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 بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي چاپ، 
بســته بندي و ماشين آالت وابسته تهران در تاريخ 

22 الي 25 آذر ماه 97 برگزار مي شود.
نمايشــگاه تجهيزات چاپ و بسته بندي ايران در 
فضايي بالغ بر نزديك 40 هزار متر و 11 ســالن 
در محل دايمي نمايشــگاه هاي بين المللي تهران 
در حال برگزاري اســت و هــزاران نفر از فعاالن 
و خريــداران محصوالت ايــن صنعت براي يافتن 
جديدتريــن و آخريــن امكانــات و بــروز كردن 

تجهيزات خود از اين نمايشگاه بازديد مي كنند.
اين نمايشــگاه به عنــوان بزرگتريــن رويداد در 
خاورميانه و يكــي از مهمترين ها در اين صنعت 
در ايران است. اين نمايشگاه مي تواند نقش مهمي 
بــراي ايجاد و حفظ روابط ميــان صنعت چاپ و 

بسته بندي بين المللي باشد.
همانطور كه مدير اجرايي نمايشــگاه بين المللي 

چاپ و بســته بندي گفت: در اين نمايشگاه 400
شــركت داخلي و 50 شــركت خارجي شــركت 
كرده انــد كه كشــورهاي چين، تركيــه، آلمان، 

فرانسه، ايتاليا در اين نمايشگاه حضور دارند.
به گفته احمد ابوالحســني، در اين نمايشگاه يك 
هيأت تجاري از افغانستان و عراق نيز حضور دارند.
وي ادامه داد: در اين مدت هيأتي از طرف انجمن 
ماشين آالت چاپ چين كه شامل شركت هايي از 
كره جنوبي و چين اســت براي انتقال ارز و انجام 

كارهاي تجاري وارد تهران مي شوند.
ابوالحســني بيان كرد: در اين نمايشگاه به خاطر 
وجود تحريم ها، تعداد شــركت هاي داخلي نسبت 
به نمايشــگاه هاي قبلي بيشــتر است و وضعيت 
تحريمي، موقعيتي را پيش روي كشور قرار داده تا 
فعاالن عرصه چاپ بيشتر بر روي صادرات تمركز 

و ارز بيشتري وارد كشور كنند. 

مديرعامل شــركت آروين مهر فجر افزود: امروزه 
صادرات ارز هم براي شــركت هاي خارجي و هم 
شركت هاي داخلي به دليل اختالف ارز مهم است،  
بنابراين در اين زمينه 2 دوره كالس هاي آموزشي 
(ماشين آالت) با حضور اساتيد داخلي و خارجي و 

نماينده شركت هايندلبرگ برگزار مي كنيم.
وي افزود: ما تالش كرده ايم كه در اين نمايشــگاه 
بــا برگزاري كالس ها شــرايطي را فراهم كنيم تا 
بازديدكننده ها بيشــتر تخصصي باشند. و اگر در 
حــال حاضر نمي توانيم از ماشــين آالت به روز در 
نمايشگاه استفاده كنيم حداقل بايد اطالعات روز 
صنعت چــاپ را در اختيــار بازديدكنندگان قرار 

بدهيم.
به گفته وي، اين دوره از نمايشگاه دستاوردهايي از 
تكنولوژي روز دنيا است و به خاطر وضعيت موجود 
در كشور براي آينده وجود چنين نمايشگاه هايي 

الزم است.
ابوالحسني در پايان سخنانش گفت: شعار 25مين 
دوره از نمايشگاه صنعت چاپ وبسته بندي تهران 
«حمايت از كاالي ايراني» اســت كه در آن 2 روز 
ســمينار تخصصي در حوزه چاپ و بســته بندي 
با ســخنراني 12 نفر از اســاتيد صنعت چاپ و 4
كارگاه آموزشي در زمينه رويكرد توسعه نگرش در 

ساخت و بسته بندي برگزار خواهيم كرد.

ــن 
ر ايـ

ــه د
م كـ

ــ يـ
رده ا

ش ك
ــال

تـ

ـــا 
س ه
ي كال

ـــزار
ا برگ

ـــ ه ب
ـــگا

ايش
نم

ــا  ـ
ــم ت

كنيـ
ــم 

راهـ
ي را ف

رايط
ــ شـ

ـــي 
صص

ر تخ
ـــت ش

ـــا بي
ده ه
دكنن

ازدي
ب

ــر 
اضـ

ل ح
ـــا
در ح

ـــر 
. و اگ

ــند
اشـ
ب

روز 
ـــه 
الت ب

ين آ
شـــ

از ما
ـــم 

تواني
نمي 

ــم 
كنيـ

اده 
ــتف

 اسـ
ـگاه

شــ
 نماي
در

ـــت 
صنع

روز 
ـــات 

طالع
ـــد ا

ل باي
داقـــ

ح

گان 
ـــد
دكنن

ازدي
ـــار ب

ختي
 در ا
پ را

ـــا چ

ـــم
دهي

رار ب
ـــ ق

به مناسبت برگزارى نمايشگاه ساالنه

صنعت  براى  خطر  زنگ هاى 
مد آ در صدا  به  چاپ 

اكرم چهاردولى 
 زنگ هشدار صنعت چاپ در كشور، به صدا درآمده است. متأسفانه 
با وجود مشــكالتى كه اين صنعت در داخل كشور دارد، انگيزه اى براى 
ســرمايه گذارى در اين عرصه از ســوى فعاالن صنعت چاپ باقى نمانده 

است.
معضالتــى كه صنعت چاپ با آنها مواجه اســت، باعث شــده تا نتوانيم 
خط  هاى توليد اين صنعت را در داخل كشــور راه اندازى كنيم. از سوى 

ديگر تحريم هاى موجود در كشور، زمينه ساز بروز اين مشكالت است. 
 اغلب فعاالن اين صنعت مى گوينــد كه گرانى بهاى مواد اوليه صنعت 
چاپ اغلب باعث شده كه در شــرايط كنونى نه تنها امكان ذخيره مواد 
اوليــه وجود ندارد بلكه حتى خريد آنها به منظور رفع نياز زمان حال نيز 

با مشكل مواجه است.
اگر قرار باشــد شرايط فعلى همچنان در صنعت چاپ ادامه داشته باشد، 
بايد نگران اين صنعت بود، چرا كه در اين شرايط، شركت هاى چينى كه 
كاغذ توليد مى كنند به راحتى مى توانند كار چاپ را نيز در دست بگيرند 

و اين موضوع كامال به صنعت چاپ آسيب وارد مى كند.
به مناسبت برگزارى نمايشگاه صنعت چاپ از 22 تا 25 آذرماه جارى در 
تهران، و با توجه به حضور مستمر "مركز چاپ و بسته بندى پيام رسانه"

در اين نمايشــگاه، برآن شديم تا ضمن تحليلى از شرايط موجود صنعت 
چاپ در كشور، به موانع و راهكارهاى موجود بپردازيم.

