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 معرفی پروژه -1

 

 رکاغذ از ضایعات کشاورزیتولید خمی    عنوان طرح : -1 -1

 استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 محصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

 تن در سال 20000خمیرکاغذ از ضایعات کشاورزی با ظرفیت ساالنه  

  (                 میلیون ریال 122900:    یریال  - یورو1055000کل سرمایه گذاری مورد نیاز : ) ارزی :   -1-4

 : میلیون ریال 228400 سرمایه ثابت 

 : میلیون ریال 82000 سرمایه در گردش 

 لیه مورد نیاز :نوع مواد او -1-5

 از حاصل اصلی جانبی محصول گندم ماده اولیه اصلی در این طرح کاه و کلش گندم می باشد. کاه

 امد غذایی جیره در فیبر عنوان به دامپروری در آن از بخشی حاضر حال در و است گندم برداشت

 استان در المث بطور.ماند می باقی مزارع در گندم کاه توجهی قابل مقادیر ایران در. شود می استفاده

 و جبرن و جو قبیل از کشاورزی پسماندهای سایر بین در که شده گزارش تن 778000 حدود گلستان

 کل در %54 اب گندم پسماندهای همچنین .است دارابوده را مقدار بیشترین آفتابگردان، و توتون و پنبه

 باشد. می دارا را استحصال قابل پسماندهای تولید از سهم بیشترین کشور،

 درصد 100خل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در دا -1-6

 نفر   40 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

 درصد 23  ولید در نقطه سربسر :تدرصد میزان  -1-8

 درصد  5/33  ( :IRRرمایه گذاری کل ) نرخ بازده س -1-9

 سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

 ی شدهدانش فنی این طرح در شرکتهای دانش بنیان داخلی از جمله پارک علم و فناوری گیالن بوم

 شد.با می قابل تهیهنیز است البته ماشین آالت موردنظر  از کشورهایی نظیر اسپانیا، آلمان و چین 
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 فنی بررسی -2
 

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 1-2

ی از خمیر که مخلوط شوند می محسوب کاغذ صنایع اولیه ماده ترین مهم بعنوان کاغذ خمیر و چوب خمیر

اردات ات و وشماره تعرفه گمرکی در لیست راهنمای مقررات صادر سلولز ،چسب و مواد افزودنی می باشد.

 می باشد.47069200 شماره تعرفه گمرکی سایر موادالیافی سلولزی باشرح محصول خمیر از 

 حصول:کاربرد م -2-2

 کاغذ از وتینگ محصول مورد بررسی می تواند به عنوان ماده اولیه در کارخانجات تولید مقوا ، کاغذ فلو

ه یه کنگریا ال ضایعات کشاورزی بکار گرفته می شود و بطور عمده در تولید بخشی از مقوا )کاغذ فلوتینگ

 ای میانی مقوا( استفاده می گردد. 

 رح فرآیند تولید:ش -3-2

کسته یایی شفرآیند خمیر سازی ساختار درونی مواد سلولزی به صورت مکانیکی گرمایی و شیمدربطورکلی 

 تبدیل می شود که درادامه آورده شده است:شده و به یک توده لیفی 

 کشاورزی ضایعات ساقه و کاه پخت-1

 معین شارف و حرارت درجه در برج این در. گیرد می صورت پخت برج در ضایعات ساقه و کاه پخت عملیات

 .شوند جدا ازهم نآ سلولزی وغیر تاموادسلولزی شده ترکیبقلیاییشیمیایی ازموادمشخصی بامقداروساقه کاه

 (washing plant) خمیر شستشوی-2

 به شستشو عملیات و شود می منتقل شستشو سیستم به( ای قهوه خمیر) پخت سیستم از خروجی خمیر

 .گیرد می صورتمیانی کن درخمیر و خالء شستشو استوانه سه وتوسط همسو جریان روش

 ( screening) خمیر کردن غربال-3

 بر ازیس جدا عمل و شود می پلمپ مرکز از گریز صافی به  شدن مخلوط و رقیق از پس شده شسته خمیر

 تذرا دیگر به نسبت کمتری مخصوص وزن که خمیر الیاف. گیرد می صورت مخصوص وزن اختالف اثر

 .شود می یرهذخ غلیظ شدن،خمیر خشک از وپس یابند می انتقال تغلیظ برجهای به قیف دارندازباالی خمیر

 (bleaching plant) زدایی رنگ-4

 چند یط و شود می منتقل کننده سفید برج به و شده مخلوط کننده سفید محلول با شده تغلیظ خمیر

