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 خالصه کل طرح 

 ای از بازیافت کاغذ و کارتن فلوتینگ و کاغذ مقوای الینر قهوه تولید  عنوان طرح

 .... شرکت  مجری طرح

 شرقی، شهرک صنعت آخوال آذربایجان  محل اجرای طرح

 محصوالت تولیدی 
 فلوتینگ 

 ایکاغذ الینر قهوه 

 ظرفیت
 تن فلوتینگ  1500

 ایتن کاغذ الینر قهوه 1500

 کاغذ و کارتن باطله انواع  مواد اولیه مصرفی عمده 

 نفر    22 زایی اشتغال 

   مترمربع 4.800 زمین 

 میلیون ریال   280.400 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  253.703 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  8.188 سرمایه در گردش طرح 

 میلیون ریال  80.000 ثابت  گذاری سرمایه  میزان تسهیالت

 ساله با یک سال تنفس  3 تسهیالت بازپرداخت 

 میلیون ریال  0 میزان تسهیالت در گردش

 درصد    48 نرخ بازگشت سرمایه 

 ماه  4سال و  3 عادی  دوره بازگشت سرمایه

 ماه  1سال و  4 دوره بازگشت سرمایه متحرک 

 میلیون ریال  66.311 سر میزان فروش در نقطه سربه

 درصد   17 سر )درصد تولید( نقطه سربه 
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 مقدمه

در مطالعات امكان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی  

گزارش حاضر مطالعات امكان   .جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد

جهت استانداردسازی اجرای این طرح مدنظر   باشد که  می   ای از بازیافت کاغذ و کارتنتولید فلوتینگ و کاغذ الینر قهوه سنجی  

در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های الزم در خصوص بازار آن بعمل آمده در    .قرار گیرد

افزاریادامه مط امكانات سخت  تولید  فنی در خصوص چگونگی  در    و  العات  بررسی شده  نیز  نیاز  مورد  افزاری  هایت  ننرم 

گذار محترم    میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمایه  ،های اقتصادیظرفیت

نماید  خاطر نشان می .  ام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نماینددرجهت انجو  د کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب  بتوان

را داشته باشند تا بتوانند با توجه    چاپ در صنعت  مورد نیاز    فلوتینگ و کاغذ الینربایستی انعطاف الزم جهت تولید    ی واحد تولید

 . فروش محصوالت خود را افزایش دهند بازار به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امكان جذب 
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 مشخصات متقاضی طرح    بخش اول:
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 گذارسرمایه مشخصات -1-1

 .... پردیس  نام و نوع شرکت:  •

 ... شماره ثبت شرکت:  •

 شناسه ملی شرکت:   •

 1397/ 10/ 30:  تاریخ ثبت شرکت •

 ریال     سرمایه ثبت شده شرکت:  •

فعالیت:   • بندی  صنای  و  چندال   ورق   و  کاغذسازی  صنایعموضوع  بسته  و صادرات کاال  -ع    ترخیص  - مجاز  هایواردات 

  ها وکم و ضمانت نامه از بانوا  گونه  ذ هر اخ   -عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی   - رکات گم  از   شرکت  های کاال

ی نمایندگی به  اعطا   یا  و  اخذ   ها،مزایده   و  ها مناقصه   در   شرکت   شرکت  نام   به  خارجی   و  داخلی   اعتباری  و   مالی  موسسات 

 رجی ا خ و  داخلی هایه ر نمایشگاد  شرکت  کشور از خارج  و داخل   در  شعب ایجاد  -  خارجی و  های داخلیشرکت

 113متری چهارم، قطعه    24بخش خسروشاه، دهستان تازه خیابان  شرقی، شهرستان تبریز،  مرکز اصلی شرکت: آذربایجان  •

 کد پستی:   •

 تلفن تماس:   •

 

 سهامداران  -1-2

 سهام شماره ملی  نام و نام خانوادکی  ردیف 

1    

2    

3    

4    
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 هیئت مدیره -1-3

 سمت شماره ملی  نام و نام خانوادکی  ردیف 

1    

2    

3    

4    

 

 های متقاضیتوانمندی -1-4

 باشد.  را دارا می  715  ....ساله در شرکت  15مدیر عامل و مجری طرح دارای سابقه مدیریت  

 

 

 

 در اداره ثبت اسناد و امالک آذرشهر به ثبت رسیده است.    3/87/ 4این شرکت در تاریخ 

  



 

 ای تولید فلوتینگ و کاغذ مقوای الینر قهوهگزارش طرح توجیهی 

 از بازیافت کاغذ و کارتن  

 117/99شماره: 

 27/04/1399تاریخ: 

 

 

 مجوزها -1-5
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 محصول دوم: بررسی   بخش  
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   مقدمه -2-1