شــرايط كنونى كشــور و وضع تحريم هاى ظالمانه اگرچه به بنيان هاى 
اقتصــادى ايران آســيب وارد مى كنــد اما نبايد از نظر دور داشــت كه 

زيرساخت هاى فرهنگى را نيز تحت الشعاع قرار داده است.
صنعت چــاپ در اين ميان به عنوان يك صنعت مــادر، نمايانگر ميزان 

توليدات فرهنگى از كتاب گرفته تا نشريات و روزنامه هاست.
آنگاه كه كمبود و گرانى كاغذ، گرانى و كمياب شــدن قطعات دســتگاه 
هاى چاپ، گرانى دســتمزد كارگران فنى و از سوى ديگر كاهش درآمد 
چاپخانه داران، دســت به دســت هم داده تا شاخص هاى فرهنگى را به 

شدت افت دهد.
كاهش تيراژ كتاب، كاهش چشــمگير شــمارگان روزنامه ها، تعطيلى 
چاپخانه هاى مجهز و بيكار شدن كارگران متخصص از تبعات اين اتفاق 
است و دولت تنها به فكر تامين بخشى از كاغذ مورد نياز مطبوعات است 

كه آن نيز با اما و اگرهاى فراوان وارد چرخه ى توليد مى شود.
ســهم فرهنگ از دام تحريم بيش از بخش هاى ديگر اســت چرا كه با 
قشر عظيمى از دانشجويان، دانش آموزان، محققان و عالقمندان كاالهاى 

فرهنگى درگير است.
وقتى گرانى كاغذ و قطعات ماشين آالت به گرانى قيمت كاغذ و مطبوعات 

منجر مى شود، از تعداد عالقمندان به اين محصوالت كاسته مى شود.
اما از آنجا كه بازدهى در عرصه فرهنگ درازمدت بوده و طى چندســال 
تبعات آن قابل مشاهده نيست، مسئوالن امر توجه كمترى داشته و بجاى 
پرداختن به حل اين مشــكالت، به فكر حل مشكل كاالهاى اساسى! از 
قبيل تخم مرغ و گوشــت و شــير و لبنيات است، غافل از آنكه اين مواد 
ممكن است به گرسنگى جسم مردم منتهى شود كه چندان آسيب رسان 
نيســت اما اگر جان و روح مــردم و پرورش نخبگان و حتى عوامل موثر 
بر حوزه آموزش و تربيت تغذيه نشــود، در آينده با چالش هاى بزرگترى 

مواجه خواهيم شد.
برخى گمان مى برند تنزل ســطح بازدهى چاپخانه ها فقط به صاحبان 
اين حرفه مربوط اســت و در زندگى مردم عادى تاثيرى نخواهد داشت، 
اما فراموش كــرده اند كه بخش عمده اى از درآمد همين مردم، بايد به 
جبران مابه التفاوت كاالهايى اختصاص يابد كه به نحوى از انحا به چاپ 

و بسته بندى مربوط است.
حال بايد به دنبال راهكارهايى رفت كه بتواند در ميان مدت، آسيب وارده 
به اين صنف را به حداقل برســاند تا شــايد با گذر زمان، بتواند به ثبات 

نسبى منجر شود.
واســپارى امور اين صنــف به بخش خصوصى، عــدم دخالت در تامين 
نيازهاى اوليه، تك نرخى كردن كاغذ و قطع دست دالالن، تامين سرمايه 
در گردش صاحبان حرف و مشــاغل، جلوگيرى از واردات كاالهايى كه 
مشابه آن در داخل كشور ساخته مى شود؛ تنها چند نمونه از راهكارهايى 

است كه توسط كارشناسان اين عرصه ارائه شده است.
اما بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت اراده اى براى حل مشكالت سى 
ســاله اصحاب چاپ و نشر دارد يا همچون گذشته با سهميه بندى كاغذ 
و فيلم و زينك به ايجاد دو بازار واقعى و مصنوعى اقدام مى كند و دوباره 

آمار مجوزها و استفاده از سهميه ها را باال مى برد.

مدير اجرايي نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي:

پــي  چا قالم  ا صادرات  مكان  ا
يــم ر ا د ا  ر

4 نفر از اســاتيد صنعت چاپ و 4 با ســخنراني 12
كارگاه آموزشي در زمينه رويكرد توسعه نگرش در 

ساخت و بسته بندي برگزار خواهيم كرد.
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 از ديدگاه شما چه مشكالتي در زمينه صادرات 
اقالم چاپي مانند ليبل، بســته  بندي و ديگر اقالم 

وجود دارد؟
مهمترين مشكل فعلي، مسئله تأمين مواد اوليه است. با 
توجه به محدوديت هاي ارزي كه در داخل كشور داريم 
تهيه مــواد اوليه مانند فيلم، كاغــذ، مركب ها، رنگ ها، 
قطعات يدكي و مقواي گالســه را به سختي مي توانيم 
تهيه كنيم؛ به دليل محدوديت هاي اعمال شــده در اين 

صنعت، واردات مواد اوليه با مشكل انجام مي شود.
دســت بردن دولت در حوزه تأميــن و توزيع مواد اوليه 
كه ســبب دستكاري عرضه و تقاضا مي شود چالش هاي 
شديدي را در صنعت چاپ و بسته بندي به وجود مي آورد 
چون در اين شرايط عرضه و تقاضا تعادل ندارد و مي بينم 
كــه قيمت كاال افزايش مي يابد. چون تقاضا باال و عرضه 
پايين است و دولت محدوديت هايي را براي واردكنندگان 

ايجاد مي كند.
در واقــع مــا داراي دو مشــكل هســتيم يكــي مشــكل 
داخلــي اســت كــه عــوارض ورود كاالهــاي مــورد نيــاز 
ــاال اســت و از طرفــي محدوديــت صــادرات داريــم و  ب
ــان در  ــه تعهدم ــم ب ــم نمي تواني ــل ه ــن دلي ــه همي ب
برابــر قراردادهــاي تجــاري كــه بســته ايم عمــل كنيــم 
در نتيجــه شــرايط صادراتــي دشــوار مي شــود. دوميــن 
مشــكل مربــوط بــه تحريم هــا اســت  بــه دليــل وجــود 
تحريــم بانك هــا و موسســات در پرداخت هــا بــه 

ــار مشــكل شــده ايم. فروشــندگان خارجــى دچ
مشــكالت ديگر، مربوط به حمل بار است، بنابراين وارد 
كردن مواد اوليه از كشــورهاي ديگر بــه دليل تحريم  
خطوط حمل و نقل كشتي راني هزينه تأمين مواد اوليه 

باال رفته است.
يكــي ديگــر از مشــكالتمان تأمين مقوا اســت و اگر 
همين طور پيش برود تا چند وقت ديگر نمي توانيم كاالها 
را بســته بندي كنيم. چون مقوا براي محصوالت غذايي، 
دارويي و بهداشــتي نداريم. در نتيجه كارخانجات چاپ 
و بســته بندي امكان توليد و تحوالت موقع سفارشات را 

ندارند.
كمبود نيروهاي متخصص، نبود دسترســي به قطعات 
يدكي مورد نياز در چاپخانه ها، نبود اپراتور آموزش ديده، 
دسترسي نداشتن به تكنولوژي هاي جديد، هزينه باالي 
سوخت و انرژي در واحدهاي توليدي از ديگر مشكالت 

