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شاهواری

از آنجایی که یکی از اهداف گروه بازرگانی ســپکا برآورده کردن تقاضای چاپخانه داران محترم در 
راســتای کیفیت باالی مرکب بوده، این شــرکت اقدام به واردات مرکب های چهار رنگ ویدان که 

دارای باالترین رده تولید و کیفیت در کشــور کره جنوبی می باشد، کرده است.

گروه بازرگانی سپکا

تهیه و توزیع ملزومات چاپ، نماینده انحصاری مرکب دایهان کره، کویوتو ویوپکس

آدرس: دروازه دولت، سعدی شمالی، خیابان نادری، کوچه 
خانقاه مطهریه، پالک 5

تلفن: 77623580-4  -  77618486
88314973-88820461

www.sepka.org :وب سایت

با ما باشید، حرفه ای باشید

بزرگترین مرکز پخش الکل ایزو پروپیل اورجینال در سراسر کشور
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له مقا سر

گذر از چاپ سنتی و مهارتی به چاپ دانش بنیان و تکنولوژیک

 همایون امیرزاده، مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

صنعت چاپ ایران به عنوان یکی از صنایع پیشــگام دارای فراز و نشیب 
فراوانی بوده است. زمان شــکل گیری یا تولد صنعت چاپ په شکل فعلی 
آن مصــادف بود با جریان های سیاســی-اجتماعی جامعه ایران. تحوالت 
اجتماعــی و سیاســی ایران قبل از ســال 1357 در حوزه چاپ و نشــر 
تأثیرات عمیقی بر نوع نگاه حاکمان وقت بر صنعت چاپ کشــور داشت. 
از ایــن رو پیش از انقالب جمهوری اســالمی ایران، نــگاه امنیتی بر این 
صنعت غلبه داشــت. متاســفانه این نگاه منجر به تدوین قوانینی شد که 
دســت و پای صنعت چاپ کشور را بست و امکان همراهی این صنعت با 

تکنولوژیکی مدرن سلب شد.  تحوالت 
در گذر زمان برای رهایی از دشــواری های مضاعف و قوانین دست و پاگیر 
این صنعت تالش های بایســته ای انجام نشــد و در حال حاضر این قوانین 
همچنان دســت و پای فعاالن این بخش را بسته اســت و مانع از تحرک و 

پوایی این صنف شده است. 
اگرچه با پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی نگاه امنیتــی به نگاه های 
فرهنگی در حوزه چاپ تغییر پیدا کرده اســت، اما برخی از قوانین دست و 
پاگیر همچنان مانع شــکوفایی این صنعت شده است. نگاه صرف صنعتی و 
آماتوری به هنر-صنعت چاپ یکی از موانع جدی رشــد و توسعه این صنعت 

در ایران محسوب می شود.
 تاکنــون عمده توجه فعــاالن، برنامه ریزان و سیاســت گذران معطوف به 
تقویت نگاه مهارتی به این صنعت بوده است و این در حالی است که سرعت 

تغییرات مدرن و تکنولوژیکی صنعت گرایش دانش بنیان پیدا کرده است. 
به نظر می رســد در این عرصه با رویکرد دانش بنیان فاصله بسیاری وجود 
دارد و مانع از بهره وری مطلوب در جهت توســعه صنعت چاپ بوده اســت. 
وجود بیش از پنج هزار و 500 واحد چاپی در کشــور و فعالیت قریب به 25 
هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این عرصه ظرفیت قابل اعتنایی 

است که می تواندن در به ثمر رساندن آرمان  های اقتصاد مقاومتی در صنعت 
چاپ، نقش آفرین باشد. 

در این حوزه کارشناســان بــر این باورند که توجه اصولــی به زیربناهای 
بنیادین صنعت چاپ کشــور می تواند در عدم وابســتگی کشــور به واردات 

کاالهای چاپی موثر واقع شود. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در جایگاه نظارتی و حمایتی از بخش فرهنگی 
صنعت چاپ تاکنون از ظرفیت های در اختیار به نحو مطلوب استفاده کرده و با 
انسجام بخشی به صنوف مرتبط برای ایجاد و تبیین شورای سیاستگذاری و تالش 

جهت راه اندازی بانک های جامع اطالعات نقش آفرین بوده است. 
تشــویق فعاالن این صنعت به ایجاد نهادهای صنفــی، ارایه آموزش های 
مهارتی به فعاالن این بخــش و هماهنگی با مجموعه های متناظر در دولت 
جهت پاسخگویی به مطالبات رسوب شــده از جمله اقدامات این وزارتخانه 

طی سال  های اخیر بوده است.
اما ظرفیت صنعت چاپ کشــور به گونه ای اســت که صرفــا نمی توان به 
حوزه های حمایتی و نظارتی بسنده کرد. این یک واقعیت غیرقابل انکار است 
که صنعت چاپ بخش عمده ای از زیربخش صنایع کشــور محسوب می شود 
و نقش ســازمان های متولی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود 

فضای کسب و کار این حوزه بر کسی پوشیده نیست. 
زمان آن رســیده است که بعد از یک دوره فترت طوالنی در بخش صنعت 
چاپ، نگاه ویژه ای به این صنعت شــود تا از این منظر ضمن تغییر نگاه های 

مهارتی به دانش  بنیان، سهم ایران در بخش چاپ جهان بهتر دیده شود. 
گذر ســریع از فضای سنتی به کار و کســب در فضای تکنولوژیکی، 
طراحــی نقشــه راه، جانمایــی واقع بینانه جایگاه صنعــت چاپ ایران 
در ســند 1404 می تواند شــاخص اطمینان بخشــی جهت ریل  گذاری 

فعالیت های نوین صنعت چاپ کشــور باشد.
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هیچ کس بر ورود 
قطعات بی کیفیت 
نظارت ندارد

سرطان قطعات نامرغوب، 
صنعت چاپ ایران را به 
کما برده است

یکی از مشکالت اصلی چاپخانه داران 
ایران تهیه لوازم و قطعات نامرغوب 
ماشین آالت است. چاپخانه داران ایرانی با 
بحران قطعات یدکی بی نام و نشان چینی 
و... مواجه اند. آنها می گویند هیچ کس 
حاضر نیست از قطعه نامرغوب در دستگاه 
چاپ خود استفاده کند ولی آنچه باعث 
می شود که این موضوع روز به روز به رشد 
خود ادامه دهد کمبود منابع مالی اکثر 
چاپخانه داران است که با دست خالی 
برای خرید قطعه مواجه  اند. آن ها در این 
دوران رکود قادر به خرید قطعه مرغوب 
و بادوام نیستند. به راستی چرا دولت و 
اتحادیه ها هیچ نقشی را برای »نظارت« 
در این راه ندارند و خود را کنار کشیده اند 
و واسطه ها و دالالن با خیال راحت هر 
بالیی را بر سر این صنعت می آورند و 
در این هرج ومرج پول های خوبی را به 
جیب می زنند و به بوجودآورندگان این 
فضا درود می فرستند که آن ها را به نان 
و نوایی رسانده اند. جای تاسف است که 
این موضوع آنقدر عادی شده است که 
دیگر »مساله« نیست و قطعات مرغوب 
در قفسه ها خاک می خورند و قطعات 
نامرغوب در بازار جوالن می دهند و 
هیچ کس هم جرأت برخورد با آن ها را 
ندارد. به درستی داستان جالبی برای 
کشور ماست که خود دولت که مجری 
قانون در این راه است بی قانونی »مستمر« 
را تایید می کند و بازار را به حال خود رها 
ساخته است. گزارشی که در پی می آید 
کالبدشکافی این جریان مسموم و بیمار 
است که عادی شده است.

 هانیه صراف زادگان

پرداخت  و  ماشــین  به  بیشــتر   خسارت 
هزینه های متعدد

مدیر  اســفرجانی،  شاهین 
فروش شــرکت ایران روتاتیو 
دربــاره نقش شــرکت ایران 
روتاتیــو در تامیــن قطعات 
یدکی صنعت چــاپ ایران و 
نقــش عملکرد این شــرکت 
در مواجه با قطعات نامرغوب 
گفت: شــرکت ایران روتاتیو با بیش از 70 سال سابقه 
در صنعت چاپ و همچنین بیش از 24 ســال سابقه 
نمایندگی شــرکت هایدلبرگ در ایران همواره تمامی 
تالش خود را بــرای عرضه قطعات یدکی اورجینال و 
اصل به کار بســته اســت. تجهیز انبار قطعات یدکی 
شــرکت ایران روتاتیو با بیش از 3000 نوع قطعه پر 

مصرف گواه این تالش است. 
وی افزود: قطعــات یدکی اورجینال موجود در انبار 
شرکت ایران روتاتیو از کمپانی های بزرگ هایدلبرگ، 
گالوس، پالر، هونر، گالنز اند جنسن و سایر کمپانی ها 
که نمایندگی آن ها را برعهده دارد، تامین می شود. با 
توجه به حجم و تنوع ماشین های چاپ هایدلبرگ در 
بازار ایران که بیش از 80 درصد ماشــین آالت موجود 
را تشــکیل می دهد و نــوع قطعات موجــود در این 
ماشین آالت، تهیه و تأمین و نگهداری قطعات مصرفی 
آن ها در اولویت کاری شــرکت ایران روتاتیو به عنوان 
نماینده انحصاری کمپانی هایدلبرگ قرار داده است.  
اسفرجانی نقش شرکت ایران روتاتیو به عنوان تنها 
تامین کننده رسمی و قانونی قطعات یدکی اورجینال 
ماشین آالت هایدلبرگ را بســیار با اهمیت دانست و 
گفت: ایران روتاتیو با تجهیز انبار قطعات یدکی خود 
نیازهای اهالی صنعت چاپ را مرتفع می سازد. دیدگاه 
شــرکت ایران روتاتیــو به عنوان نماینــده انحصاری 
کمپانی هایدلبرگ، عرضــه قطعات یدکی به صورت 
مستمر و با برنامه بلند مدت به مشتریان است. هدف 
شــرکت ایران روتاتیو حمایت از صنعت چاپ و ایجاد 
امنیت در بازار قطعات و همچنین جلوگیری از ایجاد 
خسارت به ماشین آالت و سرمایه چاپخانه داران است.

وی افزود: شــرکت ایــران روتاتیو عــالوه بر اخذ 
نمایندگی های  دارای  هایدلبرگ  شــرکت  نمایندگی 
شــرکای تجاری این شــرکت مانند گالــوس، پالر، 
معتبر ســازنده  نمایندگی های شــرکت  همچنیــن 
ماشــین آالت پیش از چاپ و پس از چــاپ از قبیل 
ماشــین آالت دایکات، جعبه چســبانی، سلفون کشی 
و پنجره زنــی و همچنین چاپ فلکســو و گراور مانند 
شرکت های ســوما، چروتی، هونر و گالنز اند جنسن 

به راستی نقش دولت در این 
هرج ومرج کجاست؟

اســت که براساس نوع فعالیت شرکت ها نسبت به تأمین 
قطعات یدکی اورجینال از این شرکت ها اقدامات الزم را 
انجام می دهد. شــایان ذکر است در راستای حفظ کاالی 
سرمایه ای مشــتریان و براساس سیاست گذاری مدیریت 
شرکت ایران روتاتیو کلیه قطعات موجود در انبار قطعات 
یدکی شــرکت ایران روتاتیو اورجینال بوده و از ســوی 

کمپانی سازنده تامین می شود. 
مدیر فروش شرکت ایران روتاتیو به مشکالت اقتصادی 
و قدرت خرید پایین کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه به 
دلیل مشکالت اقتصادی و قدرت خرید پایین در کشور، 
مردم به سوی کاالهای با کیفیت پایین و قیمت ارزان تر 
سوق پیدا کرده اند. این شرایط باعث شده است که تمایل 
چاپخانه داران برای تأمین قطعات یدکی با قیمت ارزان تر 
باال رفته و فرصت مناســب برای سوءاستفاده برخی افراد 
و شرکت ها فراهم شــود. با توجه به اینکه این شرکت ها 
قطعــات غیراورجینــال را از کشــورهایی ماننــد هند، 
اندونزی، ترکیه و... بــا قیمت های غیرمتعارف خریداری 
کرده و به چاپخانه داران به عنوان قطعات یدکی اورجینال 
عرضه می کنند، ســوء استفاده های مالی خود را از اهالی 
صنعــت چاپ می کنند و در ازای آن باعث ایجاد صدمات 

به ماشین آالت نیز می شوند. 
وی اشاره کرد: شــرکت ایران روتاتیو با تأمین قطعات 
یدکی اورجینال و اصلی که به طور کامل از ســازندگان 
ماشــین آالت خریداری می شــود و ورود این قطعات از 
طریــق گمرکات رســمی ایران و همچنیــن با پرداخت 
تمامــی حقــوق گمرکی و ترخیــص کاال و حمل و نقل 
اســتاندارد قطعات از کمپانی هایدلبرگ وارد می شود که 
تمامی اســناد و مدارک آن جهت ارایه موجود است. به 
طور قطع این اقدامات قانونی و پرداخت عوارض و حقوق 
قانونی در قیمت قطعه تاثیر خواهد داشت. البته مشتریان 
وفادار و هوشمند این شرکت با اذعان به این موضوع و در 
راستای حفظ امنیت کاالی سرمایه ای خود و جلوگیری 
از صدمات اقتصادی به کشور از قطعات یدکی اورجینال 

استفاده می کنند.
اسفرجانی در پاســخ به سوال خبرنگار چاپ و نشر که 
چه کســی باید بر تولید و توزیع قطعــات صنعت چاپ 
نظارت کند اظهار داشت: به این پرسش باید از جنبه های 
قانونی پاسخ داده شود. قطعا ارگان ها و متولیانی به منظور 
نظارت بر تولیــد وجود دارند کــه تولیدکنندگان طبق 
قوانین و ضوابط وضع شــده به فعالیت مشغول هستند. 
از آن جمله می توان بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اشــاره کرد که کارخانجات و کارگاه های تولیدی زیر نظر 
این ارگان فعالیت می کنند. کارگاه های کوچک هم تحت 
نظارت اتاق اصناف به تولید می پردازند. صنعت چاپ هم 
مانند سایر صنایع در زمینه تولید تحت نظارت ارگان ها و 
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سازمان های دولتی قراردارد.
وی افزود: نکته دیگری که باید به آن اشــاره 
کنیم سپردن ماشین چاپ به دست تعمیرکارانی 
اســت که به صورت غیرحرفــه ای، بدون تعهد 
و همچنین با تشــخیص های اشتباه به صاحب 
ســرمایه توصیه می کنند کــه از قطعات یدکی 
غیراصلی بی کیفیت استفاده کنند. این کار باعث 
خسارت بیشتر به ماشین و پرداخت هزینه های 

متعدد تعمیرات خواهد شد. 
اســفرجانی درباره وظیفه ارشــاد، تعاونی ها و 
اتحادیه ها در تامین قطعات یدکی صنعت چاپ 
یادآور شــد: می توان تقســیم بندی انجام داد و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و اتحادیه ها 
را در یــک حوزه قرار داد. ایــن دو ارگان نقش 
سیاســت گذاری و حمایتــی از صنعت چاپ را 
برعهده دارند. در خصوص واردات قطعات یدکی 
اورجینال می توان بــه موضوع حقوق و عوارض 
گمرکی اشــاره کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و اتحادیه ها نقش مهمی در کاهش این 
عوارض دارنــد در نتیجه قیمت قطعه اورجینال 
نیــز کاهش خواهد یافــت. از دیگر وظایف این 
دو ارگان ممانعــت از ورود قطعات یدکی قاچاق 
اســت. همچنین اتحادیه ها و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی می توانند با اتخاذ سیاست های 
درست از فعالیت برخی افراد سودجو که ماهیت 
فعالیت آن ها با چیزی که تبلیغ می کنند مغایرت 
دارد، ممانعت به عمل آورد. این کار از تشویش 

اذهان مصرف کنندگان جلوگیری می کند.
وی افــزود: انتظار می رود ایــن دو ارگان در 
جهت حمایت و پشــتیبانی صنعــت چاپ و با 
کمک نمایندگی ها به آمــوزش در زمینه حفظ 
سرمایه های ملی بپردازند. یکی از این آموزش ها 
اســتفاده از قطعات یدکــی اورجینال در جهت 
جلوگیــری از ایجاد خســارت به ماشــین آالت 
ســرمایه ای چاپ اســت. همچنین سوق دادن 
فضای تولید به ســمت استاندارد با شاخص های 
پذیرفته شــده جهانی از دیگر مــوارد حمایتی 

است.
اســفرجانی اشاره کرد: تعاونی ها به عنوان یک 
بنگاه اقتصادی بر اساس ضوابط و قوانین تعریف 
شده در قانون باید به فعالیت های اقتصادی خود 
بپردازند. به هر شکل به طور یقین مطابق عرف 
و اســتانداردهای موجود در جهان و با توجه به 
تجربه جهانی بهترین منبعی که می تواند در این 
زمینــه امنیت را در بازار ایجاد کند کمپانی های 
تولیدکننده و نمایندگان آن ها در هر کشــوری 

هستند.
به گفته اســفرجانی یکی دیگــر از کانال های 
واردات قطعات بی کیفیت و غیراصلی به کشــور 
از طریق واردات ماشین آالت کارکرده و فرسوده 
است. در هنگام واردات ماشین دست دوم تعداد 
زیــادی از اقالم قطعات یدکی بــه عنوان لوازم 
جانبی در کنار این ماشــین آالت وارد می شوند. 
در ایــن موارد فقــط حقوق گمرکی ماشــین 
پرداخــت می شــود و قطعــات غیراصلی بدون 

پرداخت هیچ هزینه گمرکی وارد کشــور 
شــده و با قیمت های پایین به مشــتریان 
عرضه می شــود و سود کالن عاید دالل ها 

می شود.
وی در پایــان از چاپخانــه داران عزیــز 
وگرامی تقاضا کرد به منظور حفظ سرمایه 
خود از قطعات یدکی اورجینال اســتفاده 
کنند تا بیش از این بــه صنعت و اقتصاد 

کشورمان لطمه وارد نشود.

 آگاهی مشتریان و مصرف کننده ها 
افشین فرنگی، مدیرعامل 
در  گرینفیلــد  شــرکت 
خصوص استفاده از قطعات 
نامرغــوب در صنعت چاپ 
ایران و تاثیــر آن گفت: به 
چند دلیل می توان استفاده 
قطعات  از  چاپخانــه داران 
نامرغوب را توضیح داد، اولین دلیل این اســت که 
دستگاه های صنعت چاپ فرسوده است و بعضی از 
کمپانی ها در خصوص بعضی از مدل های دستگاه ها 
ســرویس دهی قطعات ندارند. هــر کمپانی، برای 
ماشین آالت خود دوره تامین قطعه دارد. به عنوان 
مثال کمپانی ها در ابتدا ذکر می کند که دستگاهی 
با مدل خاص را تا 20 ســال خدمات می دهد. بعد 
از گذشــت این دوره بیســت ســاله یا به سفارش 
مشتریان قطعات یدکی ارایه می دهد و یا سفارش و 

سرویس دهی قطعات یدکی را قطع می کند.
وی افزود: دستگاه های با عمر زیاد در بازار صنعت 
چــاپ ایران در حــال کار و فعالیت هســتند ولی 
متاسفانه کمپانی های تولیدکننده، سال ها است که 
این دســتگاه ها را از رده تولید خود خارج کرده اند. 
در نتیجــه کمپانی هــای کوچک تــر تامین کننده 
قطعات یدکی فرصت را غنیمت شمرده و وارد بازار 
کار می شوند و با کیفیت های پایین تر قطعات یدکی 

غیراصل را ارایه می دهند. 
فرنگی در ادامه اشــاره کرد: دلیل دیگر استفاده 
از قطعــات غیراورجینــال، گرانی قطعات اســت 
آن هم بــه دلیل برابر نبودن ریال بــا دالر و یورو 
اســت. در گذشته اگر یک قطعه را صد هزار تومان 
خریداری می کردیم امروزه به علت بی ارزش شدن 
پول کشــورمان باید همان قطعه را با بهای پانصد 
هزار تومان خریداری کنیم، این در صورتی اســت 
که قطعه از لحاظ ارزی در چند ســال گذشــته با 
قیمت یکســانی عرضه شده است. همین امر باعث 

می شود چاپخانه داران به اجبار برای تهیه قطعات 
یدکی مورد نیازشان به سمت بازارهای ارزان قیمت 

حرکت کنند.
وی در ارتبــاط بــا مضرات اســتفاده از قطعات 
نامرغوب عنوان کرد: متاســفانه استفاده از قطعات 
یدکی غیراصل ضررهای بســیاری را در پی دارد. 
قطعه نامرغوب بــه آلیاژ و کیفیــت متریال مواد 
مورد مصرف قطعه مرتبط می شــود ولی متاسفانه 
همیشــه در انتخاب قطعات ظاهــر را می بینیم و 
مالک قضاوت قرار می دهیم در صورتیکه جزییات 
فنی بسیار مهم تر است و باید در اولویت انتخابمان 

باشد. 
مدیرعامل شرکت گرینفیلد با بیان مثالی اشاره 
کــرد: به عنوان مثال قطعه فابریکی 5-10 ســال 
طول عمــر دارد و دارای اســتانداردهای کارخانه 
است ولی قطعه مشابه آن دارای طول عمری برابر 
با یک ســوم قطعه اصلی است و مدت زمان کاری 
آن تقلیل پیدا می کند و باعث می شــود دوره های 
سرویس دســتگاه کاهش پیدا کند و هزینه ها به 
واسطه سرویس های مکرر دستگاه و توقف دستگاه 

برای تعویض قطعه باالتر رود. 
وی به باورهای اشــتباه و رایج در این خصوص 
اشــاره کرد و گفت: اگر قیمــت قطعه اصل را صد 
هزار تومان تصور کنیم و قیمت تقلبی همان قطعه 
50 هــزار تومان باشــد. معموال تفکــرات اینگونه 
اســت که اگر دو بار قطعه تقلبی را استفاده کنیم 
تــازه به اندازه هزینه کردن قطعه اصلی اســت. از 
جهتی ممکن اســت این فرضیه درست باشد ولی 
اگر جوانب دیگر را بررســی و توقف هایی که برای 
تعویض قطعه و خرابی دســتگاه به وجود می آید و 
زمانی که دستگاه به علت تعویض قطعه کار چاپی 
انجام نمی دهد را محاســبه کنیم، پی می بریم که 
استفاده از قطعه نامرغوب بیشتر زیان آور است تا 
سودآور و معموال روزی چند میلیون بابت نداشتن 
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تولید ضرر داده اســت. پس اســتفاده از قطعات 
نامرغوب هم به صورت مســتقیم و هم به صورت 

غیرمستقیم به کار لطمه وارد می کند. 
فرنگی درباره ارایه راهــکار در قبال خریداری 
قطعــات نامرغوب در صنعت چــاپ تاکید کرد: 
بهتریــن مســاله این اســت که چاپخانــه داران 
بــه نمایندگی های هر ماشــین اعتمــاد کنند و 
نمایندگی هــا را موظف به تامیــن قطعات کنند. 
البتــه باید سیســتمی بــر قیمت هــای قطعات 
یدکــی نظارت و کنترل داشــته باشــد. قطعات 
یدکــی و خدمات پس از فروش برای هر کمپانی 
هزینه بر است ولی متاسفانه مصرف کننده تنها به 
قیمت ارایه شــده می اندیشند. به طور مثال اکثر 
چاپچی ها اذعان دارند کــه نمایندگی ها قطعه را 
گران می فروشــند و دلیلشــان هم این است که 
کارخانه قطعه را از نمایندگــی ارزان تر می دهد. 
مشتریان به این مساله نمی اندیشند که نمایندگی 
هزینه قطعه داده اســت و این قطعه سالیان سال 
در انبار دپو شده است تا هر کس اعالم نیاز کرد به 
سرعت در اختیار مشتری قرار دهد ولی متاسفانه 
ارزش افزوده خواب ســرمایه را حساب نمی کنند 
در صورتــی که اگر این مــوارد را در نظر بگیریم 
قیمت هایــی کــه نمایندگی ها اعــالم می کنند، 
منطقی است. اگر مشتری به این مسایل پی ببرد 
که قطعه نگه داشــتن برای سرویس دهی در هر 
کمپانی بار مالی دارد. آن زمان تفاوت ها را درک 
می کند. ولی متاسفانه کسانی که قطعه نامرغوب 

می فروشند فروش خوبی دارند.
وی تاکید کرد: آگاهی مردم و مشتریان برای تهیه 
قطعه فابریک و اصلی از نمایندگی ها نیازمند داشتن 
اطالع مسایلی از قبیل، خواب سرمایه و تامین قطعه 
از کانال های قانونمند است ولی بسیاری از قطعه های 
نامرغــوب بدون هزینه گمرکی از طریق چمدانی و 

مسافری وارد کشور می شود.
این کارشناس چاپ خاطرنشان کرد: نمایندگی 
یک قطعه را به طور رسمی خرید می کند و سپس 
از مجاری گمرکی ترخیص می کند. ارزش افزوده 
کاال و مالیــات را پرداخت کرده و در حســاب و 
کتــاب دارایی ثبت می شــود. طبیعی اســت با 
عبــور از تمامی این مراحل قانونی قیمت ها باالتر 
می رود. بعضی از عزیزان مشــتری متاسفانه این 
شــناخت را ندارند و اگر هم داشته باشند توجه 
نمی کننــد. آگاهی مشــتریان، مصرف کننده ها و 
آگاه کردن نمایندگی ها که چه مســئولیت هایی 
در قبال پاســخگویی تامین دارنــد، بزرگ ترین 

مشکالت را در این راه حل می کند.

 وارد آمدن صدمــه ای جبران ناپذیر به 
دستگاه

محمود پیشــعلی، مدیر داخلــی چاپ فرارنگ 
آریا درباره استفاده از قطعات یدکی نامرغوب در 
صنعت چاپ عنوان کرد: یکی از دالیل استفاده از 
قطعات یدکی غیراصلی را می توان به این موضوع 
مرتبط دانســت که یا معموال کمپانی ها قطعات 

که  زمانی  در  را  یدکــی 
قطعه  نیازمند  چاپچی ها 
هســتند را ندارنــد و یا 
برایشــان  قطعه  تهیــه 
ســخت اســت و ایــن 
عوامــل باعث می شــود 
و  تولیدکننــدگان  کــه 
چاپچی هــا مجبور شــوند که به ســراغ تهیه 

قطعات غیراصلی بروند. 
وی در خصوص ضرر و زیان استفاده از قطعات 
نامرغوب و غیراصلی گفت: بنده نیز به اجبار از 
قطعات نامرغوب اســتفاده کــرده ام. در ارتباط 
با زیان اســتفاده از قطعات غیراصل می توان با 
مثالی توضیح داد مثاال بلبرینگ اصل دوســال 
طول عمــر دارد و بلبرنگ نامرغوب و غیراصلی 
بعد از یک تا دو ماه خراب می شد و ضرر و زیان 
می رساند. بلبرنگ غیراورجینال عالوه بر اینکه 
مدت طول عمر آن کوتاه است، ساچمه های آن 
نیز زود می ریزد و البه الی سیلندرهای ماشین 
می رود و به قسمت های مختلف ماشین آسیب 
می رساند. زمانی که ساچمه ها می ریزد باید دانه 
دانه 30 ســاچمه را پیدا کنیم که در ماشــین 
نماند و ضایعات زیادی در بر نداشته باشد ولی 
با این همه گاهی به قســمت اصلی دســتگاه 
صدمه وارد می شــود. بیشــتر چاپخانه داران از 

استفاده قطعات نامرغوب صدمه خورده اند.
پیشــعلی افزود: باید منصفانــه به قضیه نگاه 
کــرد. نمایندگی ها نیز نمی تواننــد تمام لوازم 
یدکی مورد نیاز چاپچی ها را داشــته باشتند و 
معموال 10 درصد از قطعات یدکی را می توانند 
داشته باشند و 90 درصد قطعات باید در زمان 

خرابی دستگاه سفارش داده شود.
پیشعلی اشــاره کرد: توصیه من به چاپچی ها 
در زمان خرابی قطعه ای از دستگاه چاپ و پیدا 
نکردن قطعه اصل این اســت که در جستجوی 
بازار از افراد کارشناس استفاده کنند، زیرا همه 
قطعــات در بازار موجود نیســتند و برای وارد 
آمدن آسیب کمتر به دستگاه از بعضی قطعات 
مانند بلبرینگ ها که در بازار مشــابه آن وجود 

دارد، قطعه بهتر را انتخاب کنند.

 مشخص نبودن تفاوت اصل و غیراصل 
قطعات 

متواضــع،  حمیــد 
مدیرعامــل چاپ ابیانه 
از  استفاده  خصوص  در 
نامرغوب  یدکی  قطعات 
درســت  کرد:  عنــوان 
چاپخانه داران  که  است 
نبایــد از قطعات یدکی 
غیراورجینال اســتفاده کنند ولی بعضی اوقات 
به اجبار مجبور می شــوند و راهی جز استفاده 
از قطعات غیراورجینــال ندارند البته این خود 
به دو صورت اســت گاهی قطعــه مورد نیاز در 

دستگاه خراب و باعث از کار افتادن دستگاه می شود 
و نیازمند تهیه قطعه یدکی است و تهیه اورجینال آن 
هم زمانبر و هم بســیار گران است و با فضای کسب 
و کار فعلی چاپخانه ها که اغلب ماشــین ها فرســوده 
هستند و از حدود 12 سال گذشته تکنولوژی جدید 
جایگزین ماشین های فرسوده نشده است این خود به 
نوعی گرفتاری است و این مشکل در بین چاپخانه ها 

گسترش پیدا کرده است.
وی افزود: کمپانی ها نمی توانند تمامی وسایل یدکی 
مورد نیاز چاپخانه داران را در انبار خود نگهداری کنند 
و این نیز درست است، زیرا این حرکت سرمایه بسیار 
بزرگی می طلبد، تنها رفع نیازهای یک ماشین چهار 
رنگ دو ورقی اسپیدمســتر که دارای تعداد قطعات 
بســیار زیاد است ســرمایه زیادی نیاز دارد و معموال 
هیچ نمایندگی چنین ســرمایه گذاری کالنی را انجام 
نمی دهد که شــاید روزی چاپخانه داری به آن قطعه 
نیاز پیــدا کند. در این صورت قطعه مورد نیاز باید از 
خارج از کشور با گشایش اعتبار تهیه شود ولی زمان 

بسیار با ارزش است. 
به گفته وی دومین مســاله بسیار مهم در انتخاب 
قطعات یدکی، کیفیت کار اســت، بلبرینگ معمولی 
در بازار زیاد اســت و من که چاپچی هســتم تفاوت 
اصل و غیراصل آن را متوجه نمی شــوم. حتی جعبه 
آن ها دارای شــکل یکسانی است ولی آلیاژهای آن ها 
متفاوت اســت نوعی که ارزان تر اســت یکی دو ماه 

بیشتر کار نمی کند.

 رضایــت از تهیــه قطعــات یدکــی از 
نمایندگی های معتبر 

حمیدرضا جواهری، مدیرعامل 
چاپ آرتا در ارتباط با اســتفاده 
از قطعات یدکی غیراصل گفت: 
استفاده از قطعات یدکی اصل و 
مرغوبیت آن بســیار مهم است. 
قطعــه یدکی نامرغــوب زمانی 
که بر روی دســتگاه چاپ بسته 
می شود، از کیفیت کار چاپی می کاهد. به عنوان مثال 
اگر نورد دستگاه غیرمرغوب باشد کار پرز می گیرد و 
پوسته می اندازد و استانداردهای الزم را ندارد و زودتر 

مستهلک می شود.
جواهری در ادامه اشاره کرد: همیشه سعی کرده ایم 
قطعاتی که احتمال خرابی آن می رود از کمپانی های 
معتبر به عنوان یــدک تهیه کنیم تا در زمان خرابی 
ناگهانی قطعه، دســتگاه چاپ از کار نیافتد. به عنوان 
مثال مرکب دان دســتگاه چاپ ما زود به زود خراب 
می شود. برای اینکه به مشکل برخورد نکنیم دو عدد 
مرکب دان یدک در انبار نگهداری می کنیم و بسیار از 
تهیه قطعات یدکــی از نمایندگی های معتبر رضایت 

داریم.
به گفته جواهری استفاده از قطعات یدکی مرغوب 
یا نامرغوب به نوع مدیریت چاپخانه ها مرتبط اســت، 
مدیریت چاپخانه تشــخیص می دهد که قطعه اصلی 
تهیه کند یا قطعه نامرغوب چینی و یا هندی را برای 

دستگاه چاپ خود تهیه کند.
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جای خالی ایرانیان 
در نمایشگاه لیبل 
شیکاگو

گفتگو با علی مخزن، 
مدیریت چاپ طالیه مرجان 
برای حضور در نمایشگاه 
لیبل شیکاگو آمریکا

 علی مخزن، مدیر چاپ طالیه مرجان با 
تمام مشکالت پیش روی با تالش و انگیزه 
مضاعف در نمایشگاه لیبل شیکاگوی 
آمریکا شرکت کرد. همین موضوع باعث 
شد که بعد از برگشت از این نمایشگاه 
گفتگویی را در خصوص کم وکیف این 
نمایشگاه با ایشان داشته باشیم. 
نمایشگاهی که از سیزدهم تا پانزدهم 
سپتامبر هر دو سال یکبار در آمریکا 
برگزار می شود. 

 فاطمه مهدوی
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 بازدید از چنین نمایشگاه هایی 
چه دستاوردهایی دارد؟

چنیــن  از  بازدیــد  گفــت  بایــد 
تا  می شــود  موجب  نمایشــگاه هایی 
چاپخانه داران  ماشین،  سازندگان  بین 
اطالعات  تبــادل  تولیدکننــدگان  و 
صــورت گیرد و عموم کســانی که با 
صنعت چاپ آشــنا هستند از آخرین 
لیبل  تولیدی در زمینه  فن آوری های 
که به نمایش گذاشته می شود اطالع 

یابند.

 آیــا در ایــن نمایشــگاه، 
غرفه دارانی از ایران نیزحضور داشتند؟

مــن به عنوان تنها چاپخانه دار در این نمایشــگاه 
شــرکت کــردم و ایده های خیلی خوبــی گرفتم و 
متاسفم که چرا باید از کشورم حتی یک غرفه به نام 
ایران در آن نمایشگاه بزرگ شرکت نکرده باشد چرا 
که با این عمل پرچم ایران در نمایشــگاه برافراشته 
می شد و این مساله باید مورد توجه دولتمردان قرار 
گیرد تا در آینده برای این رویدادها برنامه داشــته 

باشیم.

 دلیل اینکه از ایران چاپخانه داری در این 
نمایشگاه شرکت نکرده چه بود؟ 

 دلیل آن هزینه هاست. دولت و متولیان امور چاپ 
در تمــام دنیا از همه غرفــه داران خود برای حضور 
در نمایشــگاه حمایت می کنند. مثال در کشور چین 
50 درصد هزینه غرفه داران را دولت چین پرداخت 
می کند ولی در کشــور ما چــون حمایت کننده ای 
نداریم بنابراین فقــط من به عنوان بازدیدکننده در 
این نمایشگاه ها شرکت کردم. باید گفت اصل کسب 
وکار در رقابت اســت چرا که رقابت در دنیا همیشه 
ســازنده است، رقابت سالم تکنولوژی را جلو خواهد 
بــرد و حضور در صحنه ای مانند نمایشــگاه یکی از 

مهم ترین عنصر پیشبرد صنعت است. 

با   آیا دولــت آمریکا همــکاری الزم را 
مهمانان داشت؟

دولت آمریــکا کاری به بیزینس نــدارد. من به 
هزینــه خودم رفتم و با هزینــه خودم ویزا گرفتم 
و هیچ حمایتی نشــدم البته خیلی از دوســتان از 
طریق انجمــن صادرکنندگان چــاپ ایران اقدام 
کردند ولی موفق نشــدند که ویــزا بگیرند. البته 
مهندس عابدیــن در این خصوص بســیار تالش 
کردند ولی میسر نشد چون اینگونه انجمن ها باید 
از ارگان های مربوطه، باالترین حمایت مالی شوند 

که این اتفاق در کشور ما هنوز نیافتاده است و بحث 
مســاله سیاسی ایران آمریکا هم مزید علت است.

 آیا از دیگر کشــورهای خارجی نیز شرکت 
کرده بودند؟

صاحبان برندهای اصلــی صنعت لیبل جهان از اروپا 
وآمریکا و چند شرکت چینی در این نمایشگاه شرکت 

کرده بودند.

 دستاوردهای شما به عنوان تنها کسی که از 
ایران به هزینه خودتان به این نمایشگاه رفتید 

چه بود؟ 
بهترین دستاورد بنده خرید دو دستگاه لیبل بود. البته 
باید گفت حســن اینگونه نمایشگاه ها انتخاب در زمان 
کم و با هزینه کم اســت. مشــاهده کارایی دستگاه ها، 
شــنیدن بهترین نظرات کارشناسی، دیدن غرفه آرایی 
خیلی عالی و مشــاهده رونمایی از بهترین ماشین های 

روز دنیا از دیگر دستاوردهای این نمایشگاه بود. 

 ارزیابی شما از این نمایشگاه چه بود؟
ارزیابی بســیار خوبی از این نمایشگاه دارم چراکه 
به خواســته های از پیش تعیین شــده خودم رسیدم. 
نکته مهم دیگر اینکه مــا ایرانی ها کمتر به زمان در 
کارمان توجــه داریم ولی در آنجا بــه مفهوم واقعی 
درک درســتی از زمــان ومصرف آن وجــود دارد و 
مســاله بعدی عدم توجه ما به بازار شناســی اســت 
چرا وقتی شخصی دســتگاهی را وارد کشور می کند 
خیلی ها بــدون تحقیق و نیازســنجی اقدام به وارد 
کردن همان دســتگاه مشــابه می کنند که متاسفانه 
ضربه های زیادی را به صنعــت چاپ می زند که این 
مســاله در صنعت لیبل خود را نشان می دهد. ما باید 
با حضور در این نمایشــگاه ها بــه ارتقای توان فکری 
و دانــش تخصصی خــود بیافزاییم چــرا که در این 
خصوص دچار ضعف شــدیدی هستیم و همین باعث 

سردرگمی و هزینه های زیادی شده است.
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وزارت صنایع 
متولی صنعت چاپ 
خواهد شد

وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در مراسم 
شانزدهمین جشنواره ملی 
صنعت چاپ

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
شانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ 
گفت: در خواست کرده ایم که از 16 هزار 
میلیارد تومانی که به صورت تسهیالت 
در اختیار صاحبان صنایع مختلف قرار 
می گیرد حداقل 3 هزار میلیارد به صنعت 
چاپ اختصاص یابد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی چاپ و نشــر، علی 
جنتی افزود: وظیفه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
نظارت بر تاسیس واحدهای چاپی و محصوالت چاپی 
اســت و دیگر امــور صنفی صنعت چــاپ به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود.
وی گفت: امضــای قرارداد مشــترک میان وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت درباره صنعــت چاپ و مســئولیت های هر 
وزارتخانه و تصویــب آن در هیات دولت می تواند به 

کاهش مشکالت حوزه چاپ یاری رساند.
جنتی با بیان این کــه پیش از انقالب نگاه امنیتی 
به چاپ بود و در نتیجه قوانین دست و پاگیر تصویب 
می شد افزود: مواردی هم که نیاز به تصویب قانون و 
ایجاد تسهیالت دارد مجلس شورای سالمی می تواند 

فعاالن صنعت چاپ را یاری رساند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: تاکنون نگاه ما 
به صنعت چاپ معطوف به مهارت در این صنعت بود 
در حالی که باید با ســرعت تغییــرات فناوری همراه 

شویم و نگاه و رویکردی دانش بنیان داشته باشیم.
وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی برای 
ارتقا علمی هنر صنعت چاپ افزون بر ایجاد دوره های 
آموزشــی کوتاه مدت، دانشکده تخصصی چاپ را نیز 
تاسیس کرده اســت تا نیروهایی کارآزموده و آشنا با 

فناوری های جدید پرورش دهد.
جنتــی گفت: هم اکنون 5 هزار و 500 واحد چاپی 
در عرصه های مختلــف پیش از چاپ، چاپ و پس از 
چاپ با حدود 25 هزار نفر به صورت مستقیم یا غیر 

مستقیم فعالیت می کند.
شانزدهمین جشــنواره ملی صنعت چاپ با بررسی 
426 اثــر چاپی در حوزه هــای مختلف صنعت چاپ 
مانند بســته بندی، امنیتی و تبلیغاتی همراه بود در 
پایــان 13 پدیدآورنــده آثار برتر ماننــد چاپ قرآن 

تسهیالت ۳ هزار میلیارد
 تومانی برای چاپچی ها

بایسنقری برچسب روغن بهار، برچسب محصوالت اوه 
و غیره معرفی شــدند. در این مراســم همچنین از 14 

پیشکسوت و نوآور صنعت چاپ نیز قدردانی شد.

