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  اهواز شهرستان – خرمشهر استانمحل اجرای طرح واقع در 
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 جدول خالصه مدیریتی
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 :مقدمه  

 

 به ازین که جیدرت به هیاول انسان( است پرزه ای رخنده را آن یفارس نام)  شد گرفته کاکتز ینیچ واژه از کاغذ کلمه

 بر بتواند هک یئیش ضرورت و تیاهم کرد، درک را یکتب یها امیپ ارسال و عیوقا کردن ادداشتی ، اءیاش کردن ریتصو

 .کردیم تالش آن به یابیدست راه در همواره و بود افتهیدر کند، ثبت را یماندن جا به اثر آن یرو

 

:خچهیتار  

 خلق به نیاز هم و داد نشان را کردن تصویر و نوشتن به خود گرایش هم غارها کندن با ابتدا زبان پیدایش از قبل بشر

 اقدام بشر که ندبود کاغذى نخستین اصطالح به خشتى هاى قالب زبان، آمدن وجود به با و غارنشینى دوره از بعد. زبان

 .شد مى نوشته خشتى هاى قالب روى بر کهن عهد شاهان فرامین حتى و کرد آنها روى بر نوشتن به

 هایلوح و بچو و سنگ روی کاریکنده از خود نظرهای کردن ماندگار برای باستان ردمانم کاغذ، ساختن از پیش

 از را روش این هابابلی. نوشتندمی گلی هایلوح بر میالد از پیش چهارم یهزاره از هاسومری. گرفتندمی بهره گلی

 در کلفت ایورقه صورت به را گل هاآن. بودند کرده درست گلی هایلوح از بزرگی یخانهکتاب و آموخته هاسومری

 را آن سپس،. کردندمی کاریکنده آن روی میخی خط به را خود هایدانسته شود، خشک که آن از پیش و آوردندمی

 .پختندمی پزی،سفال هایکوره در یا کردندمی خشک آفتاب در

 .است آمده دست به بابل، ویژهبه رودان،میان انیباست شهرهای هایویرانه از زیادی شمار پخته، گلی هایلوح این از
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. بسازند( پارشمن) چرمی غذکا جانوران پوست از توانندمی که آموختند آدمیان میالد، از پیش دوم یهزاره از کمدست

 و دباغی از پس هاپوست. نوشتندمی وحشی خر پوست بر هارومی و گوسفند و گاومیش گاو، پوست روی ایرانیان

 .آمدندمی شمار به شاهکار نیکویی و زیبایی در که آمدندمی در کار از نرم و نازک یاندازه به کاریقلصی

 

 ساختن روند در چرم، ناخوشایند بوی بردن بین از برای ایرانیان نمونه، برای. داشت بهتری هایویژگی ایرانی پارشمن

 پوست روی نیز هاعرب. بودند نوشته گاو پوست هزار 12 روی ربانخستین را اوستا. افزودندمی گالب آن به پارشمن،

 بهره آن از هانامهپیمان و قراردادها و قرآن مانند مهم، بسیار چیزهای نوشتن برای تنها بود، گران چون اما نوشتند،می

 پوست هایشاخه یا سفید نازک هایسنگ یا شتر یشانه استخوان بر تربیش را خود هاینوشته هاآن. گرفتندمی
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 گرید یزیچ بر نازک و کلفت پوست بر جز خلفا دوران در انیرانیا که است معروف. نوشتندمی خرما درخت یکنده

 .«میکنینم کتابت گرید یزیچ بر شودیم فراهم ما مملکت در آنچه بر جز ما» که گفتندیم و نوشتندینم

 ساختندمی کاغذ یعنو است، نی از ایگونه که پاپیروس، گیاه از میالد، از پیش سال هزار 2 نزدیک از باستان مصریان

 هامصری. است هشد ماندگار انگلیسی زبان در Paper یواژه صورت به امروزه و شد شناخته پاپیروس نام همان به که

 هایرشته مانند که دگذاشتنمی هم کنار ایگونه به را هاآن و بریدندمی باریکی نوارهای صورت به را پاپیروس هایساقه

 یمیقد مآخذ از یاریسب در را کاغذ نیا. کردندمی خشک آفتاب در را پاپیروس سپس،. رفتندمی فرو هم در پارچه

 .اندخوانده «قرطاس»

 درختان یبرخ پوست و برگ روی هندوستان مردم. است شده یم استفاده کاغذ عنوان به زین درختان پوست و برگ از

 را، تاری نام به درختی هایبرگ هند جنوبی هایبخش مردم که است نوشته بارهاین در بیرونی یحانابور. نوشتندمی

 هم به نخ با را هابرگ آن سپس و نوشتدمی هاآن روی و چسباندندمی هم به است، نارگیل و نخل درخت مانند که

 .گویندمی برگ دفتر، ای کتاب هایصفحه به امروزه که باشد دلیل همین به شاید. چسباندندمی

 آن روی و ردندک یم استفاده کاغذ عنوان به و دادندمی صیقل را توز درخت پوست هند شمالی هایسرزمین در

 اینامه. کردندمی نگهداری و پیچیدندمی ایپارچه در و گذاردندمی شماره را شده نوشته هایبرگه سپس. نوشتندمی

 .است بوده درخت وستپ بر است، کرده اشاره آن به الذهبمروج در مسعودی و بود تهنوش انوشیروان به هند پادشاه که
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 و یچوب یها لوحه یرو بر یحکاک از نیچ در ، روسیپاپـ از( م.ق 1۸۳۸) مصر در ،یگل یها لوحه از نیالنهر نیب در

 دور خاور در یل ما نمد ، صنعت نکهیا به توجه با .کردند یم یعمل را منظور نیا ، یشمیابر پارچه و مو قلم با نمد

 بعد و ریمخ ، شمیابر یاضاف و کهنه قطعات از( یالدیم 1۰۵) لون یتسائ نام به ینیچ یفرد بود، متداول و سنّت

 ،شمیابر یجا به بعد و کرد استفاده نوشتن و ینقاش یبرا مو قلم کمک به آن از و کرد درست نمد صورت به ییهاورقه

 .دانست ایدن در کاغذ مخترع نیاول را او دیبا قتیحق در. گرفت بکار را تتو درخت و زرانیخ چوب

 

 یهانمونه از نایهخامنش دوره نیزر یهالوح که شدیم انجام طال یگاه و یبرونز ،یمس یهاورقه یرو نوشتن گاه

 .هاستآن

. بود جیرا اریبس یالهور اغذک و یدهلو کاغذ ،یدکن کاغذ ،یناکاریم و ییطال یریکشم ،یریکشم کاغذ هندوستان در

 که است کاغذ یرو از. بودند متداول اریبس یماورالنهر و یبغداد ،یدمشق ،یرازیش یِکاغذها هندوستان، از خارج در

 معموالً رود، یم کار به چاپ ای نوشتن یبرا که کیبار کاغذ. برد یپ یخطّ  نسخه کی بودن یاصل و یجعل به توان یم

 .شود یم ساخته یدار شهیر زیچ ای کهنه ارچهپ یرو ای چوب تخته یرو
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 م9۰۰ در و سمرقند به م7۵1 در و ژاپن به م 61۰ در کاغذ صنعت نجاآ از. شد ساخته نیچ در کاغذ یالدیم1۰۵ در

 کاغذ یها رخانهکا 149۵ تا 1276 نیب در. دیرس اروپا سپس و ایاسپان و قایآفر شمال به م11۵۰ در و مصر و باعرا به

 و شدند وردهآ سمرقند به ینیچ رانیاس ها جنگ از یکی در. شد سیتاس انگلستان و آلمان فرانسه، ا،یتالیا درسازی 

 د،ش یم ساخته سن یها شهیر و کتان با که را نیچ ساخت یکاغذها یهجر 1۳4 در بار نینخست یبرا ها ینیچ

 .دادند رواج

 او به راه نیا در و انداخته شیپ عیسر یقدمها با دنتم و علم مرحله در را انسان که است یمواد نیمهمتر از کاغذ

. است افتهی گسترش و داشته وجود ایران در بعد به هجرى هفتم قرن از کاغذسازى صنعت. استکرده بزرگ یکمکها

 1۳1۳ سال در باطله یکاغذها از استفاده با و یمقواساز کارخانه سیتأس با بار نیاول یساز کاغذ تیفعال رانیا در

 .شد شروع کرج در یشمس

 انواع کاغذ در قدیم:

 انواع ذیل بودند: ساخته و شامل ینارنج گلگون، سبز، ،یعود ،یزنگار کبود، زرد، قرمز،کاغذها در رنگهای سفید، 

 .م۸1۵ تا 796 /یهجر 2۰۰ تا 1۸۰ از شد یم ساخته مصر در که کاغذ نوع نیتر یمیقد :یفرعون کاغذ         -

 .بود انخراس در دیرش هارون دوره در که دیرش بن مانیسل به موسوم:یمانیسل کاغذ         -

 .دیالرش هارون ریوز یبرمک جعفر به موسوم :یجعفر کاغذ         -

 .انیطاهر سلسله یفرمانروا نیدوم -طاهر بن طلحه نام به :ییطلح کاغذ         -

 .انیهرطا سلسله از دوم طاهر نیدوم نام به :یطاهر کاغذ         -

 .یسامان انیروا فرمان از اول نوح نام به:ینوح کاغذ         -

 :شدو ر سیر تحول
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 سمرقند مردم به شاهدانه و کتان از استفاده با را فن نیا شدند انیرانیا ریاس که 7۵1 سال در که ینیچ کارگران

 یساز کاغذ کارخانه نیاول. شد اولمتد ایاسپان و مراکش یحت و دمشق ، بغداد در مسلمانان توسط بعدها و آموختند

 .بود شده سیتأس فرانسه در 119۰ سال در چوب پودر هیته ابیآس نیاول و ایاسپان در 11۵4 درسال

 (paper) واژه و اندبوده اختراع نیا در شقدمیپ انیمصر شودیم گفته که استبوده همراه آن اختراع با کاغذ مصرف

 جهات یاریسب از و شاختندیم را کاغذ درخت نیا با انیمصر که شده گرفته( روسیپاپ) نام به یدرخت نام از( کاغذ)

 یرنگ یغذهاکا رنگ، دانش از بشر معلومات و اطالعات شرفتیپ با. باشدیم جامعه یفرهنگ و یعلم رشد سطح نشانگر

 شکالت و ینیریش یهابهجع باالخره و یبندبسته یبرا شده یزیآم رنگ یهاکارتن و مقوا و ییبایز و توجه جلب یبرا

 روز به روز که ستا اختراع و صنعت نیا از بشر استفاده و برتر دانش بر لیدل همه هانیا رینظا و یخانگ مصرف یبرا

 .است شده ادی آن از خیتار در و باشدیم تکامل و توسعه به رو

 

 1۳1۳ درسال باطله یکاغذها از استفاده با و یمقواساز کارخانه سیتأس با بار نیاول یساز کاغذ تیفعال رانیا در

 تانخوزس تپه هفت در پارس یساز کاغذ کارخانه دو سیتأس با که است سال 1۵ حدود و شد شروع کرج در یشمس

 .است درآمده شرفتهیپ و مدرن یتکنولوژ کی صورت به ، النیگ در( چوکا) رانیا کاغذ و چوب کارخانه و

 تعریف:

 ماده کی جهیتن در و شده گریکدی داخل نامنظم طور به که یسلولز افیال تراکم از است عبارت یعلم اصطالح در کاغذ

 .دیآیم بدست مختلف اوزان و ابعاد در که دهدیم لیتشک را فشرده

 و یآورجمع در یمهم نقش و استبوده بشر شهیاند انتقال لهیوس نیاعتمادتر قابل امروز به تا آن اختراع زمان از کاغذ

 چاپ صنعت و مرکب شیدایپ با رو نیا از و دارد اوست تفکرات و اتیتجرب از یاجهینت که بشر دانش و طالعاتا رهیذخ

 .گرددیم برخورد آن با امروزه مهم، دهیپد کی صورت به و ختیدرآم نینو ابزار با یبشر شهیاند نیا دار رنگ مواد و
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 :سازدست کاغذهاى انواع

 آهاردار کاغذ -

 رفع براى. ستین وستهیپ هم به کامالً زین آن پود و تار و ستین خدشه بدون و صاف کامالً ساز تدس کاغذهاى سطح

 آهار مختلف هاىهویش و مواد با را کاغذ دیبا است، زنى مهُره کد ،یبعد مرحله براى آمادگى و کاغذ استقامت و خدشه

 .برد نام توانمى را نشاستهو یا  اریخ تخم اسپرزه، شم،یسر گندم، رهیش ،یختم گل با آهار جمله از. زد

