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                                  نعتي ايران        سازمان صنايع كوچك و شهركهاي ص

 خالصه طرح
  

  بويه هاي صيادي  نام محصول

   تن در سال٥٠٠  ظرفيت پيشنهادي طرح

  )ثابت نگهداشتن تورهاي صيادي( صنعت صيادي   موارد كاربرد

  اتيلن وينيل استات  مواد اوليه مصرفي عمده

  )١٣٩٠سال (كمبود محصول 
 تن ٥٠٠كمبود داخل وجود ندارد ولي جهت صادرات 

  .پتانسيل وجود دارد

  ٢٤  )نفر (تغال زايياش

  ٤٠٠٠٠  )m٢(زمين مورد نياز 

  ٣٠٠  )m٢(اداري 
  ٧٠٠  )m٢(توليدي 

  ٢٠٠  )m٢  تاسيسات سوله
  زيربنا

  ٧٠٠  )m٢(انبار 

   تن در سال٥٢٥: اتيلن وينيل استات   ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  ٥٠٠٠  )m٣ (آب
ميزان مصرف ساالنه   ١٠٠  )kw (برق

  يوتيليتي
  ٣٥٠٠٠  )ليتر(بنزين 
 ٣٢٩٨٦٩  )يورو(ارزي 

  سرمايه گذاري ثابت طرح ٥٩٣١  )ميليون ريال(ريالي 
 ٨٩٩٩  )ميليون ريال(مجموع 

  خوزستان، بوشهر ، هرمزگان  محل پيشنهادي اجراي طرح
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                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 ٣  معرفي محصول-١

 ٣ مقدمه اي بر چاپ -١-١

 ٧  و شرايط وارداتشماره تعرفه گمركي -٢-١

 ٨ بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي -٣-١

 ١٠ بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -٤-١

 ١٠ موارد مصرف و كاربرد -٥-١

 ١١ زين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصولبررسي كاالهاي جايگ -٦-١

 ١٢ اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -٧-١

 ١٣ كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول -٨-١

 ١٣ شرايط صادرات -٩-١

 ١٥ وضعيت عرضه وتقاضا-٢

ها و  بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد -١-٢

تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري 

کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آالت مورد استفاده در توليد 

 محصول

١٥ 

از نظر تعداد، ظرفيت، (  بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا-٢-٢

اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از محل 

 )ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز

٢٥ 

 ٢٨ )چقدر از کجا(٨٥ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال -٣-٢

 ٢٩  بررسي روند مصرف از آغاز برنامه-٤-٢

 و امکان توسعه ٨٥رات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال  بررسي روند صاد-٥-٢

 )چقدر به کجا صادر شده است(آن
٣٢ 

 ٣٣  بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-٦-٢
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                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

  

 بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با -٣

 .ديگر کشورها
٣٤ 

  ٤١  ين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم تعي-٤

 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و شرايط عملكرد واحد و بر آورد حجم سرمايه -٥

با استفاده از اطالعات واحد هاي موجود، در دست اجرا، (گذاري ثابت به تفکيک ريالي و ارزي

، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و   و اينترنت و بانک هاي اطالعاتي جهانيUNIDOو

 ...)تجهيزات و

٤٢ 

 ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت -٦

ارزي و ريالي آن و بررسي تحوالت اساسي در روند تامين اقالم عمده مورد نياز در گذشته و 

 آينده

٤٦ 

 ٥٤ ي طرح پيشنهاد منطقه مناسب براي اجرا-٧

 ٥٦  وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال-٨

 راه -راه(  بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي-٩

 و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح...)  بندر- فرودگاه-آهن
٥٨ 

 ٥٨ اني وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگ-١٠

 ٥٩  تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد-١١

 ٦٢ منابع و مراجع

 ٦٤   -پيوست الف
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                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

   مقدمه ای بر چاپ-١-١

چاپ به معنی انتقال هر نوع حرف، نقش و تصوير بر روی يک ماده خاص، در تيراژ باالتر از يک عدد 

با اين تعريف هزاران کاال را پيرامون خود خواهيد يافت . فرم انتقال يافته تغييری نکنداست بطوريکه شکل و 

  می توان به سه گروه عمده به طور کلی شيوه های چاپ را.که به نوعی بر روی آنها چاپ صورت گرفته است

  ]. ١،٢[نمودتقسيم چاپ غير مستقيم و چاپ غير تماسی  چاپ مستقيم، زير شامل

  

  مستقيم  چاپ )الف

معمول ترين . تقيم با فرم چاپ در تماس می باشد چاپ شونده به طور مسويژگی اين شيوه اين است که

، سيلک اسکرين، چاپ مخمل، هليوگراورلترپرس، داغی، فلکسو، ايچينگ،  اين نوع چاپ عبارتند از روشهای

  ].١،٢ [، ورنی چاپUVچاپ پارچه و پوشش 

  

  چاپ غير مستقيم ) ب

وه چاپ، سطح چاپ شونده به طور غير مستقيم با فرم چاپ در تماس است بدين معنی            در اين شي

معمول ترين . که نقش به سطوح ديگر منتقل شده و در نهايت به روی سطح مورد نظر چاپ می شود

، چاپ               معروف ترين شيوه چاپ غير مستقيم.  اين نوع چاپ عبارتند از افست، تامپو و افست روی فلزروشهای

نقش را به روی الستيک منتقل کرده و سپس طرح از روی الستيک به ) زينک(افست است که رابط چاپ 

  ].١،٢[سطح چاپ شونده انتقال می يابد 

  

   چاپ غير تماسی) ج

  در اين شيوه، چاپ در اثر تماس صورت نمی گيرد بلکه پودر يا جوهر به سطح چاپ شونده پاشيده 

 جوهرافشان و -معمول ترين نمونه های اين نوع چاپ عبارتند از ترموگرافی، چاپگرهای ليزری. می شود

  ].١،٢[ فتوکپی
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                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

   برای واحد چاپ صنعتی مشخصانتخاب يک روش چاپ -١- ١-١

بدين (با در نظر گرفتن اين مساله که چاپ صنعتی طيف وسيعی از شيوه های چاپ را در بر می گيرد 

چاپ "اگونی از چاپ به دليل داشتن کاربردهای صنعتی در زير مجموعه عنوان معنی که شيوه های گون

باشد، انتخابی " چاپ صنعتی"، تعيين يک روش در اين ميان که به تنهايی محق عنوان )می گنجند" صنعتی

 اين حقيقت است که در دمؤي ،)١-١جدول (اما بررسی کاربردهای روشهای گوناگون چاپ . بس دشوار است

قايسه می توان ادعا نمود چاپ بسته بندی از کاربردی ترين روشهای چاپ صنعتی است که طيف مقام م

صنعت بسته بندی و به تبع آن چاپ بسته بندی در ايران صنعتی نوپا است  ].١[وسيعی را پوشش می دهد 

ت غير نفتی و که همچنان نياز به توسعه فراگير داشته و  با توجه به نقشی که بسته بندی در توسعه صادرا

افزايش درآمد ارزی کشور می تواند ايفا کند، سرمايه گذاری برای رشد و توسعه همه جانبه آن امری است 

 است كه طي سالهاي اخير توسعه كمي و  از صنف چاپهايي بندي از جمله رشته چاپ بسته ].١٨[ضروری 

 هنوز درصد قابل توجهي  الت پيشرفتهآ  ماشيننا وجود به خدمت گرفت باما در عين حال كيفي خوبي داشته

 گستردگی صنعت بسته بندی باعث .]٧ [هاي غربي خود نيستند بندي قابل رقابت با نمونه از آثار چاپي بسته

]  ١٩[شده که شناخت خوبی برای اولويت بندی سرمايه گذاری در بخش های مختلف آن وجود نداشته باشد 

هی آمارهای موجود، قوطی يم بندی صنعت بسته بندی به گوادر تقساما آنچه مسلم است اين است که 

می توان يکی از مهم ترين شاخه های آن به حساب آورد که در حوزه چاپ، نيازمند چاپ بر روی سازی را 

 با توجه به اينکه پتانسيل صنايع فرآوری محصوالت کشاورزی و صنايع تبديلی کشورمان بسيار .]٣[فلز است

 قابل صادر شدن به ساير کشورها ...ر محصوالت غذايی کنسرو شده، آب ميوه، نوشابه و نامحدود است و اکث

روش  .هستند بنابراين ايجاد ظرفيت های جديد قوطی سازی و به تبع آن چاپ روی فلز امری ضروری است

 چاپ بر روی فلزات يکی از روشهای مهم چاپ صنعتی است که شايد امروزه در مقايسه با ساير روشهای

اگرچه بسته بندی فلزی شامل انواع  .صنعتی چاپ، برای طرحهای آتی توجه کمتری بدان معطوف شده است

، اما بيشترين کاربرد چاپ روی فلز ]٣[ است... گوناگونی از جمله قوطی ها، سطلها، بشکه ها، تيوپها، لفافها و 

شايان ذکر است که  . دارد به چاپ روی قوطی های فلزی اختصاصبرای بسته بندی در ايران عمدتاً
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گذاري و هزينه  چاپ از نظر سرمايه. بندي از حساسيت بسيار زيادي برخوردارند سفارشات چاپي حوزه بستـه

 و يا پروسه تحقيقات و توليد براي بسياري از توليدكنندگان، موضوعي فرعي است و به آن به عنوان  تمام شده

ين حال بسياري از اوقات سرنوشت تمام فعاليتهاي بخش توليد و با ا. كنند كننده نگاه مي تكميليك صنعت 

   ].٧ [فروش يك واحد توليدي به ميزان دقت و دلسوزي چاپخانه وابسته است

بر اساس آنچه به اختصار شرح داده شد، کليه بررسی های فنی و اقتصادی پروژه فعلی برای چاپ بر روی 

  .ده استفلزات در جهت توليد قوطی های فلزی انجام ش

   ]١ [ چاپشيوه های  و معمول ترينمتداول ترينبرخی از  نمونه هايی از کاالهای چاپ شده با -١-١ جدول
   هر روشکاالهای چاپ شدهنمونه   روش چاپ

کارت ويزيت، بروشور، کاتالوگ، جلد کتاب، کارتهای تبريک، جعبه های مختلف محصوالت،   افست
  ...، ليبل محصوالت و کتاب، روزنامه، مجله، اوراق بهادار

  هليوگراور

  فلکسو

، چتر، پرده حمام، کيسه های دستی تبليغاتی، لفاف )سبزيجات، دستمال کاغذی(لفاف فيلمی 
پوشک بچه، حوله های کاغذی، دستمال توالت، لفاف های شرينک، لفاف های بسته بندی پفک 

  ...نمکی، چيپس، صابون و 

  سيلک اسکرين
، تابلوهای راهنمايی و رانندگی، تابلوهای اسامی ...دنی، ترشی، نوشابه وشيشه های شير، آب مع

خيابان ها و پالک منازل، دستگاههای صوتی و تصويری، لوازم و وسايل زندگی، پوستر، پارچه، 
  ...سفره، خودکار، مداد، بدنه هواپيما، پيراهن، کيف های بچه گانه و

، ظروف CDليوانهای پالستيکی، خودکار، ظروف زير ليوانی، ، ...و بستنی، ماست، خامه ظروف   )بالشتکی (تامپو
  پالستيکی محصوالت بهداشتی آرايشی

، شيرينی، ...)روغن موتور، گريس، روغن ترمز و (جعبه محصوالت مختلف مانند انواع روغنها   افست
  ...اسپری، رب گوجه، شير خشک، چای، گز، کرمها و 

  چاپ روی فلز
  ايچينگ

درو، قطعات صنايع هواپيمايی و نظامی، فوالدهای صنعتی و آلياژی کارخانه ها، قطعات خو
پزشکی و بيمارستانی، ابزارهای صنعتی مانند تيغ اره، قالويز، تيغچه فرز، -ملزومات ارتوپدی

  ...ابزارهای صنعتی در صنايع تجاری تاسيساتی و ساختمانی، ملزومات آشپزخانه و 

  چاپ مخمل

غاتی پارچه ای، مقوای تزيينی و کارت پستال، پرچم، کاله، جعبه های تی شرت های تبلي
خودکار و خودنويس و جواهرآالت، پارچه های مخمل و جير، عروسک، کيف موبايل، ميز بيليارد، 

، کاغذ )مانند جعبه قاشق و چنگال و جاسوئيچی و ابزارهای پزشکی(ورقهای وکيوم فورمينگ 
  ...ر شيشه اتومبيل و ديواری با گل مخمل، الستيک دو

  ...پرچم، تی شرت، دستمال و حوله، پادری، پارچه چتر، لباس کار و   چاپ پارچه
  ...کارت ويزيت، بروشور، کاتالوگ، جلد کتاب، کارتهای تبريک، تقويم روميزی و   ترموگرافی
  ...حصوالت  و کارت ويزيت، بروشور، کاتالوگ، جلد کتاب، کارتهای تبريک، جعبه های مختلف م  لترپرس

عنوان های روی کتاب، چرم روی کيف و وسايل تزيينی، کارت ويزيت، طالکوب ليبل و بسته   داغی
  ...بندی، بروشور، کاتالوگ  و 

  بروشور، کاتالوگ، جعبه محصوالت و بقيه موارد چاپ افست  ، ورنی چاپUVپوشش 
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   قوطی های  فلزی بر روی چاپ-٢-١-١

همانطور که قبالً . ی مقاوم تر استتوسعه ظروف فلزی شده نياز به بسته هامنجر به پيدايش و  آنچه

اشاره شد، در تقسيم بندی صنعت بسته بندی به گواهی آمارهای موجود، قوطی سازی را می توان يکی از 

 گالن بوده ١٠ دارای ظرفيت کمتر از قوطی ها ظروفی هستند که عموماً. مهم ترين شاخه های آن تلقی نمود

، مواد ...)روغن موتور، روغن ترمز و  (به عنوان بسته بندی انواع مختلفی از محصوالت از جمله انواع روغنهاو 

،  فرنگی رب گوجه کمپوتها،شيرينی، اسپری،روغن نباتی، کنسروها، رنگها، ، ...)گريس، ضد يخ و (شيميايی 

  . می شوندبرده بکار... شير خشک، چای، گز، کرمها، نوشيدنی ها، خيارشور و 

هستند که انواع متداول آنها از نظر ..  قوطی ها دارای انواع بسيار متنوعی از نظر جنس و شکل و ابعاد و 

ر قطعات تشکيل دهنده نيز می توان ظاز ن. جنس به سه نوع فوالدی، آلومينيومی و حلبی تقسيم می شود

 نمونه ١-١شکل ]. ٣[سه تکه تقسيم نمود به چهار نوع شامل يک تکه، دو تکه، سه تکه و بيش از  آنها را

 ].٤[هايی از چاپ بر روی بسته بندی فلزی را نشان می دهد 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 ]٤[یفلزانواع بسته بندی های  نمونه هايی از چاپ روی -١-١شکل 
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بطور کلی چاپ  .  روشهای متداول چاپ روی قطعات و بسته های فلزی ارائه شده است،٢-١در جدول 

، تامپو، مخمل و ايچينگ انجام می شود  اسکرينافست، سيلکيی از جمله به روشها معموالًفلز جنس بر روی 

 و سيلک  تنها از دو روش افست که مد نظر اين پروژه است،اما در اين ميان برای چاپ روی قوطی های مدور

بين اين دو روش نيز افست برای چاپ روی ورقه های فلزی قبل از اينکه تبديل به  ]. ١[گردد استفاده می 

 زمانيکه به هر دليل الزم باشد چاپ پس از توليد قوطی انجام شود، مورد  چاپ سيلک معموالًوقوطی شوند 

لزات  چاپ سيلک معموال برای تزئين فضمن بايد اين نکته را متذکر شد کهدر  .دناستفاده قرار می گير

  ].٣[ دداراندکی در بسته بندی فلزی استفاده می شود و کاربرد 

  
  ]٣ [ روشهای متداول چاپ روی قطعات و بسته های فلزی-٢-١ جدول

  روش متداول چاپ  نوع بسته يا قطعات آن
  فلکسو، گراور، افست، لترپرس، اسکرين  برچسب ها
  اور، افست، لترپرس، اسکرينفلکسو، گر  تگها و لفافها

  فلکسو، گراور  )فويل(بسته بندی های قابل انعطاف 
  ، افست)افست لترپرس(ليتو خشک   قوطی های نوشيدنی

  افست، اسکرين  جعبه های فلزی و قوطی های سه تکه
  افست، فلکسو  درپوشها و دربها
  فلکسو  تيوپهای فشاری
  افست  درپوشهای فلزی

  

  اينبر.  چاپ بسته بندی فلزی در کشور در انحصار روش چاپ افست می باشددر حال حاضر تقريباً

توليد قوطی  در جهت (روش چاپ افست بر روی فلز در اين پروژه   و با توجه به آنچه شرح داده شد،اساس

   ٢٨٩٢١١٥٤ اين طرح ٣ كد آيسيك .داده شده استمدنظر قرار به عنوان روش انتخابی  )های فلزی

  .مي باشد

  

   و شرايط وارداتتعرفه گمرکی -٢-١

 با توجه به اينکه پروژه چاپ يک پروژه خدماتی است نه توليدی و هدف از راه اندازی چنين واحدی ارائه 

  محصول ويژه ای،خدمات چاپی به انواع واحدهای توليد کننده است، نمی توان مشابه پروژه های توليدی
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در تائيد اين حقيقت بايد .  گمرکی خاصی به آن اختصاص دادبرای آن در نظر گرفت و به تبع آن تعرفه

) از جمله چاپ(آن  متذکر شد که تعرفه گمرکی به خود محصول تعلق می گيرد و خدمات ارائه شده بر روی

  بدين معنا که خدمات انجام شده بر روی محصول در تعرفه ای جداگانه منظور (را شامل نمی شود 

ی توان از تعرفه های گمرکی برای مقوله خدمات رسانی روی يک محصول معين ،  بنابراين نم)نمی گردند

  . بهره جست

  

  بررسي و ارائه استاندارد  -٣-١

ارتباطي منطقي با  هاي مختلف كه از ها و سيستم ينداي است از فرآ صنايع آميزه  ديگرمانندچاپ  

 ها فرايندها و سيستم شود كليه  ه باعث ميك ه استانداردهاي مشخصئبه همين خاطر ارا. برخوردارند يكديگر

از . صنعت چاپ نيز ضروري است را عرضه كنند براي در يك چهارچوب مشخص و هماهنگ بهترين كارآيي

اين صنعت   هم كه براي بين المللیياست، تعداد استانداردهاچاپ صنعتي بسيار گسترده و پيچيده آنجا که 

يکی از مهم ترين نقاط ضعف صنعت چاپ ايران فقدان  در اين عرصهاما  كنون تهيه و تدوين شده فراوانند تا

