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 فنی بررسی -2

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

 Rich Mineral Paper( با نام های کاغذ از کربنات کلسیم یا stone paperکاغذ از سنگ یا کاغذ ضد آب )

(RMP  .نیز شناخته می شود )بر اغذ عالوه کلسیم است.  این ک% ماده تشکیل دهنده کاغذ سنگی از کربنات  80

های منحصر به فرد دیگر هم هست. کاغذ سنگ، کامالً ضد آب است و محیطی دارای یکسری ویژگیمزایای زیست

گرفت.  ور شدن درون آب نخواهدحتی کار چاپی انجام شده روی آن نیز هیچ تأثیری از مجاور بودن و یا غوطه

ذ از همان ن نوع کاغکند، البته نه اینکه پاره نشود چرا که اساساً ایمقاومت می همچنین این کاغذ در برابر پاره شدن

 ابتدا هم با هدف بازگشت به چرخه بازیافت، تولید شده است.

 

 :کاربرد محصول -2-2

تولید می  میکرون برای کاربردهای مختلف 400میکرون تا  50کاغذ سنگ در گراماژهای )ضخامت (مختلف از 

ضدآب  خاصیت غذ سنگ در تهیه لیبل های چسبدار با گراماژهای مختلف و با ضریب چسبندگی باال واز کا.گردد

 .بودن استفاده می گردد

 :ی کنیمما اشاره ای آنهبا توجه به جدید بودن این کاغذ در زیر به بعضی از این کاربردها با درنظر گرفتن گراماژه

 گراماژهای نازک(SP)   : هایی نظیر بسته بندی های غذایی می باشدمناسب برا ی  کاربرد. 

 گراماژهای متوسط(RB)   :  ا کاربردهای مناسب برای کلیه امور چاپی نظیر کتابهای نفیس، نقشه ها ب

 .مختلف، ساک دستی ، مجالت، بروشورها، پاکت و غیره

  گراماژهای ضخیم(RB)  : فاده یه آنها استتهمناسب برای کلیه کاربردهایی که در امور روزانه از مقوا در

  میشود. جعبه ها و کارتهای اعتباری از این گروه هستند.

 

 رح فرآیند تولید:ش -2-3

  یشادربخش خردمرحله اول : خردشدن سنگ آهک حمل شده از معدن 

 برد مرحله دوم: تغذیه و اختالط مواد اولیه به نسبت های از پیش تعیین شده متناسب با نوع و کار

 ادامه اختالط و هم زدن تا آماده شدن مخلوطی یکنواخت و همگنمرحله سوم : 

 مرحله چهارم : استفاده از پرس های غلطکی ترکیبی و شکل دادن کامپوزیت به صورت ورق

 مرحله پنجم : عبور دادن ورقه شکل گرفته از ال به الی سیلندرهای تحت فشار

 گانه اطوکننده واعمال فشار و پهن کردن بیشتر ورق در دو جهت  5مرحله ششم : عبور غلطک های 

 مرحله هفتم : خنک کردن و هم زمان ادامه عملیات عبور از غلطک ها 

 کردن ورق کاغذ لورمرحله هشتم : 

 اغذکرت ورق های کوچک تر و یا تبدیل آنها به صو لورهای بزرگتر به  لورمرحله نهم : کناره بری و تبدیل 

 

 



4 

 

 اقتصادی  بررسی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

انی مصرف ترین ماده اولیه برای تولید محصوالت چاپ و نشر است.براساس آمار به دست آمده سرانه جهکاغذ مهم

کشور ما به طور  کیلوگرم کاغذ و در 150آمریکا کیلوگرم و در برخی از کشورهای توسعه یافته اروپا و  55کاغذ 

 کیلوگرم است. 22متوسط 

تن در سال  میلیون 2میلیون تن است که در کشور ما این رقم نزدیک به  40اکنون مصرف کاغذ در دنیا باالی  هم

ترس قابل دس یدرسد. از سوی دیگر، ظرفیت تولید کاغذ در ایران حدود یک میلیون تن برآورد شده اما میزان تولمی

درصد مصرف  30تا  25هزار تن است. بنابراین میزان کاغذ تولید شده در داخل کشور تنها جوابگوی  ۷00حدود 

 .گردددرصد نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می ۷5تا  ۷0باشد و حدود داخلی می

 

 سال گذشته :  3ت محصول در میزان صادرا -3-2

 گرمکیلوبرحسب 96-92صادرات از سال 

 1396 1395 1394 1393 1392 کدتعرفه

4۷0۷2000 - - - 1650 - 

48021000 1880 31250 - 1260 -  
 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3

لیت واحد تولیدی در کشور در زمینه تولید کاغذ درحال فعا 102حاضر حدود طبق آماروزارت صنایع در حال 

 کثرا زیراحدها از این واحدهای تولیدی،کاغذ تولید نمیکنند بلکه فقط برش می دهند واین وا هستند که بسیاری