 شرکت چاپ و نشر بانک ملی، تندیس مقام 
اول چاپ امنیتی 

شرکت چاپ و نشــر بانک ملی ایران در شانزدهمین 
جشــنواره صنعت چاپ کشــور، جهت چاپ امنیتی و 
هویتی توســط دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، شــرکت مذکور 
در ایــن جشــنواره در بخش چاپ امنیتــی و هویتی 
موفق به کسب مقام اول شد و لوح و تندیس جشنواره 
توســط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به رضا منصوری 
مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران اهدا شد. 
گفتنی اســت در این مراســم که در تــاالر وحدت 
برگزار شد، دکتر جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
حجت االســالم پژمان فــر رئیس کمیســیون فرهنگی 
مجلس شــورای اسالمی، دکتر صالحی معاون فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و جمعی از نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی، پیشکســوتان، کارآفرینان و 

فعاالن صنعت چاپ کشور حضور داشتند.

صنعت  جشنواره  شــانزدهمین  برگزیدگان   
چاپ معرفی شدند 

شــانزدهمین جشــنواره صنعت چاپ برگزیدگان 
نماینــده  عابدیــن  بابــک  شــناخت.  را  خــود 

جنتی گفــت: هم اکنــون 5 هــزار و 500 
واحــد چاپــی در عرصه هــای مختلــف 
پیــش از چــاپ، چــاپ و پــس از چاپ 
بــا حــدود 25 هــزار نفــر بــه صورت 
مســتقیم یا غیر مســتقیم فعالیت می کند
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صادرکننــدگان محصــوالت چاپ در بخشــی 
از این برنامه گفت: درآمد کشــورهای شــمال 
آفریقا و خاورمیانه از صنعت چاپ، 80 میلیارد 
دالر است. اگر می خواهیم در این صنعت رشد 
کنیم، باید دست به دســت هم با یکدیگر گام 
برداریم. تجربه نشــان داده که مــا می توانیم 
ســهم مان را در جهان از صنعت چاپ افزایش 
بدهیــم. حتی با عدم مبــادالت بانکی که طی 
توانستیم  داشــت،  وجود  گذشــته  ســال های 
افزایش بدهیم  این زمینه  را در  حجم صادرات 
و نه تنها به کشــورهای همســایه بلکه به اروپا 

و آمریــکا هم محصول صادر کنیم.
وی افزود: ترکیه نمونــه موفقی در این زمینه 
اســت که دولتش 50 درصد هزینه های دســت 
پرداخــت می کند.  را  این صنعــت  انــدرکاران 
کشور ترکیه و کشــورهای توسعه یافته، به چاپ 
و بســته بندی نگرش صنعتی دارند. ما خواستار 
فعالیــت اقتصــادی برابــر در صنعــت چاپ و 

هستیم. بسته بندی 
بهمــن پورمند، نماینده اتحادیــه چاپخانه داران 
شــهر تهران نیز در بخش دیگــری از این برنامه 
گفــت: آقای جنتی در طومــاری که امضا کردیم، 
به مســاله مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اشاره 
کردیــم. بزرگ ترین چالش ما، مالیات اســت در 
حالی که زیرمجموعه های مــا از پرداخت مالیات 

معاف هستند.
ســیامک دری، نماینــده هیــات داوران این 
دوره از جشــنواره صنعــت چاپ نیــز پیش از 
اثر به  معرفی برگزیــدگان گفت: امســال 246 
دبیرخانه جشنواره رســید و 36 نفر از استادان 
و پیشکســوتان دعــوت ما را بــرای داوری آثار 
پذیرفتنــد. از 45 شــاخه موضوعی جشــنواره، 
14 اثــر که حداقل 80 امتیاز گرفتند، شایســته 
شــناخته شــدند و به 13 نفــر از آن ها تندیس 
جشــنواره اهدا می شــود. از کل آثار رسیده به 
دبیرخانــه، 9/43 درصد مربوط به بســته بندی 
و تبلیغــات، 4/5 درصــد مربوط بــه محصوالت 
امنیتی، 13/21 درصد مربوط به نشــر و 58/29 

درصد مربوط به حوزه تبلیغات بودند.
در بخــش پایانی ایــن برنامه برگزیــدگان این 
جشــنواره به این ترتیب معرفی شــدند. بر اساس 
رای هیات داوران برگزیدگان این دوره از جشنواره 

عبارتند از:
- حســین احمدی از شــرکت صنایع چاپ 
مادرول و کمال فتحی بیطرف از شــرکت آرتا 

پالست در بخش چاپ فلسکو.
- خیراهلل محبوبی از شــرکت کامل برچسب، 
امیرهومــن محمدی از شــرکت چاپ و نشــر 
هودیس پارس و امیر کشانی از شرکت ماتریس 

در در بخش چاپ افست.
- امیرحســین رزاقــی از شــرکت چــاپ و 
بســته بندی فرارنــگ آریا در بخــش عملیات 

تکمیلی.
- رضا حیدری از شــرکت رسام نگار جاوید و 
رضا منصوری از شــرکت چاپ و نشر بانک ملی 

در بخش چاپ امنیتی.
- محمدعلــی آقایــی زاده نیکجو از شــرکت 

نقشینه تبریز در بخش چاپ گراور.
- محمد ســمیعی زاده از شــرکت لیتوگرافی 
رایانه بصیر و مســعود فرزانه از شرکت چاپ و 
انتشارات آستان قدس در بخش پیش از چاپ.

- حمید متواضع از شرکت چاپ ابیانه و سعید 
نصیری از شرکت اندیشه نوین در بخش چاپ.

همچنین هیات داوران شانزدهمین جشنواره 
صنعت چاپ پس از کارشناسی و بررسی سوابق 
پیشکسوتان و نوآوران، برگزیدگان این جشنواره 

را اعالم کرد.
بر اساس این گزارش، پیشکسوتان این دوره از 

جشنواره عبارتند از:

- ابوالقاســم احمدی، مدیر شــرکت خانه چاپ 
)اصفهان(

- حیدرقلی ابراهیمی، مدیــر مجتمع ایران چاپ 
بجنورد )خراسان شمالی(

- هــادی فوالدلو، مدیر چــاپ فوالدلو الهیجان 
)گیالن(

- علیرضا رحیمی، مدیر ســازمان چاپ مشــهد 
)خراسان رضوی(

- حســن زرین پنــاه، مدیر چاپ زریــن بیرجند 
)خراسان شمالی(

- محمود ادیبی، مدیر چاپ کتیبه اراک )مرکزی(
- احمدعلــی کاووســی، مدیــر چاپ پارســیان 

برچسب )البرز(
- عطــاءاهلل فروهــی، مدیر چاپخانــه گوتنبرگ 

بروجن )چهارمحال و بختیاری(
- حمید متواضع، مدیر چاپ ابیانه تهران

- محمــد کالری، مدیرعامــل ســابق اتحادیــه 
چاپخانه داران تهران

- کریم زارع، مدیر چاپ هما تهران
- محمدهادی رمضانی، مدیر چاپ هادی تهران

همچنین نــوآوران ایــن دوره از جشــنواره نیز 
عبارتند از:

- سرکار خانم دکتر آتشه سلیمانی گرگانی، عضو 
هیات علمــی گروه علوم و فناوری چاپ موسســه 

پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
- محمد دلیــری، مدیرعامل خانه چاپ چکاوک 

و آذرهلوگرام
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صنعت چاپ
 به حوزه صنعت 
برگردانده می شود

مدیرکل دفتر چاپ و نشر 
وزارت ارشاد در دیدار با 
خبرنگاران از جشنواره و 
اوضاع چاپ گفت

»سرگردانی میان صنعت و فرهنگ 
موجب شده که اهالی چاپ از تسهیالت 
موجود در حوزه صنعت بی بهره بمانند 
که امیدوارم با تعامل این دو وزارتخانه 
مشکالت این حوزه برطرف شود.«
به گزارش چاپ و نشر، محمودرضا 
برازش مدیرکل دفتر امور چاپ و 
نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در نشست خبری در محل سرای 
اهل قلم تهران به مناسبت برگزاری 
جشنواره های مختلف چاپ در استان ها 
با اعالم این موضوع گفت: جشنواره 
چاپ در سراسر کشور از 11 شهریور 
آغاز شده است و تا پایان شهریور 
در سراسر کشور به صورت استانی 
برگزار خواهد شد و در مهرماه برنامه 
ملی صنعت چاپ ایران در تهران به 
اجرا درخواهد آمد. البته استان های 
بوشهر، هرمزگان، خوزستان و 
هوا  گرمای  به علت  سیستان و بلوچستان 
درخواست دادند تا برنامه هایشان در 
مهر یا آبان برگزار شود.

 فاطمه مهدوی

 بازدید کارشناسان چاپ
مدیــرکل دفتر امــور چاپ و نشــر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی با اشــاره به اینکه سال گذشته در 
سیستان وبلوچستان جلسات مختلفی در زمینه ارتقای 
جایگاه چــاپ برگزار و بازدیدهایــی از چاپخانه های 
این اســتان انجام شده اســت افزود: ما به این نتیجه 
رســیدیم که کارشناســان نیاز به بازدیــد میدانی از 
چاپخانه های بزرگ ایران را دارند و در این راســتا 12 
نفر از کارشناســان سیستان وبلوچستان با هزینه اداره 
کل، به تهران آمدند و از چاپخانه های تهران در مدت 
دو روز بازدید کردند و از ســایر استان ها نیز خواسته 
شــده است تا درخواســت های خود را برای بازدید از 
چاپخانه های بزرگ ایران به منظور آشنایی با مسایل 
چاپخانه ها اعالم کنند که ایــن موضوع در نیمه دوم 
ســال انجام خواهد شد البته در دو سال گذشته، 22 
کارشناس استانی را به نمایشگاه بین المللی های اعزام 
کرده ایم که خوشبختانه بازتاب خوبی را نیز به دنبال 
داشــته است و با دانشگاه شــریف )تهران(، فردوسی 
)مشــهد(، اصفهان و تبریز هماهنگ شــده است که 
دوره های یک ســاله ، برای مدیران چاپخانه ها  برگزار 
شــود  که تمام هزینه هــا برعهــده اداره کل خواهد 
بود.الزم به توضیح اســت که تاکنــون کتابخانه های 
تخصصی شامل تمام کتاب های انتشار یافته در حوزه 
چاپ و نشر به 25 استان ارسال شده است که در حال 
حاضر 6 اســتان این کتاب ها را دریافت نکرده اند که 
در نامه ای به استان ها برای تعیین مکان تاسیس این 

کتابخانه ها هماهنگی الزم انجام شده است.

 برگزاری جشنواره چاپ در تمام استان ها
 وی در بخــش دیگری از ســخنانش در خصوص 
برگزاری جشنواره چاپ در کشور گفت: طی دو سال 
گذشته برای برگزاری جشنواره چاپ از 10 استان در 
حوزه چاپ از ســوی وزارتخانه حمایت شده است که 
ســال قبل این تعداد به 16 استان رسید ولی امسال 
با مصوبه شــورای سیاســت گذاری تمام اســتان ها 
مورد حمایت قرار می گیرنــد. همچنین فعالیت های 
گسترده ای در حوزه آموزش صنعت چاپ تعریف شده 
است که سال گذشته 37 دوره آموزشی در 15 استان 
برگزار شــد و از ابتدای ســال جاری نامه ای به کلیه 
استان ها ارسال شد تا ظرفیت ها و نیازهای آن ها برای 
آموزش اعالم شــود. در حوزه آموزش امسال عالوه بر 
تشکل های چاپ تشکل های نشر نیز درگیر شدند و به 
مسایل تکنیکی آن ها در این دوره ها توجه شده است

بــرازش در ارتباط با بحث آموزش چــاپ افزود: با 

همکاری دانشــگاه فردوسی مشــهد در زمینه آموزش 
چــاپ برنامه هایــی را طراحــی کار کرده ایــم که به 
خروجی های خوبی نزدیک شده است که قرار است به 
انجام برسد. دانشگاه شریف، دانشگاه اصفهان و دانشگاه 
تبریزنیز از جمله دانشــگاه هایی است با هماهنگی های 
صــورت گرفته آمادگی خود بــرای برگزاری دوره های 
یک ســال و نیمه برای مدیران را اعــالم کرده اند که 
نیمــی از هزینه های آنرا شــرکت کنندگان پرداخت و 
مابقی را ما پرداخت می کنیم امــا هنوز این دوره ها از 
نظر شرکت کنندگان به حد نرســیده است و موفق به 
برگــزاری این دوره ها نشــده ایم. همچنین کتاب هایی 
که برای فعاالن چاپ مفید بوده را در قالب بســته هایی 
تخصصی به 26 استان کشــور ارسال شده و 5 استان 
دیگر را پیگیر هســتیم تا محلــی را برای این کتاب ها 
در نظر بگیرند که در دســترس فعاالن این حوزه باشد. 
امسال نیز در نظر داریم 5 سمینار چاپ دیجیتال در 5 

استان برگزار کنیم.

 پیشگیری از واردات بی رویه محصوالت چاپی
وی در بخش دیگری از این نشست به بحث واردات 
محصوالت چاپی اشــاره کرد و گفــت: برای کنترل 
واردات کاالهای چاپی جلســاتی برگــزار کرده ایم تا 
بتوانیــم اقدامــات پیش گیرانه ای بــه منظور کاهش 
واردات انجــام دهیــم البته در این میــان بر تعرفه 
واردات نیز نظارت خواهیم کرد. واردات نباید طوری 
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باشــد که چاپخانه های ما بیکار باشند و محصوالت 
وارداتی بازار ما را اشــباع کنند. سال گذشته بیش 
از صــد هزار تــن مجوز واردات محصــوالت چاپی 
داده شده اســت و این در حالی است که در همان 
زمان حدود 50 هزار تن کتاب غیردرســی منتشــر 
شده اســت که این نشان دهنده عدم ارتباط صحیح 
میان حلقه صنعت چاپ و ســایر بخش ها است. اگر 
نتوانیم این رابطه را درست کنیم و همچنان کارتن 
و لیبل ما در خارج از کشــور چاپ شــود در داخل 

به سمت خام فروشی می رویم. ناخواسته 
مدیرکل دفتر امور چاپ و نشــر وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در پاسخ به ســوالی مبنی بر 
راه انــدازی ســامانه جامع بانــک اطالعات چاپ 
کشــور که چرا تا به امروز راه اندازی نشــده است 
گفت: این ســامانه اواخر سال گذشته نهایی شده 
است و اســتان نمونه در این طرح اســتان البرز 
انتخاب شــد و در آنجا راه اندازی شــده اســت. 
ولی علــت اصلی در این خصــوص عدم همکاری 
اســتان ها اســت که امید واریم مساعدت الزم را 

باشند. داشته  راه  دراین 

 دانشکده چاپ تعطیل نشده است
بــرازش در مــورد تعطیل شــدن دانشــکده چاپ 
در تهران گفت: از تعطیلی این دانشــکده خوشــحال 
نیســتیم اما محلی که در اختیــار آن ها بود اجاره ای 
بود و ما به دنبال جایی هستیم که به آن ها اختصاص 
دهیم تا آموزش های خود را با جدیت پیگیری کنند. 
اکنون اســتان های دیگری هم برای راه اندازی محیط 

آموزشی به شکل دانشکده درخواست داده اند.
وی به مساله صادرات محصوالت چاپی نیز اشاره 
کــرد و گفت: ما به کشــورهایی مانند افغانســتان، 
آذربایجان و آسیای میانه صادرات محصوالت چاپ 
را داریم اما باید جایگاه باالتری داشــته باشــیم تا 
بتوانیم محصوالت خود را به کشــورهای بیشــتری 

کنیم. صادر 

 استانداردسازی کیفی وظیفه ماست
مدیر کل چاپ و نشــر وزارت ارشاد در پاسخ به 
ســوالی مبنی براینکه چرا استانداردهای الزم در 
خصوص مواد اولیــه کاغذ محصوالت چاپی وجود 
نــدارد گفت: اســتانداردهای مــواد اولیه ارتباط 
زیادی با اداره چاپ ندارد ما یک اســتانداردهایی 
برای کاغذ داریم کــه آن را وزارت صنعت تعیین 
می کنــد و ما بیشــتر روی اســتاندار کیفی چاپ 
نظارت می کنیم. امــا اینکه چه نوع کاغذ و رنگی 
با چه میزان سفیدی اســتفاده شــود ربطی به ما 
ندارد. متاســفانه این فرهنگ غلــط جا افتاده که 
هر قدر کاغذ ســفیدتر باشــد باکیفیت تر اســت. 
اشــکال ما این اســت که فکر می کنیم اگر کاغذ 
کمی کرم رنگ باشــد کاغذ کاهی است در صورتی 

که اینطور نیســت. البته این مســاله باید از 
ســوی تولیدکننده مورد توجــه قرار گیرد و 

شود.  فرهنگ سازی  آن  برای 

 هدف جشنواره تجلیل از پیشکسوتان 
چاپ است

مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در خصوص اهداف جشنواره 
چاپ گفت: هدف از جشنواره ملی صنعت چاپ 
توجه به بزرگان و پیشکســوتان است همچنین 
در بخش مســابقه نیز تقدیر از تولیدکننده های 
آثار چاپی دلیــل دیگری بــرای راه اندازی این 
جشــنواره است. در چند سال اخیر شاخص ها را 
شــفاف تر کرده ایم و اثر برتر را معرفی می کنیم 
تا چاپخانه ها برای رســیدن بــه کیفیت مطلوب 

شاخص ها را بشناسند.

 صنعت چاپ به وزارت صنعت برمی گردد
برازش به مساله جایگاه صنعت چاپ در کشور و اینکه 
این صنعت باید زیر نظر کدام وزارتخانه باشد گفت: من 
ســوال می کنم که جایگاه صنعت چاپ وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
این موضوعی است که باید به صورت جدی مورد بررسی 
قرار گیرد. در صنعت چاپ بیشتر به مسایل صنعتی توجه 
داریم و بحث نظارتی آن مربوط به ارشــاد اســت و این 
سرگردانی میان صنعت و فرهنگ موجب شده که اهالی 
چاپ از تسهیالت موجود در حوزه صنعت بی بهره بمانند 
که امیدوارم با تعامل این دو وزارتخانه مشکالت این حوزه 

برطرف شود.

 گزارش جشنواره
همچنین محمدحســن فکری، دبیر دوره شــانزدهم 
جشنواره ملی صنعت چاپ ایران با ارایه گزارشی از روند 
برگزاری این دوره گفت: تاکنون 73 نفر از پیشکسوتان 
استان های مختلف اطالعاتشان به دبیرخانه رسیده که 
این میزان مربوط به 15 اســتان است،  همچنین 7 نفر 
به عنوان نوآور از 6 اســتان معرفی شدند و منتظریم تا 
ســایر اســتان ها نیز مدارک خود را به دبیرخانه ارسال 
کنند و سال گذشــته 16 استان جشن صنعت چاپ را 
برگزار کردند که امسال تمام استان ها این جشن را برگزار 
خواهند کرد که 4 استان همانطور که گفته شد در فصل 
پاییز برگزار خواهند کرد. تاکنون در بخش آثار برتر چاپی 

9 چاپخانه آثارشان را به دبیرخانه ارسال کرده اند.
محمدحســن فکری دبیر جشــنواره چاپ کشور 
در پاسخ به ســوالی مبنی برعلت تعطیلی دانشکده 
صنعــت چاپ نیــز گفــت: مرکز شــماره 5 علمی 
کاربردی صنعت چاپ در واقع مرکز تخصصی چاپ 
بود که تحت نظر دولت قرار داشــت اما از آنجا که 
شــخصیت حقوقی نداشت موسســه ای تشکیل شد 
و بــه زیرمجموعه دانشــگاه علمی-کاربردی درآمد 
و دیگــر از نظارت دولت بی بهره شــد. مشــکل آن 
مرکز محل دانشکده بود که سال 92 بعد از تحویل 
گرفتن آن محل از ارشاد این مرکز مستاجر شد اما 
مرکز شماره 5 تعطیل نشــده و امیدوارم مشکالت 

آنجا برطرف شود.
وی بــا اشــاره به بازدیــدی که اهالی رســانه از 
چاپخانه هــا داشــتند، گفــت: کتــاب و نشــریات 
بیشــترین ســهم صنعت چاپ را به خود اختصاص 
داده اند و حوزه های دیگر مانند صنعت، خدمات و... 
نیز به اندازه خود از صنعت چاپ استفاده می کنند. 
امیدواریم تراز منفی چاپ کشــور با رســیدن این 
صنعت به جایگاه واقعی خود مثبت شــود و شــاهد 

باشیم. این حوزه  شکوفایی 

ما به کشــورهایی مانند افغانســتان، 
آذربایجان و آســیای میانه صادرات 
محصــوالت چــاپ را داریم امــا باید 
تا  جایــگاه باالتری داشــته باشــیم 
بــه  را  خــود  محصــوالت  بتوانیــم 
کنیم صــادر  بیشــتری  کشــورهای 
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تمام استان ها 
در جشن باشکوه 
چاپ به گستردگی 
ایران زمین

پاسداشت روز ملی
 صنعت چاپ ایران چگونه گذشت

امسال در شانزدهمین دوره جشنواره 
چاپ، با مصوبه شورای سیاست گذاری 
وزارت ارشاد قرار شد همه استان هایی که 
توانایی برگزاری جشنواره با رویکرد تقدیر 
از پدیدآورندگان آثار و پیشکسوتان 
استان را دارند، با حمایت اداره کل چاپ 
و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
استان ها، خود این رویداد را برگزار کنند. 
همین مساله باعث شد شهریورماه امسال 
صنعت چاپ کشور رنگ و بویی دیگر به 
خود بگیرد و همه استان ها در تکاپوی 
برگزاری جشنواره استانی قرار گرفتند. 
هر روز در خبرها شاهد برگزاری جشنواره 
استانی بودیم که هر استانی سعی داشته 
به بهترین نحو ممکن از پیشکسوتان و 
فعاالن استان خود تقدیر کند. گزارش زیر 
به بیان فعالیت ها و عملکرد استان های 
مختلف در این رویداد مهم می پردازد. 

اما و اگرهای جشنواره 
و مشکالت چاپ کشور 
هنوز پابرجاست

 هانیه صراف زادگان

اسمعیل چراغ نیا، رییس امور فرهنگی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی استان آذربایجان شــرقی در خصوص 
جشــنواره صنعت چاپ در استان آذربایجان شرقی گفت: 
مراسم روز ملی صنعت چاپ با حضور دکتر پزشکیان نایب 
رییس مجلس شــورای اســالمی، مهندس سعیدی عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس، محمدحســن فکری معاون 
مدیرکل چاپ و نشــر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
دبیر شــانزدهمین دوره جشنواره روز ملی صنعت چاپ و 
جمعی از اصحاب فرهنگ و فعاالن حوزه چاپ برگزار شد. 
وی در ادامــه تاکید کــرد: در این همایــش یک روزه 
ضمن بررســی توانمندی های صنعت چاپ استان، فعاالن 
و دســت اندرکاران ایــن صنعــت به بحث و تبــادل نظر 
درخصوص مســایل و مشــکالت و نیز فعال تر سازی این 
صنعت پرداختند. همچنین شــانزدهمین جشنواره ملی 
صنعــت چاپ به صورت نمادین و با رویکرد دویســتمین 

سال آغاز صنعت چاپ در تبریز برگزار شد. 
محمدحســن فکری با اشــاره به توانمندی های استان 
آذربایجان شــرقی گفت: تبریز پیشــینه درخشــانی در 
صنعت چاپ کشــور دارد و وجود نخســتین چاپخانه در 
تبریــز و همچنین وجود چاپخانه های تاریخی و باســابقه 
در این شهر گویای سابقه این شهر در صنعت چاپ است. 
این اســتان خاستگاه صنعت چاپ است و از توان صنعتی 
و تولیــدی باالیی برخوردار اســت. چاپ و بســته بندی، 
صنایعی هســتند که از بین نمی روند و باید با به روزرسانی 
دستگاه های چاپ و نشر نسبت به نوسازی آن ها و استفاده 

از ماشین آالت روز اقدام کرد.
دبیر برگزاری شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ با اشاره 
بــه موضوع آموزش در چاپ گفت: یکی از اولویت های ما در 
دوره جدید موضوع آموزش است و در این راستا اقداماتی نیز 
صورت گرفته است و بر این اساس از تشکل های چاپ و نشر 
خواسته ایم تا افراد مورد نظر خود را برای فراگیری دوره های 
آموزشی معرفی کنند و بخشی از هزینه تحصیل این افراد را 

هم اداره کل چاپ و نشر بر عهده خواهد گرفت.
محمد محمدپور، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
آذربایجان شــرقی در همایــش روز ملی صنعت چاپ در 
تبریز تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی همچون سایر 
عرصه هــا در عرصه چــاپ نیز از قابلیت غنی و پیشــینه 
قدرتمندی برخوردار است و با تکیه بر این قابلیت می تواند 
خــود را با فــن آوری های روز همراه ســازد و مرکز ثقل 

صنعت چاپ در منطقه باشد.

وی با بیان این که توســعه فرهنگی زیربنای دیگر توســعه ها 
است، ادامه داد: توســعه اقتصادی بدون فرهنگ کامل نخواهد 
شد و حتی می توان گفت که صنعت چاپ و نشر زیربنای تحول 
اقتصادی نیز هســت، زیرا چاپ و نشــر با تمام ابعاد سیاسی و 
اقتصادی در ارتباط اســت. بدون شک این قابلیت در آذربایجان 
شــرقی وجود دارد که هم تولیدکننده و هم صادرکننده بوده و 

بتواند نیازهای چاپی منطقه را برطرف کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان با اشاره به اینکه 
متاسفانه این صنعت در سال های اخیر با چالش های مختلفی 
روبه رو بوده اســت و به دلیل وجــود تحریم های غیرمنصفانه 
حوزه چاپ متحمل مشکالتی است، گفت: اهتمام دولت تدبیر 
و امید بر این اصل استوار است که با تمامی ظرفیت از صنعت 

چاپ و صنایع تحت پوشش آن پشتیبانی کند.
در این مراسم از خانواده شهید محمدرضا جمالی خبیر، مدیر 
و موسس چاپخانه ملی و خانواده شهید کریم تقی زاده ماراالنی، 
کارکنان چاپخانه  چهر تجلیل شــد. همچنین از حاج حســن 
زینال زاده مدیر چاپخانه پویــا و رییس اتحادیه چاپخانه داران و 
صنــوف تابعه تبریز به دلیل نیم قرن فعالیت مســتمر در حوزه 
صنعت چاپ استان به عنوان پیشکسوت نمونه و پیر این صنعت، 
حیدر گنجعلی خسروشاهی مدیر چاپخانه صفا و یعقوب اسدزاده 
مدیر چاپخانه آذر به عنوان پیشکســوتان نمونه شــانزدهمین 

جشنواره صنعت چاپ تقدیر شد.
در ادامه از رحیم غفورزاده نوبر مدیر شــرکت چاپ درخشان 
پــاک تبریز و مهرداد هاتف مدیر چاپخانــه هاتف نیز به عنوان 
چاپخانه داران نمونه تجلیل شــد و لوح تقدیر به رسم یادبود به 
آن ها اهدا شد. همچنین جمشید لک لری مدیر صحافی لک لری 
و مجید فتحنایی مدیر لیتوگرافی آرسیا به عنوان فعاالن حوزه 
چاپ و واحدهای وابســته مورد تقدیر قرار گرفتند و نیز ابراهیم 
آقایی کارشناس تعمیرات دستگاه های چاپی و میرزاعلی علیزاده 
کارگر نمونه حوزه صنعت چاپ شــناخته شــدند و از آن ها در 

شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ تقدیر به عمل آمد.
همچنین در این مراســم، از بهنام باالر تولیدکننده دســتگاه 
خشک کن برای دستگاه افست و تولید دستگاه سلفون حرارتی 
بــه عنوان نوآور صنعت چاپ، محمود ســلیمان زاده مدیرعامل 
شرکت چاپ تبریز پاک آذربایجان و محمدعلی آقایی زاده نیکخو 
مدیرعامل شرکت نقشینه چاپ تبریز نیز به پاس سال ها فعالیت 
در حــوزه چاپ از علی عافیت مدیــر چاپخانه عافیت به عنوان 
تولیدکننده نمونه محصوالت چاپی و از رشید کفیلی به عنوان 
مجموعه دار نمونه از داود ناظری به عنوان فعال و کارمند اتحادیه 

چاپخانه داران تقدیر و قدردانی شد.

روز ملی صنعت چاپ در استان آذربایجان شرقی
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محمد جالل مدیرشــانه چی، رییس اداره امور چاپ اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان خراســان رضوی در خصوص نحوه برگزاری جشنواره صنعت چاپ 
در اســتان خراسان رضوی گفت: همانند سال های گذشته و در راستای بزرگداشت 
و گرامیداشــت یازدهم شهریورماه، روز ملی صنعت چاپ کشور، آیین شانزدهمین 
جشــنواره روز ملی صنعت چاپ استان خراســان رضوی با هدف تجلیل و تکریم 
پیشکســوتان، مدیران، کارگران و فعاالن عرصه صنعت چاپ استان و نیز خانواده 
معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران چاپ خراسان رضوی مطابق تقویم زمانی تدوین 
شــده قبلی توسط اداره کل محترم چاپ و نشــر وزارت ارشاد، روز پنجشنبه 25 

شهریورماه جاری در محل سالن همایش های موسسه فرهنگی قدس برگزار شد. 
مدیرشــانه چی افزود: در این مراسم که با حضور حجت االسالم والمسلمین پژمانفر 
نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، مهندس 
علیرضایی مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مهندس برازش مدیرکل 
محترم چاپ و نشر، آقایان سیدمومنی، امیرزاده، مشاور محترم اجرایی معاون فرهنگی 
وزیر ارشــاد، رضوانی مشــاور فرهنگی معاون فرهنگی وزیر، نمایندگان استانداری و 
فرمانداری شهرستان مشهد و میهمانانی از مراکز چاپی تهران و شرکت چاپ افست و 

نیز مسئوالن اتاق اصناف و مدیران بانک های استان برگزار شد.
دکتر ســعید سرابی، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی ضمن عرض 
خیرمقدم و خوش آمد به حضار، از صنعت 
چاپ اســتان به عنوان صنعتی پرافتخار، 
ارزشــمند و پاک یاد کــرد و فعاالن این 
صنعت در استان را مایه مباهات و افتخار 

صنعت چاپ کشور برشمرد. 
وی با اشــاره به نامگذاری سال 95 به 
عنوان سال اقتصاد مقاومتی از سوی مقام 
معظــم رهبری و تاکیدات و فرمایشــات 
معظم له در این خصوص، از توجه دولت 
محترم تدبیر و امید به ویژه شخص جناب 
آقای دکتر جنتی وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اســالمی به صنعت چاپ به عنوان 
یک راهبــرد و یکــی از ابزارهای تحقق 

اقتصاد مقاومتی تقدیر و تشکر کرد. 
وی افتتاح شــهرک چاپ و نشر مشهد را از جمله فرصت های عرصه چاپ و نشر 
اســتان و کشور و قابل ارایه به جهان اسالم برشــمرد که تحقق این مهم نیازمند 
توجه و اهتمام مســئوالن استان به ویژه حمایت های جناب حجت االسالم پژمانفر 
رییس محترم کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالم دانست که همت ایشان 
و ســازمان محترم صنعت، معدن و تجارت در راســتای رفع موانع و مشکالت این 
شــهرک می تواند شــاهد افتتاح و راه اندازی شهرک چاپ و نشر مشهد مقدس در 

سال 2017 باشیم.
در ادامه حجت االســالم والمســلمین پژمانفر نماینده مردم مشــهد و کالت در 
مجلس شــورای اسالمی و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس از حوزه صنعت چاپ 
به عنوان حوزه های با ســابقه و قدمت 200 ساله یاد کرد که مبین سابقه فرهنگی 

کشور است. 
وی با اشــاره به اینکه جرایم ابزار درآمد نیســت، عنوان کرد: در دنیا به موضوع 
مالیات به عنوان یک ابزار درآمد نگاه نمی شود بلکه مالیات ابزاری است برای هدایت 
رفتــار اقتصادی نه کســب در آمد. مثال جریمه خودرو ابزاری اســت برای اصالح 
رفتار رانندگان نه کســب درآمد. اخذ مالیات بایــد هدایت کننده رفتار اقتصادی و 
فعالیت های اقتصادی به سمت چیزی که مزیت اقتصادی کشور است و باید در آن 
زمینه سرمایه گذاری شود و این مستلزم آن است که برخی حوزه های تاثیرگذار از 

مالیات معاف شوند تا سایر حرفه ها نیز به سمت آن مزیت ها هدایت شوند. 
ایــن نماینده مجلس با اشــاره به اینکه برخی از عــدد و رقم هایی که در حوزه 
درآمدهای مالیاتی گذاشــته ایم به نفع چرخه اقتصاد کشور نیست چون با رویکرد 

درآمدزایی تنظیم شده است، خواستار اصالح نظام مالیاتی کشور شد.
حجت االســالم والمســلمین پژمانفر با طرح این موضوع که کشور در حوزه فرهنگی 
50 هزار تن در حوزه آموزش و پرورش و کتب درسی 100 هزار تن به کاغذ نیاز دارد. 
بیشــترین نیاز کشور را در حوزه بسته بندی و مقوا با حدود یک میلیون و هفتصد هزار 
کیلوگرم دانســت که تامین حدود 2 میلیون تن نیاز کشــور به کاغذ و مقوا را خارج از 
توان صنایع کاغذســازی کشور دانست که این وضعیت در حالی است که قبال عالوه بر 
نیاز داخلی نیازهای چاپی خارج از کشــور مثل افغانســتان را نیز تامین می کردیم که 

متاسفانه اکنون سایر کشــورها حتی در حوزه 
چاپ کتاب های فارســی جای ما را پر کرده اند 
که متاســفانه در قانون برنامه ششم و در الیحه 
دولت این موضوع پیش بینی نشــده است. البته 
ما چندیــن پیشــنهاد از جملــه معافیت های 
مالیاتی را ارایــه داده ایم و باید مصوب بکنیم و 
البته کمیســیون فرهنگی نیز می تواند در این 

زمینه کمک بکند.
محمودرضا بــرازش، مدیــرکل محترم چاپ 
و نشــر سخنران دیگر جشــنواره در ادامه بیان 
کرد: بر اســاس آمار و گردش مالی در دنیا 700 
میلیارد دالر است که سهم کتاب حدود 5 درصد 
و نشریات 10 الی 12 درصد است. گردش مالی 
چــاپ در خاورمیانه حــدود 100 میلیارد دالر 
است. صنعت چاپ ایران در خاورمیانه در جایگاه 

پنجم است که البته قرار است در سال 1404 به جایگاه اول خاورمیانه دست یابیم.
وی افزود: متاســفانه در سال گذشته بیش از 130 هزار تن فرآورده و محصول چاپی 
وارد کشور شده است که شامل کتاب و نشریات نیست بلکه مربوط به بخشی از صنایع 
بســته بندی است که متاســفانه آن نوع چاپ را یا نداریم و یا کمبود داریم. بخشی از 
حوزه چاپ کشور مربوط به افست به ویژه افست ورقی است که در حوزه افست به روز 
نیســتیم و کمبودی نیز نداریم خصوصا در حوزه کتاب و نشریات، ولی البته کار دراین 
زمیه کم شده است. یکی از دالیل کم کاری و بیکاری دستگاه های چاپ، مربوط به عدم 
تنظیم دســتگاه های چاپ با نیازهای چاپی کشور است. بنابراین کسانی که می خواهند 
تازه وارد عرصه چاپ شــوند و یا واحد چاپی خود را نوســازی کنند باید بر اساس نیاز 
چاپی کشــور ورود پیدا کنند و ســرمایه گذاری کنند. در صنایع بســته بندی آبمیوه و 
صنایع لبنی، بیشــتر از 85 درصد نیز کشور از طریق واردات تامین می شود که به طور 
عموم هم از کشــورهای پاکستان، عربستان، چین و هند تامین می شود. در حوزه مواد 
غذایی بســته بندی قوطی خراسان رضوی یکی از قطب های کشور است ولی متاسفانه 
بخش زیــادی از چاپ فلز را به خصوص در زمینه قوطی های دو تکه وارد می کنیم که 
تجهیزات چاپ روی فلز استان جوابگوی نیاز استان نیست. دیگر زمان چسباندن کاغذ 
چاپ روی قوطی و فلز گذشــته اســت. اگر نتوانیم مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 
مثل زعفران صنایع تبدیلی مثل چیپس، رب، عســل، ســس کچاپ و غیره را درست 

بسته بندی کنیم، ارزش افزوده و اشتغال زیادی را از دست می دهیم.
برازش خواستار همکاری و تعامل نزدیک وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی، صنعت، 
معدن و تجارت با پشــتوانه نماینده محترم مردم مشــهد و رییس کمیسیون فرهنگی 

جشنواره صنعت چاپ استان خراسان رضوی

بر اســاس آمار و گردش مالی در دنیا 700 میلیارد دالر اســت که 
ســهم کتاب حدود 5 درصد و نشــریات 10 الی 12 درصد اســت. 
گــردش مالی چــاپ در خاورمیانه حدود 100 میلیارد دالر اســت
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شمسی دوست محمدیان، مسئول چاپ و نشر اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان سمنان در خصوص نحوه برگزاری جشنواره 
صنعت چاپ در اســتان ســمنان گفت: در ایــن همایش از تمام 
چاپخانه داران و صنایع وابسته اســتان دعوت شده بود، غالمرضا 
شــجاع نماینده اتحادیه های چاپ کشــور و مدیرعامل شــرکت 
تعاونی لیتوگرافان، کلیشه ســازان و همچنین امیرحسین پیشان 
کارشــناس امور اســتان ها اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی نیز در این مراسم حضور داشتند. این جشنواره در 
تاریخ 11 شــهریورماه همزمان بــا روز ملی صنعت چاپ به همت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد استان سمنان در مجتمع فرهنگی هنری 

کومش سمنان برگزار شد. 
محمدمهدی احمدی، مدیرکل امور اســتان های وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی در این آیین با اشــاره به اقدام های انجام شده از 
سوی اداره چاپ و نشر این وزارتخانه، عنوان کرد: 12 هزار ساعت 
کالس های آموزشــی برای اصحاب حوزه صنعت چاپ در دو سال 
گذشته برگزار شــده است تا فعاالن این حوزه با تکنولوژی جدید 

آشنا شوند. 
مدیرکل امور اســتان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
فعال نبودن برخی از چاپخانه های این اســتان تاکید کرد: بخشی 
از کم فعالیت بودن چاپخانه ها، به دلیل عدم آشــنایی با تکنولوژی 
جدید و کوچک بودن واحد صنعتی شــان و بخشی از آن مشکالت 
اقتصادی اســت. خوشــبختانه با تعاملی که با بانک ها داشته ایم، 
وام هایــی به این بخش اختصاص خواهــد یافت و این حوزه قوت 

خواهد یافت.
غالمرضا شجاع، مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان کشور نیز 
در این برنامه گفت: تقاضای ما از مدیران چاپ ســمنان این است 
که همین تعداد محدود چاپخانه های موجود در استان که کم کار 

و دارای مشکالت هستند، حفظ شود.
شــجاع با بیان این که مشــکل اساســی چاپ با هدایت درست 
ســرمایه گذاری حل خواهد شــد، افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی باید کمیته هدایت ســرمایه گذاری تشــکیل دهد و از 
متخصصان دانشــگاهی دعوت کند که کدام اســتان ها پتانسیل 

سرمایه گذاری برای صنعت چاپ را دارا هستند. 
وی عنوان کرد: در کل کشور، پنج هزار واحد چاپی موجود است 
که 50 درصد از آن ها در استان تهران است وبقیه واحدهای چاپی 
به صورت پراکنده در استان های مختلف فعالیت دارند. این واحدها، 
اشــتغال زایی صد هزار نفر به صورت مســتقیم دارند، اما به صورت 
غیرمســتقیم و کارهای جانبی افراد بی شماری را زیرپوشش قرار 
می دهند و باید گفت صنعت چاپ نقش اساسی در گردش مالی و 

اشتغال زایی کشور دارد.
همچنین محمدرضا سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان سمنان در جمع فعاالن حوزه صنعت استان سمنان با اشاره 
به فعالیت چاپخانه ها در این اســتان، اظهار کرد: اســتان سمنان 
دارای 78 واحد چاپخانه اســت و 20 واحد دیگر با موافقت اصولی 
در مسیر راه اندازی قرار گرفته است. از مجموع 78 واحد چاپخانه 
موجود در استان، 32 واحد در سمنان، 17 واحد در شاهرود، هفت 
واحد در دامغان، 17 واحد در گرمســار و پنج واحد در مهدی شهر 

مشغول به فعالیت هستند.
در پایــان ایــن مراســم، از فعــاالن، چاپخانــه داران نمونه و 
پیشکســوتان حوزه چاپ استان ســمنان ، سیدعباس مشیری از 
چاپخانه امیر شهر ســمنان، حسین زاهدنیا از چاپخانه زاهد شهر 
گرمســار، یداهلل ربانی از چاپخانه مهدی شــهر دامغان و حسین 
فئودایان از چاپخانه قائم شــهر شــاهرود تقدیر شد. همچنین از 
اعضای کمیسیون تخصصی چاپ اســتان شامل رضا طاهریان از 
چاپخانه طلوع نفیس، مهدی منشــی زادگان از چاپخانه دماوند و 

محمدعلی صفاییان، کارشناس چاپ نیز تجلیل شد.

