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  خالصه طرح
 PVCاي  پنجره كركره  نام محصول

  در سال هزار عدد پنجره ۲۱۰  ظرفيت پيشنهادي طرح

  هاي ساختماني پنجره  موارد كاربرد

 PVCپودر   مواد اوليه مصرفي عمده

   ميليون متر مربع۵  )١٣٩٢سال ( كمبود محصول 

  ٨٤  )نفر (اشتغال زايي
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  زيربنا
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 ٦٠٠  )كيلووات (برق

ميزان مصرف ساالنه 
  يوتيليتي

 ٢٠٠٠٠  )ليتر(گازوئيل 
 8521800  )يورو(ارزي 

 ٣٢٠١٩  )ميليون ريال(ريالي 
  سرمايه گذاري ثابت طرح

ميليون (مجموع 
  )ريال

١٣٩٢٤٦ 

  همدان، خوزستان، آذربايجان  محل پيشنهادي اجراي طرح
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 ۳  معرفي محصول-۱

 ۴  نام و كد محصول-۱-۱

 ۵  شماره تعرفه گمركي-۱-۲

 ۵  شرايط واردات-۱-۳

 ۶  بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي-۱-۴

 ۹ بررسي قيمت -۱-۵

 ۱۰  موارد مصرف و كاربرد-۱-۶

 ۱۲  بررسي كاالهاي جايگزين -۱-۷

 ۱۴ تراتژيكي كاال در دنياي امروز اهميت اس-۱-۸

 ۱۵ كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول-۱-۹

 ۱۶ شرايط صادرات-۱-۱۰

  

  وضعيت عرضه وتقاضا-۲

 ۱۷  بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از گذشته تاکنون -۲-۱

 ۱۹ هاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا   بررسي وضعيت طرح-۲-۲

 ۲۰  بررسي روند واردات محصول -۲-۳

 ۲۰  بررسي روند مصرف -۲-۴

 ۲۳  بررسي روند صادرات محصول -۲-۵

 ۲۳  بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات -۲-۶

  

 ۲۴  شرح دقيق و جامع فرآيند -۳

 ۲۶  انتخاب فرآيند منتخب-۴

 ۲۷ احد بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و شرايط عملكرد و-۵
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 ۳۱ ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و محل تامين آن -۶

 ۳۲ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -۷

 ۳۳ وضعيت تامين نيروي انساني مورد نياز -۸

 ۳۴ بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي -۹

 ۳۴ و بازرگانيوضعيت حمايت هاي اقتصادي  -۱۰

 ۳۷ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهائي -۱۱

 ۳۹ منابع و مراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   

  ٣

  

  اي  پنجره كركره                              سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                      

 معرفي محصول-۱

 

  
 

اين . باشد  مي(Poly Vinyl Chloride)از جنس پي وي سي اي   كركرهنجرهمحصول مورد نظر، پ

اي و رفت و برگشتي باشد به نام پنجره  تواند به صورت كشويي و كركره محصول در واقع از جهت اينكه مي

   .شود اي شناخته مي كركره

ه پي وي سي و براي آگاهي و شناخت كامل از محصول مورد بحث الزم است در ابتدا به تشريح ماد

  .هاي پي وي سي پرداخته شود سپس به بررسي بيشتر پنجره

  

   P.V.Cپنجره هاي 

انرژي . دانيم پنجره يكي از عوامل مهم در توليد بار سرمايشي و گرمايشي ساختمان است چنانكه مي

هاي جديد  روش. باشد انتقالي توسط پنجره از نوع انتقال هدايتي، تشعشعي و ورزشي و نفوذ هواي خارج مي

مورد ساختمان  ساخت پنجره عوامل شرح داده شده فـوق را تحت كنترل درآورده و نتيجتاً از اتالف انرژي بي

جويي در انتقال حرارت محيط  نكته مهم در انتقال نور در حد شفافيت آن همراه با صرفه. نمايد جلوگيري مي

  . خارج و داخل و همچنين زيبايي آن است



   

  ٤

  

  اي  پنجره كركره                              سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                      

ساير . شوند  با ضريب انتقال حرارت اكتسابي و مقدار نفوذ هوا از درزها مشخص ميها عمدتاٌ پنجره

نقش پنجره در بار . باشد ها از جمله جنس قاب و ساخت آن نيز در مرغوبيت پنجره مهم مي مشخصات پنجره

اً از سرمايشي به مراتب بيشتر از بار گرمايشي است چون در بار گرمايشي انتقال حرارت توسط پنجره صرف

نوع انتقال هدايتي است در صورتي كه در بار سرمايشي انتقال حرارت عالوه بر نوع هدايت آن شامل انتقال 

هاي بسيار جديد قادرند كه با تغيير وضعيت خود انرژي اكتسابي تشعشعي را در  پنجره. شود تشعشعي نيز مي

جويي به عمل  ها صرفه في ساختمانفصول سرد به داخل محيط زندگي انتقال و در نتيجه در انرژي مصر

شوند كه ديگر احتياجي به  ها عالوه بر اينكه در صرفه جويي انرژي مؤثر هستند باعث مي اين پنجره. آورند

نصب وسايل گرم كننده در زير پنجره جهت جلوگيري از كوران، نفـوذ هواي خارج به داخل و انتقال هواي 

  . سرد از جدار شيشه به داخل نباشد

در كشورهاي صنعتي پنجره دو . شوند ها به صورت يك، دو و سه جداره توليد مي  طور كلي پنجرهبه

باشند كه امروزه در  ها از نوع يك جداره مي  پنجرهرها عمدتاًجداره بيشترين مصرف را دارد و در ساير كشو

بايست از  شور ميكشور ما نيز جهت صرفه جويي انرژي مطابق اعالم سازمان بهينه سازي مصرف سوخت ك

شودكه عالوه    با گاز آرگون پر مياي معموالً  كه بين دو جداره شيشهچرا. هاي دو جداره استفاده گردد شيشه

ها جلوگيري به  ها ناشي از اختالف دماي دو طرف شيشه بر بهبود مسائل انتقال حرارتي از كدر شدن شيشه

  .باشد هاي پي وي سي مي  پنجرهاي از در و در ضمن تصوير ذيل نمونه. آورد عمل مي

  

 شماره تعرفه گمركي - ۱-۱

و ) ۲۵( جزء محصوالت الستيك و پالستيك ISICطبق كدبندي پي وي سي اي  كركرههاي  پنجره

 ISICبر اين اساس كد كامل . شود محسوب مي) ۲۵۲۰(بندي جزء محصوالت پالستيكي  در اين دسته

  .[1] مشخص شده است۲۵۲۰۱۳۳۸با شماره پي وي سي اي  كركرههاي  پنجره
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 شماره تعرفه گمركي -۱-۲

 سي وي پياي  كركرههاي  پنجرهسفانه شماره تعرفه مجزايي براي صادرات و واردات أحال حاضر متدر 

از آنجا .  آن انجام مي شودمبادالت با كد تعرفه محصوالت مشابه ديگر تعريف نشده است و اين كاال مطمئناً

 كه مربوط به كاالهاي ساخته شده از ۳۹۲۰۴۳ در كد تعرفه باشد، قطعاً مي PVCكه اين محصول با پايه 

PVC[2]باشد، قرار دارد  مي .  

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

  . كدهاي ديگري نيز وارد يا صادر شده باشد وجود دارد

  

 شرايط واردات - ۱-۳

        و مقررات واردات جمهوري اسالمي ايران، كاالهاي وارداتي به سه گروه زير تقسيم بنديطبق قوانين

  :شوند مي

  .ن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز نداردآكااليي است كه ورود : كاالي مجاز - ۱

 .كااليي است كه ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است: كاالي مشروط - ۲

به اعتبار خريد و فروش يا (ه ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم كااليي است ك: كاالي ممنوع - ۳

 .موجب قانون ممنوع گردده و يا ب) مصرف

بندي قرار  جزء گروه اول اين دستهپي وي سي اي   كركرههاي پنجرهدر رابطه با محصول اين طرح، 

  .دارد و با رعايت ضوابط مشكلي به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد

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

مي باشد و تعرفه هاي گمركي براي حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي براي محصوالت 

ه در اين رابطه چنانچه يك محصول وضعيت توليد كنندگان داخلي را به مخاطر.  مختلف متفاوت مي باشد

ن محصول باال خواهد بود و بر عكس چنانچه محصولي به هر دليلي در كشور آ حقوق گمركي بياندازد مسلماً
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علت جلوگيري از مسائل تورم تا حد ه توليد نشود يا اينكه نياز كشور از توليد آن محصول بيشتر باشد ب

  .ممكن از حقوق گمركي آن محصول كاسته شده است

 پي وي سي اي  كركرههاي پنجرهيز اشاره شد، تعرفه گمركي مجزايي براي همانطور كه در بند قبل ن

لذا با توجه به كد تعرفه مشابه اين . شودوجود ندارد و اين محصول با تعرفه محصوالت ديگر وارد كشور مي

  .  [2] درصد مي باشد۴ي آن در حال حاضر كمحصول حقوق گمر

  

 بررسي و ارائه استاندارد - ۱-۴

هاي پالستيكي از طريق روش  اند كه اين پروفيل هايي تشكيل يافته ي سي از پروفيلهاي پي و پنجره

ها و  بنابر نحوه بكارگيري پروفيل. شوند اكستروژن و ماشين اكستروژن به طور پيوسته و ممتد توليد مي

ها، ابعاد و  ها به شكل استفاده از يك، دو يا سه شيشه در و پنجره و ديگر تمهيدات مورد نياز، اين پروفيل

  .ها نشان داده شده است شوند كه در تصوير ذيل نمونه اينگونه پروفيل هاي متفاوتي توليد مي سطح مقطع

 تراز شده فلـزي و تواند روي يك چارچوب كامالً ميها به ديوار كه  با توجه به نحوه اتصال اين پروفيل

هاي   لذا الزم است درون اين پروفيل تراز شده و به كمك پيچ انجام شوديا روي سطوح بتني كامالً

البته بايد اشاره داشت كه . كنند هاي نازك فوالدي گالوانيزه استفاده مي آلومينيومي مرغوب و برخي از ورق

  .هاي فلزي به سطح داخلي پروفيل پالستيكي نچسبيده و آزادي حركت دارد اين پروفيل

اي ساخته شده از پي وي سي جهت ه خصوصيات فيزيكي انواع پروفيل ۱- ۱در جدول شماره 

  .هاي پي وي سي آورده شده است مصارف گوناگون از قبيل پنجره
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  خته شده از پي وي سياهاي س خصوصيات فيزيكي انواع پروفيل-۱-۱جدول 
مقدار   خصوصيت فني  رديف