اين صنعت به شمار مي آيند. 
 راهكار حل مشكالت فعلي چيست؟

دســتكاري و دســت بــردن دولــت در عرضه و 

تقاضا سبب مي شــود كه اقتصاد بر هم خورده و انگيزه 
واردكننــده از بين مي رود. بايــد اجازه بدهند كه كاال با 
ارز آزاد وارد كشور شود و دولت هم در زمينه درعرضه و 

تقاضا دخالت نكند. 
از آن جايــى كه به خاطر تحريم هــا در مبادله ارز دچار 
مشكل هستيم، كشورها نگران موانع انتقال پول هستند. 
بنابراين ما بايد در اين شرايط مسأله حواله جات ارزي را 
آزاد كنيم، دولت نمي تواند در چند جناح بجنگد، سربازان 
اقتصادي ما دست بسته هستند. براي تأمين نيازهايمان 
دولت خيلي عجوالنه تصميم گيري مي كند در صورتيكه 
بايد با مشورت با متخصصان و انجمن هاي مربوطه و باال 
بردن بهره وري تصميم گيري مناسبي داشته باشند. آنها 

بايد از بازوهاي بخش خصوصي استفاده كنند.
مــواد اوليــه صنايــع موادي نيســتند كــه در آن 

محدوديــت وارداتي ايجاد شــود چون نياز كشــور 
اســت و هر چه بيشــتر از مواد اوليه بهره مند شويم 

است.  همه  نفع  به 
 در شرايطي فعلي كه صادركنندگان مي توانند 
ارز خوبي وارد كشــور كنند اين مشكالت چقدر 

مي تواند در صادرات اقالم چاپي موثر باشند؟
همه مشكالت موجود باعث شده اند تا قيمت تمام شده 
توليــدات چاپي در ايران باالتر از قيمت تمام شــده در 
كشورهاي ديگر مانند تركيه، اردن و مصر باشد و نتوانيم 
با آنهــا رقابت كنيم. كه راه حل فعلي اين اســت كه با 
تشــكيل مراكزي مانند دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ 
و ارشــاد و تشكيل جلسات مستمر فعاالن صنعت چاپ 
چالش هاي اين صنعت را بررسي و راهكارهاي برون رفت 

از اين مشكالت را ارايه شود.

دولت براي صادركننــدگان تمهيداتي را مدنظر گرفته 
است.

1- معافيت يك ميليون دالري براي صادر كننده ايجاد 
كرده (ارز حاصل از صادرات به دلخواه در سيستم توزيع 

كند.
2- اگر تا ســه ميليون دالر صادرات داشــته باشيم 50 

درصد معافيت دارد.
به دليل دخالت دولت و عــدم تعادل در عرضه و تقاضا 
وقتي صادر كننده براي ثبت ســفارش مي رود با مشكل 

برخورد مي كند.
 با توجه به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار  كه 
در ماده 3 اين قانون اشاره مى شود ، هنگام تصميم گيري 
در مورد بخش هاي خاص خصوصــي ما بايد اتحاديه و 
انجمن هاي مربوط وارد مذاكره شويم و ما متأسفانه اين 

را نمي بينيم.
دولت با تصميم گيري غلط و تخصصي نسبت به عرضه و 
تقاضا اين تعادل را به هم مي ريزد و سبب كوچك شدن 

كاالي مصرف كننده به دليل افزايش قيمت مي شود.
با تداوم روند فقدان مواد اوليه توليد فيلم بســته بندي، 
گراني محصوالت دارويي و غذايي و تعطيلي كارخانه  هاي 
توليد اين محصوالت، كارگرهاي زيادي بيكار مي شوند و 
هجمه درخواست حقوق بيكاري هم بيشتر مي شود كه 
اين موضوع مشــكالت بيشماري را براي سازمان تأمين 

اجتماعي ايجاد مي كند.
همه اين مشــكالت به اين دليل به وجــود مي آيد كه 
دولت نمي خواهد با شــنيدن صداي بخش خصوصي از 
راهكارهاي پيشــنهادي فعاالن اين بخش مطلع شود و 

مشكالتي را در صادرات كشور به وجود مي آورد.
 چرا با ضعف بسته بندي در محصوالت صادراتي 

مواجه هستيم؟
بخش خصوصي ايران در بخش ليبل ها از سال 2015

تــا 2018 بيــش از 60 ميليون يورو ســرمايه گذاري 
كرده و ظرف دو ســال گذشــته به ماشين آالت خود 
ناوگان هــاي مجهزي اضافــه كرده اند. اما متأســفانه 
بــا وجــود تحريم  ها و ناتــوان بــودن در تأمين مواد 
اوليه بــا كيفيت و قيمت مناســب نمي توانند كيفيت 
موردنظر مشتريان خارجي را تأمين كنند. آنها از قبل 
قراردادهايي بســته اند اما اكنون قيمت ها به شدت باال 
رفتــه و اگر بخواهند با همــان قيمت قبل چاپ كنند 

دچار ضرر و زيان مي شوند.
 در ايران ماشــين آالت خوب و سالمي داريم كه نه تنها 
نياز داخل بلكه نياز خارج را هم تأمين مي كند اما به اين 
شــرط كه بتوانيم مواد اوليه باكيفيت و قيمت مناسب 

تهيه كنيم.

سوخت و انرژي در واحدهاي توليدي از ديگر مشكالت
اين صنعت به شمار مي آيند. 

راهكار حلمشكالت فعلي چيست؟
دســتكاري و دســت بــردن دولــت در عرضه و

در صنعت چاپ ما چه مي گذرد 

ما  اقتصـــادي  سربـــازان 
هستند بستـــه  دست 

شبنم طهماسبي
چاپ و نشــر يكي از مهمترين صنعت هايي است كه با لغو تحريم ها با مشكالتي مواجه شده است. اما چرخه رونق اقتصادي اين صنعت با ورود مواد اوليه 

چاپ و كاغذ به كشور، به حركت درمي آيد.
تحريم ها در چند ســال اخير باعث شده تا بخش هاي مختلف صنعت چاپ با شرايط خاصي مواجه شوند به طوري كه بسياري از ناشران به دليل گراني كاغذ و 

نبود مواد اوليه چاپ با مشكالتي مواجه شوند.
ــك  ــا باب ــود ب ــزار مي ش ــاه برگ ــر آذرم ــه در اواخ ــران ك ــين آالت ته ــته بندي و ماش ــاپ و بس ــي چ ــگاه بين الملل ــزاري 25 نمايش ــه برگ ــه بهان ب
عابدينــي رئيــس اتحاديــه صادركننــدگان صنعــت چــاپ و بســته بندي كشــور، مديــر صنــف چاپخانــه تهــران و عضــو هيــأت نماينــدگان بازرگانــي 

