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 یکاغذ مصنوعتولید طرح  موضوع 

 ظرفیت

کاغذ ضخیم با تن، 5222 میکرون 052-02کاغذ نازک با ضخامت 

کاغذ مقوایی معمولی با ضخامت تن، 0222میکرون 022-052ضخامت 

-522کاغذ مقوایی ضخیم با ضخامت تن، 0222 میکرون 022-522

محصوالت واسطه ای )کاغذ های پشت چسب تن، 0222میکرون 0022

محصوالت تن و 0022 کاغذ های لمینت با فویل آلومینیومی(-دار

 تن0022پاکت و...( –نهایی)ساک خرید 

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 407027 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 550050 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 04505 برداریهزینه های قبل از بهره  

 میلیون ریال 50007 گردش  در سرمایه 

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 % 55 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 0.05 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  ارزش فروش در نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
 میلیون ریال 027505

 نفر 54 میزان  اشتغال زایی  

  

 

 

 معرفی پروژه-1

 و کربنات کلسیم احداث خواهد شد.  ppطرح حاضر به منظور تولید کاغذ مصنوعی از جنس پلیمر 

 بطور کلی این واحد تولیدی به منظور نیل به اهداف زیر احداث می گردد:

 حفاظت از منابع طبیعی -0

 به منظور ساخت کاغذ  و قطع درختان چوبکاهش نیاز به خمیر  -0

 کاهش مصرف انرژی  -0

http://www.sanat.me/tag/%da%86%d9%88%d8%a8
http://www.sanat.me/tag/%da%86%d9%88%d8%a8


  جلوگیری از خروج ارز و تأمین نیاز صنایع مختلف کشور به کاغذ -7

 اشتغال زایی -5

 خودکفایی در زمینه تولید کاغذ -0

 آوری و کسب سهم بازارهای بین المللی با استفاده از صادرات این محصول ارز-4

 ارزش افزوده معادن کربنات کلسیم -5

 ارزش افزوده محصوالت پتروشیمی -5

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 می باشد شهرستان گرمسار در شهرک صنعتی جنت آباد،سمناناجرای طرح استان  حلم

 )مشخصات فنی محصول( محصوالتمعرفی محصول یا -3

 مواد از بعضی افزودن با که باشد می پروپیلن پلی جنس از هائی ورقه (Synthetic paper) مصنوعی کاغذ از منظور

 هایویژگی و خواص دارای آمده بدست محصول می نماید. پیدا را مقوا و کاغذ آن، خواص به کلسیم کربنات مانند معدنی

 و پوسیدگی و پارگی مقابل در مقاومت نظر از)  پالستیکها و( از چاپ بعد عملیات و پذیری ،چاپ ظاهری لحاظ از) کاغذ

 استاندارد ابعاد در میکرون 522 الی 52 های ضخامت در که کاغذها نوع این از .باشد می توامان بصورت(  بودن آب ضد

داری، ا ،ملزومات و انتشارات تبلیغات، چاپ بندی، بسته صنایع در چاپی محصوالت تولید برای میگردد عرضه چاپ قابل

 گردد. می باشد استفاده می اهمیت حائز نظر مورد محصول کیفیت و ماندگاری آنها در که...  و نقشه چاپ

 : باشد می بررسی قابل تخصصی و عمومی دو جنبه از محصول این به نیاز 

 وضعیت بدلیل طرفی گردد ازطریق واردات تأمین می از مقوا و کاغذ انواع به کشور از نیاز ای عمده بخش عمومی نظر از

 رجخا به و نداشته وجود کافی اندازه به ایران در کاغذ صنعت اولیه مواد جنگلی منابع و گیاهی پوشش نظر از ما کشور

واند کمک تمی گرددبا توجه به اینکه از مواد سلولزی در تولید آن استفاده نمی مصنوعی کاغذهای تولید لذا دارد وابستگی

 شایانی به صنعت کاغذسازی ایران نماید.



 شر،ن مختلف صنایع در چاپی محصوالت کنندگان مصرف از دسته آن نیاز کننده برطرف محصول این تخصصی نظر از

 همه در.  باشد می اهمیت حائز آنان برای چاپی محصول عمر طول و ماندگاری که باشد می ... و بندی ،بسته تبلیغات

 ودوج مقوا و کاغذ و انواع چاپی محصوالت به نیاز مختلف جوامع در...  و مذهبی ،سیاسی، فرهنگی، اقتصادی های فعالیت

 تهبس صنایع در چه و تبلیغات و نشر و چاپ صنعت در چه چاپی محصوالت کنندگان تولید ها فعالیت این همه در. دارد

 این همه نتیجه. برسد کننده مصرف دست به زیبا طراحی و چاپ کیفیت بهترین با شده کار ارائه نمایند می تالش بندی

نه لذا بهترین گزی ماندگار گردد و ثبت مقوا و کاغذ روی باید میگیرد انجام باالئی هزینه و وقت صرف با که ها فعالیت

 استفاده از کاغذ مصنوعی می باشد.