  عددي
واحد 
  سنجش

  توضيحات

   N/mm2  ۱۲۰  تنش كششي در نقطه تسليم  ۱
    درصد  ۳۰   تسليمازدياد طول در نقطه  ۲
 دردجه ۲۳مقاومت به ضربه در دماي   ۳

  سانتيگراد
۸۵۰  Kgf نمونه شياردار  

 دردجه -۱۰مقاومت به ضربه در دماي   ۴
  سانتيگراد

۱۵  m-n   

 دردجه ۲۰مقاومت به ضربه در دماي   ۵
  سانتيگراد

۴۰  MPa   

   Shore-D  ۳۵  سختي  ۶
   N/mm2  ۲۲۰۰  مدول االستيسيته  ۷
   ساعت۹۶بعد از  Mg  ۰  جذب آب  ۸
   ºC  ۸۳  درجه حرارت نرمي  ۹
 درجه ۵۰ تا ۳۰محدوده     ۷/۰  ضريب انبساط طولي درمحدوده دمايي  ۱۰

  سانتيگراد
   WMºK  ۱۳/۰  هدايت حرارتي  ۱۱
   dB  ۳۴  هدايت صوتي  ۱۲
  U.Vبا پايدار كننده  j/m2  ۸۶  مقاومت در برابر اشعه آفتاب  ۱۳
  ۳/۰با تلرانس  mm  ۲۸  ضخامت  ۱۴
    ºC  ۸۱ تا-۶۲  محدوده دمايي مقاومت حرارتي  ۱۵

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود هاي پي وي سي مي هاي پنجره از جمله ساير ويژگي

  .باشد هاي مورد استفاده به دليل شكل هندسي خاص داراي استحكام باال مي پروفيل - 

از  ومت، باعث جلوگيريتعبيه پروفيل فلزي در داخل فضاي خالي پروفيل پي وي سي ضمن افزايش مقا - 

به طوري كه عايقي صوتي در مقابل انتقال صوت . باشد تغيير شكل آن شده، در كاهش سر و صدا نيز مي

 .باشند بل مي  درجه دسي۷۰ تا ۳۴با شدت 

 .نمايد ها امنيت الزم را فراهم مي هاي مربوطه در پنجره آالت وجود قفل با بكارگيري يراق - 

جويي در مصرف انرژي و عـدم نياز به  ده در مدت زمان كوتاه به دليل صرفههاي انجام ش جبران هزينه - 

  ....)نقاشي، تعويض قطعه و (هاي بعدي  سرويس
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 ۴۵جلوگيري از نفوذ گرد و غبار و تبادل سرما و كاهش استهالك سيستم سرمايش و گرمايش تا ميزان  - 

 )هاي دو جداره با توجه به تعبيه شيشه( درصد ۷۵تا 

 ASTM D 1755استانداردهاي جهاني پلي وينيل كلرايد بر اساس استاندارد ۲- ۱ر جدول همچنين د

   .براي پي وي سي براي مصارف عمومي آورده شده است

 [4]استانداردهاي جهاني پودر پي وي سي-۲-۱جدول 

  مقدار  ASTMشماره آزمون  واحد  ويژگي
  D 1243 ۰۱۲/۰±۰۱۸/۱  -  ويسكوزيته ذاتي
  gr/lit  D 1895  ۰۱۲/۰±۰۱۸/۱) (  چگالي ظاهري

  μS/cm.g D 1755  ۳/۰±۰/۱  هدايت پذيري الكتريكي
  cm3/g D 2873  ۰۲۲/۰±۲۶۸/۰  تخلخل

  phr D 1755  ۶±۱۰۱  جذب پالستي سايزر
هاي پي وي سي در موارد مختلف معموالً نياز به انجام يك سري عمليات مكانيكي  د ورقجهت كاربر

هاي  پي وي سي داراي اين ويژگي هستند كه اعمال مكانيكي  انواع پروفيل. باشد ها مي بر روي اين ورق

  :اين فرايندها عبارتند از . مختلفي را بر روي آنها انجام داد

v    سوراخ كردن)Punching( 

v يدن   بر)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( 

  

 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -  ۱-۵

 در نظر گرفتن يك  پي وي سي، اساساًٌاي  كركرههاي با در نظر گرفتن تنوع و گستردگي پنجره

باشد، زيرا قيمت يك پنجره پي وي سي به پارامترهاي مختلفي از قبيل نوع  يقيمت براي محصوالت ميسر نم

بنابراين قيمت پنجره با در نظر گرفتن پارامترهاي . بستگي دارد... آالت مصرفي و   ابعاد، نوع يراق و طرح،

توسط از طرفي نيز جهت مقايسه قيمت محصوالت به ناچار بايد يك قيمت م. باشد مذكور بسيار متفاوت مي

  .به ازاي هر متر مربع در دست داشت تا بتوان مقايسه قابل قبولي ارايه نمود

ها   تنها قيمت برخي از اين محصـوالت براي حصول ديد بهتـر از قيمت۳- ۱لذا در جـدول شماره 

  .ارايه گرديده است

   قيمت داخلي برخي از محصوالت-۳-۱جدول 

قيمت هر متر مربع   )متر مربع(ابعاد   مشخصات فيزيكي  نوع محصول
  )ريال(قيمت كل   )ريال(

   لنگه۲پنجره 
يراق ساده و دو 

  حالته
۴۴/۱  ۸۲۴۱۶۷  ۱۱۸۶۸۰۰  

  ۱۴۴۶۶۰۰  ۴۴۶۴۸۲  ۲۴/۳  يراق ساده و كلنگي   لنگه۳پنجره 
  ۶۹۹۷۰۰  ۳۱۰۹۷۸  ۲۵/۲  يراق ساده   لنگه۲پنجره 
  ۷۴۷۱۰۰  ۳۱۹۲۷۴  ۳۴/۲  يراق ساده   لنگه۳پنجره 

  پنجره قوسي
 دو يراق ساده و
  حالته

۸/۱  ۷۶۱۳۸۹  ۱۳۷۰۵۰۰  

  ۵۱۴۱۰۰  ۵۷۱۲۲۲  ۹/۰  يراق ساده  پنجره قوسي
  ۲۱۳۲۱۰  ۲۱۳۲۱۰  ۱  __  پنجره فيكس
  ۱۳۱۳۷۰۰  ۵۸۶۴۷۳  ۲۴/۲    پنجره كشويي

  

 پي وي سي در داخل بين اي  كركرههاي بايد اشاره داشت كه متوسط قيمت هر متر مربع پنجره

مت آن در مقايسه با محصوالت جايگزين آن باالتر و نسبت به رسد قي باشد و به نظر مي  ريال مي۶۰۰۰۰۰
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اي بين متوسط  باشد كه در جدول ذيل مقايسه كمتر مي) با كيفيت مناسب(قيمت محصوالت مشابه اروپايي 

  .باشد هاي متفاوت انجام شده كه بيانگر توضيحات فوق مي قيمت هر متر پنجره با جنس

   از انواع درب و پنجره متوسط قيمت هر متر مربع-۴-۱جدول 
  )ريال(قيمت هر متر مربع   نوع جنس  پنجره  رديف
  ۵۰۰۰۰۰  )با كيفيت كم(پي وي سي تركيه اي   ۱
  ۸۰۰۰۰۰  )با كيفيت مطلوب(پي وي سي آلمان   ۲
  ۶۰۰۰۰۰  آلومينومي  ۳
  ۵۰۰۰۰۰  چوبي  ۴

  ۳۰۰۰۰۰  فلزي  ۵

  

 توضيح موارد مصرف و كاربرد - ۱-۶

هاي پي وي سي در  هاي مطلوب پروفيل ي سي به بازار جهاني، قابليتهاي پي و از بدو ورود پنجره

و ...) انرژي، نصب، نگهداري و (ساخت و نصب، تنوع رنگ، صرفه اقتصادي با در نظر گرفتن تمامي جوانب 

مقاومت در شرايط متنوع آب و هوايي دست به دست هم داده و به تدريج چوب و فوالد و آلومينيوم را از 

هاي پي وي سي در بسياري از كشورهاي  رشد عظيم توليد پنجره. سازد صنعت خارج ميصحنه اين 

دليل اين رواج، . جهان و رواج كاربرد آن در صنعت ساختمان مؤيد اين گفته است) كشورهاي پيشرفته(

ر در و اين محصول در قياس با انواع ديگ) در ادامه بدان اشاره خواهد شد(هاي متعدد و مزاياي آشكار  برتري

  .پنجره هاست

  : پي وي سي در موارد زير كاربرد دارند اي  كركرههاي با توجه به مزاياي ذكر شده، پنجره

  درجه سانتيگراد+ ۸۱ تا - ۶۲دماهاي كاربردي  - 

 هاي پيش ساخته در توليد انبوه ساختمان سازي و به صورت پنجره - 

كليه (صوت زيادي داشته باشيم خواهيم انتقال حرارت و برودت يا انتقال  هايي كه نمي مكان - 

 )هاي واقع در مناطق پر سر و صدا هاي با تلفات حرارتي زياد و ساختمان ساختمان
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خواهيم از طريق درزها هيچگونه هوايي به داخل يا خارج نشت كند و جهت حذف  هايي كه نمي مكان - 

 . آنهاامثالها و  هاي جراحي، آزمايشگاه هاي تميز، اطاق هاي هوايي نظير اطاق آلودگي

هاي لوكس و  هاي بسيار زيبا، در كاربرد هاي مختلف و به خاطر وجود روكش به دليل تنوع در رنگ - 

 هاي شيك و مدرن ساختمان

 ها و مواد  هاي داراي مواد شيميايي و خورنده، به دليل مقاومت نسبت به اينگونه محيط استفاده در محيط - 

 .شود نعتي و مسكوني به طور عمده مصرف ميهاي ص در اكثر كشورهاي صنعتي در ساختمان - 

 )به دليل جذب رطوبت ناچيز(باشند  استفاده در مناطقي كه داراي رطوبت باال مي - 

هاي پي وي سي بايد اشاره داشت كه چون استفاده از مواد پي وي   در مورد آينده كاربرد پنجرهضمناً

هاي حافظ محيط   باشد، لذا از طرف سازمانتواند مطرح سي در اين نوع محصول بجاي استفاده از چوب مي

