٢٩اين محصول در مناطق مختلف در جدول گذشتة 

 [9])دالر بر تن( پی وي سی در مناطق مختلف جهان FOB قیمت -27جدول 

)دوره(سال   خاور دور آمریکا اروپاي غربی 
آسیاي جنوب 

 شرقی
1st Quarter ٧٦٦ ٧٧٣ ٨٢٨ ٨٢٧ 
2nd Quarter ٧١٤ ٧١٥ ٨٢٢ ٨٢٥ 
3 rd Quarter ٦٧٥ ٦٨٤ ٦٢٧ ٧٢٥ 

2000 

4 th Quarter ٥٩٩ ٦٠٨ ٥٤٣ ٦٢٥ 
1st Quarter ٥٧٠ ٥٨٦ ٥٤٣ ٥٣٦ 
2nd Quarter ٥٠٥ ٥٠٦ ٤٨٦ ٥٢١ 
3 rd Quarter ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٠٠ ٤١٩ 

2001 

4 th Quarter ٤٢٦ ٤٢٣ ٣٧٦ ٤٠٠ 
1st Quarter ٤٩٠ ٥٠١ ٤٥٩ ٤٤١ 
2nd Quarter ٦٢٦ ٦٣١ ٦٤٣ ٥٩٨ 
3 rd Quarter ٥٧١ ٥٦٩ ٦١٩ ٥٤٠ 

2002 

4 th Quarter ٥٢٧ ٥٢٧ ٤٩٢ ٥٢٦ 
1st Quarter ٦٦٤ ٦٦٩ ٦٥٠ ٦٣٥ 
2nd Quarter ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٤٣ ٥٣٩ 
3 rd Quarter ٦٠٣ ٦٠٧ ٥٥٩ ٥٤٥ 

2003 

4 th Quarter ٦٨٨ ٦٨٧ ٦٢٩ ٦٢٨ 
1st Quarter ٨٤٢ ٨٣٤ ٧٨٦ ٧٧٣ 
2nd Quarter ٨٤٣ ٨٤٣ ٨٠٦ ٨٠٠ 
3 rd Quarter ٨٩٣ ٨٩٠ ٨٦٣ ٨٤٢ 

2004 

4 th Quarter ٩٩٤ ٩٥٤ ٩٦١ ٩٢٧ 
1st Quarter ٩١٩ ٨٨٧ ٨٧٨ ٩٠١ 2005 2nd Quarter ٧٨٠ ٧٧٧ ٧٥٥ ٨٠٣ 
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 [9])دالر بر تن( پی وي سی در مناطق مختلف جهانFOB  قیمت متوسط سالیانۀ-28جدول 
 آسیاي جنوب شرقی  خاور دور  آمریکا  اروپاي غربی  سال 
2000 ٦٨٩ ٦٩٥ ٧٠٥ ٧٥١ 
2001 ٤٨٦ ٤٩٠ ٤٥١ ٤٦٩ 
2002 ٥٥٣ ٥٥٧ ٥٥٣ ٥٢٧ 
2003 ٦٣٠ ٦٣٢ ٥٩٥ ٥٨٧ 
2004 ٨٩٣ ٨٨٠ ٨٥٤ ٨٣٥ 
2005 ٨٤٩ ٨٣٢ ٨١٧ ٨٥٢ 

  
 [9])دالر بر تن( ساله گذشتۀ پی وي سی در مناطق مختلف جهان6 مبانی قیمت -29جدول 

 آسیاي جنوب شرقی  خاور دور  آمریکا  اروپاي غربی  منطقه
ذشته سال گ6مبانی قیمت   ٦٨٣ ٦٨١ ٦٦٣ ٦٧٠ 

  
 سالة گذشتة اين محصول در مناطق مختلف جهـان    ٦آيد متوسط قيمت       بر مي  ٣٠بطوري كه از جدول     

 در منـاطق  ٢٠٠٥ دالر به ازاء هر تن است و اين در حالي است كه قيمت متوسط اين محصول در سـال                   ٦٧٥

  .باشد  دالر به ازاء هر تن مي٨٣٧,٥مختلف جهان 

  PVCقیمت داخلی 

كه .باشد  ريال به ازاي هر كيلوگرم مي٤٧٠٠ سوسپانسيون داخلي توليد پتروشيمي بندر امام PVCقيمت 

