نام طرح :تولید کاغذ از سنگ
بخش

ساخت کاغذ و مصنوعات کاغذی ()21

زير بخش

انواع کاغذ و مقوا بر پایه غیر سلولز ()10

خدمات/توليدات

تولید کاغذ از کربنات کلسیم

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،شهرستان سراب ،شهرک صنعتی سراب
مساحت ساختمان 3،100 :مترمربع

شرح پروژه

مساحت زمين 5،600 :مترمربع
تاسيسات 24،858 :میلیون ريال
شرح مختصری از فرآیند تولید :در ابتدا پودر کربنات کلسیم با مش مناسب با پودر
پلیپروپیلین و پلیاتیلن و افزودنیها تحت دما و فشار مناسب هموژنایز میشود.
سپس مواد اولیه به هاپر اکسترودر منتقل و مواد با فشار وارد ماردون اکسترودر شده
و به حالت مذاب درمیآیند .در طرف دیگر اکسترودر رول ورق با ضخامت باال از
دهانه قالب خارج شده و توسط غلطکهای تعبیه شده و گیرهای جانبی از طول و
عرض تحت کشش قرار میگیرد و نهایت ًا پس از عبور از غلطکهای به ضخامت
مورد نظر رسیده و رول کاغذ جمع میگردد.

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفيت اسمی معادل  6،120تن کاغذ از سنگ در سال و ظرفیت عملی معادل
 4،896تن کاغذ از سنگ در سال

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده ۱۰۰ :درصد بازار خارجي پيشبيني شده ۰ :درصد كل زمان موردنياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 3 :سالوضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ خیر زمين مورد نياز تهيه شده است؟ خیر مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ خیر قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
5/11

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

91,956

50,700

1/81

3/30

سرمایه در گردش

15,837

50,700

0/31

0/00

0/31

کل سرمایهگذاری

107,793

50,700

2/12

3/30

5/42

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي ۳/30 :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 1/64 :میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری
• نرخ بازگشت داخلي 42/۵۶ :درصد
• دوره بازگشت سرمايه ۲/38 :سال از ابتدای دوره بهرهبرداری
• حداقل نرخ سود مورد انتظار ۳۰ :درصد
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی (مطلع از طرح)
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،ششگالن ،کوی داش دربند ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت
تلفن041-35242861-3 :
فاکس041-35238941 :
پست الکترونیکیaze.mimt@chmail.ir :
وب سایتwww.aze.mimt.gov.ir :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

