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 مقدمه-1

 یگاهنمیروزمره ما نفوذ کرده است. اگر ن یاز کارها یاریآغشته شده و در بس یصنعت چاپ با زندگ کم،یو  ستیقرن ب در

، چاپ مجله ، چاپ پوستر  وانیل ی، چاپ رو شرتیت یاز چاپ کتاب، چاپ بنر ، چاپ رو میانداز یخود ب یبه اطراف زندگ

در محل کارمان از انواع  ایها و شده است. اکثر ما امروزه در خانهبرگرفته چاپ صنعت از همه و همه …، چاپ تراکت و 

گرفته  نتیاشاره پر کیها را با از برگه  یریحجم کث لحظهیککه در طوریبه میریگیم بهره …فکس و  نتر،یپر یهادستگاه

 یباشد. بخصوص براتحمل میسخت و غیرقابل اریکردن، بدون چاپ و جوهر بس یتصور زندگ لحظهیک یشود. برامی

در جدول زیر موازنه عرضه و تقاضای محصول در  ها به سراسر جهان ارسال شود.های آنکه قصد دارند نوشته یسندگانینو

 کشور انجام گرفته است. 

ی محصول )واحد: تن(تقاضا و عرضه امكانات بینیپیش موازنهجدول تحلیل   

 1411 1411 1399 1391 1391 شرح                         سال

 26،568 26،568 26،568 26،568 58,،21 عرضه )تن(

 511،211 2,1،,58 580،158 555،801 59,،1, تقاضا )تن(

 419,11 439134 419141 149111 99993 کمبود تولید )تن(

 

 مطالعات فنی -2

 ظرفیت -2-1
 ظرفیت اسمی

 مقدار واحد سنجش شرح

 895.555 کیلوگرم انواع مرکب روان غیر فرابنفش

 895.555 کیلوگرم مرکب روان فرابنفش فلکسوگرافی

جاتنوشتهمرکب روان فرابنفش گراور چاپ   895.555 کیلوگرم 
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 عملیظرفیت 

سنجشواحد  شرح                           سال 1سال   2سال   3سال   4سال   5سال    

%11  درصد استفاده از ظرفیت  11%  91%  111%  111%  

 895،555 895،555 856،555 5,8،555 562،555 کیلوگرم انواع مرکب روان غیر فرابنفش

 895،555 895،555 856،555 5,8،555 562،555 کیلوگرم مرکب روان فرابنفش فلکسوگرافی

گراور چاپ نوشته جاتمرکب روان فرابنفش   895،555 895،555 856،555 5,8،555 562،555 کیلوگرم 

 

 محصول-2-2

ور ارروان فرابنفش گ مرکب، یروان فرابنفش فلکسو گراف مرکب، فرابنفش ریانواع مرکب روان غت تولیدی طرح ، محصوال

ی چاپ هامرکبدر ادامه به معرفی انواع  .باشدیمدر سال تن  955، 115،  115به ترتیب به ظرفیت  هانوشتهچاپ 

 است. شدهپرداخت

 ی:توگرافلی –افست  یهامرکب *

 یریکه نه سطوح تصو یچاپ یهالوحه یاز رو شوند،یسطوح صاف فرموله م یچاپ رو ی( برایتوگرافیافست )ل یهامرکب

 فایا ار ینقش اصل ییو دارو ییایمیاست که در آن مواد ش یچاپ ندی( تنها فرآیتوگرافیبرآمده و نه گود دارند. افست )ل

قل گردد. کاغذ منت ی)بالنکت( و سپس بر رو لندریس کیالست یبر رو نکیاز ز دیافست، مرکب با یهاستمیس در .کندیم

ت رنگ قدر نیبرخوردار باشد. ا ییباال یاز قدرت رنگ ده دیمرکب با نیبنابرا ابدییانتقال؛ ضخامت آن کاهش م نیا یدر ط

 یباشد، قدرت رنگ ده شتریدانه داخل مرکب بپس هرچه مقدار رنگ شود،یم نی( تأمPigmentدانه )توسط رنگ یده

 یمقدار دیاب نیباشد بنابرا الیس تیخاص یدارا دیبا زیاست و ن شتریب شودیکاغذ منتقل م یمرکب که بر رو یینها هیال

از  کیچیو ه باشدجال دار  یاز مواد روغن دیبا عیما نیها در آن حرکت کنند. ادانهدر مرکب موجود باشد تا رنگ الیس عیما