  ) ريال٩٣٠٠با احتساب هر دالر معادل ( . دالر به ازاي هر تن است٥٠٦معادل 

 کربنات کلسیم-2-2

تند بـا ايـن    واحد توليدي در زمينة توليد كربنات كلسيم در كشور فعال هـس           ٢٠در حال حاضر بيش از      

هـاي   در بـين ايـن شـركتها شـركت پـودر     . نمايند حال تعداد كمي از آنها كربنات كلسيم پوشش دار توليد مي  

  . نمايد هاي مختلف به صورت پوشش دار توليد مي  ايران اين محصول را در مش ميكرونيزة

   ن محـصول  با توجه به مذاكرات صورت گرفته با مسئول فروش اين شركت، قيمـت متوسـط فـروش ايـ               

  .باشد  ريال به ازاء هر كيلوگرم مي٨٥٠) ٢٥٠٠ تا ١٥٠٠با مش (
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   قیمت کربنات کلسیم-30جدول 
  قیمت به ازاي هر کیلو گرم  نوع کربنات کلسیم  ردیف
   تومان٥٥  آلفا  ١
   تومان٧٥-٨٥  پنتا  ٢

  

 )TiO2(تیتانیوم دي اکسید -2-3

 نام Brookite و Anatase, Rutile ساختماني هستند شامل سه مدل) دي اكسيد تيتانيوم  ( Tio٢گروه 

 و Ti٢O٥ و TiO٢  و TiO شيميايي اين ماده اكسيد تيتانيوم و دي اكسيد تيتا نيوم است و با فرمولهاي

Ti٣Oقابل دستيابي است ٥  .  

 Anatase و Rutileشود كه سه ساختارش شامل  اين ماده به دو شكل مقدماتي و با همه ساختارها ديده مي

  . باشد  اين ماده قابل حل در آب ، رقيق كننده اسيدهاي معمولي و ساختاري مي. باشد   ميBrookiteو 

حالتهاي موجود اين ماده به صورت قرصي، .  است ٩٩٩٧/٩٩% تا ٥/٩٩%درصد خلوص شيميائي اين ماده 

  .اي و به شكل پودر است  شفاف، تكه

  نیومهاي فیزیکی دي اکسید تیتا  ویژگی-31جدول 
  ٤/٢٣ (g/cc)چگالي 

  ١٨٣٥ oC)(نقطه ذوب 
  ٢٥٠٠-٣٠٠٠  oC)(نقطه جوش 
   بعضي اوقات سفيد–بي رنگ تا آبي   رنگ

  تتراگنال  شكل بلور شناسي
PH ٣/٧  

  

اين تامين كنندگان با توجه .  وجود دارند كه بيشتر در چين فعاليت دارند Tio٢يكسري تامين كننده براي 

  . كنند هاي فيزيكي محصول  را ارائه مي عاتي در مورد ساختار ويژگيبه محصول توليدي اطال

البته بيشتر از مواد اوليه . هاي بدست آوردن اين ماده هيدروليز كردن تتراكلريد تيتانيوم است يكي از راه

  . كنند  خودش يعني تيتانيوم و اكسيژن براي توليد آن استفاده مي
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   سایر مواد افزودنی-ج

هاي پي وي سـي داراي   هاي قبلي عنوان گرديد مواد افزودني در فرموالسيون ورق   در بخش  همانطور كه 

اما با توجه به مذاكرات صورت گرفته با نمايندة شركت كمسون و شـركت         . انواع مختلف و تنوع فراوان هستند     

 ورت پـك سينسيناتي كه از تامين كنندگان اين مواد هستند، قيمـت متوسـط هـر تـن از مـواد افزودنـي بـص        

)PACK( باشد  يورو مي٢٥٠٠ حدود.  

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

 به سه عامل اصلي بـستگي خوهـد داشـت کـه     UPVCپروفيل انتخاب مکان مناسب براي اجراي طرح توليد       

  :عبارتند از

 نزديکي به منابع تأمين ماده اوليه ) ١

 دسترسي به تاسيسات زيربنايي طرح ) ٢

 رف داخلينزديکي به بازار مص ) ٣

  نزديکي به کشورهاي هدف صادراتي ) ٤

عنوان ماده اوليه اصلي اين طرح شناخته مي شود، بنابراين احداث واحدهاي پـايين  ه  بPVCبا توجه به اينکه  

ـ  . دست آن در نزديكي محل مي تواند بعنوان يك مزيت محسوب گردد   ه در حال حاضر پتروشيمي بندر امـام ب

