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 نام محصول پاکت کاغذي چندالیه

 ظرفیت پیشنهادي طرح میلیون عدد 40

 عمده مواد اولیه مصرفی خارجی -داخلی  کاغذ کرافت

  کاربردهاي متداول محصول  پاکت سیمان و گچ

  مدت زمان ساخت  ماه  18

  حمحل پیشنهادي اجراي طر  ابهر شهرك صنعتی افق

 ارزش ماشین آالت خارجی= داخلی  )ریال.م( 7221

  ارزش تقریبی تاسیسات زیربنایی    )ریال.م( 995 

 میزان نیاز سالیانه محصول در کشور میلیون عدد 1075

 میزان نیاز سالیانه محصول در استان میلیون عدد 10

  مصرف سالیانه کشورمیزان  میلیون عدد  967

  ساله 5ود یا نیاز تا پایان برنامه میزان کمب میلیون عدد  108

  دیماند برق کیلو وات  130

  تعداد پرسنل در دوران بهره براداري نفر 39

 اشتغال زایی غیر مستقیم نفر  650

  دوره بازگشت سرمایه  سال  1.2

  درصد فروش در نقطه سربسر  درصد  25.8

  میانگین واردات دو سال گذشته تن  3750
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 )دالر(ارزي -

 )میلیون ریال(ریالی  15557.4 اري ثابت طرحسرمایه گذ

 )میلیون ریال(مجموع  15557.4

 )دالر(ارزي -

 )میلیون ریال(ریالی  10889.08 سرمایه در گردش طرح

 )میلیون ریال(مجموع  10889.08

 زمین مورد نیاز )متر مربع( 5000

 )متر مربع(تولیدي  700

 )متر مربع(انبار  700 زیربنا

 )متر مربع(خدماتی  324

 )متر مکعب(آب  4800

 )کیلو وات(برق  900000 مصرف سالیانه آب،برق و گاز

 )متر مکعب(گاز  4500

با توجه به موقعیت مناسب منطقه  و به علت وجود کارخانجات تولید گچ و سیمان در منطقه : رویکرد اقتصادي
اي ارتباطی مناسب احداث کارخانه تولید پاکت هاي چند و دسترسی آسان به مواد اولیه به علت وجود راه ه

 .الیه کاغذي داراي صرفه اقتصادي قابل قبولی خواهد بود
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 مقدمه

 نقل و حمل جهت مناسب بندي بسته ، محصوالت اکثر تولید در نیاز مورد فاکتورهاي مهمترین از یکی

 بررسی مورد باید نظر مورد صولمح مشخصات و شرایط تمامی امر این در لذا . باشد می ونگهداري

 تشکیل اولیه اد مو عمده که آهک و گچ عظیم معادن داشتن دلیل به ایران حاضر حال در .قرارگیرد

 از . دارد قرار سیمان تولید استراتژیک قعیت مو نظر از کشورها برترین از یکی جزو هستند سیمان دهنده

 اقتصادي رشد به دستیابی و کشور اقتصادي توسعه رمنظو به آمده عمل به هاي ریزي برنامه طبق طرفی

 بنابراین ضروریست هدف این به نیل جهت عمرانی و اقتصادي زیربناهاي وجود سال، در درصد8

 ضروریست بسیار باشد می اقتصادي ساختهاي زیر ساخت جهت مهمترینمحصوالت از یکی که تولیدسیمان

 محصولو این باالي حجم دلیل به ساز و ساخت محل به انهکارخ از گچ و سیمان نقل و حمل میان این در.

 بندي بسته یعنی طریق دو به محصول این ا لذ است برخوردار اي ویژه اهمیت از آن کاربرد نوع نیز

 کارخانه احداث منظور به پروژه این . گردد می عرضه اي فله صورت به نیز و کاغذي درپاکتهاي

 و است پذیرفته انجام سیمان و گچ کارخانجات تولیدي حصوالتم بندي بسته جهت سیمان تولیدپاکت
 یکی که سیمان جانبی صنایع توسعه و واحدها قبیل این احداث راهگشاي بتواند آن اطالعات که امیداست

 .باشد است کشور هر در مهم ازصنایع
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  : تاریخچه بسته بندي و انواع آن 

تاریخ نشان داده است که در ابتداي تمدن بشري نیازي به بسته بندي مواد غذایی نبود، بلکه مردم براي 
تا زمانی که پناهگاه هاي دایمی براي خود پیدا  به دست آوردن غذا از محلی به محل دیگر می رفتند

در چنین شرایطی ناچار بودند غذا را از محل هاي مختلف جمع آوري کنند و به محل سکونت . کردند
این نیاز باعث شد که اولین انواع بسته بندي نظیر کدوهاي خشک شده، صدف ها، برگ ها، . خود بیاورند

براي انتقال آب، شیر، ماست، روغن یا دوغ . ورد استفاده قرار بگیرندپوست حیوانات و دیگر مواد طبیعی م
از شاخ حیوانات براي حمل و نقل و ذخیره غذا و محصوالت کشاورزي . از پوست حیوانات استفاده می شد

 ).هنوز در مناطق استوایی از بامبو براي ذخیره سازي مواد غذایی استفاده می شود(استفاده کردند 

انقالب صنعتی، جهان را با . صنعتی به راستی تحول اساسی در نظام تولید کاالیی ایجاد کرد ظهور انقالب
تنوع کاالها و رقابت فشرده میان تولید کنندگان و بازرگانان به . فوران کاالهاي گوناگون صنعتی روبرو کرد

پیشرفت بیشتر، علوم با . کردبازاررا نیز عالوه بر علوم دیگر وارد مجموعه سیستم  بسته بنديتدریج 
توسعه بسته بندي . دیگري نظیر روان شناسی فردي، اجتماعی و ارگونومی به این مجموعه اضافه شد

سبب مستقل شدن این صنعت از مجموعه صنایع دیگر شد و رقابت و نیاز سبب گردید که صنایع بسته 
امروزه صنایع بسته  .ص دهدبندي سهمی قابل توجه از بودجه هاي شرکت هاي تولیدي را به خود اختصا

تاریخچه بسته بندي فلزي نیاز به بسته بندي بهتر و . بندي تبدیل به یک تکنولوژي قدرتمند شده است
براي مدت . قوطی سازي از زمان ناپلئون شروع شد. مقاوم تر منجر به پیدایش و توسه ظروف فلزي گردید
ل قرن بیستم، قوطی هاي فلزي که شکلی از اوای. مدیدي قوطی هاي کنسرو با دست ساخته می شد

بهداشتی داشت رواج یافت و این امکان به وجود آمد که بتوان از تجهیزات سریع تري براي ساخت، پر 
تاریخچه بسته بندي کاغذي و مقوایی تاریخچه و سیر . کردن و بستن درب قوطی هاي فلزي استفاده نمود

چه ساخت کاغذ بر می گردد، اگرچه چوب و محصوالت فرعی تکاملی بسته بندي با مقوا و کاغذ به تاریخ
دیگر آن از دیر باز در خدمت بشر بوده، ولی بسته بندي به صورت مقوایی و کاغذي پس از پیدایش کاغذ 

 .به وجود آمد و روند تکمیلی خود را تاکنون به سرعت طی نموده است
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پانیایی ها براي تولید خمیر از آسیاب هاي آبی اس. نخستین کارخانه کاغذ اروپا در اسپانیا به وجود آمد
استفاده نمودند و کم کم توري سیمی جایگزین توري هاي بامبو که به وسیله چینی ها به کار می رفت، 

در ایران بعد از کارخانه سمرقند که توسط . بعد ها این هنر وارد کشورهایی دیگر نظیر فرانسه و هلند شد
در کهریزگ احداث شد که کاغذ هاي  1328ن کارخانه کاغذ سازي در سال چینی ها اداره می شد، اولی

باطله را براي تولید کاغذ و مقوا استفاده می کرد، بعد از آن تعدادي واحد تولیدي دیگر در سایر نقاط 
براي تولید کاغذ » هفت تپه خوزستان«در  1349اولین کارخانه مدرن ایران در سال . ایران به وجود آمد

متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ایران . احداث شد) baggasse(حریر با استفاده از تفاله نیشکر هاي ت
با استفاده از خمیر هاي وارداتی و خمیر هاي داخلی، کاغذ هاي کرافت و بسته بندي را تولید ) چوکا(

قتی دکتر گردد، و می بر 1843تاریخچه بسته بندي پالستیکی توسعه صنعت پالستیک به سال . نمود
Montgomeric  جراح آفریقایی گزارش داد که می توان با استفاده از ماده اولیه کائوچو)Percha 

gutta (بعد از این که شرکت . دسته خوبی براي چاقو ساختgutta Percha  شکل گرفت جوهردان و
  .توپ بیلیارد نیز تهیه گردید
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معرفی محصول   -1  
پاکت هاي کاغذي چند الیه یکی از انواع کاالهاي مورد استفاده در صنایع بسته بندي به حساب می آیند که 
اغلب در صنایع سیمان براي حمل و نقل و نگهداري و کودهاي شیمیایی یا سایر محصوالت شیمیایی به کار می 

ز گونه هاي متفاوت پاکت هاي تولید شده را در تصاویر زیر نمونه اي از انواع کارکرد این نوع کاالها و نی. رود 
در این طرح مراحل مختلف تولید این نوع پاکت هاي چند الیه کاغذي که بیشتر به منظور بسته . نشان می دهد 

  .گیرد بندي سیمان و موارد مشابه استفاده می شود ، مورد بررسی قرار می

  

  

Open-Mouth,Pinch Bottom,Gusseted sacks Open-Mouth,Pasted,Flat Sacks 

 

  min max   

 

  min max   
a 50 cm  135 cm   a 40 cm 128 cm   
b 30 cm 70 cm   b 30 cm 70 cm   
        c 7 cm 22 cm   

                

   

  

 

 

 

  

 

 

Open-Mouth,Sewn,Flat or Gusseted Sacks Open-Mouth,Sewn,Flat or Gusseted Sacks 

 

  min max   

 

  min max   
a 45 cm  135 cm   a 45 cm  135 cm   
b 30 cm 70 cm   b 30 cm 65 cm   
c 15mm 15mm   e 5 cm 23 cm   

        

n 15 mm 15 mm   

Valved,Pasted,Flat Sacks (with normal or special valves) 

 

 
min max   

a 45 cm 128 cm   
b 30 cm 70 cm   
c 7 cm 22 cm   
i 9 cm 24 cm   
f 8.5 cm 23 cm   
v 7 cm 22 cm   
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   پاکتهاي کاغذي چند الیهتولید  انسنجیگزارش امک

 :پاکت دو سر بسته دهانه دار 
  .اتوماتیک در سیستم هاي بارگیري سریع مورد استفاده قرار می گیرد)  packer( این نوع پاکت توسط پرکن هاي 

  :به شرح زیر است پاکتسایز استاندارد این اینگونه 

  

 
. جهت صنایع سیمان، گچ، مواد معدنی، پودرهاي میکرونیزه و مواد شیمیایی می باشد پاکت عمده مصرف اینگونه
بصورت اتوماتیک انجام می گیرد و بواسطه دهانه دار بودن پاکت ها محیط بارگیر خانه  پاکتبارگیري در اینگونه 

  .بدور از هرگونه آلودگی می باشد
  .و تماس مستقیم با مواد از عمده مزایاي اینگونه بسته بندي می باشد بارگیري آسان، سریع و بدور از هرگونه آلودگی

از جمله مزایاي اینگونه بسته بندي در خصوص مواد شیمیایی عدم نشت و یا خروج مواد شیمیایی و محافظت از ورود 
ندي ببسته ول جهت باالبردن استحکام و حص. ندي بواسطه ماهیت کرافت می باشدبهرگونه ناخالصی به داخل بسته 

ضمنا بواسطه چاپ پذیري . بصورت لمینیت توصیه می گردد PEمطمئن در پاره اي از موارد استفاده از یک الیه 
  .کاغذ کرافت کلیه توصیه هاي ایمنی به آسانی و کامال مشخص بروي بسته بندي قابل چاب است

  
 

 حداکثر حداقل 
a 45 cm 128 cm 
b 30 cm 70 cm 
c 7 cm 22 cm 



 

13 
 

  

  شرکت فنی و مهندسی پیشبرد:مشاور                                  شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                                                                  
   پاکتهاي کاغذي چند الیهتولید  انسنجیگزارش امک

 : پاکت یکسرباز ته دوخت بصورت تخت و یا با گاست جانبی

استفاده از  ،ته چسب پاکتبرخوردار هستند و با توجه به مزایاي  پاکتپاکت از قدمت بیشتري نسبت به سایر  این نوع
  .این نوع پاکت بسیار محدود شده است

  :به شرح زیر است پاکتسایز استاندارد این اینگونه 
    

  
  

  
   

   

     

   

در کلیه صنایع قابل استفاده است و بصورت تک الیه، چندالیه و یا همراه با الیه هاي ترکیبی متاالیز و  پاکتاین نوع 
PE بسته به نوع سفارش و کاربري قابل عرضه است.  