مرکب افست  یهایژگیو نیتراز مهم یکینیبا محلول حوضچه مخلوط شوند. ا دی( نباالیس ایدانه و مرکب )رنگ یاجزا

د و خشک بچسب یچاپ شونده یبه نواح گرددیمنتقل م نکیز یمرکب بر رو کهیهنگام شودیسبب م تیخاص نیاست. ا

ود. با آب مخلوط ش دیبرخوردار باشد و نبا ینیرنگ یاز غلظت باال دیچاپ افست با مرکب. نشونده نفوذ نکند یبه نواح
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 .دهدیچاپ افست غلظت مرکب را کاهش م نیماش ینوردها شهم زدن مرکب در اثر چرخ زیو ن طیمح یدما شیافزا

 آن توسط نوردها مشکل میشدن است و تقس میتقس یمقاومت باال یباشد، دارا شتریمرکب ب یچسبندگ تیخاص هرچه

 اما هم شود،یم یدما باعث کاهش غلظت و چسبندگ شیافزا .نامندیم زین یریچاپ افست را مرکب خم یهاتراست. مرکب

)زرد، قرمز،  ردیگیهار رنگ مرکب مورداستفاده قرار مچاپ، چ در .دهدیم شیرا افزا یزدن غلظت را کاهش و چسبندگ

 نیکمتر یدارا نیو آخر یچسبندگ نیباالتر یمرکب دارا نیاول دیتر با یتر روها در چاپرنگ حیانتقال صح ی( برااهیس ،یآب

 یبندها را درجهآن یدگچسبن زانیداشته باشد تا بتواند م یاز نوبت چاپ هر رنگ آگاه دیساز با باشد. مرکب یچسبندگ

 . دیها به دست آانتقال رنگ تیفیو ک یبازده نیبهتر ایکند 

نازک خشک باشد.  یهیصورت البه دیمنتقل و چاپ شد با یاست و وقت سیچاپ است خ نیدر ماش کهیهنگام مرکب

شود. منتقل ن یصفحه بعد جامد باشد تا به پشت مهیصورت نبه دیانباشته شد با همیکه چاپ و کاغذ بر رو یمرکب زمان

 .ندیگوی( مSet offحالت رخ دهد به آن پشت زدن ) نیاگر ا

 :(Letterpress Inksلترپرس ) یهامرکب* 

ها مرکب نی. ااندشدهیها طراح پیگراورها و الکتروتا لیسطوح برجسته از قب یچاپ از رو یلتر پرس برا یهامرکب

 شوندیخشک م ونیداسیلترپرس که با اکس یهاها با مرکبدارند. چاپخانه یمعتدل تهیسکوزیو و یطورمعمول چسبندگبه

 یکن که در حامل روغنها و ذرات خشکدانهشامل رنگ شتریو ب ستنده ریها به شکل خممرکب نیدارند. ا یشتریب ییآشنا

 رییغمقاومت، ت ،یبراق لیقباز  ییهایژگیباشند تا و یگوناگون باتیو ترک هانیممکن است شامل رز نی. همچنباشندیم

 یهامثل مرکب شودیوجود دارد که با جذب و نفوذ خشک م یلترپرس یهامرکب ها بدهد.و... به آن یدگییو سا یدهشکل

 شودیخشک م ینینشته لهیوسبه ای( و Heat-Setکن )گرم یهامانند مرکب شودیخشک م ریبا تبخ ایچاپ روزنامه و 

فرم انجام  یتوسط سطح برجسته رو یسطح چاپ یچاپ برجسته انتقال اطالعات بر رو در Moisture-Se یهامثل مرکب

 زیذ ندوار و کاغ یتر است. فرم چاپبرجسته یچاپ ریبه سطح غ نسبت ردیگیکه چاپ توسط آن صورت م ی. سطحردیگیم
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 ایکاغذ  یسپس با تماس و فشار فرم به رو شود،یفرم انتقال داده م یمرکب باضخامت ثابت به رو از یاهیال لندریبه دور س

 .ردیگیو چاپ صورت م شودیآن انتقال داده م یاز مرکب به رو یبخش ،یسطح چاپ

 :(Letterset Inksلترست )  یهامرکب* 

وجود ندارد،  یزن از پخش  شدن در مقابل محلول رطوبت یریشگیدانه به خاطر پرنگ تیلترست محدود یهامرکب یبرا

 توانیم لترست هم یبرا رود،یلترپرس به کار م یکه برا یادانهندارد. هر نوع رنگ ازین یرطوبت زن سمیلترست به مکان رایز

 .ستندیمتداول افست ن یهابه قوت مرکب یلترپرس هستند ول یهااز مرکب تریلترست قو یهامرکب استفاده کرد.