سال پس از میالد در چین آغاز شد. بشر کشف کرد که با صاف کردن سوسپانسیونی    100حدود  صنعت ظریف کاغذ سازی در  

از خمیر که از خیساندن پوست داخلی خیزران به دست آمده بود بر روی یک توری با منافذ ریز، میتوان نمدی از الیاف به دست  

 .کار می رفت آورد .این نمد، پس از فشرده شدن و خشک شدن، برای نوشتن و رسامی به

شد .لوئی رابرت نخستین ماشین پیوسته کاغذ سازی را در سال  تا اوایل قرن نوزدهم، کاغذ همچنان به طور دستی ساخته می 

در انگلستان شروع به کار کرد .اما این برادران فور درینیر بودند که در  1803به ثبت رساند. اولین ماشین پیوسته در سال  1799

 .آن را به نام خود به ثبت رساندند1807ین کاغذ سازی تجارتی را با موفقیت ساختند ودر سال  نخستین ماش1804سال 

استوانه    2ماشین های نخستین شامل یک مخزن بودند که از آن مواد کاغذ سازی بر روی یک توری متحرک قرار گرفته بین  

 .شک در آیدریخته میشد سپس، الیه تر حاصل پرس و جمع آوری میشد تا به شكل کاغذ خ

کاغذ در طول تاریخ پیدایش خود تا کنون مانوس ترین،پایدار ترین و قابل اعتمادترین ابزار انتقال اندیشه بشری بوده و بی  

تردید تا مدتهای مدید چنین خواهد بود.در واقع بخش عظیمی از دانش بشر که مجموعه بزرگی از تجربیات و تفكرات او را در  

به دست ما رسیده است و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است بطورکلی از زمانی که بشر کوشش  بر دارد به برکت کاغذ  

کرد تا دانسته ها و تجربیات خود را به آسان ترین شیوه ضبط و ثبت نموده و پس از آن به دیگران نیز منتقل نماید. با توجه  

رای کاربردهای وسیعی شده و سرانجام به کلی در هر شرایطی با  به احتیاجات و نیاز های مختلف انسان این پدیده همواره دا 

نیازهای بشر تناسب یافته است بطوریكه می توان گذشته از نقش اساسی فوق ، کاربرد بسیار زیاد کاغذ و مقوا را در صنایع  

ولیدات ناشی از سیستم  بسته بندی ذکر نمود.بطورکلی افزایش مصرف سرانه کاغذ نشان دهنده غنای سیستم ارتباطی و تنوع ت 

 .های مختلف بسته بندی جامعه است که در کل بیانگر رشد و تحول تكنولوژی آن جامعه به شمار می رود

 

 معرفی محصوالت  -2-2

هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی و مالی طرح، الزم است این خصوصیات به  

ت صحیح مشخصات و انواع مختلف محصول،بدون تردید راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای  درستی شناخته شوند. شناخ

الزم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی مورد نیاز خواهد بود. در این ارتباط یكی از موثرترین روشهای قابل  

می باشد.عالوه بر این جهت بررسی بازار الزم  استفاده به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک از محصوالت  



 

 ای تولید فلوتینگ و کاغذ مقوای الینر قهوهگزارش طرح توجیهی 

 از بازیافت کاغذ و کارتن  

 117/99شماره: 

 27/04/1399تاریخ: 

 

 

است که شماره تعرفه گمرکی محصوالت نیز مشخص میگردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت  

استاندارد های   .الزم حاصل شود تعرفه گمرکی و  به معرفی محصول و کاربرد آن، ،مشخصات فنی، شماره  این بخش  در 

 محصول مورد بررسی قرار خواهد گرفت

. 

 کاغذ فلوتینگ  -2-2-1

در واقع کاغذ فلوتینگ  .باشد که به عنوان کاالی واسطه ای برای تولید کارتن به کار می رود  فلوتینگ کاغذ ضخیم ومحكم می  

شرایط خاصی به    )خمیر قهوه ای( تولید شده از ضایعات کشاورزی در   همان مقوای کنگره ای می باشد که از خشک کردن

گرم  170دست می آید . طبق استاندارد بین المللی کاغذ فلوتینگ به آن نوع کاغذ گفته می شود که وزن یک متر مربع آن  

 .می باشدوبه دلیل استحكام و انعطاف پذیری آن در صنعت بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

 

 ایقهره  کاغذ  الینر  -2-2-2

عنوان الیه رویی و زیرین کارتن مورد استفاده قرار می گیرد. برخوردار بودن از سطح صیقلی با رنگ مناسب و  کاغذ  الینر به 

یكنواخت، از ویژگی های اساسی این کاغذ محسوب می شود زیرا که عملیات چاپ کارتن بر روی این کاغذ صورت می گیرد.  