ــد. ــه مي خواني ــه در ادام ــم ك ــو كردي ــاورزي گفت وگ ــاون و كش ــع، مع صناي
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مريم ملكى 
انسان در طول حياتش، همواره از وسيله اى براى 
برقرارى ارتباط استفاده كرده است، تا بتواند پيام خود را 
به ديگران برســاند. چاپ در كنار الفبا و وسايل ارتباط 
الكترونيكى معاصر ،اساس تحوالت عظيمى است كه در 
ارتباطات انسان ها در طول تاريخ رخ داده است. حال در 
گير و دار اين روزها، اين صنعت پايه دچار دردى مزمن 
شــده و نياز به نوش دارويى دارد تا دوباره آن را استوار 

نگه دارد.
درددل هــاى صنعتگــران حــوزه چــاپ بيانگر عمق 
مشكالت و چالش هاى موجود در اين زمينه است . عده 
اى در داخل كشــور هستند كه دست به دست تحريم 
هاى اعمال شــده از سوى خارج از كشــور داده اند تا 
تيشه به ريشــه اين صنعت درآمدزا در كشور بزنند . از 
بين رفتن اين صنعت نتيجه اى جز بيكارى عده زيادى 
از فعــاالن اين حوزه و در نتيجه لطمه مالى و روحى به 
آنها و خانواده هايشان ندارند و هم چنين باعث وابستگى 

بيشتر كشور به ايادى بيگانه خواهد شد.
واضح و مبرا اســت با حمايت همه جانبه دولت از اين 
صنعت رو به رشد شاهد شكوفايى هر چه بيشتر در اين 
صنعت خواهيم بود و عده بســيارى از جوانان تحصيل 
كرده جذب كار مى گردند و چرخ صنعت كشور متوقف 

نمى شود.
فراموش نكنيم مرگ هر صنعت در كشور لطمات جبران 
ناپذيرى بر پيكره توليد ايران وارد مى كند و روز به روز 

كشور را از حركت در جريان توسعه دور مى كند. 
 بيمارى مزمن صنعت چاپ

مديــر چاپخانه معرف، دل پرى از اوضاع بيمارگونه اين 
روزهــاى صنعت چاپ دارد و با گلــه مندى مى گويد: 
متاسفانه هر سال، هرروز و هرجا درباره مشكالت صنعت 
چاپ صحبت مى شــود و بارها و بارها توسط مسئولين 
وعده هايى داده مى شــود ولى اين وعده هاى تو خالى 

هرگز جامه عمل بر خود نمى پوشند.
رضا عاليى با اشاره به وابستگى صنعت چاپ ايران به 
كشــورهاى خارجى مى افزايد: حدود هفتاد درصد از 

مواد اوليه مورد نياز صنعت چاپ از خارج ايران وارد 
مى شود و اين ميزان وابســتگى به ضرر اين صنعت 
اســت. در دوره اى زندگــى مى كنيم كه پيشــرفت 
تكنولوژى لحظه به لحظه است اما هنوز نمى توانسته 
ايم در كشور ايران بنر يا كاغذ توليد كنيم و حتى اگر 
در مواردى هم دســت به توليد بزنيم ، اين توليدات 

با كيفيت نيستند.
 صرف كاغذ گران در چاپ كتب بى محتوا

او گريزى به بى برنامگى موجود در كار چاپ كتاب مى 
زند و تصريح مى كند: وقتى مجبوريم با قيمتى گزاف و 
سختى فراوان، كاغذ را از خارج از كشور وارد كنيم و آن 
كاغــذ را صرف چاپ كتابى بى محتوا و نامتقارن با نياز 
روز جامعه كنيم ، چه اتفاقى خواهد افتاد؟؟ يا آن كتاب 
آنقــدر در ويترين مغازه مى ماند و خاك مى خورد كه 
سرانجام به خمير كاغذ تبديل شود و در آخر با آن جعبه 
شيرينى يا شانه تخم مرغ درست كنند و يا به كتابخانه 
اى اهدا مى شــود و سالهاى سال در قفسه هاى آن بى 

مصرف باقى مى ماند.
در نتيجــه مى توان گفت بســيارى از اين قبيل امور و 
بى برنامگى ها نشــان از بى تدبيرى عوامل دست اندر 

كار مى دهد.
 كسادى اين روزها بازار چاپ

عاليى مشــكالت اين روزهاى صنعت چاپ را بى شمار 
مى داند و اظهار مى كند: چالش هاى موجود در صنعت 
چاپ باعث كسادى اين بازار شده است به طورى كه اگر 
اين چالش ها را در كنار قيمت سرســام آور مواد اوليه 
بگذاريم نتيجه اى جز شكســتن كمر صنعتگر چاپ  را 

در پى نخواهد داشت 
اين روزها شــنيدن خبر ورشكســتگى يا اعالم انحالل 
يك چاپخانه كه با سرمايه 5 ميلياردى شروع بكار كرده 
و مجهز به دســتگاه هاى روز دنيا اســت ، چيز غريب 
و دور از ذهنــى نيســت و حتى در گوشــه و كنار اين 
صنعت شــاهد آگهى فروش دستگاه هاى چاپ توسط 
چاپچيان هســتيم تا بتواند خودشان را از ورطه نابودى 

نجات دهند.

 رانت خواران مخل كار صنعتگران
مديــر چاپخانه معرف با گاليه از رانت ها دولتى موجود 
در صنعت چاپ بيان مى كند : امروزه دست هايى وارد 
بازار شــده اند كه گلوى صنعتگــران حوزه چاپ را مى 

فشارند و باعث ايجاد خلل در كار چاپخانه ها شده اند.
اين افراد متخصص صنعت چاپ نيستند و تنها با خريد 
مجوز چايخانه و با اســتفاده از رانت و حمايت موفق به 
خريد دســتگاه هاى روز صنعت چاپ مى شوند و مى 
توانند با قيمت پايين تر به خدمات دهى بپردازند و بى 

رقيب در جاده اين صنعت بتازند.
اما مســاله تنها به همين جا ختم نمى شود اين افراد با 
بكارگيرى نيروهاى غيرمتخصص و ناتوان در اســتفاده 
صحيح از اين دستگاه ها ،هم منجر به استهالك دستگاه 
مى شوند و هم خسارات جبران ناپذيرى به صنعت چاپ 

كشور وارد مى كنند.
او از دولتمردان براى بهبود اوضاع موجود طلب حمايت 
مى كنــد و مى افزايــد: صنعتگرى اگر عــزم تجهيز 
چاپخانه اش را داشــته باشــد قادر خواهد بود از خارج 
كشور دســتگاه وارد كند با توجه به عمر مفيد 5 ساله 
هر دستگاه كه دوسال اول آن تنها هزينه هاى خريد را 
به جيب صنعتگر بر مى گرداند و تنها در سه سال بعدى 

عملكردش به سود دهى مى انجامد.
اما در اين بين اگر از پوشش حمايتى دولت در دريافت 
وام و مجوزهاى ورود و كار با دستگاه را بهره مند گردند، 