 استفاده اغذک زدن آهار یبرا روش کی. زد آهار را کاغذ نقاشى از قبل دیبا ،ییطال کاغذهاى در درخشش داشتن براى

 با راآن سپس. مالندمى کاغذ روى بر فىیظر و پهن موى قلم با که باشد شده قیرق زاج با که است مرغتخم دهیسف از

 .شود براق خوب تا مالندمى صدف

 زرفشان کاغذ -

 دندیپاشمى اغذک روى خاصى ۀ ویش با را صمغ مقدارى کار نیا براى. بود کاغذ نیتزئ در گرىید وهیش زین رزفشان کاغذ

 کاغذ نیا از. افتیمى خاصى درخشش صفحه روى طال هاىتکه. چسباندندمى آن به را طال نازک هاى ورقه سپس و

 .شدمى استفاده گرانبها اوراق و بکت حواشى در

 ابرى کاغذ  - 

 ریکشم و همدان ىابر یها کاغذ. دیگرد جیرا رانیا در بعد به مورىیت دوره از که است نىیتزئ کاغذ نوعى ،یابر کاغذ 

 یابر ذکاغ که اندگفته و انددانسته هند ساکن انیرانیا ابداعات و اختراعات از را کاغذ نیا ساخت. است بوده معروف

 .افتی را آن ساخت قهیطر و کرد سفر هند به طهماسب شاه عهد در شخص نیا که است بوده طاهر رمحمدیم اختراع

 9۰6 تا ۸۸4) نىکرما انىیب دیمروار نیالدشهاب سرگذشت است، موجود ابرى هاى کاغذ درباره که سندى نیترکهن 

 کاغذ نیا درباره زین رىگید اسناد و است بوده کاغذ ابرى زىیآمنگر و غبار افشان، سازنده او ندا نوشته که است.( ق.هـ

 .است موجود
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 و هاکتاب جلد درون ها،کتاب صفحات هیحاش براى هجرى پانزدهم قرن از شده گفته زین دارهیسا کاغذ که ابرى کاغذ

 هاىروش امروزه. اندکردهمى استفاده سىیخوشنو براى کاغذ نیا از خطاطان. است رفتهمى کاربه صفحات خود گاه

 امروزه شود،مى گفته 'آب رب نقش' آن به که کاغذ کردن یابر ترساده شکل اما. دانندمى اندکى عده تنها را کردن ابرى

 .دارد شترىیب رواج

 سمرقندى کاغذ  -

 در که تاس مىاسال دوران انىیم هاى سده در مصرف مورد کاغذهاى نیتر مرغوب و نیتر معروف از سمرقندى کاغذ

 هجرى ومد قرن در که بود اسالم جهان در شده ساخته کاغذهاى نیاول جزء کاغذ نیا. شدمى ساخته سمرقند شهر

 بالد ریسا هب شهر نیا از و کردند برپا سمرقند در را آن ساخت کارگاه نیاول نىیچ سازان کاغذ کمک به مسلمانان

 .است بوده معروف زین خراسانى و ندىه ،ینیچ کاغذ به کاغذ نیا. افتی راه اسالمى

 غیبال خان کاغذ - 

 اوراق و کتب از ارىیبس کاغذ جنس. شدمى ساخته( غیبال خان) پکن شهر در که است مرغوبى اریبس کاغذ غیبال خان

 .است کاغذ نیا از رانیا سینف خطى

 شامى کاغذ - 

 .باشدمى شام شهر به منسوب که بوده فیلط و شفاف اریبس و دیسف کاغذ نوعى شامى

 

 انیرانیا توسط کاغذ ساختن بهبود در جالب هاینوآوری



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )

 

 12صفحه :   

 

 آن وشیدندک داشتند زیادی هایتجربه( پارشمن)پوستی کاغذ ساختن کار در که ایرانیان :کاغذ به زدن آهار .1

 برای را کاغذ سطح که دزدنمی گندم ینشاسته کاغذ به رو، این از. گیرند کار به نیز جدید کاغذ ساختن در را هاتجربه

 .کردمی ترمناسب جوهر با نوشتن

 خرد برای آن از و آمدمی رد جنبش به چرخاب با که بود مانندپتک ایکوبه دستگاه این :دنگآب از گیریبهره .2

 با که دشمی استفاده هاییپتک از سمرقند در بیرونی، ابوریحان یگفته به. گرفتندمی بهره چوب بزرگ هایتکه کردن

 .افتادندمی کار به آب نیروی

 خیس کاغذ هایبرگه و بافتندمی هم به حصیر مانند را خیزران چوپ از نوارهایی: خیزران قالب از گیریبهره .3 

 آن بود، مرطوب نوزه کاغذ ورقه که حالی در شد گرفته آن آب که این از پس و گذاشتندمی آن روی آبکشی برای را

 آبکشی قالب یک همان روی را کاغذ هایورقه پیاپی طور به دادمی امکان کاغذ یسازنده به کار این .داشتندبرمی را

 کاغذ، یورقه شدن شکخ زمان تا اما کردند،می پهن بافیدرشت یپارچه روی را کاغذ یورقه آن، از پیش. کند

 .بردارند پارچه روی از را آن توانستندنمی

 چنینهم و کاغذ ترکیب به کتان هایپاره کهنه و پنبه بذرک، مانند موادی افزودن .آن تبازياف و کاغذ بهبود .4 

 .بود نیز بازیافت از ایوهشی و بود سودمند کاغذ بهبود در که کهنه هایپارچه و کاغذ هایپاره خرده از گیریبهره

 سبز، قرمز، هایرنگ هب کاغذ ساختن برای دستورهایی مسلمان نویسندگان هاینوشتهدست برخی در .رنگی کاغذ .5

 کاغذ هایبرگه که کرد کاری توانمی چگونه که است شده نوشته حتی و دارد وجود ارغوانی و پیازی زرد، صورتی، آبی،

 .برسند نظر به دیرین و کهنه

 اروپا در کاغذ خچهیتار

 دکر اختراع را کاغذساز دستگاه فرانسوی رابرت لوئیس میالدی، 179۸ سال در 

 شهرهای و ایتالیا در( صقلیه)سیسیل یجزیره یعنی اروپا، نشین مسلمان هایسرزمین به آفریقا شمال از کاغذسازی

. رفتمی کار به فراوانی به اسپانیا و ایتالیا در میالدی 1276 سال در و یافت راه( اندلس)اسپانیا در قرطبه و شاطبه
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 به خود با را مسلمانان ساخت کاغذ تکه چند گشتند،بازمی اسپانیا رد گاهیزیارت از که مسیحی زایران بارنخستین

 .گرفتندمی بهره نوشتن برای پاپیروس و پوستی کاغذ از هااروپایی آن، از پیش. بردند اروپا مرکز

 میالدی 1۳9۰ سال در نورنبرگی بازرگانی رو، این از. داشت برتری نوشتنی یماده دو آن بر مسلمانان کاغذ اما 

 از هاآن خود که رفتگ بهره ایتالیایی کاغذسازان از کار این در و کرد پا بر آلمان در را کاغذسازی یکارخانه نخستین

 البته که کرد آغاز را خود کار 149۰ سال در نیز انگلستان کاغذسازی یکارخانه نخستین. بودند مسلمانان شاگردان

 .شد گرفته کار به چوب کردن خرد برای که افتاده کار از آبی آسیاب یک جز نبود چیزی

 دستی صورت به اسالمی، هایسرزمین مانند میالدی، نوزدهم یسده تا اما یافت، گسترش اروپا در آرامآرام کاغذسازی 

. داشت شده بافته هم به نازک هایسیم از مانند توری ایشبکه که داشتند پهن و بزرگ قالبی کاغذسازان. شدمی انجام

 ظرف از را البق سپس. بود درخت یشده خرد چوب از آبکی خمیری دارای که بردندمی فرو بزرگی ظرف در ار قالب

 و راست به چنان را قالب گاهآن. بود پوشانده چوب خمیر از نازکی یالیه را آن سطح که حالی در آوردند،می بیرون

 .رود بیرون نیز آن بآ و آید وجود به چوب خمیر زا همواری و دستیک یالیه تا دادندمی تکان جلو و عقب و چپ

 و گذاشتندمی کاغذ یبرگه آن روی را دیگری یپارچه و گذاشتندمی پشمی یپارچه روی را کاغذ خیس یبرگه

 روی میان دریک را میپش و کاغذی هایبرگه طور همین و گذاشتندمی دومی پارچه آن روی را دیگری کاغذ یبرگه

 سپس. بیاید بیرون آن آب تا گذاشتندمی کننده فشرده ابزار زیر را آمده دست به یبسته پایان، در. چیدندمی هم

 دیگر بار و بردندمی فرو ژالتین حمام در را کاغذها سرانجام،. شوند خشک تا کردندمی آویزان انباری در را کاغذها

 .نگیرند خود به را زیادی آب تا کردندمی خشک

 کاغذسازی لبقا و بود ساده بسیار که کرد اختراع را کاغذساز دستگاه فرانسوی رابرت لوئیس یالدی،م 179۸ سال در

 .دادندمی انجام پیوسته ورط به را کاغذسازی نتیجه در و چرخاندندمی دست با را آن که بود نقاله نوار مانند چیزی آن

 هایدستگاه این، از پس. ساختند انگلستان در را آن از یایافته بهبود ینمونه فوردرینیر سیلی و هنری ،1۸۰4 سال در

 نوزدهم یسده پایانی هایسال در سرانجام. بودند کارآمد بسیار کاغذ خمیر سازیآماده کار در که شد ساخته دیگری

. دهدمی انجام را کاغذ هایبرگه ساختن تا خمیر سازیآماده هایمرحله یهمه که شد ساخته دستگاهی میالدی،
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 هایطاقه صورت به را کاغذ و دارند پهنا متر 4 و داراز متر 1۰۰ نزدیک خودکار هایدستگاه این امروزی هاینمونه

 .باشند داشته وزن تن 2۰ از بیش است ممکن که سازندمی بزرگی ایاستوانه

 را رنگى و دیسف اغذهاىک اقسام و انواع و گرندید کشورهاى بر مقدم کاغذ ساخت در آلمان و سیسو کشورهاى امروزه

 .کنندمى دیتول

 

 رانیا در کاغذسازىصنعت  خچهیتار

 ایران رد بعد به هجرى هفتم قرن از کاغذسازى صنعت که است این آید، مى بر تاریخى مستندات و مدارک از آنچه

 از استفاده با و یاسازمقو کارخانه سیتأس با بار نیاول یساز کاغذ تیفعال رانیا در. است یافته گسترش و داشته وجود

 .شد شروع کرج در یشمس 1۳1۳ سال در باطله یکاغذها

 «دست صلح دکتر» ،«حکمت على حسن» جمله از تن چند گذارى سرمایه با شرکتى شمسى هجرى 1۳26 سال در 

 از بعد اام بود، ورامین آن منطقه و ها سازمان و ادارات باطله کاغذهاى آن خوراک که شد تأسیس «عیسانیان ژرژ» و
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 ایجاد خوزستان تپه هفت در کاغذسازى کارخانه اولین 1۳44 سال در. ماند ناموفق تالش این نفت صنعت شدن ملى

 .شد تأسیس پارس کاغذ شرکت 1۳46 در و شد

 رانیا در کاغذ از استفاده خچهیتار

 و کتان و پنبه از غذکا ساختن ایبر مسلمان ایرانیان مورد در . رفتمی شمار به کاغذ بهترین ایرانی کاغذ گذشته در 

 تا را ایرانی کاغذ. ساختند بادوام و شفاف کلفت، نازک، کاغذهای از هاییگونه و گرفتند بهره نیز گیاهی مواد دیگر

 سده، یک نزدیک از سپ سرانجام. بردندمی اسالمی هایسرزمین جایجای به خراسان و سمرقند از قرن یک نزدیک

 بغداد در را کاغذسازی یهکارخان نخستین ایرانی، هوشمند وزیر برمکی، یحییبنفضل فرمان به میالدی، 794 سال به

 .کردند پا بر

ن در حال هزار تن از آ 7۰هزار تن می باشد که در بهترین شرایط حدود  ۳۵۰مصرف ساالنه کاغذ در ایران حدود 

با وجود  وگردد  یاز کشور از طریق واردات تامین میحاضر در داخل و متاسفانه از چوب جنگل ها تولید شده و مابقی ن

از دیگر  یرد.گجهت تحریر مورد استفاده قرار می نیز حجم بیشتر آن انواع رسانه های دیجیتال و رایانه ها و ... 