 .اشد تا موقع تا زدن دهانه کارتن، دچار ترکیدگی نشودباالیی بburst  همچنین، کاغذ  الینر باید دارای فاکتور
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بطور معمول، جذب آب الیه رویی و زیری کاغذ  الینر متفاوت است. بدین صورت که جذب آب الیه رویی پایین بوده تا کاغذ  

گ پیدا کند. کاغذ   برای استفاده در سردخانه مناسب گردد و جذب آب الیه زیری باال بوده تا چسبندگی مناسبی با الیه فلوتین 

گرم تولید می گردد و برای    170تا   130الینر در رنگ های مختلف مورد درخواست مشتریان بوده و در گرماژهای مختلف از  

 .استفاده در طیف گسترده ای از کارتن ها مناسب می باشد

باشد. همچنین  الینر از نظر    همچنین کاغذ  الینر دارای مقاومت های سطحی مناسبی جهت چاپ پذیری با کیفیت باال می 

ی از موارد، در تماس با محصوالت خوراکی موجب ایجاد بوی  بعض  در است ممكن که چرا باشند قبولی رتبه   بهداشتی باید در

 .نامطبوعی می شود

 

 

 

 کد آیسیک محصوالت طرح  -2-3

محصوالت  یاب(، کد آیسیک  بر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت )بهین

 باشد.  می  1مطابق جدول   طرح

 ISIC: مشخصات محصول بر حسب کد 1جدول 

 ( ISICکد آیسیک ) شرح ردیف 

 2101512326 فلوتینگ از کاغذ باطله  1

 210 ایکاغذ و مقوای  الینر قهوه  2
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 شماره و تعرفه گمرکی -2-4

درداد وستد های بین المللی جهت کد بندی کاالها در امر صادرات و واردات وتعیین حقوق گمرکی وسود بازرگانی ،بیشتر از  

نامگذاری   ها  بندی  این طبقه  از  .یكی  استفاده می شود  بندی  نوع طبقه  مرکز  دو  بندی  ودیگری طبقه  باشد  بروکسل می 

 .  بازرگانی خارجی ایران ،طبقه بندی بروکسل است استاندارد تجارت بین المللی می باشد. طبقه بندی مورد استفاده در

محصوالت  کد تعرفه  یاب(،  بر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت )بهین

 باشد.  می  2جدول    بقطرح مطا

 

 : تعرفه گمرکی محصوالت 2جدول  

 

 
 

 تحلیل مالحظات اجرایی پروه  -2-5

 مالحظات اقتصادی -2-5-1

اصوال چوب استحصالی از جنگلها ، از قدیمی ترین و مهمترین منابع تولید انواع کاغذ و مقوا می باشد. ، هم اکنون حسب  

على   روش مناسبی نمی باشد و ، مالحظات کالن اقتصادی و زیست محیطی، تبدیل چوب جنگلی به انواع محصوالت کاغذی

ی تكنیک ها و روش های مناسب و همسو با اصول توسعه پایدار شكل  القاعده بایستی ، سرمایه گذاری های جدید بر مبنا

گیرد. در اکثر نقاط دنیا ، جنگل و مرتع به عنوان یكی از مهمترین منابع حیات بخش انسان ها مطرح بوده و عالوه بر ایفای  

ا اهمیتی برای توسعه نظام های  یز پشتوانه بسیار بنباشند و  فتصادی ، ضامن بقا و پایداری آب و خاک و هوای سالم میانقش  

 کشاورزی و صنعتی در هر کشور به حساب می آید . 

 

 (ISIC) تعرفهکد  عنوان التین  شرح ردیف 

 Fluting paper of paper waste 480519 فلوتینگ از کاغذ باطله  1

 Brown testliner 4805 ایکاغذ و مقوای  الینر قهوه  2
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 انسان  بخش اتیح منبع نیترمهم هاجنگل: 1شکل  

 

جنگلها عالوه بر آب رودخانه ها و چشمه سار وتلطیف آب و هوا و تولید اکسیژن فراوان عامل بازدارنده مهمی در جلوگیری   

باشند . در این میان عالوه بر آنكه  مهمی در تعادل اکولوژیكی می   از فرسایش بادی و خاکی زمین بوده و دارای نقش بسیار

استحصالی از جنگل دارد ، عمال جنگل تامین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع  صنعت کاغذ و مقوا بستگی جدی به چوب  

وپان ، تخته های چند الیه ، در و پنجره و برخی اقالم ساختمانی می باشد به طوری  ئیدی دیگر از جمله مصنوعات چوبی نتول

 مصرفی ساخته شده از چوب را نام برد.  نوع محصوالت 2000توان حدود که می 

میلیون   18حدود  1314غم اهمیت استراتژیک جنگل در طبعیت ، متاسفانه در کشورمان بر طبق آمارهای رسمی در سال علیر

