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 مقدمه-1

 ظورمن به کارتن ورق ادامه در شود،می تولید کاغذ رول از کارتن ورق ابتدا آن وسیله به که است صنعتی سازی کارتن

 وجهت با انتها در و شده ساخته و طراحی باکس صورت به محصول همان با متناسب و مناسب شکل به محصول از حفاظت

 .ودشمی آمیزی رنگ و چاپ مختلف هایروش به تبلیغاتی کاربردهای و زیبایی محصول، معرفی جهت و بازار سلیقه به

 تنواحد:                        انواع ورق کارتنی بینی تقاضابینی امكانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 1412 1411 1411 1399 1391 سال /شرح

 2236062 2637623 2762633 3626332 3202732 تقاضای داخلی آتی

 3636606 3232346 3363632 3436426 3473062 عرضه آتی

-271274 کمبود عرضه  511135-  117988-  1157112-  1521195-  

 منابع و ماخذ: یافته های محقق

 تنواحد:                        جعبه کارتنی بینی تقاضاپیشبینی امكانات عرضه و تحلیل موازنه پیش

 1412 1411 1411 1399 1391 سال /شرح

 47466707 6663663 6203730 3307226 4332343 تقاضای داخلی آتی

 4434263 4733230 222373 236370 333267 عرضه آتی

-1111275 کمبود عرضه  1913119-  3311552-  5819475-  9112711-  

 منابع و ماخذ: یافته های محقق

محصوالت بینی وضعیت آتی بازار با توجه به اینکه امکان تفکیک آمار در بخش عرضه وجود ندارد لذا در این بخش پیش

به ترتیب برای انواع ورق سال آینده  3)مجموع تقاضای داخلی و خارجی( در  شود که تقاضای آتیاینگونه تحلیل می طرح

این در حالی است که تولید داخلی کشور . هزار تن برآورد شده است 3423و  2442بطور میانگین کارتن و جعبه کارتن 

باشد و هزار تن می 4773و  3336میانگین معادل  طوربهبه ترتیب برای انواع ورق کارتن و جعبه کارتن سال آینده  3طی 

را نشان  کمبودهزار تن  6432و  336 به ترتیب برای انواع ورق کارتن و جعبه کارتن تقاضای آتی تحلیل موازنه عرضه و

نیاز داخلی و جلوگیری  نیتأمجدید و توسعه واحدهای قدیمی با رویکرد  یهاطرحعرضه، احداث  کمبودبه دلیل  .دهدمی

، باشدیمی بعدی اجرای طرح ضروری هاگامتی در در نظر گرفتن اهداف صادرا باشدیمصادی دارای توجیه اقت از واردات

 در بسیاری های صادراتیظرفیت نیازمند جهانی رقبای بزرگ با رقابت و جهانی بازارهای در موفق حضور جهت ایران لذا
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 پایین، شده قیمت تمام با و جهانی روز تکنولوژی از استفاده با را مورد نظر محصول تولید توانمی لذا .بود خواهد آینده

 .دانست جهانی بازارهای در ایران ترموفق و حضور داخلی بازار مدیریت جهت در مهمی عامل

 

 هدف از اجرای طرح

 در واقع مترمربع 6777 مساحت به زمینی در مختلف ابعاد در الیه 3 و الیه 2 کارتن جعبه تولید طرح اجرای از هدف

 .باشد می روزکاری 277 در سپهر صنعتی شهرک نظرآباد،  البرز، استان
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 مطالعات فنی -2

 ظرفیت -2-1

 

1سال  واحد سنجش شرح                           سال 2سال   3سال   4سال   5سال    

%71 درصد استفاده از ظرفیت  11%  91%  111%  111%  

الیه 2جعبه کارتن   3،677 3،677 3،467 4،237 4،637 تن 

الیه 3جعبه کارتن   677 677 367 637 637 تن 

 

 محصول-2-2

شود، در ادامه ورق کارتن به منظور صنعتی است که به وسیله آن ابتدا ورق کارتن از رول کاغذ تولید میکارتن سازی 