 روند. اماتولیدکنندگان کاغذ درکشورچندکارخانه بزرگ می باشند.ای بوده و جزو واحد صنعتی به شمار نمیپله

هزار تن و  60د ذ ایران با حدوهزار تن در رتبه نخست، شرکت چوب و کاغ 1۷5کارخانه چوب و کاغذ مازندران با 

نده اصلی هزار تن تولیدکن 10تا  2هزار تن و چند واحدنیز با تولید حداکثر  40تا  35شرکت کهریزک با 

ه مجموعا کارخانه فعال درکشور به بهره برداری رسیده است ک 3کاغذهستند. امادرزمینه تولید کاغذسنگی 

بی برای غذسنگی به تازگی واردبازارشده است وجایگزین مناستن کاغذ فعال هستند.کا 20000باظرفیت حدود

 کاغذمعمولی نیزمی باشد.

 

 سال گذشته : 3ت محصول در میزان واردا -3-4

 مبرحسب کیلوگر96-92واردات از سال 

 1396 1395 1394 1393 1392 کدتعرفه

4۷0۷2000 1195094 211901 - 938864 544914 

48021000 2003 1180 11668 1639 15 
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 بررسی مالی: -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 (دالر)

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 5000 - 5000 زمین

 72010 - 72010 ساختمان ها و محوطه سازی

 11338  11338 تاسیسات

 200000 2500000 0 ماشین آالت و تجهیزات

 2600  2600 وسائط نقلیه

 7160  7160 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 29810  29810 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 1275  1275 هزینه های قبل از بهره برداری

 329193 2500000 134568 جمع سرمایه ثابت

 329193 جمع کل

 است . ریال در نظر گرفته شده 80000نرخ برابری ارز در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی دالر 

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ( دالر) 

 جمع کل 

 (میلیون ریال)

 21417  21417 ماه (2خرید مواد اولیه )

 759  759 ماه (1حقوق و دستمزد )

 164  164 ماه ( 1سایر هزینه ها )

 22340  22340 جمع

 22340 جمع کل
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 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 35000 14000000 2500 تولید سالن

 18000 12000000 1500 انبار

 1350 9000000 150 سوله تاسیسات

 2100 14000000 150 سالن آزمایشگاه

ساختمانهای اداری 

 ،رفاهی،خدماتی
400 12000000 4800 

 10760 10760000000 - محوطه سازی

 72010 - - جمع

 
 

 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 برق
کیلو وات به همراه تابلوی اصلی وفرعی  700انشعاب

وکابل کشی و موتور ژنراتور وپست برق وسایر 

 تجهیزات

7320 

 گاز
 متر مکعب 10000انشعاب واشتراک

 به همراه طراحی شبکه ولوله کشی
980 

 850 به همراه لوله کشی وسایر وسایل  اینچ 2/1انشعاب  آب

هوای 

 فشرده
 1400 مکعبیمتر  20کمپرسور صنعتی 

 600 24000عدد اسپیلت  10 سرمایش

سیستم 

 ارتباطی
 188 خط تلفن به همراه کابل کشی2

 11338  جمع
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 اشین آالت و تجهیزاتم  -4-4

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 خط تولیدکامل

 GWELLشرکت 
1 2500000 2500000 80000 200000 

 200000     جمع

ولید، شامل: )ماشین آالت تولید، دانش فنی ت GWELLمجموعه کامل ماشین آالت تولید کاغذ سنگی

 ( فرموالسیون، آزمایشگاه، نصب، راه اندازی و آموزش

 یشگاهی ، اداری و ایمنی :لوازم آزما  -4-5

 

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 کلارزش 

 )میلیون ریال(

 4000 4000000000 1 لوازم آزمایشگاهی

 2200 2200000000 1  اداری

 960 960000000 1 ایمنی

 7160   جمع

 

 

 : وسائط نقلیه -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 200 40000000 5 جک پالت

 2400 1200000000 2 تنی3لیفتراک 

 2600   جمع
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 بل از بهره برداری :قهزینه های   -4-7

 )میلیون ریال( هزینه کل شرح

 70 هزینه مطالعات و مشاوره و کارشناسی

 20 هزینه تنظیم و ثبت قراردادها

 60 هزینه حقوق و دستمزد در دوره اجرا

 413 سانیهزینه آموزش نیروی انسانی  وراه ان

 712 هزینه راه اندازی آزمایشی

 1275 جمع
 

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

 سته بندی مورد نیاز:نوع ، مقدار و هزینه مواد اولیه و ب -4-8

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

Pvc 20000 - 200 100 تن 

 12500 - 2.5 5000 تن کربنات کلسیم

 48000 - 120 400 تن فوم زا

 48000 - 120 400 تن استابیالیزر

 128500     جمع

 انسانی مورد نیاز: نوع ، نیروی -4-9

 )میلیون ریال( جمع حقوق ساالنه جمع حقوق ماهانه)ریال( حقوق ماهانه  تعداد شرح

 اداری :کادر 

 480 40000000 40000000 1 مدیریت

 900 75000000 15000000 5 کارمند

 کادر تولید :