مصرف  استفاده در صنایع ساختمان، صنایع کارتن سازی و بسته بندی، ساخت ظروف یکبا ،کاغذمهم کاربردهای 

 صنعت در د.نظایر آن را می توان نام بر و بهداشتی، انواع دستمال کاغذی و یصنعت هاییصافاخت انواع کاغذی، س

 کاغذهای و یشتبهدا کاغذهای ،بندی بسته مقوای انواع ،یکیگراف مقوای و کاغذ گروه 4 به را کاغذ انواع کاغذسازی،

 استفاده عنو براساس زین کاغذ کنندگان مصرف رگید سوی از نیهمچن. کنندیم میتقس یکیالکترون مصرف برای یصنعت

 .ندکنیم نامگذاری...  و پاکت کاغذ کتاب، کاغذ جلد، مقوای پل،یبا روزنامه، ر،یتحر کاغذهای انواع به

 دانش، هنگ،فر منظر از کیاستراتژ و مهم کاالی کی کاغذ همچنان ،یتکنولوژ و صنعت افزون روز شرفتیپ الرغم یعل

 و ینگفره اقتصادی، شرفتیپ و جوامع علم رشد در یاساس نقش و رفته شمار به اقتصاد و یانرس اطالع آموزش،

 مصرف نهسرا زانیم یافتگی توسعه ارهاییمع یبررس در موثر های شاخص از یکی که یقسم به. دارد آنها یاجتماع

 .شود یم محسوب کاغذ
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 رانیا در کاغذ صنعت یفعل تیوضع

 نیا. ندارد رقرا کاغذ صنعت بخش در یخوب گاهیجا در رانیا اما میدار کشورمان در که یخوب یها لیپتانس وجود با 

 و چاپ ه،روزنام کاغذ ،یبهداشت کاغذ جمله از یسلولز محصوالت میتوان یم خام چوب واردات با که است یحال در

 جنوب در کاغذ نت ونیلیم ۳ حدود ساالنه افتیباز به توان یم آن کنار در اما م،یکن دیتول یبند بسته کاغذ و ریتحر

 یکشورها از یبرخ ازین تمام بلکه که یداخل ازین تنها نه م،یکن استفاده لیپتانس نیا از میبتوان اگر که کرد اشاره کشور

 .میکن نیتام زین را ترکمنستان و افغانستان پاکستان، ارمنستان، عراق، مانند هیهمسا

 میندار را کاغذ دیتول یتکنولوژ کهیحال در میسوزان یم را شکرین ساقه تن ونیلیم ۳ حدود ساالنه متاسفانه عوض در اما

 یتکنولوژ رانیا در و میندار آن به افتنی دست یبرا یا برنامهیا   ندارد وجود آن به یابیدست در هم یروشن انداز چشم و

 .است افتاده پا شیپ اریبس حوزه نیا در استفاده مورد

 یروشن انداز شمچ و میندار را کاغذ دیتول یتکنولوژ کهیحال در میسوزان یم را شکرین ساقه تن ونیلیم ۳ حدود ساالنه

 .ندارد وجود آن به یابیدست در هم
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 بخواهند هنکیا تا روند یم یبند بسته آالت نیماش دیتول سمت به ها دستگاه سازندگان از یاریبس لیدل نیهم به

 در و هاست ییکایآمر و انییاروپا دست در شتریب کاغذ دیتول صنعت یانیب به باشند، کاغذ دیتول دستگاه کننده دیتول

 هستند جلوتر ما از یلیخ نهیزم نیا

 که مینیب یم بعضا و است پارس کارخانه کشور، ریتحر و چاپ کاغذ کننده دیتول نیبزرگتر ر،یتحر و چاپ حوزه در

 یم دیتول هب را یکاه یکاغذها نیهم کنند، دیتول یگرید کاغذ توانند ینم نکهیا به توجه با کننده دیتول دوستان

 جهینت در. دهد ینم را دیجد یتکنولوژ ورود اجازه ها میتحر نکهیا جمله از دارد یمتفاوت دالیل فوق طیشرا. رسانند

 .ستا یفیضع یتکنولوژ و بوده انقالب از قبل یبرا ردیگ یم قرار استفاده مورد حاضر حال در که یتکنولوژ

 شود یم ثباع هستند مستقر ها کارخانه در که یکنندگان دیتول با یدانشگاه متخصصان نیب ارتباط عدم فانهمتاس

 شاهد ختلفم داتیتول در را تیفیک شیافزا میتوان ینم ما بیترت نیبد و نشود یساز ادهیپ یها کارخانه در دانش

 .میباش

 از را شویت یها رول کنند یم یسع کنندگان دیتول شتریب و میهست کننده وارد ما زین یبهداشت یکاغذها حوزه در

 انجام ار یبند بسته و کاغذ لیتبد مراحل و یبرش یکارها فقط کشور داخل در بیترت نیبد و کنند یداریخر خارج

 به و دارد یداتیلتو حوزه نیا در که کرد اشاره هم خوزستان ریحر کاغذ کارخانه به دیبا انیم نیا در البته م،یده یم

 .است محدود داتشیتول خوب، یول دارد یمطلوب تیوضع زین تیفیک لحاظ از که حق

  رانیا در کاغذ برتر گانکنند دیتول

 نیکاسپ راشا یساز کاغذ شرکت .1

 ماه سفندا در (packaging paper )بندی بسته کاغذ انواع تولید هدف با ایرانیان کاسپین راشا سازی کاغذ شرکت

 سال ماه فروردین در و نمود دریافت را خود تاسیس جواز زنجان استان تجارت و معدن صنعت سازمان از 1۳92 سال

 .رسید تثب به”  ایرانیان راشاکاسپین سازی کاغذ مجتمع“ نام با خصوصی بخش درصدی1۰۰ گذاری سرمایه با 1۳9۳

 انیرانیا نیکاسپ راشا شرکت – زنجان کی شماره یصنعت شهر – زنجان:  کارخانه

 پارس کاغذ عياصن .2
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 رانیا در ریتحر و چاپ کاغذ کننده دیتول نیاول

 آنجا از. یکشاورز محصوالت و درخت از استفاده: دارد وجود منبع دو کاغذ، دیتول آن یِپ در و( پالپ) ریخم دیتول یبرا

 و رودیم رشما به خشک مهین و خشک مناطق جزء یآسمان نزوالت و ییهوا و آب میاقل لحاظ به از رانیا کشور که

. بود نخواهد و نبوده درخت از کاغذ دیتول یبرا یمناسب محل چگاهیه ست،ین برخوردار عیوس یجنگل منابع از نیهمچن

 در و رانیا در انکار رقابلیغ یهاتیمز از یکی باشد، یم باگاس آنها نیمهمتر که یکشاورز یها تفاله از استفاده

 استخراج اگاسِ ب از استفاده هدف با خوزستان شمال در 1۳46 سال پارس کاغذ عیصنا گروه. دیآیم شمار به انهیخاورم

 تا یانداز راه از سپ کارخانه نیا. دیرس یبرداربهره به 1۳49 سال در و شد سیتأس تپه هفت شکرین کارخانه در شده

 یلیتحم جنگ ندورا یط در وارده صدمات لیدل به اما بود کشور داخل ریتحر و چاپ کاغذ کننده نیتأم تنها هامدت

 رد آن تیوضع و گرفت قرار یشگیهم یلیتعط معرض در ،یدولت بخش یتصد زمان در یبازساز و ینوساز عدم و

 عیناص گروه در یدیجد فصل 1۳92 سال ماه مهر. دیرس یاسم تیظرف %2۰ از کمتر به 1۳91 به یمنته یهاسال

 یراب اقدامات سلسله و واگذار مقدم محمدجواد یقاآ و یخصوص بخش به شرکت نیا سهام. شد آغاز پارس کاغذ

 کاغذ یروز انهشب تیفعال سال دو یط آن از پس و شد آغاز یانسان منابع و ندهایفرآ آالت، نیماش ینوساز و یبازساز

 سبد و گرفت نشانه را یصادرات یبازارها نیهمچن افت؛ی دست خود عمر چرخه و دیتول رکورد نیباالتر به پارس

 تنها انه،یاورمخ در ییایمیش نیرجیو ریخم دکنندهیتول تنها اقتدار با پارس کاغذ امروز. کرد متنوع را خود محصوالت

 گرید حصولم نیچند و مصرف کباری وانیل یبرا یبهداشت کاغذ دکنندهیتول ،ییایمیش ریتحر و چاپ کاغذ دکنندهیتول

 نیا سهام ها،تیفعال توسعه یراستا در. است شده صادر ایدن کشور 1۵ از شیب به محصوالت نیا امروز به تا و است،

 اریبس امن زین بازار نیا در خوشبختانه و شد یعموم عرضه تهران فرابورس در 1۳9۵ سال ماه بهشتیارد در شرکت

 نیا هامس بخش در نیهمچن و بورس سامانه در مجموعه نیا روز به اطالعات که است گذاشته یجا به خود از یخوب

 مصرف ارکبی ظروف دیتول نهیزم در پارس کاغذ مجموعه لیذ در توسعه یهاطرح یاجرا. است تیرؤ قابل گاهیپا

 .است پارس کاغذ شرفتیپ و یتعال ریمس ادامه یبرا اقدامات جمله از یسلولز

 رانیا در بار نیاول یبرا کیارگان و یبهداشت کرافت کاغذ کننده دیتول 

 رانیا در کیارگان کاغذ ریخم کننده دیتول تنها 

 کاغذ دیتول امر در سابقه سال ۵۰ با رانیا در ریتحر و چاپ کاغذ دکنندهیتول واحد نیاول 
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 ییایمیش ریتحر و چاپ کاغذ دکنندهیتول تنها و انه،یخاورم در ییایمیش نیرجیو ریخم دکنندهیتول تنها 

 یشاورزک یجانب محصوالت زا استفاده با ست،یز طیمح با سازگار و کیارگان صددرصد محصوالت دکنندهیتول 

 کسالهی اهانیگ و

 توسط شده دییتأ یبهداشت کاغذ نیاول دکنندهیتول FDA, BFR و کاغذ دیتول یبرا بهداشت، وزارت و 

 یبندبسته صنعت در یبهداشت یمقوا

 نیرجیو صددرصد ریخم از استفاده با رانیا در بار نیاول یبرا یبهداشت کرافت کاغذ دکنندهیتول 

 یخانوادگ شرکت و مجموعه(family company)  گریکدی با مرتبط شرکت 12 همراه به 

 :کاغذ کننده دیتول یها کشور

 ریخم و غذکا دیتول به خام مواد عنوان به چوب از استفاده با که است ییها شرکت شامل کاغذ ریخم و کاغذ صنعت

 نکهیا تا رداشتقرا کایآمر متحده االتیا صارانح در ها سال صنعت نیا. پردازد یم سلولز هیپا محصوالت ریسا و کاغذ

 . گرفت یشیپ کاغذ ریخم و کاغذ دیتول در نیچ خلق یجمهور 2۰۰9 سال در

 یشمال یکايآمر 

 یدارا یشمال یکایآمر. کرد اشاره یشمال یکایآمر به توان یم کاغذ کننده صادر و کننده دیتول مناطق نیبزرگتر از

 ونیلیم 1۰۰ دیتول به قادر حجم، نیا با که است یساز ریخم شرکت 2۳۳ و یساز مقوا و یساز کاغذ شرکت 6۰۰

. است مک اریبس تیجمع با عیوس و فراوان یها جنگل یدار یشمال یکایآمر. است سال در آن محصوالت و کاغذ تن

 یها شرکت نیبزرگتر از. است کانادا و کایآمر متحده االتیا عمده طور به یشمال یکایآمر کننده صادر یها کشور

 یبند رده رد یجهان نخست رتبه در که کرد اشاره ریپ نترنشنالیا شرکت به توان یم یشمال یکایآمر در کاغذ دیتول

 .دارد قرار کاغذ دیتول یها شرکت

 یجنوب یکايآمر

 ستا یساز مقوا و  یساز کاغذ شرکت 416 یدارا قاره نیا است یجنوب یکایآمر کاغذ تجارت و دیتول در گرید منطقه

 منطقه نیا است، کاغذ تن ونیلیم 14 دیتول ها، شرکت نیا تیفعال حاصل. یساز ریخم شرکت 11۵ یدارا نیهمچن و
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 گفت توان یم نگرفت نظر در را واردات نیا اگر و دارد کاغذ واردات تن ونیلیم ۳ حدود یزیچ کاغذ دیتول بر عالوه

: یجنوب یکایآمر در کننده دیتول  یها کشور جمله از. ستا دهیرس ییکفا خود به کاغذ دیتول نهیزم در منطقه نیا

 کا،یجامائ هندوراس، یها کشور به ها کشور نیا یدیتول یکاالها که است یلیش و ایکلمب ک،یمکز ن،یآرژانت ل،یبرز