هرگز شاهد ركورد در اين صنعت نخواهيم بود. 
 آينده نامعلوم صادرات در صنعت چاپ

عاليى در مورد آينده نامعلوم صادرات در صنعت چاپ 
اظهار مى كند : با اين ســير صعودى كــه در افزايش 
قيمت خدمات و تهيه مواد اوليه مواجه هســتيم حتى 
نمى توان حسابى روى مشتريان داخلى و قديمى خود 
باز كرد چه برســد به فكر كردن صادرات محصوالت به 
خارج از كشور و اين امر حاكى از عدم ثبات در اين بازار 
است و تا زمانى كه ما حتى مجبور هستيم به طور مثال 
يك سوزن منگنه را با قيمتى كه وارد كننده و فروشنده 
تعييــن مى كند تهيه كنيم و در ايران قادر به توليد آن 

نباشيم اوضاع به همين منوال مى گذرد.
 مشــكالت گريبان مجله صنعت چاپ را نيز 

گرفته
يكى از چاپخانه داران كرج كه به علت شرايط حاكم بر اين 
صنعت عالقه اى به افشاى نامش ندارد، مى گويد: با شرايط 
اقتصادى موجود در كشور و تبعيض هاى بى رحمانه اى كه 
در گوشــه و كنار اين صنعت ديده مى شود و تا زمانى كه 
مسئولين كشور كمر همت به حل چالش هاى موجود در 
اين صنعت نبندند، نمى توان آينده روشنى نه تنها در اين 
صنعت بلكه در ديگر صنايع مشاهده كرد. زيرا همانطور كه 
مى دانيد تمام صنايع كشور به صورت زنجير به هم متصل 
هستند و از بين رفتن يك حلقه از اين زنجير باعث از هم 

گستگى آن مى شود.
اين چاپخانه دار دربــاره مجله صنعت چاپ اظهار مى 
كند: مشــكالت موجود در صنعت چاپ حتى گربيان 
مجله صنعت چاپ را هم گرفته است و اين روزها شاهد 
چاپ و انتشار اين مجله با كيفيت پايين نسبت به قبل 

هستيم.
وقتى يــك چاپخانه مجبور مى شــود به جاى مركب 
گالســه از مركب تحرير استفاده كند و به علت قيمت 
هاى باال بازار ، به اجبــار به خريد كاغذ بى كيفيت رو 
بيــاورد ، نتيجه آن چيزى جزء افت محصوالت صنعت 

چاپ نيست.
 عدم اشتياق براى حضور در نمايشگاه

اين فعال صنعت چاپ به عدم حضورش در نمايشگاه 
امسال صنعت چاپ اشاره و تصريح مى كند : در اين 
دوره از نمايشگاه بسيارى از چايخانه ها و فعاالن اين 
عرصه با توجه به شــرايط اقتصادى و اوضاع نابسامان 
فراگير اين روزها رغبت و اشــتياقى براى شركت در 
نمايشگاه ندارند. زيرا نمايشگاه محل نمايش و معرفى 
تكنولوژى هاى جديد و آشــنايى فعاالن حوزه چاپ 
با يكديگر اســت اما وقتى پاى اجاره بهاى باال غرفه 
ها و مشــكالتى كه تعزيرات در بازرسى از غرفه هاى 
موجود در نمايشــگاه به وجود مى آورد به ميان مى 

آيــد ، خود به خود ميل به حضور را از بين مى برد.

فشارد مى  را  چاپ  صنعت  گلوى  كه  فشارددستانى  مى  را  چاپ  صنعت  گلوى  كه  دستانى 
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كمبود مواد اوليه و گران شــدن نرخ آنها به تبعيت از نرخ ارز، موجب شده تا 
چاپخانه ها با كاهش سفارش مواجه شوند. كاهش تعداد سفارش ها نيز مستقيماً بر 
اشــتغال و معيشت مردم اثر گذاشــته و آنطور كه يكي از چاپخانه داران همداني 
عنوان كرد در 4 ماه گذشــته حدود 40 درصد از اشتغال اين بخش در همدان از 

بين رفته و كارگران بيكار شده اند.
مديرمســئول چاپ سيلك «ميالد نور» در همدان گفت: رنگ و حاللي كه توليد 
داخل اســت و چند روز قبل خريده ام، حدود 4 برابر قيمت ابتداي سال 97 شده 

است.
ليالچيان ادامه داد: از آنجا كه افزايش قيمت چاپ در 5 سال گذشته بسيار جزئي 
بوده اما دســتمزد كارگر، هزينه بيمه، مواد اولين و ماشــين آالت چند برابر شده 
اســت. بسياري از چاپخانه هاي همدان متضرر شــده و بايد حداقل 30 درصد به 

تعرفه ها اضافه شود.
مديرمســئول چاپ گيتي هم گفت: از زمان به وجود آمدن بحران ارزي تعدادي 
از چاپخانه ها در تهران تعطيل شــده اند، در همدان هم بســياري از آنها در شرف 
ورشكســتگي هســتند و حدود 4 چاپخانه هســتند كه نمي توانند خودشان را 

بچرخانند و احتماالً تعطيل شوند.
به گفته خضريان، در حال حاضر بسياري از چاپخانه ها هم ديگر اضافه كار و شيفت 
دوم ندارند كه اين موضوع مختص همدان نيست، بلكه در تهران هم همين شرايط 

وجود دارد.
وي ادامه داد: تغيير قيمت ارز مشــكالت زيادي براي صنعت چاپ به وجود آورده 
آنقدر كه تا پيــش از اين براي خريد مواد اوليه مي توانســتيم از اعتبار خودمان 

استفاده كنيم اما حاال واردكنندگان و فروشندگان فقط نقدي كار مي كنند.
خضريــان افزود:  ما بايد نقدي و به قيمت روز دالر خريد كنيم اما مشــتريان ما 
مخصوصاً دولتي ها نقد با ما حساب نمي كنند و انتظار دارند همچنان مانند گذشته 
چند ماه ديگر تسويه كنند. همين باعث شده كه وقتي به مشتري مي گوييم پول 
نقد بده، برخي ها مقدار سفارششان را پايين بياورند و برخي هم از دادن سفارش 

منصرف شوند.
وي گفت: نقدينگي چاپخانه داران محدود اســت و همين موجب كاهش دريافت 
سفارش كار شده اســت كه نتيجه كاهش سفارش ها منجر به تعطيلي و بيكاري 

مي شود.
به گفته خضريان، در حال حاضر مواد اوليه به سختي و با قيمت 2 برابري نسبت 

به 2 ماه گذشته تهيه مي شود.
وي بيان كرد: در حال حاضر با كمبود زينك، برخي برندهاي مركب و در مقاطعي 
كاغذ مواجه هستيم. حتي برخي مركبات كه توليد داخل هستند هم با كمبود و 

قيمت چند برابري مواجه شده اند.