اگرچه برای مشخصات هر يک از انواع ]. ٨[يک استاندارد ملی برای تضمين کيفيت کارهای چاپی است 

استانداردهای ويژه ای موجود ) که در اين پروژه، هدف چاپ بر روی آنها است(قوطی های توليدی در کشور 

 فلزی گريس قوطیبه عنوان مثال (] ٩ [اندارد ملی که مختص به فرآيند چاپ باشد وجود ندارداما است است،

 ظروف ،١٤٩٢  ملی ، قوطی فلزی ضد يخ با شماره استاندارد١٤٩١و روغن موتور با شماره استاندارد ملی 

ته بندی ، ظروف فلزی برای بس١٤١٢فلزی برای بسته بندی رب گوجه فرنگی با شماره استاندارد ملی 

قوطی فلزی روغن نباتی جامد با شماره استاندارد  ،٢١٦٠با شماره استاندارد ملی ) کمپوت(ميوه ها  کنسرو

، قوطی های فلزی ٢٩٢٦، قوطی های فلزی برای بسته بندی آب ميوه با شماره استاندارد ملی ٢٢٣٤ملی 

  .)و تعداد کثير ديگری از انواع قوطی ها ٣٣٢٩های گازدار با شماره استاندارد ملی  برای بسته بندی نوشيدني

  برای ساخت قوطی انجام )Thin Plate ( از آنجا که فرآيند چاپ بر روی ورقه های تين پليتاما

، ) ارائه خواهد شد٣-٣معرفی ورق های تين پليت و شرح مشخصات آن در فصل سوم و در بخش (می شود 



   

  ٩

  
  
  
  
  
  
  

                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

استانداردهای ارائه شده توسط . ليت امری ضروری استبررسی استاندارد ارائه شده برای ورق های تين پ

می پردازد در جداول زير شرح داده شده ) تين پليت(مجتمع فوالد مبارکه که به توليد ورق های قلع اندود 

  ].١٠[ است

  ]١٠[ محصوالت قلع اندود مطابق با رواداريهاي ابعادي و شکلي استانداردهاي بين الملليمشخصات -٣-١جدول 
  ضخامت  عرض  طول  شمشيري شدن  بودن انحراف از تخت   نبودنگونيا

JIS  
 G٣٣٠٣/٨٧ 

  
JIS G٣٣٠٣/٨٧ 

  
JIS  

 G٣٣٠٣/٨٧ 
  

ASTM A٦٢٣ 
M/٩٢ 

JIS G٣٣٠٣/٨٧   

ASTM A٦٢٣ 
M/٩٢ 
JIS 

G٣٣٠٣/٨٧ 
EN ١٠٢٠٣/٩١   

ASTM A٦٢٣ 
M/٩٢ 
JIS 

G٣٣٠٣/٨٧ 
EN ١٠٢٠٣/٩١   

  
  ]١٠[ندود  قلع اپوشش محصوالت مشخصات -٤-١جدول 

کروماته 
 )ميکرون(

 نوع تمپر
 )٢^g/m(وزن پوشش 

 کد
٣٠٠ 

کد 
٣١١  

 روش محافظ
(mg/m^٢) 

EN JIS ASTM 

سطح نهايي 
 پوشش

 Surface 
Finish 

ASTM 
A ٦٢٤ 

JIS 
٣٣٠٣/٨٧ 

روش 
 پوشش
 دهي

٥/٣ ١  ٤ T٥٠ SPTE(T١) T١ Bright ٨/٢  ٨/٢  SPTE 

 Stone T٢ (T٢)SPTE T٥٢  تا  تا  تا
Fine  

 الکتروليتي تا تا

٨ ٨ ٣ T٥٧ SPTE(T٣) T٣ Stone ٢/١٥  ٢/١١  اسيدي 
   T٦١ SPTE(T٤) T٤ Matt    

 
 

  ]١٠[)٢^gr/mجرم پوشش سطح بر حسب  ( قلع اندوددر محصوالت) زير و رو(پوشش سطح  يرانم -٥-١جدول 
JIS G٣٣٠٣/٨٧  ASTM A٦٢٤ M/٩٢  

  ٤/٨ /  ٨/٢    ٨/٢ /  ٨/٢    ٦/٥ /  ٨/٢    ٨/٢ /  ٨/٢  
  ٤/٨ /  ٦/٥    ٦/٥ /  ٦/٥    ٤/٨ /  ٨/٢    ٩/٣ /  ٩/٣  
  ٢/١١ /  ٨/٢    ٤/٨ /  ٤/٨    ٢/١١ /  ٨/٢    ٦/٥ /  ٦/٥  
  ٢/١١ /  ٦/٥    ٢/١١ /  ٢/١١    ٢/١١ /  ٦/٥    ٤/٨ /  ٤/٨  
  ٢/١١ /  ٤/٨    ٦/٥ /  ٨/٢    ٢/١٥ /  ٨/٢    ٢/١١ /  ٢/١١  
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  ]١٠[ قلع اندود  در محصوالت نوع تمپر-٦-١جدول 
  T٥  T٤  T٣  T٢ T١  نوع تمپر
  فيلتر روغن  کاربرد

   عمومي مصارف

  فيلتر روغن
   عمومي مصارف

بدنه و سر و ته 
 قوطي

  قوطي رنگ
 موتور قوطي روغن
 غذايي قوطي مواد
  قوطي اسپري
   عمومي مصارف

بدنه و سر و ته 
 قوطي

  قوطي اسپري
  درب شيشه

   مصارف عمومي

 سر و ته قوطي
  قوطي اسپري
  درب شيشه

   مصارف عمومي

  
  

   جهانی  قيمت توليد داخلی و-٤-١

همانطور که قبل از اين نيز اشاره شد، چاپ ابزار خدمات رسانی است نه فرآيند توليدی و به تبع آن 

 خواهد بود اما بر اساس مذاکرات صورت قيمت حاصل از يک کار چاپ شده بسته به نوع سفارش، متغير

اسامی شرکتها، متخصصين و متوليان اين فن که در راستای (گرفته با متخصصين و متوليان اين صنعت 

 ارائه شده ١ مربوط به پيوست ١-مين اطالعات مورد نياز در اين پروژه ما را ياری داده اند در جدول پأت

 بر روی فلز را برای هر متر مربع ورق تين پليت می توان در حدود             ، دستمزد چاپ با کيفيت بسيار باال)است

اگرچه در موقعيت فعلی برخی واحدها به منظور حفظ بازار خود با قيمت های .  ريال برآورد نمود٨٠٠-٨٥٠

 ريال ٦٠٠-٧٠٠قيمت دريافتی از چنين واحدهايي حدود (بسيار پايين تر هم خدمات رسانی می کنند 

از آنجا که هزينه دستمزد چاپ بسيار متغير بوده و به شدت به کيفيت، نوع و ميزان ). زارش شده استگ

سفارش دريافتی مرتبط می باشد در اينترنت و ساير منابع موجود، اطالعات مفيدی در راستای تخمين قيمت 

  .جهانی آن وجود ندارد

  

   موارد مصرف و کاربرد-٥-١

. وی فلزات، چاپ بسته بندی و به صورت خاص چاپ قوطی های فلزی استمهم ترين کاربرد چاپ بر ر

قوطی های فلزی شامل انواع بسيار متنوعی از جعبه محصوالت هستند که از نمونه های آن می توان به  
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روغن جامد ، ...)روغن موتور، روغن ترمز، روغن های صنعتی، و  (انواع روغنهاقوطی های مواد غذايی آماده، 

 انواع نوشيدنی های گازدار، کمپوتها، آب ، شير خشک، چای، فرنگیرب گوجه شيرينی، اسپری،، خوراکی

بر اين اساس همانطور که مشاهده می شود زمينه های . بسياری ديگر اشاره نمود کرمها و  رنگها، گز،ميوه،

 می تواند اطمينان کاربردی بسيار زياد و متنوعی برای چاپ بر روی فلز موجود است که اين امر از جهتی

   .بخش ايمن بودن سرمايه گذاری در اين رشته باشد

  

   بررسی کاالهای جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر ميزان مصرف -٦-١

  و) چـاپ افـست   (مبحث بررسی کاالهای جايگزين را در دو مقوله جايگزينی بـرای روش منتخـب چـاپ                 

 در حال حاضر روش جايگزين مناسبی برای چـاپ روی فلـز             .جايگزينی برای بسته بندی فلزی پی می گيريم       

اما آنچه بـه تـازگی در ايـن عرصـه مطـرح شـده اسـت، روش        . با کيفيت مشابه چاپ افست موجود نمی باشد      

بدين صورت که در اين روش، چاپ بر روی لمينيت انجام می شـود و  . ديگری است تحت عنوان چاپ لمينيت 

اما آنچه اين روش را همچنـان از عرصـه رقابـت بـا روش بـا           . صاق می گردد  سپس لمينيت به فلز مورد نظر ال      

کيفيت افست دور نگاه داشته است مشکلی است که برای چاپ در اتوکالو رخ می دهـد کـه دليـل آن را مـی           

  .توان به عکس العمل لمينيت به حرارت و فشار اعمال شده در اتوکالو نسبت داد

يگزين های محصولی که هدفمان ارائه خدمات بر روی آن است  نانچه بخواهيم جاچ از جنبه ديگر

ت ادعا کرد که در برخی کاربردها از جمله بسته بندی فلزی أرا در نظر بگيريم بايد به جر) قوطی های فلزی(

اما در برخی از . مواد غذايی هيچ بسته جايگزينی که محاسن قوطی های فلزی را دارا باشد، موجود نمی باشد

ا از جمله بسته بندی مواد شيميايی مانند انواع روغن ها، امروزه برخی از آنها که در گذشته تنها در کاربرده

از علل چنين . بسته های فلزی بسته بندی می شدند، در بسته هاي پالستيکی نيز به بازار ارائه می گردند

ه عنوان روکش استفاده می شود  قلع بفلزرويکردی می توان به هزينه باالی تين پليت که در توليد آن از 

  با چنين ايده ای برخی از .  اشاره نمود،) روز به روز كمياب تر مي شوداست که استراتژيك قلع فلزی(

  از جمله  (توليد کنندگان روغن ها محصوالت خود را در بسته بندی های پالستيکی ارائه خواهند کرد 
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له ممکن أچه اين مس ه حائز اهميت آن است که اگرنکت. )روغن هاي توليدي نفت پارس و روغن هاي شل

تغيير (است از يک سو صنعت چاپ بسته بندی فلزی را تحت تاثير قرار دهد اما آنچه روند چنين انتقالی 

چراکه بازيافت . را با مشکل مواجه می سازد، مسايل زيست محيطی است) بسته های فلزی به پالستيکی

عداد کثير در ضمن ت. تر و ساده تر از بازيافت ظروف پالستيکی استظروفی فلزی به مراتب کم هزينه 

طرحهای قوطی سازی در کشور که طی چند سال آينده به بهره برداری خواهند رسيد نيز گواه اين حقيقت 

 ظروف پالستيکی می توانند به عنوان ،است که عليرغم اينکه در برخی از کاربردهای صنعت قوطی سازی

در تاييد چنين ادعايی . عمل کنند اما بازار قوطی های فلزی همچنان به قوت خود باقی استکاالی جايگزين 

  ]:٣[می توان بطور خالصه به مزايای ويژه بسته بندی های فلزی اشاره نمود 

  .استحکام مکانيکی باال که بر اين اساس منجر به تسهيل در حمل و نقل و انبار کردن کاال می شود -

 .محيطی مختلف که از اين جهت باعث حفظ کاال برای مدت طوالنی می گرددمقاومت در شرايط  -

 .قابليت بازيافت خوب -

 .ويژه گازه قابليت نگهداری کاال در حالتهای جامد، مايع و ب -

  .وسيله مغناطيسه    تسهيل جابجايی در خط توليد ب-

  

   اهميت استراتژيکی کاال - ٧-١

عت بسته بندی فلزی کشور است و به تبع، ميزان اهميت آن پروژه فعلی يک پروژه خدمات رسانی به صن

آنچه روشن است اين است که امروزه صنعت .  نيز به شدت تحت تاثير ميزان اهميت اين صنعت می باشد

بسته بندی کشور از اهميت بسزايی برخوردار بوده و مصداق آن روند به شدت رو به رشدی است که ايران در 

به عنوان نمونه،  نگاهی گذرا به قفسه مواد غذايی آماده، . لهای گذشته طی کرده استاين زمينه نسبت به سا

  مؤيد تنوع وسيعی از انواع بسته بندی های جديد فلزی است که امروزه با پيشرفت فن آوری صنايع 

يشتر به چاپ بسته بندی های توجه ب]. ١٨[بسته بندی فلزی و پوشش های شيميايی حاصل شده است 

می تواند منجر به بهبود کيفيت بسته بندی و به تبع آن افزايش رقابت پذيری آنها و در نتيجه بسترساز فلزی 
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از ديگر محاسن چنين واحدهای خدمات رسانی . توسعه صادرات غير نفتی و افزايش درآمد ارزی کشور شود

روژه هايی بيانگر ميزان مجموعه نکات مثبت برشمرده برای چنين پ. اشتغال زايی اشاره نمودمی توان به 

   .اهميت استراتژيکی واحدهای مشابه است

  

   کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده - ٨-١

همانطور که پيش از اين به کرات اشاره شد، مقوله چاپ يک فعاليت خدماتی است نه توليدی بر اين 

نچه بخواهيم اين مقايسه را برای اما چنا. اساس فعاليت در اين عرصه منحصر به کشورهای خاصی نمی باشد

توليد ماشين آالت چاپ افست انجام دهيم می توان ادعا نمود که فعال ترين کشور توليد کننده ماشين آالت 

از ساير کشورهای فعال در اين زمينه می توان به انگليس و برخی از . چاپ افست روی فلز، آلمان است

اما در اين  .به تازگی در اين عرصه حضور يافته اند، اشاره نمودکه ) از جمله چين و هند(کشورهای آسيايی 

 درصد از ماشين آالت ٩٧ميان باالترين سطح تکنولوژی و بيشترين سهم بازار متعلق به آلمان است بطوريکه 

  ].١٦ [دايران از اين کشور وارد می شوصنعت چاپ 

  

   شرايط صادرات-٩-١

كه طي سالهاي اخير توسعه كمي و كيفي خوبي بوده  نف چاپ از صهايي بندي از جمله رشته چاپ بسته

 هنوز درصد قابل توجهي از آثار  الت پيشرفتهآ  ماشيننا وجود به خدمت گرفت باما در عين حال  استداشته

حتی به گفته متخصصين برخی از ]. ٧[هاي غربي خود نيستند بندي قابل رقابت با نمونه چاپي بسته

ه ترکيه و مالزی در زمينه صنعت چاپ و کيفيت کارهای چاپی بسيار بهتر از ايران شورهای همسايه از جملك

چاپ (يکی از مهم ترين داليلی که در حال حاضر مانع تسهيل زمينه دريافت سفارش چاپ . ظاهر شده اند

ی از ساير کشورها می شود، وابستگی شديد صنعت چاپ بسته بندی فلزی به مواد اوليه واردات) بسته بندی

بدين معنا که ارائه خدمات چاپی روی ورقهای تين پليت وارداتی و سپس صادر کردن آنها، توجيه . است
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منطقی و اقتصادی ندارد و ايران زمانی می تواند در اين عرصه حضور موثر داشته باشد که از واردات ورقهای 

  .تين پليت بی نياز گردد که اين مهم در آينده نزديک ميسر نمی باشد
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   بررسي عرضه و تقاضا - ٢

 به کار  صرفاً دسته اول واحدهايی هستند که:عرصه چاپ روی فلز دو دسته از واحدها فعاليت دارند در

کار چاپ روی فلز را برای واحدهای قوطی سازی انجام می دهند و دسته  که خدماتی می پردازند بدين معنا

بر چاپ آن را هم وظيفه که عالوه بر توليد قوطی  هستند شين چاپدوم واحدهاي قوطی سازی مجهز به ما

در اين ميان آنچه ضرورت بررسی بازار قوطی سازی را در کنار بازار چاپ بر روی فلزات آشکار   . عهده دارند

می سازد، ارتباط اين دو صنف با يکديگر است که دليل آن با توجه به آنچه پيش از اين شرح داده شد اين 

 که عمده کاربرد چاپ روی فلزات در ايران در انحصار صنعت بسته بندی فلزی يا همان قوطی سازی است

يتم مجزا شامل آبر اين اساس در بحث بازار، اطالعات مربوط به توليد، واردات، صادرات و مصرف در دو . است

   .بخش چاپ روی فلزات و بخش قوطی سازی ارائه شده است

  

  ری و بررسی روند توليد  ظرفيت بهره بردا-١- ٢

در  اندركاران  دست از  اطالعات جامعی  صنفي فعال،  تشكل  و  انجمن  فقدان  دليل  به  اين عرصه  اگرچه در 

مشخصات واحدهای فعال چاپ بر روی  آنچه توسط وزارت صنايع و معادن به عنوان اما] ٢٠[نيست  دست  

  .، مورد بحث قرار گرفته استارائه شدهی فلزقوطی توليد کننده فلزات و واحدهای فعال 

  

   ظرفيت بهره برداری و بررسی روند توليد در زمينه چاپ بر روی فلزات-١-١-٢

 در زمينه چاپ روی فلزات از آغاز برنامه سوم تا کنون در جدول  در کليه استانهاظرفيت واحدهای فعال

 ٨٥ز آن است که اغلب ماشينهای چاپ با نتايج حاصل از مطالعات ميدانی حاکی ا. ارائه شده است ١-٢

درصد ظرفيت اسمی خود مشغول به کار هستند، بر اين اساس ظرفيت عملياتی محاسبه شده در جدول 

الزم به ذکر است که اسامی . مذکور با اعمال اين نرخ عملياتی در ظرفيت اسمی توليد بدست آمده است

  توليد قوطی بپردازند، کار چاپ بر روی فلز را انجام برخی از واحدها که در حال حاضر بدون اينکه به 

می دهند در اطالعات ارائه شده توسط وزارت صنايع و معادن موجود نمی باشد که از نمونه های آن می توان 
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   بر مبنای اطالعات اخذ شده از .اشاره نمود ...بهشيد درخشان، نوين باختر، کاوه نقش و   شركتهايبه

دون توليد قوطی به ارائه خدمات چاپ روی فلز می پردازند، اين نتيجه حاصل شد که در که بهايي چاپخانه 

 به چند واحد از جمله نمونه های مذکور خالصه می حال حاضر تعداد چنين واحدهايي کم است و احتماالً

ينه چاپ به عنوان واحدهای فعال در زم) ١٣٨٥تا پايان سال (بطور کلی  واحدهايی که در حال حاضر . شود