ها از يك طرف و به دليل كاهش تلفات حرارتي و برودتي و متعاقباً  زيست به دليل جلوگيري از تخريب جنگل

كاهش آلودگي هوا از طرف ديگر بسيار مورد توجه قرار گرفته و روز به روز بر اجباري نمودن استفاده از اين 

  . شود مواد تأكيد مي

باشد  چنين استفاده از اين مواد به جاي آلومينيوم كه فلزي با ارزش و با كاربردهاي بسيار زياد ميهم

تواند دليل ديگري بر آينده روشن در  هايي مواجه هستند، مي و در توليد آن نيز همه كشورها با محدوديت

  .باشد.... هاي در و پنجره و  استفاده از مواد پي وي سي در ساخت پروفيل

سازي و هم از طريق سازمان حفاظت از محيط  ر كشور ما نيز هم از طريق وزارت مسكن و شهرد

در ) پي وي سي(زيست و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور به طور جدي پيگير استفاده از اين مواد 

  .باشند در و پنجره مي
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 لبررسي كاالي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصو - ۱-۷

هاي گوناكوني از قبيل آهني، فوالدي، چوبي و آلومينيومي استفاده  سازي از پنجره در ساختمان

استفاده شده است كه ) به طور نمونه(هايي از چوب پليمر و كامپوزيتي  هاي اخير پنجره شود كه در سال مي

  .ها خواهيم پرداخت در ادامه به بررسي هر يك از اين نوع در و پنجره

ي آهني يا فوالدي كه نياز به رنگ آميزي به هيچ وجه از نظر تلفات انرژي راندمان ندارند و از ها پنجره - 

ها يك عامل منفي محسوب  نظر وزني نيز داراي وزن زيادتري بوده و از نظر زلزله براي ساختمان

  .شوند مي

طوبت و يا بيد زدن و هاي چوبي كه عالوه بر نياز به روكش نمودن يا رنگ آميزي به دليل نفوذ ر پنجره - 

هاي اوليه خارج  تأثيرپذيري در قبال ساير عوامل جدي عمر چنداني نداشته و پس از مدتي از تلرانس

 در صورت استفاده از ضمناً. باشد زگيري به طور كامل ميشده و درزهاي عبوري هوا در آن غير قابل در

 .فتهاي ساخت بسيار باال خواهد ر هاي بسيار مرغوب، هزينه چوب

هاي  تر هستند ولي در صورتي كه از آلومينيوم هاي آلومينيومي كه گرچه از نظر وزني مناسب پنجره - 

هاي نامرغوب و با  م مرغوب استفاده شود، هزينه باالتري به خود خواهد گرفت و در صورتي كه از آلومينيو

از عمر و استقامت كافي آيد ولي  هاي نازك در ساخت آن استفاده شود، گرچه هزينه پايين مي ضخامت

 .همچنين به هيچ وجه از نظر تلفات انرژي راندمان ندارند. برخوردار نخواهد بود

در دو الي سه سال اخير . باشد هاي چوب پليمر كه امروزه كاالي جايگزيني پي وي سي مي پنجره - 

ن نوآوري در تمام اي. شود پروپيلن و خاك اره ساخته مي هاي چوبي خاصي ارايه شده كه از پلي پروفيل

هاي چوبي  توان از كامپوزيت هنوز نمي. اما هنوز با پي وي سي قابل مقايسه نيست. دنيا پخش شده است

 ايتاليايي انجام داده Bausanoها را در اين زمينه شركت  هاي خوبي ساخت، يكي از بهترين تالش پنجره

زيرا اين مواد در آينده مورد استفاده در . است كه مطالعه و توسعه پلي پروپيلن و خاك اره بوده است

به داليل مختلف، در درجه اول قيمت و ديگر نماي چوبي آن، اين شركت . صنعت ساختمان هستند
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 درصد پلي پروپيـلن ۲۰ درصد خاك اره و ۸۰هاي با  توانسته است با كيفيت بسيار خوبي به پروفيـل

 .مرحله ابتدايي قرار داردها هنوز در  البته استفاده از اين پروفيل. برسد

هاي بسيار بااليي برخوردار  شوند، از هزينه هاي كامپوزيتي نيز كه در كشور ما به ندرت ساخته مي پنجره - 

به طور كلي . تواند به هر نوع تركيباتي اطالق شود كامپوزيت يك واژه عمومي است كه مي. هستند

به طور كلي كامپـوزيت، .  تركيباتي اطالق شودتواند به هر نوع كامپوزيت يك واژه عمومي است كه مي

به طور كلي كامپـوزيت، . باالترين درصد ساخت پروفيـل از مواد جديد پنجره را از آن خود كرده است

به طوري كه بسياري از . باالترين درصد ساخت پروفيل از مواد جديد پنجـره را از آن خود كرده است

هاي كامپوزيت شامل تركيب  ي در حال توسعه دادن اين نوع پنجرههاي چوب توليد كنندگان بزرگ پنجره

 .باشند چوب و ساير مواد مي

هاي آلومينيومي، چوبي و  هاي پي وي سي و پنجره در جدول ذيل به مقايسه موردي بين پنجره

  .فلزي پرداخته شده است

  هاي پي وي سي با كاالهاي جايگزين آن هاي پنجره  مقايسه ويژگي-۵-۱جدول 
  فلزي  چوبي  آلومينيومي  PVC  شرح

  خود رنگ  به لحاظ رنگ آميزي
نياز به رنگ آميزي 

  دارد
نياز به رنگ آميزي 

  دارد
نياز به رنگ آميزي 

  دارد
  خيلي سنگين  سنگين  نيمه سبك  سبك  وزن محصول

مقاومت در برابر مواد 
  شيميايي

  )خوردگي و پوسيدگي(
  متوسط  ضعيف  خوب  بسيارخوب

  متوسط  كم  وسطمت  زياد  عمر مفيد

مقاومت در برابر حرارت و 
  آتش

در صورت (خوب 
اضافه كردن 

  )هاي مربوطه افزودني
  خوب  ضعيف  خوب

  ضعيف  متوسط  متوسط  عالي  صرفه جويي در مصرف انرژي

  قابليت بازيافت به مواد اوليه
ولي قابل (ندارد 

بازيافت به شاخه هاي 
  )تر مي باشد پائين

  دارد  ندارد  دارد

  ضعيف  ضعيف  خوب  بسيارخوب  س ابعاديحفظ تلران

در صورت (خوب   بسيارخوب  مقاومت در برابر رطوبت
  )وجود رنگ

در صورت (خوب 
  )وجود رنگ

در صورت (خوب 
  )وجود رنگ
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 اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-  ۱-۸

هاي ساختماني از جنس پي وي سي براي مصرف پنجره از چهل سال پيش در  صنعت توليد پروفيل

مصرف اين .  با پيشرفت تكنولوژي در اين زمينه مصرف آن افزايش يافته استسوپا مرسوم گرديده و سپار

مانند (گردد كه به صورت بسيار محـدود شروع شد   بر مي۱۳۵۷نوع محصوالت در ايران به قبل از سال 

 ۱۳۷۵- ۱۳۷۰ هاي  اين صنعت تعطيل گرديد و سپس در سال۱۳۵۷و بعد از سال ) شركت پي وي سي ايران

 با حمايت و پشتيباني سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و ۱۳۸۰از سال . مجدداٌ توليد آن آغاز گرديد

 مقررات ملي ساختمان ۱۹ با مبحث در ارتباط) وزارت مسكن و شهر سازي(هاي دولت  انرژي و دستـورالعمل

  .ين محصول روز به روز بيشتر گرديدباشد، استفاده از ا كه دستورالعمل صرفه جويي انرژي در ساختمان مي

 آيين نامه ۲۷ قانون برنامه سوم توسـعه و ماده ۱۲۱وزارت مسكن و شهـرسازي بر اساس ماده 

هاي بخش  اجرايي آن برنامه در كميته مـربوطه برنامه بلند مدت صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان

اي به وزير   ميزان مصرف انرژي تصويب نموده و در برنامهها از نظر غير دولتي را به تفكيك گروه بندي استان

هايي كه طبق برنامه ارايه شده،  محترم كشور كه با همين مضمون تهيه شده است، اشاره شده كه ساختمان

هاي در و  هاي حرارتي، پروفيل شوند بايد در مقابل اتالف انرژي مقاوم گردند و استفاده از عايـق ساخته مي

همچنين در برنامه فوق الذكر كه در . اند هاي دو جداره متناسب با اين امر را اجباري نموده هپنجره و شيش

ها نسبت به نظارت بر اجراي مصوبه مذكور اقدام  بخش پيوست آورده شده است، خواسته شده تا شهرداري

  .نمايند

ط صرفه جويي در هاي ذيرب اميد است كه با اجباري كردن جلوگيري از اتالف انرژي توسط سازمان

ها مورد توجه بيشتري قرار گيرد زيرا صرفه جويي در انرژي در رشد اقتصادي كشور نيز  انرژي در ساختمان

  .تأثير بسزايي دارد

ها نيز اهميت دارد زيرا با ازدياد جمعيت و بزرگ  عالوه بر آن مسأله عايق صوتي بودن اين پنجره

باشد كه اين مسأله در  مان جهت سالمت رواني جامعه مهـم ميهاي صوتي در ساخت شدن شهرها، ايجاد عايق

در ايران تاكنون بيشترين . هاي دو جـداره صـادق است هاي پي وي سي با استفاده از شيشه مورد پنجـره
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ها هزينه زيادي بابت اتالف  شود كه طي اين سال هاي آلومينيومي، آهني و چوبي مي استفاده از در و پنجره

  .يل كاربرد اين نوع در و پنجره صورت گرفته استانرژي به دل

 مبحث مقررات ملي ساختمان در مورد ۱۹همانگونه كه گفته شد با اجباري شدن آيين نامه بخش 

گيرند  هايي كه موارد فوق را بكار مي هاي الزم در مورد ساختمان راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و تشويق

  .گيرد ها انجام مي هاي حرارتي و صوتي در ساختمان كارگيري عايقهايي در جهت ب فعاليت) كاهش ماليات(

رسد با وجود با آيين نامه، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهينه سازي  به طور كلي به نظر مي

مصرف سوخت و انرژي در جهت توسعه اقتصادي اجتماعي كشور و همچنين حمايت همه جانبه از اين 

  .اند تمامي تالش خود را داشته) اي پي وي سيه توليد در و پنجره(صنعت 

  