 .شود یم صادر … و پاراگوئه کاراگوئه،ین

 کانادا

 کارخانه 14۰ یدارا کانادا. است جهان کاغذ یها نندهک دیتول نیبزرگتر از یکی کانادا کایآمر متخده االتیا از پس

 تیفعال  بزرگ و کوچک کارگاه ها ده کانادا در یساز کاغذ عیصنا از تیحما منظور به و است یساز مقوا و یساز کاغذ

 .دارند ها کارخانه نیا کنار در یجانب

 اروپا 

 ریخم رکتش 29۸ و یساز مقوا و کاغذ شرکت 14۰ یدارا است، اروپا کاغذ وتجارت صنعت در نامدار مناطق گرید از

 ونیلیم ۸9 سال در قاره نیا تیجمع کل مصرف. است آن محصوالت و کاغذ تن ونیلیم 9۸ دیتول به قادر و است یساز

 ینم دیتول هاتن نه را خود یکاغذ محصوالت کاغذ یها ازین قاره نیا که است معنا نیا به زانیم نیا و باشد یم تن

 زانیم از فراتر معموال اروپا عمده کنندگان دیتول. کنند یم صادر مناطق ریسا به زین را خود تیظرف مازاد بلکه کنند

 یم محسوب ایدن در کاغذ کننده صادر یها کشور جزء که یطور به دارند، را آن محصوالت.  کاغذ داتیتول خو مصرف

 فنالند، یها کشور آن از پس و شود یم محسوب اروپا در کاغذ بزرگ یها کننده دیتول نیبزرگتر از یکی آلمان. شوند

 .دیآ یم ستد به کاغذ افتیباز از آلمان ر کاغذ ریخم یتول از یمیعظ بخش. دارند قرار فرانسه و ایتالیا سوئد،

 قايآفر

 در ساالنه مصرف مقدار. دارد وجود یساز ریخم شرکت 2۸ و یساز مقوا و یساز کاغذ شرکت ۸۳ مجموع قاره نیا در

 سال در تن ونیلیم 14 قاره نیا ساالنه کاغذ دیتول که است یحال در نیا و است کاغذ تن ونیلیم 4۸ بر بالغ قاره نیا

 یسلوز منابع یها جنگل نیبزرگتر نکهیا با. است قاره نیا در کاغذ دیشد کمبود انگریب زانیم نیا جهینت در است



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )

 

 21صفحه :   

 

 دیتول یها کشور. است کاغذ کنندگان وارد نیبزرگتر از قاره نیا اما است شده واقع قایآفر فاره در یساز کاغذ صنعت

 .هستند هیجرین و ایتانزان ،یجنوب یقایآفر ،یبیل مصر،: از عبارت قاره نیا در کاغذ کننده

 ایآس

 را کاغذ دیتول یبرا ازین مورد چوب کشور نیا کرد اشاره نیچ به توان یم ایاس در کاغذ دیتول یها کشور نیتر مهم از

  .کند یم نیتأم ییایآس یها کشور ریسا و یاندونز کشور زا

 

 افتهی شیزااف 2۰24 و 2۰19 نیب ساله پنج دوره کی یط جهان سطح در رکاغذیخم و کاغذ بازار ارزش رودیم انتظار

 .برسد دالر اردیلیم 79٫6 حدود به دالر اردیلیم 6۳٫۳ از و
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"Pulp & paper market value globally 2024". Statista. Retrieved 2020-12-21. 

 در جهان: کاغذ کننده دیتولبزرگ  یها شرکت

 از تفادهاس با که است، ییهاشرکت شامل(Pulp and paper industry) : یسیانگل به) رکاغذ،یخم و کاغذ صنعت

 .پردازندیم سلولز هیپا بر محصوالت ریسا و رکاغذیخم کاغذ، دیتول به خام مواد عنوانبه چوب

 (Holmen) هلمن شرکت

 جهان و اروپا نشر صنعت یبرا(  یبالک)  کالیمکان کاغذ انواع تن ونیلیم 1/7 کینزد ساالنه که است یسوئد شرکت

 یفناور و یجنگل یغن منابع بود دارا واسطه به و است کالیمکان یها کاغذ دیتول در شرکت نیا تخصص. کند یم دیتول

 یها جنگل  شامل هلمن شرکت منابع. ردیبگ دست به را اروپا کالیمکان و یبالک یها کاغذ یرهبر توانسته شتازیپ

تولید در ۲۰۱۰رتبهمشارکتتولید در ۲۰۱۱رتبه

(تن ۱٬۰۰۰)۲۰۱۱۲۰۱۰(تن ۱٬۰۰۰)۲۰۱۱

۱۹۲٫۵۹۹٪۹۹٫۳۰۰۲۴٫۹چین ۱

۲۷۵٫۸۴۹٪۷۵٫۰۸۳۱۸٫۷ایاالت متحده آمریکا ۲

۳۲۷٫۲۸۸٪۲۶٫۶۷۸۶٫۷ژاپن ۳

۴۲۳٫۱۲۲٪۲۲٫۶۹۸۵٫۷آلمان ۴

۵۱۲٫۸۷۸%۱۲٫۱۱۲۳/۰۰کانادا ۵

۸۱۱٫۱۲۰٪۱۱٫۴۹۲۲٫۹کره جنوبی ۶

۶۱۱٫۷۸۹٪۱۱٫۳۲۹۲٫۸فنالند ۷

۷۱۱٫۴۱۰٪۱۱٫۲۹۸۲٫۸سوئد ۸

۱۰۹٫۷۹۶٪۱۰٫۱۵۹۲٫۵برزیل ۹

۹۹٫۹۵۱٪۱۰٫۰۳۵۲٫۵اندونزی ۱۰

۳۹۸٫۹۷۵۱۰۰/۰۰%۳۹۴٫۲۴۴

کشور

مجموع جهانی

 کشورهای تولید کننده کاغذ
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 ریاخ سال ۸۰ یط در و شود یم تیریمد سوئد کشور در درختان کاشت ساله 1۵۰ یها برنامه طبق که است یمصنوع

 .است شده برابر دو بلکه است نشده کم تنها نه کشور نیا یجنگل منابع

 (Stora Enso)  اسنو استورا شرکت

 و آب استورا یسوئد شرکت ادغام با شرکت نیا استو کاغذ ریوخم کاغذ کننده دیتول که است یفنالند شرکت کی

 یچوب محصوالت داتیتول و یدار جنگل نهیزم در شرکت دو نیا است شده لیتشک تیگوتز انسو یفنالند شرکت

 .اند داشته تیفعال

 APP  شرکت

 نیا یصلا تخصص. شود یم نیتأم یاندونز کشور از شرکت نیا ازین مورد کاغذ دارد قرار نیچ کشور در شرکت نیا

 .است شده کاغذ گرید یها نهیزم وارد 2۰12 سال از اما است شویت یها کاغذ نهیزم در شتریب شرکت

 Hengan شرکت

 مصرف نیچ رکشو در شرکت نیا محصوالت اغلب. است کاغذ نهیزم در افتهی رشد یها شرکت نیبزرگتر از شرکت نیا

 .است شرکت نیا محصوالت نیتر مهم از یکاغذ یها دستمال کاغذ. شود یم

 Nine Dragon شرکت

 یریگ لوج یبرا شرکت نیا نیهمچن. دارد تیفعال ریتحر و چاپ یها کاغذ دار، عاج یها کاغذ نهیزم در شرکت نیا

 را کاغذ ازارب تا اند تالش در نیهمچم کند یم استفاده ستیز طیمح دوستدار یها کاغذ از ییزدا جنگل و یلودگآ از

 .کنند تیهدا کاغذ افتیباز سمت به

 Shadong Bohui شرکت

 دیتول به توان یم شرکت یا محصوالت جمله از استو بوده PPT مجله ستیل برتر شرکت صد کی جزء شرکت نیا

 .است کاغذ نیا کنندگان دیتول نیبزرگتر از یکی جزء که کرد اشاره کارتن ورق
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  کاغذ ریخم دیتول

 ان،یبندانش ،یفن ،یپزشک مختلف یهاتیفعال از یاریبس نباشد اگر که است کشور کی یضرور اقالم نیمهمتر از کاغذ

 اطالعات یفناور نهیزم در امروز بشر نینو یدستاوردها و هاشرفتیپ یتمام رغمیعل .مانند یم باز کار از... و یفرهنگ

 در کیاستراتژ ییکاال عنوان به و کرده حفظ یزندگ مختلف مراحل در را خود یسنت گاهیجا هنوز کاغذ ارتباطات، و

 کاغذ دیتول عیصنا یوابستگ. کندیم فایا نقش یبشر جوامع یرسان اطالع و فرهنگی ،یعلم ،یآموزش ،یادار یها سامانه

 و کشور در جنگل سرانه فقر و یلجنگ منابع کمبود ه،یاول ماده نیتأم یاصل منبع عنوان به یجنگل درختان به کشور

 یبخش نیتأم الاقل ای و اتکاء قابل و دیجد منابع کارگیری به و معرفی لزوم کاغذ، به کشور ندهیفزا ازین و تقاضا زانیم
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 از انتیص و حفظ در سزا به ینقش تواند یم خود سهم به یرجنگلیغ منابع از یکاغذساز عیصنا یمصرف هیاول مواد از

 .باشد هداشت ها جنگل

 با همگام تاس الزم و کرده احساس شتریب ریاخ یهاسال در را خود هیاول مواد مشکل جیتدر به کشور کاغذ صنعت

 دیتول محصوالت تیکم و تیفیک بهبود و دیجد منابع از استفاده یبرا یعلم ییکارهاراه د،یجد یهایفناور از استفاده

 . دینما اتخاذ

 محصول  یمعرف

 درختان از که شوندیم محسوب کاغذ عیصنا هیاول ماده نیمهمتر بعنوان که باشد،یم یفیل توده کی که کاغذ ریخم

 ریخم دیتول منبع نیترمناسب و نیمهمتر. است نیتأم قابل یافتیباز باطله یکاغذها و یکشاورز عاتیضا ،یجنگل

 یکی در هاجنگل از هیرویب و امناسبن برداشت و کشور در جنگل سرانه فقر متأسفانه که است یجنگل درختان کاغذ،

 بوجود کشور یازرسیخم عیصنا یبرا را یدیشد یهاتیمحدود امروزه مناسب، یهاگونه ینیگزیجا عدم و ریاخ دهه دو

س باگا و کلش و کاه شامل یکشاورز عاتیضا از استفاده جملهاز  گرید منابع از هیاول مواد نیتأم به لذا. است آورده

 شود. بسیار احساس می

  (bagasse) باگاس 
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 که است آن کرش استحصال از پس شکرین ساقه یبریف ماندهیباق واقع در که شودیم گفته باگاس شکرین اهیگ تفاله به

 2۰-۳۰ داًحدو که است شکرین یجانب داتیتول از یکی باگاس. است زرد رنگ به و مانند تراشه زیر قطعات صورت به

 نیا از .ستا شکر از یریگ عصاره از پس مانده یجا به یبریف ماندهیباق محصول نیا. دهدیم لیتشک را آن وزن درصد

 عیوس زارعم به توجه با و کرد هیته الکل و دام خوراک ،MDF نئوپان، کاغذ، همچون ییها فرآورده توانیم ماده

 .است کاغذ ریخم دیتول تجه چوب، یبرا نیجانش نیتر مناسب کشور، در چوب کمبود و خوزستان استان در شکرین

 شکرین مختلف یاه گونهبه وجود  توجه با آن دهنده لیتشک عناصر زانیم که است تروژنین و باال بریف یدارا ماده نیا

 .است اوتمتف آن مقداری یریگ عصاره راندمان و یابیباز زانیم و آن برداشت ی نحوه شکر،ین یسن رشد حسب بر و

 شربت صالاستح از پس آمده، دست به اتیتجرب اساس بر و باشدیم تن کصدی حدود ارهکت هر در شکرین متوسط دیتول

 .دیآ یم دست به هکتار هر از درصد ۵۰ حدود رطوبت با باگاس تن ۳2 حدود شکرین از

 

 کردن انبار و ودپ که بود خواهد آن بودن خودسوز باگاس، از استفاده یبرا موجود مشکالت از یکی که داشت توجه دیبا

 .آورد بوجود را یفراوان مشکالت تواندیم الزم ریتداب دنیشیاند بدون آن

 دارد آب در رمحلولیغ بیترک باگاس بریف. است( قند عمدتاً ) محلول جامد مواد و رطوبت بر،یف باگاس، یکل بیترک

 اهانیگ بافت یلاص قسمت که است دیساکار یپل کی سلولز. است شده لیتشک نینیگیل و پنتوزان سلولز، از شتریب که

 و صمغها پنتوزان، ن،یگنیل مانند یمواد با اغلب و است خالص صورت به عتیطب در کمتر ماده نیا. دهدیم لیتشک را