  :ه صورت روش هاي زیر امکان پذیر استسربندي این گونه پاکت ها ب

 توسط دستگاه دوخت بر روي پاکت  
  جهت استحکام بیشتر(توسط دستگاه دوخت بر روي پاکت با نوار اضافی(  
 بصورت خودچسب که قابلیت آن هنگام ساخت لحاظ می گردد.  

  

 

 
 حداکثر حداقل

a 40 cm 128 cm 
b 30 cm 70 cm 
e 5 cm 23 cm 
m 15 mm 15 mm 

 حداکثر حداقل 
a 45 cm 135 cm 
b 30 cm 70 cm 
m 15 mm 15 mm 
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   پاکتهاي کاغذي چند الیهتولید  انسنجیگزارش امک

 : پاکت یکسرباز ته چسب بدون گاست جانبی

 پاکتسایز استاندارد این اینگونه .نایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرداین نوع پاکت عمدتا جهت بسته بندي در ص
 :به شرح زیر است

  

  

 
غالبا درب این نوع پاکت توسط ماشین دوخت . اینگونه پاکت می تواند بصورت تک الیه و یا چند الیه باشد

  .د ولی می توان درب آن را به گونه اي طراحی کرد که به صورت خود چسب سربندي گرددسربندي می شو
و یا متاالیز الزامی است که با توجه به نوع سفارش در داخلی  PEهت برخی از مواد غذایی وجود یک الیه لمینیت ج

  .ترین الیه و یا الیه هاي میانی قرار می گیرد
ت کرافت این توانایی را به تولید کننده محصول و مصرف کننده نهایی می دهد بسته بندي مواد غذایی در داخل پاک

بواسطه تنفس مواد بسته . )ماه 12الی  6(که زمان نگهداري مواد را پس از بسته بندي تا مدت مدیدي افزایش دهد 
. بار و آلودگی می باشدمواد داخل اینگونه بسته ها همیشه تازه و بدور از گرد و غ، بندي شده از طریق پوشش کرافت 

با پایه حالل آب و چسب مصرفی تهیه شده از چسب نشاسته است  پاکتجوهر استفاده شده جهت ساخت اینگونه 
 .که از لحاظ بهداشتی سازگار با مواد غذایی می باشند

اي خشک ، چنشاسته، شکر، افزودنی هاي خوراکی، پودر کاکائو، شیر خشک، ذرت، بذر، قهوه، ادویه: موادي چون
  .قابل بسته بندي می باشند ها بسته نوع نایدر کیلوگرم50الی 5 از آن وامثال

 حداکثر حداقل 
a 40 cm 128 cm 
b 30 cm 70 cm 
c 7 cm 22 cm 
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  شرکت فنی و مهندسی پیشبرد:مشاور                                  شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                                                                  
   پاکتهاي کاغذي چند الیهتولید  انسنجیگزارش امک

 پاکت ظاهري خواص

 شکل . باشند می اي قهوه یا سفید انواع از کرافت ساك کاغذ از الیه چند یا یک شامل کاغذي هاي پاکت
 هر فاقد ها الیه کلیه باید این بر هعالو و بوده کامل قرینه بایستی پاکت تکمیل از پس کاغذ الیه هاي ظاهري

  . باشند پارگی و چروك ، خراش ، زدگی گونه
  

 کاغذ جنس اولیه مواد

 و 2 جدول در مشخصات مندرج با کرافت ساك نوع از باید گچ و سیمان هاي پاکت ساخت در استفاده مورد کاغذ
 پودري مصالح سایر و سیمان و دي گچبن بسته در استفاده مورد پاکت و باشد )4541( ایران ملی استاندارد 4

  . باشد استاندارد این یک شماره جدول در مشخصات مندرج داراي باید مشابه ویژه جرم با ساختمانی
  

    چسب

  . باشد تولیدشده مصنوعی یا طبیعی اولیه مواد از تواند می پاکت چسبانیدن جهت استفاده مورد چسب
 

  تپاک هاي الیه مجموع هاي ویژگی -1  جدول

  پذیرش قابل حدود  ها ویژگی  ردیف
  *  ها الیه تعداد  1
  140  **الیه چند یا یک مجموع پایه جرم حداقل  2
KN  (کاغذ   طولی جهت در الیه چند یا یک مجموع کشش به مقاومت حداقل  3 m /  نیوتن کیلو 

  M D) برمتر
2/9  

KN(کاغذ عرضی جهت در الیه چند یا یک مجموع کشش به مقاومت حداقل  4 m /  نیوتن کیلو 
  C D  )برمتر

2/8  

  6/3  )درصد( M D کاغذ طولی جهت در طولی افزایش درصد حداقل  5
  5  )درصد( C D  کاغذ عرضی درجهت طولی افزایش درصد حداقل  6
  35  )گرم در متر مربع( ثانیه 6 مدت در ها الیه مجموع آب جذب قابلیت حداکثر  7
  480  )میلی نیوتن(MD کاغذ یطول جهت در پارگی به مقاومت حداقل  8
  680  )میلی نیوتن(CD کاغذ عرضی جهت در پارگی به مقاومت حداقل  9
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  380  )کیلو پاسکال(ترکیدن به مقاومت حداقل  10
  20تا 5  )ثانیه( هوا به پذیري نفوذ  11
 )ژول بر متر مربع J/M2(کاغذ ي ها الیه مجموع طولی جهت در کششی انرژي جذب حداقل  12

MD  
300  

 )ژول بر متر مربع J/M2(کاغذي هاي الیه مجموع عرضی جهت در کششی انرژي جذب حداقل  13
CD  

320  

  

 پاکت سروته نوارهاي

 ساخت در استفاده کاغذ مورد جنس از باید نوارها ، گچ و سیمان پاکتهاي ساخت در کاغذي نوار از استفاده صورت در
  . باشد پاکت کاغذ از ربیشت % 10 حداکثر پایه وزن همان با و بوده پاکت

 

 پاکت شکل
 . باشد دار قیف پاکتهاي نوع از باید کاغذي پاکتهاي

 

 پاکت ابعاد
 سفارش کننده مصرف و مشتري توسط دیگري ابعاد اینکه مگر باشد 2 جدول مطابق باید کاغذي هاي پاکت ابعاد
  . باشد شده داده

 
  کاغذي هاي پاکت ابعاد -2 جدول

  پاکت عرض نوار  عرض  طول  پاکت یتظرف  مصرف نوع  پاکت نوع

  متداول پاکتهاي
  11-9  49  66- 62  50  سیمان

  10  49  63- 67  50  گچ
  10-9  49  65- 60  40  گچ

 پاکتهاي غیر
  متداول

  10-9  42-35  56-44  25  گچ
  10-9  42-35  54-43  25  سیمان
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   پاکتهاي کاغذي چند الیهتولید  انسنجیگزارش امک

  نام و کد آیسیک محصول
تقسیم بندي . ادي همان تقسیم بندي آیسیک است متداولترین طبقه بندي و دسته بندي در فعالیت هاي اقتص

این . طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بین المللی فعالیت هاي اقتصادي : آیسیک طبق تعریف عبارت است از 
دسته بندي با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی دو ، چهار و هشت رقمی اختصاص 

  .ارائه شده است ) 1(اغذي چندالیه در جدول کیک مرتبط با صنعت تولید پاکت هاي کدهاي آیس. داده می شود 

  

کدهاي آیسیک مرتبط با صنعت تولید پاکت هاي کاغذي چند الیه) : 1(جدول   

 ردیف کد آیسیک نام کاال
 1 21091120 انواع پاکت

 2 21091128 پاکت گچ و سیمان
 

: شماره تعرفه گمرکی  -2-1  

هاي بین المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و همچنین تعیین در داد و ستد
حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه بندي استفاده می شود که عبارت است از طبقه بندي و نامگذاري بر اساس 

الت بازرگانی خارجی ایران بروکسل و طبقه بندي مرکز استاندارد و تجارت بین المللی بر همین اساس در مباد
طبقه بندي بروکسل جهت طبقه بندي کاالها استفاده می شود که در خصوص تولید پاکت هاي کاغذي چند الیه 

  . ارائه شده است ) 2(در جدول 

تعرفه هاي گمرکی مربوط به صنعت تولید پاکت هاي کاغذي چند الیه) : 2(جدول   

SUQ مرکیشماره تعرفه گ نوع کاال حقوق ورودي  ردیف 

Kg 4  جعبه هاي چند الیه به هم فشرده از الیه هاي متفاوت براي
 1 48192010 بسته بندي مواد غذایی

kg 30 2 48192090 سایر جعبه هاي چند الیه براي بسته بندي سایر موارد 
 

 



 

18 
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شرایط واردات  -3-1  

ع تعرفه هاي گمرکی سنگین می نماید در بسیاري از موارد دولت در جهت حمایت از تولیدات داخلی اقدام به وض
تا بدین نحو با باال رفتن قیمت تمام شده محصوالت وارداتی ، محصوالت ساخت داخل داراي قدرت رقابت 

در مورد پاکت هاي بسته بندي چند الیه ذکر این نکته ضروریست . بیشتري با محصوالت مشابه وارداتی باشند 
درصد می باشد و بنابراین این  30واردات بوده و داراي تعرفه معادل با  که این محصول جزء محصوالت مجاز براي

محصول جزء کاالهاي مورد حمایت باال از طریق دولت نمی باشد ولی با توجه به نیاز کشور و میزان تولید ، 
  .محصوالت داخلی داراي بازار فروش مناسب در کشور می باشند 

  

)یا بین المللی  ملی( بررسی و ارائه استاندارد   - 1- 4  
با مراجعه به مستندات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، استاندارد خاصی که به موضوع پاکت هاي 
کاغذي ساخته شده بپردازد ، یافت نشد ، با این وجود استاندارد موجود در مورد کاغذ مورد استفاده در این نوع 

ده در این موسسه به شمار می آید که در جدول زیر بدان اشاره پاکت ها جزء سري استانداردهاي طبقه بندي ش
  . شده است 

استانداردهاي مرتبط با تولید پاکت هاي کاغذي چند الیه) : 3(جدول   

 ردیف شماره استاندارد عنوان استاندارد مرجع

ژگی ها کاغذ بسته بندي کرافت رنگبري شده ـ وی موسسه استاندارد  2875 1 
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 ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول بررسی و -1- 5

بر اساس اطالعات کسب شده از واحدهاي فعال در زمینه تولید پاکت هاي چند الیه و کارخانه هاي سیمان 
مورد استفاده در صنایع تولید سیمان ، در حال حاضر این محصول به طور متوسط حدود ) مصرف کنندگان (

یال براي هر عدد پاکت عرضه می گردد و از آنجا که این محصول به صورت آزاد مصرف ندارد و ر 3000-4000
فقط از طریق کارخانجات سیمان مورد استفاده قرار می گیرد ، قیمت بیان شده مابین تولیدکننده و خریدار و 

دالر به  1800ن  محصول طبق بررسی هاي انجام گرفته قیمت جهانی ای.طی قرارداد مدت دار ، توافق می گردد 
  .ازاي هر تن می باشد

  
:موارد مصرف و کاربرد  -6-1  

همانطور که اشاره شد ، این نوع پاکت ها بیشتر در صنایع بسته بندي سیمان و گچ و صنایعی از این دست مورد 
ایی مخصوصاً البته بعضی از انواع بخصوص این محصوالت نیز براي بسته بندي مواد غذ. استفاده قرار می گیرد 

از پرداختن به  ، شیر مورد مصرف قرار می گیرد که براي جلوگیري از طوالنی شدن مطالب ارائه گردیده در طرح
آن مورد مصرف این نوع پاکت ها اجتناب نموده و بطور اختصاصی به تولید پاکت هاي مورد استفاده در صنایع 

  .بسته بندي شیمیایی خواهیم پرداخت 
  
:الهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول بررسی کا -1- 7  

همانطور که در بخش هاي پیشین اشاره شد عمده مصرف این نوع پاکت ها ، در بسته بندي سیمان و گچ و سایر 
البته در این صنایع می توان از انواع گونی ها و کیسه هاي پروپیلن نیز جهت . محصوالت شیمیایی می باشد 

دي استفاده نمود ، ولی با توجه به قیمت این نوع پاکت ها عمالً استفاده از موارد مشابه جهت بسته بندي بسته بن
به استفاده از این نوع از تمایل مقرون به صرفه نمی باشد و اکثر کارخانجات تولید سیمان و معادن استخراج گچ 

با توجه به  راین می توان به این نتیجه رسید کهانواع کاالهاي مورد استفاده در صنعت بسته بندي دارند ، بناب
دلیل ذکر شده تولید این نوع محصوالت با توجه به زمینه هاي موجود در کشور می تواند آینده اي روشن داشته 

  .باشد 
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  :اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -8-1