 كـه در  PVCاز طـرف ديگـر طرحهـاي جديـد     . در كشور شناخته مـي شـود    PVCعنوان تنها توليد كننده 

 را بـه بـازار    PVCشهرهاي همدان، مياندوآب و مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي قرار دارند حجـم بـااليي از   

بنابراين به طور كلي چنانچه مزيت نزديكي به مواد اوليه به عنـوان       . داخلي در سالهاي آتي عرضه خواهند كرد      

  . كتور تاثير گذار انتخاب شود، استانهاي همدان، خوزستان و آذربايجان در اولويت قرار دارنديك فا

عنوان محـصول جديـدي وارد بـازار شـده اسـت كـه در فعاليتهـاي                 ه   ب UPVCاز لحاظ بازار مصرف پروفيل      

حـال حاضـر در   از آنجا كه استفاده از ايـن محـصول در   . ساختماني در بخش درب و پنجره كاربرد زيادي دارد 

شهرهاي بزرگ با استقبال مصرف كنندگان مواجه شده است و در شهرهاي كوچـك هنـوز نيـاز بـه فرهنـگ                    

از طـرف ديگـر، چنانچـه    . سازي دارد بنابراين كليه مراكز استانها در اين خـصوص داراي اولويـت مـي باشـند            
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ق مرزي شمال غربي و جنـوبي  بخواهيم محل اجراي طرح به کشورهاي هدف صادراتي نيز نزديک باشد، مناط           

در اين صورت محل انتخاب شده از شمال به  کشورهاي آذربايجان و ترکيـه نزديـک                 . باشند  كشور مناسب مي  

بوده و از جنوب نيز با استفاده از بنادر موجود امكان صادرات به اروپا و آسياي جنوب شرقي و همچنين افريقا                

تواند در کسب بازار خارجي بـراي محـصوالت طـرح      درات، مي اين نزديکي به کشورهاي هدف صا     . ميسر است 

  . نقش بسزايي داشته باشد

عالوه بر نزديكي به منابع تامين خوراك و همچنين بازارهاي مصرف، دسترسي بـه تاسيـسات زيربنـايي طـرح      

بنـايي  مسلما مناطق محروم كشور از لحاظ تاسيـسات زير        . نيز از الزامات احداث هر واحد پتروشيمي مي باشد        

نسبت به ساير مناطق قابل مقايسه نمي باشند و احداث واحدهاي توليدي در اين مناطق چنانچه ابتدا برنامـه                  

. در خصوص تاسيسات زيربنايي آنها وجود نداشته باشـد، در آينـده مـشكالت زيـادي را ايجـاد خواهـد نمـود                      

  . باشد مي... ه الكترسيته و تاسيسات اصلي براي اينگونه واحدها شامل منابع تامين آب، دسترسي ب

  . در ادامه كليه مناطق كشور كه امكان احداث واحد دوده صنعتي درآنها وجود دارد ليست شده است

 مناطق جنوبي  ) ١
 منطقه مرزي شمال غربي ) ٢
 مناطق مركزي ) ٣
 مناطق شرقي ) ٤

مـديگر پرداختـه   بر اساس مناطق ذكر شده در باال، جدول زير به اولويت بندي اين مناطق و مقايسه انها بـا ه               

در تهيه جدول زير امتياز هر فـاكتور بـين   . است و در نتيجه اولويت اول براي احداث واحد پيشنهاد شده است    

  . در نظر گرفته شده است و در نهايت جمع بندي و جمع كل امتيازات هر منطقه محاسبه شده است٤ الي ١
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  مقایسه مناطق مختلف کشور براي احداث واحد-32جدول 

دسترسی   شرح
  به خوراك

دسترسی به 
بازار مصرف 
  داخلی

دسترسی به 
  هدفهاي صادراتی

دسترسی به 
تاسیسات 
  زیربنایی

جمع کل 
  امتیازات

  14  ٤  ٤  ٢  ٤  مناطق جنوبي
  12  ٣  ٣  ٢  ٤  منطقه مرزي شمال غربي

  15  ٤  ٣  ٤  ٤  مناطق مركزي
  7  ٢  ٢  ٢  ١  مناطق شرقي

  

طق امنـ . ر اولويت اول بـراي سـرمايه گـذاري طـرح مـي باشـد       بر اساس نتايج جدول باال منطقه جنوبي كشو    

مركزي و شمال غربي كشور نيز در اولويتهاي بعدي اين مكانيابي جاي دارند ولي مناطق شـرقي كـشور داراي       