 بلند یها رهیزنج از و دارد وجود اهانیگ بافت در خالص سلولز. شود یم بیترک یرنگ مواد و هایچرب ها، تانن چسبها،

 مصارف باگاس. شود یم سبب را مختلف یبهایترک تنوع سلولز یمرهایپل نوعت. است شده لیتشک گلوکز یمرهایپل
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 به فشرده باگاس از استفاده بخار، دیتول سوخت عنوان به جمله از. کرد اشاره آن مختلف موارد به توانیم و دارد فراوان

 .کرد ادی کاغذ ریخم و متانول ،یخانگ گاز متان، گاز زغال، برق، دیتول زم،یه نیگزیجا عنوان

 

 دانمارک، یهاورکش در. است داشته یریچشمگ شرفتیپ کاغذ ریخم دیتول یبرا کاه از استفاده هاکشور از یاریبس در 

 واردات به شتریب و است محدود شانچوب نیتأم منابع که یوگسالوی و ایاسپان ،یرومان ا،یتالیا مجارستان، هلند، ونان،ی

 هند، مصر، ،نیچ ن،یآرژانت: مانند گرید یهاکشور یبرخ نیهمچن. است افتهی یاریبس رواج صنعت نیا دارد، اتکا

 یکشاورز حصوالتم یایبقا از استفاده به یچوب منابع تیمحدود لیدل به هیترک و النکایسر پاکستان، ک،یمکز ،یاندونز

 .اندگرفته یمثبت جینتا و آورده یرو کاه ژهیوبه



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )

 

صفحه :   

28  

 

 محصول یتقاضا

 تن هر در نیهمچن شودیم مصرف باگاس لوگرمیک 4.۰۰۰ ای و چوب مترمکعب ۳ کاغذ، تن ره دیتول یبراتقریباْ 

 فعال یهاواحد تیظرف به توجه با. آورد دست به کاغذ ریخم وگرمیلیک ۳4۰ حدود توانیم هیاول ماده عنوان به باگاس

 حدود یزیچ ،یکشاورز عاتیضا از کاغذ تن 17.۵۵۰ دیتول جهت نیبنابرا ،یکشاورز عاتیضا از کاغذ کننده دیتول

 به سبتن کشور عموم سطح یآگاه عدم به توجه با حاضر حال در. است ازین مورد باگاس از کاغذ ریخم تن 2۳.۸6۸

 به. شوندیم سوزانده یگزاف یهانهیهز با در یمل هیسرما نیا حاضر حال در باگاس مانند یکشاورز عاتیضا یهاارزش

 یداخل ازین یوابگوج که. است شده یاندازراه نییپا یهاتیظرف با و یکم اریبس یدهاواح حاضر حال در لیدل نیهم

 .باشدینم کشور

 7۰ یژاپن ریحرت کاغذ مانند. شناسند یم اش سازنده کشور ای و کارخانه نام گرم، جنس، به را کاغذها مصرف بازار در

 : نمود اشاره ریز ینامها به توان یم رانیا در کاغذ انواع از. یگرم 1۸۰ کایهل گالسه ای و یگرم

 سلفون، دار، چسب پشت ،(دار بافت) یفانتز کالک ،یپوست ،(متفاوت یدررنگها) الوان ،(براق و مات) گالسه ،یریتحر

 مات،) گالسه ز،یگر ،(ینیریش جعبه) یکرج الوان، د،یسف – یطوس پشت .مقواها از گراف و دار چسب پشت سلفون

 .ماکت و دار چسب تپش یمقوا ،(کروی براق،
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 واردات 

 به الرد هزار ۳۰4 و ونیلیم ۵7 و اردیلیم کی ارزش به کاغذ تن ۵21 و هزار ۸۸7 معادل 1۳9۸ سال ماه 1۰ یط

 .است شده وارد کشور

 

 .است ریز شرح به 9۸ سال ماه 1۰ یط کاغذ واردات کامل اتیجزئ

 

 انواع کاغذ تولیدی

 : کنند یم دیتول ریز شرح به یکل یبند دسته در کاغذ وعن پنج حدود در ،یساز کاغذ کارخانجات

 مات دیسف نگر به غالباً  و باشند یم یعال سطح در ساخت تیفیک نظر از کاغذها نوع نیا : کالک و یپوست کاغذ- 1

 .باشند یم شفاف مهین و
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 .باشند یم متفاوت یابافته و رنگها انواع از یا گسترده فیط با و سبک کاغذها نوع نیا:  متن و جلد کاغذ- 2

 .است براق هم یکم و بوده سبک نسبتاً . است روزانه مصرف در کاغذ نوع نیتر یعموم : ريتحر کاغذ- 3

 .باشد یم یدفاترعموم و کسیاند یکارتها ی هیته در کاغذ نوع نیا کاربرد : یکارت کاغذ- ۴

 نیا. نددار نام مخصوص یکاغذها رند،یگ ینم قرار باال یهایبند دسته در که ییکاغذها:  مخصوص یکاغذها- 5

 .باشند یم یرمعمولیغ کاغذ هرگونه و یکیپالست یکاغذها شامل دسته

 

 کاغذ گراماژ و ابعاد

 مختلف بند در رگهاب تعداد. گردد یم یبند بسته رول نام به باشد یمتر اگر و بند نام به باشد ورقه صورت به اگر کاغذ

 .باشد یم کاغذ برگ ۵۰۰ ای و 2۵۰،12۵،1۰۰ شامل بند هر. رددا کاغذ ضخامت به یبستگ و بوده

 و دارد نوز گرم 49 یگرم 1۰۰×7۰ کاغذ برگ کی نیبنابرا. باشد یم آن مترمربع کی وزن کاغذ، در گرم از منظور

 .داشت خواهد لویک ۵/24 برابر یوزن است، یبرگ ۵۰۰ آن بند چون

 : از عبارتست ددارن یشتریب مصرف مورد که کاغذ یاصل یاه قطعه
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 جهت 9۰×6۰ و 1۰۰×7۰ یقطعها از شتریب رانیا در که 9۰×7۰ و 9۰×72 ،96×74 ،1۰۰×7۰ ،۸۸×۵6 ،9۰×6۰

 .(باشند یم متریسانت به شده ذکر ابعاد. )شود یم استفاده نشر

 برش و تا

 اوراق. اردد آن اسبمن کردن تا به ازین ورق هر شدن یصّحاف. شود یم ختم یصحّاف به عموماً  شده چاپ ورق هر کار

 ،یفانوس ساده،:  از عبارتند آنها نیتر جیرا. شوند یم تا شکل نیچند به ای و بار نیچند آنها قطع تناسب به شده چاپ

 .یاه کرکر و یآکاردئون

 اها،ت نیهم اتالوگها،ک و ها جزوه از یبعض. ردیگ یم انجام کتابها و ها دفترچه ها، کاتالوگ ها، جزوه در تاها نوع نیا 

 ممکن ابهاکت و ها دفترچه یصحّاف در اما. ردیگ ینم صورت آنها یبرا یگرید عمل چیه و شده محسوب آنها یصحّاف

 فرم نیچند تاس ممکن ای و. ندیگو یم یمفتول یصحّاف آنها به که شوند دوخته هم به منگنه با فرم چند ای کی است

 یصحّاف نام هب که شوند چسب ته هم با فرم نیچند ای و شود یم گفته دوخت ته یصحّاف آنها به که شوند دوخته هم به

 .شوند یم خوانده چسب ته

 نوع نییتع معموالً. شود میتنظ آن یصحاف نوع تناسب به یستیبا شود ییآرا صفحه فرم کی در است قرار که یصفحات

 نییتع ادهاستف مورد زاتیتجه اساس بر را فرم نوع نیبهتر تواند یم چاپگر. ردیگ یم صورت چاپ متخصص توسط فرم

 نوع گرا .بخورند برش یستیبا که دارند یاضاف یها لبه خود طرف سه در دوخت ته و چسب ته مفتول، یها فرم. کند

 عمل اشد،ب نگوریکال جلد نوع چنانچه اگر و. ردیگ یم انجام کامل شدن یصّحاف از پس برش عمل باشد، زیشم جلد

 .ردیگ یم صورت یگذار جلد از قبل برش
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 کاغذ ایییمیشفرآیند 

 یابرجسته نقش ییایمیش یهادهیپد ، ندیفرآ نیا در است، یکیمکان ندیفرآ کی اساسا کاغذ دیتول که تصور نیا برخالف

 از ییزدا نینگیل. دارند یآشکار دخالت ییایمیش اصول ، کاغذ لیتشک تا گرفته کاغذ ریخم به چوب لیتبد از. دارند

 .شودیم انجام ادیز فشار و دما در که است ناهمگن ییایمیش ندیفرآ کی ، چوب معموال ناسب،م یاهیگ منبع کی

 ینهایرز ،یمعدن یهارنگدانه ، دراتهایکربوه یمیش لیقب از یمباحث شامل است جالب و عیوس ، کاغذ یمیش دامنه

 یمیش و دیلوئک یمیش یادیز حد تا زین لیتشک ندیفرآ در. باشدیم متعدد یمریپل یهایافزودن و یسنتز و یعیطب یآل

 .کرد فراموش دینبا زین را هیتجز یمیش و ستیز طیمح یمیش ، مریپل نقش. دارد دخالت سطح

 

 کاغذ ییایمیش بیترک

 یسلولها اند،هگرفت قرار ییایمیش و یکیزیف یمارهایت یتاث تحت قبال که شودیم ساخته یافیال از کاغذ که آنجا از

 عمدتا یاهیگ یسلولها. ستندین برخوردار هیاول یاهیگ منابع ساختار به نسبت یثابت ییایمیش بیترک از حاصل یاهیگ

 شیافزا با آن زانیم که کیآرومات یمریپل بیترک کی) نیگنیل مختلف ریمقاد به شده آغشته یدراتیکربوه یمرهایپل از

 سلول یدراتیه کربو بخش. اندشده لیتشک( رددگیم دیتول شدن ینیگنیل ندیفرآ نیح در و ابدییم شیافزا اهیگ سن

 با یاختمانس ریغ یدهایساکار یپل شامل باتیترک نیا از یبخش. است شده لیتشک سلولز دیساکار یپل از عمده بطور

 .دارند کاغذ و ریخم اتیخصوص در یمهم اریبس نقش که هستند، سلولز یهم نام به کم یمولکول وزن

 با یمشابه روش به و باشند داشته ارتباط سلولز با باتیترک نیا ، سلولزها یهم نام به توجه با که دیرسیم نظر به

 یمتفاوت روش به دهایساکار یپل نیا که است شده مشخص یبخوب حاضر حال در اما. باشند شده وسنتزیب سلولز
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 وسنتزیب یمتفاوت روش به دهایساکار یپل نیا که است شده مشخص یخوب به حاضر حال در اما. باشند شده وسنتزیب

 یآل مواد از یکم ریمقاد ، مهم باتیترک نیا بر عالوه. کنندیم فایا اهانیگ سلول وارهید در یاژهیو نقش و شوندیم

 .دارد وجود افیال یسلول وارهید در زین یمعدن مواد از یکم اریبس مقادر و استخراج قابل

 

 کاغذتهیه  مراحل

.  کاغذ فحاتص هیته و کاغذ ریخم هیته ، سلولز استخراج:  از عبارتند که باشد یم یمختلف مراحل یدارا کاغذ هیته

 روش دو به نتوا یم را سلولز. شود یم استفاده کاه و چوب از اغلب ، شود یم استفاده کاغذ هیته یبرا که یسلولز

 . کرد استخراج یدیاس و ییایقل

 يیایقل روش به سلولز استخراج:  

 خلوطم از روش نیا در.  است معمول سولفات روش شتریب که.  باشد یم سود روش و سولفات روش شامل روش نیا

 . رود یم کار به فیولط ارزان یها کاغذ هیته در کاه سلولز.  شود یم استفاده میسد دیلف سو و میسد کربنات ، سود

 یدیاس روش به سلولز استخراج:  

 وردآ بدست میکلس تیسولف یب توان یم ، باال از آب دنیشباپا آهک و گوگرد دیاکس ید گاز از روش نیا در

 یها غربال از دیبا آمده بدست سلولز.  کرد استخراج را سلولز توان یم شده نرم یها چوب با ماده نیا کردن مخلوط با

 . شود جدا آن ی نشده لیتبد قطعات تا دهند عبور مخصوص
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 ، کلر از وانت یم سلولز کردن رنگ یب یبرا.  شود رنگ یب دیبا و است یرنگ معموال مختلف مواد از شده هیته سلولز