 :(Gravure Inksگراور ) یهامرکب *

داشته  یکاف تهیسکوزیغلظت و و دی( هستند که باQuick-setشونده )خشک عیسر الیس یهامرکبگراور،  یهامرکب

 یلطورکها بهمرکب نیها را کور نکنند. ا( رد شوند و آننکیلوحه )ز ای لندریشده در س یحکاک یهاباشند تا از درون حفره

 یاز ذرات سخت یعار دیها بامرکب نی. اشوندیاز حرارت خشک م تفادهبدون اس ایفاده حالل داخل مرکب با است ریبا تبخ

 ریبه ز یکه بستگ شودیدر مرکب گراور استفاده م یمتنوع اریبس یهارا بخراشند. حالل نکیز ای لندریباشند که قادرند س

 یهانی. در ماشگردندیم یسوزنشوند سبب آتش ینگهدار حیطور صحها فرارند و اگر بهمرکب نیحامل آن دارد. ا هیال

 یاهیآب پا یها. مرکبدیها را محو نماحالل ریاز تبخ یناش یهایتا آلودگ شودیاز اصالح حالل استفاده م اتیچاپ نشر

 ببرد. نیحالل را از ب یو هم آلودگ یسوزاند تا هم خطر آتششدهساخته

 :(Flexography Inks)  یفلکسو گراف یهامرکب*

 عیرس الیس یهاانعطاف و مرکبقابل یکیالست یها-)دوار( لترپرس است که لوحه یاز چاپ روتار یروش ،یگراف فلکسو

پوش در چاپ، از کف یدر هر نوع سطح باًی( تقرFlexo Inksفلکسو ) یها. مرکبدهندیشونده را مورداستفاده قرار مخشک

که  ییها-. مرکبشودیو... استفاده م یفلز یهالیگوناگون، فو یکیالستنازک پ یهاگرفته تا سلفون و ورقه یو کاغذ دروار

. شوندیم دهینام زین عیجهت اغلب مرکب ما نیدارند و به هم عیحالت ما روندیم چاپ گود به کاربر ای یدرروش فلسکوگراف

 یهامرکب. باشندیه مواد مرکب محامل برند الیهمراه با س ،یشدنحل یها، جوهرهادانهفلکسو شامل رنگ یهامرکب
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 یها. مرکبشوندیخشک م ریتبخ لهیوسترند و بهمتداول هیپاالکل یهاهستند. مرکب یاهیآب پا ای یاهیالکل پا ایفلکسو 

 .شوندیجذب خشک م ایو  ریتبخ لهیوسو به ترندنهیهزکم هیپاآب

 :(Screen Printing Inks) نیچاپ اسکر یهامرکب *

 نیاستفاده کرد. ا توانیها هم ممرکب ریشونده هستند، گرچه از ساخشک یهااغلب از نوع روغن نیچاپ اسکر یهامرکب

که چاپ  یمواد یبرا یحامل مناسب الیها از سو در آن شوندیساخته م یدارند، در هر رنگ یظیغل یها غلظت رنگمرکب

 تهیزسکویباشند تا واضح و همواره با مقاومت کم چاپ کنند. و یو روغن ظیغل دیها با. تمام مرکبگرددیاستفاده م شودیم

   لترپرس است. ای یتوگرافیفلکسو و ل یهامرکب نیب یریحالت آن خم یعنی باشد،یمتوسط م لکیمرکب چاپ س

 :بدون حالل یهامرکب *

 Catalytic) کیتیکاتال یها: مرکبندیمرکب حذف نما یهوا را از رو یتا آلودگ اندافتهیتوسعه دیمرکب جد ستمیس دو

Inks) ،نیمانند مالم مریپل عیچاپ وب کاربرد دارند، شامل دو ما یها برامرکب نیا (Melamineو فرمالد )دیی 

(formaldehydeم )جوهر نمک با  ی. نوعدهندیم لیتشک دیاس کیدر حضور  یجامد یکه اتصال سرا سر باشندی