   . معرفی شده اند٢-٢جدول بر روی فلزات مشغول به فعاليت هستند در 

 بخشی از.  تا کنون سير صعودی داشته است١٣٧٩ال  همانطور که مشاهده می شود روند توليد از س

 تن بوده و در ٢١٩ معادل ١٣٨٢ آغار برنامه سوم تا سال  که بر حسب تن گزارش شده ازظرفيت عملی توليد

 ظرفيت عملي ،رونداين  و با ادامه  يافته و در نهايت تن افزايش٦١٦٩ به  توليد بيشترين رشدبا ١٣٨٣سال 

بخش ديگری از ظرفيت عملی توليد که به عدد  .رسيده است تن ٧٩٤٥٦ به ١٣٨٦توليد در آغاز سال 

 تا پايان سال ١٣٨١ال ،  افزايش يافته اما از س١٣٨١در سال  ايزدی ثابت با شروع به کار واحد گزارش شده، 

مربع گزارش شده نيز قابل  همين شرايط برای بخشی از ظرفيت که به متر. نشان نمی دهد رشدی ١٣٨٥

 به علت اضافه شدن واحد روغن موتور ايران به اين عرصه، ١٣٨١بدين معنا که در سال . می شودمشاهده 

 به دليل اضافه ١٣٨٢افزايش يافته و در سال  ميليون متر مربع ٣٦/٠ظرفيت اعالم شده بر حسب مترمربع به 

 ميليون مترمربع ٨٩/٥ برابر به ٤/١٦ با افزايشی حدودشدن واحد گلشيد به مجموعه فوق، ظرفيت مذکور 

  . باقی مانده است١٣٨٥رسيده است اما اين ظرفيت بدون افزايش تا پايان سال 

 ،)ت گزارش شده به تن، عدد و متر مربعظرفي(سه نوع ظرفيت گزارش شده با توجه به شايان ذکر است 

و مشاهده مي شود برای توليد در عرصه چاپ روی فلزات   بطور کلی روند رو به رشدی١٣٨١از ابتدای سال 

از آنجا که صعودی .  است که نسبت به سال قبل از آن رشدی حاصل نشده است١٣٨٥نای آن سال ثتنها است

بيانگر رشد آن باشد می توان نتيجه گرفت که صنعت چاپ بر روی بودن روند توليد در هر عرصه می تواند 

  .فلزات از آغاز برنامه سوم تا کنون مسير رو به رشدی را پيموده است
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 ]١١[ از آغاز برنامه سوم تا کنون  در زمينه چاپ روی فلزات  واحدهای فعالظرفيت روند -١-٢جدول 
  ١٣٨٢فيت سال ظر  ١٣٨١ظرفيت سال   ١٣٨٠سال   ١٣٧٩سال   استان
  -  -  -  -  اصفهان

  تهران   تن و٢٥٨   تن و٢٥٨   تن٢٥٨   تن٢٥٨
   ميليون متر مربع٩٢٥٥/٦   ميليون متر مربع٤٢٥٥/٠  -  -

  -  -  -  -  چهارمحال بختياری
  -  -  -  -  خراسان رضوی

     ميليون عدد٦٥/٣     ميليون عدد٦٥/٣  -  -  سمنان
  -  -  -  -  قزوين
  -  -  -  -  کرمانشاه
  -  -  -  -  گيالن

   تن٢٥٨   تن٢٥٨   تن٢٥٨   تن٢٥٨
  مجموع ظرفيت اسمی     ميليون عدد٦٥/٣     ميليون عدد٦٥/٣  -  -
   ميليون متر مربع٩٢٥٥/٦   ميليون متر مربع٤٢٢٥/٠  -  -

  تن~  ٢١٩    تن~٢١٩    تن~٢١٩    تن~٢١٩
  مجموع ظرفيت عملياتی    ميليون عدد~١/٣    ميليون عدد~١/٣  -  -
    ميليون متر مربع~٨٩/٥  ميليون متر مربع  ~٣٦/٠  -  -

  
 ]١١[ از آغاز برنامه سوم تا کنون  در زمينه چاپ روی فلزات  واحدهای فعال ظرفيت -١-٢جدول ادامه 

  ١٣٨٥ سال ظرفيت  ١٣٨٤ سال ظرفيت  ١٣٨٣ سال ظرفيت  استان
   تن٤٤٠٠   تن٤٤٠٠  -  اصفهان

  تهران    تن و٤٥٧٨   تن و٤٥٧٨   تن و٢٥٨
   ميليون متر مربع٩٢٥٥/٦   ميليون متر مربع٩٢٥٥/٦  ميليون متر مربع ٩٢٥٥/٦

   تن٧٠٠٠   تن٧٠٠٠   تن٧٠٠٠  چهارمحال بختياری
   تن٦٠٠٠   تن٦٠٠٠  -  خراسان رضوی

     ميليون عدد٦٥/٣     ميليون عدد٦٥/٣     ميليون عدد٦٥/٣  سمنان
   تن٦٢٥٠٠   تن٦٢٥٠٠  -  کرمانشاه
   تن٩٠٠٠   تن٩٠٠٠  -  گيالن

   تن٩٣٤٧٨   تن٧٢٥٨
  ع ظرفيت اسمیمجمو     ميليون عدد٦٥/٣     ميليون عدد٦٥/٣
   ميليون متر مربع٩٢٥٥/٦   ميليون متر مربع٩٢٥٥/٦

   تن٩٣٤٧٨
     ميليون عدد٦٥/٣
   ميليون متر مربع٩٢٥٥/٦

    تن~٧٩٤٥٦    تن~٧٩٤٥٦    تن~٦١٦٩
  مجموع ظرفيت عملياتی    ميليون عدد~١/٣    ميليون عدد~١/٣    ميليون عدد~١/٣
    ميليون متر مربع~٨٩/٥    ميليون متر مربع~٨٩/٥    ميليون متر مربع~٨٩/٥
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 ]١١ [ در زمينه چاپ روی فلزات)١٣٨٥تا پايان سال ( کنونی  واحدهای فعال-٢-٢جدول 
  محل واحد   اسمیظرفيت  نام احد  استان

صنايع بسته بندی پويا نگار   اصفهان
  ک سه راه مبارکهشهر   تن٤٤٠٠  اصفهان

  جاده مخصوص کرج   تن٢٥٨  اسداهللا پيروزی خواه
  )اشتهارد(کرج    تن٤٣٢٠  بسته بندی ميالد کن
  )کهريزک(ری    متر مربع٤٢٥٥٠٠  روغن موتور ايران

  تهران

  جاده ساوه   مترمربع٦٥٠٠٠٠٠  گلشيد
  شهرک صنعتی بروجن   تن٧٠٠٠  صنايع بسته بندی نهان گل  چهارمحال بختياری
  مشهد   تن٦٠٠٠   روسترهصنايع بسته بندی  خراسان رضوی

  سمنان   عدد ٣٦٥٠٠٠٠  ايزدی ثابت  سمنان

مجتمع کشت و صنعت روغن   کرمانشاه
  کرمانشاه   تن٦٢٥٠٠  نباتی ماهيدشت کرمانشاه

  رشت   تن٩٠٠٠  توليد و گسترش  گيالن

  مجموع 
   تن٩٣٤٧٨

     ميليون عدد٦٥/٣
   ميليون متر مربع٩٢٥٥/٦

  

 
 

  توليد قوطی فلزی ظرفيت بهره برداری و بررسی روند توليد در زمينه -٢-١-٢

با . ارائه شده است ٣-٢ از آغاز برنامه سوم تا کنون در جدول ظرفيت توليد قوطی فلزی در کليه استانها

 درصد باشد ظرفيت عملياتی آنها ٨٥سازی نيز معادل با فرض اينکه نرخ عملياتی در واحدهای قوطی 

در ميان کليه استانها استان آذربايجان شرقی بيشترين سهم . محاسبه و در جدول مذکور ارائه شده است

 واحد توليد کننده است در حاليکه استان تهران در ميان ١٨توليد را دارا است اما اين ميزان توليد مربوط به 

 واحد توليد کننده را به خود اختصاص داده است بر اين اساس با توجه به اينکه ٧٤د،  واح١٧٨مجموع 

بيشتر واحدهای توليد کننده قوطی فلزی در استان تهران متمرکز هستند، بنا به اهميت موضوعی، کليه 

  . معرفی شده اند٤-٢در اين استان در جدول ) ١٣٨٥تا پايان سال (واحدهای فعال فعلی 
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  ]١١[ توليد کننده قوطی فلزی در کليه استانها از آغاز برنامه سوم تا کنون   واحدهای فعال ظرفيت -٣-٢جدول 
  استان  ١٣٨١ توليد در سال ظرفيت  ١٣٨٠ توليد در سال ظرفيت  ١٣٧٩ توليد در سال ظرفيت
   ميليون عدد  تن   ميليون عدد  تن   ميليون عدد  تن

  ٧٥/٣١٤  ١٢٦٠٠٨٠  ٧٥/٣١٤  ١٢٥٠٠٨٠  ٧٥/١٨٠  ١٢٥٠٠٨٠  آذربايجان شرقی
  -  -  -  -  -  -  اصفهان
  -  ٤٨٠  -  ٤٨٠  -  ٤٨٠  بوشهر
  ٨٧١٥/١٦٢  ٥٩٨٥٦  ١٥١٥/١٦٢  ٥٧٨٥٦  ١٥١٥/١٥٠  ٥٣٧٣٦  تهران

  -  -  -  -  -  -  چهارمحال بختياری
  ١٠  ٢٧٠٨٠  ١٠  ٢١٦٥٥  ١٠  ١٧٦٥٥  خراسان رضوی
  ٩/٠  ٣٥٠٠  ٩/٠  ١٥٠٠  -  ١٠٠٠  خوزستان
  -  ١٠٠٠  -  ١٠٠٠  -  ١٠٠٠  زنجان

  -  -  -  -  -  -  يستان و بلوچستانس
  ٣  ٩٢٠  ٣  ٧٠٠  ٣  -  فارس
  ٧/١٠٣  ١٣٧٥  ٧/١٠٣  ١٣٧٥  ٧/١٠٣  ١٣٧٥  قزوين
  -  ٨٥٠  -  ٨٥٠  -  ٧٠٠  قم

  -  ٢٥٠٠  -  ٢٥٠٠  -  ٢٥٠٠  کرمان
  -  ٢٤٠٠  -  ٢٤٠٠  -  ٢٤٠٠  کرمانشاه
  -  -  -  -  -  -  گلستان
  ٧  ٢٩٥٠  ٥  ٢٩٥٠  ٥  ٢٦٥٠  گيالن
  -  ١٢٠٠  -  ١٢٠٠  -  ١٢٠٠  لرستان
  -  ١٨٠٠  -  ١٨٠٠  -  ١٨٠٠  انمازندر
  -  ٤٨٠  -  ٤٨٠  -  ٤٨٠  مرکزی
  -  ٧٥٠  -  ٧٥٠  -  ٧٥٠  همدان
  -  ٧٠٠  -  ٧٠٠  -  ٧٠٠  يزد

  ٢٢١٥/٦٠٢  ١٣٦٧٩٢١  ٥/٥٩٩  ١٣٤٨٢٧٦  ٦٠١٥/٤٥٢  ١٣٣٨٥٠٦   ظرفيت اسمیمجموع
  ~٩/٥١١  ~١١٦٢٧٣٣  ~٦/٥٠٩  ~١١٤٦٠٣٥  ~٣٨٥  ~١١٣٧٧٣٠  ظرفيت عملياتیمجموع 
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                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

  ٣-٢جدول ادامه 
  ظرفيت توليد

  ١٣٨٢ در سال 
  ظرفيت توليد

  ١٣٨٣ در سال 
  ظرفيت توليد

  استان  ١٣٨٤ در سال 
   ميليون عدد  تن   ميليون عدد  تن   ميليون عدد  تن

  ٩٥/٣٥٢  ١٢٦٠٣٨٠  ٧٥/٣١٤  ١٢٦٠٠٨٠  ٧٥/٣١٤  ١٢٦٠٠٨٠  آذربايجان شرقی
  -  ٣٠٠٣٠  -  -  -  -  اصفهان
  -  ٤٨٠  -  ٤٨٠  -  ٤٨٠  بوشهر
  ٢٧١٥/٢٤٤  ٦٤٧٩٩  ٨٧١٥/٢٢٣  ٦٤٧٩٩  ٨٧١٥/٢٢٣  ٥٩٨٥٦  تهران

چهارمحال 
  -  ٧٠٠٠  -  ٧٠٠٠  -  -  بختياری

  ٥/١١  ٤٩٧٨٠  ١٠  ٣١٠٨٠  ١٠  ٣١٠٨٠  خراسان رضوی
  ٩/٠  ٢٠٥٠٠  ٩/٠  ٢٠٥٠٠  ٩/٠  ٣٥٠٠  خوزستان
  -  ١٠٠٠  -  ١٠٠٠  -  ١٠٠٠  زنجان

سيستان و 
  -  -  -  -  -  -  بلوچستان

  ٣  ٩٢٠  ٣  ٩٢٠  ٣  ٩٢٠  فارس
  ٢/١٠٩  ٦/٤٩١٢  ٢/١٠٩  ٢٤٢٣  ٢/١٠٩  ٢٢٢٥  قزوين
  -  ٣٧٧٠  -  ٣٥٠٥  -  ٢٣٨٠  قم

  ١/٠  ٢٥٠٠  ١/٠  ٢٥٠٠  -  ٢٥٠٠  کرمان
  -  ٢٤٠٠  -  ٢٤٠٠  -  ٢٤٠٠  کرمانشاه
  -  ٨١٠  -  -  -  -  گلستان
  ٧  ١٧٣٥٠  ٧  ٢٩٥٠  ٧  ٢٩٥٠  گيالن
  -  ١٢٠٠  -  ١٢٠٠  -  ١٢٠٠  لرستان
  -  ٣٤٣٥٠  -  ١٨٠٠  -  ١٨٠٠  مازندران
  -  ٤٥٨٠  -  ٤٥٨٠  -  ٣٨٨٠  مرکزی
  ٣  ٧٥٠  ٣  ٧٥٠  ٣  ٧٥٠  همدان
  -  ٣٧٠٠  -  ٧٠٠  -  ٧٠٠  يزد

مجموع ظرفيت 
  اسمی

٩٢١٥/٧٣١  ٦/١٥١١٢١١  ٨٢١٥/٦٧١  ١٤٠٨٦٦٧  ٧٢١٥/٦٧١  ١٣٧٧٧٠١  

مجموع ظرفيت 
  عملياتی

١٣/٦٢٢  ~١٢٨٤٥٣٠  ~٥٧١  ~١١٩٧٣٦٧  ~٥٧١  ~١١٧١٠٤٦~  
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                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

   ٣-٢جدول ادامه 
  ظرفيت توليد

  استان  ١٣٨٥ در سال 
   ميليون عدد  تن

  ٩٥/٣٥٢  ١٢٦٠٣٨٠  ايجان شرقیآذرب
  -  ٣٠٦٨٠  اصفهان
  -  ٤٨٠  بوشهر
  ٢٧١٥/٢٤٤  ٦٤٧٩٩  تهران 

چهارمحال 
  -  ٧٠٠٠  بختياری

  ٥/١١  ٥٤٤٨٠  خراسان رضوی
  ٩/٠  ٢٤١٥٠  خوزستان

  ٣  ١٠٠٠  زنجان
سيستان و 
  -  ٤٣٠٠  بلوچستان

  ٣  ٩٢٠  فارس
  ٢/١٠٩  ٦/٥٢٥٧٥  قزوين

  -  ٥٨٧٠  قم
  ١/٠  ٢٥٠٠  کرمان

  -  ٢٤٠٠  کرمانشاه
  -  ٨١٠  گلستان
  ٧  ١٨٩٥٠  گيالن
  -  ١٢٠٠  لرستان
  -  ٣٦٣٥٠  مازندران
  -  ٤٥٨٠  مرکزی
  ٣  ٧٥٠  همدان

  -  ٣٨٥٠  يزد
مجموع ظرفيت 

  اسمی
٩٢١٥/٧٣٤  ٦/١٥٧٨٠٢٤  

مجموع ظرفيت 
  عملياتی

٧/٦٢٤  ~١٣٤١٣٢١~  
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                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

 ]١١[وطی فلزی در استان تهراندر زمينه توليد ق )١٣٨٥تا پايان سال (فعال کنونی واحدهای -٤-٢جدول 
  محل واحد   اسمیظرفيت  نام احد  استان

  رباط کريم   تن٥٠٠  پارس مالمين 
  )کهريزک(ری    تن١١٧٠٠  صنعتی تهران حلب

  تهران   عدد٢٠٠٠٠٠٠٠  فاراتل 
  ری   عدد٦٠٠٠٠٠٠  ٢کارخانجات اتکا شماره 

  )جاده قديم کرج(تهران    عدد٢٠٤٠٠٠٠٠  اتاکو
  شهريار   تن٦٠٠  دی و صنعتی چکش کارانتولي

  ساوجبالغ   تن٤٣٠  طرح و توسعه ژوبين
  ) جاده قديم کرج(تهران    تن٢١٥٠  بسته بندی بهنام کوشا

  ) جاده قديم کرج(تهران    عدد٣٢٨٥٧٠٠٠  بهشهر
  شهريار   تن٢٥٠٠  صنايع قوطی سازی تنگه نور

  )قدس(شهريار    تن١٢٠٠  قوطی سازی نظری
  ) جاده قديم کرج(تهران    عدد٢٢٠٠٠٠٠٠  اروجام د

  ) جاده مخصوص کرج(تهران    تن٣١٤  ابراهيم محمدی
  )ميمنت(رباط کريم    تن٤٣٠  ابوالفضل و رضا نامدار
  )کهريزک(ری    تن٧٩٠  ابوالقاسم زمانيها
  تهران   تن٥٨٥  احمد نجفی

  )جاده آبعلی(تهران    تن١٦٠  محمد نادری تبريزی
  ورامين   تن٧٦٥  رپوراکبر اکب

  ورامين   تن٤٠٠  اکبر و هادی ذکائيان و احمد عليزاده
  تهران   تن٩٠٠  اکسن بلکس
  تهران   عدد٢٠٠٠٠٠  الکتريکی البرز
  تهران   تن ٨٠٠  امير کوکبی

  ری   عدد٩٠٠٠٠٠٠  انشاء اهللا بشارتی 
  تهران   تن٤٥٠٠  ايران پيت

  تهران    عدد٢٠٠٠٠٠  بازرگانی توليدی بهار کاال
  )قدس(شهريار    تن٦٠٠  بسته بندی فام فام
  تهران   تن٢٠٠٠  بسته بندی فوالدی