 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ۱-۹

اي پي وي سي در شكل زير آورده شده  سهم توليد مناطق مختلف جهان در توليد پنجره كركره

  . است

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%

  
 ٢٠٠٧ل درمناطق مختلف در سا پنجره پي وي سي سهم توليد-١-١شكل 

 درصد و كشورهاي آسيايي ۳۱ درصد، آمريكاي شمالي با ۴۳ اروپاي غربي با  فوق،بر اساس نمودار

  .باشند مي اين محصوال عنوان سه منطقه اصلي توليد ه  درصد ب۱۶بجز خاورميانه با 
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اي پي وي سي در شكل زير آورده شده  مناطق مختلف جهان در توليد پنجره كركره مصرفسهم 

  . است

  
  

آفریقا   
0%

آسیا  
11%

اروپاي شرقي  
ومركزي

2%

خاورمیانھ بجز ایران  
و اسرائیل 

1%

آمریكاي شمالي 
آمریكاي جنوبي و 41%

مركزي
3%

اروپاي غربي
42%

  
 ٢٠٠٧ سهم مصرف پروفيل پلي وينيل كلرايد درمناطق مختلف در سال-٢-١شكل 

  

 درصد و كشورهاي آسيايي ۴۱ درصد، آمريكاي شمالي با ۴۲ اروپاي غربي با  فوق،بر اساس نمودار

  . مي شوندعنوان سه منطقه اصلي مصرف كننده پروفيل شناختهه  درصد ب۱۱بجز خاورميانه با 

  

 شرايط صادرات ۱-۱۰

باشد تا قوانين صادرات و واردات  همانطور كه اشاره شد، اين محصول داراي كد تعرفه مجزايي نمي

 درصد ۴ گمركي براي اين محصول با توجه به محصوالت مشابه اين محصول، سود. آن مشخص باشد

   .باشد مي

به محصوالت تركيه، نفوذ در بازارهاي مذاكرات انجام شده با توليدكنندگان داخلي، با توجه طي 

باشد   با نياز كشور همسان ميدر حال حاضر توليد كشور تقريباً. هدف صادراتي به آساني امكان پذير نيست

هاي دولتي، امكان دسترسي به  هاي برتر و حمايت اندازي واحدهاي جديد و استفاده از تكنولوژي ولي با راه

  .  هن نخواهد بودبازارهاي منطقه امري دور از ذ
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   بررسي عرضه و تقاضا-۲

  بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد -۲-۱

با توجه به (هاي پي وي سي و ظرفيت اسمي آنها  ليست توليدكنندگان پنجره ۱- ۲در جدول 

  .با توجه به اظهار نظر كارشناسان واحدهاي توليدي آورده شده است) هاي برقرار شده تماس

   توليدكنندگان پنجره هاي پي وي سي ليست-۱-۲جدول 
  )متر مربع(ظرفيت اسمي   نام استان مربوطه  نام واحد توليدي  رديف
  ۵۱۷۷۰  مازندران  پارس توسن  ۱

  ۱۰۰۰۰۰  آذربايجان شرقي  آرين پاژنگ  ۲

  ۶۴۸۰۰  همدان  كامكاران سيناگستر  ۳

  ۴۸۰۰۰۰  اصفهان  اورمان  ۴

  ۲۰۰۰۰۰  سمنان  صنايع پي وي سي ايران  ۵

  ۱۶۸۰۰  كيش  رس پالن كيشپا  ۶

  ۱۳۵۰۰  آذربايجان شرقي  روند  ۷

  ۵۰۰۰۰  آذربايجان شرقي  عايق صدفي  ۸

  ۵۶۱۰۰  تهران  سبارا  ۹

  ۱۱۵۴۴۷۰  جمع

  

با توجه به اطالعات كسب شده عالوه بر واحدهاي فوق، واحدهاي ديگري نيز وجود دارند كه از 

 امكان برقـراري ارتباط با آنها وجود نداشته و يا از يا (. باشدميـزان ظـرفيت اسمي آنها اطالعي در دست نمي

آمده ۲- ۲ در جدول شماره ياستانتفكيك نام اين واحدهاي توليـدي به ). اند دادن اطالعات امتناع ورزيده

  .است
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   ليست توليدكنندگان پنجره هاي پي وي سي-۲-۲جدول 

  نام استان مربوطه  نام واحد توليدي  رديف

  تهران  سكو  ۱

  آذربايجان شرقي  مرجاني  ۲

  آذربايجان شرقي  قاينار دنيز  ۳

  اردبيل  رزوين  ۴

  آذربايجان شرقي  پي وي سي سهند  ۵

  تهران  فن آوري فلزات  ۶

  تهران  فراپنجره صنعت  ۷

  مازندران  درب و پنجره نوشهر  ۸

  آذربايجان شرقي  طيف نگار  ۹

  
سو به دليل تنوع محصوالت پي وي سي و از يك ) ۱- ۵در قسمت (همانطور كه قبالٌ نيز اشاره شد 

پنجره هاي پي وي سي از ساير محصـوالت و از سوي ديگري عـدم وجـود  عدم تفكيك سازندگان پنجره

سي در آمار مربوط به محصوالت منتخب وزارت صنايع، آمار دقيقي از ميزان توليد اين محصول طي  وي پي

  .باشد هاي گذشته در دست نمي سال

 پنجره پي وي سي كنندهظرفيت اسمي واحد توليد ۱- ۲توجه به جدول شماره از طرفي با 

اند  كنندگاني كه ظرفيت توليد خويش را ارائه ننمودهباشد در صورتي كه براي توليد  مي متر مربع۱۱۵۴۴۷۰

 ۱۰۰۰۰و يا امكان تماس با آنها فراهم نشده است حداقل ظرفيت توليدي يعني حدود ) ۲- ۲ جدول شماره(

 واحد توليدي وجود دارد كه ۹، )۷(و از آنجايي كه با توجه به جدول شماره گرفته شود مربع را در نظر متر 

بنابراين ميزان . توان به عدد فوق اضافه نمود  متر مربع مي۹۰۰۰۰باشد، لذا ميـزان  ظرفيت آنها مشخص نمي

  .باشد  متر مربع در سال مي۱۲۴۴۴۷۰كل ظرفيت اسمي اين واحدها 

باشند،  ايي كه معموالٌ واحـدهاي موجود در كشـور قادر به توليد با ظـرفيت اسمي خود نمياز آنج

از سوي ديگر با توجه به . بايست درصد توليد واقعي واحد را با توجه به نظر كارشناسان تخمين زد لذا مي

توليد محصوالتي اي از ظرفيت خود را براي  اطالعات به دست آمده واحدهاي توليدي ذكر شده درصد عمده
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اند و تمامي اين ظرفيت ذكر شده  هايي از جنس پي وي سي اختصاص داده ها و شيت از قبيل پانل

هاي  از اين رو با تماس. هاي دو جداره پي وي سي ندارد اختصاص به توليد پنجره)  مترمربع۱۲۴۴۴۷۰(

از بزرگترين توليد كنندگان يكي (برقرار شده با كارشناسان شركت هاي متعدد به خصوص شركت اورامان 

 درصد ظرفيت اسمي واحدهاي توليدي ۴۶، آنان بر اين عقيده هستند كه حدود )محصوالت پي وي سي

 به توليد پنجره پي وي سي اختصاص داشته كه با توجه به ميزان كل ۱۳۸۵موجود در كشور در سال 

  .باشد  متر مربع مي۵۷۶۰۰۰ حدود ۱۳۸۵هاي پي وي سي در سال  ظرفيت اسمي، ميـزان توليد داخل پنجره

هاي پي وي سي  همچنين كارشناسان اين شركت اظهار داشتند كه ميزان توليد داخل واقعي پنجره

متر مربع بوده است كه اين اعداد به عنوان  ۴۰۰۰۰۰ و ۲۴۰۰۰۰ به ترتيب ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲هاي  در سال

  .استهاي گذشته مطرح  هاي پي وي سي در سال عرضه واقعي پنجره

  

   بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا-۲- ۲

هاي آتي، به دليل نداشتن روند منطقي در سوابق توليد و عرضه  در خصوص برآورد عرضه براي سال

توان به  توان محاسبات دقيقي ارايه نمود و فقط مي هاي در دست اجرا، نمي و همچنين عدم وجود طرح

بايست بر اساس   به توليد و عرضه اضافه كرد كه اين درصد مي  به عنوان درصد رشد،صورت فرضي درصدي را

ا كارشناسان مذكور جهت اوان برهاي ف پس از رايزني. تجربيات توليدكنندگان و كارشناسان اين امر باشد

فته  درصد در سال در نظر گر۲۰هاي آتي درصد رشدي معادل  هاي پي وي سي در سال ه پنجرهبرآورد عرض

هاي آتي با توجه به درصد رشد آورده   ميزان عرضه برآورده شده براي سال۱۰شده است كه در جدول شماره 

  .شده است

  هاي آتي  هاي پي وي سي در سال  برآورد ميزان عرضه پنجره-۳-۲جدول 
  ۱۳۹۰  ۱۳۸۹  ۱۳۸۸  ۱۳۸۷  سال

  ميزان عرضه
  )برحسب متر مربع(

۸۲۹۴۴۰  ۹۹۵۳۲۸  ۱۱۹۴۳۹۴  ۱۴۳۳۲۷۲  
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  : بررسي روند واردات محصول -۲-۳

شود  هاي واردات، محصول پنجـره به صورت آماده به كشور وارد نمي به دليل وجود عـوارض و ماليات

سازي مصرف  ليكن بر اساس اطالعات سازمان بهينه. باشد و شاهد اين مدعا اطالعات سالنامه گمرك مي

وي سي را از كشورهايي  ايران، بعضي مواقع پروفيل پيهاي پي وي سي در  انرژي اكثر توليدكنندگان پنجره

دهند كه البته اين ميزان بسيار ناچيز  نمايند و در داخل كار مونتاژ را انجام مي نظير آلمان و تركيه وارد مي

نمايند و به همين جهت نوع  هايي هستند كه پروفيل را توليد مي دسته ديگر وارد كنندگان، شركت. باشد مي

  .نمايند هاي مرتبط با آن را وارد مي پودر پي وي سي و افزودنيخاصي از 

دهد  هاي بازرگاني نشان مي الزم به ذكر است اطالعات آماري موجود در مؤسسه مطالعات و پژوهش

 و سود ۴ حقوق پايه ۲۰/۳۹۲۵هاي پي وي سي و چهارچوب آنها و آستانه در با شمار تعرفه  كه براي پنجره