در كشورهاي جهان تابلو نمايش قيمت بنزين كه در ورودي پمپ بنزين ها نصب مي شوند ديجيتالي هستند. اما 
قيمت آن براساس قيمت جهاني نفت تغيير مي كند و ثابت نيست. در ايران هم بايد به همين شكل مديريت مي شد.
بنزين بايد گران مي شــد. حتي نه 5 هزار تومان بلكه تا 15 هزار تومان بايد قيمت آن را باال مي بردند. در مقابل نرخ 

ارز نبايد تغيير مي كرد.
با باال بردن قيمت بنزين مي توانستيم با كارت سوخت، كه زير ساخت آن هم وجود دارد، به همه اقشار جامعه كمك 

كنيم. اما اين اتفاق نيفتاد و در عوض با ضربه زدن به پول ملي كشور، ثبات اقتصادي را قرباني كثر بودجه كردند.
ما در ايران هيچ محصول توليدي بدون وابســتگي به دالر نداريم حتي فرش و محصوالت  كشــاورزي (قابل توجه 

آنهايي كه مي گويند خرج مردم ريالي هست و افزايش دالر مشكلي ايجاد نمي كند).
به عنوان مثال وابستگي يك شكالت با عالمت ساخت ايران به واردات به قدري است كه كاكائو، شكر ، اسانس ، رنگ 

خوراكي و تركيبات نگهدارنده آن وارداتي است.
حتي بســته بندي شكالت، رنگي كه پوسته آن چاپ شده، چاپ پوسته شكالت و دستگاه ساخت شكالت وارداتي 

مي باشد.
شعار خودكفايي حماقت اقتصادي بود كه سالهاســت مي شنويم. كشورهاي جهان خودكفا نيستند حتي چين كه 
توليدگرا است فقط  بر توليدات با مزيت رقابتي جهاني تمركز مي كنند. مثل ايران خودرو و سايپا بدون مزيت رقابتي 

جهاني و پتروشيمي با مزيت رقابتي !!
اين خطاها مانند همه خطاهاي ديگر شهامت اعتراف مي طلبد اما متاسفانه ترك شعارهاي تاريخي براي سياستمداران 

غير ممكن است.
* محمدرضا سزاوار

چاپخانه داران همداني:

درصد   40
چاپ  اشتغال 
رفت بين  از 
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صنعت چــاپ در طــى دهه هاى اخير با رشــد و 
گسترش روزافزونى روبرو بوده است؛ بويژه در طول دهه 
80 كــه انقالب چــاپ الكترونيك، موج شــديدى در 
ديجيتالى كردن فرآيندهاى صنعت چاپ ايجاد كرد. در 
واقع ديجيتالى شــدن هنرهاى گرافيكى، پتانسيل هاى 

بيشترى را در صنعت چاپ نمايان ساخته است.
نوآورى هــاى جديد و مهم در عرصه فن آورى ديجيتال، 
باعث كوتاه شــدن مسير انتقال و تكامل صنعت چاپ از 
مهارت هاى اوليه و فعلى آن به سوى فن آورى هاى جديد 
شده است. سيســتم هاى چاپ ديجيتالى، دستگاه هاى 
چــاپ با قابليت  چاپ مســتقيم تصاوير، فن آورى چاپ 
غيرضربه اى، چاپ در زمان نياز و ...، همگى نشان دهنده 
تجهيزات و امكانات جديد و بازارهاى جديد صنعت چاپ 

است.
از هميــن رو امروزه صنعت چــاپ را نمى توان همچون 
گذشــته به روش اســتاد و شــاگردى فرا گرفت و الزم 
است مدير يك چاپخانه يا ناظر چاپ، اين صنعت مهم و 
حياتــى را كه هم جنبه فنى و هم جنبه هنرى دارد، به 

صورت آكادميك بياموزد.
وزارت علــوم، تحقيقات و فناورى بر پايه همين نياز، در 
ســال گذشته، رشته چاپ را به عنوان يكى از رشته هاى 
گروه آزمايشــى هنر در دانشگاه هنر ارايه كرد. در رشته 
چاپ، دانشجويان با ســه مرحله پيش از چاپ، چاپ و 
پس از چاپ آشنا مى شــوند و در نهايت مى توانند يك 
محتواى گرافيكــى يا بصرى را بــر روى يك محصول 
فيزيكى پياده ســازند. به عبارت ديگــر، فارغ التحصيل 
اين رشــته در مرحله قبل از چاپ؛ يعنى مرحله اى كه 
طراح آماده چاپ مى شــود، با طراح  همكارى مى كند تا 
طرحى مناسب براى چاپ ارائه دهد؛ زيرا برخى از اوقات 
يك گرافيســت، طرحى را ارائه مى دهد كه روى كاغذ يا 
كامپيوتر بسيار جالب است، اّما پياده سازى آن يا عملى 
نيســت يا مقرون به صرفه نمى باشد و يا در زمان كوتاه 

موردنظِر مشترى، امكان پذير نيست.
دانش آموخته اين رشــته در مرحله چــاپ نيز مى داند 
كه چگونــه پارامترهاى مختلف را رعايت كند تا قدم به 
قدم كار با كيفيت مطلوب توليد شــود و ضمن رعايت 
كيفيت و راندمان باال، زمان آماده  سازى كاهش يافته و از 
ضايعات جلوگيرى گردد و با كمترين هزينه به نيازهاى 

متنوع مشتريان پاسخ داده شود.
در تمــام كشــورهاى دنيــا، دپارتمان هــاى چاپ در 
دانشكده هاى هنرى قرار دارد؛ زيرا آنچه دانشجويان در 
رشته چاپ مى آموزند،  ساخت ماشين آالت چاپ نيست 
كه در دانشــكده هاى فنى آموزش داده  شود. كارشناس 
چاپ مى آموزد كه چگونه فرآيند توليد يك كار چاپى از 
مرحله قبل از چاپ؛ يعنى مرحله اى كه طرح مشــخص 
مى شــود تا مرحله پايان چــاپ و هنگامى كه كار براى 
توزيع آماده مى شــود، بخوبى انجام گيرد؛ كارى كه نياز 
به آشــنايى با طراحى و گرافيك دارد؛ يعنى مدير يك 
چاپخانه هنگامى كه يك طرح به او ارائه مى شــود، بايد 

بتواند طرح را درك كرده و با آن ارتباط برقرار كند.
مدير گروه هنرهاى تجســمى دانشــگاه علم و فرهنگ 
در“ نشســت تخصصى بازتعريف مفهوم چاپ در تحول 
و تعامالت اجتماعى“ در شــهريورماه امسال با اشاره به 
اينكه توجه به صنعت چاپ بيش از هر زمانى در كشــور 
اهميت يافته است خاطرنشان كرد: اين صنعت بيش از 
هر زمانى به آموزش هاى موثر دانشگاهى و آموزش هاى 
مهارتى و كاربردى نياز دارد و بايد بتوانيم نيروى انسانى 

صنعت چاپ را با آموزش هاى كاربردى متحول كنيم.
بــه گزارش روابط عمومى انجمــن علمى فناورى چاپ 

ايران، محمد مهدى اخويان از اين دانشگاه به عنوان يك 
دانشگاه پيشرو در توجه به صنعت چاپ نام برد و اعالم 
كرد: صنعت چاپ ديگر مورد توجه دانشگاه ها قرار گرفته 
و بايد تالش كنيم مانند ساير رشته هاى مرتبط از جمله 
پليمر، رنگ و متالورژى و... به جايگاه واقعى خود برسد.