  )نعمت آباد(جاده ساوه    تن٨١  پارس کنز
توسعه و گسترش صنايع بسته بندی پارس 

  )جاده قديم کرج(تهران    عدد٢٢٠٠٠٠٠٠  )پارس قوطی(

  )اشتهارد(کرج    عدد٣٥٨٢٠٠٠  توليدی پترو سعيد
  تهران   عدد١٥٠  لوکسجهان 

 تهران

  ) جاده مخصوص کرج(تهران    عدد١٠٠٠٠٠٠  جواد اويسی
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                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

 ]١١[در زمينه توليد قوطی فلزی در استان تهران )١٣٨٥تا پايان سال (فعال کنونی واحدهای -٤-٢جدول ادامه 
  محل واحد   اسمیظرفيت  نام احد  استان

  رباط کريم   تن٣٠٠  جواد طاهری
  ری   عدد ٨٠٠٠٠٠  حسن راه نورد

  تهران   تن٢٠٠  حسين رستم خياط
  )کهريزک(ری    تن٢٠٠٠  روغن موتور ايران 

  ری   تن١٥٥  سيد قاسم و سيد صادق حسينی و شرکاء
  )عمت آبادن( جاده ساوه    عدد٣٠٠٠٠٠٠  سيد مهدی مرندی آذر و غالمعلی رجبی

  ورامين   تن٤٥٠  سيد رضا و سيد سعيد حسينی
  تهران   عدد٧٢٠٠٠٠  شهاب قوطی
  )رزگان(شهريار    عدد١١٢٥٠٠  شهرام زنديان

  )کهريزک(ری    تن١٤٢٠  صنايع بسته بندی ايران نسترن
  شهريار   تن٥٠٠  صنايع بسته بندی گلشن فلز

  )جاده مخصوص کرج(تهران    تن١٥٠٠٠  )قوطی سازی ايران(صنايع بسته بندی ايران
  ری   تن٣٠٠  عبدالرضا گرامی زاده

  )جاده قديم کرج(تهران    تن٦٦٨  اهللا بياتعبد
  شهريار   عدد٢٠٠٠٠٠٠  علی اصغر اسماعيل نظری
  ری   تن٤٧٧  علی اصغر جهان گشت جوان

  ورامين   تن٥٠٠  عليرضا احمد خان کرد بچه و شرکاء
  رباط کريم   تن٢٥٠  عليرضا غفوری
  )ماهدشت(کرج    تن١٠٠  عليرضا موثقی

 تهران   تن٥٨٥  قوطی سازی نجفی
  )جاده قديم کرج(تهران    تن٥٥٠  قوطی سازی هما
  تهران   عدد١٢٠٠٠٠٠٠  کارخانجات اتکا

  ورامين   تن٢٣٤٣   ورامين اتکا١کارخانه شماره 
  تهران   تن ٤٠٠  محمد باقر حميدی
  )ماهدشت(کرج    تن٨٣٠  محمد حسن اسدی

  کرج   عدد١٠٠٠٠٠٠  محمد صادق مهجوری راد
  )جاده قديم کرج(تهران    تن٩٩١  بزمحمد علی جهان س
  ورامين   تن٤٢٠  محمد راه نورد
  )منطقه صنعتی تهران(ری    تن٦٥٠  نقشين فلز تهران

  پاکدشت   تن٣٠٠  مهدی قاضی لواسانی و جواد کرباليي

 تهران

  )بومهن-جاده آبعلی(تهران    تن١٢٠  ياسر عزيزی همدانی
  

 ١٣٨٥ظرفيت توليد از آغاز برنامه سوم تا پايان سال ر تغييبه منظور بررسی روند توليد قوطی در کشور 

 توليد قوطی در کشور با  بطور کلیهمانطور که مشاهده می شود. نشان داده شده است ١-٢در شکل 



   

  ٢٤

  
  
  
  
  
  
  

                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

به گونه ای که بخشی از . ، روند کامال صعودی را پيموده است١٣٧٩افزايشی چشم گير نسبت به سال 

 درصد و بخشی از ظرفيت که به عدد گزارش شده با ٨/٢متوسط ساالنه ظرفيت که به تن بيان شده با رشد 

  . درصد، تائيدی بر روند رو به رشد صنعت قوطی سازی در کشور است٩٥/٨رشد متوسط ساالنه 
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  ١٣٨٦ توليد قوطی فلزی از آغاز برنامه سوم تا شروع سال  ظرفيت  روند-١-٢شکل 
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                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

 آنچه به اختصار شرح داده شد می توان نتيجه گرفت که بطور کلی صنعت بسته بندی فلزی بر اساس

 و می توان ادعا  خوبي داشته و کيفی طي سالهاي اخير توسعه كمي روی فلزچاپکشور و به تبع آن صنعت 

   .ه استد رو به رشدی را پيموتا کنون مسير کامالً) ١٣٧٩سال (نمود که از آغاز برنامه سوم 

  

   طرحهای جديد و طرحهای توسعه در دست اجرا-٢- ٢

   در دست اجرا برای چاپ بر روی فلزات توسعه طرحهای جديد و طرحهای-١-٢-٢

مجموعه طرحهای در دست اقدام و طرحهای توسعه مربوط به چاپ بر روی فلزات در کليه استانها در 

 بيش از تعداد مذکور در اين  دست اجرادر تعداد طرحهای  شايان ذکر است که. ارائه شده است٥-٢جدول 

 آنها متعلق به پيش از سال واحدهايی که تاريخ اخذ مجوزولي مطابق الگوي عرضه و تقاضا است جدول 

  .ده و تاکنون پيشرفتی نداشته اند، از مجموعه طرحهای آتی حذف شده اند بو١٣٨٤

 ]١١ [ينه چاپ روی فلزاتتوسط وزارت صنايع و معادن در زمطرحهای معرفی شده  -٥-٢ جدول
  درصد پيشرفت  محل واحد  ظرفيت  نام احد  استان

صنايع قوطی سازی چاپ و الک دانا   اصفهان
  ٠  شهرک صنعتی رازی   تن١٠٠٠٠  شهرضا

  ٠  )اشتهارد(کرج    تن٢٥٠٠  غالمرضا سعيدی  تهران
  ٠  مشهد   تن١٠٠٠  آريا پالک خراسان رضوی

  ٠  سبزوار   تن١٠٠٠  سيد مهدی جوادی
  ٦٨  مشهد   تن٩٨٥٠  صنايع بسته بندی مشهد

  ٠  مشهد   تن٤٠٠٠   روسترهصنايع بسته بندی
  ٠  مشهد   تن١٠٠٠  فرهاد باقرنيا

  ٠  مشهد   تن٢٠٠  معصومه خورسيد همدانی

  خراسان رضوی

  ٠  مشهد   تن١٠٠٠  نرگس مستر
  ٠  اهواز   تن٤٥٠  عليرضا عباسی  خوزستان

  ٠  زابل   تن٤٠٠٠٠  ثامن مهران گستر  سيستان و بلوچستان
  قم  ٠  قم   تن١٠٠٠  مرتضی بابايی

  ٠  شهرک صنعتی شکوهيه   تن٣٠  محسن طاهری مطلق

صنايع بسته بندی پالست فجر   گلستان
  ٠  شهرک صنعتی مينودشت   تن٩٠٠  ) توسعه(گنبد
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 ٥-٢جدول ادامه 
  ٠  رشت   تن٨٠٠٠  توليد و گسترش

غالمحسين عباسی ملک آبادی و   گيالن
  ٠  رشت   تن١٥٠  بخشاکبر رفاهی 

  ٠  شهرک صنعتی بروجرد   تن٣٠٠٠  غالمرضا گودرزی  لرستان
  ٠  قائمشهر   تن٥٠٠  مجيد حق پرست  مازندران

طرح (صنايع بسته بندی کاوه کنز  مرکزی
  )توسعه

  ٢  ساوه   تن٩٠٠٠

  ٨٢  يزد   تن٢٤٠  محمدرضاحميدپور يزدی  يزد
   تن٩٣٨٢٠   طرحها در کليه استانهامجموع ظرفيت 

   تن٧٩٧٤٧  طرحها در کليه استانهايني بهره توليد پيش ب
 

  
   برای توليد قوطی فلزی  در دست اجرا  توسعه طرحهای جديد و طرحهای-٢-٢-٢

مجموعه طرحهای در دست اقدام و طرحهای توسعه مربوط به توليد قوطی فلزی در کليه استانها در 

 مقادير وزارت صنايع و معادن بيش از  طرحهای معرفی شده توسطظرفيت.  ارائه شده است٦-٢جدول  

 واحدهايی  ظرفيتحذفضرورت علت آن مشابه آنچه پيش از اين اشاره شد، مذکور در اين جدول است که 

  بوده و تا کنون پيشرفت قابل مالحظه ای    ١٣٨٤ سال است که تاريخ اخذ مجور آنها متعلق به پيش از

داد طرح توليد قوطی فلزی متعلق به استان تهران است، بنا به با توجه به اينکه بيشترين تع. نداشته اند

  . کليه طرحهای در نظر گرفته شده در اين استان معرفی شده اند٧-٢اهميت موضوعی، در جدول 

 ميليون دالر سرمايه گذاری، کارخانه رانی ايرانيان ١٠٠ الزم به ذکر است که شرکت العوجان عربستان با 

اين کارخانه در شهر صنعتی ساوه احداث . ايران احداث می کند آلومينيوم کاوه را درو کارخانه قوطی سازی 

توليدات کارخانه قوطی سازی آلومينيوم کاوه عالوه بر تامين نياز توليدکنندگان نوشيدنی های           . شود مي

دات اين محصول نيز بی نياز ميوه ای و نوشابه های گازدار ايران به قوطی آلومينيومی، صنايع ايران را از وار

  ].٢٠[خواهد کرد 
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 ]١١[طرحهای توليد قوطی فلزی در کليه استانها  مجموعه-٦-٢ جدول
  ظرفيت  ظرفيت

  استان
  عددميليون   تن

  استان
  عددميليون   تن

  -  ٤٧٨٠٠  سيستان و بلوچستان  ٢٠١  ١٠٧٣٢٠  آذربايجان شرقی
  ١١٠  ١٠٤١٥  فارس  -  ٥١٠٠٠  غربیآذربايجان 

  -  ٣٤٦٥١  قزوين  -  ٥١٣٠٠  دبيل ار
  ٩٦/٢  ١٣٣٥٠  قم  ١٠  ٤١٤٠٠  اصفهان
  ٨٤٧/٢  ١٨٠٠٠  کرمان  -  ٦٠٠٠  ايالم

  -  ٥١٠٠  کرمانشاه  -  ٣٣٠٠٠  بوشهر 
  -  ٥٠٠٠٠  کهکيلويه و بوير احمد  ٢٥  ١٥٤٣٠٠  تهران

  -  ٦٧٤٠٠  گلستان  -  ٢٠٠  چهارمحال بختياری
  -  ١٧٧٥٠  گيالن  -  ٣٧٠٠٠  خراسان جنوبی
  -  ١٤٨٠٠  لرستان  ٣/٠  ٧٥٦٩٠  خراسان رضوی
  -  ٣٠١٧٤  مازندران  -  ٧٥٠٠٠  خراسان شمالی
  ٣  ٦٠١٠٠  مرکزی  -  ١٠٥٢٠  خوزستان
  ٤٠٠  ٦٥٨٥  همدان  -  ١٩٦٣٠  زنجان
  -  ٣٣٥٠  يزد  ١٥  ١٥٨٠٢٠  سمنان

   ميليون عدد ~٧٧٠  ١١٩٩٨٥٥  مجموع ظرفيت  طرحها در کليه استانها
   ميليون عدد ~٦٥٥  ١٠١٩٨٧٧  اپيش بيني بهره توليد طرحها در کليه استانه

  
 ]١١[توليد قوطی فلزی در استان تهران توسط وزارت صنايع و معادن در زمينه طرحهای معرفی شده  -٧-٢ جدول

  محل واحد  درصد پيشرفت  ظرفيت  نام احد  استان
  )اشتهارد(کرج   ٠   تن١٠٠٠  اکبر مرادی

  )اشتهارد (کرج  ٠   تن١٠٥٠٠  بسته بندی پارس دماوند ايرانيان
  )اشتهارد(کرج   ٢   تن١٠٠٠٠  کاويان قوطی

  )اشتهارد(کرج   ٠   تن٦٠٠٠  نيکان قوطی تهران
  )اشتهارد(کرج   ٠   تن١١٠٠٠  توليدی بازرگانی کن آسا فلز

  )اشتهارد(کرج   ٢   تن٢٠٠٠  حامد بهراميان
  )اشتهارد(کرج   ٠   تن٢٠٠٠  حسين صدری بوشهری
  )اشتهارد(کرج   ٢   تن١٣٠٠٠  حسين گالب شکر
  )اشتهارد(کرج   ٠   تن٥٠٠٠  حميد رضا حسينی
  )اشتهارد(کرج   ٢   تن٣٠٠  رمضانعلی موسوی

  )اشتهارد(کرج   ٠   ميليون عدد٢٥  صنايع بسته بندی کاويان قوطی 
  )اشتهارد(کرج   ٠   تن٢٠٠٠٠  صنايع بسته بندی کن شرق مهر
  )تهارداش(کرج   ٠   تن٨٠٠٠  يزدان شناس شاد و بهراميان

  تهران

  )اشتهارد(کرج   ٠   تن٣٠٠٠  غالمرضا فتح آبادی و عبدالحسين ضياء
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 -٧-٢ جدولادامه 
  )اشتهارد(کرج   ٠   تن٥٠٠٠٠  مجيد سهرابی
  )اشتهارد(کرج   ٠   تن٥٠٠  مجيد محمدی

  )اشتهارد(کرج   ٠   تن٧٠٠٠  مهدی پورآقايی و سيد رسول رياضی
  )اشتهارد(کرج   ٠   تن١٠٠٠  مهندسی ايران وينچ

  تهران

  )اشتهارد(کرج   ٠   تن٤٠٠٠  وحيد بهراميان
  
  

   بررسی روند واردات- ٣- ٢

   بررسی روند واردات در زمينه چاپ بر روی فلزات -١-٣-٢

اگرچه ممکن است برخی واحدها به داليل خاص از  از فصل اول اشاره شد، ٢-١همانطور که در بخش 

ه های گمرکی به کاال برند اما از آنجا که تعرفنه بهره بخدمات چاپ فلز ساير کشورهای فعال در اين زمي

 از جمله بدين معنا که خدمات انجام شده(را شامل نمی شود خدمات ارائه شده بر روی آن تعلق می گيرد و 

در جهت  امکان تفکيک آمار وارداتاين ،  بنابر)  نمی گردد بر روی محصول در تعرفه ای جداگانه منظورچاپ

  .روی يک محصول معين وجود نداردمقوله خدمات رسانی يزان واردات دستيابی به م

  

   بررسی روند واردات قوطی فلزی-٢-٣-٢

بر  با توجه به اينکه هدف در اين پروژه بررسی عوامل زمينه ساز فعاليت و خدمات رسانی چاپ افست

باشد داتی بدون چاپ هم  قوطی های وار آمار واردات قوطی فلزی به کشور متعلق بهروی فلز است، چنانچه

بررسی ميزان آنها کمکی به اين پروژه نخواهد کرد چراکه هدف از اين پروژه چاپ افست بر روی فلز است که 

 ميسر است نه بر روی قوطی  يا به عبارتی ورق های تين پليتتنها بر روی ورق های فلزیچنين روشی 

در اين پروژه بررسی روند واردات قوطی های فلزی د، با توجه به آنچه به اختصار بدان اشاره ش. ساخته شده

   .به کشور ضرورت ندارد
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   بررسی  روند مصرف-٤- ٢

   بررسی روند مصرف در زمينه چاپ بر روی فلزات-١-٤-٢

. اصلی ترين ملزومات چاپخانه ای که در زمينه چاپ بر روی فلزات فعاليت دارد، ماشين چاپ افست است

د واردات ماشين آالت چاپ به کشور از آغاز برنامه سوم تا کنون می تواند بيانگر نياز بر اين اساس بررسی رون

  . به اين صنعت و يا به عبارتی نمايانگر روند تغيير مصرف در عرصه چاپ بر روی فلزات در اين بازه زمانی باشد

کدهای در آمار ارائه شده در گمرک سه کد مرتبط با مقوله چاپ افست موجود است که شامل 

ماشين آالت و  (١٢٠٠/٨٤٤٣، )ماشين آالت و دستگاههای چاپ افست، تغذيه شده با قرقره (١١٠٠/٨٤٤٣

ماشين آالت و  (١٩٠٠/٨٤٤٣و در نهايت ) دستگاههای چاپ افست، تغذيه شده با ورق، از نوع دفتری

کرات انجام شده با بر اساس مذا]. ٥[می باشند ) دستگاههای چاپ افست که در جای ديگری مذکور نباشند

، اين نتيجه حاصل شد که آنچه در )١-جدول پ(يکی از شرکتهای وارد کننده ماشين چاپ افست روی فلز 

 نمی گنجد و بر اين ١٢٠٠/٨٤٤٣ و ١١٠٠/٨٤٤٣اين پروژه مد نظر است در تعريف هيچ يک از دوکد تعرفه 

البته .  به ايران وارد می شوند١٩٠٠/٨٤٤٣اساس ماشينهای چاپ افست بر روی فلز احتماال تحت تعرفه 

حقيقت ديگری که مؤيد اين ادعا است، اين است که کشورهای نام برده در آمار مربوط به کد تعرفه 

با اطالعات اخذ شده از ) به عنوان کشورهای صادر کننده ماشين آالت چاپ افست به ايران (١٩٠٠/٨٤٤٣

تامين کننده ماشين آالت چاپ افست در کشور، تطابق در زمينه کشورهای ) ١-جدول پ(مطالعات ميدانی 

کی            و حقوق گمر ١٩٠٠/٨٤٤٣ با تعرفه گمرکی  افستماشين های چاپبنابر آنچه شرح داده شد، . دارد

را گذاشته است که بر اساس آن را مصوبه ای را به مورد اجيوزارت بازرگانی اخ. می شوند درصد وارد کشور ٤

           زانيم ن آالت بسته بندی بهيران تعرفه واردات دستگاه های چاپ و ماشيت چاپ در اتوسعه صنع یبرا

د ين آالت مدرن و جدين مصوبه راه برای واردات سری دستگاه های چاپ و ماشيبا ا. بدی يا درصد کاهش م٣

نان خاطر يطمن پس می تواند با ايخصوصی از ا  بخش وکمپانی های خارجی به کشور باز شده است ساخت

 هم  کشورکیشبکه بان. نمايداز کشور اقدام يروز و مورد ن ن آالتي دغدغه کمتری نسبت به واردات ماش باو