 میکلس و میارب سولفات:  یمعدن ی کننده پر مواد اعمال نیا از پس.  کرد استفاده تیکلر پویه و ، گوگرد دیاکس ید

 تا: ندیافزا یم. . .  و تالک پودر ، کائولن ، میزیمن و میبار و میکلس یها کربنات ،

 شود. براق و فصاکاغذ  سطح  (1

 کمتر شود. یدیتول کاغذ متیق (2

 

 در یطحس کشش یروهاین از استفاده با آب در بودن معلق هنگام که است سلولز افیال از یا شده خشک هیال کاغذ

 .مانند یم گریکدی کنار در یدروژنیه یساز وندیپ لهیوس به سپس و روند یم هم

 پنبه معموال ) پارچه یها تکه. دیآ یم دست به چوب از عمدتا که ودش یم لیتشک سلولز ختهیآم هم به افیال از کاغذ

 کاغذ انواع ، جو و گندم کاه ، شاهدانه ، کتان ساقه ، دیآ یم دست به یدوز لباس و یبافندگ یها کارخانه از که(  یا

 .شوند یم استفاده کاغذ هیته در زین چغندر تفاله افیال و باطله یها

 یم نور مقابل در کاغذ شدن رنگ زرد سبب و ماند یم یباق کاغذ در اندبچس یم هم به را افیال که چوب نیگنیل

  .شود

 یم ساخته یافیال از خوب تیفیک با یها کاغذ. دباش یم C1۰ H11 O4 فرمول با کیآرومات بیترک کی نیگتیل

 لیشکت و ینور شیکساا لیدل به شودو یم کاغذ شدن شکسته سبب نیگنیل. است نیگنیل از یعار بایتقر که شوند

 یطورکل به و است نهیزم نیا در یخوب مثال روزنامه کاغذ. شود یم کاغذ یرگیت و یزرد شیافزا سبب یرنگ یها گروه

 .دهند یم نشان را ییاثرها نیچن ، دارد وجود نیگتیل یادیز مقدار آنها در که یکیمکان یرهایخم
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 کاغذ ریخم دیتول ندیفرآ

 یندهایفرآ به هاوشر نوع یبرمبنا که است چوب از ریخم نیا دیتول مشابه یچوبریغ افیال از ذکاغ ریخم دیتول ندیفرآ

 و یمیاقل طیشرا به کاغذ ریخم دیتول یبرا ندیفرآ نیا انتخاب. شودیم یبنددسته یکیمکان -ییایمیش و ییایمیش

 به ییایمیش مواد نوع. کندیم رییتغ رموردنظ منطقه یایجغراف با طیشرا نیا که دارد یبستگ یاقتصاد -یفن عوامل

 مختلف مراحل. دهدیم لیتشک را ندیفرآ یاقتصاد یمبنا کاغذ ریخم فرآورش یبرا شده صرف یانرژ زانیم و رفته کار

 ر،یخم کردن انبار بایآس پخت، ،یسازآماده کردن، خرد: از است عبارت شده احداث یهاکارخانه در کاغذ ریخم دیتول

 .کردن خشک و یدهشکل ،یریآبگ

 ریخم انواع اطله،ب یکاغذها از حاصل ریخم و یچوب ریغ هیاول مواد ،یچوب هیاول مواد از کاغذ، ریخم دیتول عیصنا در 

 :از عبارتند یاصل یرهایخم انواع. شوند�یم استفاده یساز کاغذ عیصنا هیاول مواد عنوان به که دیآیم بدست کاغذ

  شود �یم هیته دارند یبلند افیال که برگ یسوزن یهاچوب از عمومالم ریخم نیا: بلند افیال ریخم. 

 دیآیم دستب باگاس و کاه رینظ یکشاورز عاتیضا از یبرخ و باگاس از معموال ریخم نیا: کوتاه افیال ریخم. 

 شود یم هیته یافتیباز یمقوا و کاغذ از که پالپ ریخم رینظ رهایخم ریسا. 
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 :شوند یم میتقس یاصل دسته سه به کاغذ ریخم دیتول در رفته رکا به یچوب ریغ یاهیگ افیال –

 شکرین باگاس و برنج گندم، کاه مانند یکشاورز یهامانده پس و یکشاورز یصنعت عاتیضا 

 قو اسبر ین بامبو شامل خودرو اهانیگ 

 یهند کنف مانند ساقه ای پوست افیال و صباره درخت کنف مانند یبرگ افیال شامل یاهیگ افیال محصول 

 هاآن زائد محصوالت گرید و کتان افیال ، یبنگال کنف

 

 کاغذ هیته هیاول مواد

 :شوندیم هیته مختلف منابع از که است یسلولز مواد ، یکل بطور کاغذ انواع هیاول مواد

 دارند( متر یلیم 6 تا 1٫2 حدود در) بلند افیال که پنبه ، شاهدانه ، کتان ساقه. 

 رهیغ و کنف ، ین ،( کاه) جو ، ندمگ مانند یاهانیگ ساقه. 

 کوتاه افیال با) رچنا مانند دارند ، پهن برگ ای و(  بلند افیال با) کاج مانند دارند، یسوزن برگ که یدرختان 

 (متر یلیم 1٫2 تا ۰٫۵ حدود در

 کهنه یمقوا قطعات و هاخرده ای و باطله یهاکاغذ انواع 

 شکرین تفاله افیال 
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 کاغذ هیته مراحل

 زير قطعات به چوب ليبدت : 

 به یقطعات و ردیگیم صورت مخصوص الک از هاتراشه عبور و تراشه دیتول دستگاه و ، یکن پوست نیماش از استفاده با

 .دیآیم دست به( چوب مورد در) متر یسانت 2 عرض و 4 حداقل طول

  ریخم دیتول و چوب پختن : 

 فشار حتت ، جوش آب بخار توسط و ییایمیش مواد از استفاده ونبد ، یعنی یکیمکان قیطر از است ممکن عمل نیا

 از ییایمیش روش در. است متداول روزنامه کاغذ مانند ، یکاه و ارزان یکاغذها هیته یبرا معموالً  که ردیگ صورت

 (تیسولف یب شرو ، PH=2-۳) یدیاس طیدرمح ، ، میکلس دروژنیه تیسولف ،( ییایقل روش در) میسد دیدروکسیه

 تحت و گرادیسانت درجه 1۰۰.  از باالتر یدما در میسد کربنات یکم با همراه( تیسولف روش در) میسد تیسولف ای و

 یهاکاغذ ای و ، ارتنک ، مقوا هیته در آن از که شودیم حاصل یرنگ یاقهوه ریخم مرحله نیا در. شودیم استفاده ، فشار

 .شودیم استفاده یکاه

  کاغذ ریخم یشستشو : 

 یدما در سود درصد ۳ محلول از استفاده با که ، ییایقل یشستشو

 رنگ کاهش و نیگتیل کردن جدا یبرا عمل نیا. ردیگیم صورت ساعت دو تا کی مدت به گرادیسانت درجه ۵۰ تا 4۵

 .ردیپذیم انجام ریخم
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  ( : يیزدا رنگ) يیایمیش اعمال 

 : ردیگیم صورت مرحله دو دررنگ زدایی 

 نیا در. ردیگیم صورت ساعت کی یبیتقر مدت به گرادیسانت درجه 4۵ تا 2۵ یدما تا دو PH  در که ، یزن کلر 

 .رکندییتغ است صورن به ، ریخم در ماندهیباق نیگتیل مرحله

 و ، ازون ، دروژنیه دیپراکس ، کلر دیاکس ید ،( درصد ۳ محلول صورت به) میسد تیپوکلریه توسط که ییزدا رنگ 

 .ردینگ قرار ریتأث تحت سلولز و شود دیاکس فقط نیگتیل نکهیا تا. ردیگیم صورت نه تا ده   PH در رهیغ

  کاغذ ریخم کردن خشک : 

 عبور ، اندیمتریلیم ۳ تا 2 یسوراخها یدارا که ییهایتور و کننده زیتم دستگاه از را کاغذ ریخم مرحله نیدرا

 زین آن آب دهمانیباق تا دهندیم عبور یقو یپرسها از را آن بعد. بدهد دست از را خود آب عمده قسمت تا دهندیم

 .شود خارج

 

  یبند بسته و زدن برش : 
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 برش دستگاه توسط و آورده در کاغذ صفحات صورت به را آن ، مخصوص یهاغلتک انیم از شده خشک ریخم عبور با

 .کنندیم یبند هبست و دهندیم برش مصرف بازار ازین و سفارش مورد یهااندازه در را آن

 کیسیآهای کد

 شده ذکر محصوالت. است شده یمعرفبه شرح جدول ذیل  کیسیآهای کدانواع کاغذ در سایت وزارت صمت تحت 

  .رندیگیم قرار 21 کد با "کاغذی محصوالت و کاغذ ساخت" گروه ریز

 

 

 

 

 

 

کد آیسیکشرح ردیف

۲۱۰۱۱۲۴۰کاغذ چاپ و تحریر۱

۲۲۱۰۱۱۲۴۱

۳۲۱۰۱۵۱۲۳۱۴

۴۲۱۰۱۱۲۴۲

۵۲۱۰۱۵۱۲۳۱۵

۶۲۱۰۱۱۲۴۴

۷۲۱۰۱۵۱۲۳۱۶

۲۱۰۱۱۲۴۳کاغذ چاپ و تحریر از ضایعات کشاورزی۸

جدول ۲- کد آیسیک محصوالت طرح

کاغذ چاپ و تحریر از چوب

کاغذ چاپ و تحریر از باگاس

کاغذ چاپ و تحریر از ضایعات کاغذ و مقوا

مأخذ: سایت وزارت صمت
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 کلیات طرح 
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 :شرکت ثبتی سوابق  

 

 (سهامی خاص )  ارسوشیانت فیدشرکت  :شرکت نوع و نام -

 ۵66۳24شماره ثبت:  -

 14۰۰94۸76۸۰شناسه ملی:  -

 1۰۸د برادران نورانی، پالک ، محله شهرک قدس، خیابان درختی، بلوار شهی14تهران، منطقه  مرکز اصلی شرکت: -

 146۸۸7۳4۳1کد پستی 

  اداری  6طبقه  –ریا ولنجک مجتمع تجاری گاالدفتر مرکزی واقع در تهران خیابان  -

 از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مدت شرکت:  -

 و تکش مجتمع – اهواز شهرستان – خرمشهر استانآدرس کارخانه محل اجرای طرح واقع در  محل اجرای طرح: -

 می باشد. دهخدا شکر ین شرکت – یجانب عیصنا و شکر ین صنعت

 مدیران شرکت:

 آقای محمد امین جمشیدی مدیر عامل و رییس هیات مدیره

 آقای محمد حسین ملک شاهی نایب رییس هیات مدیره

  آقای کامیار شجاع عضو اصلی هیات مدیره



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )

 

صفحه :   

42  

 دارندگان حق امضا:

 مدیرعامل منفردْا با مهر شرکت و در غیاب ایشان نایب رییس هیات مدیره منفرداْ با مهر شرکت

 سرمایه شرکت:

 ریالی بی نام می باشد. 1۰۰۰۰میلیون سهم  2۰میلیارد ریال منقسم به  2۰۰رکت ثبتی شسرمایه 
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 مواد اولیه:

 

ور در محل احداث ر معروف به باگاس می باشد که از کارخانه مجاضایعات نی شکشامل عمدتا مواد اولیه مورد نیاز طرح 

 این واحد تامین خواهد شد.