ايم كه   ريال از كشور تركيه واردات داشته۶۴۲۹۵۲۶۵۱ كيلوگرم كه ارزش ۷۲۳۴۱ تنها  درصد،۲۶بازرگاني 

باشد كه واردات غير رسمي نيز از پروفيل وجود دارد كه اطالع و  البته اين ميـزان واردات رسمي پروفيـل مي

  .آماري از آن در دست نيست

    

   بررسي روند مصرف -۲-۴

و واردات محصول منهاي ) عرضه(موع ميزان توليد داخل روش مصرف ظاهري عبارت است از مج

هاي انجام شده از اين محصـول به دليل قابل رقابت نبودن   كه با توجه به بررسي صادرات آن در گذشته،

كشورهايي نظير (هاي خارجي  با نمونه.... ) به داليل عدم كيفيت مناسب، عدم زيبايي و (محصوالت داخلي 

هاي  همچنين ميزان واردات آن طي سال. تاكنون صادراتي نگرفته است.... ) اليا، انگليس و آلمان، فرانسه، ايت

بنابراين با توجه به توضيحات ارايه شده به . بوده است) ركيه تن از كشـور ت۷۲تنها (گذشته نيز بسيار اندك 

توليد با ظرفيت (هاي پي وي سي در گذشته با ميزان توليد داخلي  رسد كه ميـزان مصرف پنجره نظر مي

  .آن در گذشته برابر باشد) عملي
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به  گزارش نيز آمده است ميزان توليد عملي اين محصول با توجه ۳- ۵از آنجايي كه در بخش 

 ۵۷۶۰۰۰ برابر ۱۳۸۵ظرفيت اسمي ارايه شده از سوي توليد كنندگان محصوالت پي وي سي در سال 

 نيز همين مقدار ۱۳۸۵باشد لذا با عنايت به توضيحات مذكور ميزان مصرف محصول در سال  مترمربع مي

   .باشد مي)  مترمربع۵۷۶۰۰۰(

 ساز ارتباط مستقيم دارد لذا براي برآورد با توجه به اينكه ميزان نياز به توليد پنجره با ساخت و

از طرفي نيز براساس معيار سازمان بهينه . بايست از آمار مساحت زيربناي ساخت استفاده شود تقاضا مي

توان به عنـوان مساحت   درصد زير بناي ساخت را  مي۱۵ الي ۱۰سازي مصرف سوخت و انـرژي، حدود 

بر اساس برنامه يازده ساله وزارت مسكن شهرسازي، ميزان نياز به همچنين . مورد نياز پنجره در نظر گرفت

جويي در مصرف انرژي با استفاده از شاخص سازمان بهينه سازي مصرف  هاي داراي خاصيت صرفه پنجره

 درصد از زير ۲۰سد حدود ر بنابراين با اخذ نظر از كارشناسان به نظـر مي. سوخت و انرژي انجام شده است

، در اين بخش از گزارش جهت برآورد دقيق تقاضا. توان به در و پنجـره اختصاص داد ا ميبناي مساحت ر

   . هاي ساختماني صادر شده و با توجه به تعداد واحد مسكوني برآورد گرديده است برحسب تعداد پروانه

ن مسكوني هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختما  با استناد به مركز آمار ايران تعداد پـروانه

  .هاي گذشته آورده شده است بر حسب تعداد واحد مسكوني در نقاط شهري در جدول ذيل طي سال

   تعداد پـروانه ساختماني صادر شده بر حسب تعداد واحد مسكوني-۴-۲جدول 
  هاي گذشته در نقاط شهري طي سال

  مجموع  پنج واحد و بيشتر  چهار واحد  سه واحد  دو واحد  يك واحد  سال

۱۳۷۷  ۸۸۱۹۵  ۲۳۲۴۱  ۴۱۶۹  ۹۵۹  ۱۸۵۸  ۱۱۸۴۲۲  

۱۳۷۸  ۸۵۵۹۵  ۲۴۱۷۹  ۴۸۲۸  ۱۴۷۶  ۳۱۴۵  ۱۱۹۲۲۳  

۱۳۷۹  ۷۷۴۷۴  ۲۱۱۰۴  ۴۷۸۱  ۱۸۵۶  ۴۹۴۶  ۱۱۰۱۶۱  

۱۳۸۰  ۷۰۹۴۷  ۲۴۱۸۶  ۶۲۷۶  ۲۴۲۸  ۶۹۸۷  ۱۱۰۸۲۴  

۱۳۸۱  ۷۳۴۶۳  ۳۱۳۵۸  ۹۸۳۲  ۴۶۲۹  ۱۱۸۳۰  ۱۳۱۱۱۲  

  ۷۶۷۴۳  ۷۵۷۴  ۳۰۴۸  ۶۹۷۳  ۲۰۵۰۵  ۳۸۶۴۳  ۱۳۸۲نيمه اول سال 

  امه آماري كشور سالن: مأخذ
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هاي  هاي ساختماني صادر شده بر حسب تعداد واحد در سال اكنون با بررسي آمار مربوط به پـروانه

هاي آتي با  گذشته سعي در پيش بيني ميزان تعداد واحدهاي مسكوني و در نهايت ميزان تقاضا طي سال

ها انطباق داده شده و  ف بر روي اين دادههاي مختل بدين منظور مدل. استفاده از بهترين مدل آماري را داريم

با توجه به اين كه . گردد بهترين مدل انتخاب مي) ضريب همبستگي(اي  با استفاده از پارامتـرهاي مقايسه

هاي  باشد و از طرفي نيز با بـررسي تعداد واحدهاي مسكوني در كشور داراي روندي صعـودي و خطي مي

داده مناسب تشخيص داده شده است كه معـادله آن با استفاده از روابط انجام گرفته مدل خطي بر روي اين 

  .آيد زير به دست مي
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بيني تعداد واحدهاي مسكوني براي  رسيون ارايه شده به محاسبه پيشگحال با توجه به معادله ر

مچنين ذكر اين نكته ضـروري است كه با توجه به نظر كارشناسان هر واحد ه. شود هاي آتي پرداخته مي سال

ي سهولت در امر محاسبات به طور ابر( متر مربع پنجره نياز دارد ۳۰ تا ۲۰مسكوني به طور متوسط حدود 

هاي پي وي سي  از طرفي درصد مصرف پنجره).  متر مربع در نظر گرفته شده است۲۵متوسط براي هر واحد 

باشد كه از اين حيث كشورمان با  هاي مورد استفاده مي  درصد كل پنجره۸۰ و ۵۰وپا به ترتيب رن و ادر جها

 فاصله زيادي با ساير كشورها دارد كه اين امر خود نشانگر ۱۳۸۵ درصدي در سال ۵توجه به درصد مصرف 

نتايج  ۵- ۲در جدول . باشد هاي آتي مي ها در سال تقاضا و فضاي مناسب جهت بكارگيري اين نوع پنجره

محاسبات مربوط به برآورد تقاضاي پنجره با توجه به متوسط پنجره مورد نياز هر واحد مسكوني آورده شده 

  .است
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  هاي آتي  برآورد تعداد واحد مسكوني و تقاضاي داخلي پنجره طي سال-۵-۲جدول 

  سه واحد  دو واحد  يك واحد  سال
چهار 
  واحد

پنج واحد و 
  بيشتر

تقاضاي برآورد كل 
  در و پنجره 

  )متر مربع(

تقاضاي درب و پنجره پي 
وي سي با توجه به درصد 

  )متر مربع(مصرف جهاني 

۱۳۸۳  ۶۹۰۸۰  ۳۸۸۵۹  ۱۳۸۴۵  ۶۴۷۹  ۱۶۷۷۴  ۷۴۵۲۹۷۵  ۳۷۲۶۴۸۷  

۱۳۸۴  ۶۶۲۹۵  ۴۲۱۰۱  ۱۵۷۱۳  ۷۴۹۹  ۱۹۴۷۵  ۸۱۲۵۱۷۵  ۴۰۶۲۵۸۷  

۱۳۸۵  ۶۳۵۱۰  ۴۵۳۴۳  ۱۷۵۸۱  ۸۵۲۰  ۲۲۱۷۶  ۸۷۹۷۴۷۵  ۴۳۹۸۷۳۷  

۱۳۸۶  ۶۰۷۲۶  ۴۸۵۸۵  ۱۹۴۵۰  ۹۵۴۰  ۲۴۸۷۸  ۹۴۶۹۹۰۰  ۴۷۳۴۹۵۰  

۱۳۸۷  ۵۷۹۴۱  ۵۱۸۲۷  ۲۱۳۱۸  ۱۰۵۶۱  ۲۷۵۷۹  ۱۰۱۴۲۲۰۰  ۵۰۷۱۱۰۰  

۱۳۸۸  ۵۵۱۵۶  ۵۵۰۶۹  ۲۳۱۸۶  ۱۱۵۸۱  ۳۰۲۸۰  ۱۰۸۸۱۴۴۰۰  ۵۴۰۷۲۰۰  

  
 ۱۳۸۵ متر مربع پنجره پي وي سي در سال ۵۷۶۰۰۰همانطور كه قبالٌ نيز اشاره شده ميزان توليد 

 درصد باقيمانده از ۹۵ در زمينه پنجره را پاسخگو بوده و ۱۳۸۵ تقاضاي موجود سال  درصد از كل۵تنها 

بسيار اندك )  درصد۵۰(اند كه اين ميزان در مقايسه با درصد مصرف جهاني  ها استفاده نموده ساير پنجره

  .باشد باشد و بيانگر وجود فضاي مناسب جهت احـداث واحد توليـدي در اين زمينه مي مي

  

  بررسي روند صادرات محصول  -۵- ۲

 PVCشود و ماده تشكيل دهنده آن يعني پروفيل   پنجره صادر نميدر بخش صادرات، عموماً

  . اي دارد مبادالت منطقه

  
   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-۶- ۲

باشد و از طرفي   محدود ميهاي پي وي سي در كشور با توجه به اينكه تعداد توليدكنندگان پنجره 

نيز محصوالت آنان از كيفيت الزم جهت رقابت با ساير كشورها برخوردار نيست لذا تاكنـون از اين محصول 

اميـد است با در نظر گرفتن بازارهاي . هاي گذشته و چه هم اينك وجود نداشته است صادراتي چه در سال

  . پيش روي اين محصول به وجود بيايدصادراتي جهان، در اين زمينه، آينده مطلوبي در
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در ايران اين صنعت نوپاست و فرهنگ استفاده ازآن به وجود نيامده است و پليمري نيز كه توليد 