مجلس در راستای دســتیابی صنعت چاپ کشور به جایگاه واقعی آن شد. مدیرکل چاپ و 
نشر در پایان ابراز امیدواری کرد، صنعت چاپ خراسان رضوی بتواند پشتوانه ای برای خدمت 

به زائرین امام رضا)ع( و سایر صنایع استان باشد.
علی مغانی، رییس اتحادیه صنعت چاپ استان نیز خواستار تعامل دولت و مجلس شورای 
اســالمی در راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از طریق صنعت فرابخشی، پویا و بین 
بخشی چاپ شد. وی همچین رسیدگی به مقوله معافیت مالیاتی چاپخانه ها و صنوف وابسته 

را به استناد بند »ل« ماده 139 مصوب مجلس شورای اسالمی را خواستار شد.
یوســف امینی، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی در مراسم 
گفت: استان خراسان رضوی با دارا بودن بیش از 320 چاپخانه و صنوف وابسته، با ظرفیت حدود 
2900 ورق و اشتغال حدود 3 هزارنفر جزو سه استان برتر و مطرح کشور در حوزه صنعت چاپ 
و بسته بندی است. وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( و حضور ساالنه حدود 30 میلیون زائر و 
مسافر در مشهد، تعدد مراکز حوزوی، دانشگاهی و مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش، 
تعدد و تنوع واحدهای صنعتی، کشــاورزی و صنایع تبدیلی در استان، همجواری با کشورهای 
مسلمان و فارسی زبان آســیای میانه از جمله مزیت های نسبی است که حوزه صنعت چاپ از 
آن برخوردار بوده و عالوه بر ظرفیت سازی برای صنعت چاپ استانی، موقعیت ممتازی را برای 
جایگاه صنعت چاپ و بسته بندی استان فراهم کرده است. وی صادرات محصوالتی چاپی استان 
را در ســال گذشته حدود 15 میلیارد تومان برشمرد که در نوع خود قابل توجه بوده و شایسته 

توجه مسئوالن به مقوله صادرات فرآورده های چاپی است.
در پایان مراســم از 26 نفر از برگزیدگان و منتخبان حوزه صنعت چاپ، شــامل خانواده 
معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران پیشکسوتان صنعت چاپ استان، کارگران نمونه، مدیران 
و فعاالن نمونه صنعت چاپ، خبرنگاران نمونه، رییس نمونه اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرســتان و کارشــناس امور چاپ شهرســتان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد. 
همچنین گواهینامه آموزشــی فارغ التحصیالن دوره های آموزشی چاپ به صورت نمادین به 

تعداد 11 نفر از فراگیران اهدا شد. 
همچنین از حبیب اهلل عابدی نســب از چــاپ آبرنگ، مجید بهارلو از جعبه ســازی بهار، 
محمدرضا خفاف واحدی از چاپ واحدی و ســیدمجتبی موســوی از لیتوگرافی رنگارنگ به 

عنوان خانواده معظم شهدای صنعت چاپ استان تجلیل شد.
این گزارش می افزاید: پیشکسوتانی که از آن ها تقدیر به عمل آمد عبارتند از ابراهیم عرب پور از 
چاپ پگاه، حسین دشتی از چاپ سرعت شرق، ذبیح اهلل عابدی از چاپ آزادی، محمود ناظران پور 
از تدارکات چاپ، کمال سخنور از چاپ سخنور نیشابور، سیدمهدی جوادی از چاپ رسانه سبزوار، 

مصطفی زوار از چاپ زوار، مهدی حسین زاده مقدم از چاپ قدم درگز.
همچنین از رحمان باغبان نژاد )چاپ سیلک اسکرین شقایق(، احمد عزیزی مقدم )موسسه 
فرهنگی قدس(، مجتبی غرابی )موسســه فرهنگی هنری خراســان( و سید داوود حسینی 

)چاپ و نشر یاسین شرق( به عنوان فعاالن چاپ تجلیل  شد.
این گزارش تاکید می کند: مصطفی عابدی نسب )مدیر فنی چاپ آسیا(، حبیب اهلل وهانی سویز 
)موسســه فرهنگی قدس به عنوان پیشکســوت کارگری(، امیرعباس کریمی پور )چاپ پارس( 
حمید مهدی زاده )چاپ پیام(، به عنوان کارگران نمونه صنعت چاپ استان معرفی شدند. در ادامه 
از احســان فکور )خبرگزاری صداوسیما(، مصطفی عبداللهی )روزنامه خراسان(، ریحانه پاشایی 
)خبرگزاری ایسنا( و فاطمه معتمدی نسب )روزنامه قدس( به عنوان خبرنگار و خبرگزاری های این 
حوزه تجلیل شد. همچنین از مدیران اداره ارشاد، جواد روشندل طرقی، رییس اداره ارشاد کاشمر  

و سعید پرورنده، کارشناس ارشاد مشهد تقدیر به عمل آورد.

جشنواره خانواده صنعت چاپ استان سمنان
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به گــزارش همدان پیام، جشــنواره صنعت چاپ 
استان همدان در شــامگاه دوشنبه، 15 شهریورماه 
در حالی برگزار شد که محمودرضا برازش، مدیرکل 
دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و تعدادی از معاونان استاندار، فرمانداران، مدیران و 

فعاالن چاپ استان در این مراسم حضور داشتند.
پیش از آغاز مراســم مسئوالن کشوری و استانی 
از 3 چاپخانه پیام رســانه، گیتی و دیجیتال اکباتان 
بازدید کردند. در چاپخانه پیام رسانه مراسم ویژه ای 
برای تجلیل از 70 نفر از کارکنان چاپ این مجموعه 
و حضور میهمانان برگزار شد که برازش، پیام رسانه 
را به خاطر سرمایه گذاری فاز 4 آن بر روی دستگاه 
مدرن چاپ لیبل و بسته بندی و داشتن دستگاه های 
چاپ مختلف، تنها چاپخانه صنعتی اســتان دانست 
و گفت که این چاپخانه قابلیت باالیی در کشــور به 
حساب می آید، به طوری که چاپخانه های استان های 
دیگر نیز باید به سمت مدرن و صنعتی شدن پیش 
بروند تا بتوانیم رتبه مــورد نظر را در خاورمیانه به 

دست بیاوریم.
مدیرکل دفتر امور چاپ و نشــر وزارت فرهنگ  و 
ارشاد اســالمی در جمع مدیران استان و کارکنان 
این چاپخانه گفت: متأســفانه بسیاری از مسئوالن 
فکر می کنند صنعت چاپ صرفًا برای نشــر است در 
صورتی که صنایع دیگر به این صنعت مادر وابســته 
هستند و اگر با جدیت به آن توجه نشود، بسیاری از 

صنایع دچار مشکل می شوند. 
محمودرضا برازش بیان کرد: با وجود ارزش افزوده 
فراوان این صنعت در دنیا تراز کشــور ایران در این 
بخش منفی است، در حالی که گردش مالی صنعت 
چاپ در دنیا ساالنه بیش از 700 میلیارد دالر و در 

خاورمیانه 100 میلیارد دالر است.
وی توضیــح داد: در چنــد ماه گذشــته میزبان 
چند گروه از چاپخانــه داران اتریش و آلمان بودیم. 
اتریشی ها 28 چاپخانه در کشورهای مختلف دارند 
که یکی از آن ها را در جنوب تهران احداث کرده اند 
و پرسودترین چاپخانه شان در سال گذشته، همانی 

است که در ایران فعال است.
برازش گفت: اتریشــی ها عالوه بر سرمایه گذاری 
قبلی قــرار اســت 20 میلیون یورو دیگــر در این 
چاپخانه ســرمایه گذاری کننــد. آلمانی ها نیز قرار 
اســت 15 میلیون یــورو در بخش لیبــل در ایران 
ســرمایه گذاری کنند که همه این ها نشان می دهد 

این صنعت در ایران سودآوری باالیی دارد.
مدیر کل چاپ ونشــر وزارت ارشاد افزود: ما باید 
تالش کنیم تا ســرمایه گذاران داخلــی، خارجی و 
ایرانیان مقیم خارج از کشور در این بخش در ایران 

جشنواره صنعت چاپ
 استان همدان

سرمایه گذاری کنند، اســتان همدان نیز ویژگی های 
بسیار خوبی برای جذب سرمایه گذار و رشد در صنعت 
چــاپ را دارد که باید تالش هــای مضاعفی را در این 

زمینه انجام دهد.
بــرازش تاکیــد کــرد: بیشــتر از 40 درصد چاپ 
خاورمیانه در ترکیه انجام می شــود و این برای ایران 
خوب نیســت. در چشم انداز 5 ساله قرار است ایران تا 
سال 1404 رتبه نخســت خاورمیانه در صنعت چاپ 
را به دســت بیاورد، اما در حــال حاضر رتبه 5 یا 6 را 

داریم.
وی افزود: کارکرد ســنتی واحدهــای چاپ داخلی 
باعث شده تا 85 درصد از نیاز کشور در حوزه چاپ به 

صورت چند الیه از خارج از کشور تأمین شود.
بــرازش ادامه داد: بــه عنوان نمونه ســاالنه 300 
میلیون دالر کاغذهای چندالیــه از ترکیه وارد ایران 
می شود و در بســته بندی مواد غذایی و صنعتی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و واردکنندگان مجوز واردات 
130 هزار تن کاغذ چاپی به کشور را از وزارت فرهنگ 

و ارشــاد اسالمی دریافت کرده اند که مقدار آن بیش از 
2 برابر چاپ کتاب در ایران بوده است.

وی گفت: ســال گذشــته 150 میلیون جلد کتاب 
غیردرسی در کشور چاپ شده که برای آن 50 میلیون 
تن کاغذ مصرف شده، اما کاغذ و مقوایی که برای چاپ 
و بســته بندی استفاده شــده بیش از 1/5 میلیون تن 

بوده است. 
این مقام مســئول دلیــل واردات کاغذهای چاپی به 
کشــور را نبود تجهیزات مدرن چاپ در داخل کشــور 
عنوان کرد و افزود: ســال های اخیــر تجهیزات مدرن 
صنعت در برخی اســتان های کشور به کار گرفته شد، 
ولــی همچنان نیازمندی برای ســرمایه گذاری در این 

حوزه وجود دارد.
وی بر توسعه صنایع تبدیلی در استان همدان تأکید 
کــرد و گفت: به عنوان مثــال محصوالتی مانند خرما، 
ســیب زمینی و زعفــران اگر بســته بندی و یا فرآوری 
شــوند، ارزش افزوده چند برابری خواهند داشــت که 
نتیجه آن اشــتغال زایی چند برابــری نیز خواهد بود. 
بنابراین اگر به صنایع تبدیلی توجه ویژه شــود هم در 
صنایع دیگر رشد می کنیم و هم در صنعت چاپ رشد 

چشمگیری خواهیم داشت.
 مردم همدان استحقاق توسعه دارند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی 
استانداری همدان گفت: رفع مشکالت در همه حوزه ها 
و ایجاد فضایی امن برای مردم از مهم ترین دغدغه های 
دولــت بوده که در ســال »اقتصاد مقاومتــی، اقدام و 

عمل« به آن توجه شده است.
رضا قیاســی پــس از اشــاره به قابلیت هــای باالی 
تاریخی و گردشــگری اســتان همدان افزود: اســتان 
همدان به اندازه شایستگی مردم و استحقاقی که دارد 
آن گونه که باید از نعمت توســعه برخوردار نیست اما 
برنامه ریزی های بزرگی در دولت تدبیر و امید برای این 

استان انجام شده است.
وی بیان کرد: در ســال اقتصاد مقاومتی بزرگ ترین 
مأموریت دولت مشــخص اســت و رهبر معظم انقالب 
اقتصاد مقاومتی را به همه ما تکلیف کردند و مسئوالن 
نظام باید شرایط موجود، صنایع، اشتغال و فرصت های 

موجود را حفظ کنند.
قیاســی افزود: مأموریت ما کارکنان این است که با 
مدیریت صحیح، کارگزاران و بخش حاکمیت و مردم، 
فضایی برای جذب سرمایه گذار بسازیم چرا که توسعه 
سریع زمانی رخ می دهد که ســرمایه گذار را به استان 

جذب کنیم.
وی بیان کرد: فرهنگ ســازی بخشی از صنعت چاپ 
هم که با افکار و فرهنگ جامعه ســر و کار دارد وظیفه 
رسانه هاست اما در بخش جذب سرمایه گذار همه باید 
تالش کنند و امروز همــدان فضای صمیمی و جذاب 

برای سرمایه گذاری دارد.
 6 نفر اشتغالزایی غیرمستقیم 

مسئول روزنامه همدان پیام و مدیر چاپخانه پیام رسانه 
نیز در ســخنانی با بیان اینکه پیام رسانه و همدان پیام 
به عنوان دو مجموعه فرهنگی صنعتی در استان، نمونه 
استفاده از ظرفیت انســانی و توانایی تکنیکی هستند 

 متأســفانه بســیاری از مســئوالن فکر 
می کننــد صنعت چاپ صرفًا برای نشــر 
اســت در صورتی که صنایــع دیگر به 
این صنعت مادر وابســته هســتند و اگر 
با جدیت به آن توجه نشــود، بســیاری 
می شــوند مشــکل  دچــار  صنایــع  از 
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علیرضا غریب آبادی، کارشــناس چاپ و نشــر اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان گلستان در خصوص برگزاری جشــنواره صنعت چاپ در 
استان گلستان گفت: این همایش همزمان با شانزدهمین جشنواره صنعت 
چاپ کشور با حضور چاپخانه داران فعال و رسته های وابسته با هدف ایجاد 
صمیمیت و همدلی بین دست اندرکاران صنعت چاپ استان و ایجاد فضای 
دوســتانه بین آن ها با هماهنگی اداره کل امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و با همکاری موسسه فرهنگی هنری اندیشه و هنر پیرداد 
و اتحادیه چاپخانه داران اســتان، در تاریخ 28 شــهریور در محل پردیس 

سینمایی کاپری گرگان برگزار شد. 
وی اشاره کرد: در برگزاری این همایش، اتحادیه چاپخانه داران استان گلستان 
و رســته های وابســته نیز همکاری خوب و قابل قبولی داشتند. در این برنامه 
ضمن تجلیل از برترین چاپخانه داران استان، از کارگران بازنشسته و شاغل در 
چاپخانه های استان نیز تجلیل شد. همچنین اجرای نمایش طنز توسط یکی از 
بهترین هنرمندان استان نیز از دیگر برنامه های این مراسم بود. در ادامه 2 نفر از 
مدیران چاپخانه و چاپ دیجیتال به نمایندگی مسایل و مشکالت صنعت چاپ 
را عنوان کردند. کارشــناس چاپ و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گلستان در خصوص مشکالت برگزاری جشنواره عنوان کرد: خوشبختانه مشکل 
خاصی در رونــد اجرای برنامه 
نبود ولی مهلت برگزاری مراسم 
که توسط دفتر امورچاپ و نشر 
تا پایان شهریور تعیین شده بود 
و مشکالت مالی را می توان به 
این جشنواره  عنوان مشکالت 
مطرح کرد. ولی خوشــبختانه 
تقریبا همه شرکت کنندگان از 
برگزاری این جشنواره خوشحال 
و راضی بودند و خواستار استمرار 
این جشنواره هستند  برگزاری 
و به نظــر می رســد برگزاری 
این جشــنواره فضای دوستی 
و صمیمیت خوبــی را در بین 
مدیران و شاغالن صنعت چاپ 
ایجاد کرده و بــه پویایی آن ها 

کمک می کند.
در ســومین همایش صنعت 
چــاپ از علــی گوهردهی از 
چاپخانه عدل، مختار رستمانی 
از چاپخانه میالد و علی سرگزی از چاپخانه مسعود به عنوان پیشکسوتان حوزه 
چاپ تجلیل شــد. همچنین از آشور قلیچ ایری از چاپخانه فیروزه، محمدعلی 
آشوری از چاپخانه مجتبی، عصمت میرمحمدی از چاپ دیجیتال تک، عسل 
تمسکنی زاهدی از چاپ دیجیتال زاهد، یحیی صابری از چاپ دیجیتال اترک، 
منصور تجری از چاپ سیلک منصور، محمد قره گوزلی از چاپ سیلک گرگان، 
وحیده یارمحمدی از لیتوگرافی نگار گلستان و آقای شامبیاتی از چاپ و جعبه 

سازی به عنوان مدیران شاغل در حوزه چاپ نیز تجلیل به عمل آمد.
درادامه این مراســم از غالمرضا صادقی پور از چاپ فردوسی و سید بهرام 
حســینی از چاپ باقی به عنوان کارگر بازنشسته تقدیر شد و از علی اصغر 
کوهســتانی از چاپ فردوســی، علی منصوری از چاپخانه گرگان به عنوان 
کارگر شــاغل و از میرزاعلی قزل کارشــناس چاپ و نشــر سابق اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تجلیل شد.
تجلیل از خانواده مرحوم پرویز آقمیان، مرحوم ســید عبداله میردیلمی، 
مرحوم صالح بردی پقه و خانواده مرحوم مســلم نــوری به عنوان خانواده 
مرحومان حوزه چاپ که ســال ها در این بخش زحمت کشیده بودند هم از 

دیگر برنامه های این همایش بود.

تاکید کرد: در سال های اخیر این دو مجموعه توانسته اند در توسعه استان نقش آفرین 
باشند.

نصرت اهلل طاقتی احســن ســپس با تأکید بر اهمیت صنعت چاپ در دنیای امروز، 
به اشــتغالزایی 6 نفر غیرمستقیم به ازای هر نفر اشــتغال در بخش چاپ اشاره کرد 
و گفت:  چاپخانه پیام رســانه اکنون در آســتانه احداث فاز چهارم خود قرار دارد که با 
ورود دستگاه چاپ لیبل که از سرعت، دقت و کیفیت فوق العاده و همخوان با گام های 

جهانی برخوردار است به دنبال افزایش سهم صادراتی ایران از چاپ است.
وی گفت: اکنون 40 تا 60 درصد لیبل کشور از خارج تأمین می شود و این در حالی 
اســت که پیام رسانه هدف گذاری اش کاهش 10 درصدی از این واردات بوده به نحوی 
که تا 20 درصد صادرات داشــته باشــد و 10 درصد نیز لیبل به صورت غیر مستقیم 

صادر کند.
 همدان در صنعت چاپ جزو 10 استان برتر کشور 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان گفت: در حال حاضر همدان در 
حوزه صنعت چاپ، جزو 10 استان برجسته و برتر کشور است.

فاضل عبادی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در حوزه چاپ و نشــر دســتاوردهای 
بزرگی داشته است افزود: به دنبال تسهیل و آسان سازی فرآیند چاپ، کار مجوز صدور 
چاپ کتاب به اســتان همدان واگذار شــده اســت و با توجه به فعالیت اعضای هیأت 

نظارت در استان همدان، سرعت چاپ کتاب رو به رشد است.
وی افزود: در اســتان همدان 117 نشریه و پایگاه خبری مشغول فعالیت هستند که 

در دولت تدبیر و امید توجه به حوزه مطبوعات بیشتر شده است.
عبادی بیان کرد: 60 درصد مجوزهای صادر شده در نشریه ها و پایگاه های خبری در 

دولت تدبیر و امید صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه تقویت بخش خصوصی و واگذاری امور به مردم مهم ترین اولویت 
دولت تدبیر و امید اســت ادامه داد: در حال حاضر 120 واحد چاپی و 100 انتشاراتی 

در استان همدان مشغول فعالیت هستند که نشان از فعالیت بخش خصوصی است.
عبادی گفت: این استان با داشتن هزار و 750 اثر تاریخی و طبیعی دارای ظرفیت های 

بسیار باالی سرمایه گذاری است و از استان های فرهنگی کشور محسوب می شود.
وی افزود: همدان ســرزمین ادبا، بزرگان، علما، مفاخر و 8 هزار شهید گلگون کفن 

است که ظرفیت های بسیار باالیی برای جذب گردشگر و سرمایه گذار دارد.
جشــنواره صنعت چاپ اســتان همدان شامگاه دوشنبه، 15 شــهریورماه با حضور 
مدیرکل صنعت چاپ وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در مجتمع تفریحی و توریستی 
عباس آباد همدان در حالی برگزار شــد که بیش از 30 مدیرکل، فرماندار و مسئوالن 

عالی استان در آن حضور داشتند.
 توسعه کشورها به صنعت چاپ وابسته است

مدیر کل امور مالیاتی اســتان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود تا توضیحاتی 
درباره قوانین مالیاتی چاپ به چاپخانه داران و فعاالن عرصه چاپ استان ارایه کند. 

محمد خلیفه پس از بیان برخی قوانین مالیاتی، بر ســرمایه گذاری در صنعت چاپ 
تأکید کرد و گفت: تمام کشورهایی که در مسیر توسعه قرار دارند کشورهایی هستند 
که در حوزه چاپ و نشر در سطح باالیی قرار دارند و آنچه که به توسعه کشورها کمک 

می کند صنعت چاپ است و اگر مورد توجه قرار نگیرد مسیر توسعه آسیب می بیند.
وی افــزود: معرفی تمــام محصوالت با اســتفاده از صنعت چاپ انجام می شــود، 
بنابراین به روز بودن دســتگاه های چاپ اهمیت باالیــی دارد و امیدواریم همدان جزو 

پیشرفته ترین استان ها در حوزه چاپ شود.
در پایان مراســم از تعدادی از متصدیان نمونه و پیشکسوتان در عرصه چاپ استان 

همدان تقدیر شد.

سومین همایش صنعت چاپ گلستان 
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خســرو تمری، کارشــناس چاپ و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان کرمانشاه در 
خصوص برگزاری جشــنواره صنعت چاپ در اســتان کرمانشاه گفت: به مناسبت روز ملی صنعت 
چــاپ، با توجه به اهمیت صنعت چاپ و برخوردار بودن شــخصیت اهالی چاپ از ســطح کیفی 
مطلوب و باال، مراســم تجلیل از فعاالن و پیشکســوتان صنعت چاپ اســتان کرمانشاه با حضور 
ابراهیم رحیمی زنگنه مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی و 
رییس اتحادیه چاپخانه داران اســتان در تاریخ 28 شهریور ماه در مجتمع فرهنگی و هنری شهید 
آوینی، به همت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان کرمانشاه، دفتر امور چاپ و نشر وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان، اتحادیه صنف چاپخانه داران کرمانشاه و موسسه فرهنگی هنری 
ققنوس کرمانشــاه برگزار شد. در این مراسم سعی شــد با بهره گیری از تجربه سال قبل استفاده 
شــود و همایش مطلوب تری برگزار شــود. ضمن اینکه این همایش زمینه ای شد تا اهالی چاپ 

دور هم جمع شوند
تمری در خصوص برنامه های جانبی جشــنواره اظهار داشت: در کنار این همایش، برنامه بازدید 
از شــرکت چاپ و بسته بندی کرمانشــاه را ترتیب دادیم که با 250 کارگر از بی نظیرترین مراکز 

صنعت چاپ استان و کشور است.
کارشــناس چاپ و نشــر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشــاه درباره مشکالت 
برگزاری جشنواره گفت: مشکل اصلی در جشن صنعت چاپ این است که این جشنواره در سطح 
اســتان برای دومین بار اســت که به صورت همایشی و مستقل برگزار می شود و بنابراین هنوز به 
صورت جدی مورد توجه دست اندرکاران صنعت چاپ قرار نگرفته است. هر چند که امسال نسبت 

به سال گذشته حساسیت بیشتری ایجاد شده بود ولی این فرآیند زمان بر خواهد بود.
ابراهیم رحیمی زنگنه مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان کرمانشاه در مراسم تجلیل از 
فعاالن صنعت چاپ اســتان، با بیان اینکه صنعت چاپ هم چون دیگر صنایع با مشکالتی مواجه 

است، گفت: صنعت چاپ زیر بنای حوزه فرهنگ است.
وی از صدور بیش از 20 مجوز چاپخانه جدید در استان طی دو سال گذشته خبر داد و با طرح 
ســواالتی از جمله اینکه »آیا صنعت چاپ در اســتان و کشور رونق دارد؟« و »آیا صنعت چاپ از 
رونق حقیقی برخوردار است؟« گفت: واقعا معضالت و مشکالت اساسی  ای در این حوزه وجود دارد 

و این عزیزان با آن مواجه اند و در واقع با مجاهدت این صنعت را زنده نگه می دارند.
رحیمی زنگنه، کمبود بودجه و مســتهلک بودن تجهیزات را از مشــکالت این حوزه در اســتان 
برشمرد و تصریح کرد: فعاالن این حوزه برای تهیه تجهیزات و دستگاه های جدید نیاز به حمایت 

مالی و تسهیالت بانکی دارند.
وی افزود: حل مشکالت حوزه چاپ نیاز به یک عزم همگانی در حوزه صنعت و فرهنگ دارد.

کیوان کاشــفی، رییس اتحادیه چاپخانه داران استان کرمانشاه در جشنواره صنعت چاپ استان، 
با اشــاره به تغییر رویه اســتفاده از کاغذ و چاپ طی ســال های اخیر گفت: با به روی کار آمدن 
سیستم های الکترونیکی مصرف کاغذ بسیار کم شده و با توسعه فضای مجازی حتی تبلیغاتی نیز 
که از طریق چاپ صورت می گرفت کم و صنعت چاپ کم کم دارد رونق خود را از دست می دهد.

وی ادامه داد: البته هنوز هم در حوزه کتاب و نشــر کار صنعت چاپ ادامه دارد اما وزن و حجم 
آن در کشــور خیلی زیاد نیست و حدود 5 درصد از سرمایه گذاری صنعت چاپ در حوزه کتاب و 

12 درصد به چاپ نشریات اختصاص دارد.
رییس اتحادیه چاپخانه داران اســتان کرمانشــاه پــر رونق ترین حــوزه کاری صنعت چاپ را 
بسته بندی و پکیجینگ عنوان کرد و گفت: این بخش، بخش مهمی است که نیاز به سرمایه گذاری 

سنگین و علم و دانش روز دارد.
همچنین در این مراســم از خانواده پیشکسوتان عرصه چاپ اســتان، خانواده مسعود تفضلی، 
عیــن اهلل ایوانی و یداهلل پاکــدل تقدیر به عمل آمد. همچنین فرود خســروی مدیر چاپ آزادی، 
ســیروس عزیزی مدیر چاپ آزادگان، صحبت اهلل پارســی زاده چاپ نفیس شهرستان قصرشیرین 
و محمدنعیم حســام الدینی مدیر چاپ حقیقت شهرســتان پاوه به عنوان مدیران فعال در عرصه 

صنعت چاپ استان معرفی شدند.
طبق این گزارش، مهدی علیزاده مدیر عامل توســعه صنایع چاپ و بســته بندی غرب کارتن و 

کامران سوهانی مدیر عامل چاپ رسام کار آفرینان برتر صنعت چاپ استان انتخاب شدند.
در این مراســم حمیدرضا امیری از چاپ رزقی، مریم حمزه از چاپ ســعادت، سعید سلطانی از 
چاپ سلطانی هرسین و اقبال حیدری از چاپ امیر شهرستان گیالنغرب به عنوان کارگران نمونه 

صنعت چاپ استان مورد تجلیل قرار گرفتند.

ســیدمجید بایگانی، کارشناس چاپ و نشــر اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص جشنواره صنعت چاپ 
در این استان گفت: جشنواره صنعت چاپ استان کهگیلویه و بویراحمد 
در تاریخ 29 شــهریور ماه برگزار شــد. هدف از برگزاری این جشــنواره 
معرفی پیشکســوتان و چاپخانه داران نمونه استان و همچنین شناسایی 
تولیدکنندگان آثار چاپی برتر استان به منظور معرفی به مصرف کنندگان 
این گونه محصوالت اســت تا گامی استوار در جهت ایجاد رونق کسب و 
کار در صنعت چاپ و اعتالی اقتصادی استان و کشور و همچنین تأکید بر 

اقتصاد مقاومتی و رونق استفاده از محصوالت داخلی باشد.
دکتر رضا دهبانی پور، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد در تجلیل از برترین هــای صنعت چاپ این 
اســتان، گفت: وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و به تبع آن ادارات 
کل در استان ها رسالت های مختلفی در حوزه های مختلف فرهنگی و 

هنری بر عهده دارند.
دهبانی پور، تاکید کرد: ممکن است مدیرکل از همه وظایف چندگانه 
حوزه فرهنگ و هنر تخصص نداشته باشد، ولی وظیفه اصلی مدیرکل 
پیگیری و تالش برای حل مشکالت و یا به حداقل رساندن آن هاست.

وی کار چاپخانه هــا و صنعت چاپ را دارای ســابقه و تاریخی کهن 
دانست و یادآور شــد: در طول تاریخ توجه به این بخش وجود داشته 
و مشــکالت آن ها قابل درک و پیگیری اســت. صنعت چاپ مرتبط با 
توســعه فرهنگی در جامعــه گام برمی دارد و بایــد با تالش دوطرفه 

مشکالت این حوزه مهم را مرتفع کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان کهگیلویه و بویراحمد، 
صنعت چــاپ و چاپخانه ها را یکی از زیرســاخت های حوزه فرهنگی 
عنوان و افزود: هدف ما ایجاد چالش در این حوزه نیست بلکه همکاری 
و مســاعدت برای حل مشکالت باید در دستور کار قرار گیرد. توقعات 
چاپخانه ها منطقی اســت و اداره کل به عنوان واســطه تالش می کند 

مشکالت را بررسی و پیگیری کند.
وی با اشاره به اینکه 286 اثر به این جشنواره ارسال شده است اظهار داشت: 
با داوری از 9 چاپخانه اصلی استان کارهای برگزیده انتخاب شدند و هدف اصلی 
از برگزاری این جشــنواره تجلیل از دست اندرکاران صنعت چاپ در استان و 

ایجاد زمینه همفکری در راستای توسعه حوزه چاپ در استان است.
شایان ذکر است، در پایان این آیین که با حضور معاون سیاسی و امنیتی 
استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برخی از مسئوالن شهرستان 
بویراحمد برگزار شد، در سه بخش روزنامه، چاپخانه و بروشور از 35 نفر از 
چاپخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد و برگزیدگان جشنواره صنعت 

چاپ در این استان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد. 
در حوزه آثار برگزیده از ســید مهدی حسینی از واحد چاپ آذین، 
محمود رســتگار از واحد چاپ ملت، کرامت اهلل کاظمی از واحد چاپ 

غدیر دهدشت تقدیر شد.
در مراســم جشــنواره صنعت چاپ، علیرضا سجادیان از واحد چاپ 
آریوبرزن به عنوان پیشکسوت سنی، محمدعلی شمسایی از واحد چاپ 
امین گچســاران، محمدرضا زمانی از واحد چاپ میالد دهدشت، ایرج 
حســین زادگان از واحد چاپ امیر به عنوان پیشکسوت و قدیمی ترین 

چاپخانه های افست تقدیر شدند.
در بخش دیجیتال از سلمان خوب زاده از واحد چاپ سولک، فیض اهلل 
احمدی نژاد از واحد چاپ خلیج فارس بهمئی، روح اهلل نیک روز از واحد 
چاپ مرکزی، خدادوســت رضایی از واحد چاپ رضایی دهدشت و در 
بخش لیتوگرافی از مرتضی رحیمی از لیتوگرافی پاپیروس، جهانبخش 

روان از لیتوگرافی ایرانیان تجلیل شد.
 سید مهدی حســینی از واحد چاپ آذین به عنوان کارآفرین 

برگزیده شــد و از جوانان برتر چاپ اســتان محمدعلی پورمهراب از 
واحد ملت، بازرگان از واحد اشکان دهدشت، فاطمه رحمانیان از واحد 

پاپیروس و الله بهزادی از واحد آذین گچساران تجلیل به عمل آمد.

جشنواره صنعت چاپ استانجشنواره صنعت چاپ استان کرمانشاه
 کهگیلویه و بویراحمد
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فرهاد خائف، کارشــناس چاپ و نشــر اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اردبیل در 
خصوص برگزاری جشنواره صنعت چاپ در استان اردبیل گفت: جشنواره روز ملی صنعت چاپ 
با توجه به اهمیت این روز در اردبیل در تاریخ 11 شــهریور همزمان با روز ملی صنعت چاپ 
با حضور پیشکســوتان، فعاالن و مدیران چاپخانه ها و کارگران صنعت چاپ استان و با حمایت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و با همت انجمن صنفی چاپخانه داران استان اردبیل در تاالر 

بیضای اردبیلی برگزار شد. 
وی در ارتباط با برنامه های جنبی این جشنواره گفت: یکی از این برنامه های این جشنواره برگزاری 
مســابقه و نمایشگاه آثار چاپی استان و برگزاری همایش پیاده روی روز 12 شهریور ماه بود که به 
اسپانســری چاپخانه داران در اطراف دریاچه شورابیل به مناسبت روز صنعت چاپ برای شهروندان 
استان برپا شد و هدایای نفیسی نیز از جمله دوچرخه، کفش های ورزشی و... به خانواده های حاضر 

در همایش اهدا شد.
خائف در مورد نحوه برگزاری 
ایــن جشــنواره عنــوان کرد: 
امسال معضل و مشکل خاصی 
در برگزاری وجود نداشت و به 
خوبی این جشــنواره را برگزار 
کردیم ولی هر برنامه ای نقص و 
ایرادات منحصر به خود را دارد 
مراسم ها  اینگونه  در  معموال  و 
استقبال از سوی چاپخانه دارن 
به علت مشغله کاری، کم است 
که البته امســال خوشبختانه 

بهتر از پارسال بود.
یاســر محمدپــور، معــاون 

فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اردبیل با اشــاره به اینکه صنعت چاپ در 
فرهنگ عامه جامعه تاثیر فراوان دارد، تصریح کرد: از سال های قبل از انقالب صنعتی چاپ به 
عنوان یک حرکت فرهنگی متداول در جامعه اشــرافی به حســاب می آمد و مبدا پیدایش این 
صنعت را چین می دانند اما ایران نیز در این صنعت جز پیشتازان و تاثیر گذار در تاریخ است. 
محمدپور با بیان این مطلب که 150 چاپخانه مجوزدار در اســتان اردبیل فعالیت می کنند، 
افزود: از این تعداد 60 چاپخانه مجهز به دســتگاه های »افســت« و 90 چاپخانه نیز مجهز به 
دستگاه های دیجیتال چاپ هستند. در دو سال اخیر بیش از 20 مورد مجوز برای چاپخانه های 
اســتان صادر شده است و در ســال جاری چهار موافقت اصول اولیه برای توسعه چاپخانه های 

استان انجام شد که به زودی شاهد فعالیت مستمر این چاپخانه ها خواهیم بود.
هاشم اروج زاده به عنوان نماینده انجمن صنفی چاپخانه داران استان اردبیل در مراسم تجلیل 
از فعــاالن صنعت چاپ در اردبیل اظهار کرد: محور اصلی آگاهی بخشــی و دانایی مردم کتاب 
اســت که در سایه صنعت چاپ، کتاب در بهترین شــکل منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار 
می گیــرد که از همین رو باید گفت صنعت چاپ به دانایــی و آگاهی مردم خدمت بی نظیری 
کرده اســت. صنعت چاپ ترکیبی از صنعت، هنر و فرهنگ است که هر سه آن ها نقش مهمی 

در سرنوشت انسان ها دارند.
در مراسم بزرگداشــت روز ملی صنعت چاپ، از علی نورمحمدی مدیر چاپخانه نورمحمدی 
مشگین شهر و ســیدآقا سیدعســگری صحاف و چاپچی چاپخانه صابر به عنوان پیشکسوتان 
صنعت چاپ تجلیل شد. لطف اهلل علی وند مدیر چاپخانه فروغ ایران به عنوان چاپخانه دار نمونه 
معرفی شــد و عیسی جعفری ماشــینچی چاپخانه صابر، رامین عبداللهی ماشینچی چاپخانه 
آری تان و احمد اروج زاده متخصص و کارشــناس چاپ، به عنوان متخصصان، کارشناســان و 

کارگران نمونه صنعت چاپ مورد تجلیل قرار گرفتند. 
در بخش صادرکنندگان نمونه محصوالت چاپی، هاشــم اروج زاده مدیر چاپخانه شیران نگار و 
کمال بیرون بر فتحی از شــهرک صنعتی آرتاپالست با دریافت لوح سپاس تجلیل شدند. بهبود 
بقایی مدیر چاپخانه بعثت و داریوش ســاعدی فر مدیــر چاپخانه ماندگار به عنوان تولیدکننده 
نمونه محصوالت چاپی و ماشــین آالت چاپی معرفی شدند. حمید صفری مدیر چاپخانه نگین 
و حیــدر محمدیان اردی به عنوان فعاالن بخش آموزش، پژوهش و تالیف کتاب، لوح ســپاس 
مراســم روز صنعت چاپ را به خود اختصاص دادند و در بخش فعاالن حوزه چاپ و واحدهای 
وابســته، از اهلل وردی قلی زاده، شــیرازه بند و صحاف سنتی، شــفیع خلیل زاده از صحافی پگاه، 

مجتبی قادر از چاپ صنعتی قادر و نعمت مهری از چاپ سیلک منتشران تجلیل شد. 

علیرضا افتخاری، کارشناس چاپ و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان خراسان شــمالی در خصوص جشــنواره صنعت چاپ در استان 
خراسان شمالی گفت: همایش تجلیل از صنعتگران چاپ و نشر در بجنورد 
مرکز خراسان شمالی با حمایت وزارت ارشاد و کمک موسسه فرهنگی تک 
منظوره در تاریخ 1 مهرماه در ســالن اجتماعات بانک ملی برگزار شد. در 
این مراسم حیدرقلی ابراهیمی نماینده صنفی انجمن صنعت چاپ استان، 
حســین ثابت قدم، مدیر کل اداره ارشاد استان و محمودرضا برازش مدیر 

کل چاپ و نشر وزارت ارشاد اسالمی سخنرانی کردند. 
در راستای آیین برگزاری جشنواره صنعت چاپ محمودرضا برازش، 
مدیرکل دفتر چاپ و نشــر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از چاپخانه 
ســیب گرافیک و باالزاده در شهرستان شــیروان بازدید کرد، در این 
بازدید رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شیروان، رییس انجمن 
عکاسان شیروان، عضو شورای اسالمی شهر و اصحاب رسانه شهرستان 

شیروان نیز حضور داشتند.
مدیرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در همایش تجلیل از 
فعاالن صنعت چاپ و نشر در بجنورد گفت: مسئوالن باید از سرمایه گذاران 

در راستای اشتغالزایی درحوزه چاپ و نشر حمایت کنند.
محمودرضا برازش با اشاره به این که هیچ کاغذی بدون چاپ معنی 
ندارد تصریح کرد: تابلوهای تبلیغاتی بســیار زیادی که در همه شهرها 
برای مناسبت های مختلف به کاربرده می شود انواع و اقسام کارت های 

اعتباری، قوطی دستمال کاغذی و... همه نیازمند صنعت چاپ است.
برازش افزود: خام فروشــی میزان ســود را پایین می آورد باید سعی 
کنیم با ارایه خالقیت در نوع بســته بندی جذابیت فروش محصوالت 

را باال ببریم و الزمه این کار هم سرمایه گذاری در این صنعت است.
حســین ثابت قدم وحید، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
شــمالی هم در این همایش گفــت: حوزه صنعت چــاپ یک مقوله 
بسیاراساسی و در دنیا از آن به عنوان یک صنعت پرسود یاد می شود.