درصد مساحت کشور را جنگل پوشانده بود، اما امروزه این میزان به نصف رسیده  11هكتار جنگل در کشور وجود داشت یعنی 

متر مربع در ثانیه در حال وقوع می باشد . قطع بی   48است بررسی ها حاکی از آن است که تابودی جنگل ها با سرعتی برابر  

شكلی کم بازده تبدیل نموده است که   رو به درختان جنگلی در کشور و استفاده از چوب آن در صنایع مختلف و جنگل را به

این خود میتواند ضرر های جبران ناپذیری را در حفظ محیط زیست کشورمان به همراه داشته باشد عالوه بر آن، کشورمان به  

مانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه با کمبود مواد اولیه چوبی روبرو بوده و صرفا بخش ناچیزی از مساحت آن از  

نگل پوشید شده است . همچنین پوشش جنگلی کشور اکثرا در نقاط کوهستانی واقع است و همین امر استفاده بهینه از مواد  ج

اولیه را با مشكل مواجه می کند لذا عمال چوب استحصالی از جنگلها ، جوابگوی صنعت رو به رشد کاغذ نبوده و به همین  

 مواد اولیه روبرو می باشند.  اولیه چوبی بنا شده اند با کمبودعلت اغلب واحدهای تولیدی که بر پایه مواد 



 

 ای تولید فلوتینگ و کاغذ مقوای الینر قهوهگزارش طرح توجیهی 

 از بازیافت کاغذ و کارتن  

 117/99شماره: 

 27/04/1399تاریخ: 

 

 

در این میان کمبود مواد اولیه چوبی استحصالی از جنگل ها از یک سو و عدم توسعه دانش فنی و تخصصی در صنعت کاغذ  

سازی از سویی دیگر باعث گردیده است که کشور ایران تبدیل به یكی از وارد کنندگان عمده کاغذ، مقوا و محصوالت کاغذی  

د مواد اولیه چوبی و همچنین بهبود وضعیت زیست محیطی ، استفاده از ضایعات  گردد . لذا در حال حاضر به منظور جبران کمبو

یشنهاد  رسد. بر همین مبنا پوای باطله، امری ضروری به نظر می همچنین تمرکز بازیافت انواع کاغذ و مق و  صنایع تولیدی  

و یا محصوالت پایین دست، به    گردد سرمایه گذاری های جدید در صنعت کاغذ و مقوا و بصورت خاص تولید خمیر کاغذ می

 سمت حوزه های مذکور هدایت گردد. 

عالوه بر مواد مذکور با توجه به وجود پتانسیل مناسب سلولزی در کشور، پیشرفت در صنایع سلولزی می تواند در آمد خوبی  

ر از درآمد کشور ایران از حوزه  برای کشور به همراه داشته باشد. الزم به ذکر است، در آمد کشور فنالند از صنایع سلولزی بیشت 

ا کشور ژاپن سومین کشور از لحاظ تولید محصوالت سلولزی در جهان است و صنایع سلولزی در کانادا و سوئد  ینفت است ،  

و محصوالت کاغذی به    ذمقوا ، نشان می دهد با اینكه کاغنیز پردرآمدترین منبع است بررسی صنعت بازیافت انواع کاغذ و  

بازیابی هستند اما همچنان بزرگترین بخش هر سطل آشغالی را به خود اختصاص می دهند. کاغذ و مقوا حدود    سادگی قابل 

 جریان زباله های شهری هستند.  درصد  40

اندازه کاغذهای معمولی مهم هستند. کمپانی های معتبر کاغذسازی دنیا ، همواره منافع اقتصادی و   بازیافتی به  کاغذهای 

را شناسایی و در نظر می گیرند . در سال های اخیر بازیافت کاغذ به عنوان یک راهكار جدی برای پاسداری  محیطی باز بافت  

کارخانه    521کل کاغذ جهان را مصرف می کند و از کل    30از محیط زیست و استفاده مجدد از منابع مطرح بوده است. آمریكا  

میلیون    5ولید کاغذ استفاده می کند و در مقیاس جهانی هر ساله بیش از  باطله برای ت   کارخانه از کاغذ   450کاغذ سازی آمریكا،  

تن کاغذ باطله باز یافت می گردد . نكته قابل توجه اینكه همه روزنامه های آمریكا از کاغذ باطله استفاده می کنند و حق  

ی کنند . در آمریكا بیشتر کاغذها باز یافت  کاغذهای استفاده شده را جدا م   50استفاده از کاغذ نو را ندارند . شهروندان آمریكا  

 می شوند تا اینكه دفن شوند . در این کشور کاغان بالغ بر دو سوم مواد بسته بندی بازیافت می گردند. 

