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 هدف از اجرای طرح-1

تن و کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه  00555تولید کاغذ گالسه به ظرفیت اسمی احداث واحد هدف از اجرای طرح حاضر 

ارزآوری از طریق منطقه ویژه تن به منظور صادرات محصول به کشورهای حاشیه دریای خزر و  00555ای به ظرفیت 

در واقع مجری طرح قصد دارد تا پالپ مورد نیاز بدون تعرفه گمرکی از کشور  .اقتصادی بندرامیر آباد بهشهر می باشد

روسیه وارد و اقدام به تولید کاغذ گالسه و کرافت الینر نموده و در نهایت محصول خود را به صورت عمده فروشی به 

 مزایای اجرای طرح حاضر بشرح ذیل می باشد:اهداف و ه، قزاقستان، ارمنستان و ... صادر کند. کشورهای عراق، روسی

 امیرآباد و کاهش بهای تمام  عدم پرداخت تعرفه گمرکی با توجه به قوانین حاکم بر منطقه ویژه اقتصادی بندر

 شده محصول

  افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی 

  امیرآباد به کشورهای حاشیه دریای خزر و افزایش ارزآوری  اقتصادی بندرصادرات از طریق منطقه ویژه 

 مستقیم  ایجاد اشتغال زایی مستقیم و غیر 

  استفاده از خمیر بازیافتی برای تولید کاغذ کرافت الینر و صرفه جویی در مصرف انرژی 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد  -شهر بهشهر -شهرستان بهشهر-استان مازندران

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 کاغذ گالسه

کاغذ .به دو صورت مات و براق در بازار یافت می شود کاغذ گالسه یکی از مرغوبترین کاغذهای تولید شده می باشد و معموالً

ینگ مواد شیمیایی و معدنی که بر روی آن انجام می گردد، بسیار با استحکام و جذب یکنواخت جوهر توگالسه به خاطر ک

در آن یکی از ویژگی های آن می باشد. این نوع کاغذ و مقوا در چاپ هایی که می خواهند کیفیت خوبی را ایجاد نمایند، 

می گردد. کاغذ و مقوای گالسه به دو صورت رول و شیت این کاغذ از خمیر کاغذ الیاف بلند تولید  .بکار برده می شوند

 .گرددمصرف می



 کاغذ کرافت الینر قهوه ای 

 220،215،210گیرد. گرماژهای مصرفی این کاغذ برای ورق سازی و کارتن سازی مورد استفاده قرار می کرافت الینرکاغذ

گردد. نکته قابل توجه سانت وارد می 105سانت تا  255باشد. این کاغذ عمدتاً بصورت رول با سایزهای گرم می 211و 

خمیر کاغذ باشد که طبیعتاً قیمت آن گرانتر است و مهم ترین  %255باید محتوی  (KLB) اینجاست که کرافت الینر

از ضایعات درست شده باشد را تست  %255عرضه کنندگان این نوع کرافت روسیه و برزیل می باشند. کرافتی که 

می نامند. هر چه از خلوص درصد پالپ در کرافت کم شود، کیفیت آن پایین تر شده و به تست الینر نزدیک   (TLB)  الینر

 .گویند. در واقع اکثر کرافت های موجود در بازار از این نوع می باشد(TKLB)می گردد که بدان تست کرافت الینر

 

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

 جدول کدهای آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش آیسیککد عنوان فارسی ردیف

 رقمی 01کدهای آیسیک 

 تن 1252121000 کاغذ گالسه 2

 تن 1252021032 کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای 1

  www.behinyab.ir-یاب)درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت(مأخذ: پورتال بهین

 جدول کدهای تعرفه محصوالت طرح

حقوق  کد تعرفه کاال شرح ردیف

 ورودی

واحد 

 سنجش
2 

وزن  % 25بیش از اندوده برای نوشتن با سایرکاغذکاغذ گالسه )