 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 کد آیسیک

 جدول کد آیسیک 

 واحد سنجش کد آیسیک شرح ردیف

 تن 0020700055 کاغذ از کربنات کلسیم 0

 تن 0020700050 مقوا از کلسیم کربنات 0

 مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت*          

 شماره تعرفه گمرکی

به شرح جدول ذیل  050202بین المللی کاغذ مصنوعی تحت سرفصل داد و ستدهای  ،مطابق با پژوهش های انجام شده

 انجام می شود.

 شرح شماره تعرفه گمرکی

050202 Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers ofethylene 

 trademap.org: *مأخذ



 

 معرفی بازار هدف محصول-3-2

سته بصنایع و  و تبلیغات چاپمصنوعی و شرایط بازار کاغذ در کشور، کاغذ مصنوعی در حوزه کاغذ با توجه به ویژگی های 

... می تواند استفاده گردد لذا با توجه به  ضدآب، لوکس و در عین حال بادوام، تولید لوازم اداری و کاغذ دیواری دار وبندی 

مشابه پیش بینی می گردد که پس از مدتی جایگاه قابلیت ها و ویژگی های منحصر به فرد کاغذ مصنوعی به محصوالت 

 مناسبی را در حوزه های مختلف به دست آورد.

 بررسی بازار -4

به دلیل تولیدات بسیار ناچیز داخلی در کاالهای مورد هدف و در عین حال نیاز باالی داخلی از این محصوالت، پتانسیل 

کاغذ مصنوعی در کشور وجود دارد. از طرفی در مورد طرح حاضر  گذاری روی طرحبازار بسیار مناسبی به منظور سرمایه

نیز این پتانسیل بازار در درجه اول وجود خواهد داشت. ضمن اینکه باتوجه به نتایج ارزیابی مالی طرح، نرخ بازدهی داخلی 

بوده است. بطوریکه در درصد بوده که بیانگر توجیه مالی باالی پروژه  50/55، برابر سال 02عمر مفید های طرح طی سال

های تنزیل کمتر از این مقدار، طرح از توجیه مالی برخوردار خواهد بود. همچنین ارزش حال خالص پروژه نرخ

براورد شده که مؤید منفعت خالص باالی  04/0ورد شده که نسبت منفعت به هزینه معادل آمیلیون ریال بر 04/0502002

ها در مجموع های مالی نیز در طرح محاسبه گردید که تمامی این شاخصیر شاخصپروژه در طول عمر مفید طرح است. سا

رضه های این چنینی )به سبب شکاف عمیق عبیانگر این نکته هستند که عالوه بر پتانسیل باالی کشور جهت پذیرش طرح

 ن بخش وجود دارد.گذاری بخش خصوصی در ایو تقاضا( از بعد مالی و اقتصادی نیز پتانسیل باالی جهت سرمایه

 

 

 

 

 

 



 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

ساعته به انجام خواهد رسید و تعداد روزهای کاری در  5مطابق برنامه ریزی در نظر گرفته شده تولید در سه شیفت کاری 

،محصوالت روز در سال در نظر گرفته شده است. طبق برنامه ریزی انجام شده جهت تولید  022محاسبات ظرفیت برابر 

 ظرفیت ماشین آالت به شرح زیر می باشد. %52طرح شامل تولید انواع کاغذ با راندمان 

 ظرفیت اسمی:

 ظرفیت اسمی )تن( محصول

 تن5222  میکرون 052-02کاغذ نازک با ضخامت 

 تن0222  میکرون 022-052کاغذ ضخیم با ضخامت 

 تن0222   میکرون 522-022کاغذ مقوایی معمولی با ضخامت 

 تن 0222 میکرون 0022-522کاغذ مقوایی ضخیم با ضخامت 

 تن 0022 کاغذ های لمینت با فویل آلومینیومی(-محصوالت واسطه ای )کاغذ های پشت چسب دار

 تن 0022 پاکت و...( –محصوالت نهایی)ساک خرید 

 ظرفیت عملی:

 ظرفیت عملی)تن( درصد استفاده از ظرفیت اسمی   محصول

 7522 52 میکرون 052-02نازک با ضخامت  کاغذ

 0422 52 میکرون 022-052کاغذ ضخیم با ضخامت 

 5722 52 میکرون 522-022کاغذ مقوایی معمولی با ضخامت 

 0522 52 میکرون 0022-522کاغذ مقوایی ضخیم با ضخامت 

-محصوالت واسطه ای )کاغذ های پشت چسب دار

 (کاغذ های لمینت با فویل آلومینیومی 

52 0222 

 5502 52 پاکت و...( –)ساک خرید  محصوالت نهایی

 

 شاخص های عملیاتی-6

 ساعت کاری در روز:



 ساعت کاری 5

 تعداد نوبت کاری در روز:

 شیفت 0

 تعداد روز کاری در سال:

 روز 022

 

 فرآیند تولیدتکنولوژی و -7

  ، calenderingتولید کاغذ مصنوعی بوسیله فرآیند اکستروژن و با روش های دیگر تولید فیلم های پالستیکی مانند 

blowing  و یاcasting  انجام می گیرد. انتخاب روش تولید مناسب بستگی به نوع محصول نهایی دارد بطور مثال بهترین

است و برای کاغذ های باالتر از  blow filmمیکرون روش دمشی یا  52الی  02روش تولید برای کاغذ با ضخامت بین 

میکرون مناسب نیست و بهترین  052بهتر است اما این روش برای ضخامت های باالتر از  cast filmمیکرون روش  52

 و همچنین غلطک های موسوم به کلندر می باشد. t-dieروش استفاده از اکسترودر و 

 روش کلی وجود دارد: پالستیکی دوجهت تولید کاغذ 

 اکستروژن -0

 ینگ رکلند-0

صورت پذیرد ( film casting( یا ریخته گری )film blowingدر روش اول که خود می تواند به دو شکل دمشی )

گذاری ( است و در نتیجه سرمایه تولید باالتر است. اما در مقابل سرمایه calendaringحجم تولید پایین تراز روش دوم )

اولیه جهت خرید ماشین آالت و تجهیزات اکستروژن پایین تر می باشد . عمدتاً در روش اکستروژن محصول به صورت 

 ( تولید می شود اما در روش کلندرینگ محصول عمدتاً به صورت تک الیه تولید می شود.co-extrusionچند الیه )

  



 نمودار فرآیند

 

 

 

  

توزین مواد اولیه براساس  

فرموالسیون

تغذیه و هدایت مواد به اکسترودر 

ها

 اکسترودر ویژه

 کنترل ضخامت فیلم )بوسیله دستگاه کنترل ضخامت( غلطکهای کشنده)تنظیم ضخامت و خنک( کننده( غلطکی 3کلندر 

 برش لبه های اضافی فیلم )عرض فیلم(

 طاقه پیچی فیلم)بصورت رول(

انبار  

 محصول

 سالن چاپ

سالن 

 لمینت

سالن 

 کوتینگ

 سالن برش

 برای فروش

 انبار محصول عملیات چاپ

 عملیات المینت

عملیات  

کوتینگ

عدل بندی و بسته  

بندی

 انبار محصول

 انبار محصول

انبار  

محصول



 مواد اولیه  -8

 واحد درصد استفاده در محصول نهایی مینأمحل ت شرح

 تن 05 داخلی  (ppپلی پروپیلن)

 تن 04 داخلی  کربنات کلسیم

 تن 5 داخلی  افزودنی 

 تن 04 داخلی  ایمواد اولیه محصوالت واسطه

 تن 04 داخلی  مواد اولیه محصوالت نهایی

 

 پیش بینی میزان تولید -9

 ارقام به میلیون ریال

 قیمت واحد )ریال( محصول تولیدی
 سومسال  سال دوم سال اول

 ارزش تناژ ارزش تناژ ارزش تناژ

 005،722 4،022 547،502 0،572 502،402 0،252 57،222،222 ورق خام

 752،222 0،222 725،222 0،422 002،222 0،722 052،222،222 محصوالت واسطه

 575،022 5،502 552،052 5،227 450،002 7،775 042،222،222 محصوالت نهایی

 21332611,  1,,02,312  1,,026,62   جمع

 

سال  02درصد ظرفیت عملی آغاز خواهد گردیده و به مدت  52با در سال اول برداری طرح از دوران بهره الزم به ذکر است

  ادامه خواهد یافت.

 

  



 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 55% (IRRگذاری)داخلی کل سرمایهنرخ بازگشت 

 55% (IRREآورده نقدی )نرخ بازگشت داخلی 

 سال0205 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 0،502،002 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 05% (Break even pointنقطه سربسر در سال اول )

 00% (Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 ریالمیلیون  757،200 میزان سود )زیان( در سال اول

 میلیون ریال 005،570 میزان سود )زیان( در سال مبنا

 %02 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %00 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 