 

 مالحظات اجتماعی و فرهنگی  -2-5-2

بیشتر کاغذهای  میلیون تن کاغذ باطله در سطح جهان مصرف می شود .    85بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر حدود  

باطله جمع آوری شده به انواع کاغذهای بسته بندی تبدیل می شوند و برای تولید کاغذهای چاپ و نوشتار کمتر از آنها استفاده  

.  گیردمی شود . در تولید انواع فراورده های کارتن و مقوای بسته بندی ، بیش از نیمی از کاغذهای باطله مورد استفاده قرار می 
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ا از نوع باطله پیش از مصرف و پس از مصرف هستند. استفاده از کاغذ باطله در تولید مقوا و کاغذهای کم کیفیت  این کاغذه 

مصرف کاغذهای باطله برای تولید مقوا و    می باشد.    یآن و ارزانتر بودن تولید و فرآوربه دلیل تناسب محصول با کاربرد  

 ورمیانه است. خادر صد  100کاغذهای بسته بندی دائما رو به افزایش است و در بعضی از کشورهای اروپایی به حدود  

.  یفیت دسته بندی شوند برای استفاده بهینه از کاغذ باطله به عنوان الیاف دست دوم ضرورت است انواع کاغذ ها از نظر ک

کارخانه مواد اولیه )آخال( را دسته بندی نمی کند اما از نظر پارامترهای کیفی آنها را کنترل می کنند . امروزه افالم  معموال  

متعددی از زباله های شهری که حجم قابل توجهی را شامل می شوند، قابلیت بازیافت دارند. کاغذ به عنوان یكی از محصوالت  

ن کاشت، امروزه سهم زیادی از کیسه های زباله خانگی و مراکز اداری و تجاری را  طبیعت سرسبز و جنگلهای طبیعی و انسا

به خود اختصاص می دهد. کاغذ یكی از اقالم با ارزش مواد زائد جامد است که »سلطان زائدات« لقب گرفته است. بازیافت  

درختان، هزینه های تبدیل الیاف گیاهی    این ماده ارزشمند و استفاده مجدد از آن در برخی مصارف که خاص نه تنها از قطع

سود آوری آن و تولید اشتغال از اهمیت    به کاغذ و سایر هزینه های تولید آن می کاهد، بلكه از نظر اقتصادی نیز به دلیل

خاصی برخوردار است. اهمیت بازیافت کاغذ را می توان به طور کلی از دو نظره ضرورت باز یابی کاغذهای باطله« و »کمک  

ه حفظ محیط زیست و منافع اقتصادی حاصل از آن، مورد بررسی قرار داد. از نظر زیست محیطی، بازیافت کاغان موجب  ب

کاهش وابستگی و نیاز به کاغذهای بكر و در نهایت کاهش قطع درختان و باالرفتن فرصت تجدید حیات عرصه های جنگلی  

 . عریان شده می شود

وه بر این، در فرایند تولید  اصله درخت قطع شده نیاز است. عال  17یک تن کاغذ بكر، به   تجربه نشان می دهد که برای تولید 

هزار کیلووات برق، مصرف می شود. بنابر این تولید یک تن کاغذ بكر،    4هزار لیتر آب و    400از الیاف گیاهی درختان    دکاغ

ر گام نخست و استفاده مجدد از آن در گام بعد،  هزینه های زیست محیطی اقتصادی زیادی دارد و مصرف درست و بهینه آن د 

شده برای تولید کاغذ را به    ضرورت تام می یابد. چنانچه مدت زمان الزم برای رشد و تكامل مجدد پوششهای جنگلی استفاده

اکسید کربن را به عالوه چندین    همراه فرسایش خاک و محدود شدن قدرت باروری خاک، کاهش تولید اکسیژن و دفع دی

پیامد منفی دیگر در نظر بگیریم، تولید یک تن کاغذ خطرات متعددی را برای محیط زیست ایجاد می کند، در حالی که تولید  

کاهش آلودگی هوا    ٪74صرفه جویی در مصرف انرژی و   64از صرفه جویی در مصرف آب، . 50یک تن کاغذ بازیافتی سیب  

صادی بازیافت کاغذ است. مهمترین ویژگی صنعت بازیافت کاغذ ایران را  شود و همچنین ایجاد شغل یكی دیگر از مزایای اقت

با   پایین بودن کیفیت و سطح فناوری تجهیزات کارخانه ای آن دانست، سطح پایین فناوری مورد استفاده گرچه  می توان 

ر این امنیت بهداشتی  سرمایه گذاری محدود سازگار است ولی توان محصوالت کاغذی مرغوب و با کیفیت را ندارد، عالوه ب
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تولیدات چنین کارخانه هایی هنوز با تردید مواجه است، در این میان برخی تصورات و داوری های غلط در مورد کاغذ باطله  

آنها اشاره می شود: کاغذ باطله قابل بازیافت نیست ، کاغذ باطله برای تولید همه انواع کاغذ مناسب    وجود دارد که به دو نمونه

 است.