 تغلیظ شده سفید خمیر.گیرد می صورت کردن سفید عملیات شستشو و شیمیایی مواد کردن اضافه مرحله

 .باشد می مقوا و کاغذ محصوالت تولید از استفاده آماده و
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 اقتصادی  بررسی -3
 

 رآورد تقاضای محصول:ب - 1-3

 ه می شودستفادبا توجه به اینکه این محصول به عنوان محصول واسطه در کارخانجات تولید کاغذ و مقوا ا

ن مانه بهیعات ساکارخانجات به عنوان میزان تقاضا برآورد شده است که براساس اطاللذا ظرفیت تولید این 

 ست.هزار تن شناسایی گردیده ا 2300کاغذ و مقوا با ظرفیت  فعال واحد تولیدی 350یاب حدود 

 

 سال گذشته :  3میزان صادرات محصول در  -2-3

 1393 1394 1395 1396 97ماهه  9 مقدار

 - 1190 1537 6422 11092 تن
 مأخذ: اتاق بازرگانی تهران

 

 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3

 براساس اطالعات سامانه بهین یاب میزان تولید محصوالت در کشور در جدول ذیل آمده است.

 ظرفیت اسمی تولید)تن( استان نام واحد نام محصول ردیف
1 

خمیرکاغذ از ضایعات 

 کشاورزی

 18000 گلستان کاغذتسکا فرآوری

 5000 لرستان پدیده صنعت آویژه 2

 2500 همدان الوندانیز پارسیان 3

 1100 خوزستان حریر دز خمیرکاغذ از ضایعات 4

 650 اصفهان قدرت اله مسافری خمیرکاغذ از ساقه غالت 5

 27250 جمع کل

عات ز ضایاهمچنین براساس آمار سامانه بهین یاب در خصوص محصوالت جایگزین یعنی انواع خمیرکاغذ  

ایی شده واحد تولیدی فعال شناس 175( تعداد 2101512326و  201011330مقوا و کاغذ )با کد آیسیک 

کاغذ مازندران  ب وهزارتن آن مربوط به کارخانه چو 210هزار تن تولید دارند که البته  580است که حدود 

 می باشد.

 

 سال گذشته : 3میزان واردات محصول در  -4-3

 1393 1394 1395 1396 97ماهه  9 مقدار

 0.8 - 0.5 60 - تن
 مأخذ: اتاق بازرگانی تهران
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 مالی: بررسی -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 کل جمع

 )میلیون ریال(

 20000 - 20000 زمین

 45600 - 45600 ساختمان ها و محوطه سازی

 24000 - 24000 تاسیسات

 109500 1055000 4000 ماشین آالت و تجهیزات

 2800 - 2800 وسائط نقلیه

 4000 - 4000 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 20000 - 20000 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 2500 - 2500 هزینه های قبل از بهره برداری

 228400 1055000 122900 جمع سرمایه ثابت

 82000 درگردشجمع سرمایه 

 310400 جمع کل

ر گرفته در نظریال  100000در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی  )یورو(نرخ برابری ارز

 شده است .

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ) یورو (

 جمع کل 

 (میلیون ریال)

 78500 - 78500 ماه ( 2خرید مواد اولیه )

 2000 - 2000 ماه ( 2حقوق و دستمزد )

 1500 - 1500 ماه ( 2سایر هزینه ها )

 82000 - 82000 جمع
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 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 28000 8 3500 تولیدسالن 

 11200 8 1400 انبار

 1800 5 360 و تصفیه خانه تأسیسات

 2100 10 240 ،رفاهی و نگهبانیاداری

 2500 5/0 5000 محوطه سازی

 45600 جمع

 

 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 12000 کیلووات 900 برق رسانی

 2000 اینچ 4/3 آبرسانی

 700  گازرسانی

 8000  سیستم تصفیه پساب

 1300  )گرمایش و...(سایر

 24000 جمع
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 ماشین آالت و تجهیزات  -4-4

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 1 سیکلونی 4آسیاب 

1055000 1055000 4000 109500 

 1 جداکننده مغناطیسی

 1 سیستم پخت)دایجستر(

 1 سیستم انتقال

 1 سیستم ذخیره

 1 سیستم پرس آبگیری 

 1 خمیرگیر

 1 تصفیه کننده

 1 غلطک خمیر

 1 سیستم سانتریفیوژ

 1 سیستم سرند

 1 هدباکس

 109500 4000 1055000 1055000 جمع
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 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-5

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 2000 2000 1 لوازم آزمایشگاهی

 1500 1500 1 اداری

 500 500 1 ایمنی

 4000 جمع
 

 لیه :وسائط نق -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 1300 1300 1 لیفتراک