 در قالب جدول ذیل مشخص شده است: مواد اولیهمشخصات و میزان مصرف ساالنه 

 

  

واحدشرحردیف
میزان مورد نیاز برای تولید

 یک تن محصول

نرخ هر تن

 )ریال(

کل نیاز یک سال

)م. ر(

۲۵۰،۰۰۰                                  ۵۰۰،۰۰۰                    ۵۰۰،۰۰۰                                                                تنباگاس۱

۱۰۰،۰۰۰                                   ۱۰،۰۰۰،۰۰۰              ۱۰،۰۰۰                                                                   تن سایر مواد افزودنی مورد نیاز۲

۳                                                                ۵۱۰،۰۰۰                                  ۳۵۰،۰۰۰

مواد اولیه مورد نیاز



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )
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 هزینه های سرمایه ای:

  به شرح جدول ذیل میلیون ریال 15،549،825معادل جمع هزینه های سرمایه ای انجام شده و مورد نیاز طرح 

 می باشد:

 

 

 

 

 

  

(ارقام به میلیون ریال)

جمعمورد نیاز تا تکمیلانجام شدهشرحردیف

    -                                                      زمین۱

۲۸۷،۴۰۰                                        ۲۸۷،۴۰۰                                       -                                                محوطه سازی۲

۱،۸۰۰،۰۰۰                                       ۱،۸۰۰،۰۰۰                                     -                                                کارهای ساختمانی۳

۱۲،۱۰۰،۰۰۰                                     ۱۲،۱۰۰،۰۰۰                                   -                                                ماشین آالت و تجهیزات۴

۴۰۰،۰۰۰                                           ۴۰۰،۰۰۰                                         -                                                تأسیسات۵

۷۱۹،۳۷۰                                         ۷۱۹،۳۷۰                                       -                                                پیش بینی نشده )%۵(۶

۱۵،۰۰۰                                              ۱۰،۰۰۰                                         ۵،۰۰۰                                          هزینه های قبل از بهره برداری۷

۱۵،۳۲۱،۷۷۰                                 ۱۵،۳۱۶،۷۷۰                           ۵،۰۰۰                                          جمع هزینه های ثابت۸

۲۲۸،۰۵۵                                         ۲۲۸،۰۵۵                                       -                                                اضافه میشود: سرمایه در گردش۹

         ۱۵،۵۴۹،۸۲۵    ۱۵،۵۴۴،۸۲۵                    ۵،۰۰۰جمع هزینه های طرح۱۰

هزینه های سرمایه ای 



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )
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 محوطه سازی و ساختمان:

جهت ساختمان  میلیون ریال 1،800،000معادل  جهت محوطه سازی و ،میلیون ریال 287،400مبلغ نیاز کل طرح به 

 شده است. برآوردبه شرح جدول ذیل سازی 

 

 

 

  

(ارقام به میلیون  ریال)

مقدارواحدشرح عملیاتردیف
هزینه هر واحد

)ریال(

هزینه انجام شده

)م.ر(

باقی مانده

)م.ر(

جمع

)م.ر(

۳،۰۰۰                              ۳،۰۰۰                                  -                                      -  کل متر مکعبعملیات خاکی، تسطیح و رگالژ زمین۱

۱۵،۶۰۰                           ۱۵،۶۰۰                               -                                     ۳،۱۲۰،۰۰۰                                     ۵،۰۰۰        متر مربعدیوار کشی اطراف زمین )آجری به ارتفاع ۲/۲ متر(۲

۳۰،۰۰۵                           ۳۰،۰۰۵                               -                                     ۳،۵۳۰،۰۰۰                                    ۸،۵۰۰       مترمحوطه تفریحی مجموعه۳

۱۵۴،۰۰۰                         ۱۵۴،۰۰۰                             -                                     ۱،۱۰۰،۰۰۰                                      ۱۴۰،۰۰۰   متر مربعخیابان کشی ، آسفالت وجدول گذاری۴

۵۴،۰۰۰                           ۵۴،۰۰۰                               -                                     ۸۰۰،۰۰۰                                         ۶۷،۵۰۰    متر مربعفضای سبز۵

۵،۷۹۵                             ۵،۷۹۵                                 -                                         -                                                      کل - روشنایی۶

۲۵،۰۰۰                            ۲۵،۰۰۰                                -                                     ۵،۰۰۰،۰۰۰                                      ۵،۰۰۰        متر مربعپ ارکینگ۷

۸-                ۲۸۷،۴۰۰             ۲۸۷،۴۰۰

۱،۶۴۰،۰۰۰                    ۱،۶۴۰،۰۰۰                        -                                     ۴۰،۰۰۰،۰۰۰                                   ۴۱،۰۰۰     متر مربعسختمانهای تولید و انبار و واحدهای زیرمجموعه۹

۱۶۰،۰۰۰                         ۱۶۰،۰۰۰                             -                                     ۲۰،۰۰۰،۰۰۰                                   ۸،۰۰۰        متر مربعساختمانهای اداره و نگهبانی و رفاهی۱۰

۱۱-                ۱،۸۰۰،۰۰۰         ۱،۸۰۰،۰۰۰

۱۲-                ۲،۰۸۷،۴۰۰      ۲،۰۸۷،۴۰۰

جمع محوطه سازی

محوطه سازی و ساختمان ها

جمع ساختمان

جمع محوطه سازی و ساختمانها



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )
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 :ماشین آالت

ت اصلی با نظارت تجهیزاماشین آالت و نصب و راه اندازی مراحل می باشند. ماشین آالت مورد نیاز طرح غالبا وارداتی 

خبره  شرکتهای سازنده صورت می گیرد و با عنایت به وجود واحدهای مشابه و متخصصینمتخصصین و نمایندگان 

 در کشور، در این زمینه نیز شرکت با مشکلی روبرو نخواهد بود.

 زیر معادل ولابه شرح جداحتساب هزینه های حمل و نصب و راه اندازی آنها  جمع هزینه های تامین ماشین آالت با

ثبت  در محاسباتریال  220،000معادل  دالرهر نرخ تسعیر طرح  اینکه در  شدمی با  دالر ونمیلی 55،000،000مبلغ 

 شده است.

 

 

 

(ارقام به میلیون ریال)

شرحردیف
 قیمت کل 

)دالر(

 انجام شده 

)دالر(

 مورد نیاز 

)دالر(

 نرخ ارز

)ریال(

 معادل ریالی دالر

)م.ر(
 مورد نیاز ریالی

 جمع مورد نیاز تا 

تکمیل

ریالی و ارزی

جمع کل

۱۲،۱۰۰،۰۰۰                    ۱۲،۱۰۰،۰۰۰                     -                              ۱۲،۱۰۰،۰۰۰                  ۲۲۰،۰۰۰  ۵۵،۰۰۰،۰۰۰      -                    ۵۵،۰۰۰،۰۰۰  مجموعه کامل خطوط تولید بر اساس پرفرما۱

۱۲،۱۰۰،۰۰۰                    ۱۲،۱۰۰،۰۰۰                     -                              ۱۲،۱۰۰،۰۰۰                   - ۵۵،۰۰۰،۰۰۰      -                    ۵۵،۰۰۰،۰۰۰  جمع هزینه های ریالی ماشین آالت۲

مجموع هزینه های ارزی و ریالی ماشین آالت



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )
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 تاسیسات:

 ده است.به شرح زیر برآورد ش میلیون ریال 400،000مبلغ جمع هزینه های تامین تاسیسات مورد نیاز کارخانه به 

 

 

 

  

(ارقام به میلیون  ریال)

کلباقی ماندههزینه انجام شدهشرح ردیف

۱
ی-دیزل ژنراتورهای تأمین برق  برق  شامل هزینه های انشعاب و احداث پست  ۲۰ مگاوات

هزینه های کابل کشی و کلیه تجهیزات جانبی اضطراری - 
,۰۳۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰

۲
شامل هزینه های انشعاب و اتصال به شبکه آبرسانی- سیستم فاضالب و تجهیزات  آب و فاضالب - 

تصفیه - لوله کشی- حفاری کانال ها و چاه مورد نیاز -
,۰۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰

شامل انشعاب گاز طبیعی  لوله کش ، شیرآالت و ایجاد شبکه۳ ۰۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,سوخت رسانی - 

۰۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,تجهیزات ایمنی، دوربین مداربسته و سیستم هشدار به اضافه لوازم جانبی۴

۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,سیستم های گرمایش ، سرمایش، تهویه و بخار- فن کویلهای زمینی و هوایی، رادیاتورهاو ...۵

۰۱۴,۰۰۰۱۴,۰۰۰,سیستم اطفای حریق به همراه لوازم و تجهیزات جانبی۶

۰۱,۰۰۰۱,۰۰۰,تاسیسات مخابراتی، سانترال و تجهیزات مورد نیاز۷

۰۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,جمع کل تاسیسات۸

تأسیسات



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )
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 حقوق و مزایای کارکنان:

ردد که از این ی گبالغ م نفر 500عداد اشتغال مستقیم ایجاد شده و کارکنان شرکت پس از راه اندازی کاری به حدود ت

 واهند شد.خنفر در قسمتهای اداری و مالی و فروش مشغول به کار  16نفر در بخشهای مختلف تولیدی و  4۸4تعداد 

 خواهد شد:یلیون ریال م 325،311بالغ بر  جمع حقوق و مزایای ساالنه این افراد به شرح جدول ذیل

 

 

 

 

  

(میلیون ریال)

تعدادشرحردیف
متوسط حقوق ماهانه

)ریال(

جمع حقوق ماهانه

)ریال(

جمع حقوق و مزایای ساالنه

)م. ر(

۳۱۶،۰۹۳                                                           ۲۲،۵۷۸                                            ۴۶،۶۴۸،۹۰۷                                ۴۸۴           کادر تولید۱

۹،۲۱۸                                                                  ۶۵۸                                                   ۴۱،۱۵۲،۰۰۰                                    ۱۶               کادر اداری، مالی و فروش۲

۳۲۵،۳۱۱                                                   ۲۳،۲۳۷- ۵۰۰جمع۳

حقوق و مزایای کارکنان



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )
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 سوخت و انرژی:

 ه شرح جدول و آب مورد نیاز کارخانه ب)گاز، گازویل و بنزین( سوخت مصرفی  ،میزان برق مصرفی مورد نیاز

 ذیل برآورد و در هزینه های طرح لحاظ شده است.

 

 

 

 

 

 

  

مصرف سالیانهتعداد روز در سالتعدا شیفتمصرف هر شیفتمصرف ساعتیواحدشرحردیف
هزینه هر واحد

)ریال(

هزینه کل 

)م.ر(

                      ۶۴،۸۰۰                             ۹۰۰         ۷۲،۰۰۰،۰۰۰                                     ۳۰۰                      ۲                      ۱۲۰،۰۰۰                  ۱۵،۰۰۰کیلو وات ساعتبرق۱

                        ۱،۶۳۸                       ۲،۶۰۰               ۶۳۰،۰۰۰                                     ۳۰۰                      ۲متر مکعبآب۲

                      ۸۶،۴۰۰                             ۹۰۰         ۹۶،۰۰۰،۰۰۰                                     ۳۰۰                      ۲متر مکعبگاز۳

                          ۱،۸۰۰                        ۴،۰۰۰                ۴۵۰،۰۰۰                                     ۳۰۰                      ۲لیترگازوییل۴

                          ۲،۷۰۰                     ۳۰،۰۰۰                    ۹۰،۰۰۰                                     ۳۰۰                      ۲لیتربنزین۵

۱۵۷،۳۳۸    

سوخت و انرژی

جمع



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )
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 :هزینه های سرمایه گذاری طرح

منظور از سرمایه ثابت، آن گروه از دارایی های متعلق به واحد است که ماهیتی نسبتاً ثابت و دائمی دارند و به منظور 

ه برای فروش، نگهداری می شوند. به سرمایه ثابت، دارایی های سرمایه ای استفاده در جریان عملیات جاری شرکت و ن

 یا دارایی بلند مدت نیز اطالق می گردد. 

ستفاده قرار ابا گذشت زمان، سرمایه های ثابت به استثنای زمین )منظور زمینی است که برای احداث ساختمان مورد 

ا، باید در طی . بدین لحاظ بهای تمام شده این قبیل دارایی هگیرد(، قابلیت بهره دهی خود را از دست می دهندمی

استهالک  عمر مفیدشان، به طور منظم به تدریج به حساب هزینه منظور گردد. این کاهش تدریجی بهای تمام شده،

 ده می شود.خوانده می شود. ارزش قابل بازیافت دارایی مستهلک شده در تاریخ خروج از خدمت، ارزش اسقاطی خوان

مر مفید دارایی مازاد بهای تمام شده نسبت به ارزش اسقاط دارایی ثابت، نشان دهنده مبلغی است که باید طی دوره ع

 به عنوان هزینه استهالک در حسابها منظور شود. 

روشهای ه می توان از آن صرف نظر کرد. چنانچه ارزش اسقاط با بهای تمام شده دارایی، قابل توجه نباشد، در محاسب

ختلفی برای محاسبه هزینه استهالک وجود دارد که متداول ترین آن، محاسبه هزینه استهالک به روش خطی است م

که در این طرح از آن استفاده می شود. در این روش، مازاد بهای تمام شده دارائی نسبت به ارزش اسقاط، به طور 

به حساب هزینه های استهالک منظور می شود.  مساوی در طول دوره عمر آن تقسیم می شود و هر ساله این مقدار

به منظور تعیین میزان سوددهی و شاخصهای اقتصادی طرح الزم است بررسی های مالی که مشتمل بر برآورد هزینه 

)کل هزینه های سرمایه ای، هزینه های مواد اولیه، تعمیرات و نگهداری، باالسری، استهالک( و تنظیم جداول مالی  ها

ورت گیرد. به منظور تعیین وضعیت مالی نیز می بایست جداول سود و زیان، گردش وجوه نقدی و ترازنامه می باشد، ص

طرح برای دوره معین پیش بینی و تنظیم گردد. این جداول باید همزمان و هماهنگ تکمیل گردند زیرا در آنها ارقام 

 مشترکی وجود دارند که نیاز به همترازی خواهند داشت.