. هايي صورت گيرد شود مرغوب نيست كه چنانچه روي صادرات فكر شود بايد روي مواد اوليه نيز فعاليت مي

كنند و حتي تركيه مواد اوليه  هاي پي وي سي كار مي جره سال است كه روي پن۴۵ سال و آلمان ۱۰تركيه 

هاي توليدي خود را به ايران صادر  تأمين كرده و پنجره) پتروشيمي آبادان و بندر امام(خود را از ايران 

  . كند مي

روپايي و با توجه به اينكه هاي پي وي سي در كشورهاي ا با توجه به رشد فـزاينده مصرف پنجـره

ن زياد و بزرگي در اين كشورها فعاليت كرده و محصوالت با كيفيت و متنـوعي با توجه به نوع كنندگاتوليد

كنند، رقابت با آنها در آغاز فعاليت توليدي، غير قابل قبول و يا حتي غير  هايشان توليد مي معماري ساختمان

 بايد ضمن تبليغات و از طرفي ديگر نيز براي فعاليت در كشورهاي همسايه خليج فارس. باشد ممكن مي

بنابراين با . فرهنگ سازي، با توجه به نوع وضعيت آب و هوايي آنها فرموالسيون خاص آن منطقه تهيه گردد

 حوزه  تازه استقالل يافته،(توان كشورهاي منطقه  توجه به مباحث ارايه شده بازار صادراتي اين محصول را مي

ي در درجه دوم درنظر گرفت و مهم توليد محصـوالت با كيفيت در درجه اول و بازارهاي اروپاي) خليج فارس

با  (و حضـور در بازارهاي جهاني و رقابت در اين بازارها با قيمت تمام شده كمتر نسبت به مشابه اروپايي

آالت و  زيرا حال كه قرار است هـزينه ماشين. باشد مي) روشيمي در كشورتوجه به وجود نفت و صنعت پت

پايي را بپـردازيم بايد بتوانيم نسبت به ديگر رقباي داخلي محصـوالتي با كيفيت باال توليـد دانش فني ارو

  .بنماييم

  

  بررسي اجمالي تكنولوژي-۳

 و مواد افـزودني ديگر در مخـزن اكستـرودر PVCدر ابتدا جهت ايجاد فرمـوالسيون مناسب، پـودر 

الزم به ذكر است كه در حين تهيه پودر . اصل گرددشود تا يك پودر تركيبي از مخلوط آنها ح ريخته مي

شود تا تركيب مورد نظر، مناسب و مطابق با فرمول مورد نظر  هايي انجام مي تركيبي، آزمايشات و نمونه گيري

آيد و سپس توسط ابـزار اكستروژن كه نازل  اين مواد در مخزن اكستـرودر به حالت خميري در مي. باشد
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جسم اكسترود شده در دستگاهي ديگر كه قابل كاليبـره است، . گيرد ناسب به خود ميشود شكل م ناميده مي

  .گيرد ابعاد الزم را به خود مي

 دفـع  انتقـالي به پروفيـل شكل گرفته، مجـدداٌ) حـرارت( بخشي از انـرژي  ضمن سرد شدن،

  .آورند  نيمه ساخته را بوجود ميابـزار اكستـروژن و تجهيـزات كاليبر كننده در واقع ابعاد قطعه. شود  مي

اين . رسد كردن نهايي مي پس از كاليبـر كردن جسم خروجي از اكستـرودر، نوبت به عمليات خنك

در ادامه . گيرد شود انجام مي اي كه در دستگاه كاليبره نصب مي كننده عمليات از طريق سيستم خنك

وفيل را از دستگاه كاليبـره و  حالت يكنواخت پـرسيسـتم كشش اين وظيفه را دارد كه با نيروي الزم و به

در اينجا الزم به ذكر است كه عمل كاليبره كردن به معني شكل دهي كامل نوار .  كننده بيرون بكشدخنك

   .باشد فيل مورد دلخواه ميوبه صورت پر

ودر سپس پروفيـل آماده در مرحله بعد، توسط اره روميـزي كه به صـورت اريب در كنار اكستـر

الزم به ذكر است كه در انتهاي هر خط اكستـرودر يكسري تجهيـزات جمع آوري . شود قـرار دارد، بريده مي

  .و دسته بندي توليـدات قرار دارد

هاي  در اين بخش، پروفيـل. شود ي جمع آوري شده به قسمت مـونتاژ فرستاده مياپروفيل ه

خورد و پس از برش پروفيـل به  ل توليدي برش ميتوليـدي براساس نياز و خواست مشتري و نوع محصـو

كنند و پس از مـونتاژ قطعات، قالب محصـوالت مذكـور  هاي مورد نظر، آنها بر روي يكديگر سـوار مي انـدازه

الزم به ياد آوردي است كه پس از برش پروفيـل اكستـرود شده به ابعاد و . آيد بدست مي) پنجره مورد نظر(

شوند در سايز  اي كه از خارج كارخانه خريـداري مي هاي فلزي نظر، يكسري پروفيلهاي مورد  اندازه

گيرد تا موجب  هاي مذكـور قـرار مي شود و سپس در داخل پروفيـل هاي برش خورده، برش داده مي پروفيل

  .هاي توليدي گـردد افزايش استحكام درب و پنجره

سوراخكاري، جوشكاري و تميـزكاري نيز انجام يـند مونتاژ پنجره يكسري عمليات آهمچنين در فر

سپس نوبت . كنند ها نصب مي پس از اتمام عمليات مـونتاژ، نوار آب بندي را بر روي درب و پنجـره. گيرد مي

  . گيرد شود كه اين كار در ادامه انجـام مي به مـونتاژ يراق آالت مي
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  در فرايند توليد محصول) به شكل اجمالي(تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي مرسوم - ۴

هاي  باشد، البته قالب جود در اين طـرح اكستــرودر مي تكنولـوژيكي، مهمترين دستگاه مواز بعد

از اين . باشند باشند و داراي تكنولوژي سطح بااليي مي توليد پروفيـل نيز از اهميت بسيار بااليي برخوردار مي

شركت از قبيل آسيايي و اروپايي مورد بررسي قرار گرفته رو در خصـوص خريـد تكنولـوژي مذكـور چندين 

توان از  باشد را مي است و مشخص گرديد كه تكنولوژي اكستروژن كه مهمترين دپارتمان كارخانه مي

هاي سازنده معتبـري  به نحوي كه در اين كشورها، شركت. كشورهاي چين، اتريش، آلمان و تركيه وارد نمود

البته الزم به ذكـر است .  از هر يك، تكنولوژي مورد نظـر را تهيه و خريـداري نمودتوان وجود دارند هك مي

 حاضر به  كه تعدادي شركت معتبـر آمريكايي نيز در اين زمينه وجود دارد كه به دليل مشكالت سياسي،

ايي صرف نظر هاي آمريك ها از شركت بنابر اين در بررسي. باشند مذاكـره و معامله با شركت هاي ايراني نمي

  . شده است

  .هاي مذكـور ارايه گرديده است هاي معتبر در خصوص تكنـولوژي در ذيل نام يكسري شركت

 Greiner و Cincinnati Extrusion آلمان، Haas: هاي معتبر سازنده تكنولوژي اكسترودر شركت

Extrusion اتريش و JARI TOOLINGچين .  

 اتريش و Technpoplast ،Technoplast ،Elumatech: هاي معتبر سازنده كارگاه پنجره  شركت

JARI Toolingچين .  

ها در  هاي مذكـور، مشخص گرديد كه اين شـركت هاي انجام شده بر روي شركت با بـررسي

هاي مذكـور يكي را  بايست از بين شركت باشند ولي مي هاي ياد شده داراي تخصص و تبحـر بااليي مي زمينه

هاي  هاي آسيايي نسبت به شركت ين اساس شايان ذكـر است كه كيفيت محصوالت شركتبر ا. انتخاب نمود

هاي متعـددي نشان داده  تري قرار دارد كه اين امر بر طبق شواهد و تجربيات شركت اروپايي در حد پائين

 دليل البته الزم به ذكـر است كه قيمت محصـوالت اروپايي باالتر خـواهد بود كه اين امر به .شده است

  . شود هاي نگهـداري آنها صرف نظر مي  عمر و كاركـرد باال و همچنين پايين بودن هـزينه كيفيت،

  



   

  ٢٧

  

  اي  پنجره كركره                              سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                      

 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفكيك - ۵

  ريالي و ارزي

 P.V.Cوفيـل اكستـرودر جهت توليد پردستگاه  ۴شامل پيشنهادي براي اين طرح خط توليد 

باشد كه اين عدد قادر   ساعت كاري دارا مي۸ را در طول P.V.C عدد پنجـره ۳۰۰قابليت توليد كه باشد  مي

 ساعت در ۸ عدد پنجره در ۳۵۰بنابراين مبناي محاسبات ظرفيت . باشد  عدد مي۳۵۰به افـزايش و بسط تا 

  .نظر گرفته شده است

 ۳۰۰ ساعته در روز و ۸ شيفت ۲ح در نظـر است تا به صورت بنابراين با توجه به اينكه در اين طـر

روز كاري در سال به توليد پـرداخته شود از اين رو ظـرفيت اسمي طـرح و يا به عبارتي ظرفيت اسمي 

 ۶/۹هاي مذكـور معادل  هاي درب و پنجـره ماشين آالت خط اكستـروژن كه نقش اصلي در توليـد پروفيـل

  .باشد  در سال ميP.V.C پروفيـل ۲۰۱۶براين ظرفيت اسمي معادل بنا. باشد كيلوگرم مي

  :سرمايه گذاري ثابت طرح که شامل هزينه دوران ساخت واحد مي باشد شامل موارد زير مي باشد

   زمين- ۱

   محوطه سازي- ۲

   ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي- ۳

   ماشين االت- ۴

   تاسيسات- ۵

   لوازم اداري و حمل ونقل و کارگاهي- ۶

   هزينه هاي قبل از بهره برداري- ۷

   هزينه هاي پيش بيني نشده- ۸
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   زمين -١- ۵

   هزينه خريد زمين-١-٥جدول 

  متراژ زمين
  قيمت ريال به
  ازاي هر متر مربع

  هزينه خريد زمين
  )ميليون ريال(

٣٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  
  

  سازي محوطههاي    هزينه-٢- ۵

  ماده سازي محوطهآ-٢-٥جدول  

 )هزار ريال/متر مربع(واحد  مساحت بخش رديف
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
 600 ٢٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ خاكبرداري و تسطيح ١
 277 ٢٠٠٠٠٠ ١٣٨٥ ديواركشي ٢
 300 ١٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠ جاده كشي ٣
 360 ٣٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ فضاي سبز ٤