آمار  .]٦[سرمايه گذاران قرار می دهد  اريوام در اخت افته است راحت ترين که تعرفه ها کاهش يبا توجه به ا
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با کد ) شامل چاپ افست بر روی فلز( چاپ افست  برای ماشين آالتارائه شده توسط گمرک ايران واردات

  . ذکر شده است٨-٢ در جدول ١٩٠٠/٨٤٤٣تعرفه 

  ]٥ [١٩٠٠/٨٤٤٣ آمار واردات ماشينهای چاپ افست با کد تعرفه -٨-٢جدول
  )کيلوگرم(ميزان واردات   سال
١٦٣٧٤٣١  ١٣٧٩  
٢٧٦٨٣٥٦  ١٣٨٠  
٣٣٣٨٥٢٤  ١٣٨١  
٢٨٤٣٣٤٩  ١٣٨٢  
٢٠١٦٧٥٦  ١٣٨٣  
٢١٧٦٢٩٩  ١٣٨٤  

  

 رقمی بوده اما ٦ کد تعرفه محصوالت وارد شده به کشور که توسط گمرک ارائه شده اند، ١٣٨٢ تا سال 

 به بعد         ١٣٨٣در پی اقدامات انجام شده در جهت تفکيک هر کد به زير مجموعه های بيشتر، کدها از سال 

اين کار با هدف .  کدها ادامه دارد رقمی شدن١٠ رقمی شده و اين سياست در سالهای اخير در راستای ٨

تفکيک هر چه بيشتر محصوالت وارد شده به کشور و در نتيجه دقت بيشتر ارقام مربوط به ميزان واردات هر 

در عمل چنين فرآيندی باعث می شود که ارقام بزرگ برای واردات يک مجموعه . کاال، صورت پذيرفته است

با مقادير واردات کمتر و اختصاصی تر تقسيم شوند که چنين با يک کد تعرفه، به چندين زير مجموعه 

بدين معنا که اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد .  نيز قابل مشاهده است٨-٢رويدادی در آمار جدول 

اين رقم در ) ١٣٨٢بجز سال  (١٣٨٣عليرغم روند صعودی ميزان واردات از آغار برنامه سوم تا پيش از سال 

فته است، اما دليل آن همانطور که پيش از اين گفته شد، تفکيک ريزتر تعرفه مذکور  کاهش يا١٣٨٣سال 

مؤيد اين حقيقت مشاهده مجدد روند افزايشی ميزان واردات از سال . است نه کاهش ميزان واردات محصول

 نتيجه بنابراين در مجموع می توان.  رقمی می باشد٨ است که در هر دوی آنها کد تعرفه ها ١٣٨٤ به ١٣٨٣

 تا ١٣٧٩گرفت که ميزان واردات ماشين آالت چاپ افست بر روی فلز، روند افزايشی را در طول سالهای 

  . طی کرده است١٣٨٤
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 از آغاز برنامه سوم  بر روی فلزروند واردات ماشين آالت چاپ افستبا توجه به آنچه شرح داده شد، 

لز و يا به عبارتی بيانگر رشد مصرف در اين عرصه  که خود مؤيد نياز بيشتر به چاپ بر روی فصعودی بوده 

  . می باشد

ذکر اين نکته ضروری است که با توجه به اينکه صادرات و واردات در اين عرصه بر اساس آنچه در دو 

نقش پررنگی ندارند می توان ادعا نمود که ميزان مصرف معادل با   شرح داده شد،١-٤-٢ و ١-٣-٢بخش 

می توان بر ادعای رشد مصرف ) ١-١-٢بخش (يجه به دليل رشد چشمگير ميزان توليد توليد می باشد در نت

 انتظار  نشان داده شد،١-٢ و برای آن روند رشد مشابهی مطابق آنچه در شکل  فوق صحه گذاشتيلتحلبا 

   : داشت

  از آغاز برنامه سوم تا کنون  چاپ روی فلزاتروند مصرف -٩-٢جدول 
  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠سال   ١٣٧٩  سال

  تن~  ٢١٩    تن~٢١٩    تن~٢١٩    تن~٢١٩
  مصرف    ميليون عدد~١/٣    ميليون عدد~١/٣  -  -
    ميليون متر مربع~٨٩/٥    ميليون متر مربع~٣٦/٠  -  -

  
  -٩-٢جدول ادامه 

  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  سال
    تن~٧٩٤٥٦    تن~٧٩٤٥٦    تن~٦١٦٩

  مصرف    ميليون عدد~١/٣    ميليون عدد~١/٣    ميليون عدد~١/٣
    ميليون متر مربع~٨٩/٥    ميليون متر مربع~٨٩/٥    ميليون متر مربع~٨٩/٥

 

 
  

   بررسی روند مصرف در زمينه قوطی سازی-٢-٤-٢

 فصل سوم ١-٣-٣بطور مفصل در بخش (ماده اوليه توليد انواع قوطی های فلزی، ورق تين پليت است 

 غير از بخش اندکی که از توليدات مجتمع فوالد مبارکه و به) به شرح مشخصات آن پرداخته شده است

بر اين اساس ميزان واردات ورق . تأمين می شود مابقی نياز به اين ورقها از طريق واردات تامين می گردد

                ميزان واردات ورقهای . های تين پليت بطور غير مستقيم می تواند بيانگر ميزان نياز به قوطی های فلزی باشد

  .ارائه شده است ١٠-٢ در جدول ١٣٨٤تا سال تين پليت از آغاز برنامه سوم 
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  ]٥ [١٢٠٠/٧٢١٠ با کد تعرفه  ميليمتر٥/٠ آمار واردات ورقهای قلع اندود با ضخامت کمتر از -١٠-٢جدول
  )تن(ميزان واردات   سال
١١٨٢٥٥  ١٣٧٩~  
١٦٤١٩٩  ١٣٨٠~  
١٧١٣٧٣  ١٣٨١~  
٢١١٥٥١  ١٣٨٢~  
١٦٠٦٢١  ١٣٨٣~  
١٣١٦٧١  ١٣٨٤~  

  

اگرچه در نگاه اول به آمار اين جدول ممکن است به نظر برسد که روند واردات ورق های تين پليت به 

 به بعد نشانگر کاهش تقاضا است اما ١٣٨٢ صعودی بوده و کاهش يافتن آن از سال ١٣٨٢کشور تنها تا سال 

می توان به وارد شدن تدريجی ايران به عرصه به طور قطع چنين نيست بلکه علت کاهش ميزان واردات را 

  توليد ورقهای تين پليت توسط مجتمع توليدی فوالد مبارکه از آن زمان و همچنين تفکيک بيشتر 

بنابراين در مجموع می توان نتيجه گرفت که . تعرفه های گمرکی به زير مجموعه های مختلف نسبت داد

در ضمن با توجه به اينکه . ، از آن پس نيز ادامه يافته است١٣٨٢احتماالً روند صعودی طی شده تا سال 

نقش پررنگی  ه شد، شرح داد٢-٤-٢ و ٢-٣-٢صادرات و واردات در اين عرصه بر اساس آنچه در دو بخش 

ندارند می توان ادعا نمود که ميزان مصرف قوطی های فلزی معادل با توليد آنها می باشد در نتيجه به دليل 

يل فوق صحه گذاشت و تحلمی توان بر ادعای رشد مصرف با ) ٢-١-٢بخش (رشد چشمگير ميزان توليد 

  .  شد، انتظار داشت نشان داده٢-٢برای آن روند رشد مشابهی مطابق آنچه در شکل 

  

   بررسی روند صادرات -٥- ٢

   بررسی روند صادرات در زمينه چاپ بر روی فلزات- ١-٥-٢

  همانطور که در بخش)  چاپ نه توليد قوطیصرفاً(ايران در زمينه صادرات خدمات چاپی بر روی فلز 

  .  اشاره شد در حال حاضر فعاليتی ندارد٩-١ 
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   فلزی بررسی روند صادرات قوطی-٢-٥-٢

ميزان صادرات انواع قوطی در آخرين آمار ارائه شده توسط گمرک، در مقابل ميزان توليد در زمان مشابه 

 ارقام مربوط به صادرات  حاکی از آن است که عمدتاًاظهارات متخصصين اين فنعالوه بر آن . ناچيز است

 پر شده باشند بدين معنا که انواع قوطی، مربوط به قوطی های مذکور است زمانی که از محصول معينی

 در چنين  هدف صادرات آن محصوالت مشخص است نه قوطی های آنها به صورت خالی و مسلماًعمدتاً

شرايطی اين قوطی ها در ابتدا جهت بسته بندی توسط واحدهای توليد کننده آن محصوالت در داخل کشور 

 که در اين صورت اين مقادير را می توان خريداری شده و سپس محصوالت پر شده در قوطی صادر می شوند

بر اين اساس می توان ادعا نمود که ايران در عرصه . زير مجموعه ای از ميزان مصرف داخلی قلمداد نمود

   . صادرات انواع قوطی فلزی که پر نشده باشند حضور پررنگی ندارد

  

   بررسی نياز آتی به چاپ بر روی فلزات-٦- ٢

 نياز آتی، چنانچه فرض کنيم تا زمان راه اندازی چاپخانه در نظر گرفته شده در در راستای برآورد ميزان

   درصد از طرحهای اعالم شده در زمينه توليد قوطی فلزی و چاپ بر روی فلزات به ٥٠اين پروژه، 

حدود ) ١٣٨٦آغاز سال (بهره برداری برسند، با افزودن ظرفيت عملياتی اين طرحها به ظرفيت عملی فعلی 

 درصد از طرحهای در ٥٠بنابر اين چنانچه فرض کنيم که . فيت توليد در آن سال پيش بينی خواهد شدظر

   حدودنظرگرفته شده به بهره برداری برسند، مجموع ظرفيت توليد قوطی فلزی در کشور تقريباً

هميت است اشاره به اين نکته بسيار حائز ا.  ميليون عدد قوطی در سال خواهد رسيد٩٥٢ تن و ١٨٥١٢٦٠ 

که برخی از واحدهای فعال فعلی و طرحهای در دست اقدام برای قوطی سازی، مجهز به ماشين چاپ 

 ١٠چنانچه فرض کنيم حتی فقط . خواهند بود و برخی ديگر کار چاپ را به چاپخانه ها محول خواهند نمود

 تن ١٨٥١٢٦داقل مجموع درصد از مجموع ظرفيت آتی قوطی سازی در دسته دوم قرار بگيرند، بنابراين ح

اين در حالی است که .  ميليون عدد قوطی، نيازمند واحدهای خدمات رسانی چاپ خواهند بود٩٥قوطی و 

 ٨٩/٥ ميليون عدد و ١/٣ تن، ٧٩٤٥٦معادل با ) ١٣٨٦تا آغاز سال (ظرفيت فعلی چاپ بر روی فلزات 
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 ٥٠اگر فرض کنيم . ن در سال می باشد ت٧٩٧٤٧ ميليون مترمربع  و طرحهای در نظر گرفته شده مجموعاً

درصد از طرحهای مورد نظر تا زمان راه اندازی اين پروژه به بهره برداری برسند، مجموع ظرفيت عملی به 

 ميليون مترمربع خواهد رسيد که اين مقدار به مراتب از ميزان برآورد ٨٩/٥ ميليون عدد و ١/٣ تن، ١١٩٣٣٠

 ١٨٥١٢٦مجموع (د کننده قوطی فلزی که مجهز به ماشين چاپ نيستند شده برای نياز آتی واحدهای تولي

 به روشنی قابل درک است که تعداد طرحهای آتی در نتيجه. کمتر خواهد بود)  ميليون عدد٩٥تن قوطی و 

نمی باشد  توليد قوطی در طرحهای در دست اقدام خدمات رسانی به ظرفيتبرای چاپ روی فلزات جوابگوی 

   .تصديق می کند وجود بازار آتی چاپ بر روی فلزات را هرچه بيشترکه اين موضوع 

  

   بررسی اجمالی تکنولوژی ها و روشهای توليد -٣

  خط چاپ  -١-٣

اين نوع سيستم، يک روش دوار است . سيستم چاپ افست از با کيفيت ترين سيستم های چاپ می باشد

به طور شماتيک مراحل انجام چاپ . نجام می دهدا) زينک ها(که عمل چاپ را با استفاده از پليتهای صاف 

همانطور که در اين شکل مشاهده می شود، ]. ١[ نشان داده شده است ١-٣تصوير به روش افست، در شکل 

زينک تهيه شده،  . ساخته می شود) پليت(ابتدا از طرح مورد نظر فيلم تهيه می شود و از روی آن زينک  در

تصوير و مضمون چاپ از زينک به الستيک . به روش شيميايی تفکيک می کندمناطق دارای تصوير و متن را 

(Blanket)٣[ی آن چاپ صورت گيرد، منتقل می گردد  و از آن به سطحی که بايد رو.[  

  
]١[ افست رم شماتيک مراحل انجام چاپ به روش ف-١-٣شکل   

رد به پليت مرطوب شده می رسد و در آنجا فقط مناطقی که مرکب پس از تماس و عبور از چندين نو

. اين روش، چاپ دقيق و شفافی را بوجود می آورد. بايد چاپ گردند، مرکب را به خود جذب می کنند
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عملکرد ويژه الستيک در چاپ افست باعث می شود که اين شيوه قابليت چاپ بر روی سطوح ناصاف را نيز 

نسبت به دو روش فلکسو و گراور، دارای گرانروی باالتری می باشند که  ن روشمرکبهای چاپ اي. دارا باشد

ماشينهای . علت آن اين است که اين روش، نازکترين اليه مرکب را در مقايسه با ساير روشها بجا می گذارد

 ، سيلندر)پليت(چاپ افست از ساير ماشينهای چاپ پيچيده ترند و شامل سيلندر الستيک، سيلندر زينک 

  ].٣[چاپ و تعداد زيادی نورد برای توزيع مرکب به زينک می باشند 

در حال حاضر دو تکنولوژی برای چاپ افست بر روی فلز وجود دارد که تفاوت آنها در اين است که در 

نوع اول عمليات چاپ بر روی ورق به صورت تخت انجام می شود اما در نوع دوم ورقها مانند روش چاپ 

شايان ذکر است که کليه ماشينهای فعلی در . غذ، به دور درام در حال حرکت هستندافست بر روی کا

واحدهای موجود در کشور، از تکنولوژی اول استفاده می کنند که يکی از علل آن را می توان به تفاوت در 

ر بدين معنا که سرعت دستگاههايی که از روش دوم استفاده می کنند بسيا. سرعت دستگاهها نسبت داد

باالتر است و همين امر باعث شده هيچ يک از واحدهای فعال فعلی از اين تکنولوژی استفاده نکنند چرا که 

.  ورق در ساعت می باشد١٠٠٠٠اين دستگاهها با ظرفيت های پايين کار نمی کنند و حداقل ظرفيت آنها 

نمايندگی ( از شرکت آرن افرا البته يکی از واحدهای فعلی به تازگی يک نوع دست دوم چنين ماشينهايی را

  .خريداری نموده است) آلمان KBA(LTG MAILANDER)دستگاههای چاپ 

همانطور که قبل از اين هم اشاره شد در ميان کليه توليد کنندگان ماشينهای چاپ افست بر روی فلز، 

ل منجر شده اين کشور آلمان دارای تکنولوژی پيشرفته تر و به تبع آن کيفيت باالتر است که همين عوام

  .  درصد از سهم تامين ماشين آالت چاپ افست ايران را به خود اختصاص دهد٩٧کشور بتواند 

در حال حاضر بهترين توليد کننده آلمانی ماشين آالت چاپ افست بر روی فلز، شرکت                        

KBA (LTG MAILANDER) ماشينهای . افرا دارا است است که نمايندگی آن را در تهران، شرکت آرن

 ، سه رنگ )A ١٢٢/٢cمدل ( ، دو رنگ)A ١٢١/١cمدل (توليد شده در اين شرکت شامل ماشينهای تک رنگ 

  . مقايسه شده است١-٣است که مشخصات آنها در جدول ) A ١٢٤/٤cمدل ( و چهار رنگ )A ١٢٣/٣cمدل (
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قل ظرفيت اقتصادی مد نظر مـا  که حدا)  رنگچاپ دو (١٢٢A/٢cدر ميان مدلهای مذکور در اين پروژه مدل           

) چهـار رنـگ  (نمايی از ماشين چاپ افست . مين می کند، به عنوان مدل انتخابی در نظر گرفته شده است      را تأ 

   .]١٧[ ، نمايش داده شده است ٢-٣اين شرکت نيز در شکل بر روی فلز توليد 

  
  ]١٧ [LTG MAILANDER چاپ شرکت آلمانی ماشينهای مشخصات -١-٣جدول 

  A ١٢١/١c  مشخصات
 )چاپ تک رنگ(

٢c/١٢٢A  
  )چاپ دو رنگ(

٣c/١٢٣A  
  )چاپ سه رنگ(

٤c/١٢٤A  
  )چاپ چهار رنگ(

  ٧١٠-١١٤٥  )ميلی متر( پهنای ورق
  ٥١٠-٩٧٠  )ميلی متر (طول ورق
  ١٤/٠-٥/٠  )ميلی متر (ضخامت ورق

  ماکزيمم سطح چاپی
   ٩٦٥ * ١١٣٥  )ميلی متر (

  سرعت ماشين
   ٦٦٠٠  ) ساعتورق در (

  ٣٨٠٠٠  ٢٩٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ١١٠٠٠  )کيلوگرم (وزن
  ) بار٦فشار  (هوای فشرده

  ٢٤٠  ١٨٠  ١٢٠  ٦٠  )مترمکعب در ساعت(

  ٢٦٧٥  )ميلی متر (عرض ماشين
  ١٩٣١٤  ١٤٩٠٦  ١٠٤٩٨  ٦٠٩٠  )ميلی متر (طول ماشين
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  توليد شرکت) چهار رنگ(يی از ماشين چاپ افست بر روی فلز   نما-٢-٣شکل 
 KBA(LTG MAILANDER) ١٧[  آلمان[  

  

مختلف ماشين چاپ در نظر گرفته شده شامل موارد زير است که در نمايی از برش عرضی بخشهای 

  : نمايش داده شده اند٣-٣دستگاه در شکل 

 (Printing plate cylinder) سيلندر پليت چاپ -١

 (Blanket cylinder)در الستيک نسيل -٢

  (Impression cylinder) سيلندر چاپ -٣

  (Alcohol damping unit) بخش مرطوب سازی با الکل -٤

  (Ink duct) مجرای ورودی مرکب -٥

  (Rollers) غلطک ها -٦

  (Roller washing equipment) تجهيزات شستشوی غلطک ها -٧

  ((F٤-F١)Adjustment for rollers) تنظيم غلطک ها -٨
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   (Sheet delivery with hinge (upward))  انتقال ورق -٩