ب آنها جهت حمل و نقل و نگهداري می یکی از مهمترین عوامل در تولید و عرضه محصوالت ، بسته بندي مناس
در حال حاضر در . لذا در این امر تمامی شرایط و مشخصات محصول مورد نظر باید مورد بررسی قرار گیرد . باشد 

ایران به دلیل وجود معادن غنی آهک و گچ و همینطور کارخانجات بسیار تولید سیمان که عمده مصرف کنندگان 
بصورت پاکت سیمان می باشند ، تولید چنین محصولی می تواند به هر چه بیشتر پاکت هاي کاغذي چند الیه 

کمک شایانی نماید ، به همین دلیل این محصول داراي اهمیت ن سرعت رشد اقتصاد غیر نفتی کشور، کرد
یت استراتژیک باال در وضعیت کنونی کشور است ، البته الزم به ذکر است که خود این محصول به تنهایی از اهم

خاصی برخوردار نیست ولی از آنجا که این کاال براي بسته بندي و حمل و نقل محصول پراهمیتی چون سیمان و 
  .یا سایر محصوالت شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد می تواند از نظر استراتژیک جایگاه باالیی دست یابد 

  

کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ) 9-1  

ور که پیشتر اشاره شد پاکت هاي چند الیه کاغذي براي مصارف بخصوصی چون بسته بندي سیمان یا همانط
سایر محصوالت شیمیایی و در بعضی موارد خاص براي بسته بندي بعضی مواد غذایی همانند شیر استفاده می 

هاي خاصی جهت  گردد ، البته مورد مصرف این نوع پاکت ها در صنایع غذایی منوط به استفاده از روش
استریلیزه کردن و نیز استفاده از ورق هاي آلومینیوم در الیه آخر این نوع پاکت ها می باشد که در این طرح به 

بنابراین می توان به این نتیجه دست یافت که این نوع پاکت ها بیشتر در کشورهایی که . آن پرداخته نشده است 
ردد ، با بررسی وضعیت تولید سیمان و سایر موارد شیمیایی در داراي صنعت سیمان می باشند ، تولید می گ

کشورهاي مختلف ، می توان دریافت که کشورهاي ذکر شده در جدول ذیل ، جزء عمده تولیدکنندگان سیمان و 
  متعاقباً جزء عمده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول می باشند 
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  )میلیون عدد( - اکت هاي کاغذي چند الیهکشورهاي عمده تولیدکننده پ) : 4(جدول 

 ردیف نام کشور نوع تولیدات میزان تولید
 1 چین )پاکت سیمان(پاکت هاي چند الیه کاغذي   961

 2 هند )پاکت سیمان(پاکت هاي چند الیه کاغذي  258

 3 ایاالت متحده آمریکا )پاکت سیمان(پاکت هاي چند الیه کاغذي   383

 4 کره جنوبی )پاکت سیمان(یه کاغذي پاکت هاي چند ال  545

 
)میلیون عدد( -کشورهاي عمده مصرف کننده پاکت هاي کاغذي چند الیه) : 5(جدول   

 ردیف نام کشور نوع محصول  میزان مصرف

 1 ایاالت متحده آمریکا )پاکت سیمان(پاکت هاي چند الیه کاغذي   456

 2 چین )پاکت سیمان(پاکت هاي چند الیه کاغذي   719

 3 ترکیه )پاکت سیمان(پاکت هاي چند الیه کاغذي   654

 4 برزیل )پاکت سیمان(پاکت هاي چند الیه کاغذي   483

 5 جمهوري اسالمی ایران )پاکت سیمان(پاکت هاي چند الیه کاغذي   534

 
  شرکت هاي داخلی عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول -

هاي کاغذي چند الیه در ایران برخی تولیدکنندگان عمده پاکت) : 6(جدول   

 ردیف نام کارخانه نوع تولیدات محل کارخانه

 1 ایران دمو پاکت هاي چند الیه کاغذي قم

 2 صنایع بسته بندي کپکان پاکت هاي چند الیه کاغذي سمنان

 3 شرکت گیل آذر پاکت هاي چند الیه کاغذي آذربایجان شرقی

صغر پورسیاحعلی ا پاکت هاي چند الیه کاغذي تهران  4 
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تولید سیمان و  شرکت هاي عمده مصرف کننده این نوع پاکت ها و به طور خاص پاکت هاي سیمان کارخانجات
  .معادن آهک و گچ می باشند که در جدول ذیل نمونه اي از آنها آورده شده است 

  

برخی مصرف کنندگان عمده پاکت هاي کاغذي چند الیه در ایران ) :7(جدول   

انهمحل کارخ  ردیف نام کارخانه نوع تولیدات 
 1 سیمان سپاهان انواع سیمان اصفهان

 2 سیمان زنجان سیمان خاکستري زنجان

 3 سیمان تهران سیمان پرتلند تهران

 4 آذین گچ میانه گچ ساختمانی آذربایجان شرقی

 
 شرایط صادرات -1- 10

حصول علی رغم نبود موانع گمرکی در راه صادرات این با توجه به نیاز داخل به این نوع پاکت ها ، صادرات این م
محصول داراي رشد در خور این صنعت نبوده است ، البته الزم به ذکر است که در چند سال اخیر صادرات این 
محصول نیز از رشد خوبی برخوردار بوده ، ولی از آنجا که ایران ، خود از کشورهاي مهم و بزرگ تولید کننده 

می باشد ، اکثر تولیدات این محصول در داخل کشور مصرف می شود ، با این تا کنون هیچگونه  سیمان در جهان
  .محدودیت خاصی براي صادرات این کاال وجود ند ارد 
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  :فصل دوم 

ر عات بازا   طا
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وس   طا ر
 تاکنون  سوم  برنامه  آغاز  از  تولید  روند و  برداري بهره  ظرفیت  بررسی - 

 اجرا  دست  در  توسعه  حهاي طر  و  جدید  هاي طرح  توضعی  بررسی - 

 1389   سال  آخر  تا  سوم  برنامه    آغاز از  محصول  واردات   روند  بررسی - 

 1389  سال  سوم تا آخر   برنامه  آغاز  از  مصرف  روند  بررسی - 

 آن  توسعه  امکان  و  1389 سال  آخر  تا  سوم  توسعه  برنامه  آغاز  از  محصول  صادرات  روند  بررسی - 

پنجم  برنامه  پایان  تا  صادرات  اولویت  با  محصول  به  نیاز  بررسی - 
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 بررسی وضعیت عرضه و تقاضا - 2

  :بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون  -2- 1

موجود و فعال  صوص ظرفیت واحدهاي آمار و اطالعات به دست آمده از مرکز آمار وزارت صنایع و معادن در خ
  : جدول زیر ارائه شده است درتولیدکننده پاکت هاي کاغذي چند الیه 

تعداد کارخانه هاي فعال در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید پاکت هاي کاغذي چند الیه در ایران): 8(جدول   

 ردیف تاریخ مجوز نام کارخانه استان  واحد سنجش  ظرفیت

یلیون عددم 80 06/11/88 سیمان آبیک البرز   1 

07/08/87 صنایع شیمیایی حنانه قم میلیون عدد 25.6  2 

29/02/78 ایران دمو قم میلیون عدد 27  3 

05/08/89 نیکا سیمان خمیر هرمزگان میلیون عدد 268.8  4 

02/07/87 کیسه هاي کاغذي اتحاد بلوچستان سیستان و بلوچستان میلیون عدد 4.8  5 

08/05/75 صنایع بسته بندي کپکان سمنان میلیون عدد 6.4  6 

08/07/88 پاکت ایرانیان گستر سیمرغ اندیمشک میلیون عدد 74.6  7 

)گیل آذر(تعاونی ثیاق ثمر آذربایجان شرقی میلیون عدد 20  07/04/74  8 

 جمع کل 507.2
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میدهد همانطور که مالحظه می شود از  ذشته نشانرا درسالهاي گپاکتهاي بسته بندي را  نمودار زیر روند تولید 
به بعد رشد قابل مالحظه اي بوده که به علت افزایش کارخانجات سیمان ونهایتا افزایش تقاضا می  1387سال 
  .باشد 
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  :بررسی علل عدم بهره برداري از ظرفیت کامل واحدهاي تولید کننده محصول 

تی بسیار مشکل است و دلیل آن وجود موانع تولید اعم از خرابی دستیابی به ظرفیت اسمی در واحدهاي صنع
واحدهاي تولید پاکت کاغذي چند الیه نیز از . دستگاه ها ، خطاي انسانی و راندمان پایین ماشین آالت می باشد 

غذ این مقوله مستثنی نبوده و عمده دلیل این مسئله مربوط به نوع مواد اولیه مصرفی آن که عمدتاً چسب و کا
مهمترین عامل کاهش راندمان این کارخانجات به این دلیل می باشد که اگر کاغذهاي مصرفی . است ، می باشد 

از اینرو . هر گونه نقص یا پارگی داشته باشند در گلوگاه دستگاه گیر کرده و کارکرد دستگاه ر ا مختل می سازد 
با توجه به مطالب ذکر . این امر صورت پذیرد در بخش برش و چسب زنی باید نظارت کافی براي جلوگیري از 

درصدي را براي واحد تولیدي پاکت هاي چند الیه در نظر گرفت که طی چند 80شده می توان راندمان حداکثر 
در جدول ذیل میزان تولید با ظرفیت اسمی و واقعی . سال تولید با بازده هاي پایین تر به آن دست خواهند یافت 

  .. کارخانجات مختلف تولید این محصول آورده شده استدر سال هاي گذشته 

آمار تولید پاکت هاي کاغذي چند الیه در سال هاي اخیر) : 9(جدول   

 میزان تولید داخلی
 نوع نام کاال واحد سنجش

 1381 1382 1383 1384 1385 1386 ظرفیت
 اسمی پاکت هاي کاغذي میلیون عدد 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4

 عملی پاکت هاي کاغذي میلیون عدد 42.72 42.72 42.72 42.72 42.72 42.72

  

  )ادامه( آمار تولید پاکت هاي کاغذي چند الیه در سال هاي اخیر) : 9(جدول 

 میزان تولید داخلی
 نوع ظرفیت نام کاال واحد سنجش

1389 1388 1387 

 اسمی پاکت هاي کاغذي میلیون عدد 58.2 212.8 534.5
 عملی پاکت هاي کاغذي میلیون عدد 46.56 170.24 427.36

  
کارخانه تولید پاکتهاي کاغذي چند الیه جهت بسته بندي  8بررسی هاي فوق نشان می دهد که تا کنون  

  .میلیون عدد در سال می باشد 534.5سیمان وجود دارد که مجموع ظرفیت اسمی آنها  
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از نظر تعداد ، ظرفیت ، محل اجراء ، ( ي توسعه در دست اجرا بررسی وضعیت طرح هاي جدید و طرح ها - 2-2
میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري هاي انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد 

  )نیاز 

یی که در سال در جداول زیر با مراجعه به مرکز اطالعات و آمار وزارت صنایع ، آمار و اطالعات مربوط به طرح ها
درصد داشته اند ، مورد بررسی قرار گرفته  100و یا  60،  20هاي گذشته تا سال جاري داراي پیشر فت فیزیکی 

  . است

  درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید پاکت هاي کاغذي چند الیه 20 - 0تعداد و ظرفیت طرح هاي با ) : 10(جدول 

%20 -0درصد پیشرفت فیزیکی  تعداد طرح هاي با ظرفیت تولید واحد کاال  نام کاال 
 پاکت هاي کاغذي چند الیه 105 147220 میلیون عدد

 

 

  درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید پاکت هاي کاغذي چند الیه60تا   20تعداد و ظرفیت طرح هاي باالي ) : 11(جدول 

زیکیدرصد پیشرفت فی 60تا   20تعداد طرح هاي بین  ظرفیت تولید واحد کاال  نام کاال 
8/122 میلیون عدد  پاکت هاي کاغذي چند الیه 4 

 

  

  درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید پاکت هاي کاغذي چندالیه 99 تا  60تعداد و ظرفیت طرح هاي بین  ) : 12(جدول 

%100تا  60%تعداد طرح هاي با درصد پیشرفت فیزیکی   ظرفیت تولید واحد کاال  نام کاال 
دمیلیون عد  پاکت هاي کاغذي چند الیه 4 21 

  
به بهره برداري برسند ، % 20واحدهاي صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالي  1395تا پایان سال با توجه به جداول فوق اگر 

  .میلیون عدد خواهد رسید 678.3ظرفیت تولید اسمی کشور به رقم
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  89ل بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سا -3-2
اکت هاي چند الیه کاغذي داراي شماره تعرفه به صورت خاص نمی باشند، آمار دقیقی از پبا توجه به اینکه 

میزان واردات این محصول به صورت خاص موجود نمی باشد، با این وجود با مراجعه به آمار صادره از وزارت 
به قرار زیر  48192090شته مطابق با تعرفه بازرگانی، مقدار و حجم محصوالت وارد شده به کشور طی سالهاي گذ