شده و   اعتقاد فوق نوعی افراط و تفریط است. بازیافت کاغل امر پیچیده ای است و در توجه به تمایز کاغذهای باطله چاپدو 

پیش نویسی مشخص    بدون چوب ، کاغذهای باطله خمپر مكانیكی ضروری است. بطوریكه درصد هر کدام در کاغذ بازیافتی با

 .  کاغذ باطله چاپ شده است %50چاپ نشده و   کاغذ باطله  %25می شود. کاغذ بازیافتی محتوی  

 

 : مزایای بازیافت انواع کاغذ و مقوا3جدول 

 شرح عنوان 

 نسبت به تولید از الیاف چوب کاهش می دهد  ٪74آلودگی هوا را تا   کاهش آلودگی هوا 

 گردد   می جویی  مصرف  انرژی های   حامل  مصرف در درصد    55تا  30 کاهش مصرف انرژی 

کاهش می دهد. همچنین از قطع درختان جلوگیری نموده و تبدیل    95  تا   را   زیست   محیط   آلودگی  مسائل زیست محیطی 

اصله    17به ( را موجب می شود . با بازیافت هر تن کاغذ باطله از قطع    COچه بیشتر    |هر  
هزار لیتر آب صرفه جویی    24و قطور جلوگیری می گردد همچنین در مصرف    درخت تنومنتال

 می گردد 

 

 مالحظات سیاسی  -2-5-3

با تكیه بر یافته های حاصل از این طرح، مبنی بر اینكه، اوالً، آسیب پذیری صنایع کاغذسازی کشور، با توجه به وابستگی این  

 . بخش به واردات، در حد باالیی قرار دارد

دن صنایع داخلی از بازار کاغذ، چنانكه در سطور باال اشاره شد، عالوه بر سایر آثار مخرب در زمینه اشتغال و سرمایه  خارج ش 

گذاریهای موجود، در نتیجه حذف حمایتها ممكن است تاثیر منفی شدیدی بر وابستگی بازار کاغذ کشور و بخشهای وابسته  

 . داشته باشد 

 

 استانداردهای محصول -2-6

 در محصوالت نهایی که به دست مصرف کنندگان می رسد، کیفیت هر محصول بستگی به عوامل زیر دارد 

 کیفیت مواد اولیه - 1
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 کیفیت خط تولید - 2

 تجربه پرسنل تولیدی - 3

قبل از استفاده از مواد    عامل اول یعنی کیفیت مواد اولیه بیشترین تاثیر را روی کیفیت محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین 

دارا بودن استانداردهای مجاز از آنها در    ای در مورد این مواد انجام پذیرد و در صورت های اولیه می بایست  اولیه در خط تولید،  

 خط تولید استفاده شود. 

 .نیز دارای خصوصیات و استانداردهایی می باشد که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است الینر  و فلوتینگ لذا کاغذ

 

 : استانداردهای مرتبط با محصول 4جدول 

 شرح ردیف 
شماره  
 استاندارد 

سال  
 تصویب 

 1386 3488 ها و روشهای آزمون ویژگی -کاغذ فلوتینگ-کاغذ    1

 1391 14668 زمون ویژگیها و روشهای آ -بازیافتی برای تولید کاغذ  الینر خمیر کاغذ  2

 1392 3054 ویژگی ها و روش های آزمون -کاغذ الینر 3

 

 موارد مصرف -2-7

در نهایت جهت بسته بندی از کارتن    با توجه به اینكه میزان مصرف کارتن تابعی از میزان تولید کاالهای مختلف می باشد و

استفاده می شود وبا توجه به اینكه تولید کارتن در سطح کشور هنوز به خودکفایی نرسیده است و همچنین توجه دولت در  

زمینه ی تولید محصوالت مختلف در داخل کشور ودر نتیجه احتیاج به بسته بندی محصوالت مورد نظر، روند مصرف کارتن  

 ی کارتن کاغذ فلوتینگ استبه طور کلی در حال افزایش است که از اجزائ اصل 

مورد بررسی به عنوان یک کاالی واسطه ای بوده و بطور مستقیم قابل عرضه به مصرف کنندگان نهائی    تاز آنجا که محصوال

 .نمی باشد, لذا مصرف عمده آن در کارخانجات تولید کارتن به عنوان الیه میانی کارتن به کار می رود

و کاغذ  الینر به عنوان رویه کارتن مورد استفاده   نیاز برای کارتن سازی را به مقوا می دهد  سفتی مورد  ، الیه کنگره ای میانی

مهمترین خواص این مقواها باید سفتی و مقاومت در برابر خرد شدن و شكستگی باشد . خواص مربوط به  قرار می گیرد.  