 کهی. هنگامدینما یریجلوگ یمعمول یهاارتچاپ و در حر نیماش یها روشدن آن وستهیپهمتا از به شودیم بیمخلوط ترک

خشک، جامد و  نیبه شکل رز مرهایپا یو اتصال سرا سر شودیم هیجوهر نمک، تجز رود،یکن مکاغذ وب به درون خشک

 که در افست وب و باشند؛یم رفعالیاز حالل  غ یکم ریشامل مقاد دیبریه یهاستمیها و سمرکب نی. ادیآیتر موست درم

 .شوندیاستفاده م رد،یگیانجام م یسختهوا به تیفیک میکه تنظ ییدر فضاها

 :(UV Inks) ی.ووی یهامرکب *

 یکی. شودیمرکب چاپ استفاده م ونیکه در فرموالس ییایمیش یهابودن حالل بارانیو ز ستیزطیمح یتوجه به آلودگ با

 یو وی یها. مرکبباشدی( مUV) یو وی یهااستفاده از مرکب ط،یدر مح ییمایکاهش انتشار مواد ش یها براحلاز راه

(UVدر حالت عاد )شو فقط با تاب شود؛یخشک نم ی ( نور ماوراءبنفشUltra violet: UV خشک  م )یو حالل شود؛ی 

 رد.ندا یچاپچ یبرا یانی. و زکندیمنتشر نم طیرا در مح
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 فرآیند -2-3

با انجام  سال در مدت حدود )پنج( فیشر یرشته در رده دکترا از دانشگاه صنعت نیاز نفرات برتر ا یریگبا بهره ین شرکتا

با  نیو همچنست اشده ییکایمحصوالت مشابه آمر یشیآزما دیبه فرمول ها و تول یابیمعکوس موفق به دست یمهندس

 سهیانواع ک یدر بسته بند یکه به صورت تخصص ستیز طیانواع مرکب سازگار با مح دیموفق به تول کرهایاستفاده از کراسل

 pvcب مرک زیمرکب متاال یساک دست یمیجامبو پتروش یها سهیشده ک تینیلم یها سهیو ک لنیپروپ یپل پیپ یها

 یمن تیفعال هانهیزم نیدر ا یدیواحد تول چیکه نه تنها داخل کشور ه ستپوش ها و انواع پنل ها شده ا واریدر د یمصرف

 دهیدگر ایمه هیسرما نیانبوه محصوالت با توجه به تام دیندارد و در حال حاضر امکان تول زین یمشابه خارج یحت ندینما

 است.

ل حال یباشد که دارامرکب چاپ فلکسو می ژهیو یگردد ورن یم دیکه در داخل کشور تول یاز محصوالت یکی نیهمچن

باشد می یگندیالکل بوده و فاقد آال هیآن پا ییکایکه نمونه آمر یاست در حال ستیز طیمح ندهیآال دایتولوئن بوده که شد

وجه به که با ت دینما دیرا تول ییکایمعکوس مشابه محصول آمر یمجموعه با افتخار توانسته است تا با انجام مهندس نیو ا

مقدار ارز خارج شده از  نیمحصول و همچن نیواردات ا زانیکشور م یمعادن و کشاورز عیصنا یاتاق بازرگان یآمار رسم

گردد  یم یریاز خروج ارز جلوگ زانیمحصول چه م کی نیکشور از واردات هم ازین نیباشد درصورت تامکشور محرز می

 باشد.می ایمه زیامکان صادرات آن ن یبه راحت یکشور حت ازین نیپس از تام تیو در صورت حما

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :نوآوران سازان مرکب شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :محیط با سازگار چاپ تخصصی های مرکب انواع تولید  طرح عنوان طرح 