حســین ثابت قدم وحید اظهار داشت: صنعت چاپ جزو پنج صنعت 
مهم جهان اســت و از طرفی زیر بنای فرهنگ را هم تشکیل می دهد 
و این صنعت یک مقوله منحصر به فرد اســت و با اندیشــه و فرهنگ 

جامعه رابطه مستقیم دارد.
وی تصریح کرد: باید زیرســاخت های اقتصادی فراهم شود تا شاهد 
ارتقای حوزه صنعت چاپ باشیم و این صنعت در استان ما با مشکالت 
ســخت افزاری و نرم افــزاری زیادی مواجه اســت که بــرای حل این 

مشکالت نیازمند یک عزم ملی هستیم.
در پایان جشن فعاالن صنعت چاپ از 25 فعال و پیشکسوت حوزه چاپ 

و نشر استان با اهدا لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود قدردانی شد.
در مراســم جشــن فعاالن صنعت چاپ از قدیر باالزاده از چاپخانه 
برادران باالزاده، محمدعلی عباسی از چاپ بیان اسفراین، حسن متولی 
حقیقی از چاپ پیام اسفراین، محمد شیدا از چاپ 22 بهمن بجنورد، 
ناصر ابراهیمی از چاپ بهارستان بجنورد، سید کاظم حسینی از چاپ 
پگاه شــیروان، عین اهلل کنعانی از چاپ گلستان، محمد علی صدری فر 
از چاپ صدف بجنورد، محمد باالزاده از چاپ برادران باالزاده، علیرضا 
مختاری از جاجرم چاپ و حیدرقلی ابراهیمی از چاپ ایران بجنورد به 

عنوان پیشکسوتان استان تقدیر انجام شد.
همچنین از عباس کمالی، پویان قدوســی، عســگر رضازاده، مهدی 
حصاری، خانم یزدانی، فرزانه قهرمان، رضا حســینی، هادی باالزاده، 
علی نظری، رضا ابراهیمی، محســن رجبی رضا شیدا از چاپخانه های 
ایــران چاپ، 22 بهمن، چاپ برادران باالزاده، چاپ دیجیتال ثمین به 
عنوان کارگران نمونه اســتان در صنعت چاپ معرفی شدند. در ادامه 
از علیرضا افتخاری کارشــناس چاپ و نشر و نوآور نمونه صنعت چاپ 

نجمه یزدان پناه، تجلیل انجام شد.

جشنواره صنعت چاپ استانجشنواره روز ملی صنعت چاپ در اردبیل 
 خراسان شمالی
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جمشــید رضایی، رییس اداره چاپ و نشــر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس 
در خصوص برگزاری جشــنواره صنعت چاپ در استان فارس گفت: »دبیرخانه برگزاری 
ســومین جشــنواره خانواده صنعت چاپ اســتان فارس« از چند ماه قبل از برگزاری 
جشنواره با حضور 10 چاپخانه دار استان در اداره چاپ و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی فارس تشکیل شــد و از جمله اهداف تشکیل این دبیرخانه »بسترسازی برای 

تفویض بخشی از امور مرتبط با حوزه چاپ به چاپخانه داران 
اســتان« و »ورود چاپخانه داران به تصمیمات اجرایی حوزه 
چاپ استان فارس و همفکری با چاپخانه داران استان« بود.

وی اشــاره کــرد: یکــی از موضوعات مهمی کــه با حضور 
چاپخانــه داران مــورد بررســی و دقت قرار گرفــت، انتخاب 
برگزیدگان این جشــنواره بود. انتخاب برگزیدگان ســومین 
جشنواره صنعت چاپ استان فارس بعد از چند جلسه و ارزیابی 
حوزه چاپ اســتان صورت گرفــت و از همه مهم تر اینکه این 
انتخاب و ارزیابی به وسیله خود چاپخانه داران محترم انجام شد.
رضایی افزود: ســومین جشــنواره خانواده صنعت چاپ 
اســتان در تاریخ 26 شــهریور ماه با حضــور محمودرضا 
برازش، مدیر کل چاپ و نشــر و داریوش رضوانی، مشــاور 
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با حمایت 
مالــی »معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد«، »اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس« و از همه مهم تر »چند 
چاپخانه معتبر و مهم اســتان فارس« جشنواره باشکوه در 

یکی از بهترین هتل های شیراز برگزار شد. 
محمودرضــا برازش، مدیرکل چاپ و نشــر وزارت فرهنگ 
و ارشــاد با بیان اینکه صنعت چاپ هنر و هویت انســان ها را 
ماندگار می کند اظهار داشت: صنعت چاپ، صنعتی فرهنگی و 

هنری است که ارتباط تنگاتنگی بین بخش صنعت و هنر را فراهم کرده است. استان فارس 
مرکز ثقل نیمه جنوبی کشــور است و استان فارس باید در صنعت چاپ نیز به این جایگاه 

برسد و گرانیگاه نیمه جنوبی کشور از لحاظ چاپ و امور مربوط به آن باشد.
مدیرکل چاپ و نشــر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی خاطرنشان کرد: صنعت چاپ 
امــروزه در ماندگاری فعالیت های فرهنگی و هنری نقش به ســزایی دارد و باید به این 

صنعت به عنوان قوام بخش فرهنگ و هنر نگاه شود.
بهاره شــفیعی،  معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی فارس در سومین 
جشنواره چاپ استان فارس گفت: در فارس بیش از 260 چاپخانه وجود دارد و امید است 
بتوانیم گام موثری در پیشبرد صنعت چاپ در فارس داشته باشیم. صنعت چاپ باعث انتقال 
دانش بشری شده است و جهانیان توانستند علم خود را با چاپ به دنیا معرفی کنند. روز ملی 

صنعت چاپ یادآور تالش مستمر افرادی است که در این صنعت کار می کنند.
در پایان این مراســم از 15 نفر از فعاالن صنعت چاپ در اســتان فارس تقدیر شــد. 
محمــود نجابتی از چاپخانه وحید، نصراله نافه فشــان از چاپخانه پاســارگاد به عنوان 
پیشکســوت نمونه صنعت چاپ استان فارس تجلیل شــدند. جواد اشرافی از چاپخانه 
اشرافی به عنوان چاپخانه دار نمونه استان و احسان شریف زاده از چاپخانه کوثر الرستان 

به عنوان چاپخانه دار نمونه شهرستان ها شناخته شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
بــه عنــوان تولیدکننده  در ادامه محمدحسین شیشه بر  از مجتمع چاپ دنیا 
در حــوزه چاپ، روزنامه، ورود به حوزه جعبه ســازی و چاپ و  نمونه محصوالت چاپی 
تولید کتاب های درســی و کمک درســی معرفی شــدند. در همایش تجلیل از خانواده 
صنعت چاپ از یوسف خرمایی از مجتمع فخر ایران به عنوان صادرکننده نمونه، سیدمهدی 
علوی از چاپخانه ترنج، سید محمدحسین دوست فاطمه از چاپخانه رهپویان وصال به عنوان 
متخصصان و کارشناســان نمونه، مجتبی عبدالهی از چاپ گسترده به عنوان نوآور نمونه، 

احمد خرمایی از مجتمع فخر ایران به عنوان کارگر نمونه، هادی بابکان از چاپ حافظ 
به عنوان پژوهشگر نمونه، سهیل بردبار از چاپ صبح  به عنوان مدیر جوان، محمد فقیه فرد 
امروز به عنوان چاپچــی جوان، زهرا کاوه حقیقی از چاپ ایران زمین به عنوان اولین اپراتور 

خانم دستگاه پلیت ستر در استان فارس و مهرزاد دیرین، طراح برتر شناخته شدند. 

محبوبه محمدی، کارشــناس چاپ و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان مرکزی در خصوص برگزاری جشنواره صنعت چاپ در استان مرکزی 
گفــت: همایش تقدیر و تجلیل از صنعتگران صنعت چاپ اســتان 
مرکزی در تاریخ 29 شهریور ماه در محل فرهنگسرای آیینه اراک 

برگزار شد. 
وی افــزود: در این همایش از 162 چاپخانه افســت، دیجیتال، 
ســیلک و لیتوگرافی های استان، معاونان و مدیران کل استانداری، 
مدیرکل تامیــن اجتماعی، مدیر کل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی 
اســتان، رییس صندوق کارآفرینی امید، نمایندگان مجلس شــهر 
اراک حضور داشتند و بعد از قرائت قرآن و خیرمقدم مجری، توسط 
ســه نماینده چاپخانه داران به طرح مشکالت آن ها پرداخته شد که 
مشــکالت مطرح شده عبارتند از: خروج سفارشات کارهای چاپ از 
استان، فرسوده بودن دستگاه های چاپ و عدم امکان اخذ تسهیالت 
جهت بروز کردن دستگاه ها، عدم برخورداری چاپخانه های دیجیتال 
از حمایت های دولتی در بحث بیمه، یکی بودن صنف چاپخانه ها با 

کتابفروشان و نوشت افزارفروشان.
به گفته محمدی تنها مشکل برگزاری جشن خانواده صنعت چاپ 
عدم حضور مدیران دولتی مرتبط با مشــکالت چاپخانه ها بود که به 

همایش دعوت شده بودند که دراین مراسم حضور نداشتند. 
مهدی حقیقی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان مرکزی 
در همایش صنعت چاپ اســتان مرکزی گفت: فعاالن صنعت چاپ 
اســتان تنها در صورت داشــتن یک مجمع صنفی مســتقل و پویا 
می تواننــد از حقوق خود دفاع کنند و در مقابل افــرادی که بدون مجوز وارد 
این عرصه می شــوند با ابزار قانون بایســتند. همچنین 162 چاپخانه در نقاط 
مختلف استان فعالیت می کنند که این آمار نشان دهنده ظرفیت باالی استان 
در صنعت چاپ اســت و می طلبد فعاالن این عرصه مسایل و مطالبات صنفی 

خود را با کانون تخصصی دنبال کنند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی بیان کرد: اهالی رسانه استان مرکزی 
به دلیل اینکه یک دهه تشکل صنفی نداشتندبا مشکالت و آسیب های زیادی مواجه 
شدند اما، به همت شاغالن این بخش، اکنون خانه مطبوعات شکل گرفته و پشتوانه 

صنفی قانونی و هویت رسمی برای پیگیری امور و مطالبات وجود دارد.
وی افزود: این اداره کل با همکاری استانداری مرکزی به دنبال تشویق نهادهای 
دولتی و خصوصی برای ســپردن سفارش های چاپ و نشر به چاپخانه های داخل 

استان است که تا کنون موفقیت هایی نیز حاصل شده است.
وی ادامه داد: نیاز اســت که نواقص و غفلت های گذشــته در حوزه چاپ و 
نشــر استان مرکزی به سرعت برطرف شود و این استان جایگاه خود را در این 

صنعت بیابد و بسترهای رقابت پذیری را در خود رشد دهد.
در این آیین از محبعلی عباســی )مدیر محترم چاپ بهرنگ، شهرستان اراک(، 
صفرعلی زارعی )مدیر محترم لیتوگرافی ســایه، شهرستان اراک(، مسعود ادیمی 
)مدیر محترم چاپ کتیبه، شهرستان اراک(، غالم عباس میرزاییان )مدیر محترم 
چاپ وحدت، شهرستان اراک(، سیداحمد اسماعیلی )مدیر محترم چاپ شباهنگ، 
شهرستان دلیجان(، محمد عســگری فرد )مدیر محترم چاپ سعادت، شهرستان 
محالت(، غالمرضا عقیلی )شهرستان زرند(، محمدرضا حدادی )مدیر محترم چاپ 
بعثت، شهرســتان خمین(، فیروز ایزدیاری آغمیونــی )مدیر محترم چاپ ثامن، 
شهرســتان زرندیه(، علی ابراهیمی )مدیر محترم چاپ سینا، شهرستان ساوه( به 
عنوان پیشکسوتان باالی 60 سال صنعت چاپ و نشر استان مرکزی با اهدای لوح 

تقدیر و ارایه کارت هدیه تجلیل شد. 

جشنواره صنعت چاپ استان مرکزیسومین جشنواره صنعت چاپ استان فارس 
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اصناف در شورای 
عالی کار نماینده 
ندارند

ششمین اجالس دوره ششم 
نمایندگان اتاق اصناف ایران 
برگزار شد

ششمین اجالس نمایندگان اتاق اصناف 
ایران، 5 مهر در هتل فردوسی تهران، با 
حضور هیات رییسه اتاق اصناف، متشکل 
از محمدعلی صدیقی خزانه دار، مجتبی 
صفایی سخنگو، جالل الدین محمد شکریه 
نایب رییس اول و محمود هاشمی نایب 
رییس دوم اتاق اصناف برگزار شد. 
همچنین یداهلل صادقی سرپرست معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و رضا رحمانی قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در این مراسم 
حضور داشتند. در ابتدای این نشست 
روسای اتاق های خراسان رضوی و لرستان 
نطق های پیش از دستور خود را قرائت 
کردند که مهم ترین بخش از سخن آن ها 
رسیدگی به حقوق بازرسان و پایان دادن 
به دخالت دفترهای پیشخوان دولت در 
کار اتحادیه عکاسان بود.

 اصناف در شورای عالی کار نماینده ندارد
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در این مراسم 
گفت: بایــد از اتاق اصناف به اندازه توانایی آن انتظار 
داشــته باشــید. در حال حاضر اتاق اصنــاف 5 برابر 
ظرفیت خود فعالیت می کند. من عادت ندارم چندان 
گله و شــکایت بر زبان بیاورم اما شما هم باید بدانید 

که ما ابزارهای کافی در دست نداریم.
 وی در ادامه افزود: اتاق اصناف برای رفع مشکل 
عکاســان جلســه های زیادی را برگزار کرده است 
اما متاســفانه تاکنون با دفاتر پیشــخوان دولت به 
جمع بندی کاملی نرســیده ایم. من نامه ای به وزیر 
محتــرم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه 20 
ماه اســت بازرسان اتاق اصناف دریافتی نداشته اند، 
نوشــتم. ایــن موضوع ما را آزار می دهــد و نیاز به 
رســیدگی دارد. نامه نگاری و پیگیری ها از سوی ما 
انجام شــده و امیدواریم به نتیجه مورد نظر دست 

کنیم.  پیدا 
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: من خود یکی 
از مخالفان تشکیل بانک اصناف هستم چراکه بر این 
باورم ما در کشــور به تعداد کافی بانک داریم. اقتصاد 
ایران در حال حاضر نیازمند بانک نیســت ما 2 برابر 
نیاز خود بانک داریم و الزم است تعدادی از بانک ها با 
هم ادغام شوند تا نظام اقتصادی کشور شکل بگیرد. 

 نصب صندوق های مکانیزه مالیاتی
فاضلی در ادامه بیــان کرد: بحث دیگر روش نصب 
صندوق هــای مکانیزه مالیاتی اســت که به نظر من 
نصب این صندوق ها تا میزان زیادی می تواند موضوع 
مالیات در اصناف را روشن کند. خوشبختانه در حال 
حاضــر تعامل بین دولت و اصناف خوب اســت و ما 
امیدوار هســتیم روز به روز این تعامل گســترده تر و 

پایدارتر شود. 
علی فاضلی گفت: از همین فرصت استفاده می کنم 
تا به وزیر محترم بگویم شــما در وزارتخانه شــورای 
عالی کار دارید. این شورا 3 نماینده دارد اما متاسفانه 
اتاق اصناف ایران که 6 میلیون کار در کشــور ایجاد 

کرده، فاقد نماینده در این شوراست.

 رفع مشکالت در گرو تعامل دولت و اصناف
در ادامه نشســت یداهلل صادقی، سرپرســت معاونت 
بازرگانی داخلــی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
پهنه و دامنه اصناف در اقتصاد کشــور گســترده است. 
اصناف، نقش مهمی در مســایل اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی ایفا می کنند. اما ســوال اینجاست که آیا باید 
به همین نکته اکتفا کرد؟ بدون تردید پاسخ منفی است 
ما باید از حداقل امکاناتی که در اختیار داریم، بیشترین 

بهره وری را داشته باشیم. 
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: حل بخشی از مشکالت در گرو هماهنگی 
دولت با اصناف است این هماهنگی در رفع قوانین بازدارنده 
و وضع قوانین پیش برنده است. انتظار اصناف از دولت این 

است که قوانین بازدارنده را حذف کند.
 وی در ادامه اظهار کرد: اما بخشی از مشکالت اصناف 
به خود اصناف و نحوه مدیریت آن ها باز می شــود. این 
مشــکالت تنها با دســتان پر کفایت اصنــاف برطرف 
می شــود و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که نهادهای 

دیگر در این زمینه به شما یاری برسانند.

 بازسازی تشکل های صنفی
صادقی تصریح کرد: از اتاق اصناف ایران، درخواســت 
کرده ایم در جهت بازسازی تشکل های صنفی اقدام کند 
که خوشــبختانه در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده اند. 
در دنیای امروز شــرایط زندگی تغییر کرده و نمی توان 

همچنان جامعه را با مدیریت سنتی اداره کرد. 
وی افزود: در گذشــته هر کاال در فروشگاه جداگانه ای 
به فروش می رسید این نحوه فروش امروزه دیگر پاسخگو 
نیست دخل و خرج بسیاری از فروشگاه ها با فروش چند 

قلم کاال باز تامین نمی شود. 
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلــی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت افــزود: یکی از بحث هــای مهم این 
روزهــای اتاق اصنــاف ایــران، تاســیس و راه اندازی 
فروشــگاه های زنجیره ای و مجازی است. دنیا به سمت 
تاســیس این فروشــگاه ها می رود اما متاسفانه بسیاری 
از اعضای واحدهای صنفی با تاســیس این فروشــگاه ها 

مخالفت می کنند. 
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وی در ادامه تصریــح کرد: هر واحدی که تالش 
کند نیازهای اساســی قشــر ضعیــف جامعه را با 
تخفیــف در اختیــار آن ها قرار دهــد، کار بزرگی 
کرده است. نباید پنجره ها روی نحوه فروش جدید 
بسته شــود این رویکرد برای دولت نیست، بلکه از 

اقتضائات روز بارور کردن اصناف است. 
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت تصریح کرد: متاســفانه بعضی از 
همکاران ما در اتاق اصناف شهرســتان ها اقدامات 
جدی برای پلمب فروشگاه های زنجیره ای کرده اند 
که بایــد به این افراد بگویم ما باید از همه روزنه ها 
برای رفاه بیشتر قشر ضعیف جامعه استفاده کنیم 
و نبایــد برای به خطــر افتادن منافــع خود مانع 

فعالیت این فروشگاه ها شویم. 
صادقی درباره ادغــام اتحادیه های همگن گفت: 
اتــاق اصناف ایــران باید با جدیــت در این زمینه 
ورود پیدا کند. به نظر مــن اتحادیه هایی که توان 
اداره و تامیــن هزینه های خود را ندارند باید ادغام 
شوند. بحث ادغام جدی است و کمیسیون نظارت 

اقدامات الزم را در این زمینه آغاز کرده است. 
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: شناســایی واحدهای 
بدون مجوز در دســتور کار ما است. ما نرم افزاری 
را طراحی کرده ایم و در اختیار دوســتان خود در 
اتاق اصناف شهرســتان ها قرار دادیم. این نرم افزار 
حــدود 400 هزار واحد بدون مجوز را شناســایی 

کرده است.

 اصناف جریان ساز هستند
در ادامه ششمین اجالسیه دوره ششم نمایندگان 
اتاق اصناف ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: ســخنان خود را با طرح یک پرســش آغاز 
می کنم. به نظر شــما چــرا اصناف بــرای دولت 

است؟  مهم  یازدهم 
این اســت  پاســخ 
که اصنــاف از چند 
نظــر بــرای دولت 
اهمیت دارد و یکی 
تاثیرگذارتریــن  از 
گروه هــا در جامعه 
اقتصــادی کشــور 

است. 
علی ربیعی افزود: 
اصنــاف عــالوه بر 
که  اقتصادی  نقش 
در نظــام اقتصادی 

کشــور ایفا می کننــد نقش اجتماعی نیــز دارند. 
اصناف از بخش های اقتصادی هســتند که ارتباط 
تنگاتنگی با مردم دارند و در جامعه الگوســازی و 

رفتارسازی می کنند. 
وی در ادامه تصریح کرد: نقش مهم اصناف نیز در 
بعد سیاسی بر کسی پوشیده نیست و نقش اصناف 
از مشروطه تاکنون در عرصه سیاست پررنگ بوده 
اســت. وزارتخانه مــا از چند نظر بــا اتاق اصناف 
ســروکار دارد. یکی از مهم ترین وظایف وزارتخانه 
ما ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی در کشور است. 
ربیعی افزود: چند وقت پیش با دکتر نیلی درباره 
شــرایط اقتصادی کشــور به گفت وگو نشســتیم. 
بحث های ما بسیار جالب بود. در سال 94 صنایعی 
که باالی 10 نیروی کار داشتند رشد منفی کردند 
حتی ما در این بخش ریزش نیرو هم داشــتیم اما 
خوشــبختانه در بنگاه هایی که زیر 10 نفر نیروی 

کار دارند ما بسیار پر قدرت عمل کردیم. 
وی در ادامه بیان کرد: در کشــور ما سهم اصناف 
در ایجاد اشــتغال 85 درصد اســت. 96 درصد از 
بنگاه های کشور خرد هستند و توانسته اند در ایجاد 
اشــتغال بسیار موثر واقع شوند. ما براساس اقتصاد 

مقاومتی نیازمند رشد بنگاه های کوچک هستیم.  
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارایه پیشنهاداتی 
به اتاق اصناف برای حضور جدی تر آن ها در اقتصاد 
کشور و مســایل مربوط به این وزارتخانه گفت: ما 
پیشنهاد می دهیم که کمیته ای با حضور نمایندگان 

دو طرف تشکیل شود. 
ربیعی ادامه داد: ما از لحاظ قانونی هیچ مشــکلی 
برای عضویت نماینده اتاق اصناف در شــورای عالی 
کار نداریم و من در همین اجالســیه اعالم می کنم 
که نماینده این اتاق می تواند در این شورا عضو شود 
و عالوه بر آن در کمیســیون تشخیص نیز نماینده 
معرفی کند. ما به دنبال آن هستیم تا درباره صنوف 

برای بخش تامین اجتماعی تبادل اطالعات کنیم.

 مشکالت نقدینگی صنوف تولیدی
دولت  کابینه  عضو 
یازدهم با اشــاره به 
نقدینگی  مشــکالت 
که صنــوف تولیدی 
هستند  مواجه  آن  با 
گفت: وزارتخانه ما با 
بانک رفــاه کارگران 
مکاتبــه  حــال  در 
اســت تــا بتوانیــم 
از  بهره گیــری  بــا 
بیکاری،  بیمــه  پول 
کم بهــره  وام هــای 
بــه بنگاه هایــی که 
در آستانه بیکاری هســتند اختصاص دهیم. ما در 
تالشــیم که این 2 هــزار میلیارد تومــان که برای 
بیمــه بیکاری اختصاص دارد را به جریان بیندازیم. 
مقدمات این کار فراهم شده و ما در حال مکاتبه با 
آقای نوربخش هســتیم. فکر کنم تا یک ماه آینده 

وضعیت آن نهایی شود
وی دربــاره نقش اصناف در خیــر جمعی افزود: 
هدف وزارتخانه ما این اســت کــه خانواده هایی که 
بیش از 2 معلــول در خانه دارند، خانه دار شــوند. 
کمک های انسان دوســتانه زیادی در دســتور کار 
داریم و امیدوار هستیم بتوانیم با یاری اتاق اصناف 

این کمک ها را بیشتر کنیم. 
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت 
روحانــی دولت فروتنی اســت و امیــدوارم تدبیر 
روحانی همچنان در کشــور ادامه داشــته باشــد. 
ایــن دولت وقتی مســاله ای را نمی داند به ســوی 
کارشناسان دست دراز می کند و همین مساله باعث 

شده پیشرفت های خوبی کنیم.
 این عضو کابینه دولت یازدهم ســال سوم دولت 
روحانی را ســال شکوفایی این دولت خواند و افزود: 

آمارهایی که امروز ارایه می شــود همگی نشــان از 
بهبود این وضعیت اقتصــادی دارد و مردم نیز این 
بهبود را حــس می کنند. من امیــدوارم بتوانیم تا 

پایان سال به رشد 5 درصد برسیم.

 بسته تسهیالت اصناف محفوظ است
در پایان، علی فاضلــی از قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درخواست کرد که به عنوان آخرین 
سخنران پشــت تریبون بیاید. رضا رحمانی در این 
مراســم گفت: ما در پی رونق تولید هستیم. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از ابتدای مهر سال 95، در 
راســتای فرمان رهبر معظم انقالب مبنی بر رونق 
واحدهای تولیدی کوچک، تامین مالی این واحدها 

را در دستور کار خود قرار داده است.
قائم مقام وزیــر صنعت، معدن و تجــارت افزود: 
براساس نظرســنجی که هر دو ماه یک بار از سوی 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی انجام 
می شــود بزرگ ترین مشــکل واحدهای کوچک و 
متوسط، مشــکل مالی است. به همین دلیل دولت 
در ســال 95 برای خروج واحدهای صنفی از رکود 

برنامه تامین مالی را در نظر گرفته است.
 وی در ادامه افزود: در چند سال گذشته اقتصاد 
مــا در وضعیت نرمال نبود. تحریم های زیادی علیه 
دولت اعمال شــد و همین عامل باعث ایجاد رکود 
در اقتصاد کشــور شده بود. به طور تقریبی می توان 
گفت که در آن شرایط رشد اقتصادی ما منفی بود. 
اما در حال حاضر اقتصاد بیمار ما در حال برخاستن 
است و نباید انتظار داشته باشیم که این بیمار بدود.

 رحمانــی تصریح کرد: قرار بر این بود که 7 هزار 
و 500 واحد تولید از طرح استفاده کند اما به یاری 
خداوند بر اســاس آخرین آمارها بیش از 10 هزار 
واحد تولیدی از تسهیالت طرح رونق تولید استفاده 
کرده اند و این امکان نیز وجود دارد که بر این تعداد 

افزوده شود.
 معاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
ممکن اســت این پرســش در ذهن شــما شکل 
بگیرد که چرا اصناف از این تســهیالت اســتفاده 
نمی کنند. در پاســخ به این پرسش می گویم که 
ســهم اصناف در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
محفــوظ اســت و هدف ما اختصاص یک بســته 
تســهیالتی به اصناف است. آمارها نشان می دهد 
600 هــزار واحد تولیدی در بیــن اصناف وجود 
دارنــد که به امید خداوند بســته تســهیالتی به 

آن ها اختصاص داده می شود. 
وی در ادامــه تصریــح کرد: طرح رونــق تولید، 
افزایش 10 میلیــارد دالری صادرات، افزایش توان 
رقابت پذیــری واحدهای کوچک و متوســط و... از 
برنامه هــای اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت و معدن 
اســت، به نظر من با ورود اصناف، اقتصاد مقاومتی 
جلوه دیگــری به خود می گیــرد. اقتصاد مقاومتی 
به معنی شناســایی ظرفیت هاست، اصناف نیز باید 

ظرفیت های خود را شناسایی کند. 
رحمانی تصریح کرد: تاسیس شهرک های صنفی 
در شــهرهای مهم یک ضرورت است و می تواند در 
اعتالی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود. خوشبختانه 
اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم جدی تلقی شده 
است و ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت 

تشکیل و با جدیت به کار خود ادامه می دهد. 
قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت در پایان 
با دادن ابالغیه به مجتبی صفایی ســخنگوی اتاق 
اصناف، علی فاضلی را به عنوان عضو ســتاد اقتصاد 
مقاومتــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت معرفی 
کرد؛ براساس این ابالغیه، ســتاد اقتصاد مقاومتی 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به سوابق 
علی فاضلــی، وی را به عنوان عضو ســتاد اقتصاد 
مقاومتــی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب و 

معرفی کرد.
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مدیریت 
بسیار ضعیف 
در برگزاری 
نمایشگاه
 چاپ تبریز

گزارشی از برگزاری بیستمین 
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت 
چاپ و بسته بندی تبریز

»اطالع رسانی نمایشگاه خیلی ضعیف بود 
و نسبت به سال های قبل بازدیدکننده بسیار 
کمتری در نمایشگاه حاضر شده بودند.«
»متاسفانه امسال نسبت به سال های گذشته 
شاهد تغییرات مثبت چندانی در نمایشگاه 
نبودیم، حتی مقداری نیز عملکرد نمایشگاه 
ضعیف تر از قبل شده بود.«

»تصور من بر این است که حتی اتحادیه 
و تعاونی های مرتبط با صنعت چاپ نیز از 
برگزاری این نمایشگاه اطالع نداشتند.«
»هدف دوم ما از حضور در نمایشگاه تبریز 
آموزش و یادگیری از توانمندی ها است که 
متاسفانه در نمایشگاه تبریز کمتر به این 
مورد پرداخته شد.«
»با صنایع غذایی ادغام شده بود و 
بازدیدکنندگان غیرمرتبط زیاد داشتیم 
و این خود یکی از مهم ترین نقاط ضعف 
نمایشگاه محسوب می شد.«

این صحبت های بعضی از غرفه گذاران در 
نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز است 
که از تاریخ 16 تا 21 شهریور ماه در مرکز 
نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد که 
هریک به نحوی نسبت به برگزاری این 
نمایشگاه دیدگاه های مختلفی را ارایه 
می دهند. گزارش زیر به تشریح وضعیت 
برگزاری و نقاط ضعف و قوت این نمایشگاه 
می پردازد.

 تغییرات مثبتی را در نمایشگاه ندیدیم
بابــک محمدی، مدیــر فروش شــرکت »آذرپک 
نوین« درباره هدف از حضور در بیســتمین نمایشگاه 
بین المللی ماشــین آالت چاپ و بسته بندی و صنعت 
چاپ کشور عنوان کرد: هدف از حضور در نمایشگاه ها 
ارتباط با دیگر همکاران و گسترش فروش محصوالت 

و البته شناخته شدن مجموعه است. 
محمودی با بیان این نکته که ســومین سالی است 

که در این نمایشــگاه حضور یافته،گفت: متاســفانه 
امسال نســبت به سال های گذشته شــاهد تغییرات 
چندان مثبتی در نمایشــگاه نبودیــم حتی می توان 
گفت مقداری نیز عملکرد نمایشگاه ضعیف تر از قبل 
شده بود. اطالع رسانی نمایشگاه خیلی ضعیف است و 
نسبت به ســال های قبل بازدیدکننده بسیار کمتری 
در نمایشــگاه حاضر شدند. متاســفانه آن نمایشگاه 
کاربردی که در نظر داشتیم در واقعیت برگزار نشد و 
بسیار متفاوت تر از تصورات ما بود. مدیریت نمایشگاه 
در ارایــه امکانات به غرفه داران بســیار ضعیف عمل 
کرد، آن ها می توانســتند فضای نمایشــگاه را به روز 
کنند و غرفه  آرایی و باربری و... را هماهنگ کنند ولی 

این چنین نبود.

 اطالع رسانی نمایشگاه صفر بود
صفرعلی علی پور، مدیرعامل شــرکت »آرتین پک« 
در خصــوص هــدف از حضور در نمایشــگاه چاپ و 
بسته بندی تبریز گفت: از دوره پانزدهم در نمایشگاه 
چاپ و بســته بندی تبریز شــرکت کرده ام و هدف از 
حضور در بیستمین نمایشــگاه بازاریابی و آشنایی با 

مشتریان جدید بود.
وی بــا اظهار تاســف از عملکــرد مدیریت ضعیف 
این نمایشــگاه عنوان کرد: این دوره از نمایشــگاه با 

توجه به ســابقه حضورم در نمایشــگاه، بدترین دوره 
را پشت ســر گذاشــتیم و به هیچ یک از اهدافی که 
در نظر داشــتیم، نرسیدیم. نمایشگاه امسال از لحاظ 
اطالع رسانی بسیار ضعیف عمل کرد و اکثر کسانی که 
به غرفه ما مراجعه کردند کســانی بودند که خودمان 
از طریق پیامک اطالع داده بودیم. اکثر هم صنفی های 
ما از وجود چنین نمایشگاهی در تبریز بی خبر بودند 
و به عقیده بنده اطالع رسانی نمایشگاه صفر بود. حتی 
دعوت نامه نمایشــگاه یک روز به آغاز کار نمایشــگاه 
به دســت من رسید و باید گفت امسال بدترین وضع 

برگزاری نمایشگاه را شاهد بودیم.
علی پــور تاکید کرد: برخورد مســئوالن و کارکنان 
نمایشــگاه خوب بــود و غرفــه نیــز وضعیت بدی 
نداشت. نمایشگاه مکانی است برای آشنایی بیشتر با 

  هانیه صراف زادگان

کمبود امکانات،
 نبود اطالع رسانی و...

محصوالت جدید و تبادل اطالعات ولی متاسفانه به دلیل 
تنها مشکل نمایشگاه امسال که همان اطالع رسانی ضعیف 

بود به این مهم دست نیافتیم. 
وی افزود: همزمان با نمایشگاه، همایشی نیز در خصوص 
توسعه صنعت چاپ کشور برگزار شد ولی نتواستم در آن 

حضور یابیم.

 می توانست بهتر باشد
علیرضا بــاالزاده مدیرعامل شــرکت »بازرگانی برادران 
باالزاده« با بیان این نکته که دومین باری است که در این 
نمایشــگاه شــرکت می کند، اظهار داشت: هدف از حضور 

در بیســتمین نمایشــگاه بین المللی ماشین آالت چاپ و 
بســته بندی و صنعت چاپ کشوردر تبریز بیشتر بازاریابی 

است.
وی اشــاره کرد: این نمایشگاه می توانست از این که بود 
بهتر باشــد، نمایشگاه امســال ضعف های بسیاری داشت. 
آگاهی ســازی مردم و اطالع رســانی در خصوص برگزاری 
نمایشــگاه انجام نشــده بود و همین باعث حاضر نشدن 

مخاطبان اصلی به این نمایشگاه شده است.

 رفع کم و کاستی ها و رونق کاری اصناف 
رشــید کفیلی، مدیرعامل »پخش کاغــذ قائم« )پاکت 
ســپهر( در ارتباط با کیفیت بیســتمین نمایشــگاه چاپ 
و بســته بندی تبریز گفت: متاســفانه این نمایشگاه بسیار 

بی کیفیــت بود و با همــکاران هماهنگی های الزم صورت 
نگرفته بود، تبلیغات بســیار ضعیفی داشت. از شهر تبریز 
چند شرکت بیشتر حضور نداشتند و به نظر بنده نمایشگاه 
بــا اتحادیه های مرتبط با صنف هماهنگ نبود تا همکاران 
بیشتری در این نمایشگاه غرفه گذار باشند. حتی همکاران 
چاپی ما اکثرا از وجود چنین نمایشــگاهی مطلع نبودند. 
تصــور من بر این اســت که حتی اتحادیــه و تعاونی های 
مرتبط با صنعت چاپ نیز از برگزاری این نمایشگاه اطالع 

نداشتند.
وی اشاره کرد: تفاوت نمایشگاه امسال با سال های گذشته 
در این بود که امسال غرفه گذاران این نمایشگاه هم از صنف 
چاپ و بســته بندی حضور داشتند هم صنایع غذایی و البته 
تعداد غرفه های صنایع غذایی نســبت به چاپ و بسته بندی 
بسیار بیشتر بود. بعضی از بازدیدکنندگان نیز اذعان داشتند 
که به طور شانســی در نمایشگاه حاضر شــده اند و اطالع از 
برگزاری این نمایشگاه نداشتند، تعداد بازدیدکنندگان خیلی 
کم بود. این نمایشگاه در شأن صنعت چاپ نبود اگر مسئوالن 
نمایشــگاه ها هدفشــان رونق کاری اصناف است باید کم و 
کاستی ها را رفع کنند. متاســفانه مسئوالن نمایشگاه فقط 
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پول می گیرند و به دیگر مسایل کار ندارند. اگر همین روال 
کاری را پیش بگیرند، کســی دیگر در نمایشگاه ها حضور 

پیدا نمی کند زیرا شرکت ها رقابتی را در خود نمی بینند.
کفیلی درباره هدف از حضور این شرکت در نمایشگاه 
عنــوان کرد: به عقیده بنده اهداف اکثر کســانی که در 
نمایشــگاه حضور پیدا می کنند یکسان است و به علت 
کســادی بازار برای نشان دادن این مساله که در عرصه 
رقابت حضور دارند، در نمایشگاه شرکت می کنند. عالوه 
بر این، برای ارایه محصوالت جدید و نشان دادن به روز 

بودن مجموعه در نمایشگاه شرکت کردیم.

 نمایشگاه محل عرضه توانمندی ها
نصرت اله طاقتی، مدیرعامل چاپخانه »پیام رسانه آذر« 
درباره هدف از شــرکت در نمایشــگاه چاپ و بسته بندی 
تبریز گفت: ضمن تشکر از نشریه وزین و تخصصی چاپ و 
نشر که به صورت جدی پیگیر موضوع های عرصه صنعت 
چاپ و نشر کشورمان به عنوان صنعت مادر است. حضور 

در نمایشــگاه ها را با دو هدف دنبال می کنیم. اولین هدف 
عرضه توانمندی های چاپخانه ها است از آنجایی که ما فاز 
جدید ســرمایه گذاری در حوزه لیبل و بسته بندی را پی 
گرفته ایم و دســتگاه چاپ لیبل و بسته بندی را خریداری 
کرده ایم که بدون کلیشــه و سیلندر کار می کند و در نوع 
خود بی نظیر است و با در نظر گرفتن این نکته که تبریز به 
عنوان قطب تولید شیرینی، شکالت و بیسکوئیت است به 
منظور بازاریابی و معرفی این توانمندی جدید در نمایشگاه 
حضور پیدا کردیــم. کما اینکه در تبریز چاپخانه ای داریم 
که در چاپ رول، روزنامه فعال اســت معرفی آن را نیز در 

نظر داشتیم.
وی افزود: هدف دوم ما از حضور در نمایشــگاه تبریز 
نیز آموزش و یادگیری از توانمندی ها است که متاسفانه 
در نمایشــگاه تبریز کمتر به این مورد پرداخته شــد و 
دوره های آموزشــی، آسیب شناســی های حوزه صنعت 
چاپ و نشر دیده نشد و جای این هدف دوم خالی ماند. 
طاقتی با اشــاره به این موضوع که سومین سال است 
در نمایشــگاه تبریز حضور داشته ایم گفت: فضای چاپ 
کســب و کار کشــورمان خیلی بد است. به عقیده بنده 
هر ســال نسبت به ســال های قبل اوضاع صنعت چاپ 
بدتر می شود. نمایشگاه امسال اگر ضعیف تر از سال های 
گذشــته نبود، مطمئنم که قوی تر هم نبود. نمایشگاه از 
نظــر بازاریابی و عقد قــرارداد و... خیلی رضایت بخش 

نبود. 
مدیرعامل چاپخانه پیام رسانه آذر در مورد تبلیغات و 
اطالع رسانی این نمایشگاه گفت: اطالع رسانی نمایشگاه 
امســال خــوب نبــود. بازدیدکننــدگان، متخصصان، 
کارشناسان و جامعه هدف مناسبی در نمایشگاه حضور 
نداشتند و از آمدن شــرکت های بزرگ و توانمند حوزه 

چاپ خبری نبود.

 ادغام غیرمرتبط مشکل ساز شده بود 
امین روحانی، مدیر فروش شرکت »سیمای شهر« با 
بیان این نکته که این ســومین سال حضور شرکت در 
نمایشگاه چاپ و بســته بندی تبریز است، درباره هدف 
از حضور در نمایشگاه گفت: حضور در نمایشگاه ها یکی 
از سیاســت های شــرکت اســت و به همین علت چند 
نمایشگاه را انتخاب کرده ایم که یکی از آن ها نمایشگاه 
چاپ و بســته بندی تبریز است که در شمال غرب ایران 
واقع شــده اســت. در بین اســتان های مرکزی کشور، 
نمایشــگاه تهران را انتخاب کرده ایم و حضور داریم. از 

دیگر اهدافمان برای این انتخاب، پربازدیدکننده 
بــودن نمایشــگاه تبریز اســت چرا کــه یکی از 
بازارهای مهم و قدیمی کشــور در منطقه شمال 

غرب قرار دارد.
وی در خصــوص تفاوت نمایشــگاه امســال با 
سال های گذشــته اشاره کرد و افزود: در حقیقت 
نمایشگاه امسال ضعیف تر از سال های قبل بود و 
به عقیده بنده این موضوع به این دلیل اســت که 
با صنایع غذایی ادغام شده بود و بازدیدکنندگان 
غیرمرتبــط زیــاد داشــتیم و این خــود یکی از 
مهم ترین نقاط ضعف نمایشگاه محسوب می شد و 
به همین دلیل به جای صحبت ها و ارایه اطالعات 
تکنیکال، باید اصول پایــه را توضیح می دادیم و 
بازدیدکنندگان ذاتا مشــتری نمی شــدند و این 
ادغام غیرمرتبط مشکل ســاز شــده بود و باعث 

کاهش کیفیت نمایشگاه شد.
 روحانی تاکید کرد: محل برگزاری نمایشــگاه 
نا مناســب و ضعیف بود. اطالع رسانی در شهر نیز 
به جزو ورودی نمایشــگاه در محل دیگری دیده 
نمی شــد. سالن از در ورودی نمایشگاه بسیار دور 
بود و در حــدود 40 دقیقه پیاده روی داشــت و 
هیچ سرویسی از سوی نمایشگاه وجود نداشت و 
بازدیدکنندگان باید این مسافت را پیاده می آمدند 
و این خود یک نقطه ضعف مهم در نمایشــگاه به 

شمار می آمد.