  :باشد

آمار واردات پاکت هاي کاغذي چند الیه در سالهاي اخیر): 13(جدول دالر      : تن         ارزش:وزن  

 سال 1384 1385 1386 1387 1388 1389

 پاکت هاي بسته بندي 1216 2239.6 1280.438 1689.3 2357 2787.2
  

 :ت را در سالهاي گذشته نشان می دهد نمودار زیر روند واردا
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  میزان آمار واردات در دو سال اخیر به تفکیک کشورهاي مبدا

 تعرفه کشور طرف معامله سال
وزن 

 )کیلوگرم(
 ارزش دالري ارزش ریالی

 306506 3050422690 352859 48192090 چین 1388

 172680 1712466088 61940 48192090 آلمان 1388

 2064 20281164 531 48192090 اسپانیا 1388

 1240479 12324764901 910325 48192090 امارات متحده عربی 1388

 234532 2342804120 33065 48192090 ایتالیا 1388

 164 1642341 74 48192090 تایلند 1388

 5759 57291520 5644 48192090 تایوان 1388

 2273007 22440058090 653581 48192090 ترکیه 1388

 3838 38372657 3490 48192090 جمهوري عربی سوریه 1388

 265413 2642652435 77062 48192090 جمهوري کره  1388

 56331 541979353 28179 48192090 سري النکا 1388

 204733 2032009298 85619 48192090 سوئیس 1388

 54248 540202560 5261 48192090 عربستان سعودي 1388

 236 2362755 100 48192090 فرانسه 1388

 2737 27338881 891 48192090 لبنان 1388

 26115 263653103 12000 48192090 مالزي 1388

 2535 24798477 2500 48192090 منطقه آزاد چابهار 1388

 70836 680169701 32010 48192090 منطقه آزاد قشم 1388

 790 7810224 231 48192090 منطقه آزاد کیش 1388

 92621 927181332 73723 48192090 منطقه ویژه اقتصادي حسن رود 1388

 634 6338012 550 48192090 هنگ کنگ 1388

 55393 552764809 17439 48192090 هند 1388
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 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن تعرقه کشورطرف معامله سال

 949203 9828259232 866707 48192090 چین 1389

 2426590 25102689636 753181 48192090 آلمان 1389

 6421 65599049 2389 48192090 اسپانیا 1389

 594691 6111595207 399075 48192090 امارات متحده عربی 1389

 147860 1534356761 46417 48192090 ایتالیا 1389

 28979 300397742 20031 48192090 بلغارستان 1389

 852560 8851220491 471190 48192090 کیهتر 1389

 275360 2754158307 71318 48192090 جمهوري کره  1389

 3672 38008313 600 48192090 دانمارك 1389

 224354 2323047634 146648 48192090 فنالند 1389

 82 848336 21 48192090 سنگاپور 1389

 19530 197824834 8045 48192090 هند 1389

 2400 24779269 1500 48192090 ویتنام 1389
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سوم تا کنون بررسی روند مصرف از آغاز برنامه - 2- 4  
با توجه به عدم دسترسی به آمار و اطالعات دقیق در مورد واردات و صادرات پاکت هاي کاغذي چند الیه که براي 

رود، ارائه آمار دقیق میزان مصرف در بسته بندي و حمل و نقل سیمان و سایر محصوالت شیمیایی به کار می 
در این طرح براي رفع این مشکل ، به بررسی میزان . سال هاي گذشته و نیز سال هاي آتی دشوار می باشد

مصرف پاکت هاي کاغذي چند الیه طی سالهاي اخیر پرداخته و با توجه به تعداد کارخانجات در حال احداث 
  .بدان پرداخته شده است 2-6الویت صادرات بررسی می نماییم که در بخش را با  1390میزان نیاز کشور در سال 

آمار تولید سیمان در کشور – 15جدول  

)تن(ظرفیت    ردیف استان نام مجوز تاریخ 

 1 کرمانشاه 1389/11/07 2400000

 2 بوشهر 1387/12/18 660000

 3 تهران 1359/07/10 766500

 4 ري 1342/06/12 219000

 5 ري 1349/04/20 6000

 6 ري 1352/10/07 1460000

 7 فیروزکوه 1389/02/20 929500

 8 فیروزکوه 1387/09/06 878592

 9 زنجان 1386/11/11 540000

 10 سمنان 1387/12/17 1809600

 11 فارس 1376/10/01 171600

 12 کرمان 1387/04/24  1089000

 13 هرمزگان 1381/09/04 1800000

 14 آذربایجان شرقی 1389/12/28 2000000

 15 آذربایجان غربی 1388/12/04 1000000

 16 آذربایجان غربی 1389/04/22 1250000

 17 اصفهان 1387/07/21 3200000

 18 اصفهان 1387/07/21 300000
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 19 اصفهان 1373/04/13 706680

 20 کاشان 1384/12/24 520000

 21 اصفهان 1387/09/23 500000

 22 اصفهان 1389/11/06 1500000

 23 ایالم 1389/08/10 600000

 24 ایالم 1389/07/05 1000000

 25 کرمانشاه 1387/10/30 1200000

 26 بوشهر 1383/12/27 1000000

 27 تهران 1373/04/18 1098240

 28 چهارمحال بختیاري 1387/06/23 1000000

 29 خراسان رضوي 1388/12/25 2500000

 30 خراسان رضوي 1388/02/20 1150000

 31 خراسان رضوي 1387/11/01 1200000

 32 خراسان رضوي 1388/09/02 ١400000

 33 خوزستان 1387/06/27 936000

 34 خوزستان 1388/01/24 1154400

 35 خوزستان 1380/10/12 1000000

 36 خوزستان 1383/02/31 36000

 37 خوزستان 1388/02/19 25000

 38 خوزستان 1388/02/28 60000

 39 خوزستان 1388/10/30 1500000

 40 بلوچستان و سیستان 1387/03/11 568000

 41 بلوچستان و سیستان 1388/10/24 1100000

 42 فارس 1388/11/03 360000

 43 فارس 1387/06/02 1050000

 44 فارس 1384/04/30 327600

 45 فارس 1348/11/29 1204500
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رسفا 1385/10/26 241000  46 

 47 فارس 1384/12/22 936000

 48 فارس 1389/10/13 1250000

 49 کردستان 1389/12/28 400000

  50  وبویراحمد کهکیلویه 1384/04/23 195000

 51 گیالن 1386/12/28 1248000

نگیال 1373/04/20 102960  52 

 53 لرستان 1387/07/29 280000

 54 مازندران 1387/06/11 2277600

 55 مرکزي 1386/07/22 2100000

 56 مرکزي 1387/06/27 1000000

 57 همدان 1374/10/30 150000

 58 همدان 1385/08/11 960000

 59 همدان 1389/12/08 1000000

 60 همدان 1387/10/30 1020000

 61 یزد 1388/12/19 1112000

 62 یزد 1385/12/22 400000

 63 اردبیل 1386/07/18 1050000

 64 گلستان 1389/10/14 1000000

 65  شمالی خراسان 1387/12/21 1690000

 66 جنوبی خراسان 1389/05/11 812500

 67 البرز 1388/11/06 2800000

)تن( جمع کل ظرفیت اسمی تولید کشور ٦٧٢٠١٢٧٢  

 



 

35 
 

  

  شرکت فنی و مهندسی پیشبرد:مشاور                                  شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                                                                  
   پاکتهاي کاغذي چند الیهتولید  انسنجیگزارش امک

 کارخانه سیمان 67همانطور که در جدول فوق آمده است ظرفیت اسمی تولید سیمان در کشور باوجود 
تن تولید  53761017.6درسال براي هر یک از آنان% 80در نظر گرفتن راندمان تن می باشد که با67201272

 میلیون 1075کیلو گرمی سیمان کل نیاز کشور به پاکت  50و با توجه به بسته بندي . سیمان خواهیم داشت
  .می باشد 89عدد در سال 

 

و امکان توسعه آن 89ماهه اول سال  9سوم تا بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه  -5-2  

همانطور که در بخش واردات اشاره گردید از آنجا که براي پاکت هاي چند الیه کاغذي تعرفه اي به صورت خاص 
موجود نیست ، بررسی روند دقیق صادرات این محصول امکان پذیر نمی باشد ، با این حال مطابق آمار صادره از 

به  48192090مقدار و حجم محصوالت صادر شده از کشور طی سالهاي گذشته تحت تعرفه وزارت بازرگانی ، 
  :قرار زیر می باشد

 

پاکت هاي کاغذي چند الیه در سالهاي اخیرآمار صادرات ):16(جدول  

1385سال  1384سال   1383سال   1382سال   1381سال   عنوان 

3470.6 3655 1980.1 3747.5 2785.1 48192090 

دالر: ارزش                  تن  :وزن  
  

 آمار صادرات پاکت هاي کاغذي چند الیه در سالهاي اخیر  ):16(ادامه جدول 

1389سال  1388سال   1387سال   1386سال   عنوان 

1222.2 959.2 1593.7 2119.33 48192090 
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  آمار صادرات به تفکیک کشور مقصد و سال – 17جدول 

1382صادرات در سال  1381صادرات در سال    عنوان محصول 

 
 نام کشور

 وزن ارزش درصد از کل وزن ارزش درصد از کل

8/65  2566373 3/2465  5/56  1216005 4/1574  آذربایجان 48192090 
5/5  180357 4/205  6/4  75852 9/127  افغانستان 48192090 

1/4  136295 7/153  3/10  312887 6/287  ارمنستان 48192090 

6/24  808748 1/923  6/28  647772 2/795  سایر 48192090 
 

)17(ادامه جدول  

  1383صادرات در سال  1384صادرات در سال  1385صادرات در سال 
  عنوان

 محصول 

  نام
  درصد کشور 

 از کل 
 وزن ارزش

درصد 
 از کل

 وزن ارزش
  درصد

 از کل 
 وزن ارزش

4/24  1005101 1/846  6/63  1655909 9/2325  4/84  1655909 2/1671  آذربایجان 48192090 

3/23  683513 6/809  3/3  24665 6/120  5/1  24665 9/28  افغانستان 48192090 

8/3  114318 1/133  6/2  18529 3/93  2/1  18529 3/21  ارمنستان 48192090 

5/48  1477984 8/1681  5/30  994010 2/1115  9/12  266380 7/258  سایر 48192090 

دالر: ارزش              تن      :وزن  
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   به تفکیک کشور هاي مبدا 1386آمار صادرات کشور در سال    -

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه کشور طرف معامله

 420 3882060 500 48192090 پاکستان

 39994 371661484 47612 48192090 گرجستان

 547724 5085601234 470050 48192090 آذربایجان

 1713 15872040 2040 48192090 آلمان

 63361 588666217 75024 48192090 ارمنستان

 263920 2456177206 318550 48192090 ازبکستان

 473316 4392278598 567145 48192090 افغانستان

 38792 359308436 16605 48192090 امارات متحده عربی

 250 2312500 250 48192090 انگلستان

 5868 54368874 6973 48192090 وکراینا

 1350 12492900 675 48192090 ایرلند

 1390 12871400 1660 48192090 بحرین

 124810 1159016312 128901 48192090 تاجیکستان

 30917 287435700 35536 48192090 ترکمنستان

 84 777336 351 48192090 جمهوري عربی سوریه

 106 980500 126 48192090 دانمارك

 1061 9759991 1263 48192090 رومانی

 3780 35148120 4500 48192090 سوئیس

 162293 1507639607 173365 48192090 عراق

 4841 44674827 5764 48192090 فدراسیون روسیه

 188774 1753053927 207458 48192090 قرقیزستان

 46554 430608041 48169 48192090 قزاقستان

 2461 22891198 2678 48192090 کویت

 3470 32208540 4130 48192090 مالزي
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   به تفکیک کشور هاي مبدا 1387آمار صادرات کشور در سال    -

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه کشور طرف معامله

 270 2667870 900 48192090 پاکستان

 560 5638080 140 48192090 چین

 21622 213549038 25740 48192090 گرجستان

 583372 5640232381 546048 48192090 آذربایجان

 450 4254180 668 48192090 آلمان

 10806 102943664 12858 48192090 ارمنستان

 22974 216734303 24416 48192090 ازبکستان

 340710 3196393667 451023 48192090 افغانستان

 23879 235984385 17124 48192090 امارات متحده عربی

 600 5935800 550 48192090 انگلستان

 6334 60231024 7379 48192090 اوکراین

 375 3719700 132 48192090 ایتالیا

 629 6282452 194 48192090 بحرین

 239344 2313067076 219021 48192090 تاجیکستان

 127629 1225030319 158080 48192090 ترکمنستان

 480 4426560 240 48192090 جمهوري کره 

 252 2413908 1000 48192090 سوئد

 158 1453284 190 48192090 سودان

 94352 915371156 102877 48192090 عراق

 7835 78083804 6844 48192090 قرقیزستان

 11505 106858440 7670 48192090 قزاقستان

 71 686783 84 48192090 کانادا

 294 2711268 350 48192090 لبنان

 8333 76880258 9920 48192090 مالزي

 10 101770 200 48192090 هلند
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  به تفکیک کشور هاي مبدا 1388صادرات کشور در سال  آمار   -