حفاظت از محصول به شکل مناسب و متناسب با همان محصول به صورت باکس طراحی و ساخته شده و در انتها با توجه 

 .ودشهای مختلف چاپ و رنگ آمیزی میجهت معرفی محصول، زیبایی و کاربردهای تبلیغاتی به روشبه سلیقه بازار و 

 سازی کارتن تعریف کارتن در صنعت

ها ترین روششود، کارتن یکی از متداولورق کاغذ ساخته می 3یا  2کارتن نوعی محصول سلولزی است که معموال از اتصال 

 .بندی کاال استبرای بسته

 صنعت کارتن سازی کارتن در انواع

 شوند.یم تقسیم دسته دو به حالت ترینشود انواع مختلفی دارند که در کلیتولید می کارتن سازی محصوالتی که در صنعت

 کارتن عادی .1

دستگاه تبدیل به صورت برش و چاک تولید شود که با هایی گفته میاین نوع کارتن در صنعت کارتن سازی به کارتن

 .متر هستندمیلی 3شوند و به صورت معمول دارای تلورانسی بیشتر از می

http://www.partcarton.ir/
http://www.partcarton.ir/
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 کارتن دایكاتی یا مدلدار .2

ی در صنعت های دایکاتدار تولید شده و بدون تلورانس ابعاد هستند. کاربرد کارتنهای تیغهای دایکاتی به وسیله قالبکارتن

 .ل موارد زیر استسازی شامکارتن

 عتصن های لبنی را درشود. )کارتنهای محصوالت دریایی و لبنی میهای میوه و کارتندار: شامل کارتنکارتن سوراخ 

 (.نامندای نیز میهای سردخانهکارتن ،سازیکارتن

 کارتن تلسکوپی: شامل کارتن موز 

 دار: شامل کارتن قطعات فلزیکارتن دسته 

 های نمایش محصوالتکارتن یک درب: شامل کارتن 

 های اجاق گاز، یخچال و لوازم خانگیکارتن بدون درب: شامل کارتن 

 جعبه کارتن

بندی انواع کاالها و مواد مختلفی مورد باشد که برای بستهمی مقوا از شده ساختهیا جعبه مقوایی نوعی جعبه  جعبه کارتن

عبه ج گیرد. ازاستفاده شده بستگی به وزن و تراکم کاالیی است که داخل آن قرار می مقوای گیرد. ضخامتاستفاده قرار می

 .شوداستفاده می بسته بندی در هنگام کارتن

 .کنندبندی میوجود ندارد ولی اغلب کاغذ و مقوا را بر مبنای گرماژ آن دسته مرز مشخصی میان کاغذ و مقوا

 های لمینتیجعبه

بندی و جعبه سازی معموال به افزودن مقوا از نظر فنی افزودن هر سطح بر سطح دیگر را لمینت گویند که در صنایع بسته

اساس اقالم کارتن که به عنوان جنس زیره که مقوای  شود. جعبه های لمینتی را بربر روی سطوح کارتن لمینت اطالق می

 شود.بندی میگیرد، دستهپشت طوسی یر روی آن قرار می

 

http://www.partcarton.ir/
http://www.partcarton.ir/
http://www.partcarton.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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 های لمینتی سینگل فیسجعبه

شود. تفاوت این سه کالس در اندازه گام فلوتینگ فلوت تولید می Cفلوت و  Bفلوت،  Eها در سه کالس این نوع جعبه

های سینگل فیس، جنس زیره دارای دوالیه شامل فلوتینگ و فیس است که سطح لمینت میانی محصول است. در جعبه

 کند.شده به عنوان الیه سوم بر روی فلوتینگ قرار گرفته و سه سطح را تکمیل می

 های لمینتی سه الیهجعبه

شود. تفاوت این میفلوت هم تولید  Aفلوت و گاها  Cفلوت و  Bفلوت،  Eهای لمینتی سه الیه هم در سه کالس جعبه

های لمینتی سه الیه، جنس زیره دارای سه الیه شامل کالس هم در اندازه گام فلوتینگ میانی محصول است. در جعبه