 انتخاب زمان نامناســب برای برگزاری 
نمایشگاه 

سیدحســین صالحــی، مدیرعامــل شــرکت 
»های پک« در خصوص هدف از حضور در نمایشگاه 
چاپ و بسته بندی تبریز گفت: شرکت های مطرح 
موظف هســتند که در نمایشگاه ها حضور داشته 
باشند چه از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد و چه 
نباشد. این نمایشگاه بین المللی در ارتباط با چاپ 
و بســته بندی بود ولی با توجه به شــرایط بازار و 

نحوه برگزاری نمایشگاه، نمایشگاه مطلوبی نبود.
صالحــی افزود: این ســومین دوره ای بود 
کرده ایم.  شــرکت  نمایشــگاه  درایــن  کــه 
بــه عقیده من نســبت به ســال های قبل از 
نظرنحــوه برگــزاری خیلی بد بــود. یکی از 
مشــکالت نمایشــگاه این بود که مســئوالن 
درستی  اطالع  متاسفانه  نمایشــگاه  برگزاری 
از برپایــی نمایشــگاه نداشــتند و غرفه هــا 
بســیار نامرتــب بــود و تعدادی نیــز خالی 
بودنــد. مدیریت نمایشــگاه زمان مناســبی 
را بــرای برگزاری نمایشــگاه انتخاب نکرده 
تعطیالت  زمــان  شــهریورماه  معمــوال  بود. 
اســت و اکثر افراد به مســافرت و گشــت و 
گــذار می پردازند، حتی هتل هــای تبریز جا 

نداشــتند. تبریز شــهر توریستی و گردشی است 
مساله  این  به  نمایشگاه  مســئوالن  متاسفانه  ولی 

بودند.  نکرده  فکر 
وی در ادامه اشــاره کرد: امسال مرکز نمایشگاهی 
تبریــز مســئولیت برگزاری این نمایشــگاه را عهده 
دار بــود و اقدام بــه برگزاری نمایشــگاه کرد. البته 
مســایل اقتصادی نیز بی تاثیر نیســت ولی ســرد و 
بی روح بودن نمایشــگاه را نمی توان صرفا به مسایل 
اقتصــادی ارتباط داد. به عقیده بنده بی تدبیری های 
مســئوالن هم در بد برگزار شــدن نمایشگاه نقش 
داشــت. حتی تقســیم  بندی ها و جانمایی ها بســیار 
نامرتب بود و بســیاری از غرفه ها خالی بودند که یا 
واگذار نشــده بود و یا واگذار شــده بود و شرکت ها  

نکرده اند. پیدا  حضور 
مدیرعامــل شــرکت »های پــک« در خصــوص 
به  تاکید کرد: ســالنی که  نمایشــگاه  نقاط ضعف 
منتهی الیه  بود در  داده شــده  اختصاص  نمایشگاه 
مجموعه نمایشــگاه قرار داشــت و تردد به سالن 
بســیار مشــکل بود. همزمان با برگزاری نمایشگاه 
چــاپ و بســته بندی، صنایع غذایــی و تجهیزات 
آرایشی بهداشــتی نیز در نمایشگاه حضور داشتند 
این  تمام  نبودنــد،  بازدیدکننــدگان تخصصــی  و 
موارد ضعف در برگزاری نمایشــگاه این نمایشگاه 
است. در مجموع نمایشگاه خوبی نبود، چه از نظر 
بازدیدکنندگان.  نظــر  از  چه  و  مراجعه کننــدگان 
ســال های گذشــته نمایشــگاه در روزهای پایانی 
هفته از تعــداد مراجعه کننده بســیاری برخوردار 
بود. امســال هــم منتظر بودیم کــه تعداد زیادی 
بازدیدکننده داشــته باشــیم ولی خالف انتظار ما 
پیش آمد. این نمایشــگاه عنــوان بین المللی دارد 
ولی متاسفانه از کشــورهای خارجی هیچ شرکتی 

حضور نداشــت. این ها همگی ضعف است. 

 رضایت بخش نبود

محمدرضا نوری، مدیرعامل شــرکت »کاالی چاپ« 
با بیان این مســاله کــه دومین بار اســت که در این 
نمایشــگاه شــرکت می کند، درباره هدف از حضور در 
نمایشــگاه گفت: هدف ما شناساندن شرکت »کاالی 
چاپ« به صنف و همکاران بود که متاسفانه به اهداف 
خود نرســیدیم این نمایشگاه نســبت به سال گذشته 

ضعیف تر شده بود. 
وی اشــاره کرد: زمانــی که برای برگــزاری این 
نمایشگاه انتخاب کرده بودند مناسب نبود، زیرا همه 
در تعطیالت به ســر می بردند. همچنین نمایشگاه با 
صنف مواد غذایی ادغام شده بود که این نیز مطلوب 
نبود. ســال گذشته ســالن کوچک تری به نمایشگاه 
اختصــاص داده بودند ولی همــه مرتبط به صنعت 
چاپ و بســته بندی و تخصصی تر بودند ولی امسال 
در کنار غرفه فروشنده دســتگاه بنر، غرفه عرقیات 
و گالب ربیع قرار داشــت و این منظره جالبی برای 
نمایشــگاه تخصصی نبود. بازدیدکنندگان، مشتریان 

نبودند.  هدفمند 
نوری تاکید کرد: اطالع رســانی نمایشــگاه به خوبی 
انجام نشده بود و در این خصوص عملکرد بسیار ضعیف 
داشــتند. به همین واســطه بازدیدکنندگان تخصصی 
نبودند. در کل نمایشــگاه ایده آل و رضایت بخش نبود. 
البته بخشی از آن به مســایل اقتصادی کشور مرتبط 

می شود.



13
95

هر 
/ م

14
0 

ره
شما

ش
زار

گ

110

گزارش تصویری از برگزاری نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی تبریز



13
95

هر 
/ م

14
0 

ره
شما

ش
زار

گ

112

یز
بر

ه ت
گا

ش
مای

 ن



13
95

هر 
/ م

14
0 

ره
شما

ش
زار

گ

114

یز
بر

ه ت
گا

ش
مای

 ن



13
95

هر 
/ م

14
0 

ره
شما

ش
زار

گ
13

95
هر 

/ م
14

0 
ره

شما
گو

 و 
ت

گف

116

افق های روشن برای 
صنعت چاپ ایران با 
آموزش رشد می کند

گفت و گو با رامین اکبری،
 دبیر همایش ملی توسعه صنعت 
چاپ و بسته بندی ایران

همزمان با برگزاری بیستمین نمایشگاه 
بین المللی چاپ و بسته بندی تبریز، روز 
پنج شنبه 18 شهریورماه همایشی با عنوان 
توسعه صنعت چاپ و بسته بندی با حضور 
استادان دانشگاهی حوزه چاپ و جمعی از 
فعاالن صنعت چاپ و بسته بندی کشور از 
استان هایی مانند تهران، آذربایجان شرقی 
و غربی، اردبیل و زنجان در سالن شمس 
تبریزی، نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار 
شد. تاثیر اینگونه همایش ها و نقش آن ها 
در توسعه صنعت چاپ موضوعی است که 
محور گفتگوی ما با رامین اکبری دبیر این 
همایش شد. آنچه در پی می آید به تشریح 
روند و پیامدهای این همایش می پردازد.

  هانیه صراف زادگان

برگــزاری دومین همایش   ضرورت 
صنعت چاپ تبریز که تبدیل به همایش 

ملی نیز شده است چه مواردی است؟
اســتان آذربایجان شــرقی قطــب اول در 
صنعــت چاپ و بســته بندی مــواد غذایی، 
شــیرینی و شکالت ایران اســت و جزیی از 
بزرگ تریــن مناطق تهیه ایــن مواد در دنیا 
اســت و بزرگ ترین برندهای ایران از جمله 
شیرین عسل، آیدین، شــومیز، داداش برادر 
و شرکت های داروسازی مهم و... در منطقه 
آذربایجان شــرقی قرار دارنــد، و همه این 
بســته بندی  و  نیازمند چــاپ  شــرکت ها 

هســتند. بنابراین منطقه شمال غرب کشــور نیازمند 
گسترش و توســعه صنعت چاپ و بسته بندی است که 
می تواند راهبردهای جدیدی را در این عرصه ایجاد کند.

هدف از برگزاری این همایش ایجاد زمینه شــناخت 
تبلیغات، بازاریابی، فروش، برندینگ در کســب و کار از 
زوایای تازه و توســعه تنوع بازارهــای صادراتی چاپ و 
بسته بندی و اثربخشــی چاپخانه ها و صنوف وابسته در 
بازارهای کشــور و بین المللی است. همچنین کمک به 
نظام جمهوری اســالمی برای توســعه صنعت چاپ و 
بســته بندی و اقتصاد کشور در منطقه و ایجاد و افزایش 
شــهرت منطقه ای، ملی و بین المللی چاپ و بسته بندی 
و ارایه مطالب علمی شــفاف و قابل اعتماد برای مدیران 
 چــاپ و بســته بندی از دیگر اهداف ایــن همایش بود. 
ارتقای آگاهی بیشتر مدیران صنعت چاپ و بسته بندی 
از سیستم های مدیریتی و ایجاد بسترهای مناسب برای 
تعامل موثر چاپ و بســته بندی کشــورمان با نهادهای 
دولتــی، خصوصی و افزایــش رقابت پذیــری چاپ و 
بســته بندی کشورمان در تعامل با اقتصاد جهانی، ایجاد 
سیستم پاداش اجتماعی، و انگیزه بین مدیران و کارکنان 
چاپ و بسته بندی، افزایش رضایت چاپ و بسته بندی و 
ایجاد انگیزه فعالیت و توســعه، نقش چاپ دیجیتال در 

آینده نزدیــک )ایران– دنیا(، ارتقای بــازار صنعت چاپ و 
بسته بندی از طریق ســفارش گیری اینترنتی، ارتقای بازار 
صنعت چاپ و بسته بندی از طریق سفارش گیری اینترنتی، 
انعطاف پذیــری در تولیــد )صنعت چاپ و بســته بندی(، 
ارتقای اســتاندارهای صنعت چاپ و بسته بندی در کشور، 
عوامل توسعه کسب و کار صنعت چاپ و بسته بندی ایران، 
گزارشــی از وضعیت چاپ دیجیتال ایران، جایگاه دیجیتال 

در بسته بندی نیز از اهداف همایش محسوب می شد.

 مشــکل اساســی و کلی صنعت چاپ استان 
آذربایجان غربی و اســتان های مجــاور را در چه 

مواردی می بینید؟
در کشــور ما در تمام حوزه ها بــه خصوص حوزه چاپ و 
بسته بندی این مشکل وجود دارد که کلیه کارها به پایتخت 
برده می شــود و این باعث می شود همه شهرستانی ها برای 
اشــتغال و ورود به بازار کار، جذب تهران شوند و متاسفانه 
آمار جمعیت تهران روز به روز در حال افزایش است. اینگونه 
مشکالت در اکثر استان ها دیده می شود. اگر سیاستمداران 
و مدیران ارشد کشــوری برنامه ریزی خوبی داشته باشند. 
تا امکانات در تمام شهرســتان ها مانند تهران شود خیلی از 

مسایل و مشکالت در سایر استان ها رفع خواهد شد.

 اســتان آذربایجان شــرقی و استان های 
همجوار آن در چه زمینه ای در صنعت چاپ و 

بسته بندی و صنایع وابسته ضعف دارد؟
بزرگ تریــن مجتمع های چاپی کــه از صفر تا صد 
کارهای چاپی را انجام می دهند در استان تهران است 
و معموال شهرســتان ها در این بخــش خالء دارند به 
همین علت کارهای چاپی از اســتان خارج می شــود 
و بــرای رفع نیازهای چاپی از اســتان های مختلف به 
تهران می آیند. عالوه بر آن در شهرستان ها به مبحث 
مشتری مداری اهمیت زیادی داده نمی شود. اگر بحث 
مشتری مداری در اســتان ها جایگاه خود را پیدا کند، 

قطعا کار در حوزه چاپ و نشر زیاد می شود. 
در تهــران مجتمع ها صفر تــا صد کارهــا را انجام 
می دهند ولی در شهرســتان ها به این شکل نیست به 
همین علت قیمت محصوالت چاپی بیشتر می شود. در 
کارهایی چاپی دو موضوع قیمت و کیفیت بســیار مهم 
و تاثیرگذار است و همین دو مورد باعث می شود کارها 
برای چاپ به تهران فرســتاده شوند. شمال غرب کشور 
جایگاه مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه چاپ لیبل 
اســت، چاپخانه داران در این حوزه بســیار ضعیف عمل 
کرده اند. به عنوان کارشناس می توانم پیشنهاد دهم که 



13
95

هر 
/ م

14
0 

ره
شما

ش
زار

گ
13

95
هر 

/ م
14

0 
ره

شما
گو

 و 
ت

گف

118

در حــوزه چاپ لیبــل و مجتمع هــای چاپی - از 
طراحی تا لیتوگرافی، چاپ و پس از چاپ و صحافی 
- را که در تبریز و شمال غرب کشور خیلی کم است 
ســرمایه گذاری شود. در بســیاری از نقاط در بخش 
رول هم آذربایجان شرقی ضعیف است. شمال غرب 
بازار چاپــی قوی دارد ولی ســرمایه گذاری ضعیفی 

صورت گرفته است. 

 همایش امسال نسبت به سال گذشته چه 
تفاوتی داشت؟

سال گذشــته اولین همایش توسعه صنعت چاپ 
و بســته بندی را در ســطح اســتان برگــزار کردیم 
ســخنران های ملی و استانی داشــتیم و به مباحث 
بازاریابی و حسابرســی و تبلیغــات پرداختیم. که از 
مدیران ارشد کشــوری نیز در همایش استانی سال 

قبل حضور داشتند.
 بعــد از برگزاری همایش ســال گذشــته، برای 
باال بردن ســطح کیفی بیســتمین نمایشگاه چاپ 
و بســته بندی تبریز به مدیرعامل نمایشــگاه تبریز 
پیشــنهاد دادیم که همزمان با نمایشگاه چاپ تبریز 
همایــش را نیز برگزار کنیم، به پیشــنهاد ما جواب 
مثبــت دادند و برای برگزاری ایــن همایش زمان و 

انرژی بسیاری صرف کردیم. 
ســعی کردیم همایش امســال را با نگاهی ویژه به 
صنعت چاپ و بســته بندی کل ایران داشته باشیم و 
به علت همزمانی با نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز 
افراد بســیاری از تبریز و دیگر اســتان های همجوار 

توانستند در این همایش شرکت کنند.

 در ارتباط با ســخنرانان و موضوع صحبت 
آن ها توضیحی می دهید؟

تمام ســخنرانان ما کشوری بودند و حتی در حال 
رایزنی با یکی از کمپانی های معتبر بودیم تا سخنران 
بین المللی از کشور ترکیه دعوت کنیم ولی با تعطیلی 
عید قربان در این کشور رایزنی ها به سرانجام نرسید. 
سخنرانان این همایش حبیب ماهوتی رییس هیات 
مدیره نمایشگاه بین المللی تبریز و بنده به عنوان دبیر 
همایش، غالمرضا شجاع مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان 
ایــران و رضا نورایــی صاحب امتیــاز ماهنامه صنعت 
بسته بندی، مهندس قاسمی دبیر انجمن چاپ دیجیتال 
ایران و خدایار صادقی عضو هیات علمی دانشــگاه هنر 
تهران و مدیر گروه رشــته چــاپ بودند، که همگی بر 
مشکالت حوزه صنعت چاپ و بسته بندی تاکید داشتند 

و بخشی از موضوع های صحبت ها به قرار زیر است:
لیتوگرافان  تعاونــی  غالمرضا شــجاع، مدیرعامل 
ایران نیز با بررســی مشــکالت عمده صنعت چاپ و 
بســته بندی گفت: تبریز به دلیــل نزدیکی به جاده 
ابریشــم وکشــورهای اروپایی می توان گفت اولین 
پایتخت اقتصادی ایران اســت اولیــن اتاق بازرگانی 
بخش خصوصی در این شهر تشکیل شده است ولی 
فاصله دســت اندرکاران صنعت چاپ با فن آوری های 
روز دنیا باعث شــده که پیشــرفت مفیــدی در این 

صنعت صورت نگیرد.
سهم بسیار ناچیز خاورمیانه از چاپ

ماهنامــه صنعت  نورایــی، صاحب امتیــاز  رضــا 
بســته بندی بر استانداردسازی کاالهای بسته بندی و 
زیبایــی ظاهری کاال، اطالعــات روی کاال منطبق با 
داخل جعبــه و حفاظت از محصول موقع حمل ونقل 
و مســئولیت در قبال مشتری و مصرف کننده تاکید 
داشت و گفت: سهم خاورمیانه از گردش مالی جهان 
از صنعت چاپ 9 دهم درصد از این صنعت در جهان 
است که در این میان سهم ایران سهم بسیار ناچیزی 
است که برای توسعه این امر نیاز به آموزش و کسب 
تجربه علمی داریم. باید گفت ایران در ســال 30 در 
صد رشــد در چاپ دیجیتال دارد و در چاپ افست 
ورقی 26 در صد در بخش بســته بندی رشد داشته 
است که رقابت سخت و عدم فروش یا یافتن مشتری 

جدید از بزرگ ترین چالش این صنعت است.
پیوستن انجمن به اتحادیه لیتوگرافان تهران

مهندس قاسمی، دبیر انجمن چاپ دیجیتال نیز 
در این مراسم ضمن پرداخت به سابقه ورود چاپ 
دیجیتــال به ایران و روند آن گفت: از ســال 75 
تا ســال 85 دهه طالیی دیجیتــال در ایران بود 
که منابع انســانی آموزش مورد نظر را نداشتند و 
ســرمایه گذاران مجبور به آموزش شدند اطالعات 
زیادی کســب کردنــد اما در دهــه 85 تا کنون 
به دلیــل باال رفتن نــرخ ارز و تحریم دچار عدم 
اســتقبال از طرف سرمایه گذاران این صنعت شد 
و به محصوالت و ماشین آالت چینی روی آوردند 

و عمده ســرمایه گذاری محدود به چاپ بنر شد و 
صنعت چاپ دیجیتال رو بــه افول رفت تا اینکه 
سرمایه گذاران به فکر تشــکیل انجمن افتادند و 
انجمن چاپ دیجیتال تاسیس شد و با 300 عضو 
به کار خود ادامه داد تا اینکه اخیرا برای توســعه 
بهتر این صنعت مجبور شد به اتحادیه لیتوگرافان 

ملحق شود.
وی به دیجیتالی شــدن صنایع اشــاره کرد و 
مهمتریــن خصوصیــات این صنعــت در فضای 
مجازی را ناهمزمانی، تعاملی بودن، شخصی سازی، 

انعطاف پذیری و خالصه سازی دانست.
به دنبال قهرمان دولتی هستیم

دکتر خدایار صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه 
هنر تهران به عنوان آخرین ســخنران به موضوع 
مدیریت محیط داخلی و خارجی پرداخت و گفت: 
مدیریت نیاز همه صنایع به ویژه برای رونق کسب 
و کار است باید مدیریت استراتژیک و اقتصادی بر 
کسب و کار حاکم باشد سرمایه گذاران ما همیشه 
بــه دنبال یک قهرمان دولتی هســتند تا آن ها را 
از رکود نجات دهد. مشــکالت باید ریشــه یابی و 
تحلیل مساله شوند تا راه حل مناسب ارایه شود. 
بهبود محیط کســب و کار و تولید ثروت به رشد 

اقتصادی کمک خواهد کرد.

 چگونه می توان صنعت چاپ و بسته بندی 
کشور را به توسعه رساند؟

زمانی می توانیم توســعه در کشور داشته باشیم 
که بتوانیم زیرســاخت های آموزشی را ارتقا دهیم. 
آموزش مهم ترین عامل اســت ولی متاســفانه در 
کشــور ما 70 درصد بحث آموزش، در سمینارها و 
همایش ها به مسایل سیاسی پرداخته می شود و از 

اصل موضوع آموزشی بودن یک سمینار، خارج می شوند.
متاسفانه مدیران بعضی از چاپخانه های ما عملکردی 
ســنتی دارند ولــی برعکــس چاپخانه هایــی که از 
مشــتری مداری و برندینگ اطالع دارنــد و ایده های 
خاص و جدید ارایه می دهند از مشــتریان بیشــتری 
برخوردارنــد. نمی گویم کــه همه افــراد تحصیالت 
آکادمیک داشــته باشــند ولی انتظــار دارم مدیران 
چاپخانه ها و یا کارگرانشــان در دوره های آموزشی و 

کارگاه ها شرکت و اطالعات خود را به روز کنند.
چاپخانه دارانی که به صورت سنتی فعالیت می کنند 
از بازاریابی و روال روز دنیا مطلع نیســتند و حتی فکر 
می کنند تبلیغات هزینه بر اســت و بــه جنبه مثبت 
تبلیغات نمی اندیشند. بازاریابی در هر کشوری متفاوت 
است حتی در شــهرهای مختلف ایران نیز فرق دارد 
و نگاه مردم هر شــهر به بازاریابی و مدیریت متفاوت 
است. صنعت چاپ حرف های زیادی برای گفتن دارد. 
به عنوان پیشــنهاد می توان گفت این درست نیست 
که هر سال در همه اســتان ها نمایشگاه چاپ برگزار 
شــود. به عقیده بنده نیاز ندارد کرج که نزدیک تهران 
اســت نمایشــگاه چاپ برگزار کند. این سیاست که 
هر ساله در همه شهرســتان ها نمایشگاه برگزار شود، 
مفیــد و مثمر ثمر نیســت ای کاش در این خصوص 
برنامه ریزی شــود تا دو ســال یکبار در چند اســتان 
نمایشگاه برگزار شود. این حرکت باعث می شود سطح 
کیفی نمایشگاه ها نیز باال رود. اگر استان ها جلسه ای با 
هم داشته باشند و با برنامه ریزی نمایشگاه ها را برگزار 
کنند مفیدتر خواهد شــد. عالوه بر آن بهتر است در 
کنار بازاریابی و برپایی نمایشــگاه ها به مسایل علمی 

نیز توجه الزم شود.

 هم اکنون که همایش ملی توســعه صنعت 
چاپ و بســته بندی را برگــزار کردید، آیا به 
اهداف و دستاوردهایی که برای این همایش در 

نظر داشته اید رسیده اید؟
قطعا هر کاری یک خروجی دارد و خروجی آن نشان 
از عملکرد اســت. همه دوســتانی که در این همایش 
از اســتان های مختلف از جمله زنجان، اردبیل، تهران، 
آذربایجان شــرقی و غربی و افراد حاضر در نمایشگاه 
چاپ و بســته بندی تبریــز که از همایش اســتفاده 
کرده بودند، رضایتشــان را ابراز داشتند. این همایش 
اولین برنامه علمی ملی در شــمال غرب کشور بود و 
در خصوص مباحث علمی بــه نتایجی که مدنظر بود 

رسیدیم.
در انتها جا دارد از آقای حســنی اعظمی، مدیرعامل 
کارتــن میهن بابــت کمک هایی که بــرای برگزاری 
همایــش انجــام دادند تشــکر ویژه داشــته باشــم. 
همچنین از آقای جالل ذکایی و غالمرضا شــجاع که 
هماهنگی هــای اولیه با شهرســتان ها را انجام دادند، 
تشــکر می کنم. از رســانه هایی مانند نشــریه چاپ و 
نشر، ماهنامه صنعت بســته بندی، روزنامه همشهری 
آذربایجان شرقی، روزنامه سرخاب، پایگاه خبری نصر 
و خبرگزاری ایرنا نیز بابت پوشش خبری سپاسگزارم.

البتــه در نظــر داریم مطالبی علمی ارایه شــده در 
همایــش را در ســایت www.orta.ir قرار دهیم تا 

عالقه مندان بتوانند از آن ها بهره مند شوند.

ســعی کردیم همایــش امســال را با 
نگاهــی ویــژه بــه صنعت چــاپ و 
بســته بندی کل ایران داشــته باشیم و 
به علــت همزمانی با نمایشــگاه چاپ 
و بســته بندی تبریــز افراد بســیاری 
از تبریــز و دیگر اســتان های همجوار 
توانســتند در این همایش شرکت کنند
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آینده درخشان 
و پرامیدی برای 
صنعت کارتن و ورق 
ایران در راه است
مهندس رسول طهماسبی متولد سال 
1338 در تهران است. پس از اخذ دیپلم 
متوسطه در سال 1356 در مدرسه عالی 
بازرگانی، در رشته مدیریت بازرگانی مشغول 
به تحصیل شد ولی با توجه به عالقه شخصی 
و امکان استفاده از تجارب و فنون جدید 
کشورهای پیشرفته تصمیم به ادامه تحصیل 
در خارج از کشور گرفت و در سال 1361 
بعد از اخذ پذیرش از دانشگاه فنی وین 
به کشور اتریش رفت و در رشته مهندسی 
کامپیوتر با گرایش نرم افزار مشغول به 
تحصیل شد. پس از پایان تحصیالت در دفتر 
مرکزی شرکتBAU-MAX  مشغول به 
کار شد و در همین زمان دوره های آموزشی 
شامل روان شناسی خرید، روا ن شناسی 
فروش و تحقیق در عملیات را در بهترین 
مراکز آموزشی اتریش گذراند و در نهایت با 
کوله باری از تجربه پس از 10 سال به کشور 
بازگشت.
انتخاب تعاونی تحت مدیریت ایشان به 
عنوان تعاونی برتر کشور باعث شد که در 
حاشیه برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی 
تبریز، گفتگویی کوتاهی در غرفه شرکت 
تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن 
و ورق با وی داشته باشیم تا او به ما بگوید 
روند این موفقیت از کجا شروع شد و به کجا 
رسیده است.

گفت و گو با مهندس رسول 
طهماسبی، مدیر برتر سال 95 
تعاونی های کشور

 در خصوص خودتان و روند سابقه مدیریتی تان 
در حوزه های مختلف کاری توضیح دهید.

بعد از آمدن به ایران مســئولیت های اجرایی فراوانی 
داشــته ام، از جمله مدیریت بازرگانی شــرکت یونایتد 
کمیکال وابســته به گروه صنعتی ملی که تامین عمده 
مواد اولیه و ماشــین آالت تمامی کارخانجات وابســته 
به گروه صنعتی ملی اســت و اخذ نمایندگی شــرکت 
آرگوالندا هلنــد و شــرکت S-E-B  ایتالیا و حضور 
در بازارهــای آفریقــا و روســیه و خاورمیانه به عنوان 
صادرکننده مواد تولیدی شــرکت های گــروه صنایع 
ملی برای اولین بار اســت. از ســال 1381 در ســمت 
مدیــر بازرگانی پروژه ملی کاغــذ مراغه که با توجه به 
عملیاتــی کردن طرح مذکور از ابتــدای امر در زمینه 
خرید و تامین و واردات ماشین آالت و مواد اولیه خارج 
و داخل کشور کارنامه بسیار خوبی در راه اندازی پروژه 

مذکور داشتم.
در سال 1383 که با توجه به پایان پروژه کاغذ مراغه 
جذب شــرکت پارس خزر شدم ولی بدلیل فعالیت این 
شــرکت در شهرستان رشت و مشکالت ناشی از دوری 
تهران و همکاری همزمان به عنوان مشاور بازرگانی در 
شرکت مجد وابســته به وزارت جهاد کشاورزی مدت 

کوتاهی در شرکت پارس خزر فعالیت کردم.
از ســال 1384 به عنوان مدیر بازرگانی شرکت قند 
ارومیه منصوب شــدم و از سال 1386 به طور همزمان 
مسئولیت بازرگانی یکی دیگر از شرکت های وابسته به 
گروه توسعه صنایع شهد از جمله شرکت سهامی عام شهد 
 و مسئولیت فروش شرکت گلفام ارومیه را عهده دار بودم. 
از ســال 1391 مســئولیت مدیریــت عامل شــرکت 
بازرگانی پرتاک را داشــتم و در حال حاضر در شرکت 
تعاونــی اعضای انجمن مدیران صنایــع کارتن و ورق 
با ســمت مدیریت شرکت مشــغول ام که خوشبختانه 
امســال به عنوان برترین تعاونی در کشور در سال 95 
معرفی شده ایم و این افتخار را مدیون زحمات و تالش 

همکاران عزیز خود می دانم.

 برای ارتقای کیفی صنعت کارتن و ورق کشور 
تعاونی شما چه اقدامات مهمی انجام داده است؟

برای ارتقای تکنولوژی کارتــن و ورق در درجه اول 
ســعی تعاونی به ارایه مواد اولیه کارخانجات با کیفیت 
مناســب اســت. در درجه دوم با تشــکیل کالس های 

مختلف آموزشی سعی بر آن اســت که همکاران فنی و 
اجرایی در این صنعت عالوه بــر تجربه و دانش خود در 

علوم و فنون این رشته به روز باشند.
در ضمن با متخصصان خارجی نیز در این زمینه مذاکره 
شــده تا بتوانیم با تشکیل ســمینار برای مدیران میانی 
این صنعــت در ایران و بازدیــد از کارخانجات خودمان 
و همین طور بازدید ســهامداران تعاونــی از کارخانجات 

خارجی تبادل اطالعات مفیدی انجام شود.

 مهم ترین استراتژی های تعاونی صنایع کارتن و 
ورق در آینده کدام موارد است؟

از اهداف تعاونی تنظیم بــازار در زمینه کاغذ و کارتن 
و حمایت از اعضــای خود با منابع مالــی که در اختیار 
دارد است. خرید اجناس به صورت عمده و فروش آن به 
اعضای خود با قیمت بسیار مناسب و تسهیالت اعتباری 
موجب می شــود که تولیدکننده قیمت تمام شده خود را 
پاییــن آورد و در نتیجه به نفــع مصرف کننده و تقویت 
تولیدکننــدگان داخلی و یا عرضه کننــدگان کاغذهای 

خارجی از دیگر اهداف تعاونی هاست.

 آیا کارتن و ورق موجود در کشــور پاسخگوی 
نیاز کشور است؟

در حال حاضر با توجه به رکود نســبی حاکم بر اقتصاد 
کشــور نیاز به کارتن و ورق حدود 600، هزار تن برآورد 
می شود که تولید آن در ســال 1394 نیز توسط وزارت 

صنعــت، معدن و تجارت به مقدار 520، هزار تن و درســال 1393 نیز حدود 620 هزارتن اعالم 
شــده است و بیشترین تولید کارتن در بهترین حالت اقتصادی، 750 هزار تن تا 800 تن در سال 
است. بر اساس آمار منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ابتدای سال 1395 مقدار 
2500 هزار تن برای تولید کارتن ظرفیت ســازی شــده اســت که در حال حاضر طبق اطالعات 
همیــن وزارتخانه این رقم تا 3000 تن نیز افزایش یافته، یعنی حدود 2/5 تا 3 برابر نیاز کشــور، 

ماشین آالت تولید کارتن در کشور نصب و راه اندازی شده است.

 رتبه و جایگاه کارتن و ورق در ایران نسبت به سطح آن در کشورهای دیگر چگونه 
است؟

کارتن به عنوان کاالی حد وســط اســت و احداث یک واحد تولید کارتن نیاز به دانش فنی و 
علمی پیچیده ای ندارد، در اکثر کشورها احداث واحدهای مورد نیاز درسقف معقول است، با توجه 
به اینکه کاغذ حدود 80 درصد قیمت تمام شــده کارتن را تشــکیل می دهد و هزینه حمل و نقل 
نقش مهمی در انتقال کارتن در مسافت های طوالنی و صادرات ورق کارتن و کارتن خالی )به غیر 
از کارتن های خاص( در دنیا رایج نبوده و فقط مابین کشورهای همجوار )آن هم در صورت توجیه 
اقتصادی( انجام می شود، بنابراین تولید کارتن در کشورهای دنیا شاخصه اقتصادی تعریف شده ای 
نیســت و رتبه بندی در این زمینه در برآوردهای اقتصادی دنیا انجام نمی شــود. شاید بتوان گفت 
مصرف کارتن در هر کشور به عنوان یکی از فاکتورهای رونق اقتصادی تلقی می شود که متأسفانه 

در این زمینه هم تحقیقات علمی توسط مراجع اقتصادی جهانی صورت نمی گیرد.

 مشکالت اساسی صنایع کارتن و ورق در ایران در چه مواردی است؟
مشــکالت اساسی صنایع کارتن و ورق در کشور به 
غیر از رکود نســبی حاکم بر اقتصــاد از دو فاکتور 
داخلی و خارجی تشکیل یافته است. مشکل خارجی 

آن ناشــی از مصرف بی رویه بسته بندی های پلیمری 
به دلیل تولیــد داخلی مواد پلیمــری، ارزان بودن 
آن نســبت به کاغذ و کارتن و سایر بسته بندی های 
ســلولزی اســت. علیرغم ایجاد مشــکالت زیست 
پلیمری،  بســته بندی های  توســط  محیطی حــاد 
تاکنون ســازمان محیط زیســت به دالیل مختلف از 

جمله نبودن قوانین قابل اتــکا، قادر به محدود کردن 
بســته بندی پلیمری در کشور نبوده است. مشکل داخلی 

صنایع کارتن و ورق نیز ناشــی از ایجاد بی رویه و مازاد بر نیاز 
ناسالم صنایع تولید ورق و کارتن در کشــور است که متأسفانه باعث ایجاد  رقابت 

و مخرب برخی از واحدها شــده که به خاطر ارزان فروختن کارتن خود مبادرت به تولید کارتن با 
استفاده از کاغذهای بی کیفیت می کنند و باعث صدمه زدن به کاالها و ایجاد ضایعات غیرمتعارف 
برای مصرف کنندگان شده و بسیاری از این مصرف کنندگان نیز به تغییر بسته بندی خود از کارتن 

به بسته بندی های پلیمری خود می پردازند.

 اهداف و برنامه های تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق را بیشــتر 
معرفی می فرمایید؟

انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در ســال 1383 با این اهداف تاسیس شد: تالش در جهت 
حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضا تالش در جهت ایجاد امکانات رفاهی از قبیل تعاونی مسکن، 
تعاونی مصــرف و صندوق تعاون برای اعضا تحقیق و بررســی مــداوم در زمینه های تکنولوژی، 
اقتصادی مورد نیاز صنعت کارتن و ورق و تدوین پیشــنهادات مطلوب و ارایه آن به وزارت صنایع 
و معادن کشــور و سایر دستگاه های ذیربط مشارکت با دیگر تشکل های صنعتی در داخل و خارج 
از کشــور و یا عضویت در تشکل هایی که به بهبود صنعت کشور و پیشرفت هدف های اقتصادی و 

علمی و ارتقای سطح کمی و کیفی این رشته صنعتی کمک می کنند.
بــا این تعاریف انجمــن جهت تکمیل خود در حــوزه اقتصاد و تبادالت مالی و نقشــی که در 
سیاســت گذاری های کالن داشت. در سال 1389 شــر کت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع 

کارتن و ورق تاسیس شد تا نیاز اعضا خود را از نظر اقتصادی تامین کند.
و در حال حاضر این شــرکت تعاونی برای تامین مواد اولیه اعضا با نازل ترین قیمت و در نتیجه 
تنظیم بازار و ایجاد کالس های آموزشــی، فنی و بازدید از کارخانجات مختلف داخلی و در آینده 

خارجی و حتی امور بیمه برای اعضای خود فعال است.

گو
 و 

ت
گف

از اهــداف تعاونــی تنظیم بــازار در زمینه 
کاغــذ و کارتــن و حمایــت از اعضای خود 
بــا منابــع مالی کــه در اختیار دارد اســت
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با همین دستگاه های 
قدیمی باز هم
 چراغ چاپخانه 
روشن است

گپ وگفتی با اکبر عزیزی 
پیشکسوت صنعت چاپ کشور

اتوبان بهشت زهرا شهرک صالح آباد 
تهران جایی است که قرار است خودم را 
به آنجا برسانم تا با یکی از پیشکسوتان 
صنعت چاپ کشور گپ وگفتی داشته 
باشم. ماشین که ایست می کند پالک 
خانه توجهم را جلب می کند که 
درست آمده ایم، راننده آژانس سرش 
را برمی گرداند و به من می گوید اینم 
از آدرس سرراست که آدم رو تو 
کوچه پس کوچه نمی چرخونه و من هم 
تایید می کنم. در حین پیاده شدن از 
ماشین، تابلوی نصب شده بر سردر کوچک 
و زنگ زده ای که بر روی آن نوشته چاپ 
کتب چاپخانه زاگرس نظر مرا به خود 
جلب می کند. مطمئن می شوم چاپخانه 
زاگرس است از راهروی باریکی که رد 
می شوم آقای عزیزی به پیشوازمان 
می آید و مرا به سمت دفتر پدرشان حاج 
آقا اکبر عزیزی پیشکسوت بزرگ چاپ 
کشور که همچنان مشغول صحبت با 
ارباب رجوع است هدایت می کند. با دیدن 
دوربین و وسایل متوجه من می شود که 
برای مصاحبه با او آمده ام و حرف زدن با 
ارباب رجوع را قطع می کند و با خوش رویی 
احوال پرسی می کند و از من می خواهد 
که بنشینم و بعد از مدت کوتاهی روبروی 
من می نشیند و ضمن صرف چای می گوید 
در خدمتم و او از خودش و زندگی اش در 
صنعت چاپ گفت.

  فاطمه مهدوی

اکبر عزیزی، متولد سال 28 هجری شمسی از سال 
1341 در چاپخانه افســت که بعــد از انقالب به 25 
شــهریور تغییر نام داد مشغول به کار شد و اکنون در 
سن 66 سالگی همچنان در حرفه اش با اراده تر از سن 
و ســالش با 12 نیرو چراغ چاپخانه زاگرس را روشن 
نگه داشته اســت. عزیزی آرام و بدون اینکه مسعود 
پسرش که مدیر داخلی چاپخانه است بشنود می گوید 
فقط به خاطر دو فرزندم که اینجا مشــغول هســتند 

چاپخانه را جمع نکردم.

 12 سالگی، شروع  تجربه ای جدید  
قبــل از 16 ســالگی به کار آزاد مشــغول بودم در 
حقیقت از سن 12 سالگی کار کردن را تجربه کردم. 
چهارده ســال در چاپخانه افســت کار کردم تا اینکه 
در ســال 49 به خدمت وظیفه رفتم و در سال 51 از 
سربازی بازگشتم و در چاپ گوتنبرگ مشغول شدم. 
بعد از آن به چاپ اردیبهشــت رفتم و بعد از ســال 
53 در چــاپ لوکس کارم را ادامــه دادم. یک روزی 
سر چهارراه شــهباری دنبال کار بودم آقای نیک پور 
آمده بود یک تعداد کارگر بگیرد. از من سوال کرد در 
چاپخانه کار می کنی و من احساس کردم پیشنهادش 
بجا اســت و به این ترتیب وارد چاپخانه اش شــدم و 
وقتی فهمید من سواد ندارم مرا مجبور به ثبت نام در 
اکابر آن زمــان کرد و مدرک چهارم اکابر را گرفتم و 

به کارم در چاپخانه ادامه دادم. 

 نقش همسر در پیشرفت کاری
ســال 46 ازدواج کردم و حاصــل ازدواجمان 7 فرزند 
است. موفقیت اولیه در زندگی را مدیون همسرم هستم. 
من خیلی نمی توانســتم به دلیل مشــغله کاری در کنار 
خانواده ام باشــم و با حقوق کارگری 7 بچه را سرپرستی 
کردم. در حال حاضر پسر آخرم مجرد است و بقیه بچه ها 
به خانه بخت رفته اند. دو تا از فرزندان من به نام مسعود 
و مجتبی که مسعود حدود 25 سال و مجتبی حدود 10 

سال است که به این حرفه مشغول هستند.