 وارد استثنایی ، با اهمیت شمرده نمی شوند استحكام مكانیكی از قبیل مقاومت کششی ، ترک خوردگی و پارگی، جز در م

در بسیاری از موارد از شكل ظاهری مقوا نیز می توان گذشت. عموما خمیر های نیمه شیمیایی برای تهیه الیه میانی کنگرهای  

فهای  بهترین خمیر ها هستند چون سفتی خوبی دارند و در برابر خرد شدن مقاوم هستند، اگر چه از نظر مشخصات مقاومتی ضع 
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آن است.    . یک مسئله ویژه در مورد الیه کنگره ایشود و از خمیر بازیافتی برای تولید الیه رویی استفاده می   قابل توجهی دارند

های عملیات کنگره دار کردن  و کشش   هاحرکت پذیری معانی متفاوتی دارد و در اینجا به معنی توان ورقه در تحمل تنش 

 .بدون ترک و شكست است

 

 ررسی کاالهای جا یگزین و تجزیه تحلیل اثرات ان بر مصرف محصول ب -2-8

ایران یک کشور رو به توسعه محسوب می گردد و لذا توسعه صنعتی یكی از ارکان اساسی آن می باشد. یكی از معیارهای  

 .مصرفی می باشد موفقیت هر کشور در توسعه تولید صنعتی خود، توانائی آن در ساخت ماشین آالت و کاالهای سرمایه ای و

طبق بررسی های انجام شده, دولت در سالهای اخیر توزیع کاغذ با توجه به اهمیت آموزشی و فرهنگی آن, در کشور به عهده  

گرفته و پس از اعمال یک سری سوبسید به تعرفه کاغذ, کاغذ را در بین مصرف کنندگان توزیع می کند, لذا اهمیت خمیر  

ی واسطه ای در تهیه کاغذ و مقوا معلوم می شود. با این حال باز هم نمی توان خمیر کاغذ را جزء  کاغذ نیز به عنوان یک کاال

 .کاال های استراتژیک محسوب نمود و اهمیت آن تنها در زمینه تولید یک کاالی پر مصرف می باشد

 

 اهمیت استراتژیكی کاال   -2-9

نظیر قطعات پالستیكی  )پیشرفت های تكنولوژی بوجودآمده است  با توجه به حساسیت وظرفیت تولیدات صنعتی که در سایه   

کاالهای   انواع  )نظیر  دیگر  از طرف  پذیر  آسیب  کاالهای  ونقل  وحمل  نقش صادرات  وهمچنین  سو  یک  ،از  والكترونیكی( 

به بها دادن  شكستنی ومیوه(، وتاثیری که بسته بندی مناسب یكی کاال در جلب نظر مصرف کننده دارد ،جهان امروز را مجبور  

به طور کلی کلیه تولید کنندگان صنعتی وکشاورزی ناگزیرند که با بسته بندی کاالهای خود   .به صنایع بسته بندی کرده است

در واقع سالمت آنها را تا رسیدن به دست مصرف کنندگان نهایی تضمین کنند واین مهم به عهده ی صنایع بسته بندی می  

بندی مناسب ،سایر بخش های تولیدی را در این راه یاری داده واز به هدر رفتن وضایع شدن  باشد که با تولید ظروف بسته  

 .تولیدات ملی جلوگیری نماید

ز میان تمام وسایل بسته بندی اعم از چوبی ،فلزی ،پالستیكی، وغیره ،مقوا وکارتن به عنوان یک بسته بندی مناسب ،مطمئن  

به طوریكه امروزه این صنعت   جه کلیه تولید کنندگان را به خود جلب کرده است و ،کم حجم، سبک، ارزان و قابل دسترس، تو

 .به عنوان یكی از شاخه های مهم در صنایع سلولزی در جهان شناخته شده است
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 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت داخلی   -2-10

 .است شده پرداخته آنها شرح به ادامه در  که هستند مؤثر محصول فروش قیمت بر مختلفی پارامترهای

 تمام قیمت تعیین را در ای  عمده نقش  و  باشد می  تولید متغیر  های  هزینه مهمترین از یكی که مصرفی اولیه مواد قیمت •

 .دارد محصول شده

 محصول، کانون های مصرف و اولیه مواد تامین منابع به دسترسی لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه •

 .داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها هزینه

 فروش قیمت بر میزان ضایعات و تولیدی محصول کیفیت ، گذاری سرمایه بر تاثیر طریق از استفاده مورد تكنولوژی نوع •

 .بود خواهد مؤثر محصول

 .محصول دارد شده تمام قیمت و تولید متغیر های هزینه در مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه •

 سرشكن طریق تولید از ظرفیت  افزایش که ترتیب این به است، مؤثر محصول فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت •

 .گرددمی محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار های هزینه نمودن