 1200 100000000 20000000 5 متخصص

 1620 135000000 15000000 9 ماهر

 1872 156000000 13000000 12 غیر ماهر

 3036    %50هزینه رفاهی 

 9108   32 جمع
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 انرژی ساالنه:زینه مصرف سوخت و ه -4-10

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 Kw700 134400 1400 1882 برق

 24 4000 6000 مکعب متر آب

 15 1500 10000 مکعب متر گاز طبیعی

 44 400 109500 دقیقه ارتباطات

 1965    جمع

 ساالنه: عمیر و نگهداری استهالک و ت -4-11

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 1440 2 5041 7 78010 ساختمان و محوطه سازی

 1134 10 1134 10 11338 تأسیسات

 8000 4 20000 10 20000 ماشین آالت و تجهیزات

 716 10 1432 20 7160 اثاثیه و لوازم اداری

 104 4 520 25 2600 نقلیهوسیله 

 11394  28127   جمع

 رآورد درآمد  ساالنه:ب -4-12

 شرح
 تولید ساالنه

 )تن(

 فروش واحد

 ) ریال( 

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 (یورو)

 کل درآمد

 )میلیون ریال(

 360000  360000 60000000 تن 6000 کاغذ سنگی 

 360000     جمع

  ریال محاسبه شده است.       30160000 تنقیمت تمام شده محصول به ازای هر 

  می باشد.ریال  60000000محصول مشابه در بازار  تنقیمت فروش هر 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 

اشد. بیز می ناساسی وپرمصرف تامین کاغذ درکشورماازدیرباز ازطریق واردات انجام شده است وکاغذ دررده کاالهای 

 وبخاطرتکنولوژی وکمبود مواد اولیه آن امکان تولید درکشور بسادگی میسر نمی باشد.

عالوه بر  تواند آن میتولیدر حال رونق است و در صورت « کاغذ »آهک به تازگی برای تولید سنگ گیری از بهره اما

جهت جلوگیری ازواردات وهمچنین افزوده مناسبی آهک، ارزشعادن سنگمزیست و فعال کردن حفاظت از درختان، محیط

ین نوع اکه  ه استبا صرف برای کشور ما بسیارمی باشد وپایه آهکی زیرا تمام ایران مملو از سنگها بابا صادرات ایجاد کرد. 

ی غنک آنها نگ آهسمیباشد چون معادن کشورها از جمله کشورهای اروپایی به صرفه ن یرکاغذ راتولید نماید اما برای سا

 نمی باشد.

ومشکالت  مت هابررسی الزم نشان میدهد باتوجه به امکانپذیری این طرح درکشور ازچندسال پیش دریزد و باالبودن قی

 صرفه می باشد.  واردات کاغذ،تولید این محصول ازنظر مالی واقتصادی نیز بسیارمقرون به

 

 

 :ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان – 6

 ماده اولیه تولید کاغذ سنگی ( %80معدن سنگ آهک در استان گلستان) 10داشتن  -

 شرایط مناسب فروش برای این محصول در بازار -

 منستانشور ترکو هم مرزبودن با کبازارهای آسیای میانه و ارتباط با استان های خراسان شمالی، مازندران، سمنان  -

 استفاده از معافیت های مالیاتی در مناطق محروم ومنطقه ویژه اقتصادی -

 شرکت شهرکهای صنعتی استان از ارزان قیمت به زیربنایی خدمات سایر و گاز برق، آب، زمین، تأمین -

 امکان صادرات کاال -

 تکنولوژی جدید ودردسترس -

م فاضالب صنعتی، کیلوگر 19کیلوگرم مواد زائد جامد، تولید  150درخت، تولید  20قطع با تولید هر تن کاغذ سنگی از  -

 لیتر آب جلوگیری میشود 59000کیلوگرم کربن، هدر رفتن  900انتشار 

 : تماس اطالعات -7

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 نام شرکت : شرکت کیفیت سازان سبز

 مع فرازآدرس : گرگان . خیابان مالقاتی ششم.مجت

 01۷-32252209تلفن تماس : 

  hsjavad@yahoo.com  پست الکترونیک :
 دستگاه اجرایی مربوطه :سازمان صنعت معدن تجارت استان گلستان 

 نام و نام خانوادگی نماینده :خانم مهندس سمانه رضایی

 ازمان صنعت معدن تجارتس -شکاری هفتم-اریبلوارشک -آدرس :گرگان

 01۷32345461-4تلفن تماس :

 smtgol.barname@chmail.ir: پست الکترونیک

mailto:hsjavad@yahoo.com
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