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه کشور طرف معامله

 367562 3643286378 302165 48192090 آذربایجان

 5290 52862965 4638 48192090 نآلما

 302 3029362 360 48192090 ارمنستان

 26969 267899147 32106 48192090 ازبکستان

 161756 1605660061 175039 48192090 افغانستان

 28610 284969664 20556 48192090 امارات متحده عربی

 18 178074 18 48192090 ایتالیا

 195 1939295 125 48192090 بحرین

 189978 1888217677 153868 48192090 تاجیکستان

 2086 20580000 2450 48192090 ترکمنستان

 200702 1991186133 223843 48192090 عراق

 25728 254049460 25637 48192090 قرقیزستان

 13864 136213940 16748 48192090 قزاقستان

 554 5456892 310 48192090 کانادا

 1044 10385712 1305 48192090 کویت

 45 449550 45 48192090 هلند
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 به تفکیک کشور هاي مبدا 1389آمار صادرات کشور در سال    -

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه کشور طرف معامله

 798 8141994 950 48192090 گرجستان

 46519 479969042 53790 48192090 آذربایجان

 28435 295133285 31312 48192090 آلمان

 20867 215198898 24070 48192090 ارمنستان
 5075 52772410 5451 48192090 ازبکستان

 5075 52772410 5451 48192090 ازبکستان

 234 2424784 245 48192090 استرالیا
 489179 5069293920 660502 48192090 افغانستان

 26768 278270720 22410 48192090 امارات متحده عربی

 2456 25402980 1200 48192090 ایتالیا

 446 4573381 571 48192090 بحرین

 275815 2858196214 276411 48192090 تاجیکستان

 3 31449 48 48192090 عربستان سعودي
 52021 538689839 52841 48192090 قرقیزستان

 10819 110817773 12921 48192090 قزاقستان
 20 206880 20 48192090 طرق

 64 659648 77 48192090 کانادا

 588 5999364 988 48192090 کنیا
 1722 17849136 1032 48192090 لبنان

 368 3851488 368 48192090 مالزي

 4500 46699500 62860 48192090 مغولستان
 18929 196918387 7725 48192090 هلند

 1643 16970506 1012 48192090 یمن
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  :بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم -6-2
با توجه به آمار ارائه شده در بخش هاي فوق در مورد صادرات و واردات و میزان تولیدات داخلی و همچنین نیاز 

هد بود و در تصدیق بازار، می توان نتیجه گیري نمود که تولید این محصول داراي رشد قابل قبولی در آینده خوا
  :آن می توان به موارد زیر اشاره نمود

روند رو به رشد تولید سیمان به عنوان مصرف کننده عمده اینگونه محصوالت تاکیدي بر بازار مصرف مناسب  -
  .این کاالها می باشد

 بازار مناسبی با توجه به روند افزایشی صادرات در سالهاي اخیر و مخصوصا صادرات به کشور عراق  می توان -
.و چه بصورت بسته بندي سیمان و سایر محصوالت ، ایجاد نمود –پاکت کاغذي  - براي این کاال چه بصورت خام  

و نیز با توجه به میزان تولید سیمان به عنوان عمده مصرف کننده این محصول  هاي بررسی شدهبا توجه به نمودار
میلیون عدد پاکت کاغذي چند الیه دارد، از طرفی با بهره  4338.6کشور نیاز به تولید نزدیک به  1394طی سال 

درصد طرح هاي با  50درصد و با بهره برداري از  20برداري از تمام طرح هاي با پیشرفت فیزیکی بیش از 
درصد ظرفیت اسمی در سال  80تا  70و با توجه به تولید واقعی حدود  1394درصد در سال  20پیشرفت زیر 
میلیون عدد از این محصول به عنوان  24000با مازاد عرضه حدود  1394ید هر کارخانه ، در سال هاي اولیه تول

مصرف داخلی مواجه خواهیم شد که البته با توجه به موقعیت مناسب کشور در منطقه و با توجه به قابلیت هاي 
  .صادرات می توان به بازار هاي مناسب صادرات در منطقه دست یافت 
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  فصل سوم

 

ح وژ  و ت ی و  ی   ر
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وس   طا ر

 
 FPCروش تولید به همراه ارائه نمودار فرایند عملیات  اجمالی بررسی

 محصول تولید فرآیند در مرسوم هاي تکنولوژي ضعف و قوت نقاط تعیین

 اقتصادي ظرفیت حداقل تعیین و بررسی

 آن ریالی و ارزي متقی و مین تا محل ساالنه، نیاز مورد عمده اولیه مواد میزان

 طرح اجراي براي مناسب منطقه پیشنهاد

 اشتغال  تعداد و انسانی نیروي تأمین وضعیت

 ارتباطی و مخابراتی امکانات ، سوخت ، برق ، آب میزان تعیین و بررسی

 بازرگانی و اقتصادي هاي حمایت ضعیت

جدید حدهايوا احداث مورد در هایی پیشنهاد و بندي جمع ارائه و تحلیل و تجزیه
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با دیگر  آن مقایسه و کشور در محصول عرضه و تولید هاي روش و تکنولوژي اجمالی بررسی 3-
  کشورها

  :خالصه اي  از روش تولید 

نوعی (شرح فرآیند هاي تولید محصول بدین صورت می باشد که ابتدا رول آماده کاغذ کرافت بعد از عواریه گیري 
ي دستگاه تیوبر به طوري که از هم دیگر فاصله عرضی داشته باشند قرار در محل هاي مخصوص خود رو) ضایعات

باز شدن رول . می گیرند، این فاصله براي آن است که الیه ها در هنگام چسب زدن به طرف دیگر خود نچسبند
کاغذ زیرین از پایین دستگاه روي ریل مخصوص خود به طر . ها به همراه کشش توسط دستگاه انجام می گیرد 

نحوه چاپ در . پشت دستگاه و به قسمت چاپ هدایت می شود و در این قسمت طرف بیرونی آن چاپ می خورد 
این قسمت به این صورت است که کلیشه انتخابی روي غلطک چسبانده شده و به روي کاغذ می غلطد و چاپ 

متون چاپی را در فاصله دستگاه چاپ طوري تنظیم می شود که اشکال یا . دلخواه را روي کاغذ رنگ می کند 
کاغذرویی بعد از عبور از دستگاه . هاي معین از کاغذ می زند  تا موقع بریدن درست در وسط پاکت قرار گیرد

چاپ دوباره به مسیر خود برمی گردد و در زیر الیه هاي دیگر قرار می گیرد در این قسمت دو غلطک که وسط 
رت نقطه اي چسب می زند سپس انتهاي عرضی از یک طرف تمام الیه ها الیه ها قرار دارد مابین الیه ها را به صو

بوسیله غلطک هاي کوچکی که یک طرف آنها در داخل چسب قرار دارد و روي کاغذ می غلطانند چسب زده می 
شوند بعد از عبور از این قسمت ، دستگاه بوسیله اهرم هاي کناري به صورت تیوب در می آیند سپس بخ قسمت 

دستگاه باتومر دو سر . گاه هدایت می شوند و به شکل پاکت به محل دستگاه باتومر منتقل می گردند برش دست
پاکت را چسب زده و می بندد و فقط یک سوراخ در قسمت باالي سمت راست پاکت جهت ورود مواد باز می 

د ،به عنوان مثال می توان گذارد ، البته این قسمت بنابرنوع کاربرد پاکت می تواند به صورت هاي متفاوتی باش
اشکال مربوطه به انواع تولیدات  –... پامت هایی تولید نمود که از یک سمت بسته شده و از طرف دیگر باز باشند و

پس از آن پاکت ها به قسمت بسته بندي منتقل و هر پنجاه پاکت  –ممکن در بخش معرفی محصول آمده است 
این روش تقریبا در تمامی کشور هاي تولید . الستیکی بسته بندي می شوند روي هم قرار گرفته و به وسیله نوار پ

  .کننده این نوع پاکت ها مورد استفاده قرار می گیرد
از مهمترین ماشین آالت مورد استفاده در این طرح می توان به دستگاه هاي باتومر و تیوبر اشاره نمود که وظیفه 

ماشین آالت جانبی شامل .جانبی، کف و نیز چاپ روي پاکت را دارند اصلی تولید پاکت شامل ساخت دیواره هاي 
نیز در این طرح مورد استفاده قرار می گیرد که عمدتا از تولید کننده داخلی تامین می ... لیفتراك، بسته بندي و

ستگاه در شود ولی دو دستگاه ذکر شده داراي تولید کننده داخلی نمی باشند و بزرگترین تولید کننده این دو د
 Gartemannکشور هاي آلمان، انگلیس و امریکا قرار دارند که از آن جمله می توان به    

Hollmann_W&H   وHolwey   اشاره نمود .   
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 رول کاغذي ورودي

یري کنترل و ضایعات گ

باز کردن و کشش 

 چاپ

 چسب زدن نقطه اي

 تیوپ کردن چسب زدن کامل

 چسب زدن سر پاکت

 بستن سر پاکت

 قرار دادن سوراخ جهت عبور هوا

 کنترل

 بسته بندي
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ی کارخا ک   :  ی اوت 

  

                                      

                        

  

            

    

 انبار مواد و محصول

  
  

 ساختمان اداري 
    

 

    

 

  
 خدماتی و رفاهی

    

                            

  

             

    

 

      

                    

             

         

  

  

  

     

 سالن تولید
    

       

         

  

             

 نگبانی
  

                   

       

  

          
 

        

                    

  

  

  در فرآیند تولید محصول ) به شکل اجمالی( تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم  -4

ه شده تقریبا در تمامی کارخانجات و کشور هاي تولید کننده همانطور که در بخش قبل ذکر گردید روش ارائ
مورد استفاده قرار می گیرد و اختالف هاي موجود بین واحد هاي مختلف به میزان اتوماسیون دستگاه ها در خط 

  .باز می گردد، لذا تفاوت محسوسی بین واحد هاي تولید کننده در انتخاب روش تولید وجود ندارد
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  فصل چهارم

 

ی  ری ر ا ذ رما  العات  ط  ا
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 با ( ارزي و ریالی تفکیکبه  ثابت گذاري سرمایه حجم برآورد شامل اقتصادي ظرفیت حداقل تعیین و بررسی -5

 هاي شرکت جهانی، اطالعاتی هاي بانک و اینترنت و اجراء، دست در موجود، واحدهاي اطالعات از استفاده

  ) ... و تجهیزات UNIDO و تکنولوژي فروشنده

 شده انجام گذاري سرمایه از بهینه استفاده بر عالوه صنعتی هاي واحد براي مناسب تولید برنامه و ظرفیت انتخاب

 سرمایه مستلزم صنعتی هاي واحد احداث اینکه به نظر بود خواهد ممکن سود بیشترین کسب جهت در عاملی

 کوچک صنایع در آن بر عالوه سازد می رممکنغی را آوري سود کم ظرفیتهاي انتخاب لذا است اولیه ثابت گذاري

 از نظر مورد واحد صورت آن در که کند می زیادي سرمایه تامین به مجبور را گذار سرمایه ، باال ظرفیتهاي انتخاب

 سرمایه حجم و زار با نیاز به توجه با بخش این در لذا. رود می فراتر آن واحداث کوچک صنایع مطالعات چهارچوب

 که است بدیهی. باشد می سال در پاکت عدد میلیون 40 طرح این براي پیشنهادي بهینه نیازظرفیت مورد گذاري

 و موجود شرایط با تولید عوامل بودن ناآشنا دلیل به داخلی فنی مشکالت داراي احداث اولیه سالهاي در اکثرصنایع
 این که میشود بینی پیش اساس این بر . میباشند رقابتی بازار به رود و و بازاریابی به مربوط مشکالت همچنین

 سوم سال از و اسمی ظرفیت درصد 80 با دوم سال در و اسمی ظرفیت درصد 70 با اندازي راه اول سال در واحد

واحد  این تولید اطالعات . یابد دست باشد می اسمی ظرفیت درصد 90 معادل که خود تولید حداکثر به بعد به
  .می گردد ارائه ذیل جدول در ريبردا بهره از بعد سالهاي طی

 

یف
رد

  

  نام 
  محصول

  ظرفیت 
  عملی

  قیمت فروش  برنامه تولید در سالهاي  واحد
  )ریال( 

  کل ارزش
  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  )ریال.م(فروش 

  45000  3000  40  34  28  22  15  میلیون عدد  40  پاکت سیمان  1
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  طرح ثابت سرمایه به مربوط اطالعات -5- 1
 واحد عملیات جریان در و داشته ماندار طبیعتی که شود می اطالق ها دارائی از دسته آن به ثابت هسرمای