مســعود عزیزی )پســر خانواده( در ادامه صحبت های 
پدرشــان در خصوص فعالیت های حوزه چاپ می گوید: 
اگر در کارمان دوراندیشــی نداشته باشیم و حساب کار 
از دســتمان بیرون برود مطمئنا ورشکست می شویم. ما 
در این شــغل با مشکالت زیادی روبرو هستیم مثال یکی 
از خواســته های ما از مشتری ها تهیه مواد اولیه است که 
برخی از آنها به دلیل هزینه کرایه و بنگاه راغب به انجام 
این کار نیستند. از طرفی تهیه مواد اولیه برای ما سودی 
ندارد و هزینــه اضافی در بر دارد. مزیــت چاپخانه این 
است که اگر به مسافرت برویم نیروی جایگزین داریم تا 
ماشــین ها خالی از نیرو نباشد و اگر در کارمان سودی از 
کار به ما می رسد منشاء آن برمی گردد به وجود پدرم که 

در کار مدیریت قوی دارد.

 خاطرات تلخ و شیرین
اگر بخواهم خاطره ای بگویم، ســال های خیلی قبل 
مــن در چاپخانــه ای کار می کــردم که آقــای جعفر 
صمیمــی صاحب چاپخانه بود. یک روز ایشــان وقتی 
از در چاپخانــه وارد شــد ناخودآگاه من هول شــدم 
و یکــی ازکتاب هایی کــه به تعداد 20 نســخه روی 

نداشــته  دوراندیشــی  کارمــان  در  اگــر 
باشــیم و حســاب کار از دســتمان بیرون 
می شــویم ورشکســت  مطمئنــا  بــرود 
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هم بســته بندی می کردم ســر خورد و در قســمت 
پوشــال هایی که در آنجا بود افتاد. آقای صمیمی با 
دیدن این صحنه به طرفــم آمد من را از جایم بلند 
کرد و گفت داخل پوشال ها یه پنج زاری افتاده آن را 
پیدا کن و بده به من. من دنبال پنج زاری می گشــتم 
در واقــع پنج زاری همان کتابی بود که افتاده بود. او 
بــا این کار به من یاد داد که امانتدار مال مردم باید 
باشــم، حتی یک ورقه کاغذ مشــتری را هم مواظب 
باشــم تا هدر نشــود زیرا مشــتری بابت آن هزینه 

پرداخت کرده است.

 توسعه کار با خرید چاپخانه
رفته رفته در ســال 69 با 350 هــزار تومان در 
قرچک ورامین با 5 شــریک یک چاپخانه خریدیم. 
در اثر گذشــت زمان کم کم ســهم شرکا را دادم و 
چاپخانه را به دســت گرفتم. عالقه به کارم خیلی 
زیاد بود، بســیاری از شب ها با پســرم مسعود که 
مدرســه می رفت بیدار می ماندیم و کارها را چاپ 

توزیع  و  تهــران می آوردیم  به  می کردیم، ســپس 
می کردیم. 

 در همین چاپخانه کــه کار می کردیم، یک روز 
صبح زود ســاعت 6 با پسرم راهی چاپخانه شدیم. 
آقایی جلوی در ایســتاده بــود و منتظر ما بود و با 
دیدن مــا گفت: بار مقوا از همدان آوردم و شــما 
بایــد بار کامیون مــرا زود خالی کنیــد وگرنه بار 
کامیــون را جا می گذارم و می روم. از شــانس بد 
حادثه باران گرفت و تنهــا کمکی که راننده به ما 
کــرد این بود که چادر روی ماشــین را به صورت 
ســقفی تا دیوار چاپخانه انداخت تــا موقع حمل، 
مقواها خیس نشــود و ما بدون هیــچ امکاناتی تا 
ســاعت یک شــب مقواهــا را به چاپخانــه منتقل 
کردیــم و خاطــره چنین شــبی از ذهن مان پاک 
نمی شــود چون بدون هیچ امکاناتــی محموله مقوا 

را به داخــل چاپخانه حمل کردیم.

 متخصص در کار تعمیرات دستگاه های چاپی
خیلی مایلم دســتگاه های چاپخانه ام را به روز کنم 
ولــی امکانات کار فراهم نیســت. به وزارت ارشــاد 
درخواســت می دهیم که دســتگاه کارکرده را وارد 
کنیم ولی اجازه نمی دهند. ارشــاد می گوید دستگاه 
نو بایــد وارد کنید و ما توان هزینه کردن را نداریم. 
تعمیرات دســتگاه های چاپ را خودم انجام می دهم 

و در این خصوص تجربه های خوبی دارم.

 اعتبار و صداقت، ســرلوحه چاپخانه 
زاگرس

حدود 10 ســال یا بیشتر از مشتریان سفارش 
می گیریم و گذری کار سفارش قبول نمی کنیم 
و رمــز موفقیت و تداوم سفارشــات از ســوی 
مشــتریان به کیفیت، اعتبــار و صداقت کاری 
این مجموعــه برمی گردد. امروزه شــرکت های 
بزرگ دنبال چاپخانه دارانی می گردند تا اگر یک 
میلیون جعبه ســفارش می دهنــد یک میلیون 
جعبه ســفارش بگیرند، چون آن ها آمار دارند و 
اگر کم کاری شود مطمئنا دنبال چاپخانه دیگری 
می گردند و اعتماد از مشتریان سلب می شود. با 
اینکه ماشــین آالت ما برای 40 سال پیش است 

ولی شــرکت دارویی سفارش کارش را به چاپخانه ما 
می دهد.

 توصیه به جوانان
به جوانان توصیه می کنــم که با معلومات وارد کار 
شوند و عالقه داشته باشند و از مشکالت کار نهراسند 
ولی متاســفانه برخی از جوانان کــه وارد این حرفه 
شــده اند بدون اینکه به کار عالقه ای داشــته باشند 

روزگار سپری می کنند.
مثال فرزند من درون کار بوده است و آموخته است 
و اگر من از کار کنار بکشــم، او نیازی به من ندارد و 
چون چم وخم راه را می داند مطمئنا بهترین تصمیم ها 

را می گیرد.

گو
 و 

ت
گف

خیلــی مایلــم دســتگاه های چاپخانــه ام 
را بــه روز کنم ولــی امکانــات کار فراهم 
نیســت. بــه وزارت ارشــاد درخواســت 
را  کارکــرده  دســتگاه  کــه  می دهیــم 
نمی دهنــد اجــازه  ولــی  کنیــم  وارد 



13
95

هر 
/ م

14
0 

ره
شما

ش
زار

گ

126

باتمام تالش ها 
هنوز چاپ ایران 
حرفی برای 
گفتن ندارد

مراسم نکوداشت دومین هفته علوم و 
فن آوری چاپ در آستانه 11 شهریور روز 
ملی چاپ به همت انجمن علمی فن آوری 
چاپ ایران روز چهارشنبه 10 شهریور 
در محل مرکز همایش های بین المللی 
دانشگاه شهید بهشتی در تهران آغاز 
به کار کرد.

در مراســم افتتاحیه این نکوداشت، محمد بیطرفان 
رییس انجمن علمی فن آوری چاپ ایران در ســخنانی 
با اشاره به نکوداشت اولین هفته علوم و فن آوری چاپ 
که ســال گذشــته در همین ایام برگزار شد، یکی از 
مأموریت های انجمن های علمی را ترویج مسائل مبتال 
به صنایع مربوطه و شناساندن آن ها به جامعه مصرف و 
هدف عنوان کرد و درباره نکوداشت دومین هفته علوم 
و فن آوری چاپ هم گفت: انجمن علمی فن آوری چاپ 
ایران از سه ماه پیش برنامه ریزی الزم را برای برگزاری 

این سلسله نشست ها آغاز کرد.

 علوم و فن آوری چاپ و اقتصاد مقاومتی در 
پسابرجام

بیطرفان در ادامه با اشــاره به عنوان اولین نشســت از 
سلسله نشســت های تخصصی علوم و فن آوری چاپ در 
سال جاری که »علوم و فن آوری چاپ و اقتصاد مقاومتی 
در پســابرجام« نامگذاری شده است، اقتصاد مقاومتی را 
مدلی بسیار مناسب برای مدیریت کشور از جمله صنعت 
چاپ خواند و بر لزوم بهره گیری از فرصت های موجود و 
نیز سرمایه های انسانی برای ارتقای این صنعت تاکید کرد.

وی با اشــاره به مورد کشــور آلمان که به طور ویژه 
و پس از جنگ های جهانی، احیــای صنایع خود را با 
سیاست اقتصاد مقاومتی دنبال کرده بود، به این مساله 
که صنعت چاپ در کشــور ما چه از حیث تأمین مواد 
اولیــه و چه از حیث ماشــین آالت بیش از 80 درصد 
وابســته به خارج است، تأکید کرد: بر اساس آمار دفتر 
امور چاپ وزارت ارشاد، تنها در سال گذشته بین 5 تا 
10 هزار میلیارد تومان محصول چاپی وارد کشور شده 
است که این یک نگرانی جدی را به وجود آورده است.

رییــس انجمــن همچنین به شــکل گیری ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی در دولت اشــاره و ابراز 
امیدواری کرد: خروجی تصمیماتی که در این ســتاد 
گرفته می شود، در صنعت چاپ هم نمود داشته باشد.

بیطرفان سپس به مشــکالت صنعت چاپ از حیث 
علمی پژوهشــی پرداخت و با ابراز تأســف از اینکه دو 
وزارتخانه علوم و ارشــاد تنها از جنبه های مهارتی به 
این صنعت توجه دارند، گفت: باید جنبه های دانشــی 
و فن آورانه صنعت چاپ هم از سوی دولت مورد توجه 

قرار گیرد.

 رتبه ناامیدکننده ای داریم
 در ایــن نشســت همچنیــن دکتــر محمدمهدی 
طهرانچی، رییس دانشــگاه شهید بهشتی در سخنانی 
با اشاره به بهره گیری تمدن اسالمی از صنعت چاپ در 
اولین مواجهه جدی خود با تمدن غرب در قرون میانی 
هجری، آن را نشــانه تمایل تمدن اســالمی به توسعه 
فرهنگی خود عنوان کرد و گفت: صنعت چاپ در ایران 

هفته چاپ با همت انجمن علمی 
فن آوری چاپ ایران برگزار شد

در شعار دادن مقام اول را داریم

هــم از دوران صفویه تاکنون فراز و فرودهای زیادی را 
پشــت سر گذاشته و امروز هم ضروری است برای حل 

مشکالت آن چاره ای اساسی اندیشیده شود.
طهرانچی در ادامه با بیان آماری از وضعیت کشورمان 
در جــداول جهانی مربــوط به تربیت نیروی انســانی 
متخصص گفت: کشور ما از حیث شاخص های جهانی 
نوآوری 28 پله ارتقا پیدا کرده اســت و از جایگاه صد 
و ششــم به جایگاه هفتاد و چهارم رسیده است. با این 
وجود زمانی که به زیر شاخص های این رتبه بندی نگاه 
می کنیم، متوجه می شویم اگرچه ما در تولید مهندس 
در بین 128 کشور جهان رتبه دوم و در شاخص تأمین 
بازار داخلی در میان این کشورها جایگاه هجدهم را در 
اختیار داریم، اما در زمینه شــاخص مربوط به قوانین 
کسب و کار، در جایگاه های باالتر از 100 و حدود 125 
قــرار داریم. همچنین در زمینه نفوذ دانش از نهادهای 
علمــی به صنعتی، رتبه ناامیدکننــده باالتر از 100 را 

داریم.
وی ادامه داد: نمی شود ما در تولید دانش و همچنین 
نیروی انســانی رتبه ها و جایگاه هــای خوبی در اختیار 
داشــته باشــیم اما در حــوزه مصــرف، رتبه هایمان 
ناامیدکننده باشــد. ما قرار نیست عالمان بیکار تربیت 
کنیم. البته دولت برای مهــار تورم و همچنین از بین 

بردن رکود، تالش هایی انجام می دهد.
رییس دانشــگاه شهید بهشــتی بر لزوم توجه نظام 
دانشــگاهی به دانش مهارتی به جای تربیت کارشناس 
صــرف تاکید کرد و با بیان اینکه بــازار ایران و جهان 
هم اکنون ظرفیت و کشــش نیروی متخصص ماهر را 
دارد، گفت: صنعت چاپ و نشــر که بخشی اساسی از 
هزینه های سبد خانوار را به خود اختصاص داده است، 
از جمله صنایعی اســت که بایــد کنترل آن در اختیار 

جوانان ما باشد.

 صنعت چاپ، یک صنعت بین رشته ای است 
در ادامــه کرمانیــان رییــس دانشــکده انــرژی و 
فن آوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی و نایب رییس 
انجمن علمی فن آوری چاپ ایران در ســخنانی با بیان 
اینکه ما بهترین ماشــین آالت چاپ را در اختیار داریم، 
اما مهم تر از آن ساخت تکنولوژی در داخل کشور است، 
گفت: صنعت چاپ، یک صنعت بین رشــته ای است و 
بنابرایــن نهاد خاص و واحدی نمی تواند متولی کل آن 

باشد.

 آموزش، حلقه مفقوده و گمشده صنعت چاپ 
دکتر مریــم عطایی فرد، مدیر گروه چاپ موسســه 
پژوهشــی علوم و فن آوری رنگ و پوشش در سخنانی 
حلقــه مفقوده اقتصاد مقاومتی را آموزش مناســب به 
نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: آموزش، حلقه مفقوده 

و گمشــده صنعت چاپ در بحث اقتصاد مقاومتی است. 
ما هم در زمینه مواد اولیه، هم در زمینه فرموالســیون 
و هــم در زمینــه مرکب های چاپ، به شــدت نیازمند 
آموزش دادن نیروهای شــاغل در این صنعت هســتیم. 
ما وقتی می توانیم خودمان در کشور مرکب تولید کنیم 
چه نیازی به این همه واردات این ماده اســتراتژیک در 

صنعت چاپ از خارج هستیم؟
وی از صنعتگران این حوزه خواســت تا با اســتفاده 
از تولیــدات داخلی که پس از برداشــته شــدن برخی 
تحریم ها، تولید آن ها رونق گرفته اســت، مناسب بودن 
یا نبودن این مــواد را به تولیدکنندگان گزارش کنند و 
به این ترتیب ضمن برقراری خط ارتباطی مستقیم بین 
صنعت و دانشــگاه به تقویت تولید محصوالت چاپی در 

کشور هم کمک کنند.

 بیش از 8 هزار نفر لیسانس و فوق دیپلم در 
حوزه صنعت چاپ

اســتاد بیژن درویش، از مدرسان پیشکسوت دانشگاه 
در حوزه صنعت چاپ یکی دیگر از مهمانان این جلســه 
بود که به ارایه گزارشی از وضعیت آموزش صنعت چاپ 
در کشــور پرداخت و گفت: خوشحالم که با عنوان یکی 
از بنیان گذاران بحث آموزش صنعت چاپ در 60 ســال 
پیش کماکان به ارایه خدمات آموزشــی به دانشجویان 
عالقه منــد در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناســی و 

مقاطع باالتر همچنان فعالیت می کنم.
وی بــا یادآوری کمک های رییــس جمهور اتریش به 
زیرساخت های آموزشی صنعت چاپ ایران در حدود 60 
ســال قبل، گفت: شاید این مساله هم به این خاطر بود 
که او خودش یک حروفچین بود و به عنوان یک نیروی 
موثر در صنعت چاپ این کشــور، کارنامه خوبی از خود 

به جای گذاشته بود.
این استاد پیشکســوت حوزه صنعت چاپ در دانشگاه 
از تربیت حدود 4 هزار کارشــناس صنعت چاپ و 4 هزار 
نفر هم در مقطع کاردانی این صنعت در سال های گذشته 
سخن گفت و از اینکه به گفته او هیچ یک از این 8 هزار نفر 
در حال حاضر بیکار نیستند و در بدنه صنعت چاپ مشغول 

فعالیت هستند، ابراز خرسندی کرد

 اقدام اساسی برای مقاوم سازی صنعت چاپ 
کشور صورت نگرفته است

غالمرضا شجاع، مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان 
تهــران هم در ســخنانی در این نشســت با اشــاره به 
فاصلــه زیاد صنعــت چاپ با دانشــگاه در کشــور در 
خصوص مشاهدات خود از توســعه فن آوری های نوین 
در صنعت چاپ در نمایشــگاه دروپا 2016 گفت: ما در 
این نمایشــگاه، شاهد توسعه صنعت چاپ در حوزه های 
جوهرافشان ها، مانیتورینگ ها و چاپ سه بعدی و حتی 
پنج بعــدی بودیم. این در حالی اســت که ما همچنان 
اوج پیشــرفت صنعت چاپ خودمان را، چاپ دیجیتال 

می دانیم.
وی در همیــن رابطه افزود: امروزه برای همه آشــکار 
شــده اســت که صنعت چاپ تا چه میزان می تواند به 
ارتقــای زندگی روزمره انســان ها کمک کنــد؛ چراکه 
در تولید دســت مصنوعی، پــای مصنوعی و حتی قلب 
مصنوعی هم، این صنعت کمک های شــایانی به دانش 

بشری کرده است.

 ایجــاد حلقه های ارتباطی بین دانشــگاه و 
صنعت 

مهندس نجفی، اســتاد رشته چاپ در دانشگاه هم در 
ســخنانی با اشاره به اینکه 200 ســال از ورود صنعت 
چاپ به کشــور و 53 ســال از عمر آموزش این صنعت 
در ایــران می گذرد، گفت: پســابرجام در صنعت چاپ 
جایگاهــی جز در حوزه تجارت نخواهد داشــت و آنچه 
هم امروز در این صنعت مورد غفلت واقع شده، بهره وری 
اســت که برای حل این معضل نیازمند ایجاد حلقه های 

ارتباطی بین دانشگاه و صنعت هستیم.

 افراد شریف و درستکار اما فاقد تخصص 
رضا رضایی، از صادرکنندگان پیشکســوت محصوالت 

چاپی هم با اشاره به فلسفه اصلی که در بحث اقتصاد 
مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: به جرات 
می تــوان گفت که در کشــور ما به جــز در ورزش و 
پزشکی، تخصص در سایر حوزه ها به رسمیت شناخته 
نمی شود و متاســفانه ما کماکان امور فنی، تخصصی 
و مهارتی را به افراد البته شــریف و درستکار اما فاقد 

تخصص واگذار می کنیم.
وی همچنین با پاسداشت نامگذاری 11 شهریور به نام 
روز ملی صنعت چاپ در چند دهه قبل افزود: متاسفانه 
این مســاله تنها در حد یک نام باقــی مانده و نه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و نه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت کمترین توجهی به مشکالت این صنعت ندارند و 

فکری اساسی برای حل مشکالت آن نمی شود.

 نگاه به صنعت چاپ در کشــور ما بســیار 
سطحی است

مهندس حســین محمدلو، تولیدکننده مرکب چاپ 
و از مدرســان این صنعت در دانشــگاه هم با اشاره به 
سابقه 45 ســاله خود در صنعت چاپ تغییر نگرش و 
رویکرد به این حوزه استراتژیک را از ضرورت های این 
حوزه برشــمرد و گفت: نگاه به صنعت چاپ در کشور 
ما بسیار ســطحی است، این در حالی است که بعد از 
صنایع نظامی، دومین صنعت دارای ترنور مالی باال در 

جهان، صنعت چاپ است.

 همچنان در نقطه صفر، جوالن می دهیم
دکتر مصطفی ایرانمنش، متخصص صنعت بسته بندی 
هم از دیگر ســخنرانان این جلســه بود که در سخنان 
کوتاهی گفت: آموزش و پژوهشــی که منجر به درآمد 
نشــود، ارزشــی ندارد. صنعت چاپ یک صنعت بسیار 
پیشرفته است که با کمال تاسف باید بگوییم ما همچنان 

در نقطه صفر آن، جوالن می دهیم.

 ایجاد شهرک صنعتی چاپ برای تمرکز بر بازار 
افغانستان 

دکتر جاللی، عضو هیات علمی دانشــگاه شهید بهشتی 
هم با ارایه پیشنهادی به اعضای حاضر در اولین جلسه از 
سلسله نشست های نکوداشت دومین هفته علوم و فن آوری 
چاپ ایران گفت: با توجه به بازار مناســبی که در شــرق 
کشــور در حوزه صنعت چاپ و بســته بندی وجود دارد، 
می توان برای ایجاد یک شهرک صنعتی چاپ با تمرکز بر 

بازار افغانستان و سایر کشورهای منطقه، اندیشید.
در پایان این نشست از مهندس سید بدرالدین احمدی 
به خاطر پژوهش های کاربردی در حوزه فن آوری های نانو، 
بیژن درویش و مهندس نجفی بــه خاطر خدمات ارزنده 
در حــوزه آموزش صنعت چاپ با اهــدای لوح و تندیس 

تقدیر شد.

 چاپ و مدیریت زنجیره های تأمین تا مصرف
دومین روز از هفته نکوداشت علوم و فن آوری چاپ ظهر 
روز پنجشنبه 11 شهریور به همت انجمن علمی فن آوری 
چاپ ایران در نشســتی با عنوان »علوم و فن آوری چاپ و 
مدیریت زنجیره های تأمین تا مصرف« با حضور اســتادان 
دانشگاه و صنعتگران چاپ در محل دانشگاه علم و فرهنگ 

در تهران برگزار شد.
محمد بیطرفان رییس انجمن علمی فن آوری چاپ ایران 
ضمن گرامیداشــت 11 شهریور روز ملی صنعت چاپ، از 
ارایه درخواســت این انجمن به شــورای فرهنگ عمومی 
برای بازگرداندن روز ملی صنعت چاپ، از ضمیمه به متن 

تقویم در اینده نزدیک خبر داد.

 وضعیت چاپ در جهان
در این نشســت همچنین دکتر مهــرداد بیات، مدرس 
دانشــگاه علــم و صنعت بــا ارایه مقالــه ای، ضمن مرور 
وضعیت کنونی صنعت چاپ در جهان، آینده آن را بسیار 
امیدوارکننده خواند و در ابتدا با اشاره به اهمیت توجه به 
نیاز مشــتری در رونق کسب و کار در صنعت چاپ گفت: 
چاپ از صنایع مهم فرهنگی اســت و گردش مالی آن در 

دنیا بیش از 700 میلیارد دالر است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه گــردش مالی صنعت 
چــاپ در ایران بیــش از 30 هزار میلیارد تومان اســت، 
گفــت: تنها 20 درصد صنعت چاپ مربوط به چاپ کتاب 
و نشریه اســت. امروزه بیشترین رشــد را در حوزه چاپ 
سه بعدی، پهبادها، واقعیت های مجازی، هوش مصنوعی 
و انرژی باد در جهان شــاهد هســتیم. هدف از مدیریت 
زنجیره تأمیــن از جمله در صنعت چــاپ، ارائه کاالها با 
حداکثر کیفیت، حداقل قیمت در کمترین زمان ممکن و 
با بکارگیری باالترین مدیریت دانش است. در صنعت چاپ 
بدون بهره گیری و هم افزایی بخشی دانش و پژوهش با بدنه 

صنعت چاپ، تحولی در این حوزه صورت نمی گیرد.
دکتر بیات بــا بیان اینکه پیش بینی هــا از افزایش 40 
درصــدی فــروش در بخش های چاپ و بســته بندی در 

 بــا توجه بــه بــازار مناســبی که در 
شــرق کشــور در حــوزه صنعت چاپ 
و بســته بنــدی وجــود دارد، می توان 
بــرای ایجــاد یــک شــهرک صنعتــی 
چاپ بــا تمرکز بــر بازار افغانســتان 
و ســایر کشــورهای منطقه، اندیشــید
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ســطح جهانی و رسیدن آن به 970 میلیارد دالر 
تا ســال 2018 خبر می دهد، گفــت: یکی دیگر 
از پیش بینی ها این اســت کــه چاپ دیجیتال در 
نهایت چاپ اُفست تجاری را شکست خواهد داد.

در ادامه این نشســت مهندس حسین محمدلو از 
کارشناسان و فعاالن پیشکسوت حوزه صنعت چاپ 
و مسوول فنی شرکت ایران ُشرکا در سخنانی بر لزوم 
توجــه به آموزش در این صنعت تاکید کرد و گفت: 
باید به نسل جوان اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که 
توسعه صنعت چاپ تنها در گروی توسعه آموزش به 

این نسل در این صنعت است.
قباد نظری مدیر مسئول نشریه دنیای چاپ هم 
در سخنان کوتاهی با اشاره به پیوند هنر با چاپ، 
تأکید کرد: آموزش هــای حوزه صنعت چاپ باید 

مبتنی بر پیوند هنر با صنعت چاپ باشد.
در ادامه این نشســت محمدمهدی داوودی نژاد 
مدیرعامل شــرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان 
تهران با اشــاره به تحقیقاتی که خروجی آن بعد 
از نمایشــگاه کتاب لندن و از سوی مسوالن این 
نمایشگاه درباره آینده صنعت چاپ و نشر منتشر 
شد، گفت: بر اساس این پژوهش، چاپ دیجیتال 
حداکثــر می تواند 50 درصد کل ســهمیه چاپ 
جهان را در اختیار بگیرد و بقیه کماکان در اختیار 

چاپ های سنتی و از جمله افست خواهد بود.
وی بــا تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری در حوزه 
چاپ و نشــر ضروری اســت اما ثمره آن سال ها 
بعــد مشــاهده می شــود، از اینکــه نگرش های 
غیرکارشناســی به صنعت نشــر و نیز عملکرد و 
این حوزه،  ناصواب مســئوالن  تصمیم گیری های 
صنعت نشــر را در آستانه ورشکستگی کامل قرار 
داده، اظهار تأســف کرد و گفت: بدیهی است در 
کشوری که تیراژ کتاب آن به 200 جلد می رسد، 
تعجبی نباید کرد اگر تعداد پرونده های مطرح در 

محاکم قضایی آن به 15 میلیون پرونده برسد!
میــالد تاجیک کارشــناس ارشــد فن آوری های 
ســلولزی و کاغذ از دانشــگاه شهید بهشتی هم در 
سخنان کوتاهی با بیان اینکه متأسفانه کارخانجات 
تولیدکننده کاغذ در کشــور مــا فاقد خط کنترل 
کیفیت هســتند، گفت: یکی از دالیل پایین بودن 
کیفیت تولیدات این کارخانجات همین مساله است.

خانم دکتر سلیمانی گرگانی عضو هیأت علمی 
مؤسسه پژوهشی علوم و فن آوری رنگ و پوشش 
هم یکی از مســایل مهم زنجیره تأمین در صنعت 
چاپ را این مســئله عنوان کرد که تولیدکننده به 
رغم تولید محصول باکیفیــت، توجه چندانی به 
بسته بندی مناسب برای ارائه آن به مشتری ندارد.

مسلمیان مدیر فروش شــرکت ماتریس کارا از 
تامین کنندگان ماشــین آالت چــاپ هم در این 
نشست عدم استفاده از تکنولوژی های روز را دلیل 
پاییــن آمدن کیفیت تولیدات چاپی ذکر کرد و با 
انتقاد از بی توجهی دولت به تولیدکنندگان، گفت: 
متأسفانه وام هایی که به تولیدکنندگان محصوالت 
چاپی داده می شود، به طور عمده دارای نرخ های 
سود بسیار باالست و اصاًل با درآمدهای حاصل از 

فروش محصوالت تولیدی نمی خوانند.
این تامین کننده ماشــین آالت چاپ همچنین از 
مدیر دفتر امور چاپ وزارت ارشاد به جهت کم کاری 
در زمینه رونق بخشیدن به فعالیت واحدهای تولیدی 
این حوزه انتقاد کــرد و گفت: بارها به آقای برازش 
مراجعه کرده ام و خواســتار اســتفاده از تسهیالت 
صندوق توسعه ملی شده ام. ایشان هم مدام می گویند 
که اگر دوستان به دفتر من بیایند، درخواستشان را 
امضا می کنم ولی مساله این است که نه ما و نه خود 
آقای برازش هم نمی داند این صندوق توســعه ملی 

اصاًل کجا است؟

 جایزه بین المللی نوآوری در حوزه چاپ 
کلید خورد

جشــن بزرگ خانواده صنعت چــاپ در حالی 
برگزار شــد که در این مراســم، پیشنهادی برای 

راه اندازی جایزه نوآوری چاپ مطرح و بیطرفان آمادگی 
انجمــن علمی فن آوری چاپ ایران را برای فراهم نمودن 
مقدمات برگزاری اولین دوره آن در آینده را اعالم نمود. 
ســومین روز از دومین هفته نکوداشت علوم و فن آوری 
چاپ به همت انجمن علمی فن آوری چاپ ایران شــامگاه 
جمعه 12 شهریور در گردهمایی با عنوان »علوم و فن آوری 
چاپ و سرمایه انسانی، تعامل دانشگاه و صنعت« با حضور 
اســاتید دانشگاه و صنعتگران چاپ و همچنین شاغالن در 
بدنــه صنعت چاپ و خانواده هــای آن ها در محل مجتمع 

فرهنگی کوثر در تهران برگزار شد.
در این گردهمایی محمد بیطرفان رییس انجمن علمی 
فــن آوری صنعت چاپ ضمن خیرمقــدم به حاضران در 
جشــن خانواده بزرگ چاپ با اشــاره به اهمیت منابع و 
نیروی انســانی صنعت چاپ به عنوان سرمایه اصلی این 
صنعت، گفت: اهمیت منابع تکنولوژیک آنچنان که منابع 
انسانی هســت، زیاد نیست. ســرمایه های انسانی خون 

حیات بخش هر چاپخانه ای است.
بیطرفان با بیان اینکه متأسفانه مدیریت منابع انسانی 
در کســب و کارهای کوچــک کمتر مــورد توجه قرار 
می گیــرد، گفت: این در حالی اســت که مدیریت منابع 
انســانی کمک می کند تا چاپخانه ها با کمترین هزینه و 

حداکثر کارآیی، دست به تولید محصول بزنند.
وی همچنیــن آمادگی انجمن علمــی فن آوری چاپ 
ایران را برای راه اندازی جایزه بین المللی نوآوری در حوزه 

چاپ با کمک تمامی متولیان اعالم کرد.
در ایــن گردهمایــی همچنین مهنــدس علی اصغر 
صلواتــی مدیرعامل شــرکت مرکب ایــران و از فعاالن 
باســابقه حوزه صنعت چاپ با گرامیداشت 11 شهریور 
روز ملی چاپ، این صنعــت را یک هنر توصیف کرد که 
ما در زندگی روزمره خود هر روز با جلوه های مختلف آن 
اعم از نشریات و روزنامه ها، بسته بندی های مواد غذایی، 

آرایشی و... روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه چاپ روی یک محصول به روش های 
مختلفی انجام می شــود، گفت: در ایران سال هاست که 
چاپ های اُفست، ســیلک، گراور و فلکسو به کار می رود 
اما بحث اصلی کیفیت چاپ است که تحقق آن منوط به 

تکمیل شدن زنجیره کامل چاپ یک اثر است.

 نشســت تخصصی علوم و فــن آوری چاپ، 
استانداردها و حفاظت از محیط زیست

کارشناسان حوزه صنعت چاپ و بسته بندی در نشستی 
با مســئوالن ســازمان ملی اســتاندارد، بر لزوم تدوین 

استانداردهای شفاف در این حوزه تأکید کردند.
چهارمین نشســت از سلسله نشست های دومین هفته 
نکوداشــت علوم و فــن آوری چاپ با عنــوان »علوم و 
فن آوری چاپ؛ اســتانداردها و حفاظت از محیط زیست« 
ظهر روز شــنبه )13 شهریورماه( به همت انجمن علمی 
فن آوری چاپ ایران و بــا حضور جمعی از فعالین حوزه 
صنعت چاپ و بســته بندی و همچنین پژوهشــگران و 
کارشناسان این صنعت در محل مؤسسه پژوهشی علوم 

و فن آوری رنگ و پوشش در تهران برگزار شد.
در ادامه این نشســت اعرابی مدیر فن آوری مؤسسه 
پژوهشــی علوم و فن آوری رنگ و پوشش، خانم دکتر 
عطایی فرد مدیر گروه چــاپ و دکتر علیا مدیر گروه 
محیط زیست مؤسسه یاد شده به معرفی فعالیت هایی 
که در ارتباط با چاپ در این مؤسســه انجام می شود، 
پرداختنــد که بــر این اســاس و مطابق اعــالم این 
مسئوالن، مؤسســه یاد شــده تاکنون 18 دانشجوی 
کارشناســی ارشــد در حوزه فن آوری چــاپ پرورش 
یافته اند که 9 نفر از آن ها در این رشــته فارغ التحصیل 
شــده اند به عالوه چهار دانشجوی دکتری چاپ هم در 

این مؤسسه در حال تحصیل هستند.
لزوم اصالح سیســتم های سنتی صنعت چاپ ایران 
و فرهنگ ســازی در این رابطه از دیگر نکاتی بود که از 
سوی مسئوالن مؤسسه علوم و فن آوری رنگ و پوشش 

بر آن ها تأکید شد.
در این نشســت همچنین خانم دکتر عدل نســب 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه استاندارد به نمایندگی 
از سازمان ملی اســتاندارد ضمن معرفی پژوهشگاه 
یاد شــده، به تدوین اســتانداردها از جمله در حوزه 
مرکب چــاپ که ماده اولیه اصلــی صنعت چاپ به 
شــمار می رود، در این پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: 
چنانچــه تولیدکننــدگان مرکب در کشــور تمایل 
داشته باشند، سازمان ملی اســتاندارد و پژوهشگاه 
ما آماده تدوین اســتانداردها در این حوزه است و ما 
می توانیم با یک هم افزایی، وضعیت اســتانداردها را 

در زمینه صنعت چاپ بهبود دهیم.
این عضو هیأت علمی سازمان ملی استاندارد همچنین 
دلیل نبود استانداردها در حوزه مرکب های چاپی را عدم 
استقبال تولیدکنندگان این محصوالت عنوان کرد و گفت: 
تولیدکنندگان معتقدند که با تدوین استانداردها، فعالیت 

آن ها در حیطه تولید این مواد محدود می شود.
مریــم وفایی شــعار رییس واحد تحقیق و توســعه 
شــرکت چاپ افســت هم در ســخنانی با ابراز تأسف 
از اینکــه تحقیــق و توســعه در صنعت چــاپ ایران 
هیچ گونــه جایگاهــی ندارد و از ســوی هیــچ نهاد و 
دســتگاهی مورد حمایت حتی حمایــت معنوی قرار 
نمی گیرد، گفت: متأسفانه مواد اولیه ای که برای تولید 
کتاب های درسی از آن ها استفاده می شود، از هیچ گونه 
اســتانداردی برخوردار نیست و ما متوجه نیستیم که 
چه آسیب هایی برای قشر مصرف کننده که کودکان و 

نوجوانان دانش آموز ما هستند، دارد.

 خالقیت، نوآوری و فن آوری های دانش بنیان 
از سلسله نشست های نکوداشت دومین هفته علوم و 
فن آوری چاپ عصر روز یکشــنبه 14 شهریور نشستی 
با عنــوان علوم و فن آوری چــاپ، خالقیت، نوآوری و 
فن آوری هــای دانش بنیــان به همــت انجمن علمی 
فن آوری چاپ ایران در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 

ایران برگزار شد.

در ادامه این نشســت نواب صفا از پژوهشــگران حوزه 
صنعت چاپ و بســته بندی از شــرکت کاوش یاران نوین 
پویا با ارائه مقاله ای درباره پالسما در صنعت چاپ از اینکه 
این فن آوری هنوز در صنعت چاپ ایران شــناخته نشده 
است، گالیه کرد و گفت: متاسفانه ما هنوز بعد از چندین 
ســال نمی توانیم نتایج پژوهش های خود را در این زمینه 
بــه تولیدکنندگان و فعالین صنعت چاپ و بســته بندی 

ارائه کنیم.
در این نشست همچنین دکتر نکومنش رییس پژوهشگاه 
پلیمر و پتروشــیمی ایران آمادگی این پژوهشگاه را برای 
همکاری با چاپخانه های کشــور و ارائه نتایج پژوهش های 
تحقیقاتی خود به آن ها جهت به روز ســازی صنعت چاپ 

اعالم کرد.
در پایان نشست علوم و فن آوری چاپ، خالقیت، نوآوری 
و فن آوری هــای دانش بنیــان، تفاهم نامــه همکاری بین 
انجمن علمی فناوی چاپ ایران و انجمن علوم و مهندسی 

پلیمر به امضای طرفین رسید.
همچنین در این نشســت از دکتر خســرو خدابخشی و 
خانم دکتر شــهال پازوکی فرد با اهــدای تندیس انجمن 

علمی فن آوری چاپ تجلیل شد

 نام گذاری روز جهانی چاپ 
دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو در ایران با اشــاره 
به عضویت کشــورمان در شــورای اجرایی یونسکو، قول 
پیگیری ثبت روز جهانی چاپ در یونســکو که پیشــنهاد 
آن توسط رییس انجمن علمی فن آوری چاپ ایران مطرح 
شــده بود را داد و افزود که کمیســیون این پیشنهاد را با 

جدیت پیگیری خواهد کرد.
از سلسله نشست های نکوداشت دومین هفته ملی علوم 
و فن آوری چاپ عصر روز دوشــنبه 15 شهریور نشستی 
با عنوان علوم و فن آوری چاپ و خدمت به توســعه، علم، 
آمــوزش، فرهنــگ و ارتباطات به همــت انجمن علمی 
فن آوری چاپ ایران و در محل کمیســیون ملی یونسکو 

در تهران برگزار شد.
محمد بیطرفــان رییس انجمن علمــی فن آوری چاپ 
ایران در سخنانی دانش را محصول خواندن و چاپ را هم 
جان مایه ترویــج خواندن و به تبع آن دانش عنوان کرد و 
گفت: چاپ قرن هاست مکمل ارتباطات بوده و توانایی های 
قابل توجهی در افزایش ســرانه ملی در توســعه و ترویج 

فرهنگ داشته است.
رییــس انجمن علمی فن آوری چــاپ ایران در ادامه 
با اشــاره به پیشــنهاد سال گذشــته این انجمن برای 
نامگذاری روزی از طرف یونســکو با عنوان روز جهانی 
چــاپ ضمن تقدیــر از جامــی مدیر کل اســبق دفتر 
امور چاپ وزارت ارشــاد که در نامگذاری 11 شــهریور 
به عنوان روز ملی چاپ ســهم مهمی داشــته است، از 
کمیســیون ملی یونسکو در ایران خواست این پیشنهاد 

پیگیری کند. را 
در ادامه این نشســت دکتر ســعداله نصیری قیداری، 
دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو در ایران، با مروری بر 
تاریخچــه صنعت چاپ گفت: عــده ای صنعت چاپ را در 
ایران در زمان هخامنشــیان و اقــدام آن ها در ضرب مهر 
و ســکه ارجــاع می دهند به هر روی بعدهــا و به ویژه از 
زمان محاکمیت مغوالن با رواج صنعت چاپ اسکناس این 

موضوع وارد دوره جدیدی شد.
مدیرکل کمیســیون ملی یونســکو در ایران با اشاره به 
سهم ارامنه اصفهان در رونق بخشیدن به صنعت چاپ در 
ایران با چاپ کتاب زبــور داوود در جلفای اصفهان ادامه 
داد: تالیف و چاپ کتاب های درسی هم از زمان راه اندازی 
دارالفنون شــروع شــد و بعدها و به دالیلی که حکومت 
برایــش مهم بود، صنعت چاپ بــه بانک ملی و ارتش هم 

رفت و توسعه پیدا کرد.
مدیرکل کمیســیون ملی یونسکو با بیان اینکه یونسکو 
نمی تواند نسبت به دســتاوردهای صنعت چاپ در ایران 
بی تفاوت باشد، گفت: با توجه به اینکه ایران عضو شورای 
اجرایی یونســکو شــده اســت، تالش می کنیم پیشنهاد 
نامگذاری روز جهانی چاپ را از ســوی یونسکو در تقویم 
جهانــی با جدیت پیگیری کنیــم چرا که صنعت چاپ به 
طور مستقیم و غیرمستقیم در مسیر به وجود آمدن صلح 
در جهان که هدف اصلی یونسکو است نقش موثری داشته 

و دارد. از ســوی دیگر اقتضــای آزادی بیان و آزادی 
مطبوعات که از دیگر اهداف یونســکو است، توسعه 
صنعت چاپ است و اساسا یکی از سنجه های توسعه 

در یک کشور، توسعه صنعت چاپ است.
دکتــر فرهــاد اعتمادی مدیــر گــروه ارتباطات 
کمیســیون ملی یونســکو هم در ســخنانی در این 
نشســت گفت: اگرچه یونســکو در بخش ارتباطات 
خود، هیچ گاه اشــاره مســتقیمی بــه صنعت چاپ 
نداشته اما به طور غیرمستقیم مثال در جایی که نقش 
مطبوعات و توســعه ارتباطات در توسعه جوامع ایفا 

می کنند به این مساله پرداخته است.