 Storage tank for the roller washing)  تانـک ذخيــره بــرای تجهيــزات شستــشوی غلطـک هــا  -١٠

equipment) 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   ]١٧[برش عرضی از ماشين چاپ  -٣-٣شکل 
  

 نظر در متر است که در اين ميان آنچه برای اين پروژه ٣٦ متر تا ١٨چاپ از طول کوره خط دامنه 

  . متر است٢٤گرفته شده، کوره ای به طول متوسط 

   خط الک زنی-٢-٣

بسته به نوع موادی که در قوطی های فلزی قرار می گيرند بايستی از پوششهای مختلفی برای داخل 

کی که برای محافظت از مواد داخلی قوطی بکار می رود در در هر حال پوشش يا ال. قوطی استفاده نمود

به همين دليل در مرحله اول و قبل از انجام هر گونه چاپی . حرارت های باال بر روی سطح فلز قرار می گيرد

به دليل آب شدن رنگهای چاپ در کوره ای که جهت پوشش . بايستی وضعيت پوشش داخلی مشخص گردد

د، نمی توان فلز را پس از چاپ پوشش داد و اين کار حتما بايستی پيش از چاپ دادن به فلز بکار می رو

.  قبل از چاپ رنگ بر روی کار انجام می شودCoatingبه همين دليل مرحله الک زنی و ] ١[صورت گيرد 
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 و ٢-٣در جدول  آلمان  KBA(LTG MAILANDER)مشخصات ماشين های الک زنی توليد شرکت 

  . نشان داده شده است٤-٣تصوير آن در شکل 

  ]١٧ [LTG MAILANDER شرکت آلمانی الک زنی ماشينهای مشخصات -٢-٣جدول 

   ٤٦٩  and ٤٦٦ :Models  مشخصات
  ٧١٠-١١٤٥  )ميلی متر( پهنای ورق
  ٥١٠-٩٧٠  )ميلی متر (طول ورق
  ١٢/٠-٥/٠  )ميلی متر (ضخامت ورق

  ٨٠٠٠  )ورق در ساعت( پوشش دهی سرعت
  ٤٠٠٠  )کيلوگرم (وزن

  ) بار٦فشار (هوای فشرده 
  ٤  )مترمکعب در ساعت(

  ١٥١٢  )ميلی متر (ارتفاع ماشين
  ٢٨٠٠  )ميلی متر (عرض ماشين
 *٣٧٩٧  )ميلی متر (طول ماشين

   ميلی متر است١٧١٠ مربوطه در حدود Feeder طول اضافی *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]١٧[  آلمان KBA(LTG MAILANDER) نمايی از ماشين الک زنی توليد شرکت -٤-٣شکل 
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بخشهای مختلف ماشين الک زنی شامل موارد زير است که در نمايي از برش عرضی دستگاه در شکل  

  : نمايش داده شده اند٥-٣

 (Three-roller coating unit)غلطکهای واحد الک زنی  -١

 scraper (Scraper holder)نگهدارنده  -٢

  (Pre-register drum) محفظه پيش ثبت -٣

  (Sheet table with chain and sheet pushers) جلورانهای ورق -٤

  (Coating supply system) مين الک يا پوششسيستم تأ -٥

٦- Scraper اصلی  (Main scraper)  

  (Sheet exit) خروج ورق -٧

  (Coating cylinder)سيلندر پوشش دهی  -٨

   (Counter pressure cylinder)   سيلندر فشار معکوس-٩

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ]١٧[ برش عرضی از ماشين الک زنی -٥-٣شکل 
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 متر ٢٤می نيمم طول کوره خط الک زنی . کوره خط الک زنی معموال از کوره خط چاپ بلندتر است

  .است که هزينه برآورد شده در اين پروژه با در نظر گرفتن اين طول حاصل شده است

  

  ها تکنولوژی  قوت و ضعف تعيين نقاط- ٤

همانطوريكه در فصل اول نيز بيان شد بهترين روش چاپ بر روي قوطي هاي فلزي چاپ افست مي   

  ]:٣ [:عبارت است از برخی از مزايای چاپ افست . باشد

  اقتصادی بودن روش برای رنج وسيعی از تيراژ، تيراژهای کمتر از هزار و افزون بر ميليون -

 ليت افست و سرعت باالی آماده سازی آنپ پايين بودن هزينه -

 وضوح بسيار باال -

 قابليت چاپ روی سطوح ناصاف و زبر  -

 راه اندازی و آماده سازی آسان و سريع  -

 ...و ) زينک(سهولت ايجاد تغييرات و اصالحات، تعويض پليت  -

 سرعت باال -

     سهولت نگهداری پليت-

  ]:١٧[وژه نيز می توان به موارد زير اشاره نمود از محاسن منحصر به فرد تکنولوژی منتخب در اين پر

    کيفيت استثنايی چاپ-

    زمان تعويض کوتاه-

    سادگی عمليات-

    درجه باالی عملکرد اتوماتيک-

    امکان راه اندازی و نصب در مدت کوتاه-

    زمان سرويس دهی طوالنی-

    سهولت تطبيق در صورت نياز به اضافه نمودن ساير محصوالت -
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   و برآورد سرمايه گذاري تعيين حداقل ظرفيت اقتصادی- ٥

همانطور که قبل از اين اشاره شد، برخی از واحدهای توليد کننده قوطی در کشور مجهز به خط چاپ نيز 

هستند در حاليکه برخی ديگر تنها به توليد قوطی می پردازند و فرآيند چاپ آنها توسط چاپخانه خاصی 

. يان عمدتاً واحدهايی که ظرفيت توليد پايين تری دارند، مصداق حالت دوم هستنددر اين م. انجام می شود

آنچه مسلم است اين است که در حال حاضر در کشور سهم واحدهاي قوطی سازی که مجهز به دستگاههای 

اين حقيقت به وضوح بيانگر آن است که توجيه . چاپ می باشند به مراتب بيش از ساير واحدها است

 واحدی که فرآيند چاپ را در کنار فرآيند قوطی سازی دنبال می کند می تواند به مراتب بيش از اقتصادی

واحدی باشد که به ارائه خدمات چاپی برای ساير واحدها می پردازد که همين امر دقت بيشتری را در زمينه 

  . تعيين حداقل ظرفيت اقتصادی برای چنين پروژه ای طلب می کند

دست آمده از مذاکراتی که با متخصصين چاپ بر روی قوطی های فلزی و متوليان اين بر اساس نتايج ب

بدون (، اين نتيجه حاصل شده است که واحدی که تنها دارای خط چاپ باشد )١-جدول پ(فن انجام شد 

 بايد به دوخط مجزا شامل خط چاپ حداقل ظرفيت اقتصادیبه منظور حصول  ،)دآنکه به توليد قوطی بپرداز

مجهز گردد تا امکان ) ماشين الک زنی و کوره آن(و خط الک زنی ) ماشين چاپ و کوره آن(داقل دو رنگ ح

  .چاپ برای انواع قوطی ها اعم از غذايی و يا شيميايی را داشته باشد

 به ٢-٣ظرفيت در نظر گرفته شده در اين پروژه با توجه به مدل ماشين انتخابی که به تفصيل در بخش 

البته نکته حائز اهميت اين است که .  ورق در ساعت می باشد٦٦٠٠پرداخته شده است، معادل معرفی آن 

هيچ يک از ماشين های چاپ با ظرفيت اسمی خود کار نمی کنند بلکه عمده واحدهای فعلی با نرخ عملياتی 

شينی با ظرفيت بنابراين با اعمال نرخ عملياتی معمول، توان توليد ما.  درصد مشغول به فعاليت هستند٨٥

  .  ورق در ساعت خواهد بود٥٦٠٠ ورق در ساعت، حدودا معادل ٦٦٠٠اسمی 

در توليد قوطی های مختلف، بسته به نوع کاربرد از ورقهای تين پليت با ضخامت های متفاوتی استفاده 

بر اين می شود و در ضمن ابعاد قوطی ها و به تبع آن وزن آنها در کاربردهای مختلف بسيار متغير است 

اساس اين امکان وجود ندارد که پيش از تعيين يک نوع قوطی معين به عنوان سفارش کار برای چاپخانه، 
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  بدين معنا که آنچه در اين مرحله . بتوان برای ظرفيت ماشين چاپ، بر حسب وزن معادل سازی نمود

اين پروژه برای هر شيفت می توان به صراحت عنوان نمود اين است که ماشين چاپ در نظر گرفته شده در 

 ورق در ساعت است حال اينکه اين تعداد ورق معادل توليد چند ٥٦٠٠کاری دارای ظرفيت عملی حدود 

  . عدد قوطی و با چه وزنی است تابع مشخصات قوطی است که سفارش چاپ آن به چاپخانه داده می شود

  : هزينه هاي سرمايه گذاري به شرح زير است

  

   زمين -١- ٥

توضيحاتي كه در طول گزارش ارائه شد، چنانچه واحد چاپ صنعتي در كنار واحد قوطي جه به تو با

 اسباتدر اينجا مح. سازي در نظر گرفته شود ارزش افزوده و بازدهي اقتصادي طرح قطعاً بيشتر خواهد شد

با احتساب و مالي فقط براي واحد چاپ صنعتي در نظر گرفته مي شود ولي مقدار زمين در نظر گرفته شده 

هر متر مربع . مربع در نظر گرفته مي شود  متر٦٠٠٠واحد قوطي سازي و به مساحت پيش بيني افزايش 

 ١٢٠٠ تومان در نظر گرفته مي شود كه با اين احتساب هزينه در نظر گرته شده براي زمين ٢٠٠٠٠زمين 

   .ميليون ريال برآورد مي گردد

  

  سازي محوطههاي    هزينه-٢- ٥

  ميليون ريال- هزينه هاي محوطه سازي و تسطيح- ١-٥جدول  
 هزينه كل )هزار ريال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 ١٢٠ ٢٠ ٦٠٠٠ تسطيح

 ١٢٤ ٢٠٠ ٦٢٠ ديواركشي

 ٣٦٠ ١٠٠ ٣٦٠٠ كشي و اسفالت و فضاي سبز خيابان

 ٦٠٤ مجموع
   

  

  



   

  ٤٤

  
  
  
  
  
  
  

                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

  غيرصنعتي   احداث ساختمانهاي صنعتي و- ٣- ٥

 ميليون ريال- هاي ساختمان سازي هزينه- ٢- ٥جدول 

 هزينه كل )هزار ريال/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 ٨٥٠ ١٧٠٠ ٥٠٠ سوله چاپ و الك زني
 ٨٥٠ ١٧٠٠ ٥٠٠ انبار مواد يدكي و محصوالت
 ٢٦٤ ٢٢٠٠ ١٢٠ ساختمان مديريت و اداري

 ٦٠ ٢٠٠٠ ٣٠ نگهباني
 ٢٠٢٤  -  ١١٥٠  مجموع 

  

  و تأسيسات زير بنايي ق انشعابهاح هزينه -٤- ٥

 معادل تقريباًدستگاهها کل توان الکتريکی مورد نياز .در اين طرح تأسيسات خاصي مورد نياز نمي باشد

وات   كيلو١٥٠مجموعاً  كه با احتساب توان ساير قسمتهاي كارخانه ].١٧[ کيلووات برآورد می شود ١١٠

  . مي باشدتوان مورد نياز 

  )ميليون ريال (ينه حق انشعابها كل هز-٣- ٥جدول 
  هزينه كل  شرح  عنوان  رديف
 ١٥٥  وات كيلو١٥٠: توان مورد نياز   انشعاب برق  ١
 ٧٠  -  انشعاب آب   ٢
 ١٦  خط تلفن٤  انشعاب مخابرات  ٣
  ١٥١  -  انشعاب گاز ٤

  ٣٩٢  جمع كل
  

 ) ميليون ريال(تأسيسات زيربنايي -٤-٥جدول
 هزينه شرح

 ١٠٠  عدد ترانس با ساير تجهيزات١ عدد ژنراتور ١: هزينه تاسيسات برقي

 ١١ سيستم اطفا حريق

 ١٠ دستگاههاي تراش، جوش، برش و ساير ابزارعمومي: تجهيزات كارگاهي شامل 

 ١٥ تاسيسات و تجهيزات گرمايش و سرمايش
 ١٤ ساير

  ٢٠٠  كمپرسور جهت تأمين هواي فشرده
 ٣٥٠ مجموع

  



   

  ٤٥

  
  
  
  
  
  
  

                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

  ايل اداريو وس هزينه وسايل نقليه -٥-٥

  )   ميليون ريال (نقل مورد نياز در طرح  وسايل حمل و-٥- ٥ جدول
 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات

 ١٢٠ ١٢٠ ١ سواري
 ٢٠٠ ٢٠٠ ١ ميني بوس

 ٣٢٠  مجموع
  

  )                  ميليون ريال ( مورد نياز در طرحاداري وسايل -٦- ٥جدول 
 هزينه مشخصات

 ٤٥  صندلي و قفسهميز و

 ٢٥ دستگاه فتوكپي و پرينتر

 ٢٠ كامپيوتر و لوازم جانبي
 ٢٠ لوازم آشپزخانه

  ١١  )موارد باال% ١٠(ساير 
 ١٢١  مجموع

  

  نياز  مورد اصلي آالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-٦- ٥

تگاههای چاپ و الک دس(هزينه سرمايه گذاری ثابت يک چاپخانه عمدتاً مربوط به به هزينه ماشين آالت 

نمايندگی شرکت آلمانی (بر اساس اطالعات اخذ شده از واحد فروش شرکت آرن افرا . است) زنی

KBA(LTG MAILANDER)هزينه دستگاههای چاپ و الک زنی منتخب در اين پروژه به )  در تهران

دستگاه ر ساعت و  ورق د٦٦٠٠ با ظرفيت اسمی معادل ١٢٢Aدستگاه چاپ دو رنگ مدل (همراه کوره آنها 

  .  ميليون يورو می باشد٢/١  و ١/٢ معادل به ترتيب حدوداً ) متر٢٤ با کوره ای به طول الک زنی
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  . آورده شده است طرح فهرست كاملي از سرمايه گذاري ثابتزيردرجدول 

  ١) يورو- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-٧- ٥جدول 
 كل ميليون ريال رويو ميليون ريال عنوان
 ١٢٠٠  ١٢٠٠ زمين

 ٦٠٤  ٦٠٤  و تسطيح و ديواركشيمحوطه سازي
 ٢٠٢٤  ٢٠٢٤ ساختمان سازي
 ٣٩٢  ٣٩٢ حق انشعاب

 ٣٥٠  ٣٥٠ تاسيسات زير بنايي
 ٤٠٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠٠  تجهيزات اصلي
 ٣٢٠  ٣٢٠ لوازم اداري
 ١٢١  ١٢١ وسائل نقليه

 ١٠٠  ١٠٠ قبل از بهره برداري
 ٢٢٥٦ ١٦٠٠٠٠ ٢٥٦ يني نشدهپيش ب

 ٤٧٣٦٧ ٣٣٦٠٠٠٠ ٥٣٦٦ مجموع
  

   .ميليون ريال مي باشد ٤٧٣٦٧مشاهده مي شود كه كل هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت براي اين طرح 

  

   مواد اوليه مورد نياز-٦

د مهم ترين مواد اوليه ای که در فرآيند چاپ روی فلز برای توليد قوطی مورد استفاده قرار می گيرن

ذکر اين مساله ضروری است که با توجه به . الک، ورنی، فيلم و زينک هستند شامل ورق فلزی، مرکب چاپ،

اينکه چاپخانه کار خدمات رسانی به يک واحد سفارش دهنده را انجام می دهد، هزينه مواد اوليه مصرف شده 

  مين آنها که متقبل هزينه تأفارش دهنده است برای سرمايه گذار چاپخانه منظور نمی گردد بلکه اين س

  اما چنانچه تصميم سرمايه گذار بر آن باشد که در کنار اين چاپخانه، يک واحد قوطی سازی هم . می شود

اگرچه پروژه فعلی به بررسی فنی . مين مواد اوليه را نيز متقبل می شوده اندازی کند دراين صورت هزينه تأرا

دازد نه توليد قوطی، اما  تخمينی از هزينه مواد اوليه ارائه شده است و اقتصادی چاپخانه چاپ روی فلز می پر

تا چنانچه سرمايه گذار تمايلی به تکميل پروژه در جهت قوطی سازی داشته باشد، اطالعات مورد نياز در اين 

  . ارائه شده است شرح مختصری از مشخصات اين مواد ذيالً. زمينه موجود باشد

                                            
  .ريال در نظر گرفته شده است ١٢٥٠٠يورو برابرهر - ١
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  ورق فلزی -١-٦

ی در صنعت قوطی سازی چندين نوع ورق از جمله ورق قلع اندود، ورق بدون قلع و ورق بطور کل

 ورقهای فوالدی برای تهيه انواع قوطی، معموالً د استفاده قرار می گيرد اما پر مصرف ترين آنهاآلومينيوم مور

 و غالباً بودهي زيادي  قلع اندود داراي كاربردهاهایورق ].١٢[با پوششی از قلع تحت عنوان تين پليت هستند 

تصويری از زير شکل . مورد استفاده قرار می گيرند...  وي يي، دارويي، شيميايدر صنايع بسته بندي مواد غذا

  .فوالد قلع اندود را نشان می دهد

  
   فوالد قلع اندود -١-٦شکل 

ورق های تين پليت پس .  پوشش قلع طی يک فرآيند الکتروليتی و در حين ساختن ورق تشکيل می گردد

  از جال دادن که شامل گداخته شدن اين پوشش و تبديل به پوششی پر زرق و برق می باشد، فروخته  

 ٥/٩٩ از حلبی معروف می باشند، معموالًقوطی ها و ظروف فوالدی که به اشتباه تحت عنوان . می شوند

ضخامت اليه قلع بسيار اندک است اما همين مقدار اندک برای .  درصد قلع تهيه می شوند٥/٠درصد فوالد و 

اليه قلع هم از طريق فعل و انفعاالت . جلوگيری از زنگ زدگی و ممانعت از خوردگی کافی است

ورق تين پليت عالوه بر ايجاد يک پوشش . ورق محافظت می کندالکتروشيميايی و هم با پوشاندن فوالد، از 

ه محافظتی در روی فوالد، نقشی کاتدی داشته و امکان اکسيداسيون نقاط پوشش نشده يا مکانهايی که ب

 در محتويات اين پوشش قلعی از حل شدن آهن. صورت سوزنی فاقد پوشش می باشد را به حداقل می رساند

 کند اين در حالی است که فوالد بدون پوشش قلع اين مزيت را نداشته و برای میداخل قوطی جلوگيری 

  . محافظت از سطح فوالد نيازمند پوشش کامل می باشد تا نقش محافظتی خود را به درستی ايفا کند
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ضخامت ورق انتخاب شده بستگی به نوع کاربرد و محل استفاده دارد، به عنوان مثال در صنعت قوطی 