 تولید، آالت ماشین نقلیه، وسایل ساختمان، زمین، شامل ها دارائی این .شود می استفاده آنها از تولیدي
  .شود می محاسبه نشاسته تولیدي واحد براي آنها از یک هر ادامه در که باشد می ... و جانبی تأسیسات

  
 زمین هاي هزینه -1-5- 1

 از نیاز مورد بناهاي اندازه است الزم واحد، این نیاز مورد ساختمانهاي و زمین تهیه هاي هزینه محاسبه براي
 مقدار سپس .شود برآورد ... و پارکینگ محوطه، تأسیسات، اداري، ساختمانهاي انبارها، تولید، سالن قبیل،
  .گردد محاسبه بناها احداث براي ازنی مورد زمین

 )م ریال(  قیمت کل )ریال(قیمت یک مترمربع   )مترمربع(مساحت  )متر(ابعاد زمین 

٩٧٠  ١٩٤٠٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠*٥٠  

 

  سازي محوطه هاي هزینه -2-1-5

 مقدار شرح ردیف
  هزینه واحد

 )ریال(

  هزینه کل
 )ریال. م(

  ٢٠٠  ٥٠٠٠٠  ٤٠٠٠  خاکبرداري و تسطیح  ١

  ١٢٠  ٢٠٠٠٠٠  ٦٠٠  کشیحصار  ٢

  ٩٦  ١٢٠٠٠٠  ٨٠٠  )مقدار زمین% 20(آسفالت و خیابان کشی   ٣

  ٩٠  ١٥٠٠٠٠  ٦٠٠  )زمین% 15(فضاي سبز   ٤

  ٤٠  ١٠٠٠٠٠  ٤٠٠  روشنایی محوطه  ٥

  ٥٤٦  :جمع
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  ساختمان هاي هزینه -5- 3-1

 نوع سازه شرح ردیف
مساحت 

 )مترمربع(

هزینه یک مترمربع 
 )ریال(

  هزینه کل 
 )ریال. م(

 1750 2500000 700 سوله سالن تولید 1

 750 2500000 300 سوله انبار مواداولیه 2

 1000 2500000 400 سوله انبار محصول 3

 600 3000000 200 آهن و آجر ساختمان اداري 4

 120 2000000 60 آهن و آجر ساختمان نگهبانی و سرایداري 5

 100 2500000 40 آهن و آجر هاي بهداشتی سرویس 6

 48 2000000 24 آهن و آجر نمازخانه 7

 4368 :جمع 1724 :جمع

 

  تولید خط تجهیزات و آالت ماشین هزینه -1-5- 4

 منبع تامین تعداد الزم نام دستگاه ردیف
  قیمت واحد

 )ریال. م( 

  قیمت کل 
 )دالر(

 380000.0 3952 خارجی 1 باتومر 1

 245000.0 2548 خارجی 1 تیوبر 2

 5769.2 60 داخلی 1 يجرثقیل زنجیر 3

 2884.6 30 داخلی 1 کمپرسور هوا 4

 65000.0 676 خارجی 1 دستگاه بسته بندي 5

 17000.0 176.8 خارجی 1 دستگاه شکاف دهنده 6

 5769.2 60 داخلی 1 دستگاه تست کشش  7

 2884.6 30 داخلی 1 دستگاه تست سقوط از ارتفاع  8

 715653.8 7442.8 )میلیون ریال(جمع کل 
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  تاسیسات هاي هزینه - 5-1-5

 شرح شرح ردیف
  قیمت کل

 )ریال. م( 

 180 کیلو وات ساعت 130  برق انشعاب 1

 60 مترمکعب در ساعت 50   گاز انشعاب 2

 150 اینچ از شبکه 1  آب انشعاب هزینه 3

 130 -  تاسیات برق 4

 140 -  تاسیسات گاز 5

 165 -  تاسیسات آب و فاضالب 6

 50 -  هتهوی سیستم 7

 10 -  گرمایش و سرمایش وسائل 8

9 
 کپسولهاي و دهنده هشدار حریق اطفاء سیستم

 سیار
 - 50 

 60 -  سیستم تلفن و تجهیزات ارتباطی شبکه 10

 995 :جمع

 

  نقلیه وسائط هاي هزینه -6-1-5

 نام وسایط نقلیه ردیف
  مشخصات

 فنی 

  کشور 
 سازنده

 تعداد
  قیمت واحد

  )میلیون ریال(  
  مت کلقی

 )میلیون ریال(  

 130 130 1 ایران 2000 مزدا دوکابین 1

تنی 2 لیفتراك برقی 2  80 80 1 ایران 

 0.8 0.2 4 ایران - گاري دستی 3

 210.8 جمع
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  خدماتی و اداري لوازم هزینه  -7-1-5

 ریال میلیون ١٠٠ خدماتی تجهیزات و صندلی و میز پرینتر، فکس، کامپیوتر، نظیر اداري تجهیزات خرید ھزینھ
  .گردد می برآورد

  
)ریال(هزینه واحد  تعداد الزم شرح ردیف )ریال. م(هزینه کل   

 ٣٠ ٦٠٠٠٠٠٠ ٥ کامپیوتر ١

 ١٠ ١٠٠٠٠٠٠ ١٠ میز ٢

 ١٥ ٥٠٠٠٠٠ ٣٠ انواع صندلی ٣

 ١٥ ١٥٠٠٠٠٠٠ ١ تجهیزات آبدار خانه ٤

 ٦ ٦٠٠٠٠٠٠ ١ دستگاه فکس ،کپی و پرینتر ٥

:جمع  ٧٦ 

 

  برداري بهره از قبل هاي هزینه -8-1-5

 )ریال. م(مبلغ  شرح ردیف

 15 هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوزات الزم   

 50 …هزینه هاي تهیه طرح، مشاوره، هزینه اخذ تسهیالت بانکی  و   

 57.6 )هزینه حقوق ساالنه%  2(هزینه آموزش پرسنل    

 85.4 )روز انرژي، مواد و دستمزد 15(هزینه راه اندازي    

 208.0 :جمع
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  گذاري سرمایه ثابت هاي هزینه جمع -9-1-5

 نسبت )ریال. م(مبلغ  عنوان ردیف

 6.2 970 زمین 1

 3.5 546 سازي محوطه 2

 28.1 4368 ساختمان 3

 47.8 7442.8 آالت و  جهیزات تولید ماشین 4

 6.4 995 تاسیسات و تجهیزات عمومی 5

 1.4 210.8 ل داخلیوسایط نقلیه و وسایل حمل و نق 6

 0.5 76 اثاثه و لوازم اداري 7

 1.3 208.0 برداري هاي قبل از بهره هزینه 8

 4.8 740.8 )اقالم باال% 5(پیش بینی نشده  9

 100.0 15557.4 :جمع
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 طرح نیاز مورد گردش در سرمایه -2-5

 زیر بشرح پروژه از ) اسمی رفیتظ % 60 ( برداري بهره سال اولین پایان براي نیاز مورد گردش در سرمایه
  :گردد می برآورد

 مقدار عنوان ردیف

  مبلغ
. م( 

 )ریال

 درصد به کل

 19.6 2133.0 ماه ارزش مواد اولیه 2معادل  موجودي انبار مواد اولیه ١

 34.4 3750.0 ماه درآمد ساالنه 1معادل  موجودي انبار محصول ٢

 34.4 3750.0 آمد ساالنهماه در 1معادل  )مطالبات(فروش غیرنقدي  ٣

 4.4 480.0 معادل دو ماه حقوق و مزایاي کارکنان ٤

 4.1 450.0 معادل یک درصد فروش هزینه هاي فروش ٥

 1.8 196.0 معادل  دو ماه انرژي مصرفی ٦

 1.2 130.0 معادل  دو ماه نگهداري و تعمیرات ٧

 100.0 10889.1 :جمع

 

  طرح نیاز مورد سرمایه کل  -3-5

 درصد )ریال. م(مبلغ  حشر

 58.83 15557.41 سرمایه ثابت

 41.17 10889.08 سرمایه در گردش

 100.00 26446.49 ):کل  سرمایه(جمع 
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  طرح مالی منابع تأمین  -5- 4

 شرح
 مبلغ

 )ریال. م(

 سهم تسهیالت بانکی سهم مجري طرح

 )ریال. م(مبلغ  درصد )ریال. م(مبلغ  درصد

 10890.2 70 4667.2 30 15557.4 سرمایه ثابت

 7622.4 70 3266.7 30 10889.08 سرمایه در گردش

 18512.5    7933.9    26446.5 :جمع

  
  نرخ بهره  سود سالیانه  میزان تسهیالت  نوع وام  ردیف

  12 664.3 10890.2  تسهیالت بلندمدت  1
 14 1156.1 7622.4  تسهیالت کوتاه مدت  2

 که بود خواهد خواهد ریال میلیون15557.4 حدود پروژه ثابت گذاري سرمایه هاي هزینه کلیه فوق بشرح
 تامین پیشنهادي تسهیالت محل از اقالم ازاین صد در 70 حدود پیشنهادي اعتبار تصویب درصورت

  .خواهدگردید

  
  سالیانه هاي هزینه  -5-5

  .باشند می ذیل موارد مطابق سالیانه هاي هزینه
  
  اولیه مواد هزینه  - 5-5- 1

 شرح فردی
 میزان مصرف

 )سالیانه(
 محل تامین واحد سنجش

هزینۀ یک 
 )ریال(واحد 

هزینه کل 
 )ریال. م(

 11776 1280000 خارجی  رول 9200 کاغذ کرافت 1

 32.25 2150 داخلی کیلو گرم 15000 نوار پالستیکی 2

 750 75000 داخلی عدد 10000 پالت چوبی 3

 240 1600000 داخلی تن 150 چسب کاغذ 4

 12798.3 :جمع
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  انسانی نیروي هزینه -2-5-5

 شرح شغل ردیف
  حقوق پایه ماهانه

 )هزار ریال( 
 الزم تعداد

   حقوق ساالنه
 )ریال. م(

 تولیدي

 84 1 7000 مدیریت 

 66 1 5500 کارشناس فنی

 78 1 6500 مدیر تولید

 480 10 4000 کارگر ماهر

 630 15 3500 کارگر ساده

         0 

 1338 28 :جمع

 669 ):فوق% 50(مزایا و بیمه 

 2007 :جمع کل حقوق و مزایا

 غیر تولیدي

 198 3 5500 مدیران واحدها

 216 4 4500 کارمند اداري و مالی

 42 1 3500 منشی

 126 3 3500 پرسنل حراست و خدماتی

 582 11 :جمع

 291 ):فوق% 50(مزایا و بیمه 

 873 :جمع کل حقوق و مزایا

 2880 39 جمع کل
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  مصرفی انرژي و سوخت هاي هزینه -3-5-5

 مصرف ساالنه مصرف روزانه واحد سنجش شرح ردیف
  هزینه واحد 

 )ریال(

  هزینه کل 
 )ریال. م(

 1170 1300 900000 3000 کیلووات ساعت برق 1

 2.88 600 4800 16 مترمکعب آب 2

 3.15 700 4500 15 لیتر گاز 3

 36 4000 9000 30 لیتر بنزین 4

 1176.03 :جمع

  

  نگهداري و تعمیر  -5- 4-5

 شرح ردیف
  ارزش دارایی

 )ریال. م( 

   نرخ
 تعمیرات

  عمیرات تهزینه ساالنه 
 )ریال. م(

 521.0 %7 7442.8 آالت و تجهیزات تولید ماشین 1

 99.5 %10 995 تاسیسات عمومی 2

 21.1 %10 210.8 وسایط نقلیه 3

 131.0 %3 4368 سازي ساختمان و محوطه 4

 7.6 %10 76 اثاثه و لوازم اداري 5

 780.2 :جمع
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 استهالك  -5- 5-5

 عنوان ردیف
  ارزش دارایی

 )ریال. م(  
 استهالك نرخ

  هزینه استهالك
 )ریال. م( 

 744.3 %10 7442.8 آالت و تجهیزات ماشین 1

 99.5 %10 995 تاسیسات عمومی 2

 21.1 %10 210.8 وسایط نقلیه 3

 305.8 %7 4368 سازي ساختمان و محوطه 4

 15.2 %20 76 اثاثه و لوازم اداري 5

 41.6 %20 208.0 برداري هاي قبل از بهره هزینه 6

 1227.4 :جمع

 

  طرح یاتیعمل هزینۀ-6-5-5

 هزینه  سالیانه شرح ردیف

 10 هزینه هاي غیر پرسنلی دفتر مرکزي 1

 50 هزینه هاي جاري آزمایشگاه 2

 225.0 درصد فروش)  0.5(هزینه هاي فروش  3

 450.0 درصد فروش) 1(هزینه هاي حمل و نقل  4

 735.0 جمع 
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  طرح يها يدارا مهیب هزینۀ - 7-5-5