 (مکانیکی فرآیند یک الیاف حاصل از کل الیاف آن از
12251155 0 kg 

 kg 0 12512255 کاغذ کرافت الینر سفید نشده  1

 kg 0 12512155 سایر کاغذهای کرافت الینر  0

 www.tpo.ir-2010مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

  

http://www.behinyab.ir/


 معرفی بازار هدف محصول-3-2

 بررسی بازار -4

 نیاز آتی پیش بینی شده است. اساس آن براساس اطالعات و آمارهای رسمی گذشته بررسی و  عرضه و تقاضا محصول بر

 101سال آینده بطور میانگین  0در  شود که تقاضای آتیبینی وضعیت آتی بازار کاغذ کرافت الینر اینگونه تحلیل میپیش

هزار  201سال آینده به طور میانگین معادل  0آتی طی  این در حالی است که عرضه. هزار تن در سال برآورد شده است

الزم بذکر است  .دهدهزار تن در سال کمبود را نشان می 10 شد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی،تن در سال می با

میزان کمبود عرضه یا نیاز بازار برآورده شده در واقع با در نظر گرفتن روند افزایشی عرضه و با ثبات تقاضا بدست آمده 

میزان ظرفیت واحدهای در دست احداث به ظرفیت که اگر عرضه در سال های آتی افزایش یابد و  است بدین معنی

واحدهای فعال اضافه گردد در سوی دیگر میزان تقاضای داخلی و تقاضای خارجی )صادرات( در حداقل وضعیت باشد 

هزار تن خواهد بود که اجرای طرح حاضر عالوه بر تامین  101سال آتی حدود  0میزان حداقل نیاز بازار به طور متوسط در 

درصد از  01حاضر بالغ بر حال اخلی کشور از خروج ارز جلوگیری کرده و منجر به کاهش واردات خواهد شد. در نیاز د

میلیون دالر از کشور بابت واردات کاغذ  31تقاضای داخلی کشور از طریق واردات تامین می شود و همچنین ساالنه معادل 

و در گام بعدی برای صادرات و ارزآوری  یاول برای تامین نیاز داخلکرافت الینر ارزبری می شود، لذا اجرای طرح در گام 

 توجیه اقتصادی دارد.

 ای کاغذ کرافت الینر      واحد: تن در سالتقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ جدول تحلیل موازنه

 0011 0933 0931 0931 0931 سال/  شرح  

 155211 213231 201125 211031 222311 عرضه واحدهای فعال و در دست اجرا

 122010 131120 111521 101101 115031 تقاضای داخلی کاغذ کرافت الینر

 1211 1211 1211 1211 1211 تقاضای خارجی کاغذ کرافت الینر

 -19001 -31101 -39011 -39110 -019301 کمبود عرضه کاغذ کرافت الینر

 های تحقیقمأخذ: یافته 
 



 

 
 ای کاغذ کرافت الینر      تقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ موازنهنمودار تحلیل 

 

همانطور که بیان شد تاکنون هیچ واحد فعالی در زمینه کاغذ گالسه فعالیت نداشته است در واقع این موضوع به دلیل 

رتیب گالسه به کشور می باشد بدین تتعرفه باالی پالپ برای تولید کاغذ گالسه و از سوی دیگر تعرفه پایین واردات کاغذ 

تولیدکننده داخلی توان رقابت را با محصول وارداتی ندارد بدین منظور مجری طرح به لحاظ موقعیت استثنایی خود در 

آباد و عدم پرداخت تعرفه گمرکی برای مواد اولیه، تصمیم به واردات پالپ از کشور روسیه امیر منطقه ویژه اقتصادی بندر

پس از تولید کاغذ گالسه آن را به کشورهای حاشیه دریای خزر به صورت عمده فروشی بفروشد. لذا اجرای طرح گرفته و 

 امیرآباد توجیه اقتصادی دارد. و تولید کاغذ گالسه با رویکرد صادراتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر

 گالسه       واحد: تن در سالای کاغذ تقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ جدول تحلیل موازنه