 

 



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح
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 در گردشسرمایه 

ت و نقدینگی سرمایه در گردشِ این واحد عبارت است از مجموعه امکانات، ارزش موجودیها و کار در جریان، مطالبا

داوم و استمرار عملیات، تعیین مبنای و حفظ ت فروشگذاری ثابت به منظور  جهت بکارگیری و بهره برداری از سرمایه

حصول و شرایط تگی به شرایط تجاری، بازرگانی در تهیه مواد، فروش ممیزان موجودیها، کار در جریان و مطالبات بس

دول ذیل جو به شرح  میلیون ریال 228،055معادل لذا کل سرمایه در گردش مورد نیاز طرح فنی کار در جریان دارد. 

 برآورد شده است.

 

 

 

 

 

هزینه کل

)میلیون ریال(

                                            ۱۵۱۰،۲۰۸روزمواد اولیه ۱

                                         ۱۵۲۷،۳۸۷روزموجودی کاال ساخته شده و در جریان ساخت ۲

                                        ۳۰۱۰۶،۴۲۳روزمطالبات۳

                                          ۳۰۸۴،۰۳۷روزتنخواه گردان نقدی۴

کل سرمایه در گردش مورد نیاز                                        ۲۲۸،۰۵۵

تعداد روز کاری شرح ردیف

سرمایه در گردش
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  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح
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صفحه :   

52  

 :و نگهداری اتتعمیر 

 ظر گرفته صورت درصدی از ارزش دارایی های عمده مربوطه در نهزینه های ساالنه تعمیر و نگهداری معموالً به 

ستگاه ها و با عنایت به میزان استفاده و استهالک د می شود. این درصد در رشته های مختلف صنایع متفاوت است.

 ت.ده اسبرآورد گردی میلیون ریال  533،748بالغ بر نیز بر اساس قوانین ناظر، جمع هزینه های تعمیر و نگهداری 

 

 

   

(میلیون ریال)

مورد نیازانجام شدهمورد نیازانجام شده

                  ۵،۷۴۸                        -             ۲۸۷،۴۰۰                        -%۲محوطه سازی۱

                 ۳۶،۰۰۰                        -           ۱،۸۰۰،۰۰۰                        -%۲ساختمان ها۲

              ۴۸۴،۰۰۰                        -         ۱۲،۱۰۰،۰۰۰                        -%۴ماشین آالت ۳

                     ۸،۰۰۰                        -                ۴۰۰،۰۰۰                        -%۲تأسیسات ۴

جمع           ۵۳۳،۷۴۸            -     ۱۴،۵۸۷،۴۰۰

هزینه های تعمیرات و نگهداری

درصدشرح داراییهاردیف

مبلغ کلارزش داراییها 
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 مطالعات مالي
  



 مطالعات امکان سنجی:

  ریتحر و چاپ ،یکپ کاغذ انواع دیتول واحد احداث طرح

 : مجری

 سوشیانت فیدار )سهامی خاص( شرکت

  مشاور:

 (تاپشرکت تراز امید پویا )

 

صفحه :   

54  

 خالصه پیش بینی های مالی طرح 

ظر نوضعیت نقدینگی شرکت جهت ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیالت پیشنهادی و همچنین سود مناسب با در 

 2۰ورت ه صسال ب ۵گرفتن پیش بینی های انجام شده بازپرداخت اقساط تسهیالت مالی بلند مدت ریالی ظرف مدت 

 ه است. منظور گردید درصد در سال 1۸و با سود بانکی مربوط به تسهیالت ریالی در دوران اقساط  سه ماههقسط 

 

 

 

  

 توجه:

 بر اساس محاسبات انجام شده،

 عمر مفید سال 10با در نظر گرفتن 

 ،از شروع بهره برداری طرح 

  %37.21نرخ بازده داخلی معادل 

 می باشد.
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 های طرح و نحوة تأمین منابع آنهزینه

خالصه هزینه های سرمایه گذاری ثابت وسرمایه درگردش مورد نیازطرح ونحوه تامین مالی ان درجدو ل زیر نشان داده 

 ده است :    ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ارقام به میلیون ریال)

جمعمورد نیاز تا تکمیلانجام شدهشرحردیف

    -                                                      زمین۱

۲۸۷،۴۰۰                                        ۲۸۷،۴۰۰                                       -                                                محوطه سازی۲

۱،۸۰۰،۰۰۰                                       ۱،۸۰۰،۰۰۰                                     -                                                کارهای ساختمانی۳

۱۲،۱۰۰،۰۰۰                                     ۱۲،۱۰۰،۰۰۰                                   -                                                ماشین آالت و تجهیزات۴

۴۰۰،۰۰۰                                           ۴۰۰،۰۰۰                                         -                                                تأسیسات۵

۷۱۹،۳۷۰                                         ۷۱۹،۳۷۰                                       -                                                پیش بینی نشده )%۵(۶

۱۵،۰۰۰                                              ۱۰،۰۰۰                                         ۵،۰۰۰                                          هزینه های قبل از بهره برداری۷

۱۵،۳۲۱،۷۷۰                                 ۱۵،۳۱۶،۷۷۰                           ۵،۰۰۰                                          جمع هزینه های ثابت۸

۲۲۸،۰۵۵                                         ۲۲۸،۰۵۵                                       -                                                اضافه میشود: سرمایه در گردش۹

         ۱۵،۵۴۹،۸۲۵    ۱۵،۵۴۴،۸۲۵                    ۵،۰۰۰جمع هزینه های طرح۱۰

هزینه های سرمایه ای 

(ارقام به میلیون ریال)

درصد از سرمایه گذاریجمعمورد نیاز تا تکمیلانجام شدهشرحردیف

%۵،۰۰۰۳،۴۴۴،۸۲۵۳،۴۴۹،۸۲۵۲۲سرمایه شرکت۱

%۰۱۲،۱۰۰،۰۰۰۱۲،۱۰۰،۰۰۰۷۸تسهیالت بانکی )معادل ریالی(۲

%۵،۰۰۰۱۵،۵۴۴،۸۲۵۱۵،۵۴۹،۸۲۵۱۰۰جمع منابع طرح۳

منابع مورد نیاز
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 :پیش بینی فروش

 

امل طرح کبا عنایت به موارد فوق الذکر، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری طرح، پیش بینی فروش در ظرفیت 

ا به رمبلغ فروش خواهد بود که ریال  1۸۰،۰۰۰تن کاغذ تحریر به مبلغ هر کیلو معادل  1۰۰،۰۰۰معادل فروش 

 میلیارد ریال بالغ می کند. 1۸۰۰۰

کاغذ ز خمیر ا  ٪۵۰در نظر است حداقل جهت تامین مبلغ اقساط ارزی تسهیالت مورد تقاضا، با عنایت به اینکه  توجه:

 اهد شد.، شرکت در تامین منابع ارزی از این منظر با مشکل مواجه نخویدی به صورت صادرات به فروش برسدتول
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 نتایج حاصل از بررسی های مالی طرح:

 بازپرداخت تازمان تسهیالت بازپرداخت نحوه و شرکت ترازنامه و دینق وجوه گردش زیان، و سود و عملکرد حساب بینی پیش

 است. گردیده ارائه گزارش پیوست  در کامفار افزار نرم تحت طرح مالی بررسی خروجی درنتایج کامل

 طرح لیدیتو محصوالت فروش قیمت و بازار در متعارف قیمتهای براساس کارخانه مصرف مورد اصلی مواداولیه قیمت 

 زینهه درصد۳ حدود احتیاط جانب رعایت منظور به. است گردیده تعیین مشابه محصوالت فروش قیمت اساسبر نیز

 منظور همین به تا است شده نظرگرفته در نشده بینیپیش و سربار هایهزینه بعنوان( استهالک جز به) تولید های

 دارائیهای ستهالکا و متداول نرخهای به نگهداری و تعمیرات هزینه .نماید تأمین را تولید های هزینه در افزایش میزان

 معادل نیز یاتیعمل های هزینه و گردیده منظور حسابها در دارائی و اقتصادی امور وزارت قبول مورد نرخهای به ثابت

 و روشف تولید، های هزینه برآورد به مربوط جزئیات .است گرفته قرار محاسبه مالک سال هر اداری های هزینه

 .است شده ارائه محاسبات مبنای و مأخذ ،ولادرجد مندرج شرح به لیهمواداو

 است. همنظورگردید درحسابها و محاسبه بدهی مانده به نسبت درصد 6ارزی  مدنی مشارکت در بانک تسهیالت سود 

 و ارائید توزار قبول قابل نرخهای براساسکشور و  مالیاتی جاری مقررات براساس برداری بهره از قبل های هزینه

 .است گرفته قرار محاسبه مالک اقتصادی امور

 تتسهیال پرداخت باز برای طرح عملیات از حاصل منابع میدهد نشان ضمیمه نقدی وجوه گردش جدول بطوریکه 

 .دنمای پرداخت سهام صاحبان به سود سال هر بود خواهد قادر شرکت آن بر عالوه و بود خواهد کافی مالی

 پذیرفت خواهد صورت ماهه 3 قسط 20طی الیم تسهیالت بازپرداخت. 

 هزینه احتساب با و درصد 37 حدود مالی تامین های هزینه استثناء به مرجع سال در فروش سر به سر نقطه سبتن 

 . شد خواهد بالغ درصد 65/20 به مالی های

 بازده خنر و درصد 21/37 حدود طرح( یاقتصاد) عمرمفید سال1۰برای داخلی بازده نرخ و سال 4.66ه سرمای بازگشت ورهد

 مایشن زیر جدول در طرح مالی های شاخص سایر. است شده گیرینتیجه درصد 88/80 سهام صاحبان حقوق شده تعدیل

 .است شده داده
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 جدول شاخصهای مالی طرح:

 

 

 

 

 

  

شاخصرقمشرحردیف

سال۱۰/۰۰عمر مفید منظور شده در طرح پس از بهره برداری کامل ازطرح۱

۲IRR(نرخ بازده داخلی طرح)درصد۳۷/۲۱

درصد۸۰/۸۸( IRRE) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام۳

۴NPVمیلیون ریال۶،۹۴۸،۰۹۴)خالص ارزش فعلی کل سرمایه گذاری(در نقطه تنزیل۲۵درصد

۵NPVEمیلیون ریال۹،۷۱۹،۷۳۷)ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام(درنقطه تنزیل ۲۷درصد

سال۴/۷دوره بازگشت سرمایه گذاری۶

درصد۳۷/۰۰نسبت نقطه سربه سر در سال مرجع )ظرفیت۱۰۰%(به استثناء هزینه های تامین مالی۷

درصد۲۰/۶۵نسبت نقطه سربه سر در سال مرجع )ظرفیت۱۰۰%( شامل هزینه های تامین مالی۸

دوران پرداخت و بازپرداخت تسهیالت بلند مدت۹
حداکثر۷ سال

)۲سال دوره مشارکت+۵سال دوره باز پرداخت(
سال

قسط۲۰ قسط سه ماههتعداد اقساط بازپرداخت۱۰

میلیون ریال۱۲،۱۰۰،۰۰۰تسهیالت ریالی بلند مدت۱۱

اطالعات کلی و خالصه مدیریتی
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 :نتیجه و پیشنهاد

 228،055 مبلغطرح  مورد نیازگردش  و سرمایه در یلیون ریالم 15،549،825سرمایه گذاری کل هزینه های  -

مبلغ ه قبل از بهره برداری کامل بو هزینه های  میلیون ریال 15،321،770ثابت دارایی های  و میلیون ریال

 دالر میلیون 55،000،000 پیش بینی گردیده است. حدود مربوطهول ابوده که مطابق جد میلیون ریال 15،000

 تأمین می گردد. ارزی از طریق صندوق توسعه ملیاز محل اخذ تسهیالت بلند مدت 

 حلیل با توجه به موارد مندرج در بخش فنی و مالی و با در نظر گرفتن استانداردهای فنی و نیز ت  -

نی و مالی فنسبت های مالی شامل: سودآوری، فعالیت، جاری و سایر نسبت ها، اجرای پروژه از توجیه کامل 

 برخوردار می باشد.

 

 

 

 

  

 توجه:

مالی و فنی بخش در مندرج موارد به عنایت با  

تحلیل نیز و فنی استانداردهای گرفتن نظر در با و    

  فعالیت، ،سودآوری: شامل مالی های نسبت

  ها، نسبت سایر و جاری

 مالی و فنی کامل توجیه از پروژه اجرای

 .باشد می برخوردار 
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 فارمحاسبات کام 
 