مقياس استاندارد ورقهای تين پليت در .   اينچ استفاده می شود٠١/٠ از تين پليت با ضخامت سازی عمدتاً

  .  اينچ می باشد٢٠*١٤ ورق به ابعاد ١١٢صنايع قوطی سازی، قالب يا جعبه ثابتي است که حاوی 

 ٢٥٠٠٠٠ مصرف ساليانه ورق قلع اندود و بدون قلع در کشورمان بيش از  در حال حاضربا توجه به اينکه

   تن در سال ١٠٠٠٠٠کمتر از ) فوالد مبارکه(تن در سال است و توليد تنها شرکت توليد کننده داخلی 

  ].١٢[متهای مختلف وارد کشورمان می شود تن از اين ورق در ضخا١٥٠٠٠٠می باشد، ساليانه بيش از 

ژاپن و ، ) سوئيس و يوناناز جمله آلمان، انگلستان، ايتاليا، ( از کشورهای اروپايیتين پليتورق های 

از جمله قزاقستان، جمهوری کره، امارات (روسيه و برخی کشورهای آسيايی  نيز از کشورهای بخش ديگر

 قلع اندود وارداتی از هاید که متاسفانه کيفيت ورقن شووارد ايران می...) متحده عربی، مالزی، هند، تايوان و 

شايان ذکر .  و مصرف آن ضايعات زيادی به بار می آوردبوده کشورهای روسيه و آسيای ميانه بسيار پايين

  .است که در ميان کليه کشورها، ژاپن بيشترين سهم را از تامين ورق های تين پليت مورد نياز ايران دارا است

به صورت توليد آن چندی است است که  شرکت فوالد مبارکه  در ايران، ورق قلع اندود کنندهتوليدتنها 

ز شده و کيفيت آن نسبت به انواع ورقهای قلع اندود وارداتی از کشورهای روسيه و آسيای ميانه بهتر آغاانبوه 

  . است

وزنی و دوره زمانی محدوده  توليد شده در مجتمع فوالد مبارکه و مشخصات کلي محصوالت قلع اندود

  ].١٠[ارائه شده است زير تيب در جداول توليد آن به تر

]١٠[مبارکه  توليد شده در مجتمع فوالد ي محصوالت قلع اندودمشخصات کل -١-٦جدول 
 )ميليمتر (ضخامت )ميليمتر(عرض  )ميليمتر (طول  نوع محصول
٤٥٧-١٢٠٦ ورق قلع اندود  ٦٠٠-١٠٠٠  ١٨/٠-٤/٠  
٦٠٠-١٠٣٠ - کالف قلع اندود  ١٨/٠-٤/٠  

 
 

]١٠[ع فوالد مبارکه  ورق قلع اندود در مجتممحدوده وزنی و دوره زمانی توليد-٢-٦جدول    
  )روز(حداقل دوره زمانی   )تن(محدوده وزنی   نوع محصول
  ٧٥  ١-٢ ورق قلع اندود
  ٧٣  ٨/١-٥/١٦ کالف قلع اندود
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 اين نوع ورق را فقط در يک يا دو گريد پايين بوده و  فوالد مبارکهمجتمع ظرفيت توليداما از آنجاييکه 

نمی باشد و بر ر خطوط توليد پيشرفته قوطی سازی امکان پذير  توليد می کند، بنابراين مصرف آنها دخاص

  اشکاالت . مين ورق تين پليت مورد نياز در اين پروژه از طريق واردات صورت خواهد گرفتاين اساس تأ

  عمده . ورق های فوالد مبارکه را می توان به اختصار در ضخامت، نرمی و چربی سطح ورق خالصه کرد

اين ضخامت در تمامی سطوح ورق ( ميلی متر ضخامت دارند ٢٣/٠د مبارکه حداقل ورق های توليدی فوال

 ی کمتر عمدتاًدر حالی که در ماشين های اتوماتيک قوطی سازی، ورق هايی به ضخامتها) يکسان نيست

 می گيرند بنابراين از نظر عمليات فنی، ورق های داخلی برای خط توليد کارخانه های  مورد استفاده قرار

شود که با تجهيزات نيمه اتوماتيک و  زرگ مناسب نيستند و مصرف آنها به کارگاه های کوچک محدود ميب

در ضمن چنانچه ورق هايی با ضخامت کمتر هم در اين مجتمع توليد شود، به دليل . يا دستی کار می کنند

شايان ذکر است که . ودمحدوديت ظرفيت توليد اين کارخانه، ما همچنان به واردات ورق وابسته خواهيم ب

چربی ورق های فوالد مبارکه مانع چاپ پذيری آن می شود و بنابراين برای زدودن چربی از سطح آن، ابتدا از 

کوره عبور داده می شود که اين امر يک مرحله اضافی را به فرآيند چاپ تحميل می کند و باعث اتالف وقت 

  ح ها و بافت ها روی سطح ورق فوالد مبارکه به چشم عالوه بر اين، برخی طر. و صرف انرژی می گردد

از ديگر مشکالت نرم بودن نسبی ورق های . می خورد که در مواردی اثر نامطلوبی بر کار چاپی می گذارد

. فوالد مبارکه است که آنرا برای استفاده در بدنه قوطی ها باالخص قوطی های مواد غذايی نامناسب می سازد

غذايی است، پس از  گرمی که يکی از پرمصرف ترين نوع قوطی ها برای مواد ٢٠٠طی به عنوان نمونه قو

 فشار توان تحملمی شود که در آنجا بايد  دن درون اتوکالو قرار داده و پرکردن، به منظور پاستوريزه کرچاپ

 تنها ها و از آنندبرای چنين کاری مناسب نيستهای فوالد مبارکه اما متاسفانه ورق . اتوکالو را داشته باشد

  ].٨[ از ورق های وارداتی ساخته می شودبرای سر و ته قوطی ها استفاده می شود و بدنه قوطی ها 

ين می شود و پن تأم همانطور که قبل از اين هم اشاره شد بيشترين سهم تين پليت مورد نياز ايران از ژا

 توان ادعا نمود که ورق های ژاپنی به مراتب در مقام مقايسه می. پس از آن قزاقستان رتبه دوم را دارا است

مين کننده دخيل خواهد بود، ميزان کيفيت مورد نياز برای أکيفيت باالتری دارند اما آنچه در تعيين کشور ت
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چنانچه نياز به ورق هايی باکيفيت باال باشد می توان از ورقهای ژاپنی . کاربرد در نظر گرفته شده است

در غير اين صورت .  ريال به ازای هر کيلوگرم می باشد١٢٠٠٠فعلی آنها در حدود استفاده نمود که قيمت 

 ريال به ٩٠٠٠که قيمت آنها حدود ) از جمله ورقهای قزاق (ورقهايی با کيفيت پايين تر هم موجود هستند 

بندی مواد غذايي  در بسته بايد به اين نکته اشاره نمود که از ورق با کيفيت باال عمدتاً. ازای هر کيلوگرم است

استفاده می شود و چنانچه هدف ساخت قوطی های ديگری از جمله قوطی های روغن موتور، گريس و يا ضد 

 .نظر نمی رسده يخ باشد استفاده از ورق با کيفيت بسيار باال ضروری ب

  مرکب چاپ -٢-٦

ثير طرح مورد نظر يند چاپ، مرکب چاپ است که ميزان مصرف آن به شدت تحت تااز ديگر ملزومات فرآ

بر اين اساس در مرحله ای که طرح انتخاب نشده، نمی توان ميزان مصرف آنرا . برای چاپ روی فلز می باشد

در حال حاضر برخی از واحدها مرکب چاپ خود را از طريق واردات و برخی ديگر از توليدات . برآورد نمود

  . اربرد، تعيين کننده چنين انتخابی استداخل تامين می کنند که درجه اهميت کيفيت چاپ در هر ک

در مقام مقايسه می توان ادعا نمود که کيفيت مرکب چاپ در ايجاد جذابيت کاال، در بسته بندی مواد 

به مراتب اهميت بيشتری نسبت به ساير کاربردها ...) اسپری ها، کرم ها و (غذايی و محصوالت بهداشتی 

 در زمينه توليد مرکب چاپ در کشور فعاليت دارند از جمله شرکت اگرچه توليد کننده های متعددی. دارد

، آذران بسپار، تک رنگ، لزور، توليد و )مرکب سولماز(، سان کالر، ايران شرکاء )مرکب آمرا(نقش آفرين 

اما طبق اظهارات يکی از ] ٢١، ١٤... [شيميايی مرکب مليکا، فرابنفش، کيميا، رنگسازان مارال نوين و 

، چنانچه تصميم بر تامين مرکب چاپ از داخل باشد، می توان )١-جدول پ(و متخصصين اين فن متوليان 

که تحت ليسانس مولر سوئيس مشغول به فعاليت است  از ) مرکب آمرا(ادعا نمود که شرکت نقش آفرين 

  .جمله بهترين توليد کنندگان مرکب چاپ در کشور محسوب می شود

  مين آن در پروژه پيش از معين بودن طرح در نتيجه هزينه تأصرف مرکب چاپ و اگرچه ميزان م

مين أامکان پذير نمی باشد، اما بر اساس مطالعات ميدانی انجام شده، اين نتيجه حاصل شده است که هزينه ت

به عنوان نمونه در يکی از . مرکب چاپ برای چاپ روی فلز در مقايسه با ساير هزينه ها بسيار اندک است
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  که از شرکت والسپار فرانسه هم تهيه  ( ميليون قوطی در سال هزينه مرکب چاپ ٢٠٠ای چاپ واحدها، بر

مين مرکب چاپ أ ميليون تومان  بوده که اين رقم به وضوح مؤيد اين حقيقت است که هزينه ت٢٠، )می شود

   .در قياس با ساير هزينه ها بسيار پائين است

   و ورنیالک -٣-٦ 

، برای استفاده در قوطی های )اعم از الکهای غذايی و غير غذايی(رداخل کشور انواع الکهای توليدی د

، انواع درب easy openسه تکه مناسب هستند و تنها برای برخی کاربردهای خاص از جمله انواع دربهای 

بر اين اساس . قوطی های کششی و يا قوطی های تخصصی قابليت استفاده ندارند پيل اف، درب شيشه،

  .و ورنی در داخل کشور وجود ندارد مين الکأدر راستای تمشکلی 

ميزان مصرف الک نيز بسته به نوع کاربرد متفاوت و است اما به طور تقريبی و بر اساس ميزان اعالم شده 

 ميکرون ١٥ تا ١٤ که دارای ضخامت (Base Coat)مصرف در يکی از واحدها می توان مصرف الک سفيد 

 ميلی گرم به ٦/٩ تا ٩مربع به صورت فيلم تر و معادل   گرم به ازای هر متر٢١ حدودباشد، را در ) فيلم تر(

 افست است با  روشه به چاپ رنگ دريز شبيورنی ن .ازای هر اينچ مربع به صورت فيلم خشک در نظر گرفت

پ چهار البته به عنوان مثال در چا]  ١٥[می شود خته ين چاپ ريه به جای رنگ، ورنی در ماشکن تفاوت يا

رنگ در اغلب واحدهای فعلی در دور اول، ماشين چاپ دو رنگ را چاپ می کند و در دور بعدی دو رنگ باقی 

 گرم به ازای ١١ميزان مصرف ورنی نيز حدود  .مانده به اضافه ورنی هر دو بر روی سطح چاپ حک می شوند

  ر اينچ مربع به صورت فيلم خشک  ميلی گرم به ازای ه٨/٣ تا ٥/٣هر متر مربع برای فيلم تر و معادل 

  .می باشد

همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد به دليل وجود واحدهای فعال متعددی که در زمينه توليد الک و 

از جمله . ورنی فعاليت دارند، مشکلی در راستای تامين اين مواد در داخل کشور وجود نخواهد داست

اشاره ... ر کشور می توان به ماندانا شيمی، پايا زرند، سپند رنگ و مهمترين توليد کننده های الک و ورنی د

گرچه هزينه الک و ورنی بسته به نوع آن به منظور استفاده در هر کاربرد خاص قوطی متفاوت است اما . نمود
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 ريال به ازای هر ٤٠٠٠٠طبق اطالعات اخذ شده از واحدهای توليد کننده، می توان قيمت تقريبی معادل 

  .وگرم برای آن در نظر گرفتکيل

  فيلم و زينک -٤-٦

فـيلم شـبيه بـه يـک طلـق      . ليتوگرافی يا تهيه فيلم و زينک جزو مراحل پيش از چاپ محسوب می شود          

  .می باشد) ژله(، قسمت رابط و امولسيون )پايه(حامل قشر حساس : شفاف با سه قسمت اصلی است که شامل

فته و کار انتقال نقش و طرح را به الستيک چاپ بر عهده دارد، واسط معروف چاپ که پس از فيلم قرار گر

انواع زينکها شامل سه نوع زينک آلومينيومی، زينک مسی با روکش کروم و پليت . زينک ناميده می شود

   ]:١،٢[ شرح مختصری از آنها ارائه شده است هستند که ذيالً

  زينک آلومينيومی -

 هزار ٥٠ حدود چاپ اين نوع زينک معموالً تيراژ. و آلومينيوم استاين نوع زينک، آلياژی از روی، منگنز 

 هزار ورق را چاپ می کند البته گاهی به دليل مشکالت ماشين چاپ و ساير ٥٠يعنی . بار می باشد

برای باال بردن تيراژ چاپ در اين نوع زينک، امکان سوزاندن آن . مشکالت، تيراژ آن ممکن است پايين بيايد

  .استفراهم شده 

  زينک مسی با روکش کروم -

 يک ميليون نسخه اين نوع زينک که دارای ضخامتهای مختلفی است برای تيراژهای بسيار باال و معموالً

البته دقت و ظرافت چاپ با زينک مسی بسيار پايين تر از زينکهای آلومينيومی است . در نظر گرفته می شود

 نوع زينک معموال برای کارهای تک رنگ يا دو رنگ مانند جعبه از اين.. اما گاهی تيراژ بر کيفيت مقدم است

  .المپ استفاده می کنند

   پليت-

برای تهيه آن نياز به . نوع ديگری از زينک که به پليت معروف است با سيستم های جديد تهيه می گردد

تيراژ چاپ .  می شود ، پليت تهيهPlate setterبدين ترتيب که مستقيما از فايل با بکارگيری . فيلم نيست

  .  هزار نسخه هم می رسد١٠٠اين نوع زينک معموال بيش از زينک آلومينيومی است و گاهی تا 
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در ميان انواع زينکهای مذکور آنچه در ماشين چاپ در نظر گرفته شده در اين پروژه، استفاده می شود 

  .زينک آلومينيومی است

 ن ايران يکی از وارد کنندگا کشور توليد نمی شوند و چاپ در داخلفيلم و زينک مورد نياز در صنعت

 فعاالن اين صنعت به دليل پرداخت تعرفه گمرکی، هزينه سنگينی برای تا چندی قبل، .فيلم ليتوگرافی است

در راستای وزارت بازرگانی ، با اعالم موافقت ١٣٨٥خود می پرداختند اما از نيمه دوم سال توليدات چاپی 

گام مهمی در راستای مرتفع کردن اين مشکل  ،از فيلم وارداتی برای صنعت چاپحذف تعرفه گمرکی 

فيلم مصرفی چاپخانه ها و ه است به گزارش خبرنگار کتاب مهر، وزارت بازرگانی اعالم کرد. برداشته شد

 اين. می گردد گمرکی به صورت کامل معاف هزينهليتوگرافی ها که از خارج کشور وارد می شود از پرداخت 

معافيت تعرفه ای با حمايت معاون فنی و تجارتی توسعه صادرات کشور در وزارت بازرگانی پس از مدتها 

از ديگر نکات مثبت چنين تصميمی می توان به . بحث و رايزنی با فعاالن صنعت چاپ به تصويب رسيده است

بانکی کشور راحت تر وام در تسهيل شرايط دريافت وام اشاره نمود به دليل اينکه با کاهش تعرفه ها شبکه 

بطور معمول بهای خروجی فيلم تخت به ازای هر سانتی متر مربع ]. ٦[واهد داد  قرار خانسرمايه گذار اختيار

  ].٢[ ريال به ازای هر سانتی متر مربع می باشد١٨٠ الی ١٣٠ ريال و هزينه زينک معمولی حدود ٣٠حدود 

 درصد مواد اوليه مصرفی صنعت بسته بندی ٧٠بيش از بديهی است که بر اساس آنچه شرح داده شد، 

وارداتی است، بنابراين حجم عظيمی از نقدينگی جهت توليد مستمر و ارائه محصوالت ) قوطی سازی(فلزی 

]. ٨[ نظر می رسده با کيفيت ممتاز مورد نياز خواهد بود و بر اين اساس کمک مالی بانک ها بسيار ضروری ب

، هر چاپخانه به قطعات يدکی ماشين آالت نيز نياز  که به شرح آنها پرداخته شدمورد نيازعالوه بر مواد اوليه 

فروش قطعات يدکی ماشين آالت (دارد از اين جهت در اين بخش اسامی شرکتهای مرتبط با اين زمينه 

  .اند شده معرفیزير در جدول ) صنعت چاپ 

  
  
  
  
  



   

  ٥٤

  
  
  
  
  
  
  

                          چاپ صنعتي                                     زمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سا

  ]١٤  [قطعات يدکی ماشين آالت صنعت چاپشرکتهای فعال در زمينه فروش اسامی  -٣-٦جدول 
  شرکتهای فعال در زمينه فروش قطعات يدکی ماشين آالت صنعت چاپ

  خودکفايی صنعت چاپ  آريانوند تهران
  حصيرچيان  اکسون

  ساينا فراز  بازرگانی مجلسی
  کداک پلی کروم  بهزا

  الستيک سينا  پويا ماشين
  الستيک گستر سامه  تهران پلی کپی

  مگاپس  يرمانا کو
    ملکا

  

  پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح-٧

 به طور طبيعي استانهايي كه بيشترين سهم توليد را دارند خود به خود سهم بيشتري از بديهی است که

غذايي به دليل حجم باالي توليد و مواد در اين ميان . اند  را به خود اختصاص داده کشوربندي صنايع بسته

پرنام . ندمی دهاختصاص را به خود  بندي كشور  و نگهداري بخش زيادي از صنعت بستهشرايط خاص حمل

بندي يك چهارم شمالي كشور است كه شمال خراسان،  ترين منطقه كشور از نظر صنايع بسته و نشان

بريز، مسير تهران تا قزوين در ادامه آن رشت و ت. شود استانهاي شمالي، تهران و شمال آذربايجان را شامل مي

 در حال حاضر به دليل .بندي كشور است محل فعاليت تعداد زيادي از واحدهاي توليدي مهم صنعت بسته