 900 900 1 تراکتور بیل دار

 600 600 1 وانت

 2800 جمع

 

 بل از بهره برداری :قهزینه های   -4-7

 شرح
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 500 هزینه مطالعات 

 500 اخذ مجوزها و..هزینه 

 500   اجرا ههزینه دور

 1000 هزینه راه اندازی آزمایشی

 2500 جمع
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 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

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

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزیارزش 

 (یورو)

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 352000 - 352000 64000 تن کاه و کلش

 108000 - 108000 3600 تن سدیم هیدروکساید

 3000 - 3000 1500 تن آهک

 8400 - 8400 42 تن (ppموادبسته بندی)کیسه

 471400 - 471400 جمع

 

 مورد نیاز: نیروی انسانینوع ،  -4-9

 تعداد شرح
 حقوق ماهانه

  )میلیون ریال(

 جمع حقوق ماهانه

 ریال(میلیون )

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 480 40 40 1 مدیریت

 1728 144 16 9 کارمند

 کادر تولید :

 2100 175 25 7 متخصص

 3072 256 16 16 ماهر

 1092 91 13 7 غیر ماهر

 4236 %50هزینه رفاهی 

 12708 جمع
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 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -4-10

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 Kw 1400000 1200 1680 برق

 3M 50000 5700 285 آب

 3M 30000 1500 45 گاز

 180 10000 18000 لیتر بنزین

 15 300 50000 دقیقه تلفن

 2205 جمع

 استهالک و تعمیر و نگهداری  ساالنه: -4-11

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 912 2 3192 7 45600 ساختمان و محوطه سازی

 1200 5 2400 10 24000 تأسیسات

 5475 5 10950 10 109500 ماشین آالت

 140 5 560 20 2800 وسیله نقلیه

 200 5 800 20 4000 اداری،ایمنی و آزمایشگاه

 0 - 2000 10 20000 متفرقه و پیش بینی نشده

 7927  19902 جمع

 برآورد درآمد  ساالنه: -4-12

 شرح
 تولید ساالنه

 )تن(

 فروش واحد

 ریال( میلیون )

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 (یورو)

 کل درآمد

 )میلیون ریال(

 640000 - 640000 32 20000 خمیرکاغذ

 640000 - 640000 جمع

  ریال محاسبه شده است.       26.685.850  تنقیمت تمام شده محصول به ازای هر 

  ریال   32.500.000محصول مشابه در بازار  تنقیمت فروش هر 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 

 و ترین مهم. تاس تامین قابل بازیافتی باطله های کاغذ و کشاورزی ضایعات جنگلی، درختان از کاغذ خمیر

 و شورک در جنگل سرانه فقر متاسفانه که است جنگلی درختان کاغذ، خمیر تولید منبع ترین مناسب

 امروزه اسب،من های گونه جایگزینی عدم و اخیر دهه دو یکی در ها جنگل از رویه بی و نامناسب برداشت

 از اولیه مواد تامین رو این از. است آورده وجود به کشور سازی خمیر صنایع برای را شدیدی های محدودیت

،  کاغذسازی روخمی صنایع در جو و گندم کلش و کاهمانند کشاورزی ضایعات از استفاده منجمله دیگر منابع

 .باشد می طبیعی منابع حفظ جهت مناسب راهکاری

ین انظر در  مورد از آنجایی که استان گلستان یکی از قطبهای تولید گندم در کشور می باشد لذا مواداولیه

  مزیت قابل مالحظه ای محسوب می شود.طرح در دسترس بوده که 

 

 

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

 

 کلش گندم(دسترسی آسان به مواد اولیه )کاه و  -

 راه ترانزیت ( –رودگاه ف  -دسترسی به راه های ارتباطی )راه آهن -

 نزدیکی به گمرک اینچه برون -

وابط ضو رعایت برخورداری از معافیت های مالیاتی در صورت اجرا در یکی از شهرکهای صنعتی  -

 مربوطه
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 : تماس اطالعات -7

 

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 چکاد ارزش هیرکان نام شرکت :

 نب مالقاتی نهمج -یابان مالقاتیخ-گرگان آدرس :

 01732327200 تلفن تماس :

 mahyarzargaran@gmal.comپست الکترونیک :

 

 

 

 

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 گلستان استان تجارت معدن صنعت سازمان: مربوطه اجرایی دستگاه

 رضایی سمانه مهندس خانم: نماینده خانوادگی نام و نام

 تجارت معدن صنعت سازمان -ششم شکاری-بلوارشکاری -گرگان: آدرس

 0173245461-4: تماس تلفن

 : الکترونیک پست