 زیست
 

ه | 9 ح ف  ص

 مطالعات مالی -3

 جمع کل سرمایه گذاری -3-1

ریال میلیون به ارقام  

 شرح

 مورد نیاز انجام شده 

 جمع کل
 ریالی ریالی

 555،, 5 555،, زمین-5

 58،615 58،655 15 محوطه سازی -8

 56،111 56،111 5 ساختمان -1

 99،085 99،085 5 آالت و تجهیزات ماشین -9

 2،611 2،611 5 تأسیسات -1

 1،661 1،661 5 لوازم و تجهیزات کارگاهی -6

 55,،1 55,،1 5 وسائط نقلیه -0

 8،525 8،525 5 تجهیزات و وسایل اداری خدماتی -2

 9،058 9،058   بینی نشدهمتقرقه و پیش -,

 11191,1 919131 99131 های ثابتجمع دارایی

برداریهای قبل از بهرههزینه-55  5 6،,19 6،,19 

سود دوران مشارکت-55  5 59،852 59،852 

 1219931 1199919 99131 گذاری ثابتهای سرمایهجمع هزینه

سرمایه در گردش-85  5 11،250 11،250 

 1129145 1139115 99131 گذاری طرحهای سرمایهجمع کل هزینه

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :نوآوران سازان مرکب شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :محیط با سازگار چاپ تخصصی های مرکب انواع تولید  طرح عنوان طرح 

 زیست
 

ه | 11 ح ف  ص

 جدول هزینه های تولید -3-2

ریال میلیون به ارقام  

ف
دی

 ر

 شرح
1سال  2سال   3سال   4سال    

 درصد
11%  11%  91%  111%  

%25.15 669،,85 522،6,2 560،015 596،061 مواد اولیه 5  

%8.11 21,،1 21,،1 21,،1 21,،1 حقوق و دستمزد پرسنل 8  

%,5.5 921 911 126 112 هزینه انرژی سالیانه 1  

%5,.5 9،2,1 9،959 59,،1 1،981 نگهداری و تعمیرات 9  

%,1.9 08,،2 08,،2 08,،2 9،926 استهالک 1  

هزینه های سرمایه گذاری بدون زمین( %5.1قطعات یدکی ) 6  5،89, 5،980 5،656 5،029 5.6,%  

%6 پیش بینی نشده بدون احتساب استهالک 0  ,،112 55،6,9 58،515 51،162 1.85%  

%1.15, 891590 888582 ,55,,5 505651 جمع هزینه های تولید  

%8 )درصدی از فروش( تبلیغات و اداری هزینه های توزیع و فروش 2  9،116 1،529 1،218 6،925 8.18%  

%0.28, 815680 880,65 8598,1 ,50651 جمع هزینه های  عملیاتی  

%5.19 5،1,5 5،1,5 5،1,5 6,6 هزینه استهالک هزینه های قبل از بهره برداری ,  

%5.19 ,9,،1 ,9,،1 ,9,،1 01,،5 هزینه های مالی 55  

%5.55 816 816 816 582 هزینه های بیمه 55  

%8.52 1،1,6 1،1,6 1،1,6 8،0,2 جمع هزینه های غیر عملیاتی  

%555 810،881 811،116 ,22،,85 12,،502 جمع هزینه های بهره برداری سالیانه  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :نوآوران سازان مرکب شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :محیط با سازگار چاپ تخصصی های مرکب انواع تولید  طرح عنوان طرح 

 زیست
 

ه | 11 ح ف  ص

 درآمد حاصل از فروش محصوالت-1-1

ریال میلیونارقام به   

 شرح
واحد قیمت 

 )ریال/عدد(
 فروش ساالنه)میلیون ریال(

 552،555 552،555 0،855, 26،955 01،655 4519111 انواع مرکب روان غیر فرابنفش

 552،555 552،555 0،855, 26،955 01،655 4519111 مرکب روان فرابنفش فلکسوگرافی

 552،555 552،555 0،855, 26،955 01،655 4519111 مرکب روان فرابنفش گراور چاپ نوشته جات

 3249111 3249111 2919,11 2599211 22,9111 میلیون ریال فروش کل

 

 جدول شاخص های اقتصادی -3-4

 ارزش شرح شاخص

 % 82.21 (IRR)گذاری سرمایه کل داخلی  بازگشت نرخ

 % ,,.10 (IRRE) نقدی آورده داخلی بازگشت نرخ

 سال 9.00 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 11.589 (NPV) گذاریسرمایه کل نقدی جریان خالص ارزش

 میلیون ریال 86،580.99 (Break even point) یمال تأمین های نهیهز شامل-اول سال در سربسر نقطه

 ,96،009.5 (ریال میلیون) مبنا سال در( زیان) سود میزان

 % 59.99 مبنا سال در درآمد به ویژه سود نسبت

 % 92.05 مبنا سال در )%( سهام صاحبان حقوق به خالص سود نسبت

 