گـذاري پيـشنهاد    گذاري در اين زمينـه نمـي باشـند و ايـن منطقـه بـراي سـرمايه          مزيت خاصي براي سرمايه   

  . گردد نمي

گذاري  ترين منطقه براي سرمايه  كشور را مناسبمناطق مرکزيندي نهايي مشاور طرح بعنوان جمع ب

در اين گزارش . كند و بحث مالي و اقتصادي اين پروژه بر اساس اين منطقه تعين شده است پيشنهاد مي

 .  بعنوان اولويت اول سرمايه گذاري اين طرح پيشنهاد مي گردداستان همدان

  انسانی و تعداد اشتغال وضعیت تامین نیروي -8

اي تعيين كننده اصلي هدفدار حركت كردن آن مجموعه مي باشد،  مسلما بخش نيروي انساني هر مجموعه

بكارگيري مديران با تجربه . باشد هاي آينده شركت مي بنابراين بكارگيري پرسنل مجرب و متخصص از برنامه

  . ينده كاري و توسعه شركت را تضمين نمايدتواند آ گيري مي در زمينه هاي مختلف اجرايي و تصميم

  نیروي انسانی کارخانه

نيروهاي غير متخصص و % ١٠٠با توجه به مستعد بودن منطقه اجراي طرح از نظر نيروي انساني در حدود 

ساير پرسنل متخصص با همكاري . توان از منطقه و استانهاي مجاور فراهم كرد  نيروي متخصص را مي% ٧٠

داخلي و خارجي در ابتداي شروع به بهره برداري از طرح و سپس در سالهاي بعد كامالً با نيروي متخصص 

البته بودجه مستقلي براي آموزش و باال بردن سطح توان علمي . نيروهاي متخصص داخلي تامين خواهد شد
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ياز به  تعداد تقريبي و نوع تخصص هاي مورد ن٣٣در جدول  . و عملي پرسنل در نظر گرفته خواهد شد 

    . هاي مورد نظر نيروي انساني خالصه شده است  همراه آموزش

  
  تعداد پرسنل مورد نیاز برآورد -33جدول 
 هاي الزم آموزش تعداد سمت

  ايمني  ٢٠  خدمات توليد
  تعميرات و نگهداري  ١٠  متخصص ماهر

  تعميرات و نگهداري و طراحي  ٥  مهندس متخصص مواد برق و مكانيك
  هاي آزمايشگاهي دوره  ٤  همتخصص آزمايشگا

  مديريت ريسك  ١٢  اداري و فروش 
  شبكه، ايمني و طراحي  ٣  مهندس توليد سازه و رايانه 

مديريت ريسك، استراتژيك و   ٤  مديريت
  ها ساير آموزش

  ---  ٣  راننده 
  ايمني  ٣  خدمات داخلي و محوطه

  ايمني  ٤  نگهبان 
  ---  68  مجموع

  
ین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکـان           بررسی و تعیین میزان تام     -9

  تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

ـ   . تامين آب، برق و سوخت براي هر واحد توليدي حياتي مي باشد          عنـوان محـرك هـر    ه چنانچه انـرژي كـه ب

ر بحث مكانيابي و دسترسـي بـه   بنابراين د. واحدي شناخته مي شود قطع شود، عمال توليد متوقف خواهد شد         

  . امكانات تاسيساتي براي هر طرح اين مسئله كامال حائز اهميت است

 كيلووات مي باشد كه چنانچه واحد در سه شيفت توليد داشـته باشـد         ٥٢٠توان برق مصرفي اين واحد حدود       

داد پرسنل واحـد و  بر اساس تع.  كيلووات ساعت برآورد مي گردد٤١٦٠٠٠٠كل برق مصرفي ساالنه آن حدود      

چنانچـه  .  متر مكعب برآورد شده است١٥٠٠٠مصرف آب در خط توليد ميزان آب مصرفي ساالنه واحد حدود          

از گاز بعنوان منبع سوخت استفاده گردد مـصرف گـاز سـاالنه طـرح بـراي مـصارف گرمـايش و سـرمايش و                       
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ر ليـست يـوتيليتي هـاي    جـدول زيـ  . بـود  متر مكعب خواهـد  ٢٠٠٠٠٠همچنين مصرف در خط توليد حدود      