 ارایه تجربیات ملی و تجلیل از پیشکسوتان
مسئوالن اتحادیه های صنفی حوزه صنعت چاپ و 
بســته بندی و همچنین تعدادی از پیشکسوتان این 
صنعت از کم توجهی وزارت ارشــاد به مشکالت این 

صنعت انتقاد کردند. 
آخرین نشست از سلســله نشست های نکوداشت 
دومیــن هفتــه علوم و فــن آوری چــاپ به همت 
انجمــن علمی فن آوری چاپ ایران ظهر روز ســه 
شنبه 16 شــهریور با عنوان علوم و فن آوری چاپ 
و ارائــه تجربیات ملی و تجلیل از پیشکســوتان با 
حضور رؤســای اتحادیه های مرتبط با حوزه صنعت 
چاپ و نیز نشــر و کتابفروشــی و سخنرانی معاون 
پارلمانــی و حقوقی و ســخنگوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی در محل چاپخانه افست در تهران 

برگزار شد.
در ابتــدای این نشســت، گلدان ســاز  مدیرعامل 
شرکت چاپ افســت در سخنان کوتاهی به حاضران 
در این همایش خوش آمد گفت و با اشــاره به اینکه 
شرکت چاپ اُفست چاپ انحصاری کتاب های درسی 
مقطع ابتدایی سراســر کشور را بر عهده دارد، درباره 
وضعیت چاپ کتاب های درســی این مقطع با توجه 
به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی 95-96 گفت: 
چاپ همه کتاب های درســی دوره ابتدایی به اتمام 
رســیده و توزیع آن هم در سراسر کشور انجام شده 
و هیچ گونه مشــکلی در چــاپ و توزیع این کتاب ها 

وجود ندارد.
به گفته گلدان ســاز، امســال هم  مانند سال های 
قبل تمامی عناوین کتاب های درســی دانش آموزان 
مقطع ابتدایی در همه مناطق کشور، روز اول مهر به 
دست آن ها خواهد رسید و هیچ گونه تاخیری در این 

خصوص به وجود نخواهد آمد.
وی درباره وضعیت چاپ کتاب های درســی سایر 
مقاطع تحصیلی یادآور شــد: ما تنهــا متولی چاپ 
کتب درســی مقطعی تحصیلی ابتدایی هستیم و در 
خصوص وضعیت چاپ کتاب های درسی مقاطع دیگر 
باید از شــرکت چاپ و نشــر کتاب های درسی ایران 

سوال کنید.
مدیرعامل شرکت چاپ افست درباره انتقادهایی که 
به کیفیت کاغذ مورد اســتفاده برای چاپ کتاب های 
درســی وجود دارد و اینکه سفیدی بیش از حد این 

کاغذها، چشــم را می زند و ممکن اســت برای ســالمت 
بینایی دانش آموزان آسیب زا  باشد، هم گفت: این اشتباه 
اســت، کاغذها خارجی دارای اســتانداردهای بین المللی 

است و حتی بهتر از کاغذهای داخلی است.
گلدان ســاز  در عین حال تاکید کرد: البته کاغذهای 
ایرانــی این اســتانداردها را ندارند اما ما با هدف کمک 
به تولید داخلی، این کاغذها را هم مورد اســتفاده قرار 

می دهیم.
در این نشســت همچنیــن محمد بیطرفــان، رییس 
انجمن علمــی فن آوری چاپ ایران در ســخنانی یکی 
از دغدغه هــای اصلــی انجمن متبوعــش را ایجاد پلی 
ارتباطی میان دانشــگاه و صنعت در حوزه صنعت چاپ 
و بســته بندی عنوان کرد و ضمن یادآوری نشست های 
اولین نکوداشــت هفته علوم و فن آوری چاپ در ســال 
گذشــته، به نشست های امسال این انجمن هم پرداخت 
و افزود: در 7 نشســت اخیر بیش از هزار نفر- ســاعت 
بحــث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مغفول مانده 
و یــا زیربنایی صنعت، بحث و تبادل نظر صورت گرفته 

است
بیطرفان ابراز  امیدواری کرد: با همکاری کمیسیون ملی 
یونســکو در ایران و استقبال آن ها از پیشنهادی که اخیرا 
از ســوی این انجمن مطرح شده اســت، روزی به نام روز 
جهانی چاپ در یونســکو و با تالش ایران نامگذاری شود 
و از مســئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شورای 
فرهنگ عمومی هم خواســت مناســبت روز ملی صنعت 
چاپ )11 شــهریور( را از ضمیمه تقویم رسمی کشور به 

متن آن برگردانند.
همچنیــن در این نشســت، شــرکت کاوش یاران فن 
پویــا به عنوان شــرکت دانش بنیان حــوزه صنعت چاپ 
و بســته بندی و موسسه پژوهشــی علوم و فن آوری رنگ 
و پوشــش، به جهــت خدمات ارزنــده و انجام طرح های 

پژوهشی در حوزه صنعت چاپ مورد تقدیر قرار گرفتند.
در پایــان این نشســت، از جمعی از پیشکســوتان 
حــوزه صنعت چاپ و بســته بندی، نشــر و گرافیک 
شــامل آقایــان قبــاد شــیوا بــه عنوان گرافیســت 
پیشکســوت، علی اکبر یســاولی ناشــر و کتابفروش 
پیشکســوت، علی مغانی به عنوان مدیر پیشکســوت 
اتحادیــه چاپخانــه داران خراســان رضوی، حســین 
اتحادیه  پیشکســوت  مدیــر  عنــوان  به  زینــال زاده 
به  انصاری پــور  تبریــز، محمدعلــی  چاپخانــه داران 
عنــوان مدیــر پیشکســوت اتحادیــه چاپخانه داران 
اصفهــان، جهانگیــر رضایی بندارتی بــه عنوان مدیر 
پیشکســوت اتحادیــه چاپخانــه داران اســتان قــم، 
رضــا بارچیان به عنــوان مدیر پیشکســوت اتحادیه 
چاپخانه داران استان گلســتان، اسکندر خمسه پور به 
عنوان چاپخانه دار پیشکســوت، رضا رضایی به عنوان 
صادرکننــده پیشکســوت، ایوب نظــری گراکوئی به 
عنــوان لیتوگراف پیشکســوت، محمد ورزی رامندی 
به عنوان لیتوگراف پیشکســوت و اســحاق ابراهیمی 
به عنوان صحاف پیشکســوت با اهدای لوح های تقدیر 
و تندیس و نشــان زرین انجمن علمی فن آوری چاپ 

آمد. عمل  به  تجلیل  ایران، 
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باید کار تمیز به 
مشتری تحویل داد
متولد سال 1313 هستم، در اوایل کارم 
لغت نامه دهخدا را تنظیم کردم و این اثر 
اولین کار من در صنعت صحافی است.
با اینکه کهولت سن و کسالت به 
او اجازه نمی دهد که زیاد از گذشته 
یاد کند، از آقا کریم مسئول چاپخانه 
مجلس که مدیر چاپ بود یادی می کند 
و می گوید: من کارگر او بودم وقتی 
چاپخانه را به وزارت دارایی واگذار 
کردند مجبور شدم چند ماه بعد در 
چاپخانه دولتی که در خیابان صفا بود 
و بیشتر اوراق بهادار چاپ می کرد 
استخدام شوم و در سال 48 بود که 
افتتاح کردیم  را  امیرکبیر  انتشارات 
و در آنجا دفتر ثبت اسناد تولید 
می کردیم.

دیدار کاروان مهربانی صنعت 
چاپ با رضا نیکونام، پیشکسوت 
صنعت صحافی تهران

 نقش همسر در  مسیر زندگی
 در ســال 38 ازداواج کردم و حاصل ازدواجم پنج 
فرزند اســت که یک فرزندم به رحمت رفته اســت و 
پســرم، عباس، فوت و فن کار چــاپ را به خوبی یاد 

گرفته است و کار را انجام می دهد.
همســرم همیشــه یار و همراه من در این کار بوده 
و هســت و در کار شــیرازه بافی صحافی استاد است. 
بسیاری از شب ها بعضی از کارها را به خانه می آوردم 
و با هم انجام می دادیم و همین شــد که ایشــان کار 
شیرازه بافی صحافی را یاد گرفت. کار شیرازه بافی هنر 
اصیل ایرانی اســت که متاسفانه رفته رفته از یاد رفته 
است که نیاز است این هنر دستی صحافی دوباره زنده 

شود.
وقتی صحبت از شیرازه بافی می شود، حاج آقا تینای 
تهرانی پیشنهاد می دهد که خانم نیکونام برای اینکه 
این هنر اصیل ایرانی از بین نرود، با هماهنگی اتحادیه 
صحاف تهران می تواند یادگیری این هنر را به نســل 
جدید آموزش بدهد تا بار دیگر هنر شــیرازه بافی احیا 

شود.
وقتــی از او در خصوص توصیه بــه جوانان صنعت 
چاپ می پرسد، او به جوانان توصیه می کند که جوانان 
باید سعی کنند تا کار را با حوصله و تمیز انجام دهند 

و از کار نزنند و سعی کنند خالقیت داشته باشند.

 شیرازه بافی را فراموش نکنیم
با توجه به اینکه مــا کتاب های نفیس خوبی داریم 
که شــیرازه خوبی ندارد و به همین خاطر خیلی زود 
مســتهلک می شــوند و از بین مــی رود و برای اینکه 
کتاب ها ماندگاری بیشــتری داشته باشند احتیاج به 
کار شــیرازه بافی دارد که در گذشته کار شیرازه بافی 
با ســه رنگ پرچم و میخ های ســیاه، بنفش، به جای 
مفتول انجام می شد و باید بگویم که در این خصوص 
منظم ترین صحافی مربوط به واتیکان ایتالیا اســت و 

برای اینکه این اثر باقی بماند باز باید احیا شود.
وقتــی از میزان حقوق بازنشســتگی اش پرســیده 

می شــود می گوید: بعد از 35 سال حقوق بازنشستگی من 
حدود یک میلیون تومان اســت که دریافت می کنم ولی 
چون به کارم عالقه دارم. اگــر یک بار دیگر به دنیا بیایم 
باز هم این شــغل را انتخاب می کنم و از زحمات کاروان 
مهربانی تشکر می کنم که باعث شد تا دوستان قدیمی را 

بعد از مدت ها ببینیم و از تنهایی درآمدم.
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عقد قرارداد 
در زمینه نشر 
دیجیتال و کتاب 
الکترونیکی 
بین انتشارات 
ایران فردا 
و شرکت آلمانی 
َاکسسیو

عالی رتبه  هیات  سفر  با  همزمان 
در حضور  ایران،  به  آلمان  تجاری 
آلمان  انرژی  و  اقتصاد  وزیر  معاونان 
قرارداد  نخستین بار  برای  ایران،  و 
تولید  و  دیجیتال  نشر  تکنولوژی  ورود 
انتشارات  بین  الکترونیکی  کتاب های 
َاکسسیو  آلمانی  شرکت  و  فردا  ایران 
نشر  موفق  پلتفرم  دومین  سازنده   -
شد. امضا   - جهان  در  الکترونیک 

برای نخستین بار در کشور 
قرارداد تولید کتاب های 
الکترونیکی بین 
ایران و آلمان بسته شد

به گزارش چاپ و نشر، مصطفی زمزمی مدیرعامل 
انتشــارات ایران فردا در این خصوص گفت: انتشارات 
ایران فردا، به عنوان عضو کوچکی از جامعه شــریف 
فرهنگی ایــران، قدم در ادامه ایــن راه خطیر نهاده 
اســت و با همکاری شرکت َاکسسیو آلمان، به عنوان 
سازنده و مجری دومین پلتفرم موفق جهان در زمینه 
کتاب های الکترونیکــی، ورود این تکنولوژی و روش 
نوین مطالعه، کــه تضمین کننده حقوق همه فعاالن 
و مخاطبان عرصه نشــر خواهد بــود را به ایران آغاز 

کرده است.
وی افزود: نشــر دیجیتــال و کتــاب الکترونیک، 
گرچه در میان ما هنوز واژگان کمتر شناخته شده ای 
هســتند، اما در جهــان امروز نقش بســیار بزرگ و 
کلیدی را در نشــر و ارایه محتوا بــازی می کنند. از 
حدود دو سال پیش، در برخی از بزرگ ترین بازارهای 
بین المللــی کتاب، فروش کتاب هــای الکترونیک از 
کتاب های ســنتی پیشی گرفت و عصری نو در تاریخ 

نشر آغاز شد.
وی گفــت: اگرچه ما ایرانیان بــه گواهی آمارهای 
جهانــی، از دیجیتــال ترین مردم جهان هســتیم و 
ساعات بسیاری از زندگی روزانه خود را با وب گردی و 
تلگرام گردی سپری می کنیم، دوری غم بار ما از کتاب 
و کتابخوانی، فاصله مضاعفی را میان ما و صنعت نشر 

دیجیتال به وجود آورده است.
 ایــن مدیر انتشــاراتی تاکید کــرد: جامعه ما، که 
ســرانه زمان کتابخوانی آن، با کمال ناباوری کمتر از 
چند دقیقه در روز برآورد می شــود، بی هیچ گمان در 
مقوالت مهم تر مرتبط با مطالعه، از جمله شــناخت 
خــود و فراتر از آن، تولید محتوا، که پیش نیاز تداوم 
فرهنگ و تمدن هر جامعه ای اســت، دچار مشکالت 
اساســی و آســیب های جبران ناپذیر خواهد شــد. 
کپی های غیرقانونی، روش ناعادالنه توزیع کتاب، عدم 
برگشت ســرمایه ناشران و از همه مهم تر، بی عالقگی 

نویســندگان و فرهیختــگان بــه تولید اثــر، علت ها و 
معلول های در هم تنیده این کالف آشفته اند.

زمزمی یادآور شــد: با در نظر آوردن چنین شرایطی، 
شاید هرگونه ســرمایه گذاری و تالش در این زمینه، از 
دیدگاه منطق و علم اقتصاد کاری دشــوار و پرخطر به 
نظر بیاید. اما این وظیفه ای است که جامعه فرهیختگان 
و ناشــران ایران، در طول تاریخ نشــر ایــن مرز و بوم، 
همواره با کم ترین چشمداشــت در اجرای آن کوشیده 
است. عناوین بســیار ارزشــمند کتابخانه ایرانی، خود 
باالترین گواه این تالش بی مدعاســت. امید است که با 
همدلی و همکاری همه ناشــران، نویسندگان و بزرگان 
فرهنگ و هنر کشــور، این رویداد طلیعه ای باشد در راه 

تعالی و پیشرفت فرهنگ و هنر ایران زمین.
   

از حدود دو سال پیش، در برخی از بزرگ ترین 
بازارهای بین المللی کتاب، فروش کتاب های 
الکترونیک از کتاب های ســنتی پیشی گرفت 
و عصــری نــو در تاریخ نشــر آغاز شــد
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نام »امیرکبیر« 
و »جعفری« در 
تاریخ ایران 
جاودانه است
مراسم بزرگداشت و اولین سالگرد 
درگذشت عبدالرحیم جعفری
 )بنیانگذار انتشارات امیرکبیر( با حضور 
خانواده مرحوم جعفری، جمعی از اهالی 
فرهنگ و ادب و فعاالن صنعت نشر در 
هتل هما برگزار شد.

 نوآوری، ویژگی خاص مرحوم جعفری
به گــزارش خبرنگار چاپ و نشــر، محمود آموزگار 
رییس اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان در این مراسم 
با اشــاره به جایگاه عبدالرحیم جعفری در صنعت نشر 
کشــور گفت: اگر به تاریخ نشر کشــور نگاه کنیم در 
ابتدا نگاه جدی به این حرفه وجود نداشــت و کسانی 
که ابتدا وارد صنعت نشــر شــده بودند بر ترجمه آثار 
خارجی تمرکز داشــتند آن هم نــه ترجمه های دقیق 
و در مجمــوع می توان گفت در آن دوران اوضاع نشــر 
وضعیت مطلوبی نداشــت و حتی عده ای از فعاالن این 
حــوزه کار خود را رها کردنــد و آن هایی هم که مانده 
بودند به دلیل شرایط سخت کاری از نوآوری و نوگرایی 
در کار پرهیز می کردند اما مرحوم جعفری که کار خود 
را از کارگــری یک چاپخانــه و پایین ترین رده ها آغاز 
کرده بود در اواخر دهه 30 موسسه انتشارات امیرکبیر 
را تاســیس کرد و از همان ابتدا با توصیه مشــاوران و 
همفکران مناسبی که انتخاب می کرد اشراف خوبی در 

کار داشت.
آمــوزگار ســپس از برخی ویژگی هــای مرحوم 
جعفــری بــه عنــوان ویژگی هایی که امــروز نیز 
می تواند و باید مورد توجــه قرار بگیرد یاد کرد و 
گفــت: مرحوم جعفری چند ویژگی خاص داشــت 
که در شــرایط نشــر امروز کشــور نیــز می تواند 
مــورد توجه قرار بگیرد. او در انتشــارات امیرکبیر 
اهمیت ویــژه ای برای تالیف قایــل بود. به روایت 
نادر نادرپور زمانی نویســنده ای یک کتاب داستان 
را بــرای فالن ناشــر بــرده بــود و او از چاپ آن 
امتنــاع کــرد و می گفت چاپ داســتان ایرانی در 
آقــای جعفری  ایران جــواب نمی دهد. خود  بازار 
هم در یک مستند اشــاره می کند حتی کتاب های 
جــالل آل احمد هم 10 ســال طول می کشــید تا 
فروش برود. در نهایت نویســنده مذکور ســه ماه 

اولین سالگرد بزرگداشت مرحوم 
عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار 
انتشارات امیرکبیر برگزار شد

بعــد با تغییر نام کتاب و نویســنده با عنوان خارجی 
کتاب را منتشــر کرد اما آقای جعفــری با اینکه در 
داشت  زیادی  و هزینه سنجی هوش  مالی  برآوردهای 
امــا هیچ گاه از چاپ آثار تالیفــی دریغ نمی کرد و با 
وجود ســود کمی که برای انتشارات داشت آن ها را 

می پذیرفت. چاپ  برای 
وی ادامه داد: ســرمایه گذاری انتشــارات امیرکبیر در 
چاپ و تکثیر فرهنگ معیــن و انعقاد قرارداد با زنده یاد 
دکتر معین مرجعی را به وجودآورد که ســال های سال 
است نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای فارسی زبان 
بــه آن رجوع می شــود. یکی دیگــر از ویژگی های مهم 
مرحوم جعفری توجه او به بحث تبلیغات بود. حتی امروز 
نیز بســیاری از همکاران ما تبلیغ را به چشم هزینه نگاه 
می کنند اما او آن زمان با سرمایه گذاری در تبلیغ کتاب ها 
درنشــریات مختلف سعی در آشتی دادن جامعه با کتاب 

و کتابخوانی داشت.

 خواندم و گریستم
مینــو مشــیری،یکی از مترجمان به نام کشــور در 
چند جمله درباره بنیانگذار انتشــارات امیرکبیر گفت: 
می خواهم تنها در چند جمله احساسات خودم را بیان 
کنــم زمانی در دوم آذر 92 در روزنامه وزین اطالعات 
جمله ســاده ای از مرحوم جعفری دیدم جمله ای ساده 
اما کوبنده بود. او نوشــته بود انتشــارات امیرکبیر من 
امروز 64 ســاله شد جمله را دیدم، خواندم و گریستم. 
شــخصا با هر نوع ابــراز احساســات دراماتیک و آه و 
افسوس عامه پسند مخالفم اما این اشک من از حسرت 
نبود که اشــک شوق از عشــق عمیق 64 ساله ای بود 
که در همین جمله بســیار ســاده نمود پیدا می کرد. 
آقای جعفری تردیدی نیست که انتشارات امیرکبیر از 
آن شما بود، هســت و خواهد بود. سنگ و خشتی که 
با زحمت فراوان بنا گذاشــتید و وزین ترین انتشــارات 
منطقه را با جهد و تالش سختی ساختید که هیچ اهل 
کتابی نیست تا دست کم یک کتاب از انتشارات امیرکبیر 

نخوانده باشد همچنان با نام شما شناخته  شود.
مشــیری اضافه کرد: امروز یک سال حضور فیزیکی 
مرحوم جعفری را از دســت داده ایم اما فرزندان ایشان 
از باسوادترین ناشران، ویراستاران و اگر فرصت ترجمه 
دســت دهد مترجمان ما هستند. به اندازه کافی دراین 
باره تاکید شــده و محمدرضا جعفری با انتشــارات و 
ترجمه خوب خود راه پــدر را ادامه می دهد. او دنبال 
نام و شــهرت نیست چرا که مهم ترین نام را بر پیشانی 
دارد کتــاب فرهنــگ معین ایشــان بیــش از 20 بار 
تجدید چاپ شده و بهترین مترجمان ما حتی عزت اهلل 
فوالدوند معموال نسخه ای از آن را روی میز خود دارد. 

آرزوی توفیق برای فرزندان مرحوم جعفری داریم.

 او یک رنگین کمان بود
همچنیــن غالمرضا امامی نویســنده، مترجم، منتقد ادبی و از دوســتان عبدالرحیم 
جعفری با اشــاره به اینکه مرگ بــرای مردانی چون عبدالرحیــم جعفری معنا ندارد، 
گفت: با کارهایی که عبدالرحیم جعفری در زندگی پربار و پرثمر خویش به جا گذاشته 
اســت حاال با مرگش به نظر می رســد که به بی نهایت پیوســته اســت. من کارگری را 
می شناســم که 30 ســال با مرحوم جعفری کار کرد و همیشــه با خوش نامی از او یاد 
می کرد. او یک رنگین کمان بــود از رنگ های گوناگون امروز که در دوران غربت کتاب 
زندگــی می کنیــم و بهترین آثار مــا در نهایت در تیراژ 200، 300 نســخه زیر چاپ 
می روند یادمان باشــد که چندین دهه پیش مرحوم جعفری کتاب هایش را دستکم در 

منتشر می کرد. نسخه  هزار 
امامی در پایان یادآور شد: دو کتاب در جستجوی صبح و معناگر صبح در کنار مستندهایی 
که از زندگی مرحوم جعفری ســاخته شــده آثار بسیار ارزشــمند و فاخری هستند. اما بد 
نیست سال شماری از زندگی مرحوم جعفری و لیست کتاب هایی که او در انتشار آن نقش 
داشــته نیز در قالب یک اثر آماده کنیم تا هرکس نیاز داشــت به راحتی با این شخصیت 
آشــنا شود. فرزندان جعفری خوشبختانه امروز مثل قهرمانان المپیک شعله ای که پدرشان 
افروختــه به پیش می برند. اگر می خواهیم جعفری از ما راضی باشــد باید در راه او که راه 

دانایی است بکوشیم.

 طنین صدایش امید بود
حمیدرضا محمــدی، گردآورنده کتاب معناگر صبح نیز درباره نحوه آشــنایی با مرحوم 
جعفری و چگونگی تالیف این کتاب گفت: بیشــتر مولفان و مترجمان صاحب نام ما دست 

کم یک کتاب در انتشارات امیرکبیر منتشر کردند.
ســابقه آشــنایی من با مرحوم جعفری به یکشــنبه 9 مرداد 1390 و نخستین دیدار ما 
برمی گردد. با این دیدار از امیدی که در دل مرحوم جعفری بود چنان ســیراب شــدم که 
امروز هم هرگاه حس یاس و ناامیدی بر من چیره می شــود طنین صدایش امید را به من 
بازمی گردانــد. از محمدرضا جعفری برای اطمینانی که بــرای گردآوری این کتاب به من 
کرد متشــکرم. او نیزمانند پدرش به دنبال اتفاقات تازه در حوزه کتاب و نشــر است. حاال 
احســاس می کنم به عنوان یک نسل چهارمی وظیفه خودم را در قبال بنیانگذار امیرکبیر 
انجام داده ام. جعفری با همه سختی هایی که کشید و ناعدالتی هایی که بر او رفت به راستی 

معناگر صبح بود.

 برای احقاق حق خود ناامید نشد
محمدرضا جعفری، فرزند مرحوم عبدالرحیم جعفری در مراســم اولین سالگرد بنیانگذار 
انتشــارات امیرکبیر تاکید کرد: پدرم هیچگاه از تالش برای احقاق حق خود ناامید نشــد 
و حتی تا شــهریورماه ســال 94 و یک ماه پیش از فوت به دنبال مطالبه خود بود. من و 
خانــواده ام نیز از پیگیری حق مذکور مایوس نشــده ایم و احقاق حق مدنظر پدرم که حق 

خانواده جعفری است را دنبال می کنیم.
در این مراســم همچنین بخش هایی از دو فیلم مستند پیرمرد دریا به کارگردانی ناهید 
رضایی و فیلم مستند در جستجوی صبح که درباره زندگی و شخصیت مرحوم عبدالرحیم 

جعفری بودند به نمایش درآمد.
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مجسمه چاپی 
خود را با 
این دستگاه 
بسازید

»برای اولین بار در کشور دستگاه چاپ 
سه بعدی پیشرفته ای وارد کرده ایم که با 
تکنولوژی به روز و منحصر به فرد می توان 
مجسمه خود را ساخت و از آن برای 
مدلینگ و آناتومی در مراسم ها، جشن ها، 
سمینارها و نمایشگاه ها مورد استفاده 
قرار داد«؛ این بخشی از صحبت های وحید 
البرزی، مدیر شرکت پرگار تندیس البرز 
است که در گفت وگو با خبرنگار چاپ 
و نشر به تشریح فن آوری این دستگاه 
پرداخته و قابلیت های آن را بیان می کند.

گفتگو با مدیر شرکت 
پرگار تندیس البرز

  فاطمه مهدوی

دســتگاه می تواند کاالی مورد نظرش را ســفارش دهد و در 
ابعاد مورد نظرش ســاخته شود و در نمایشگاه ها، سمینارها و 

مکان های فروشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.
 همچنین از پرینتر این دستگاه استفاده صنعتی نیز می توان 
کرد و در جاهایی نظیر معماری و زیباســازی شــهر کاربرد 
مطلــوب و موثری دارد. پس عمده فعالیت این پرینتر مربوط 
به مجسمه هر شــخص یا شی اســت که در قالب سه بعدی 
توسط پرینتر پرینت داده شده و توسط پودر سرامیک ساخته 
می شــود و یکی از مهم ترین مواردی کــه ما برای آن رایزنی 
می کنیم، ســازمان میراث فرهنگی اســت. به طور مثال اگر 
قســمتی از یک فنجان در موزه فرهنگی از بین رفته اســت 
بدون اینکه تغییر فاحشــی در ســاخت فنجــان رخ دهد، از 
فنجان اســکن می شــود و با توجه به متریال و رنگ، بخش 

تحلیل رفته آن بازسازی می شود.

 برای معرفی این دســتگاه نیاز بــه تبلیغ برای 
مشتریان است تا از خدمات آن آگاه شوند. در این راه 

چه اقدامی انجام داده اید؟
به دلیــل تکنولوژی به روز و جدید این دســتگاه در دنیا و 
نداشــتن اطالعات کافی از سوی عموم مردم، باید تالش های 
بی وقفه ای در امور تبلیغات به ثمر رســاند. همچنین به دلیل 
زمان کوتاهی که از ورود این دستگاه به ایران گذشته است، تا 
به حال اقدامات گســترده ای در حوزه تبلیغات صورت نگرفته 

است.
در حال حاضر یکســری تبلیغات در موارد زیر انجام شــده 
اســت که به امید خداوند تعالــی در آینده نزدیک به صورت 

گسترده تری انجام خواهد شد:
1- تبلیغات در قالب کاتالوگ، بروشور و مجالت 

2- تبلیغات در کمپانی های انیمیشن سازی 
   )Pet Shop( 3- فروشگاه حیوانات خانگی

4- آتلیه ها و مراکز تشریفاتی داخلی و خارجی 
5- ساخت تندیس اشــخاص معروف و متشخص به عنوان 

نمونه برای تبلیغات
6- تبلیغــات از طریق ســایت و شــبکه های مجازی مثل 

اینستاگرام با بازدیدکننده های انبوه

 پیشنهاد شرکت شما برای مشتریان چیست؟
پیشنهادی که برای مشتریان داریم، این است که عروس و 
دامادها از بهترین روز زندگی شان به جای عکس می توانند در 
قالب مجسمه، تصاویر ماندگار را ثبت کنند. یکی از مزیت های 
این مجسمه ها وزن بسیار سبک آن هاست که به راحتی قابل 
حمل هســتند و جنس مجسمه ها سرامیک و توخالی است و 
کار خیلی طبیعی و ظریف برای سفارش دهنده انجام می شود.

 هدف شــما از وارد کردن این دستگاه که 
هم پرینتر و اسکنر سه بعدی دارد چه مواردی 

است؟
نمونه این دستگاه را در ایران نداشته ایم و فن آوری 
آن حدود یک سالی است که در اروپا و آمریکا ساخته 
شده اســت. پرینتر و اسکنر این دســتگاه سه بعدی 
به روز اســت و هدف ما از وارد کردن این دستگاه در 
ایــران ارتقای فن آوری های چاپ و پیشــبرد صنعت 
نمایشگاهی و تبلیغات برای دست اندرکاران این حوزه 
است که می تواند تاثیر خوبی در این راه داشته باشد.

 این دستگاه سه بعدی دارای چه ویژگی هایی 
است؟ 

درون دستگاه اسکنر سه بعدی 70 دوربین SLR قرار 
گرفته اســت که نرم افزار آن ساخت کشور آلمان است. 
 SD پرینتر ســه بعدی تمام رنگی آن مربوط به شرکت
System آمریکایی اســت. این دستگاه این قابلیت را 
دارد که به عنوان مثال شخص یا شی داخل اسکنر قرار 
می گیرد و توسط 70 دوربین از جهات مختلف به صورت 
سه بعدی اسکن می شود که این کار در چند صدم ثانیه 
صورت می گیرد و الزم به ذکر اســت که گفته شود در 
اسکنرهای دستی اگر شخص کوچک ترین تکانی بخورد، 
اسکن درست انجام نمی شود و مجددا باید اسکن شوند. 
اما این دستگاه از کوچک ترین حرکات که ممکن است 
در شخص به خصوص در کودکان که جنب و جوش دارند 
رخ دهد، چشم پوشــی می کند و بعد از اینکه شــخص 
به صورت ســه بعدی اسکن شد، توسط دستگاه پرینتر 
سه بعدی مجسمه اش ساخته می شود که در این مجسمه 
رنگ لباس شخص، رنگ مو و تمام جزئیات آن مثل دوخت 
لباس، ســاعت و حتی انگشتری که بر دست دارند، کامال 
نمایان است و روی مجسمه به صورت واضح دیده می شود.

 این دستگاه برای چه منظوری استفاده می شود؟ 
 استفاده از پرینترها بیشتر برای مدلینگ و آناتومی 
است و اگر شخصی می خواهد از خودش یک مجسمه 
5 سانتی، 10 سانتی تا 35 سانتی بسازد، توسط این 
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استاندارد 
چیست، 
سازمان های 
جهانی آن 
کدامند؟

استاندارد به معنی تعیین و تدوین 
ویژگی های الزم در تولید یک فرآورده 
یا نظم و قانون و مفاهیمی از این قبیل 
در تولید یک کاالست در واقع اجناس 
یا خدماتی که هیچ نشان استانداردی بر 
خود ندارند، برای استفاده و خرید به  هیچ 
عنوان مناسب نیستند.
شاید نتوان تعریف خیلی دقیق و 
صحیحی از استاندارد ارایه کرد، ولی 
به طور کلی می توان اینگونه عنوان کرد 
که استاندارد آزمایش ها و مطالعات 
گذشته برای نتیجه گیری و استفاده در 
آینده است. البته باید به این مهم توجه 
داشت که در طول تاریخ همواره معیارهای 
استاندارد تغییر می کند و هیچ گاه ثابت 
و یکسان نیست. در واقع هر دوره ای 
استاندارد مخصوص خود را دارد.

  محمود سمیعی

امروزه وقتــی کاالیی را خریــداری می کنیم به غیر 
از برند آن به تاریخ تولید، انقضا و نشــان یا نشــان های 

استاندارد آن توجه می کنیم.
استانداردها اما تنها مربوط به کاال نمی شوند، بلکه بسیاری 
از خدمات را نیز شامل می شوند. باید قبول کرد هر کاال و 
یا هر نوع خدماتی که ارایه می شود، باید در یک چارچوب 
مشخص ارایه شود و این چارچوب ها را می توان با استاندارد 
تعریف کرد. در دنیای امروزی تقریبا تمامی کشورها برای 

خود یک استاندارد ملی دارند
به عبارت دیگر در بیشتر کشورها سازمانی وجود دارد که 
بر کیفیت کاالها نظارت می کند که به نام سازمان استاندارد 
معروف اســت. در برخی موارد بسیاری پا را فراتر گذاشته و 
موسساتی را ایجاد کرده اند که کارشان استاندارد است. با این 
اوصاف تعداد اســتانداردهای صادر شده مرتب باالتر و باالتر 
مــی رود، به گونه ای که درحال حاضر بســیاری از حرفه های 

مختلف در دنیا استاندارهای مخصوص خود را دارند.

 استاندارد اروپا
برای اســتاندارد ســازی محصوالت تجاری اروپایی، 
محصــوالت مذکور بایســتی از کانال اســتاندارد اروپا 
)Communaute Europeenne( CE بگذرند. در 
واقع با عبور محصول از این فیلتر، نشان می دهد که این 
محصول در ردیف محصوالت با کیفیت و ســالم و مضر 

نبودن برای جسم انسان و طبیعت قرار گفته است.    

 استاندارد آمریکا
American NationalStandards Insti-(

tute( ANSI در ایــاالت متحده آمریکا موسســه ملی 
استاندارد موسســه خصوصی که بر نحوه استانداردهایی 
که بــرای محصوالت، خدمات، روندها، سیســتم ها و کار 
کارمندان صادر می شــود، نظارت می کنــد. یکی دیگر از 
کارهای این موسسه این است که استانداردهای آمریکا را 
با اســتانداردهای جهانی تطبیق  دهد تا از آن ها به صورت 

جهانی و در سطحی وسیع تر نیز بتوان استفاده کرد
کار اصلی این موسسه این است که اعتبار استانداردهای 
تولید شده به وسیله نمایندگان موسسات استانداردسازی، 
آژانس های دولتی، گروه های مصرف کننده، شــرکت ها 
و... را تایید  کند. این اســتانداردها تضمین می کنند که 
محصوالت دارای عملکرد و ویژگی های یکسانی هستند 
تــا مصرف کنندگان از محصوالتی با همان مشــخصات 
اســتفاده کنند و به همان صورت آزمایش شوند. دفتر 
مرکزی این موسسه در واشــنگتن و دفتر عملیاتی آن 

در نیویورک است.

 ایزو
ایــزو مخفف ســازمان بین المللی اســتاندارد اســت 
 .)International Standard Organization(
موسسه بین المللی استانداردسازی )ایزو( یک فدراسیون 
بین المللی متشــکل از نهادهای ملی اســتاندارد است. 
تعــداد این نهادها بیش از 140 نهاد اســت که هر یک 
از آن ها متعلق به یک کشــور هستند. ایزو یک سازمان 
غیردولتی )NGO( اســت که در سال1947 میالدی  
تاسیس شد. وظیفه ایزو ارتقای توسعه استانداردسازی 

و فعالیت های مربوط به آن در دنیاست.
 تمامــی این امور بــرای ایجاد تســهیالت در زمینه 
صادرات و واردات کاالها، فن آوری ها و خدمات اســت. 
مجموع فعالیت های ایزو قراردادهای بین المللی اســت 

که به عنوان استانداردهای بین المللی انتشار پیدا می کند. 
جالب اســت بدانید سیســتم های مدیریتی ایزو از طریق 
بیش از 430 هزار سازمان در 158 کشور به اجرا درمی آید. 
حدود 300 اســتاندارد ایزو به صورت عمومی در دسترس 
هستند. به عنوان مثال استاندارد ایزو 14001 استانداردی 

مربوط به مدیریت محیطی است.

 استاندارد TUV )آلمان(
یکی از معتبرترین اســتانداردهای دنیا متعلق به سازمانی 
است در آلمان که روی سالمتی کاالهای صنعتی ارایه شده از 
جانب شرکت های مختلف نظارت دارد تا استانداردهای ارایه 

شده برای سالمت انسان و محیط زیست را تامین کند.
این ســازمان به عنوان یک مشاور مســتقل بر سالمت 
کارکرد کاالها یا محصوالتی مانند محصوالت کشــاورزی، 
دودزایی وسایل نقلیه، استاندارد ساخت موتور خودروهای 

سنگین و سبک و تاسیسات انرژی را نظارت دارد.

 استاندارد حالل )کشورهای اسالمی(
این استاندارد مختص کشــورهای اسالمی و مسلمانان 
جهان اســت. از نام این اســتاندارد مشــخص اســت که 
بیشترین کاربرد آن برای موادغذایی است و نشان می دهد 
کــه مســلمانان می توانند مــاده غذایی را کــه از چنین 
اســتانداردی برخودار است، مصرف کنند. در سال 2004 
اســتاندارد غذای حــالل تدوین و در ســال 2006 بنگاه 
توسعه صنعت حالل )HDC( برای هماهنگی و یکپارچه 

شدن توسعه صنعت حالل مالزی تأسیس شد.
البته در کشــورهای اســالمی به دلیل آن کــه اکثریت 
جمعیت را مســلمانان تشکیل می دهند، طبیعی است که 
این محصوالت غذایی بر طبق شــریعت اســالمی حالل 
باشــند، اما برای بسیاری از مســلمانان ساکن کشورهای 
غیرمسلمان داشتن چنین استانداردی بر روی موادغذایی 

الزم است.
باید بــه این نکتــه مهم توجه داشــت که بر اســاس 
چارچوب های وضع شــده غــذای حالل نه تنهــا باید از 
هرگونــه ترکیب حرام بلکه از هر ناپاکی عاری باشــد. در 
نتیجه این موضــوع می تواند فراتر از خــط تولید بلکه تا 

مرحله بسته بندی و انبار و... هم  پیش برود.

 تاریخچه موسسه استاندارد در ایران
اولین تشکیالت موسســه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در ســال 1304 
خورشــیدی مطرح شد. بعدها و در سال 1332 به واسطه 
ضرورت تعییــن ویژگی ها و نظارت بــر کیفیت کاالهای 
صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشــکیالتی رســمی مورد 
توجه قرار گرفت و هسته اولیه تشکیالت سازمانی موسسه 
اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در اداره کل تجارت 

وقت شکل گرفت.
در ســال 1339 بــا تصویب قانون تاســیس موسســه 

اســتاندارد و تحقیقات صنعتی، موسســه کار خود را در چارچوب هدف ها و مســئولیت های تعیین 
شده آغاز کرد.

لمللی ا بین  ن  ما ز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در ســال 1960 به عضویت ســا
این  درآمد.   International Organization for Standardization( ISO( 

ســازمان خود در سال 1946 در ژنو تشکیل شده است.
ســازمان ایزو تا پایان ســال 2000 میــالدی دارای 187 کمیته فنی اصلــی )TC( 552 کمیته 
فرعی )SC( و 2100 گروه کاری )WG( و 19 گروه مطالعاتی ویژه )AHG( بوده اســت. موسسه 
اســتاندارد در کمیته های فنی بین المللی )ISO( حضور فعال دارد و در 101 کمیته فنی و فرعی 

عضو فعال و در 111 کمیته فنی اصلی و فرعی عضو ناظر است.