 0011 0933 0931 0931 0931 سال/  شرح  

 5 5 5 5 5 کاغذ گالسهآتی عرضه 

 01015 01110 05012 12101 11500 تقاضای داخلی کاغذ گالسه

 -90501 -90019 -91501 -01191 -01199 کمبود عرضه کاغذ گالسه

 های تحقیقمأخذ: یافته 
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 ای کاغذ گالسه       تقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ نمودار تحلیل موازنه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی:

 (کیلوگرم)ظرفیت اسمی  سال     /شرح       

 00555555 الینر قهوه ای و مقوای کرافت کاغذ

 00555555 کاغذ گالسه

 

 ظرفیت عملی:

 شرح                                        سال    
0931 0931 0933 

11% 011% 011% 

 00،555،555 00،555،555 11،555،555 الینر قهوه ای و مقوای کرافت کاغذ

 00،555،555 00،555،555 11،555،555 کیلوگرم -کاغذ گالسه
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عرضه واحدهای تولید کننده کاغذ گالسه تقاضای داخلی کاغذ گالسه کمبود عرضه کاغذ گالسه



 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 055 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 2 زمان هر شیفت

 

 فرایند تولید-7

 

 

 



 مواد اولیه  -8
 ارقام به هزار ریال                       

 هزینه سالیانه تامین مواد هزینه هر واحد مواد )ریال( میزان مصرف سالیانه واحد شرح

 1،155،555 11،555 155،555 کیلو گرم پالپ

 2،555،555 0،555 155،555 کیلو گرم سولفات الومینیوم

 005،555،555 155،555 1،105،555 کیلو گرم نشاسته

 321،055،555 210،555 0،055،555 کیلو گرم موادشیمیایی

 110،555،555 1،555 250،555،555 کیلو گرم اخال سفید و قهوه ای

 01،055،555 00،555 2،055،555 کیلو گرم سایر

 0400140114111 جمع کل 

  درآمدپیش بینی -9
 ریال میلیونارقام به                        

 محصول تولیدی 

قیمت 

واحد 

 میلیون)

 ریال(

0931 0931 0933 

 ارزش  تناژ ارزش  تناژ ارزش  تناژ

 2،150،555 00،555 2،150،555 00،555 2،031،555 11،555 02 کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای

 2،010،555 00،555 2،010،555 00،555 2،255،555 11،555 10 کاغذ گالسه

 941114111 1 941114111 1 040104111 5 جمع 

 

 

 

 ریال میلیونارقام به                        

 محصول تولیدی 

قیمت 

واحد 

 میلیون)

 ریال(

0011 0010 0010 

 ارزش  تناژ ارزش  تناژ ارزش  تناژ

 2،150،555 00،555 2،150،555 00،555 2،150،555 00،555 02 کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای

 2،010،555 00،555 2،010،555 00،555 2،010،555 00،555 10 کاغذ گالسه

 941114111 1 941114111 1 941114111 5 جمع 

 

 

 



 یگذارهیسرما( IRR) یداخل بازده نرخ ینیب شیپ جدول -11

 هزار ریالارقام به                        

 مازاد نقدی عملیات سرمایه گذاری سال
 نرخ بازده سرمایه گذاری نتیجه 

5 05 91 

5 (132،551،155 ) 5 -132،551،155  -132،551،155  -132،551،155  

2 (311،212،020 )   -311،212،020  -001،120،131  -021،502،121  

1 (5 ) 153112010 153،112،010  135،213،111  115،052،133  

0 (5 ) 051111212 051،111،212  101،051،131  112،110،130  

1 (5 ) 051111212 051،111،212  153،553،125  213،511،112  

0 (5 ) 051111212 051،111،212  231،251،132  200،101،315  

3 (5 ) 051111212 051،111،212  202،210،111  251،212،152  

1-15 (33،051،120 ) 051111212 103،300،100  013،215،510  111،112،330  

  351،211  2،002،115  220،005،515 5 مانده در پایان سال بیستم 15

  01043514903-  1041014091 جمع

 باشد. یدرصد م 13.62( برابر باIRR) یگذار هیفوق نرخ بازده سرمابا توجه به محاسبات 