مدير گــروه گرافيك و مديركل فرهنگــى و اجتماعى 
دانشگاه علم و فرهنگ نيز همكارى هاى علمى، مشاوره 
هاى و آموزشى با نهادها و تشكل هاى علمى و دانشگاهى 
يكى از اولويت هاى دانشــگاه علم و فرهنگ عنوان كردو 
اظهار داشت: تالش مى كنيم انجمن دانشجويى صنعت 

چاپ در اين دانشگاه راه اندازى شود.
زهرا حســين نژاد بر نقــش پژوهش هــاى بنيادى و 
كاربــردى در زمينه صنعت چاپ تاكيــد كرد و گفت: 
موضوعات پژوهشى در حوزه چاپ مورد غفلت واقع شده 
و دانشگاه علم و فرهنگ تالش مى كند اين فعاليت هاى 

پژوهشى را با همكارى انجمن راه اندازى و فعال نمايد.
رييس انجمن علمــى فناورى وچاپ ايــران ، با تاكيد 
براينكه دانشگاه علم و فرهنگ از دانشگاه هاى مطرح در 
توجه به رشته هاى مرتبط با چاپ است گفت: در تالش 
هســتيم تا در قالب تفاهم نامه هاى انجمن و دانشــگاه 
همكارى هاى علمى، آموزشــى و پژوهشــى را در اين 

دانشگاه توسعه دهيم.
بيطرفان يادآور شــد: صنعت چاپ ايران از تحوالت روز 

جهانى عقب مانده اســت و ضرورت دارد با نگاه علمى و 
كارشناسى و همكارى و همدلى دست اندركاران وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
و همچنين تشــكل هاى اين بخش مثل انجمن علمى 
فنــاورى صنعت چاپ اين عقب افتادگــى ها را جبران 

نمايد.
اين استاد دانشــگاه بر ضرورت همكارى وزارتخانه ها و 
دستگاه هاى متولى با انجمن علمى فناورى چاپ تاكيد 
كرد و گفت: اصالح ســاختار نهاد هــاى صنعت چاپ، 
اصالح ســرفصل هاى آموزشى و دانشــگاهى همگام با 
تحوالت جهانى، توجه به نيازهاى اساسى اين صنعت و 
توسعه نوآورى و كارآفرينى در اين صنعت و ... از نيازهاى 

اساسى اين صنعت محسوب مى شود.
گفتنى است انجمن علمى فناورى چاپ ايران در سالهاى 
اخير نقش فعالى را در نهادســازى، بومى سازى صنعت 
چاپ، توســعه اشتغال و كارآفرينى و ايجاد شركت هاى 
دانش بنيان، توجه بــه پژوهش و فناورى و ارتباط بين 
دانشگاه و صنعت و توسعه تحصيالت تكميلى و تعامل با 
نهادهاى مسئول در امر چاپ و بسته بندى داشته است.

در نشست اين انجمن كه شهريور ماه امسال  برگزار شد 
،امير ســلطانى از مركز چاپ و انتشارات دانشگاه عالمه 
طباطبايى بــر راه اندازى رشــته مديريت چاپ در اين 

دانشگاه تاكيد كرد.
فواد نجم الدين از دانشــگاه علم و فرهنگ نيز بر توسعه 
مهارت هاى تحصيلى و دانشگاهى صنعت چاپ در مقطع 
كاردانى و كارشناســى تاكيد كرد و گفــت: در مقاطع 
تحصيالت تكميلى توجه به پژوهش حوزه چاپ بايد به 

طور جدى مورد توجه قرار بگيرد.
در نشســت تخصصى "بررسى ابعاد علمى و تخصصى 
چاپ ســه بعدى" در شــهريور ماه سال جارى برگزار 
گرديد، رييس ســتاد توســعه فناورى هــاى مواد و 
ســاخت پيشــرفته معاونــت علم و فناورى رياســت 
جمهورى با اشاره به اينكه صنعت چاپ قديمى ترين 
صنعت دنياست و اين صنعت در شكل گيرى فرهنگ 
و تمدن بشــرى نقش اول را دارد گفت: صنعت چاپ 

در دنيا يك هزار ميلياد دالر گردش مالى دارد و بايد 
مشخص كنيم كه سهم صنعت چاپ كشور مان از اين 
بازار چقدر اســت و چگونه مــى توانيم اين صنعت به 
ويژه صنعت ســه بعدى را بومى سازى كنيم و با دنيا 

به رقابت بپردازيم.
مهرداد شكريه با تصريح بر اينكه توجه به صنعت چاپ 
سه بعدى بسيار اهميت دارد افزود: نظام ملى نوآورى در 
كشــور ضرورت دارد بيش از هر زمان به توليد و تجارى 
ســازى آن ، توليد ثروت و تربيت نيروهاى توانمند براى 
ورود به بازارهاى جهانى در امر صنعت چاپ و چاپ سه 

بعدى بپردازد.
محمد بيطرفان نيز با اشــاره به اينكــه همكارى هاى 
انجمن علمــى فناورى چاپ با معاونــت علم و فناورى 
رياســت جمهورى مى تواند آينده روشــنى پيش روى 
صنعت چاپ قرار دهد يادآور شــد: در حال حاضر چاپ 
سه بعدى مطرح است و اين فناورى مى تواند انقالبى در 

صنعت چاپ ايجاد كند.
وى صنعت چاپ را ســومين صنعت (هــاى تك) دنيا 
عنوان كرد و گفت: صنعت چاپ در همه بخش ها نقش 
آفرين است و اميدواريم ساير دستگاهها و سازمان ها نيز 

مثل معاونت علم و فناورى به اين صنعت توجه نمايد.
خبرهــا حاكى از اين اســت به زودى دپارتمان رشــته 
چاپ در دانشــگاه صنعتى اميركبير نيز تشكيل خواهد 
شــد و به زودى با همكارى صنعت و دانشــگاه شــاهد 
تحوالتى چشم گيرى در صنعت چاپ و آموزش نيروهاى 

متخصص در اين زمينه  باشيم.

و  حال  به  ا  ر گذشته  كه  صنعتى  و چاپ،  حال  به  ا  ر گذشته  كه  صنعتى  چاپ، 
است  داده  پيوند  ينده  آ به  ا  ر است حال  داده  پيوند  ينده  آ به  ا  ر حال 
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در كسب و كار بسته بندى، متوجه خواهيد شد 
كه بسته بندى تنها يك كارتن تاشو براى محفوظ 
نگه داشــتن محصول نيست و خيلى فراتر از اين 
است. بســته بندى زمينه را براى برندينگ فراهم 
مى كند، همانطــور كه به خالقيــت اجازه عمل 
مى دهد. در زير به چند مورد از تأثيرات بسته بندي 

در ايجاد برند اشاره شده است.
Coca-Cola .1: شــناخته شــده ترين برند در 

جهان است.
يك تحقيق كه چند ســال پيش منتشر شد، اعالم كرد 
كه 94درصد از جمعيت جهان برند قرمز كوكاكوال را به 
رسميت مى شناسند. نام برند، دومين كلمه جهان بعد از 
كلمه okay اســت كه قابل فهم است. اين چيزى است 

كه شما به عنوان برندينگ آن را مى شناسيد!
2- جعبه مقوايى بيش از 100 سال قدمت دارد!