 1537 مجموع

  

  غيرصنعتي   احداث ساختمانهاي صنعتي و- ۳- ۵

  هاي بخش صنعتي و غير صنعتي مانهزينة احداث ساخت -٣-٥جدول 

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 9600 1600 ٦٠٠٠  سوله توليد
 900 1500 ٦٠٠  سوله انبار مواد اوليه
 3000 1500 ٢٠٠٠  سوله انبار محصول
 2000 2000 ١٠٠٠ ساختمان اداري

 1500 1500 ١٠٠٠  تاسيسات
 1100 2200 ٥٠٠ و آشپزخانهسالن رستوران 

 200 2000 ١٠٠ آزمايشگاه
 85 1700 ٥٠ نگهباني

 ١٨٣٨٥ مجموع
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   هزينة تاسيسات زير بنايي-۵-۴

 [6])ميليون ريال(تاسيسات زير بنايي   كل هزينه -٤-٥جدول 

  شرح مجموع

  كيلو وات٦٠٠خريد حق امتياز برق و ترانس  330

 خل و محوطه كارخانهخريد حق امتياز آب لوله كشي دا 30

 حق امتياز تلفن با نصب 50

350 

خريد حق امتياز گاز كنتور علمك لوله كشي داخل 
 سالنها و ساختمانها

  منبع ذخيره آب 25
  سيستم تصفيه آب 3

  تاسيسات گرمايش و سرمايش 100
 تجهيزات اطفاء حريق ۲۲

  ديزل ژنراتور اضطراري 880
  باسكول يك تني ۴۰۰
  تهويه 300

 مجموع 2490
  

  

  و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه -۵-۵

 [6])   ميليون ريال (نقل مورد نياز در طرح  وسايل حمل و-٥-٥جدول 
  

  

  

  ) ميليون ريال (طرح مورد نياز در اداري وسايل -٦-٥جدول 
 رديف مشخصات  قيمت كل
 ۱ ميز و صندلي و قفسه ٥٠
 ۲ كامپيوتر و لوازم جانبي ١٥٠
 ۳ اشپزخانه و غذاخوري و كمدهاي رختكن كارگران ١٥٠
 مجموع ٣٥٠

  

  رديف  نام دستگاه يا تجهيزات  تعداد  قيمت واحد  قيمت كل
  ١  سواري ٢ ١٤٠ ٢٨٠
  ٢ وانت  ٢ ١٠٠ ٢٠٠
  مجموع ٤٨٠
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   و گمركنياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-۶- ۵

ü ليست تجهيزات خط توليد  
A: P.V.C and Compounds Mixer 
B: Inside Silo for Dry Deland 
C: Extruder Lines 
D: Tools for Window System 
E: Window Production 
F: Isolate Glass Production 
G: Outside Silo for P.V.C 
H: Compressors 
I: Water Cooling System 

  

  . بود يورو خواهد ۸۱۱۶۰۰۰الت اين طرح  آ قيمت ماشين

  برداري  هاي قبل از بهره هزينه -۷- ۵

 ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -٧-٥جدول 

 رديف شرح هزينه
  ۱ هزينه اخذ موافقت اصولي و مجوزهاي مربوطه ٥٠
 ۲ آموزش پرسنل ١٤٠٠
 ۳ حقوق پرسنل ثابت قبل از توليد ٥٠٠
  ۴ بازديد ها در خارج از كشور و حقوق كاركنان طرح ٢٠٠
  ۵  توليد آزمايشي  ١٠٠٠
  ۵ هزينه مطالعات اوليه و مشاوره ١٥٠
 جمع  ۳۳۰۰

  

  پيش بيني نشدههاي   هزينه-۸- ۵

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

عنوان ه ابت را ب درصد سرمايه گذاري ث٥در اين طرح . خواهد آمد که بر حسب نوع صنعت متفاوت است

   .هزينه هاي پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است
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با توجه به اين . گذاري ثابت اين طرح طبق برآورهاي باال ليست شده است   در جدول زير سرمايه

که از اين ميزان . ميليون ريال برآورد مي گردد۱۳۹۲۴۶جدول هزينه سرمايه گذاري ثابت اين طرح حدود 

  . صورت ارزي و مابقي ريالي مي باشد درصد ب۷۸حدود 

 ) يورو- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-٨-٥جدول 

  رديف  شرح   ارزيهزينه   رياليهزينه
  ۱ زمين - 3000
  ۲ محوطه سازي - 1537
  ۳ ساختمان سازي - ١٨٣٨٥
  ۴  تاسيسات زيربنايي - 2490

  ۵  تجهيزات اصلي ۸۱۱۶۰۰۰ -
  ۶ داريلوازم ا - ٣٥٠
  ۷ وسائل نقليه - ۴۸۰

  ۸ قبل از بهره برداري - 3300
  ۱۰ بيني نشده پيش 405800 1477

  مجموع 8521800 31019

  مجموع 139246
  

   ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و محل تامين آن -۶

با توجه به در جـدول ذيل ارائه گرديده است كه در نهايت اوليه ميـزان مصرف هر يك از مواد 

  . محاسبات انجام شده در اين بخش، ميـزان مورد نياز ساليانه هر يك از مواد محاسبه گرديده است

   ميزان مواد اوليه مورد نياز طرح-۱-۶جدول 

  شرح  رديف
واحد 
  سنجش

درصد 
  استفاده

در واحد 
  محصول

ميزان 
مصرف در 

واحد 
  محصول

در 
  ضايعات

ميزان مصرف 
ساليانه با 
  تاحتساب ضايعا

  قيمت
  )ريال(

منبع 
  تأمين

  داخلي  ۱۳۰۰۰  ۱۹۳۴۵۴۵  ۱  ۱۲/۹  %۹۵  كيلوگرم  PVCپودر  ۱
  داخلي  ۱۴۵۰۰  ۸۱۴۵۵  ۱  ۳۸۴/۰  %۴  كيلوگرم  پلي اورتان  ۲
  داخلي  ۱۰۰۰۰  ۲۰۳۶۴  ۱  ۰۹۶/۰  __  كيلوگرم  مواد افزودني  ۳
  داخلي  ۳۸۰۰  ۸۴۰۰۰۰  ۰  ۴  __  عدد  لوال  ۵
  داخلي  ۱۲۵۰  ۲۵۹۷۹۳۸  ۳  ۱۲  __  متر مربع  نوار الستيكي  ۶
  داخلي  ۴۸۰۰  ۵۱۴۲۸۶  ۲  ۴/۲  %۲۵  كيلوگرم  پروفيل فلزي  ۷
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   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-۷

 به سه عامل اصلي بستگي خوهد UPVCپروفيل انتخاب مکان مناسب براي اجراي طرح توليد 

  :داشت که عبارتند از

 نزديکي به منابع تأمين ماده اوليه )۱

 نايي طرحدسترسي به تاسيسات زيرب )۲

 نزديکي به بازار مصرف داخلي )۳

  نزديکي به کشورهاي هدف صادراتي )۴

شود، بنابراين احداث  عنوان ماده اوليه اصلي اين طرح شناخته ميه  بPVCبا توجه به اينکه 

در حال حاضر . واحدهاي پايين دست آن در نزديكي محل مي تواند بعنوان يك مزيت محسوب گردد

از طرف ديگر طرحهاي . شود  در كشور شناخته مي PVCنوان تنها توليدكننده عه پتروشيمي بندر امام ب

 كه در شهرهاي همدان، مياندوآب و مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي قرار دارند حجم بااليي از PVCجديد 

PVC بنابراين به طور كلي چنانچه مزيت نزديكي به.  را به بازار داخلي در سالهاي آتي عرضه خواهند كرد 

مواد اوليه به عنوان يك فاكتور تاثير گذار انتخاب شود، استانهاي همدان، خوزستان و آذربايجان در اولويت 

  . قرار دارند

عنوان محصول جديدي وارد بازار شده است كه در ه  بUPVCاز لحاظ بازار مصرف پروفيل 

اده از اين محصول در حال حاضر در از آنجا كه استف. فعاليتهاي ساختماني در بخش پنجره كاربرد زيادي دارد

 شهرهاي كوچك هنوز نياز به شهرهاي بزرگ با استقبال مصرف كنندگان مواجه شده است و در

از طرف ديگر، . باشند ها در اين خصوص داراي اولويت مي سازي دارد بنابراين كليه مراكز استان فرهنگ

 نيز نزديک باشد، مناطق مرزي شمال غربي و چنانچه بخواهيم محل اجراي طرح به کشورهاي هدف صادراتي

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

نزديک بوده و از جنوب نيز با استفاده از بنادر موجود امكان صادرات به اروپا و آسياي جنوب شرقي و 
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تواند در کسب بازار خارجي براي  يکي به کشورهاي هدف صادرات، مياين نزد. فريقا ميسر استآهمچنين 

  . محصوالت طرح نقش بسزايي داشته باشد

عالوه بر نزديكي به منابع تامين خوراك و همچنين بازارهاي مصرف، دسترسي به تاسيسات زيربنايي 

ور از لحاظ تاسيسات  مناطق محروم كشمسلماً. طرح نيز از الزامات احداث هر واحد پتروشيمي مي باشد

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

ابتدا برنامه در خصوص تاسيسات زيربنايي آنها وجود نداشته باشد، در آينده مشكالت زيادي را ايجاد خواهد 

  . باشد مي... ابع تامين آب، دسترسي به الكترسيته و تاسيسات اصلي براي اينگونه واحدها شامل من. نمود

كند و  گذاري پيشنهاد مي ترين منطقه براي سرمايه  كشور را مناسبمناطق مركزي ، مشاورتاًنهاي

عنوان ه  باستان همداندر اين گزارش . بحث مالي و اقتصادي اين پروژه بر اساس اين منطقه تعين شده است

  . اين طرح پيشنهاد مي گردداولويت اول سرمايه گذاري 

 

   وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال-۸

  تعداد پرسنل مورد نياز برآورد -١-٨جدول 
 هاي الزم آموزش تعداد سمت

  ايمني  ٣٠  خدمات توليد
  تعميرات و نگهداري  ١٠  متخصص ماهر

  تعميرات و نگهداري و طراحي  ٨  مهندس متخصص مواد برق و مكانيك
  هاي آزمايشگاهي دوره  ٤  زمايشگاهمتخصص آ