 )ریال.م(جمع  نرخ مبلغ سرمایه گذاري شرح سرمایه گذاري ردیف

 14.89 0.002 7442.8 آالت و تجهیزات ماشین 1

 1.99 0.002 995 تاسیسات عمومی 2

 0.42 0.002 210.8 وسایط نقلیه 3

 8.74 0.002 4368 سازي ساختمان و محوطه 4

 0.15 0.002 76 اثاثه و لوازم اداري 5

 26.2 جمع هزینه

 

  )برداري بهره اول سال( طرح مالی هزینۀ - 8-5-5

 واحد مقدار شرح ردیف

 )ریال. م(  10890.2 مبلغ تسهیالت بلندمدت 1

 %   12 بلندمدتنرخ سود تسهیالت  2

 سال   5 دورة بازپرداخت 3

 ماهانه 2 فاصلۀ اقساط 4

 )ریال. م(   664.3 )سال اول(بهرة تسهیالت بلندمدت  5

 )ریال. م(   2310.9 اقساط ساالنه 6

 )ریال. م(   385.1 مبلغ هر قسط 7

 )ریال. م(   7622.4 مدت مبلغ تسهیالت کوتاه 8

 %   14 دتم نرخ سود تسهیالت کوتاه 9

 )ریال. م(  1156.1 )سال اول(مدت  بهرة تسهیالت کوتاه 10

 )ریال. م(   1820.4 )10و  5هاي  جمع ردیف(جمع هزینۀ مالی سال اول طرح 
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  تولید سالیانه هاي هزینه -5- 9-5

 نسبت )ریال. م(مبلغ  عنوان ردیف

 55.7 12798.3 هزینه مواد اولیه 1

 12.5 2880 هزینه حقوق و دستمزد 2

 5.1 1176.03 هزینۀ انرژي مصرفی 3

 3.4 780.2 هزینۀ تعمیرات و نگهداري 4

 5.3 1227.4 هزینۀ استهالك 5

 3.2 735.0 هزینه عملیاتی 6

 7.9 1820.4 )سال اول طرح(هزینه مالی  7

 2.0 450.0 هزینۀ بازایابی و تبلیغات 8

 0.1 26.2 ها  هزینۀ بیمه دارایی 9

 4.8 1094.7 بینی نشده شسایر و پی 10

 100.0 22988.1 :جمع

  

  اقتصادي هاي شاخص -6-5

  :کامل ظرفیت در فروش از حاصل درآمد  -

 ظرفیت ساالنه نام محصول ردیف
  واحد

 سنجش 

  قیمت عمده
 )ریال(فروشی  

  فروش کل
 )ریال. م( 

 45000.0 3000 عدد  15,000,000 پاکت کاغذي چند الیه 1

 45000.0 :جمع    :جمع
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  طرح زیان و سود صورت -

 )ریال. م(مبلغ  عنوان توضیح

 45000 فروش کل   

 :هاي ساالنه هزینه

 12798.3 هزینه مواد اولیه

 2880.0 هزینه حقوق و دستمزد

 1176.0 هزینۀ انرژي مصرفی

 780.2 هزینۀ تعمیرات و نگداري

 1227.4 هزینۀ استهالك

 735.0 هزینه عملیاتی

 1820.4 )سال اول طرح(الی هزینه م

 450.0 هزینۀ بازایابی و تبلیغات

 26.2 ها هزینۀ بیمه دارایی

 1094.7 بینی نشده سایر و پیش

 22988.1 قیمت تمام شدة محصوالت طرح :هاي ساالنه جمع هزینه

 22011.9 ویژه) زیان(سود  :هاي ساالنه از فروش کل شود هزینه گسر می
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  طرح قدين وجوه گردش -

 شرح
   دورة اجراي طرح

 )ریال. م(

  برداري بهره  مبلغ سال اول
 )ریال. م( 

 :منابع

 22011.9 0 سود و زیان ویژه

 1227.4 0 استهالك

 23239.3 0 :جمع منابع عملیاتی

 0 7933.9 گذاري مجري طرح سرمایه

 0 10890.2 تسهیالت بلندمدت

 0 7622.4 مدت تسهیالت کوتاه

 46478.6 26446.49 :جمع منابع

 :مصارف

 0 15557.41 سرمایه ثابت

 0 10889.08 سرمایه در گردش

 2310.9 0 )قسط سال اول(بازپرداخت تسهیالت بلندمدت 

 8778.4 0 )اصل و فرع(مدت  بازپرداخت تسهیالت کوتاه

 0 0 مالیات

 11089.3 26446.49 :جمع مصارف

 35389.3 0 منابع) یا کسري(مازاد 
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  :بهاي تمام شده واحد محصول -

  فروش قیمت  محصول نام
  )عدد/ریال( 

  سالیانه تولید
  )عدد( 

  بهاي تمام شده واحد محصول
  )عدد/ریال( 

  1532.5  15000000  3000  هیال چند يکاغذ پاکت

  

  طرح یمال جینتا خالصه -

 مبلغ شرح ردیف

 ریال. م 15557.4 سرمایه ثابت طرح 1

 ریال. م 10889.1 سرمایه در گردش طرح 2

 ریال. م 26446.5 گذاري کل طرحسرمایه 3

 ریال. م 45000.0 )فروش کل(درآمدهاي کل طرح  4

 ریال. م 22988.1 )هاي ساالنهجمع هزینه(قیمت تمام شده کل طرح  5

 ریال. م 22746.9 ویژة کل ساالنه طرحناسود  6

 ریال. م 22011.9 سود ویژة کل ساالنه طرح 7

 نفر 39 د اشتغال زاییتعدا 8

  



 

64 
 

  

  شرکت فنی و مهندسی پیشبرد:مشاور                                  شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                                                                  
   پاکتهاي کاغذي چند الیهتولید  انسنجیگزارش امک

 متغیر و ثابت هاي هزینه تفکیک  -

 بشرح طرح در استفاده ظرفیت مورد باالترین در متغیر و ثابت هاي هزینه به آنها وتفکیک تولید هاي هزینه کل
  . است شده خالصه زیر

 عنوان ردیف

  مبلغ کل
. م( 

 )ریال

 هزینۀ متغیر هزینه ثابت

 درصد
  مبلغ 

 )ریال. م(
 صددر

  مبلغ 
 )ریال. م(

 ١٢٧٩٨.٣ ١٠٠ ٠.٠ 0 12798.3 هزینه مواد مصرفی 1

 ٥٧٦.٠ ٢٠ ٢٣٠٤.٠ 80 2880.0 هزینه حقوق و دستمزد 2

 ٨٢٣.٢ ٧٠ ٣٥٢.٨ 30 1176.0 هزینه انرژي مصرفی 3

 ٠.٠ ٠ ١٢٢٧.٤ 100 1227.4 هزینه استهالك 4

 ٥٤٦.٢ ٧٠ ٢٣٤.١ 30 780.2 هزینه تعمیرات و نگهداري 5

 ٥٨٨.٠ ٨٠ ١٤٧.٠ 20 735.0 زینه هاي عملیاتیه 6

 ٠.٠ ٠ ٢٦.٢ 100 26.2 ها هزینه بیمۀ دارایی 7

 ٠.٠ ٠ ١٨٢٠.٤ 100 1820.4 هزینه مالی تسهیالت بانکی سال اول 8

 ٠.٠ ٠ ٤٥٠.٠ 100 450.0 هزینۀ بازایابی و تبلیغات 9

 ٠.٠ ٠ ١٠٩٤.٧ 100 1094.7 هاي پیش بینی نشده هزینه 10

 ١٥٣٣١.٦    ٧٦٥٦.٥    22988.1 :جمع
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 طرح سر به سر نقطه برآورد  -
  

 میلیون11613.1مبلغ میزان فروش در نقطه سر به سر و درصد 25.8 طرح در سره سرب نقطهدرصد فروش در 

  :گردد می برآورد ریال

  
  
  

 

  1 - ) هزینه هاي متغیر/ فروش کل(  فروش در نقطه سربه سر =  هاي ثابت هزینه  =  11613.1
  

  )ROR(نرخ برگشت سرمایۀ طرح 

 گذاري طرح کل سرمایه  نرخ بازدهی سرمایه  = سود ویژة کل طرح  =  % 83.2

  

  دورة برگشت سرمایۀ طرح

 سود ویژة کل طرح  برگشت سرمایه دورة  = گذاري طرح کل سرمایه  =  1.2سال      

  

  گذاري و سرانۀ اشتغال طرح سرانۀ سرمایه

 کل کارکنان طرح  گذاري کل سرانۀ سرمایه  = سرمایۀ کل طرح  =  678.1) نفر/ریال . م(
  
  

 کل کارکنان طرح  سرانۀ اشتغال  = سرمایه ثابت طرح  =  398.9) نفر/ریال . م(

  

 )هاي متغیر  ـ  درآمد کل هزینه(  نقطه سربه سر در صد فروش در=    هاي ثابت هزینه  =  % 25.8
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 دي طرحنسبت سود به سرمایۀ نق

 نسبت سود به  = سود ساالنۀ طرح  =  % 277.4

 آوردة نقدي مجري طرح  سرمایۀ نقدي

  

 نسبت سود به هزینۀ کل طرح

  نسبت سود   = سود ساالنۀ طرح  =  % 95.8
 هاي ساالنۀ طرح هزینه  به هزینه

  

  هاي مالی ـ اقتصادي طرح سایر شاخص

 مقدار فرمول شاخص
  واحد

 سنجش 

 ریال. م 30245.5 )تعمیرات و نگهداري+ انرژي + مواد اولیه (فروش کل منهاي  ه ناخالصارزش افزود

 ریال. م 29018.1 ارزش افزودة ناخالص منهاي استهالك ارزش افزوده خالص

 درصد 70.0 سرمایه در گردش تقسیم بر سرمایه ثابت نسبت سرمایه در گردش

 درصد 47.8 ثابت  م بر سرمایهآالت تقسی ارزش ماشین آالت نسبت ارزش ماشین

 ریال. م 1153.8 فروش کل تقسیم بر تعداد کل کارکنان فروش سرانه

 ریال. م 6.2 کل حقوق ماهانه تقسیم بر تعداد کل کارکنان متوسط حقوق سرانه

 درصد 99.0  درصد سود ناخالص به هزینه کل

 درصد 50.5  درصد سود ناخالص به فروش

  تن 387104371.0  ر به سرمیزان تولید در نقطه س
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 و ارزي قیمت کشور داخل یا خارج از آن تامین محل و ساالنه نیاز مورد عمده اولیه مواد میزان  -6
  آینده و گذشته در نیاز مورد عمده اقالم تامین روند در اساسی تحوالت بررسی و آن ریالی

  :ساالنه  نیاز مورد عمده اولیه مواد میزان
 می ساالنه محاسبه  نیاز مورد عمده اولیه مواد میزان ، واحد عملکرد شرایط و تولید فرایند به هتوج با بخش این در

  :گردد 
  

  : کرافت کاغذ )الف
 می متر سانتی 105 الی 101 عرض به و بوده رول صورت به که دارد نام کرافت واحد این در استفاده مورد کاغذ

 102 عرض داراي سیمان تولیدپاکت براي کرافت کاغذ بهترین است 90 الی 70 بین کاغذ نوع این گراماژ . باشد

 کرده محاسبه را پاکت یک در مصرفی کاغذ ،ابتدا میزان کاغذ میزان محاسبه براي .میباشد 75 گراماژ و متر سانتی

 اسبهمح را الیه یک اندازه ابتدا پاکت یک در مصرفی کاغذ محاسبه مقدار براي . می کنیم ضرب واحد ظرفیت به و

 می خورده چسب قسمت بعالوه پاکت ابعاد برابر دو مصرفی کاغذ مقدار . می نماییم ضزب ها الیه تعداد در کرده

 ابعاد به توجه با باشد

 گرم  ١٨٩ = ١٤+(٣×٠.٠٠٧٥×٧٧×١٠١)
 

 یباتقر کرافت نیز کاغذ رول هر وزن و میباشد پاکت عدد میلیون 40 واحد ظرفیت که این به توجه با این بنابر

  . دارد نیاز سال در کرافت کاغذ رول 9200 به واحد این است گرم کیلو 800
  

 : کاغذ چسب )ب
 کاغذ چسب از بندي ته و وسر کردن تیوب جمله از تولید فرایند مختلف مراحل در هم به کاغذ چسباندن براي

 در پاکت میلیون 36 تولید رايب تولیدي واحد این لذا باشد می پاکت هر براي گرم 3 تقریبا که شود می استفاده

  . دارد نیاز چسب تن 150به  تقریبا سال
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  :چوبی  پالت و پالستیکی نوار )ج
 بسته 80 هر میشودسپس بسته نوار با و داده قرار هم روي را تولیدي پاکت 50 هر پاکتها آسان نقل و حمل جهت

 یسته و پالت هر جهت نوارپالستیکی متر 100 مجموع در که شود می بسته نوار با و گیرد می قرار پالت یک روي