اوليــن جعبه مقوايى مورد اســتفاده در حمل و نقل در 
سال 1903 اختراع شد، در حالى كه كارتن داراى قدمت 

بيشترى است – و در سال 1856 اختراع شد. 
3- بسته بندى هاى اپل

تــا حاال برايتان پيش آمده كه ويدئوى باز كردن بســته 
بندى محصوالت اپل رو تماشــا كنيد، زيبايى و سادگى 
اين بســته بندى ها مثال زدنى است. براى آن كه شركت 
به اين ســطح از كمال برسد يك فرهنگ منحصر به فرد 
را بــراى جعبه هايش رقم زده اســت. اين اثبات مى كند 
كه سردمداران اپل براى بســته بندى محصوالت جديد 
خود روندى خاص را پشــت سر مى گذارند تا هر كدام از 

محصوالتشان خاص و متمايز باشند.
4- جعبه با قابليت گرم شدن در مايكروويو

نودل  توليد  در  پيشرو  كننده  توليد   ،Nongshim
فورى در كره، يك بســته نوآورانه را براى اســتفاده 
امــن در مايكروويو ســاخته اســت. بــه گفته اين 

شركت، مواد افزوده مورد اســتفاده در اين جعبه ها 
مى توانند بدون ذوب شــدن حتى دماى 100 درجه 

كنند. تحمل  را 
5- نايك اولين جعبه هاى كفشى را توليد كرد كه 

به طور كامل از مواد زباله بازيافت بودند
اين شــركت پيشگام در صنعت از نظر توليد بسته بندى 

هاى نوآورانه است. اين جعبه كفش جديدا طراحى شده 
را مى توان به راحتى مانند يك كوله پشتى استفاده كرد و 
عالوه بر اين 100 درصد از زباله هاى بازيافت شده بوجود 
آمده است. مواد مورد اســتفاده براى ساخت اين جعبه 
ها عمدتا  ظرف هاى نوشــيدنى اند. طراحى اين جعبه ها 

توسط يك شركت تايوانى به نام Miniwiz انجام شد.

6- 7 ثانيه اول زمانيست كه آنچه مشترى از برند 
شما درك خواهد كرد

اكثر مشــتريان در طول هفت ثانيه اول از لحظه اى كه 
آنها را مى بينند، تصور يك برند خاص را ايجاد مى كنند. 
بنابراين بســته بندى و ارتباط گرافيكــى از ديدگاه يك 

شركت بسيار مهم است!

لباس  روي  چاپ 
سرمايه گذاري 
مي خواهد كمي 

ــاى  ــن بازاره ــترده ترين و متنوع تري ــى از گس يك
ــاس  ــه و لب ــاپ روى پارچ ــازار چ ــا ب ــاپ در دني چ
اســت كــه بــا روش هــا و سيســتم هاى متنــوع و 

گوناگونى در حال انجام است.
بــه گــزارش مهــر، يكــى از موثرتريــن و به روزتريــن 
ايــن روش هــا در صنعــت چــاپ پارچــه روش چــاپ 
ــن  ــه اي ــا همــان تصعيــدى اســت ك سابليميشــن ي
ــود  ــاص خ ــاى خ ــه مزاي ــه ب ــا توج ــاپ ب روش چ
ــاپ  ــت چ ــمگير در صنع ــرفتى چش ــته، پيش توانس

ــد. روى پارچــه و البســه ايجــاد كن

ــدى  ــا همــان تصعي سيســتم چــاپ سابليميشــن ي
ــون  ــاپ همچ ــاى چ ــر روش ه ــا ديگ ــاس ب در قي
چــاپ  پرينترهــاى  حتــى  و  تامپــو  ســيلك 
و  بيشــتر  مراتــب  بــه  مزايــاى  از  مســتقيم 
ــتگاه  ــت، قيمــت دس ــوردار اس ــرى برخ كاربردى ت
چــاپ روى پارچــه و همچنيــن امكانــات فــوق 
ــاد بســيار كوچــك  ــاده در ســهولت چــاپ، ابع الع
بســيار  چــاپ  هزينــه  و  دســتگاه ها  ايــن 
پائين تــر موجــب شــده كــه ايــن روش چاپــى 
جايــگاه ويــژه اى در ايــن بــازار پــر مصــرف و 

ــد. ــاز كن ــگ ب رنگارن
اوليــه  ســرمايه گذارى  و  آســان  بســيار  كارايــى 
ــتم  ــن سيس ــازار كار اي ــا و ب ــن از مزاي ــيار پائي بس
ــد.  ــاب مي آي ــه حس ــان ب ــران و جه ــى در اي چاپ
ــراى  ســرمايه گذارى كمتــر از 10 ميليــون تومــان ب
ــه  ــده ك ــب ش ــترده موج ــازار گس ــن ب ــه اي ورود ب
بنگاه هــاى  ايجــاد  بــا  گذشــته  ســال  طــى 10 
اقتصــادى كوچــك و زودبــازده در ايــن صنعــت 
ــا  ــتغالزايى ايف ــى و اش ــزايى در كارافرين ــش بس نق

ــد. كن
ــى از  ــايد يك ــه ش ــرت ك ــاپ روى تيش ــتگاه چ دس
ــى در  ــاى چاپ ــن بازاره ــر مصرف تري ــن و پ مهمتري
ــادى  ــد، در ابع ــه خــود اختصــاص مى ده ــان را ب جه
بــا اندازه هــاى پرينترهــاى روميــزى بــدون ايجــاد بــو 
و يــا صــدا و از طريــق پــرس و حــرارت عمــل انتقــال 

عكــس  روى تيشــرت و يــا لبــاس را انجــام مى دهــد. 
ــيار  ــازارى بس ــه ب ــه و البس ــاپ روى پارچ ــازار چ ب
ــركت هاى  ــراد و ش ــه اف ــت ك ــيع اس ــترده و وس گس
فراوانــى در ايــران مشــغول بــه فعاليــت در ايــن 

صنعــت هســتند.
چاپــى  مهــم  بازارهــاى  از  ديگــر  يكــى  امــا 
يــا  و  تبليغاتــى  هدايــاى  روى  چــاپ  بــازار 

ــف  ــوالت مختل ــس روى محص ــازى عك شخصى س
اســت، در ســال هاى اخيــر چــاپ طــرح و يــا 
ــراد  ــه اف ــورد عالق ــا م ــى و ي ــاى خانوادگ عكس ه
اين چنينــى  محصــوالت  و  بشــقاب  ليــوان  روى 
و  ايجــاد  خــود  بــراى  را  مناســبى  جايــگاه 
ــود اختصــاص داده  ــه خ ــيارى را ب ــداران بس طرف

ــت. اس

بنــدى  بسته  صنعت  درباره  جالب  اطالعات 
جهــان سراسر  در 

■ صنعت بسته بندى پر از شگفتى است!

ــن ــا همــان تصعيــدى اســت كــه اي سابليميشــن ي
ــود خ ــاص ــاى خ ــه مزاي ــه ب ــا توج ب ــاپ چ روش
ــاپ ــت چ ــمگير در صنع ــرفتى چش ــته، پيش توانس

ــد. البســه ايجــاد كن روى پارچــه و
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