کیل ای را تشای چهار الیهفلوتینگ و دو سطح به عنوان الیه چهارم بر روی یکی از سطوح فیس قرار گرفته و در واقع سازه

 دهد.می

 پنج الیههای لمینتی جعبه

شد. باها جنس زیره متشکل از دو سطح فلوتینگ که به وسیله سه سطح فیس احاطه شده است میدر این نوع از جعبه

باشد که در صنعت بسته بندی ایران معموال حالت  ...و  B,C ،E,B ،E,Eتواند به صورت ترکیب فلوتینگ مذکور می

B,C .متداول است 

 کاربردها

 بندی مواد غذاییبسته

 های اداره پستجعبه

 های پیک موتوریجعبه

 بندی لوازم خانگیبسته

 و .....
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 فرآیند -2-3

 الزم .کندمی ارسال را کارتن ورق کارتن، تولید کارخانه به رول صورت به را کاغذ ساازی  کاغذ کارخانه کاغذ، تولید از پس

 سازی ورق کارخانه که است الیه 3 و الیه 2 کارتن تولید کارگاه یا کارخانه همان کارتن ورق تولید کارخانه: اسات  ذکر به

 هایسفارش با کارتن تولید کارخانه. دارد را مختلف سایزهای در سینگل ورق و ال 3 و ال 2 کارتن تولید به قادر و دارد نام

 یسااایزها در کارتن تولید توان و کند تولید را کارتن نوع هر باید مشااتری به بودن گو پاساا  جهت در دارد که باالیی

 بتهال شودنمی تولید ایران در کارتن کاغذ جنس همه و باشاد  داشاته  را مختلف هایجنس در کارتن تولید توان و مختلف

 هب مجبور کارتن تولید هایکارخانه و نیساات سااازی کارتن هایشاارکت تمام گویه جواب و کم بساایار اما شااودمی تولید

 قسمت چند در کارخانه از کاغذ دریافت از پس کارتن تولید کارگاه خالصه. شاوند می همساایه  کشاورهای  از کاغذ واردات

 سااازی کارتن که کارتن تولید کارگاه به و کندمی الیه 3 و الیه 2 کارتن تولید آماده را خط و دهدمی قرار را رول دساتگاه 

 .کندمی ارسال شده نامیده سازی جعبه یا

 یا رتنکا تولید کارخانه به را مربوط جنس و سایز کارتن، محاسبات با دارند که سافارشااتی   طبق ساازی  کارتن کارگاه در

 خواهدل سااایز به( برش کش خط) کارتن تولید دسااتگاه با ابتدا در خام کارتن دریافت از پس. کنندمی ارسااال سااازی ورق

 یریزنج چاپ دسااتگاه یا( قلطکی چاپ) کارتن تولید دسااتگاه با باشااد چاپی کارتن اگر. شااودمی زده خط و برش کارتن

 دهز کارتن چاک قسمت( زن چاک دستگاه) کارتن تولید دستگاه با و شاود می زده چاپ مختلف هایشاکل  به کارتن روی

 هم لبچسب دساتگاه  با اما شاود می انجام دسات  با هاساازی  کارتن اکثر در معموال را کارتن چساباندن  قسامت . شاود می