  .  مصرفي واحد را نشان مي دهد

 [6]... ) آب، بخار، ( تاسیسات -34جدول شماره 

  مقدار مصرف سالیانه  شرح  ردیف
 ٤١٦٠٠٠٠ )كيلو وات ساعت(الكتريسيته   ١
 ١٥٠٠٠ آب   ٢
 ٢٠٠٠٠٠ گاز  ٣

  
ن آنها در كليه شهركهاي صـنعتي    از آنجا كه مصارف يوتيليتي اين واحد در مجموع خيلي باال نمي باشد تامي             

  . مقدور است و مشكل خاصي از اين بابت وجود ندارد

  

   وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

. يند توليد خواهـد شـد     آهر واحد توليد چنانچه مورد برخي حمايتهاي دولت قرار نگيرد، دچار مشكالتي در فر             

 توليد ندارند، لذا حاشيه سـود آنهـا   ،ه اندازي در ظرفيت كاملاز آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي را   

پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و براي بقا در ميدان رقابت نياز به حمايتهاي               

از طرف ديگر براي واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله مي باشـند و در بازارهـاي جهـاني تـا                    . مالي است 

 نفوذ پيدا كرده اند، بايد دولت از آنها حمايت كرده و براي تـسهيل و آرامـش خـاطر آنهـا مـشوقها و                      حدودي

قوانين ارئه دهد كه فضا را براي ساير توليد كنندگان نيز آماده كند تا محصوالت آنها بـه راحتـي در بازارهـاي         

 زمينه انجام دهد مورد بررسي قـرار   در ادامه دو نوع حمايت كه مي تواند دولت در اين          . جهاني به فروش برسد   

  :گرفته است

  و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) التآمحصوالت و ماشین (حمایت تعرفه گمرکی 

الت پـس از    آاين ماشـين    . الت از خارج از كشور تامين مي شود       آدر اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين        

حقوق گمركي كه در حال حاضـر  . ور خواهند شدتستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كش         

  . الت خارجي مي باشدآ درصد قيمت ماشين ١٠الت وجود دارد حدود آبراي اين گونه ماشين 
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 مستلزم پرداخـت حقـوق   ،نها به خارج از كشور صادر مي شود   آاز طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت        

يب توليدكنندگان داخلي به امر صادرات مـشوقهايي       غ تر خوشبختانه در سالهاي اخير براي    . گمركي مي باشند  

  .  براي آنها تصويب شده است كه باعث شده است حجم صادرات افزايش يابد

  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -

ت بـراي سـاخت و   هـاي صـنعتي اعطـاي تـسهيالت بلنـد مـد       هاي مالي براي طـرح    يكي از مهمترين حمايت   

در ادامه شرايط اين تـسهيالت  . باشد تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح مي      

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم ذيل با ضريب عنوان شده تـا                  در بخش سرمايه   -١

 . شود ابت در محاسبه لحاظ ميگذاري ث  درصد سرمايه٧٠سقف 

سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي بـا   ساختمان و محوطه  -١-١

  . گردد  درصد محاسبه مي٦٠ضريب 

 درصـد و در غيـر ايـن    ٩٠ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب            -٢-١

  .گردد  درصد محاسبه مي٧٥صورت با ضريب 

 درصـد  ٧٠گذاري ثابـت كمتـر از         آالت خارجي در سرمايه     گذاري ماشين   در صورتيكه حجم سرمايه    -٣-١

 درصـد محاسـبه   ٧٠ جهت دريافت تسهيالت ريـالي بـا ضـريب    ١-١باشد، اقالم اشاره شده در بند    

  . گردد مي

 نيـاز آنهـا بـه    رسند سرمايه در گردش مورد برداري مي هايي كه به مرحله بهره   اين امكان وجود دارد، طرح     -٢

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد٧٠ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود    ١٢هاي بلند مدت و كوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهيالت ريالي در وام      -٣

مبلغ تسهيالت اعطايي و نرخ     % ٢٥/١هاي جانبي، مالي آن در حدود          و هزينه  Libor+ ٢%تسهيالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت مي٣ محروم سود تسهيالت ارزي براي مناطق
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مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيـت طـرح از               -٤

 . شود  سال در نظر گرفته مي٨نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 ١٠ه يافتـه و محـروم   حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسـع         -٥

 . شود سال در نظر گرفته مي

  : باشد هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير مي عالوه بر تسهيالت مالي معافيت

 درصد معافيت مالياتي شامل طـرح       ٨٠برداري    هاي صنعتي، چهار سال اول بهره       ك  با اجراي طرح در شهر     -١