  مديريت ريسك  ١٥  اداري و فروش 
  شبكه، ايمني و طراحي  ٣  مهندس توليد سازه و رايانه 

  ها مديريت ريسك، استراتژيك و ساير آموزش  ٤  مديريت
  ---  ٣  راننده 

  ايمني  ٣  خدمات داخلي و محوطه
  ايمني  ٤  نگهبان 

  ---  ٨٤  مجموع
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  يزان تامين آب، برق، سوخت بررسي و تعيين م-۹

  :  برق -
   ميزان برق مصرفي كارخانه-۱-۹جدول 

ميزان برق   بخش  رديف
  (kw)مصرفي

  ۳۱۵  ماشين آالت  ۱
  ۲۱۰  روشنايي و مصرف فضاي مسقف  ۲
  ۷۵  روشنايي محوطه  ۳

  ۶۰۰  جمع كل
  

  :  آب -

. يني شده است متر مكعب در سال پيش ب۸۴۴۵ميزان آب مصـرفي اين واحد توليـدي در حدود 

همچنين الزم به ذكر است كه جهت ذخيـره سازي آب و استفاده از آن در مواقع لزوم يك عدد منبع يكصد 

  .هزار ليتري آب در نظر گرفته شده است

  

   سوخت-

سوخت وسايل حمل و نقل برون كارگاهي كه شامل دو دستگاه وانت مزدا و دو دستگاه پرايد 

ن به ازاي هر دستگاه در نظـر گرفته شده است بنابـراين ميـزان بنـزين مصـرفي  ليتر بنـزي۳باشد روزانه  مي

  . ليتـر پيش بيني گرديده است۱۰۰۰۰ساليانه معادل 

  

   وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-۱۰

يند توليد آهاي دولت قرار نگيرد، دچار مشكالتي در فر هر واحد توليد چنانچه مورد برخي حمايت

 توليد ندارند، لذا ،هاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل  از آنجا كه واحدهاي جديد در سال.خواهد شد

حاشيه سود آنها پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و براي بقا در ميدان رقابت 

باشند و در  ندين ساله مياز طرف ديگر براي واحدهايي كه داراي قدمت چ. هاي مالي است نياز به حمايت
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اند، بايد دولت از آنها حمايت كرده و براي تسهيل و آرامش خاطر  بازارهاي جهاني تا حدودي نفوذ پيدا كرده

آنها مشوقها و قوانين ارئه دهد كه فضا را براي ساير توليد كنندگان نيز آماده كند تا محصوالت آنها به راحتي 

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

  :بررسي قرار گرفته است

  

  و مقايسه با تعرفه هاي جهاني) التآمحصوالت و ماشين (حمايت تعرفه گمركي 

الت آ اين ماشين. الت از خارج از كشور تامين مي شودآدر اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين 

حقوق گمركي كه در حال . تهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شدپس از تس

  . الت خارجي مي باشدآ درصد قيمت ماشين ۱۰الت وجود دارد حدود آحاضر براي اين گونه ماشين 

 مستلزم پرداخت ،شود نها به خارج از كشور صادر ميآاز طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت 

يب توليدكنندگان داخلي به امر صادرات غهاي اخير براي تر خوشبختانه در سال. باشند وق گمركي ميحق

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

  

  ، بانكها و شركتهاي سرمايه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمايت هاي مالي -

هاي صنعتي اعطاي تسهيالت بلند مدت براي ساخت و  هاي مالي براي طرح تيكي از مهمترين حماي

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

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

ذيل با ضريب عنوان شده تـا  گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم        در بخش سرمايه   - ۱

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه۷۰سقف 

سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي با            ساختمان و محوطه   -۱- ۱

  . گردد  درصد محاسبه مي۶۰ضريب 
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د و در غيـر ايـن    درصـ ۹۰ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب       -۲- ۱

 . گردد  درصد محاسبه مي۷۵صورت با ضريب 

 درصـد  ۷۰گذاري ثابـت كمتـر از     آالت خارجي در سرمايه     گذاري ماشين   در صورتيكه حجم سرمايه    -۳- ۱

 درصـد محاسـبه   ۷۰ جهت دريافت تسهيالت ريالي بـا ضـريب       ۱-۱باشد، اقالم اشاره شده در بند       

  . گردد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نيـاز آنهـا بـه     برداري مي كه به مرحله بهرههايي  اين امكان وجود دارد، طرح     - ۲

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد۷۰ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود    ۱۲هاي بلند مدت و كوتاه مـدت در بخـش صـنعت     نرخ سود تسهيالت ريالي در وام      - ۳

لغ تسهيالت اعطايي و نرخ مب% ۲۵/۱هاي جانبي، مالي آن در حدود   و هزينه  Libor+ ۲%تسهيالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت مي۳سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيـت طـرح از            - ۴

 . شود  سال در نظر گرفته مي۸نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 ۱۰أمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسـعه يافتـه و محـروم    حداكثر مدت زمان ت   - ۵

 . 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

 معافيت مالياتي شامل طـرح   درصد۸۰برداري  هاي صنعتي، چهار سال اول بهره      ك  با اجراي طرح در شهر     - ۱

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود  سال اول بهره۱۰با اجراي طرح در مناطق محروم  - ۲

 درصد سود ناخـالص تعيـين       ۲۵) هاي صنعتي و مناطق محروم      به جز شهرك  (ماليات براي مناطق عادي      - ۳

 . شده است
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  اد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد تحليل و تجزيه و ارائه جمعبندي و پيشنه-۱۱

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

هاي  ها داراي خصوصيات و ويـژگي در مقايسه با سايـر پنجـرهسي  وي اي از جنس پي كركرههاي  پنجـره - ۱

مختلف بدون تغييـر شكل، خود رنگ بودن، وزن كم، بارزي از قبيل قابل استفاده بودن در دماي 

 مقاوم در قبال مواد شيميايي، عمر مفيد زياد، مقاومت مناسب در برابر حرارت و آتش  استحكام مناسب،

همچنين استفاده از اين محصول سبب جلوگيـري از اين محصول سبب جلوگيـري از . باشد مي.... و 

تر  گيري از مصرف آلومينيوم و استفاده آن در مصارف مهمها و جلو مصـرف چوب و نابودي جنگل

هاي اين محصـول در مقايسه با ساير محصـوالت خاص و ويژه  از اين رو مشخصات و مزيت. شود مي

  .باشد مي

باشند و اين رانـدمان خوب در فاز  هاي پي وي سي رانـدمان بااليي را از نظر صرف انـرژي دارا مي پنجره - ۲

 در هنگام توليـد اين. باشد رف از چرخه حيات اين محصـول قابل مشاهده ميتوليد و فاز مص

باشد و اين به آن معني است كه ميـزان انـرژي مورد  محصـوالت، به طور كلي انـرژي كمي مورد نياز مي

 . باشد نياز براي تبديل پي وي سي به محصوالت مختلف بسيار كمتر از ساير مواد اوليه مي

ها و ضايعات  ير محصـوالت ساخته شده از پي وي سي قابل بازيافت هستند، پروفيلهمانطـوركه سا - ۳

هايي كه عمر آنها به  هاي پي وي سي اعم از ضايعات در خط توليد و محل نصب و يا در و پنجـره پنجره

 (Thermoplastic)از آنجايي كه وينيل يك پالستيك گـرمايي . پايان رسيده نيز قابل بازيافت هستند

به صورتيكه حـداقل خـواص خود را . توان از طريق پروسس مجـدد و گرما بازيافت نمود ست، آن را ميا

 . از دست بدهد

ترين ماده  از آنجايي كه عمـده. باشد داخلي بودن محل تأمين مواد اوليه، از ديگر نكات مثبت طرح مي - ۴

ست و اين ماده از جمله مـواد نفتي هاي پي وي سي، پلي وينيل كلرايد ا اوليه مصرفي در توليد پنجره

رسد كه توليد اين  باشد لذا به نظر مي شد و كشـورمان نيز به لحاظ منابع نفتي غني مي محسوب مي

. روبرو نباشد) مشكل اصلي اغلب كشورهاي اروپايي(محصول در كشور ما با مشكلي از بابت مواد اوليه 
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شود تا  يـروي انساني مناسب از سوي ديگر، سبب ميبنابراين وجود مواد اوليه داخلي از يك سو و ن

محصول با قيمت تمام شده كمتري وارد بازار شود تا بتواند قابليت رقابت با محصوالت مشابه خارجي را 

 .داشته باشد

باشد كه اين ميزان، با توجه به توضيحات  هاي پي وي سي در كشور بسيار محدود مي عرضه واقعي پنجره - ۵

از طرفي تقاضاي اين محصـول با توجه . باشد  متر مربع مي۵۷۶۰۰۰ در حدود ۱۳۸۵ال ارايه شده در س

هاي ساختماني صادر شده و تعدد واحد مسكـوني برآورد شده است كه اين ميزان در سال  تعداد پروانه

متـرمربـع به دست آمده است كه اختالف عـرضه و تقاضـا در سال مورد نظر و  ۴۳۹۸۷۳۷ برابر ۱۳۸۵

از طرفي . باشد باشد كه بازار داخلي مناسبي براي محصول موجود مي هاي آتي حاكي از اين امر مي سال

رسد بازار صادراتي اين محصول با توجه به قيمت  نيز با توجه به آشنايي بازارهاي صادراتي به نظر مي

ورت تحقق چنين در ص. باشد تمام شده بسيار كمتر در مقايسه با كشورهاي اروپايي بسيار مطلوب مي

) هاي پي وي سي پنجره(به محصـول نهايي ) نفت(امري ارزآوري بسيار مطلوبي از تبـديل ماده خام 

 .شود عايد كشور مي

  مورد حمايت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور به دليل عايق صوتي و حرارتي بسيار خوب - ۶

مي داند و پيشنهاد احداث اين واحد را در مجموع مشاور پروژه اين طرح را از هر لحاظ داراي توجيه  - ۷

 . نمايد  مي در سالهزار عدد ۲۱۰  اسميبا حداقل ظرفيت

  

 در كشور وجود PVC پنجره هاي آتي كمبود  عمل آمده، در ساله با توجه به جميع بررسي هاي ب

  يا همدان  در استانهاي هزار عددي۲۱۰ واحد يكحداقل احداث لذا مشاور طرح . خواهد داشت

  . مي نمايدپيشنهاد ميليارد ۱۳۰ آذربايجان را با سرمايه گذاري يازستان خو
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