
 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 نگیکاغذ فلوت دیتولاحداث واحد  موضوع 

 تن 00111 از کاغذ باطله نگیفلوتتن و  00111 نریتست ال یکاغذ و مقوا ظرفیت

 0ابهر  یاستان زنجان، شهرستان ابهر، شهرک صنعت اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال080661 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 001،810 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0،101 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 06،080 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPVگذاری )سرمایه
 میلیون ریال 067908

ج  
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 07% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  سربه  نقطه سر

 (مبنادر سال )با احتساب هزینه های مالی
19% 

 نفر 60 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 معرفی پروژه-1

تست کاغذ و مقوای  تن 00111 و از ضایعات کاغذ )آخال(کاغذ فلوتینگ  تن 00111 ساالنه  تولید طرح، اجرای از هدف

شهرک صنعتی افق  –شهرستان ابهر  –متر مربع واقع در استان زنجان  06011می باشد که در زمینی به مساحت  الینر

 ساعته در شبانه روز احداث خواهد شد. 00شیفت  0روز کاری و  011ابهر می باشد که در 

 

  



 معرفی محل اجرای طرح-2

 0ابهر  یاستان زنجان، شهرستان ابهر، شهرک صنعت

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 کاغذ فلوتینگ:

 در شدن ای از کنگره پس کاغذ این که گیرد می قرار استفاده مورد کارتن میانی الیه پایه کاغذ بعنوان که است کاغذی

 . شود می مصرف کارتن ورق تولید

 کاغذ تست الینر:

 بندی بسته ای کاغذ الیه چند ساختارهای در همچنین و ای کنگره مقوای بیرونی الیه برای اکثراً کهت اس کرافتی کاغذ

 .کرافت رنگبری نشده پر بازده تهیه می شود کاغذ خمیر از و دارد الیه دو ساختار معموال گیرد می قرار استفاده مورد

 از ییاالب درصد که یکاغذ ریخم از ینازک هیال با ییرو سطح .دهدیم لیتشک را یاصل هیال باطله کاغذ کاغذ،ع  نو نیا در

 می باشد  نشاسته آهار یدارا معموال و دهندیم ششپو نشده یرنگبر ای و است شده یرنگبر بکر لیافا

 ریخم از ییرو هیال چنانچه .می شود دیلتو نریال تکراف کاغذ به تنسب یکمتر مقاوم و تیفیک با یکاغذ بیترت نیبد

 ت الینر سفید نامیده می شود.تس کاغذ بنام شود ساخته دیسف بکر کاغذ ریخم یمقدار با دیسف یافتیباز کاغذ

 

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

 جدول کد آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 تن Brown testliner 0010100006 ایقهوهکاغذ و مقوای تست الینر  0

 تن Fluting paper of paper waste 0010600008 فلوتینگ از کاغذ باطله 0

 یابتال بهینورمأخذ: پ

 

  



 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

ف
دی

ر
 

 کد تعرفه نوع کاال
واحد 

 سنجش

 کد تعرفه انواع کاغذ فلوتینگ

 KG 16160011 فلوتینگ نیمه شیمیایی کاغذ 0

 16160001 KG (Virgin Polpخمیر بکر ) %61کاغذ فلوتینگ کاهی تولید شده از حداقل  0

 16160071 KG (pulp virginخمیر بکر ) %61کاغذ فلوتینگ کاهی تولید شده از حداکثر 0

 16160701 KG (VIRGIN PULPخمیر بکر ) %01کاغذ فلوتینگ تولید شده از حداقل  1

 KG 16160771 فلوتینگ غیر مذکور در جای دیگرسایر کاغذهای  6

 کد تعرفه انواع کاغذ و مقوای تست الینر

8 
( به وزن هر VIRGINPULPخمیر بکر )%01کاغذ تست الینر تولید شده از حداقل 

 گرم061متر مربع حداکثر 
16160101 KG 

9 
در هر  گرم 061خمیر بکر به وزن حداکثر  %01مقوای تست الینر تولید شده از حداکثر 

 متر مربع
16160171 KG 

6 
( به وزن هر متر virgin pulpخمیر بکر ) %01کاغذ تست الینر تولید شده از حداقل 

 گرم 061مربع بیش از 
16160601 KG 

 KG 16160671 گرم در هر متر مربع غیر مذکور در جای دیگر 061وزن بیش ازبه مقوای تست الینر  7

 تجارت ایرانأخذ: سازمان توسعه م

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 قاضای آتیتاینگونه تحلیل می شود که  )فلوتینگ و تست الینر( مقوای بسته بندی کاغذ وتی بازار آپیش بینی وضعیت 

تن برآورد شده است. این در حالی است تولید داخلی  676،607سال آینده بطور میانگین 6در  مقوای بسته بندی کاغذ و

 کاغذ وتن می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی  070،996سال آینده به طور میانگین معادل  6کشور طی 

کمبود را نشان می دهد این رقم نشان دهنده ی نیاز بازار به این محصول است که در  تن 618،960 مقوای بسته بندی

 پاسخ داده می شود. کاغذ ومقوای بسته بندیحداث و توسعه واحدهای تولید صورت ا

 کاغذ ومقوای بسته بندی)فلوتینگ و تست الینر( تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 
 واحد:تن 

 1331 1331 1331 1334 1333 شرح

 717،168 710،606 711،011 670،076 667،706 تقاضای آتی

 811،776 116،100 000،189 087،016 089،080 آتی عرضه

 -214،411 -411،331 -110،211 -122،213 -122،111 کمبود عرضه

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

  تولید اسمی ظرفیت

 ظرفیت واحد نام محصول ردیف

 00111 تن کاغذ و مقوای تست الینر  0

 00111 تن فلوتینگ از کاغذ باطله 

 

 تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازیدرصد 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

011% 011% 011% 011% 011% 

 

 تولید  ظرفیت عملی

 نام محصول ردیف
 درصد استفاده از ظرفیت

 اسمی جواز تأسیس
 (تن) ظرفیت عملی

 00061 %70 کاغذ و مقوای تست الینر  0

 00061 %70 از کاغذ باطله فلوتینگ 0
 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 011 تعداد روز کاری

 شیفت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 00 زمان هر شیفت

 

  



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 

 

 

 مواد اولیه  -0

 مینأمحل ت شرح

 داخلی آخال 

 داخلی افزودنی 

 

  



 پیش بینی میزان تولید -3

 1333سال  1330سال  1331سال  1331سال  1331سال  شرح

 %011 %011 %011 %011 %011 درصد استفاده از ظرفیت عملی

      (واحد بر حسب تن: )تولیدات

 00061 00061 00061 00061 00061 کاغذ تست الینر

 00061 00061 00061 00061 00061 کاغذ فلوتینگ

 22122 22122 22122 22122 22122 جمع تولیدات قابل فروش

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-12

 ارزش شرح شاخص

 07% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 61% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0.0 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 067908 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %19 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point سال مبنا )نقطه سربسر در 

 69006 )زیان( در سال مبنا )میلیون ریال( میزان سود

 %00 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %61 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