 .زد توانمی
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 مطالعات مالی -3

 جمع کل سرمایه گذاری -3-1

ریال میلیون به ارقام  

 شرح

 مورد نیاز انجام شده

 جمع کل
 جمع ریالی

معادل  ارزی

 ریالی
 جمع ریالی

 )دالر(

زمین-4  36،777 36،777 7 7 7 7 36،777 

محوطه سازی -3  2،432 2،432 7 7 7 7 2،432 

ساختمان -2  36،324 36،324 7 7 7 7 36،324 

آالت و تجهیزاتماشین -6  42،767 42،767 343،677 36،322 7 36،322 20،322 

تأسیسات -3  4،260 4،260 7 7 4،622 4،622 3،222 

کارگاهیلوازم و تجهیزات  -6  7 7 7 7 377 377 377 

وسائط نقلیه -0  7 7 7 7 0،026 0،026 0،026 

تجهیزات و وسایل اداری -3

 خدماتی
677 677 7 7 274 274 074 

بینی نشدهمتقرقه و پیش-2   7 7 7 622 622 622 

های ثابتجمع دارایی  426،270 426،270 343،677 36،322 47،262 26،326 462،372 

های قبل از هزینه-47

برداریبهره  
7 7 7 7 3،336 3،336 3،336 

گذاری های سرمایهجمع هزینه

 ثابت
426،270 426،270 343،677 36،322 43،330 26،337 404،030 

سود دوران مشارکت-44  7    2،677 2،677 2،677 

سرمایه در گردش-43  7 7 7 7 46،432 46،432 46،432 

های جمع کل هزینه

گذاری طرحسرمایه  
426،270 426،270 343،677 36،322 33،022 33،202 430،337 
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 جدول هزینه های تولید -3-2

 

 ارقام به میلیون ریال

ف
دی
 ر

 شرح
4سال  3سال   2سال   6سال    

 درصد
07%  37%  27%  477%  

%06.74 466،673 460،260 424،336 443،733 مواد اولیه 4  

%0.62 46،370 46،370 46،370 46،370 حقوق و دستمزد پرسنل 3  

%7.43 224 233 242 306 هزینه انرژی سالیانه 2  

%4.63 2،623 2،306 3،247 3،360 نگهداری و تعمیرات 6  

%3.42 44،333 44،333 44،333 44،333 استهالک 3  

هزینه های سرمایه گذاری بدون زمین( %4.3قطعات یدکی ) 6  4،332 4،003 4،220 3،342 4.72%  

%6 پیش بینی نشده بدون احتساب استهالک 0  0،363 3،207 47،724 44،343 3.43%  

%26.00 372272 424446 403232 436063 جمع هزینه های تولید  

%3 هزینه های توزیع و فروش تبلیغات و اداری )درصدی از فروش( 3  2،620 6،430 6،606 3،426 3.67%  

%22.40 346622 423023 400736 433237 جمع هزینه های  عملیاتی  

%7.34 663 663 663 663 هزینه استهالک هزینه های قبل از بهره برداری 2  

%7.66 4،777 4،777 4،777 4،777 هزینه های مالی 47  

%7.46 266 266 266 266 هزینه های بیمه 44  

%7.32 4،032 4،032 4،032 4،032 جمع هزینه های غیر عملیاتی  

های بهره برداری سالیانهجمع هزینه   467،462 403،303 420،334 346،333 477%  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :سپهر نگین کارتن ورق بندی بسته صنایع شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :سازی تولیدکارتن واحد احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح 

 

ه | 11 ح ف  ص

 درآمد حاصل از فروش محصوالت-2-2

 

 فروش ساالنه)میلیون ریال( قیمت واحد )ریال/عدد( شرح

الیه 2جعبه کارتن   1201110111 420،067 430،667 400،437 426،377 426،377 

الیه 3جعبه کارتن   11501110111 66،477 37،677 36،077 62،777 62،777 

 2590111 2590111 2330121 2170141 1110181 میلیون ریال فروش کل

 2590111 2590111 2330121 2170141 1110181 میلیون ریال درامد کل سالیانه

 

 

 جدول شاخص های اقتصادی -3-4

 ارزش شرح شاخص

 % 34.34 (IRR)گذاری سرمایه کل داخلی  بازگشت نرخ

 % 34.36 (IRRE) نقدی آورده داخلی بازگشت نرخ

 سال 2.33 دوره بازگشت سرمایه

 ریال میلیون 43،432.42 (NPV) گذاریسرمایه کل نقدی جریان خالص ارزش

 ریال میلیون 6،273.44 (Break even point) یمال تأمین های نهیهز شامل-اول سال در سربسر نقطه

 66،223.67 (ریال میلیون) مبنا سال در( زیان) سود میزان

 % 40.74 مبنا سال در درآمد به ویژه سود نسبت

 % 32.72 مبنا سال در )%(سهام صاحبان حقوق به خالص سود نسبت

 


