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 احداث واحد تولید کاغذ حرارتی موضوع 

 کاغذ حرارتی محصوالت

 تن  0055 ظرفیت

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون  068,421 کل سرمایه گذاری

 میلیون ريال 06,650 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ريال 85,,26 گردش  در سرمایه 

ج  
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 80% (IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال ,., گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نفر 06 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 معرفی پروژه-1

 تولید کاغذ حرارتی می باشد. هدف از اجرای طرح

 معرفی محل اجرای طرح-2

 باشد.میشهرک صنعتی اشتهارد  -البرزمحل اجرای طرح استان 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

های چاپ حرارتی تولید می کاغذهای حرارتی, کاغذهای رولی با کیفیت عالی می باشند و بطور خاص جهت تكنولوژی

کیفیت است. در حقیقت مواد تشكیل دهنده کاغذ, طوری هستند که در  روی اين کاغذها, بسیار با شوند. نوع چاپ بر

ها روی آن دهند که باعث چاپ برهه با حرارت ساطع شده از هد پرينتر, فعل و انفعاالت شیمیايی مخصوصی انجام میمواج

 می شود و در حقیقت به نوعی سوخته می شوند.

واقع, اين کاغذها زمانی که در معرض حرارت قرار می گیرند از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهند. سطح  در

شده است که پس از مواجه با حرارت,  کاغذها, با يك ترکیب شیمیايی شامل نوعی رنگ و اسید مخصوصی پوشانیدهاين 



رنگ و اسید موجود در سطح کاغذ باهم واکنش داده و اثری رنگی را بوجود می آورند که معموال اين رنگ سیاه می باشد. 

ه اين بستگی به ترکیبات اندوده شده برروی کاغذ حرارتی خواهد ولی گاهی می توانند رنگ آبی يا قرمز نیز ايجاد کنند ک

 داشت.

   

 

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

 و تعرفه محصول طرح ISIC یکدها

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 تن Heat-sensitive paper 6051006,64 کاغذ حساس به حرارت 0

 يابتال بهینورمأخذ: پ

 معرفی بازار هدف محصول-3-2

 بازار هدف اصلی طرح تأمین نیاز داخلی می باشد.

 بررسی بازار -4

سال آينده بطور  0در حرارتی  کاغذ تقاضای آتیشود که اينگونه تحلیل میحرارتی کاغذ تی بازار آپیش بینی وضعیت 

سال آينده به طور میانگین معادل  0تن برآورد شده است. اين در حالی است تولید داخلی کشور طی  4028 میانگین

کمبود را نشان می دهد اين رقم نشان  تن 2642حرارتی  کاغذتن می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی  0624

 پاسخ داده می شود. حرارتیکاغذ ی تولید دهنده نیاز بازار به اين محصول است که در صورت احداث و توسعه واحدها

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی:

 ظرفیت )تن/سال(  محصول )تن / روز(  ساعت مفید / سال  محصول)کیلوگرم/ساعت( 

 2,555  65  255,,  0,222 کاغذ حرارتی

 

 ظرفیت عملی:

 سال( ظرفیت عملی )تن در راندمان ظرفیت اسمی )تن در سال( شرح

 0,055 %40 2,555 رول کاغذ حرارتی

 

 شاخص های عملیاتی-6

 شیفت 6ساعت                      شیفت کار در روز :   2ساعت مفید کاری در شیفت : 

 تعداد روزهای تعطیل  محاسبه روز کاری در سال 

 06   هر هفته جمعه ها تعطیل باشد

 2  اسفند 61تعطیالت رسمی عید به همراه 

 2  میانگین تعطیالت رسمی موجود در سال

 20  مجموع کل تعطیالت

 روز 55,  تعداد روزهای کاری در سال

 ساعت 255,  تعداد ساعت مفید در سال

 

 

 



 

 

 

 شرح تکنولوژی تولید-7

 

 یحرارت کاغذ دیتول پروسه

 

  



 

 

 

 

 

 نهیبه یتکنولوژ

 

 

 

 

 

 

 



 مواد اولیه  -8

 ارقام به میلیون ريال  

 واحد شرح
محل 

 تامین

 میزان مصرف به

ازای واحد 

 محصول

میزان تولید 

 سالیانه  محصول

ظرفیت  %011در 

 عملی)واحد(

میزان مصرف 

 %011در 

 ظرفیت

عملی با  

احتساب 

 ضایعات

 0055555 0055 0555 تايوان کیلوگرم کاغذ پايه

 051205 0055 60.0 چین کیلوگرم مواد پوشش زير اليه

 85455 0055 4 چین کیلوگرم رنگدانه

 85455 0055 4 چین کیلوگرم آشكار ساز

 85455 0055 4 چین کیلوگرم روان کننده

 85455 0055 4 چین کیلوگرم تثبیت کننده

 85455 0055 4 چین کیلوگرم حساس کننده

 85455 0055 4 چین کیلوگرم افزودنی های حساس کننده

 85455 0055 4 چین کیلوگرم عنصر ضد بلوکه

 080,05 0055 64.0 چین کیلوگرم روکش فوقانیمواد 

 025, 0055 5.2 ايران متر هسته رول

 66105 0055 8.0 ايران متر پالستیك روکش رول

 005 0055 5.0 ايران کیلوگرم آب چسب سفید

 60055 0055 0 ايران متر تسمه بسته بندی

 

  درآمدپیش بینی -9

 ارقام به میلیون ريال         

 میلیون ريال  25فروش هر تن رول جامبو کاغذ حرارتی :   

 0931 0931 سال مبنا 0931 0931 تولیدات: )واحد بر حسب تن در سال (

 0055 0055 0055 8545 رول جامبو کاغذ حرارتی

 25555555 25555555 25555555 25555555 قیمت فروش 

 911111 911111 911111 088111 فروش کل )میلیون ریال(

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 80% (IRRداخلی کل سرمايه گذاری) نرخ بازگشت

 20% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال ,., دوره بازگشت سرمايه عادی

 میلیون ريال 0550,4 (NPVگذاری )ارزش خالص جريان نقدی کل سرمايه

 %85 های تأمین مالیشامل هزينه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 %64 های تأمین مالیشامل هزينه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 6244, میزان سود)زيان( در سال اول )میلیون ريال(

 05550 ريال(میزان سود)زيان( در سال مبنا )میلیون 

 %,0 نسبت سود ويژه به درآمد در سال اول

 %02 نسبت سود ويژه به درآمد در سال مبنا

 %,8 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

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