  70.000.000و کاغذ فوتینگ نیز بین    ریال   60.000.000از    کاغذ  الینر    تن قیمت هر  بر اساس مواد ذکر شده و استعالم میدانی،  

 باشد.  ریال در بازار داخلی می 

 

 کننده کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف  -2-11

از عمده تولید کنندگان کاغذ در دنیا می توان به کشورهای آمریكای شمالی، اروپای غربی و ژاپن اشاره کرد. همچنین مصرف  

شامل کشور خاصی نمی شود و می توان گفت که همه کشورها از مصرف کنندهای این محصول می  کنندگان این محصول  

 .باشند

 

 شرایط واردات   -2-12

بر اساس اطالعات مندرج در کتب مقررات و شرایط صادرات وزارت بازرگانی به واسطه نیاز شدید داخلی به ورود این ماده اولیه  

بوده و هیچ نوع شرایط خاصی برای ورود این ماده اولیه در نظر گرفته نشده    4آن    سود بازرگانی و حقوق گمرکی متعلق به 

 .است
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 : حقوق گمرکی و سود بازرگانی محصوالت طرح 5جدول 

 سود بازرگانی  حقوق گمرکی  عنوان التین  شرح ردیف 

 Fluting paper of paper waste 4 16 فلوتینگ از کاغذ باطله  1

 Brown testliner 4 16 ایکاغذ و مقوای  الینر قهوه  2

 

 شرایط صادرات -2-13

را خمیر کاغذ تشكیل می دهد و تولید داخلی این ماده اولیه جوابگوی    و  الینر   با توجه به اینكه عمده ماده اولیه کاغذ فلوتینگ

و  الینر  %نیاز این ماده اولیه از طریق واردات تامین می گردد لذا برای صادرات کاغذ فلوتینگ    85نیاز کشور نمی باشد و حدود  

داد، و از لحاظ مقررات دولتی نیز با  باید قیمت رقابتی و همچنین کیفیت این محصول را در بازارهای جهانی مد نظر قرار  

و     توان گفت که هیچگونه محدودیتی در امر صادرات کاغذ فلوتینگ ، می صمتمراجعه به مقررات واردات صادرات وزارت  

 .وجود ندارد الینر

به   6در جدول ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی می باشد که  باشد همچنین الزم به ذکر می 

 : شرایط فوق اشاره شده است

 

 : شرایط صادرات محصول 6جدول 

 شرایط  ردیف 

1 
برخورداری از  

مزیت رقابتی به  
 لحاظ قیمت 

یكی از معیارهای مهم در صادرات، قیمت های رقابتی جهانی می باشد که این مورد نیز به  
مقایسه با کشورهای مقصد صادرات قیمت جهانی قطعه خاص  شرایط اقتصاد کالن کشور در 

گردد. از جمله این شرایط می توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم  باز می 
موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است توجیه پذیری  

 .های مقصد مورد تحلیل قرار گیرداقتصادی صادرات در زمان واقعی صادرات کشور

2 
برخورداری از  

مزیت رقابتی به  
 لحاظ کیفیت 

کیفیت یكی از موارد عمده دیگر است که در صادرات کاالهای صنعتی نقش محوری دارد.  
آالت نیز رعایت اصول فنی مهندسی در ساخت استفاده از مواد مرغوب،  در صنعت تولید یراق 

اردی است که تولیدکننده جهت ورود به بازارهای جهانی باید  کیفیت در فرآیند ساخت از مو
 .در نظر داشته باشد

3 
دارا بودن  

 استاندارد جهانی 
 .ررسی استانداردهای جهانی در تولید قطعات مختلف اهمیت ویژهای را داراستب

4 
آشنایی کامل با  

امور تجارت  
 جهانی 

تجارت   صادر کننده از مقررات الزاماتعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل ف
 جهانی می باشد 
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 کشورهای عمده صادرکننده کاغذ  -2-14

 باشد.می  7مطابق جدول  و ارزش دالری صادرات کشورهای عمده صادرکننده انواع کاغذ 

 ارقام به هزار دالر -المللیدر عرصه بین  کاغذ ارزش صادرات انواع: 7جدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 کشورهای صادرکننده  ردیف 

 13148744 14839026 12441372 10635792 10824436 کل دنیا 

 2569267 3030337 2539213 2471627 2459860 آلمان  1

 993448 1073558 976968 824531 813212 ایاالت متحده  2

 766359 931256 859730 741691 752376 فرانسه 3

 746082 566355 618060 658292 676759 چین 4

 655945 746225 589444 446173 528382 کانادا  5

 574695 539639 466671 434309 507090 اسپانیا 6

 476351 591091 518274 337975 318794 نیوزلند 7

 419779 444792 440501 384217 409812 فنالند 8

 397755 495120 379758 325658 310484 مجارستان 9

 397420 457708 435121 394137 393028 ایتالیا  10

 

 
  