 در دارد وزن گرم 15 ها نوار این از متر هر واینکه واحد ظرفیت گرفتن نظر در با . میگردد ف مصر آن داخل هاي

 . داریم نیاز چوبی پالت10000 همچنین و نوار گرم کیلو 15000 به مجموع

  :گردد  ارائه می ذیل جدول طی آنها تامین نحوه و آنها قیمت همراه به مصرفی اولیه مواد فوق مطالب به توجه با
  

  منبع تامین  واحد  مقدار مورد نیاز  شرح

  خارجی  رول  9200  کاغذ کرافت

  داخلی  کیلو گرم  15000  نوار پالستیکی

  داخلی  تن  150  چسب کاغذ

  داخلی  عدد  10000  پالت چوبی
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   طرح اجراي براي مناسب منطقه پیشنهاد -7
 می دخیل صحیح انتخاب در که متعددي موارد باید طرح اجراي براي مناسب منطقه پیشنهاد ارائه و سیبرر جهت

 محصوالت فروش جهت مناسب فروش بازار به دسترسی موارد این مهمترین جمله از. گیرد قرار بررسی مورد باشند

 احداث جهت بنایی زیر امکانات به دسترسی همچنین و طرح در نیاز مورد لیه او مواد به آسان دسترسی و تولیدي

  . پردازیم می موارد این از یک هر بررسی به ادامه در که باشد می تولیدي کارخانه
  
 :سیمان  پاکت فروش بازار) 7-1
 کنندگان ومصرف رسد نمی کننده مصرف دست به مستقیما و بوده اي واسطه کاالي یک سیمان پاکت اینکه به توجه با

 طرح محصوالت فروش بازار به دستیابی براي مکان بهترین لذا میباشند سیمان تولید رخانجاتکا محصول این عمده

که از این دیدگاه شهرستان ابهر از یک طرف داراي موقعیت مناسب  . باشد می سیمان تولید کارخانجات اطراف نواحی
  .دارد نسبت به کارخانه سیمان زنجان و از طرف دیگر به کارخانه سیمان آبیک و ساوه

 و شمالی نواحی در سیمان احداث دست در هاي واحد همچنین و سیمان تولید فعال هاي واحد عمده با توجه به اینکه
 واحد نیز و سیمان پاکت فعلی کنندگان استقرارتولید محل گرفتن نظر در با طرفی از. میباشند مستقر کشور غربی

  .ستان ابهر پیشنهاد می گرددزنجان و  شهر سیمان پاکت تولید احداث دست در هاي
  
 :اولیه  مواد به دسترسی) 7-2
 مبادي به طرح اجراي محل بودن نزدیک لذا باشد می وارداتی کاغذ طرح اولیه مصرفی ماده عمده اینکه به توجه با

 ینا به عنایت با گردد طرح بیشتر دهی سود نهایت در و نقل و حمل هاي هزینه کاهش باعث تواند می کشور واردات

    . باشد واحد این احداث براي مناسبی محل تواند می زنجان استان مطلب
  
 :بنایی  زیر امکانات) 7-3

 ، موضوع این تحقق صورت در لذا شود احداث استانها در صنعتی شهرکهاي از یکی در واحد این که میگردد پیشنهاد
 محل انتخاب در خاصی محدودیت بنایی زیر ،امکانات صنعتی شهرکهاي اکثر در مناسب امکانات وجود به توجه با

  . نماید نمی ایجاد طرح احداث
 

 : طرح اجراي جهت مناسب منطقه پیشنهاد ارائه و بندي جمع
 اولیه مواد همچنین و تولیدي محصوالت فروش بازار گرفتن نظر در و قبلی قسمتهاي در شده مطرح مطالب به عنایت با

 می پیشنهاد صنعتی واحد این احداث جهت افق ابهر شهرك صنعتی در منطقه، و با توجه به و جود کارخانه سیمان 

  . گردد
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   اشتغال تعداد و انسانی نیروي تامین وضعیت -8
 گروه سه این که شوند می تقسیم گروه 3 به تولیدي واحد هر نیاز مورد انسانی نیروي کلی طور به

 :از عبارتند

 اداري بخش انسانی نیروي )الف

 تولیدي بخش انسانی نیروي )ب

 تولید مستقیم غیر بخش انسانی نیروي )ج

 شبیه یکدیگر با مختلف طرحهاي در زیادي حد تا تولید مستقیم غیر و اداري بخش انسانی نیروي

 مستقیم بخش انسانی نیروي مختلف، طرحهاي در تولید فرآیند بودن متفاوت بدلیل ولی باشند می

 .باشند می متفاوت ریکدیگ با مختلف طرحهاي در تولید

  :است شده پرداخته طرح نیاز مورد انسانی نیروي بررسی به کلی بصورت ذیل در اینرو، از

  تعداد کل  کارکنان  ردیف

  1 مدیریت   1
  1 کارشناس فنی  2
  1 مدیر تولید  3
  10 کارگر ماهر  4
  15 کارگر ساده  5
  3 مدیران واحدها  6
  4 کارمند اداري و مالی  7
  1 منشی  8
  3 پرسنل حراست و خدماتی  9

  39  جمع کل
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 – راه آهن -راه( ارتباطی و مخابراتی امکانات سوخت، برق، ، آب تامین میزان تعیین و بررسی -9

  طرح اجراي براي مناسب منطقه در آنها تامین امکان چگونگی و )... بندر -فرودگاه

 نظیر بنایی زیر عوامل گرفتن نظر در با رحط اجراي جهت مناسب محل انتخاب و بررسی جامع، مطالعه یک در

 .باشد می ضروري کامالً اقتصادي نظر از هم و فنی نظر از هم ، ارتباطی هاي راه و سوخت برق، آب،

 در مزبور کارخانه چنانچه باشند، می مخابرات و برق و آب تأسیسات داراي صنعتی شهرکهاي اکثر اینکه به توجه با

 نیاز مورد انرژي و سوخت میزان زیر در .گردد نمی ایجاد خاصی مشکل لحاظ این زا گردد احداث صنعتی شهرك

  .است شده آورده ساالنه

 مصرف ساالنه مصرف روزانه واحد سنجش شرح ردیف
  هزینه واحد 

 )ریال(

  هزینه کل 
 )ریال. م(

 1170 1300 900000 3000 کیلووات ساعت برق 1

 2.88 600 4800 16 مترمکعب آب 2

 3.15 700 4500 15 لیتر گاز 3

 36 4000 9000 30 لیتر بنزین 4

 1176.03 :جمع

  
  آن تأمین چگونگی و نیاز مورد برق برآورد

 
 برآورد kw 130  روشنایی نیاز همچنین و تأسیسات و آالت ماشین مصرف به توجه با طرح نیاز مورد برق توان

 کشور هاي استان کلیه در و غیره و ها ساختمان ، کشور سراسري برق شبکه از راحتی به برق توان این .است شده

 .است تأمین قابل

 
 آن تأمین چگونگی و نیاز مورد آب برآورد

 سبز فضاي آبیاري براي همچنین و آن کارکنان آشامیدنی و بهداشتی نیازهاي جهت صرفاً آب حاضر طرح در 

 این که گردد می برآورد مکعب متر 4800 سالیانه مصرف حجم کارکنان تعداد به توجه با که بود خواهد نیاز مورد

 . است تأمین قابل طرح اجراي محل صنعتی شهرك کشی لوله شبکه طریق از آب ان میز
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  : مصرفی سوخت میزان برآورد

 گرمایش و اداري مصارف براي بیشتر گاز کشی لوله گاز از بوده برقی عمدتا ، آالت ماشین اینکه به توجه با

   .باشد نمی چشمگیر چندان آن مصرف میزان و شود می استفاده سوله و اداري ساختمانهاي
 

 : آن تأمین چگونگی و الزم ارتباطی و مخابراتی امکانات برآورد
 اجراي محل که آنجایی از و باشد می اینترنت براي خط یک و فاکس خط یک ، تلفن خط دو نیازمند حاضر طرح

 .داشت خواهد وجود راحتی به اجرا محل شهرك از آن تأمین امکان الذ است شده پیشنهاد صنعتی شهرك طرح

  

 راه
 :داد قرار بررسی مورد زیر حالت در توان می را راه به طرح نیازمندي

 و شده وارد طرح اجراي محل به تریلی و کامیون وسیله به محصول و اولیه مواد حامل نهاي کامیو مرور و عبور
 ارتباطی مناسب راههاي اینرو از .شد خواهد حمل مصرف بازار به وسایل همین وسیله به نیز تولیدي محصوالت

 .باشد داشته وجود طرح اجراي محل در است الزم نقلیه وسایل این حرکت
 کارکنان مرور و عبور

 محل است الزم کردکه خواهند آمد و رفت طرح اجراي محل به بوس مینی و سواري خودروهاي وسیله به کارکنان

 امکانات جز بندربه و فرودگاه آهن، راه مانند امکانات سایر.باشد آن مناسب ارتباطی امکانات داراي رحط اجراي

  .باشد نمی موردنیاز طرح براي دیگري امکانات سواري، خودروهاي و کامیون تردد براي مناسب
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  بازرگانی و اقتصادي هاي حمایت وضعیت -10

 ):التا ماشین و محصول ( گمرکی تعرفه حمایتهاي
 از این محصول واردات اینکه به توجه با طرفی ،از باشد می درصد 30 ورودي گمرکی حقوق داراي محصول این

 واردات لذا است لحاظ نشده آن واردات جهت محدودیتی هیچگونه و نبوده ممنوع اسالمی جمهوري گمرك طرف

  . میباشد بالمانع میزان هر به آن
  

 :گذار سرمایه ي شرکتها – بانکها مالی حمایتهاي
 که بایدگفت کشورمان در سیمان پاکت تولید طرح همچون صنعتی هاي طرح از مالی هاي حمایت خصوص در

 کلیه براي و عمومی داشته حالت تسهیالت این که باشد می بانکی تسهیالت ارائه سطح در صرفاً ها حمایت این

 گفت می توان مجموع بنابراین در .شود می رداختپ ، هستند برخوردار مناسب اقتصادي توجیه از که هایی طرح

  .ندارد وجود طرح خصوص در خاصی ویژه حمایتهاي که
  

  

  جدید واحدهاي احداث مورد در نهایی پیشنهاد و بندي جمع ارائه و تحلیل و تجزیه -11

 به توجه با حاضر لحا در سیمان پاکت بازار که نمود گیري نتیجه اینگونه میتوان شده انجام مطالعات به توجه با

 نتیجه توان می محصول صادراتی بازار بررسی با طرفی از. است مواجه عرضه کمبود با سیمان روزافزون تولید

کشورهاي منطقه مخصوصا ( صادرات حوزه در مناسبی بازار محصول این داخلی نیاز پوشش صورت در که گرفت
 با سیمان پاکت تولید جدید هاي واحد اندازي راه و ستاسی اینرو از باشد می محصول این روي پیش نیز )عراق

 محل که شود می توصیه میان این در . باشد می پذیر توجیه گرفته صورت هاي بررسی و فوق مطالب به توجه

 طرح مکانی موقعیت پیشنهاد بخش در پیشنهادي استان در واقع صنعتی شهرکهاي داخل جدید واحد استقرار

 صنعتی شهرکهاي و کوچک صنایع سازمان توسط شده ارائه تسهیالت نیز و اولیه امکانات از بتوان تا گردد انتخاب

  . نمود استفاده ایران
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  منابع و ماخذ

 .معادن و صنایع وزارت آمار و اطالعات کل اداره  -1

 .بازرگانی وزارت آمار و اطالعات مرکز  -2

  .بازرگانی نشر و چاپ شرکت تانتشارا ،" 1386 سال واردات و صادرات مقررات" کتاب  -3

 .ایران آمار مرکز رسانی اطالع پایگاه  -4

 .ایران اسالمی جمهوري مجلس هاي پژوهش مرکز رسانی اطالع پایگاه  -5

 ایران تجارت توسعه سازمان -6

  ایران صنعتی هاي شهرك و کوچک صنایع سازمان  -7

  رکت هاي تولیدکنندگان ماشین آالت صنعتینمایندگی ش  -8
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  :ت  

ید :  ١ت  و ث کارخا  ا د وژه ا ندی  ندال زما ذی    پا کا



  :1پیوست
  پاکت هاي کاغذي چند الیهبرنامه زمانبندي پروژه احداث کارخانه تولید 

  
  

  

 سال دوم سال اول

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

                                                 ام مطالعات امکان سنجیانج

                                                 کسب مجوزھای الزم

                                                 تامین منابع  مالی طرح

                                                 خرید زمین و آماده سازی

                                                 انتخاب مجری طرح 

                                                 عملیات ساختمانی و محوطھ سازی

                                                 خرید ماشین آالت 

                                                 آالت نصب و راه اندازی ماشین

                                                 تامین تاسیسات زیربنایی و جانبی

                                                 استخدام و آموزش کارکنان

                                                 تاخیرھای پیش بینی نشده

                                                 تولید آزمایشی

                                                 تولید تجاری



  