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود  سال اول بهره١٠ مناطق محروم با اجراي طرح در -٢

 درصد سـود ناخـالص تعيـين    ٢٥) هاي صنعتي و مناطق محروم به جز شهرك  (ماليات براي مناطق عادي      -٣

 . شده است

  

   تحلیل و تجزیه و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید-11
  

 :توان موارد زير را در مورد اين طرح بيان نمود ها و محاسبات انجام شده مي سيبا توجه به برر

  بازار فروش بسيار خوب در كشورهاي همسايه -١

   درصد مواد اوليه از داخل٩٠تامين بيش از  -٢

  مورد حمايت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور به دليل عايق صوتي و حرارتي بسيار خوب -٣

رسد فناوري  ابقه  پشتوانه فني و كيفي شركت تكنو پالست اتريش به نظر ميبا توجه به تجربيات و س -٤

تواند جايگاه مهمي در بازار  انتخاب شده كامال با تكنولوژي روز جهان قابل رقابت بوده و اين شركت مي

  .كسب نمايد

بل توجه بعالوه موارد زير از نظر مشتريان، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و سازمان محيط زيست قا -٥

  :مي باشد 



   

  ٥٥
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  و حفظ محيط زيست % ١٠٠  قدرت بازيافت مواد تا -

    نماي ظاهري زيبا و قابل انعطاف-

  )با استفاده از آب و صابون(   نظافت و تعمير و نگهداري بسيار آسان -

  .دهد درجه سانتيگراد تغيير شكل نمي+ ٨١ و -٦٢  مقاومت در مقابل انتقال دما كه تا دماي -

  بك و سهولت در نصب  وزن س-

    قابل استفاده در تمامي شرايط آب و هوايي ايران-

تواند يك امتياز در خصوص  تامين مناسب مواد اوليه از داخل و خارج بدليل مركزيت استان همدان مي -٦

  . تامين منابع اين طرح باشد

ر ساير مناطق با تراز ، اروپاي شرقي و مركزي با تراز مصرف منفي و دآسيابا توجه به اينكه در مناطق  -٧

بيني كرد كه درصدي از تراز مصرف مناطقي كه مقادير منفي  توان پيش مصرف مثبت مواجه هستيم، مي

چون اين امر نشان دهنده كمبود اين محصول . دارند به عنوان هدف بازار صادراتي در نظر گرفته شوند

 .باشد  در اين مناطق مي

 هزار تني مواجه خواهد ١٥بازار اين محصول در آينده با كمبود بررسي بازار محصول نشان مي دهد كه  -٨

 . هزار تني در مناطق مختلف كشور احداث نمود٥ واحد ٣شد كه مي توان حداقل 

 ميليارد ريال ١٢٠ اتريش حدود technoplastسرمايه گذاري ثابت طرح بر اساس ماشين االت شركت  -٩

 . تن محصول در سال برآورد شده است٥٥٠٠براي 

پيشنهاد احداث اين واحد را داند و   اين طرح را از هر لحاظ داراي توجيه ميپروژهدر مجموع مشاور  -١٠

  . مي نمايد تن در سال5500با حداقل ظرفيت 

 در UPVC هزار تـن کمبـود پروفیـل    15با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتی      

 تن در اسـتانهاي همـدان،       5000 واحد   3حداقل   احداثلذا مشاور طرح    . کشور وجود خواهد داشت   

  . می نماید را پیشنهاد میلیارد ریال براي هر واحد120خوزستان و آذربایجان را با سرمایه گذاري 



   

  ٥٦
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  :مراجع

  

  )WIMS(اطالعات واحدهاي صنعتي وزارت صنايع و معادن        -١

 قوانين و مقرارات صادرات و واردات جهمهوري اسالمي ايران       -٢

 آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسالمي ايران       -٣

 )ULLMAN(مرجع پليمري        -٤

 )WORLD PETROCHEMICAL(اطالعات جهاني پليمرها        -٥

 UPVCگزارشهاي بانك صنعت و معدن در خصوص توليد پروفيل        -٦

 اداره سياستهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران       -٧

 وگ محصوالت پتروشيمي بندر امامكاتال      -٨

 ICISLORاطالعات منبع اطالعاتي       -٩

 قيمتهاي بازرگاني پتروشيمي -١٠

 سايتهاي اينترنتي مرتبط -١١

  اتريش technoplastپرفرماي شركت  -١٢

  

 

  

  

  