بندي در استان تهران قرار  داران ايراني بسياري از صنايع از جمله صنايع بسته مركزنشيني بسياري از سرمايه

  نه مورد نظر بايد در جوار واحدهای اينکه چاپخا  نکات فوق و با در نظر گرفتنبا توجه به]. ٢٠[دارند

 در اين پروژه استان تهران به عنوان سايت منتخب برای واحد چاپ بر روی فلز بسته بندی فلزی قرار گيرد،

 آنچه بر اعتبار چنين انتخابی می افزايد، طرح ساخت شهرک . انتخاب شده است)به منظور توليد قوطی(

 ١٣٨٥در ماههای پايانی سال .  از استان تهران آغاز شده استچاپ با تسهيالت ويژه است که اجرای آن

  در١٣٨٦   در سال  چاپ  شهرک صنعتی  از ساخت  و ارشاد اسالمي،  فرهنگ وزارت   دفتر امور چاپ مديرکل

 ،ه بود  در دستور کار قرار گرفته ها پيش مدت  از  چاپ  شهرک  ساخت  طرح که   اين  با بيانوی.  خبر داد تهران

  در  شهرک  اين  .داردها نيز در دستور کار قرار   ساير استان براي   چاپ  شهرک  ساخت  مناسب  الگوي :افزود
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 از  هدف. شود   مي ساخته   امام  فرودگاه  ضلع شرقي  قم- تهران  هکتار در اتوبان ٢٠٠    مساحت  به زميني

شده و اضافه شده    بيان  چاپ  مرتبط با حوزة  مختلف اي واحده ميان   تجميع و همگرايي  شهرک  اين اندازي راه

  حداقل   به  چاپ شود، در شهرک  مي  واحدها تحميل  اين  پراکندگي  علت  به  که سرباري  هاي   هزينهاست که

  .خواهد رسيد

 مرتبط،  حدهاي وا هاي  از ظرفيت  استفاده همچنين   و ارشاد اسالمي،  فرهنگ  وزارت  دفتر امور چاپ مديرکل  

   چاپ  شهرک هاي  و ديگر منابع را از ويژگي ، تجهيزات  انساني چاپ، نيروي   مواد اولية  به  آسان دسترسي

   خدمات  در حوزة صادرات  امر  به  جدي توجه،   چاپ  شهرک  مهم از رويکردهاي  يکيعالوه بر اين، . عنوان کرد

 و   فرهنگ  وزارت  و ارشاد اسالمي، فرهنگ   وزارت  دفتر امور چاپ مديرکلطبق اعالم . شده است عنوان  چاپي

 . است   هستند، درنظر گرفته  چاپ  در شهرک  که  واحدهايي  را براي اي  ويژه تسهيالت  و  امکانات ارشاد اسالمي

 و  جيحي تر  با نرخ  بانکي  تسهيالت پرداخت، می توان به   چاپ واحدهاي   تشويقي هاي  اهرم جملهاز

، يكي از یطور كل به. اشاره نمود   چاپ  مستقر در شهرک  واحدهاي  تمام  براي ساله ٥   مالياتي هاي معافيت

 درصد هزينه خريد زمين ابتدا ٣٠شرايط ويژه واگذاري زمين در شهرك چاپ اين خواهد بود كه فقط 

با در نظر گرفتن اين موضوع  خواهد شدي ده قسط مساوي دريافت  ط مانده درصد باقي٧٠شود و   دريافت مي

تر  ايسه نيست و بسيار ارزاناي در شهر قابل مق كه قيمت زمين در شهرك چاپ اصالً با قيمت ملك اجاره

 براي ارايه تسهيالت  وثيقهكل طرح شهرك چاپ را به عنوان در اين راستا  صنعت و معدن  بانک.است

سازي در اين شهرك و حتي خريد  قاضيان براي ساختمان معنا كه اين بانك به متفته است بدينپذير

هاي  دفتر امور چاپ از محل طرح. كه وثيقه ملكي دريافت كند دهد، بدون اين  آالت تسهيالت مي ماشين

  .زودبازده هم سهمي را براي تسهيالت خريد ملك واحدهاي چاپ در نظر گرفته است

 ١٣٨٥سال   فجر  دهة همزمان با  تهران،  چاپ  شهرک نيز  کلنگ مراسماگرچه طبق اعالم قبلی قرار بوده 

انجام شود اما به داليلی اين امر به تعويق افتاده است و قرار است حداکثر تا پايان شهريور ماه سال جاری، 

کليه اقدامات مربوط به تخصيص سهم هر يک از زمينه های چاپ، صورت گيرد تا سرمايه گذاران بتوانند بر 

  ].١٢،١٣[ نمايندد درخواست زمين حسب نياز خو
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اگرچه شهرک چاپ به طور کل متعلق به صنعت چاپ کشور با زمينه های فعاليت متفاوت معرفی شده 

اما اين امکان وجود دارد که عمده توجه شهرک صنعتی چاپ معطوف به حوزه انتشارات گردد در چنين 

نزديکی به واحد قوطی سازی است که کار چاپ شرايطی آنچه در انتخاب مکان چاپخانه تعيين کننده است، 

با توجه به اينکه کليه طرحهای آتی واحدهای قوطی سازی در . آن به چاپخانه مورد نظر محول شده است

استان تهران و در منطقه اشتهارد متمرکز شده اند، در چنين حالتی سايت منتخب مشاور اشتهارد کرج 

  .  خواهد بود

    

  یتامين نيروی انسان-٨

با خوشبختانه . آورده شده استواحد چاپ صنعتي در جدول زير تعداد پرسنل مورد نياز براي راه اندازي 

نداشته و باعث اشتغالزايي وجود از نظر تأمين نيروي كار واحد مشكلي توجه به اجراي طرح در استان تهران 

  . و بهره وري از نيروهاي كارآمد و متخصص خواهد گرديد

  مورد نياز طرح ورد پرسنل برآ:١-٨ جدول
 مالحظات تعداد شرح

 فوق ليسانس مهندسي شيمي يا مكانيك ١ مدير توليد

 ليسانس بازرگاني يا حسابداري ١ كارمند اداري و مالي و فروش
 ديپلم ١ منشي

 ديپلم ١ انباردار

 ديپلم ١ راننده

 زير ديپلم ١ نظافتچي و آبدارچي
 ديپلم يا زير ديپلم ٢ نگهبان

  و فوق ديپلم فنيمهندس شيمي يا مكانيك ٤ چاپخط 
  و فوق ديپلم فنيمهندس شيمي يا مكانيك ٣ خط الك زني

 فوق ديپلم فني ٢  فني برق و ابزار دقيق و مكانيكتكنسين
    ١٧  مجموع
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   ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي مينأت بررسي و - ٩

  هوای فشرده، می توان بهند استفاده می شو اين پروژه خط توليددره از جمله سرويسهای جانبی ک

الزم به . مصرف آنها اشاره شده استميزان  به  و برق اشاره نمود که ذيالً چاپ و الک زنی هایسوخت کوره

ذکر است با توجه به اينکه چاپخانه يک واحد خدماتی است، ميزان فعاليت آن در جهت خدمات رسانی در 

بنابراين فرض مي شود كه سال كاري طرح به . ل به شدت متاثر از ميزان سفارشات دريافتی استطول سا

  .  ساعته باشد٨ روز و در هر روز يك شيفت ٣٣٠عنوان يك مبنا 

  هوای فشرده -١-٩

، ميزان هوای فشرده مورد نياز برای چنين مجموعه ای، ٢-٣ و ١-٣بر طبق ارقام ارائه شده در جداول 

 متر ٣٢٧٣٦٠ ساعت كار در روز ٨ روز كاري و ٣٣٠ با احتساب .ساعت استدر  متر مکعب ١٢٤معادل 

  . مكعب هواي فشرده مورد نياز مي باشد

  

  )گاز طبيعی(سوخت  -٢-٩

ميزان ، )١-جدول پ(بر اساس مطالعات ميدانی و مذاکرات انجام شده با متخصصين چاپ بر روی فلز 

با توجه به اينکه در .  متر مکعب بر ساعت تخمين زده شده است١١٥مصرف گاز طبيعی در هر کوره معادل 

نهايي مصرف معادل         ميزان اين پروژه دو خط مجزا برای چاپ و الک زنی با دو کوره مستقل ديده شده، 

شايان ذکر است که گرچه اطالعات اخذ شده مربوط به کوره ای . ساعت برآورد می شوددر متر مکعب  ٢٣٠

 متر هستند، اما ٢٤ متر است در حاليکه کوره های در نظر گرفته شده در اين پروژه دارای طول ٣٠با طول 

نظر متخصصين حاکی از آن است که اين ميزان تفاوت در طول کوره تفاوت چشمگيری در ميزان مصرف 

  .سوخت ايجاد نخواهد کرد

  

  برق-٣-٩

   ].١٧[ورد می شود کيلووات برآ ١٥٠ کل توان الکتريکی مورد نياز تقريباً
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    آب-٤-٩

در اين طرح آب مورد نياز فقط براي مصارف روزانه كاركنان بوده و در خط توليد نيازي به آب فرآيندي 

 ليتر آب در نظر گرفته مي شود و ١٥٠جهت مصارف بهداشتي و آشاميدني به ازاي هر نفر در روز . نمي باشد

 ليتر آب مورد نياز است كه ١٠٠ربع مساحت در روز نيز  متر م١٠٠جهت مصارف شستشو نيز به ازاي هر 

  . متر مكعب مي باشد٢٨٢٢ ، روز كاري٣٣٠آب مصرفي ساالنه با احتساب مجموع 

  :هزينه مورد نياز ساالنه يوتيليتي ها به شرح زير مي باشد

  ميليون ريال- مصرفي واحديوتيليتي هزينه هاي -١-٩جدول 

 )ميليون ريال(هزينه  واحد به ريالمتقي ميزان مصرف ساليانه  عنوان

 ١٠٧ ٢٦٠ ٤١٠٥٤٦,٤٠ kwhالكتريسيته 

 ١٧٠ ٢٨٠ ٦٠٧٢٠٠ مترمكعب-سوخت گاز 

 ٧ ٢٦٠٠ ٢٨٢٢  مترمكعب-آب خنك كننده 
 ٢٤ - - تلفن

 ٣٠٨ مجموع
از نظر راه هاي ارتباطي نيز كه خوشبختانه با توجه به احداث واحد در استان تهران تمامي مسير هاي 

  .ارتباطي به همه نقاط داخل و خارج به سهولت در دسترس مي باشد

  

  حمايت های اقتصادی و بازرگانی  -١٠

از حمايت های اقتصادی مهم در نظر گرفته شده برای صنعت چاپ می توان به طرح معافيت مالياتی 

 شده در ارديبهشت ماه بر اساس اخبار گزارش . اشاره نمودهاي چاپ دستگاه شدن دار ها و شناسنامه چاپخانه

فني  ادارهو وزارت اقتصاد و دارايي ، ارشاد اسالمي وزارت فرهنگ وي بين اتتوافق ، )١٣٨٦ (سال جاری

پرداخت ماليات   معافيت واحدهاي چاپ ازی براینويس پيشدر نهايت و صورت پذيرفته سازمان امور مالياتي 

 اخبار خواهد شد اعالم ،سازمان امور مالياتي نظر نتيجه نهايی اين طرح پس از اعالم کهتهيه شده است 

گذشته طبق  سالگزارش شده است که آالت صنعت چاپ  دار شدن ماشين شناسنامه ديگري هم از طرح

آالت صنعت چاپ در دفاتر  ماشين ها موظف به ثبت نقل و انتقال قانون اليحه سازمان ثبت اسناد، چاپخانه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان اسناد به طور   كهه استرار بر اين شداز اين رو ق. اند ثبت اسناد شده
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هاي  دار شدن دستگاه يكي از محاسن شناسنامه. شناسنامه صادر كنند آالت صنعت چاپ مشترك براي ماشين

خوردار بر ها، از اعتبار و اعتماد بيشتري دار براي دريافت وام و تسهيالت از بانك چاپخانه چاپ اين است كه

نکته حائز اهميت ديگر اين است که  .]١٢[خواهد شدخواهد بود و حتي دستگاه به عنوان وثيقه پذيرفته 

تنها در صورت خريد ماشين چاپ صفر صورت می پذيرد بدين ين آالت چاپ وام برای خريداری ماش واگذاری

   .يردمعنا که وامی برای خريد دستگاههای دست دوم به سرمايه گذار تعلق نمی گ

  

  بندی جمع-١١

چاپ بسته بندی از کاربردی ترين روشهای چاپ صنعتی است که طيف وسيعی از کاربردها را پوشش  

 است كه طي سالهاي اخير توسعه كمي و كيفي خوبي  از صنف چاپهايي  از جمله رشتهدر ضمنمی دهد و 

عتی نوپا است که همچنان نياز به صنعت بسته بندی و به تبع آن چاپ بسته بندی در ايران صن.  استداشته

توسعه فراگير داشته و با توجه به نقشی که بسته بندی در توسعه صادرات غير نفتی و افزايش درآمد ارزی 

 گستردگی .کشور می تواند ايفا کند، سرمايه گذاری برای رشد و توسعه همه جانبه آن امری است ضروری

رای اولويت بندی سرمايه گذاری در بخش های مختلف آن صنعت بسته بندی باعث شده که شناخت خوبی ب

در تقسيم بندی صنعت بسته بندی به گواهی آمارهای وجود نداشته باشد اما آنچه مسلم است اين است که 

موجود، قوطی سازی را می توان يکی از مهم ترين شاخه های آن به حساب آورد که در حوزه چاپ، نيازمند 

 اين جهت، چاپ بر روی فلزات به منظور توليد قوطی به عنوان چاپ صنعتی در اين از. چاپ بر روی فلز است

. بـندي از حساسيت بسيار زيادي برخوردارند سـفـارشـات چـاپـي حـوزه بـسـتـه. پروژه انتخاب شده است

كنندگان،  و يا پروسه تحقيقات و توليد براي بسياري از توليد گذاري و هزينه تمام شده چاپ از نظر سرمايه

با اين حال بسياري از اوقات . كنند كننده نگاه مي تكميليك صنعت موضوعي فرعي است و به آن به عنوان 

سرنوشت تمام فعاليتهاي بخش توليد و فروش يك واحد توليدي به ميزان دقت و دلسوزي چاپخانه وابسته 

 سب كه مطابق با تكنولوژي روز استبندي در ايران با داشتن امكانات منا در مجموع صنعت چاپ بسته. است

مداري به دست   هنوز اعتماد كافي جامعه توليدي كشور را در رابطه با دقت، توانايي و بخصوص مشتري
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   برخیها سرگردانند و   واحدهاي توليدي كشور مدام در ميان چاپخانه از اين رو است كه. نياورده است

زيرا . داران هستند بازنده اصلي اين اوضاع چاپخانه. برند  سود ميی وضعچنين در اين ميان از واسطه ها

   خارج از كشور به سفارش خود تحويل موجود در كشور به  صاحبان سفارش با وجود تكنولوژي پيشرفته

 و چاپ آن در ايران به نمی توان انتظار داشت که مسايل فنی و اقتصادی توليد قوطی ].٢٠[می انديشند 

نه های اميدوار کننده ای در کارخانجات قوطی سازی مشاهده می شود که از جمله  اما نشازودی حل شود

كارخانه همچنين کارخانه مهر آذر که همراه با .  برد صنايع قوطی تبريز نامازموفق ترين آنها می بايست 

ی اين دو در کنار چند شرکت ديگر نمونه ها. ايران قوطی يک مجتمع مدرن و کارآمد را تشکيل می دهد

  ].٨[صوصی در صنعت قوطی سازی بشمار می روندموفقی از حرکت بخش خ

ماشين چاپ آلمانی (در اين پروژه، دو خط مجزا از جمله يک خط چاپ شامل ماشين چاپ و کوره آن 

 خط الک زنیيک و ) KBA(LTG MAILANDER)  توليد شده توسط شرکت١٢٢A/٢cدو رنگ با مدل 

مينيمم . در نظر گرفته شده است ) شرکتهمانتوليد شده توسط ( ره آنشامل ماشين الک زنی همراه با کو

 ورق در ساعت به عنوان ظرفيت اسمی است که معادل با حدود ٦٦٠٠ظرفيت اقتصادی در نظر گرفته شده 

مجهز بودن چاپخانه به دو خط (با چنين رويکردی .  ورق در ساعت به عنوان ظرفيت عملياتی می باشد٥٦٠٠

اين چاپخانه امکان چاپ روی هر نوع قوطی اعم از غذايي و يا شيميايی را خواهد ) الک زنیمجزای چاپ و 

پروژه مورد بحث در استان تهران و در سايت شهرک چاپ اجرا خواهد شد که دليل آن تسهيالت ويژه . داشت

عت چاپ که به رشد و توسعه صنای است که برای واحدهای مستقر در آن تعبيه شده و اهداف ويژه ای 

البته چنانچه به هر دليلی طرح شهرک چاپ به چاپ بر روی فلزات تعلق .  بی شائبه ای خواهند نمودکمک

نگيرد، سايت اشتهارد در اولويت بعدی است به دليل اينکه چاپخانه خدمات رسان به يک واحد قوطی سازی 

ی آتی توليد قوطی فلزی استان تهران بايد حتی المقدور به آن نزديک باشد که با توجه به اينکه کليه طرحها

  .در اشتهارد اجرا خواهند شد، انتخاب اين سايت به عنوان اولويت دوم، انتخابی مناسب است

 ٦٤٢٤ ميليون يورو برای بخش ارزی و ٣٦/٣سرمايه گذاری ثابت برآورد شده برای اين پروژه معادل 

  .  ريال برای بخش ريالی استميليون
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دند واحدی که در آن فرآيند چاپ و فرآيند قوطی سازی در کنار يکديگر و به کارشناسان امر معتق

صورت يک مجموعه انجام شوند شرايط اقتصادی به مراتب بهتری را برای سرمايه گذار حاصل خواهند کرد 

که مؤيد اين مطلب، فزونی تعداد چنين واحدهايی در کشور نسبت به واحدهايی است که فقط دارای خط 

اما تنها .  فلز هستند و ورقه های چاپ شده را در اختيار واحدهای قوطی سازی قرار می دهندچاپ روی

نکته، اختالف سرمايه ثابت دو حالت مذکور است به گونه ای که سرمايه ثابت مورد نياز برای يک واحد چاپ 

ه آن خط توليد قوطی  نصف مورد مشابه است زمانی که بتقريباً) به منظور توليد قوطی(روی ورقه های فلز 

  . نيز اضافه گردد

  :با توجه به اين توضيحات 

در پيشنهاد مشاور اين است که کارخانه قوطی سازی که مجهز به ماشين چاپ بر روی فلز باشد  

  . ورق در ساعت احداث گردد٦٦٠٠شهرك چاپ تهران  با ظرفيت 
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