 اداره کل استاندارد استان تهران
یکی از ادارات کل پرمســئولیت و پرمشــغله موسسه اســتاندارد، اداره کل استاندارد و تحقیقات 

صنعتی استان تهران است.
اســتان تهران با وســعتی حدود 2/1 درصد مساحت کشور 17 درصد جمعیت و حدود 25 درصد 
تولیدات ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. 20 درصد از واحدهای تولیدی کشور 
تحت پوشــش موسسه استاندارد اســتان تهران قرار دارد و 25 درصد از مجموع پروانه های کاربرد 
عالمت اســتاندارد معتبر در ایران، از ســوی اداره کل استاندارد استان تهران صادر شده است. اداره 
کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران یکی از ادارات استانی موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران اســت که از سال 1339 به نام اداره اجرای استاندارد استان مرکز تاسیس و در زمینه 
اجرای مقررات اســتاندارد اجباری کاالهای صادراتی شــروع به کار کرد. در سال 1344 اداره انگ 
فلزات گرانبها نیز در تهران ایجاد شــد. در ســال 1351 با تصویب و اجرای نمودار ســازمانی جدید 
موسسه اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مدیریت اســتاندارد منطقه مرکز ایجاد شد و ادارات 
اجرای اســتاندارد اســتان مرکز و انگ فلزات گرانبها به همراه اداره اوزان و مقایس ها و آزمایشگاه و 

ادارات مرکز زیر نظر مدیریت استاندارد منطقه مرکز قرار گرفت.
در حال حاضر اداره کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی اســتان تهران دارای 10 اداره و واحد 
اجرایی است که اداره امور آزمایشگاه های آن شامل بخش های میکروبیولوژی غذایی-کشاورزی، 

سلولوزی و بسته بندی، شــوینده ها، رنگ و رزین، انگ فلزات گرانبها و بخش نساجی است.

 عالمت استاندارد ایران
واحدهای دارای پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد ایران مجاز خواهند بود از عالمت اســتاندارد 
ایران بــرای معرفی محصوالت خود اســتفاده کنند. عــدم رعایت ویژگی های اســتانداردهای 
اجباری موجب پیگرد قانونی و ابطال پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد خواهد شد. کاربرد عالمت 
اســتاندارد ایران نشــانگر تعهد تولیدکننده یا عرضه کننده محصــول به رعایت ضوابط و موازین 
و اســتمرار انطباق مشــخصات کاال با استانداردهای ملی اســت. تولید، توزیع و فروش کاالهای 
مشــمول اجرای اجباری اســتاندارد با کیفیت پایین تر از اســتاندارد یا بدون عالمت استاندارد 

است. ممنوع 
عالیم اســتاندارد مصوب در شواری عالی اســتاندارد همگی به اســتثنای یک مورد، دارای کادر 
 STANDARD ایمنی( و( SAFETY اســت. که اشاره به حرف اول کلمات S اصلی به صورت

)استاندارد( دارد.
طرح داخل عالمت اصلی کلمه »ایران« اســت و در صورت نمایــش وارونه عالمت، نام اختصاری 

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به زبان انگلیسی مشاهده می شود.

 عالیم استاندارد و کاربردهای آن
عالمت اصلی و کامل اســتاندارد ایران برای کاالهایی اســت که ویژگی هــای آن ها از هر حیث با 

اســتاندارد ملی ایران مطابقت دارند، همچنین این عالمت بر 
روی گواهینامه ها، اوراق و بسته بندی کاالهای استاندارد شده 

و مصنوعات مختلف نیز به کار برده می شود.
عالمتی که می توان در صــورت لزوم با اضافه کردن عالمت یا 

شکل برای هدف های مختلف استاندارد کاالها به کار برده شود.
عالمت استاندارد ایمنی فقط برای کاالهایی که از نظر ایمنی 
دارای اهمیت بوده و با استاندارد مربوطه منطبق باشند، به کار 
برده می شــود. این عالمت در موارد بسیار نادر و استثنایی که 
کاال از نظر فنی مواجه با اشکاالتی شود به کار برده می شود. 
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چاپ  نمایشــگاه های  برگزاری  از  هدف   
دیجیتــال در شهرســتان هایی کــه قطب 
را  مشهد  شــهر  خصوص  به  کشورند،  چاپ 

؟ یید ما بفر
اینگونــه نمایشــگاه ها این  از برگــزاری  هــدف 
اســت که شــرکت ها در کوتاه ترین زمان ممکن با 
مخاطبــان حرفه ای ارتباط برقرار کنند و مخاطبان 
بتوانند به اطالعات تکنولوژی های مربوطه درحوزه های 
چاپ دیجیتال دست پیدا کنند. البته باید یادآوری 
کنم که برگزاری نمایشــگاه های بزرگ بعد از یک 
دوره ای ماهیــت خود را از دســت می دهند و نیاز 

به ایــن پیدا می کنند که تبدیل به نمایشــگاه های 
تخصصی کوچک شــوند و چه بسا در همه حوزه ها 
ایــن اتفاق افتاده اســت. مثال در حوزه مســکن و 
صنایع غذایی نمایشــگاه ها به نمایشــگاه کوچک و 
تخصصی تبدیل شــده اســت و ما نیــز در زمینه 
چــاپ دیجیتال ایــن کار را انجــام داده ایم و این 

کرد. خواهیم  اعمال  را  رویه 

 تکنولوژی دیجیتال چــه تاثیری بر صنعت 
چاپ داشته است و روند چگونه خواهد بود؟ 

پیشــرفت رشــد تکنولوژی اختیارش در دســت ما 
نیست و بحث دیجیتالی شــدن فقط در بحث صنعت 
چاپ نیست، چه بسا در صنایع دیگر هم این اتفاق رخ 
می دهد و آن ها پذیرفته اند که صنعت خودشان را به روز 
کنند ولی در بخش صنعت چاپ این تکنولوژی با تاخیر 
ایجاد شده اســت. البته در حال حاضر شتاب بیشتری 

نیز به خود گرفته است.

 آیا نمایشگاه چاپ دیجیتال هر ساله در همه 
استان ها برگزار می شود؟

نمایشــگاه چــاپ دیجیتــال بــه عنــوان جزیی از 
نمایشــگاه های چاپ و بســته بندی در استان ها برگزار 
می شود البته قرار نیست که در همه استان ها این اتفاق 

رخ بدهد. 

خردادماه 96 
نمایشگاه 
چاپ دیجیتال 
تهران برگزار 
می شود

در خبرها آمده بود که قرار است 
نمایشگاه چاپ دیجیتال در مردادماه 95 
در شهر مشهد برگزار شود ولی به دلیل 
عوامل متعددی این نمایشگاه برگزار نشد. 
جالل ذکایی، مدیرعامل شرکت ترنج 
مجری برگزاری این نمایشگاه که سال های 
قبل نمایشگاه های چاپ دیجیتال را در 
تهران برگزار کرده بود در خصوص برگزار 
نشدن این نمایشگاه و همچنین زمان 
برگزاری نمایشگاه چاپ دیجیتال تهران 
در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما به 
تشریح علل این موضوع پرداخته است که 
در پی می آید. 

  فاطمه مهدوی

گفت و گو با جالل ذکایی، مجری 
برگزاری نمایشگاه چاپ دیجیتال

 علت رکود در پیشرفت تکنولوژی دیجیتال 
در صنعت چاپ ایران چه مواردی است؟

این قضیه برمی گردد به باورهای ســنتی بعضی از 
افرادی که درگیر این صنعت هســتند و نمی خواهند 
بپذیرنــد که موضــوع چاپ دیجیتــال یک موضوع 
تکنولوژی و ســیلی فراگیر اســت و ناخواســته باید 
اقتضای شرایط دیجیتالی شدن را پذیرفت و با ید با این 
موضوع کنار بیاییم امروزه صنعت چاپ دیجیتال در 
حوزه مطبوعات، بســته بندی، لیبل و بسته بندی های 
انعطاف پذیر وارد شــده است و کماکان در ایران این 
موضوع نیز رخ خواهــد داد. خیلی از چاپخانه داران 
و کسانی که مشــکل نقدینگی دارند مطمئنا مشکل 
بازار و کســب و کار را نیز دارنــد و اگر منطقی نگاه 
کنیــم بهتریــن راه این اســت که به ســمت چاپ 
دیجیتال معطوف شــوند و بخش جدی بازار را از آن 
خــود کند و اگر بخواهند بر روش های ســنتی خود 
پافشــاری کنند به طور مطمئن شرایط بدتر خواهد 
شــد و یکی از ویژگی های چاپ دیجیتال این است 
که روش ها را تســهیل کرده است، سرعت را افزایش 
داده و تســهیالت را بــاال برده تــا چاپخانه داران به 
شــرایط بهتر برسند و در این میان کسی که مشکل 

نقدینگی دارد باید به فکر چاره ای دیگر باشــد باید 
حوزه کســب و کار را تغییر دهــد و اگر می خواهد 
در این حوزه باشــد مطمئنا چاپ دیجیتال در رونق 

تاثیر بسزایی خواهد داشت. کارش 

 نمایشگاه دیجیتال در تهران چه زمانی و طی 
چند روز برگزار می شود؟

ما برگزارکننــده چاپ دیجیتال در تهران هســتیم 
و ســال آینده چون خردادماه مصــادف با ماه رمضان 
اســت، بنابراین زمان برگزاری نمایشــگاه را به تیرماه 
موکــول کرده ایم و این نمایشــگاه کوتاه ترین زمان را 
برای عرضه کنندگان و مصرف کنندگان چاپ دیجیتال 
در نظــر می گیــرد، یعنی عرضه کننــدگان تکنولوژی 
روز دنیــا که یا تولیدکننده و یا تامین کننده هســتند 
محصوالتشــان را در معــرض نمایــش می گذارند تا 
مصرف کنندگان و خریداران ظرف یکی-دو ســاعت از 
کل نمایشگاه دیدن کنند و به هر آنچه که مدنظر دارند 
برسند و زمان این نمایشگاه حدود چهار روز است. هرچند 
بازدیدکنندگان در یک روز می توانند به اهدافشان برسند 
و شرکت کنندگان این نمایشگاه اغلب از ایران هستند اما 
نمایندگی شرکت های خارجی را بر عهده دارند و ما برای 
ســال آینده کار مضاعفی داریم و ســعی کرده ایم بخش 
بین المللی را نیز تقویت کنیم تا غرفه داران خارجی نیز در 

این نمایشگاه حضور به هم رسانند. 

مــا برگزارکننده چاپ دیجیتــال در تهران 
آینده چــون خردادماه  هســتیم و ســال 
مصادف با ماه رمضان است، بنابراین زمان 
برگزاری نمایشــگاه را بــه تیرماه موکول 

کرده ایم
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سهم چاپ ایران در 
استانداردهای چاپ 
صفر است

استاندارد و شاخص های هر سازمانی 
عاملی برای پیشرفت و ارتقای سیستم 
آن صنعت است. سوالی که همیشه در 
جامعه صنعتگران ایران مطرح است 
این است که چرا موضوع استاندارد 
در صنایع ایران کمتر مورد توجه واقع 
می شود و همیشه پاشنه آشیل اکثر 
صنایع ایران است و همین باعث شده 
است که در بحث صادرات برای خارج 
از کشورها حرفی برای گفتن نداشته 
باشیم و در رقابت جهانی کاالی ایرانی 
در رده های چندم قرار گیرد. صنعت 
چاپ کشور هم جدا از دیگر صنایع 
ایران نیست و در این زمینه دچار 
چالش های فراوانی است. به راستی چرا 
برای کاالهای چاپی ایران تعریفی وجود 
ندارد و چرا هیچ کس در این خصوص 
اقدامی انجام نمی دهد و مسئوالن 
ارشاد، اتحادیه های صنفی و انجمن ها 
هم هیچ دغدغه ای در این مورد ندارند. 
گزارشی که در پی می آید به تشریح 
علل و عوامل تاثیرگذار بر این موضوع 
می پردازد.

 خطر خاموش پسماندهای صنعتی
 جــالل ذکایــی، مدیر 
چاپ  امــور  دفتر  ســابق 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
مقایســه  اســالمی ضمن 
استانداردهای صنعت چاپ 
در ایــران و جهان، گفت: 
شــماره اســتاندارد بین المللی صنعت چاپ 12647 
اســت که در تمام دنیا هم به عنوان یک اســتاندارد 
معتبر شــناخته شــده و هنوز هم چاپخانه ها بر این 
اساس فعالیت می کنند اما متاسفانه در ایران علیرغم 
وجود 21 هزار و 700 هزار اســتاندارد در کشور که 
موسسه استاندارد آن ها را مشخص کرده، سهم چاپ 
از این اســتانداردها تقریبا صفر است و بجز در حوزه 
چاپ پارچه، هیچ استانداردی در صنعت چاپ تعریف 

نشده است.
وی با تاکیــد بر این نکته که نه در وزارت ارشــاد 
و نه در موسســه استاندارد، هیچ اســتانداردی برای 
محصوالت چاپی بجز برای چاپ پارچه تعیین نشــده 
اســت، درباره علت این کــم کاری، ضمن بیان اینکه 
شــاید دلیل این مساله این باشــد که چاپ در حوزه 
فرهنگ تعریف شــده است نه صنعت، خاطره ای را از 
دوران مسئولیت اش در دفتر چاپ وزارت ارشاد بازگو 
کرد و افزود: خاطرم هســت در سال آخر حضورم در 
مجموعه وزارت ارشــاد )1388( قــراردادی را با یک 
شــرکت امضا کردیم با هدف ترجمه اســتانداردهای 
حوزه چاپ و بومی کردن آن ها با شــرایط ایران این 
قرارداد حتی عملیاتی هم شد و مبلغ پیش پرداخت 
آن هم پرداخت شد و آن موسسه هم رفت که کار را 
انجام دهد اما بعد از گذشت یکی دو سال، چون اتفاق 

  فاطمه مهدوی

گزارشی از بی توجهی
 به استانداردهای چاپ 
در محصوالت چاپی ایران

خاصــی نیفتاد، من پیگیر شــدم و در جواب گفتند 
مدیر بعدی اجرای این قرارداد را به صالح ندانســته 
و گویا پول های دریافت شــده هم در جاهای دیگری 

هزینه شده بود.
وی گفــت: متاســفانه بــه دلیــل اســتفاده از 
قابل  تعداد  فرسوده،  و  غیراســتاندارد  دستگاه های 
توجهی از دســت اندرکاران صنعــت چاپ، اعضای 
بدن خود را از دســت داده اند؛ ما مــواردی مانند 
دست قطع شــده، انگشت قطع شــده و نظیر آن ها 
را بــه خصوص در حوزه صحافی شــاهد هســتیم. 
نکته دیگری که بــه نظر من باید آن را یک فاجعه 
دانست، نحوه دفع پســماندهای صنعت چاپ است 
کــه برخالف دنیا، در ایران هیچگونه اســتانداردی 
ندارد. در حــوزه چاپ و لیتوگرافی از داروهایی که 
البته الزمه کار هم هست، استفاده می شود اما این 
داروهــا در زمان دفــع، یا باید از بین بروند شــود 
و یا تصفیه صنعتی شــود ولی متاســفانه در ایران 

از این کارها انجام نمی شود. هیچکدام 
پســماندهای  متاســفانه  داد:  ادامــه  ذکایــی 
چاپخانه هــا و لیتوگرافی هــا بــه طور مســتقیم 
وارد  ایــن طریــق  از  و  وارد چاه هــای جذبــی 
ناقل  این ها همه  که  زیرزمینی می شــود  آب های 
ســرطان هســتند. به عنوان مثال در چاپخانه ها 
بــرای پاک کننده دســتگاه و هم حالل مرکب، از 
بنزین اســتفاده می کنند و همین بنزین استفاده 
شــده، وارد چاه هــای جذبی می شــود همچنین 
در واحدهــای لیتوگرافــی مــا وقتــی فیلم های 
لیتوگرافــی ظاهر می شــوند و در واقــع عملیات 
انجام می شــود، پسماندهای آن ها  ظهور و ثبوت 
که محتوی دانه های ســربی است، وارد چاه های 

جذبی می شــود. بعضی از این ها غیرقابل تصفیه اند و باید روشــی مشــابه دفع پســماندهای 
بیمارســتانی برای دفع آن ها در پیش گرفته شود.

 استاندارد خاصی در صنعت چاپ کشور نداریم
مهدی ناظمی پناه، کارشــناس صنعت چاپ با بیان اینکه متاسفانه هیچ 
اســتاندارد خاصی در صنعت چاپ کشــور وجود ندارد و به همین دلیل 
نمی توان چندین محصول چاپی را با کیفیت یکســان مشاهده کرد افزود: 
در حال حاضر اگر در ایــران بهترین چاپخانه ها را هم پیدا کنیم، باز هم 
نمی توان اطمینان پیدا کــرد که اگر چند کار را به آن ها بدهیم، کارها با 
کیفیت یکســانی به ما تحویل داده شود زیرا استاندارد مشخصی در چاپ 
کشور نداریم تا این اطمینان را به ما بدهد که تمام محصوالت مان با کیفیت یکسانی چاپ می شود 
و زمانی که مســاله اســتاندارد را حل کنیم بحث بین چاپخانه دار و مشــتری حذف می شود زیرا یا 
چاپخانه کار استاندارد چاپ می کند و یا از استاندارد پیروی نمی کند و تکلیف مشتری کامال مشخص 

است و حرفی برای بحث باقی نمی ماند.
این اســتاد دانشــگاه در ارتباط با موارد استانداردســازی صنعت چاپ گفت: استانداردهای چاپ 
شــامل نوع کاغذ، رنگ، مرکب و ســایر مواد اولیه می شود البته موارد دیگری مثل تغییرات کیفی و 
شــرایط مشاهده نیز تاثیرگذار است و در ســطح دنیا انجمن های متعددی برای تدوین راهکارهای 
استانداردســازی صنعت چاپ وجود دارد که کمک می کننــد تا محصوالت با حداکثر کیفیت تولید 
شوند که موسسه FOGRA یکی از آن هاست و کارهای بسیار زیادی در این حوزه انجام داده است.
ناظمی پناه در ارتباط با راه های سنجش کیفیت محصوالت چاپی افزود: برای سنجش کیفیت محصوالت 
چاپی راه های بســیار زیادی وجود دارد که یکی از آن ها اســتفاده از فرآیند باالنس خاکستری است که 
می تواند به سنجش ما کمک کند و یکی از مشکالتی که در چاپخانه ها بسیار شایع است استفاده غیرصحیح 
از دستگاه است زیرا ماشین چاپ باید بر اساس توانایی ها و ویژگی هایی کار کند که شرکت سازنده توصیه 
کرده است. در واقع باید به این نکته توجه داشت که همه شرایط محیطی روی تولید کار چاپی تاثیرگذار 
است زیرا شرایط عادی دستگاه با شرایطی که ماشین در یک روز سرد زمستانی دارد کامال متفاوت است.
این کارشــناس صنعت چاپ در توضیح راهکارهای ســنجش کیفیت ماشین چاپ گفت: هر ماشین 
چاپ تســت فرم مخصوصی دارد و با انجام تست فرم می توان فهمید که دستگاه در چه وضعیتی است 
و آیا درست فعالیت می کند یا خیر. بنابراین برای تولید یک کار باکیفیت باید در ابتدا سفارش دهنده با 
استانداردهای چاپ آشنا باشد و به خوبی آن ها را درک کند تا بتواند یک کار استاندارد را از تولیدکننده 
درخواســت کند، در واقع شناخت اســتانداردهای صنعت چاپ برای تمام مخاطبان آن نیاز است وتمام 
محیط های صنفی نیاز به یک گردش کاری استاندارد دارند بنابراین فضای چاپخانه باید به گونه ای باشد 

که روان ترین گردش کاری در آن اتفاق بیفتد تا بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.

 ضرورت سازگاری صنعت چاپ با محیط زیست
محمــد بیطرفــان، رییس انجمن علمی فناوری چاپ ایران توجه به محیط زیســت و حفظ آن را 
وظیفه اخالقی و انســانی دانست و با اشاره به زمینه های صنعت چاپ و بسته بندی، ضرورت تدوین 
اســتانداردها به منظور رعایت مســایل زیســت محیطی را در این صنعت 

یادآور شد.
بیطرفان افزود: سازگاری صنعت چاپ با محیط زیست و به اصطالح سبز 
شدن صنعت چاپ و جایگزینی مواد و حاّلل های دوستدار محیط زیست با 
برخی ترکیبات شیمیایی آسیب رســان به محیط زیست در صنعت چاپ، 

گامی برای جلوگیری از هدررفت سرمایه ها است.
رییس انجمن علمی فناوری چاپ ایران همچنین تصریح کرد: پیاده ســازی ISO و استانداردهای 
صنعت چاپ و بســته بندی به عنوان یک نیاز، به شــدت احســاس می شــود کما اینکه فقدان این 

استانداردها، مشکالت زیادی هم برای صنعت چاپ و هم برای محیط زیست به وجود آورده است.
وی، توجه به محیط زیســت و پیاده سازی ISO و تدوین استانداردهای مشخص در حوزه صنعت 
چــاپ را از جمله مواردی که در دســتور کار جدی انجمن قرار دارد، عنوان کــرد و افزود: انجمن 
از همکاری و تعامل جدی با ســازمان ملی اســتاندارد اســتقبال می کند و آمــاده تدوین و امضای 
تفاهم نامه هــای جــدی در زمینه های مختلف همــکاری در این خصوص اســت و صنعت چاپ و 
بســته بندی در همه حوزه ها نقش آفرین اســت و محصوالتی را در زمینه بسته بندی مواد غذایی و 
دارویی در اختیار صنایع مصرف دیگر قرار گرفته اســت و همانطــور که ظرفیت های زیادی در آن 
برای خدمت به بشــر و محیط زیست او نهفته است، رعایت نکردن اســتانداردها می تواند در زمینه 

آسیب رسانی به محیط زیست، بسیار خطرناک باشد.
 همچنین رییس انجمن علمی فناوری چاپ ایران نبود استانداردها در صنعت چاپ و بسته بندی را 
یکی از دالیل اصلی پایین بودن میزان صادرات محصوالت کشاورزی کشورهای منطقه عنوان کرد.



13
95

هر 
/ م

14
0 

ره
شما

ش
زار

گ

146

تقویم نمایشگاه های خارجی سال 2016
All in Print

نمایشگاه چاپ و بسته بندی چین
مکان:  شانگهای، چین 

زمان: 27 مهر تا 1 آبان 1395
www.allinprint.com

Frankfurter Buchmesse
نمایشگاه کتاب فرانکفورت

مکان: فرانکفورت، آلمان 
زمان: 27 مهر تا 2 آبان 1395

 www.buchmesse.de

Smart Cards Expo
نمایشگاه کارت هوشمند دهلی 

مکان: دهلی نو، هند
زمان: 28 تا 30 مهر 1395

 www.smartcardsexpo.com

K 2016
نمایشگاه الستیک و پالستیک دوسلدورف

مکان: دوسلدورف، آلمان
زمان: 28 مهر تا 5 آبان 1395

www.k.online.com

ART ELYSEES
نمایشگاه هنر و طراحی شانزلیزه

مکان: پاریس، فرانسه 
زمان: 29 مهر تا 3 آبان 1395

 www.artelysees.fr

TASARIM
دوساالنه طراحی استانبول

مکان: استانبول، ترکیه
زمان: 1 آبان تا 14 آذر 1395

www.tasarimbienali.iksv.org

Dubai Design Week
هفته طراحی دبی

مکان: دبی، امارات متحده عربی 
زمان: 3 تا 8 آبان 1395

 www.dubaidesignweek.ae

Expo Coating
نمایشگاه رنگ مسکو

مکان: مسکو، روسیه 
زمان: 4 تا 6 آبان 1395

 www.expocoating-moscow.ru 

Design Blok
جشنواره دیزاین بالک پراگ

مکان: پراگ، جمهوری چک 
زمان: 6 تا 10 آبان 1395

www.designblok.cz 

IAS )Industrial Automation Show(
نمایشگاه اتوماسیون صنعتی شانگهای 

مکان: شانگهای، چین
زمان: 11 تا 15 آبان 1395

 www.industrial-automation-show.com

HI Design EMEA Asia
گردهمایی طراحی داخلی هتل آسیا 

مکان: هانوی، ویتنام 
زمان: 12 تا 14 آبان 1395

www.hidesign-emea.com

Viscom Frankfurt
نمایشگاه چاپ و فناوری ارتباطات فرانکفورت

مکان: فرانکفورت، آلمان 
زمان: 12 تا 14 آبان 1395

 www.viscom-messe.com

Eurasia Packaging
نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول

مکان: استانبول، ترکیه
زمان: 12 تا 15 آبان 1395

 www.packagingfair.com

PACK EXPO
نمایشگاه صنعت بسته بندی شیکاگو

مکان: شیکاگو، آمریکا
زمان: 16 تا 19 آبان 1395

www.packexpointernational.com 

Licensing Dubai
نمایشگاه مجوز دبی 

مکان: دبی، امارات متحده عربی 
زمان: 24 و 25 آبان 1395

 www.licensingdubai.ae

ALL4PACK
نمایشگاه چاپ و بسته بندی پاریس 

مکان: پاریس، فرانسه 
زمان: 24 تا 27 آبان 1395
 www.all4pack.com

Formnext
نمایشگاه قالب  ریزی و چاپ سه بعدی فرانکفورت 

مکان: فرانکفورت، آلمان
زمان: 25 تا 28 آبان 1395

 www.formnext.de

Plastics & Rubber Indonesia
نمایشگاه پالستیک و الستیک جاکارتا

مکان: جاکارتا، اندونزی 
زمان: 26 تا 29 آبان 1395

 www.plasticsandrubberindonesia.com

Big Buyer
نمایشگاه لوازم تحریر و اداری بولونیا 

مکان: بولونیا، ایتالیا
زمان: 3 تا 5 آذر 1395

 www.bigbuyer.info

TRUSTECH
نمایشگاه کارت و پرداخت فرانسه

مکان: کن، فرانسه
زمان: 9 تا 11 آذر 1395
 www.cartes.com

SF CHINA
نمایشگاه آبکاری و رنگ گوانگجو 

مکان: گوانگجو، چین
زمان: 10 تا 12 آذر 1395

 www.sfchina.net 

CHINA COAT
نمایشگاه رنگ و پوشش چین 

مکان: گوانگجو، چین
زمان: 10 تا 12 آذر 1395
 www.chinacoat.net
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تجمیع 
چاپخانه ها، 
راه پیشرفت 
صنعت چاپ 
ایران

وقتی شاهد هستیم صنایع موفق کشور 
مانند صنایع داروسازی، راه و ساختمان، 
مخابرات، برق، نظامی، خدمات پزشکی و 
درمانی و... رشد روزافزونی دارند و حتی 
توان رقابت با کشورهای صاحب صنعت را 
دارند این پرسش برای هر یک از اهالی 
صنعت چاپ پیش می آید: چرا صنعت چاپ 
نتوانسته گام به گام با صنایع دیگر موجود 
در کشور رشد و توسعه پیدا کند؟ چرا 
در خدمات پزشکی مانند چشم پزشکی 
و جراحی های داخلی پیشرفته ترین 
دستگاه ها را در کشور داریم )و ضروری هم 
هست که داشته باشیم( ولی پیشرفته ترین 
دستگاه های چاپ را نداریم؟ چرا آموزش، 
تحقیق و توسعه در چاپ مورد غفلت واقع 
شده است؟ 

   سیدعلی علوی، رییس برنامه ریزی
 و کنترل تولید چاپ و انتشارات اوقاف

یکی از زیرســاخت های موثر در رشــد، پیشرفت و 
بالندگی اقتصادی صنایع، توانایی چاپ و بســته بندی 
محصوالت صنعتی است. بارها در خبرها شنیده ایم به 
دلیل عدم بسته بندی مناسب، زعفران صادراتی کشور 
پس از صادر شــدن به یک کشــور واسطه اروپایی در 
آنجا با بســته بندی جدید و شکیل تر به سراسر اروپا با 
قیمتی بسیار باالتر صادر می شــود و خبرهایی از این 
دســت برای دیگر محصوالت کشاورزی و خشکبارهم 
وجــود دارد، یا حتی محصوالت بهداشــتی، دارویی و 
شــیمیایی تولیدی داخل کشــور برای توزیع در بازار، 
سفارشات چاپ و بسته بندی خود را از خارج از کشور 

تامین می کنند.

از این وضعیت چه می تواند  اما راه برون  رفت 
باشد؟

در حال حاضر در کشــورمان می بینیم چاپخانه های 
زیادی به صورت مجزا، کوچک، پراکنده و سنتی بدون 
توجه به علوم مدیریتی و اقتصادی مشغول فعالیت های 
روزانه هســتند )کارهایی که با برنامه ریزی و مدیریت 
علمی می تواند به صورت خودکار انجام شــود( و دارای 
تشکل منســجم و قوی نیستند، این ضعف باعث شده 
صنعــت چاپ نه خود فرصت جذب نخبگان اقتصادی، 
صنعتی و علمی کشــور را بدســت بیــاورد و نه آن ها 
عالقمند به مشــارکت در این صنف باشند، این شرایط 
تنها مختص چاپ نیســت بلکــه در صنایع مهم دیگر 

مانند تولید پوشاک هم وضعیت مشابهی وجود دارد.
یک راه برون  رفت از این شــرایط برای صنعت چاپ 
و بسته بندی تجمیع واحدهای صنعتی و چاپخانه های 

کوچک و بزرگ با یکدیگر است. 
باید گفت اگر برای انجام این مهم مشــکل فرهنگی 
نیز وجود دارد باید مشکل حل شود در غیر این صورت 
با توجه به اتفاقــات و تغییر معادالت اقتصادی حال و 
آینده که یکی از آن ها شــامل فروش زیاد با سود کم 
بجای فروش کم با ســود زیاد است و دیگری، فراگیر 
شدن خدمات فناوری دیجیتال و رایانه است، تقاضای 

ســفارش های چاپی مشابه گذشــته در بازار هر روز کاهش 
یافته و چاپخانه های قدیمی عمر طوالنی نخواهند داشت.

اما در مقابل با تجمیع چاپخانه ها و تشکیل مراکز تولیدی 
بزرگ تر، فرصت های اقتصادی بوجود می آید از جمله آن ها 
می توان به جذب سرمایه های فکری، معنوی و مادی داخل 
و خارج از کشــور اشــاره کرد، که در این راه اطالع رسانی 
و سیاســت گذاری های اتحادیه ها و وزارت ارشــاد به عنوان 

متولیان این صنعت بسیار موثر و تاثیرگذار است.
بــا توجه به اینکه ســود بانکی وام های پرداختی توســط 
بانک ها نسبت به نرخ تورم کشور باالتر است بنابراین روش 
قابل توجیه برای افزایش ســرمایه تولید، نه دریافت وام از 
بانک ها بلکه جذب سرمایه از طریق مشارکت با سرمایه داران 

است.
با تقویت ساختار صنعت چاپ، به صورت خودکار نخبگان 
نیز جذب این صنعت خواهند شــد. وقتی تشکل های صنف 
چاپ در بین اعضای هیات مدیره و مدیران خود دارای نفرات 
توانمندتر و با نفوذتر باشند می توانند سخن خود را به گوش 
مســئوالن محترم بهتر برســانند و دولت و مجلس را برای 
ایجاد زیرساخت های مناســب از قبیل سهولت و دسترسی 
کامــل به حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای مجاب کنند و 
با افزایش امکانات حمل و نقل، باعث انتقال صنعت به خارج 
از مرکز شــوند. در نتیجه ضمــن کاهش هزینه های ملک و 
اجاره و خواب سرمایه، سهولت دسترسی مصرف کننده برای 

استفاده از خدمات مورد نیاز حفظ خواهد شد.
 باید توجه داشت موقعیت اقتصادی کشور ما هم به لحاظ 
داشتن منابع طبیعی و هم به لحاظ شاهراه اتصال کشورهای 
منطقه به یکدیگر موقعیت کامال ویژه و اســتتثنایی است و 
از این نقطه قوت می توان برای جذب سفارش های خارج از 

کشور نهایت استفاده را داشت. 
نباید غافل شــد که یکی از ابزارهای مهم رشد و توسعه، 
ایجاد ارتباطات و زیرســاخت های مناسب است. امید است 
بــا تدبیر مســئوالن محترم و متعهد، دلســوزی و پیگیری 
پیشکســوتان هرچه زودتر شــاهد اعتالی صنعت چاپ در 
کشــور عزیزمان باشیم، کاری که با شرط همدلی و اتحاد با 

امکانات موجود به آسانی انجام می شود.
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ایده های خالق 
مدیریت، 
موتور انگیزش 
کارکنان

انسان ها از عوامل مهم در پیشبرد 
اهداف سازمان ها تلقی می شوند و به 
منظور افزایش بهره وری و کارآیی هرچه 
بیشتر کارکنان، باید عواملی که موجب 
ایجاد انگیزش در آن ها می شود را 
شناخت. انگیزش، نیرویی است که انسان 
را برای برآورده شدن نیازها و خواسته ها 
و ایجاد گرایش هایی که تعیین کننده رفتار 
نو هستند، سوق می دهد. به عبارت دیگر، 
انگیزش عامل دست به کار شدن انسان ها 
در مسیر تحقق اهداف و زیربنای رفتار 
فردی است. انگیزش، درصدد پاسخ دادن 
به پرسش ها درباره رفتار آدمی است که با 
کلمه های پرسشی »چرا« و »به چه عللی« 
آغاز می شود؛ به عنوان مثال چرا شما 
ساعت های متمادی از وقت خود را صرف 
اینترنت می کنید؟

 شهاب مرادی، مدیر منابع انسانی شرکت   
چاپ و نشر بانک ملی ایران

 تعاریف انگیزش
- انگیزش، علت رفتارها است و به عوامل موجود در یک 
فرد که رفتار را برای یک هدف فعال می سازند، اشاره دارد.
- انگیزش چیزی اســت کــه مــا را وادار به رفتار 
می کنــد، می توان گفت انگیزش یــک حالت روانی و 
تأثیرگذار اســت که در رفتار فرد بروز می کند و فرد را 

به تالش وا می دارد.
- انگیزش خونی است که در رگ های سازمان جریان 

دارد و به تک تک افراد سازمان حیات می بخشد.
- انگیزش حالتی در افراد اســت که آنان را به انجام 

رفتار و عمل خاصی متمایل می سازد.
- انگیزش تمایل به انجام کار در فرد است تا به این 

وسیله نوعی نیاز تأمین شود.
- در وجود انســان نیازهایی وجود دارد، نیرویی که ما را وادار 

به فعالیت برای رفع این نیازها می کند، انگیزش نامیده می شود.

 رفتار و شدت انگیزه
رفتار عبارت از یک رشته فعالیت است که توسط انسان 

صورت می گیرد و ماحصل عوامل درونی او هستند.
رفتار انسان ها در لحظاتی معین تحت تأثیر نیازهای 

متعدد برانگیخته می شود.
پرسشــی که اینجا مطرح می شود، این است که چه 
عاملی موجب می شــود که شــخص از میان همه این 

نیازها، یکی را از طریق فعالیت خود ارضا می کند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، نیازی که شدیدتر 
اســت، موجب فعالیت می شود و این نیرو که انسان را 
برای برآورده شــدن این نیاز وادار به فعالیت می کند، 
همان انگیزش است و هرچه نیاز شدیدتر باشد شدت 

انگیزش بیشتر خواهد بود.

 انگیزش کارکنان
برای هر مدیری در سازمان، آگاهی از مساله انگیزش 
کارکنان که در واقع پی جویی علت، ســبب حرکت و 

رفتار اعضا و افراد سازمان است، ضرورت تام دارد.
انگیزش، پاســخ چراهای رفتار آدمی است؛ چرا انسان 
در ســازمان کار می کند؟ چرا برخی افراد بسیار فعال و 
بعضی بسیار کم کارند؟ علت عالقه به شغل و بی عالقگی 

به کار چیست؟
این پرســش ها و بسیار دیگر هم با موضوع انگیزش در 
ارتباط هستند و پاسخ به آن ها در انگیزش و انگیزه های 
کارکنان خالصه می شود؛ از این رو و مدیران با احاطه به 
نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه هــای آنان می توانند در 
تحقق اهداف ســازمان به کمک کارکنان به سهولت گام 

بردارند و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.

 مدیریت انگیزش
ممکن است چنین به نظر برسد که توانایی برای انگیزش 
افراد، استعداد ذاتی باشد که ممکن است فردی آن را دارا 
باشد یا نباشــد، اما این توانایی را می توان از طریق اصلی 

که مدیریت انگیزش نامیده می شود، به دست آورد.
مدیریت انگیزش روی ســه شــرط اعتمــاد به نفس، 
اطمینان و رضایت تمرکز دارد. غفلت از بدســت آوردن 
مدیریت انگیزش بــرای مدیران هزینه باالیی دارد. اگر 
کارکنان با سطح عملکرد باال مشکل انگیزش حل نشده 
داشته باشــند، ســطح عملکرد پایین می آید یا ممکن 
اســت کار خود رها کنند، ولی اگر برای ارتقای ســطح 
عملکرد کارکنانی که عملکردشــان پایین است انگیزش 
ایجاد نشــود، نتایــج را پایین کشــانده و باعث کاهش 

بهره وری در میان دیگر اعضای تیمشــان خواهند شد.
نکتــه اصلی در مدیریت انگیزش این اســت که بدانیم 
کارکنان بوسیله چه چیزی برانگیخته می شوند که تحقق 
آن را باور دارند. این مهم نه به وسیله وعده وعید مدیران، 
بلکه به وســیله به جریان در آوردن سه شرط الزم برای 
انگیزش یعنــی اعتماد به نفس، اطمینــان و رضایت به 
وسیله ایجاد محیطی که در آن سه شرط تقویت می شوند، 

تحقق می یابد.

 اعتماد به نفس
زمانی که کارکنــان بر این جمله بــاور دارند که »من 
نمی توانــم این کار را انجام دهــم« ، میل دارند که از کار 
خود دست بکشند یا اینکه آن کار را با دودلی انجام دهند 

که نتیجه آن کاهش کارآیی کارکنان است.
زمانــی این مســاله رخ می دهد که انتظارات از ســطح 
عملکــرد غیرواقعی بوده، حجم کار به صورت غیر معمول 
زیاد و آموزش کارکنان ضعیف باشد و در سطح فعلی آنان 
حفظ شــود. برای مثال اگر کارمندی نسبت به واگذاری 
کاری به وی با این جمله عکس العمل نشــان دهد که »اگر 
همه چیز خوب پیش رود، گمان می کنم از عهده کار برآیم« 

روشن است که این کارمند مشکل اعتماد به نفس دارد.
اگر کارمند در خصوص واگذاری کاری، نظر خود را بیان 
نکرد، مدیر می تواند به روش های دوستانه، برنامه کارمند 

را در خصوص انجام امور جویا شود.

 اطمینان
زمانی کــه کارکنان بر این باور باشــند که پاداش ها و 
دریافت های آنان با عملکرد آن ها متناســب نیست، با یک 
مانع انگیزشــی مواجه اند. زمانی کــه کارمندی می گوید، 
»من به آنچه شایســته عملکرد من است، نخواهم رسید« 

مشکل اطمینان دارد.
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برای مدیران، شــناخت مشــکل اطمینان آسان 
است، چرا که خود کارکنان آن را بیان می کنند.

ارایه پاداش به کارکنانی که دارای سطح عملکرد 
باالیی هســتند، ممکن است آسان باشد، ولی دریغ 
کردن پاداش از کارکنانی که ضعیف عمل می کنند، 
برخی اوقات ناراحت کننده است؛ به خصوص زمانی 
کــه این افراد، افرادی آشــوب برانگیــز یا برعکس 

کارکنانی وفادار، فداکار و سخت کوش باشند.

 رضایت
گاهی کارکنان احســاس می کنند نتایجی را که به 
دســت می آورند، رضایت بخش نیست. ممکن است 
که کارمنــدی بگوید، »من چیزی را که می خواهم از 
کارم به دست نمی آورم«. در این صورت برای کارکنان 
مشــکل است احســاس کنند که می توانند کار خود 
را انجــام دهند )اعتماد به نفــس( و دریافتی ها نیز با 
عملکرد آن ها متناســب اســت )اطمینان(. اگر آن ها 
احســاس کنند که نتایج رضایت بخش و ارضاکننده 
نیست، برانگیخته نخواهند شد. برای هیچ کس معقول 
و منطقی نیســت که برای به دست آوردن چیزی که 
نمی خواهد، سخت کار کند. بســیاری از مدیران در 
عرصه باور و عمل دچار اشتباه می شوند، با این تفکر که 
همه افراد در یک روش مشترک بر انگیخته می شوند. 
واضح اســت که این عقیده نادرست است، چیزی که 
فردی را ارضا می کند، ممکن اســت برای فردی دیگر 
ارضاکننده نباشد. برای مثال کارهای چالش انگیزی که 
برای برخی کارکنان برانگیزاننده اســت، ممکن است 
برای برخی دیگر تهدیدآمیز باشد. برخی از کارکنان 
کارهای معین و ثابت را ترجیح می دهند، در حالی  که 
عده ای دیگر به  وسیله تنوع کاری ارضا می شوند. برخی 
کارکنان با رسیدن به سه دریافتی مهم پول، ترفیع و 
امنیت شغلی ارضا می شوند، درحالی که برای برخی از 
کارکنان مولفه های دیگر از رضایت از قبیل تحسین، 
قدردانی، آزادی، صداقت و ... وجود دارد. دستیابی به 
این پاسخ که افراد از چه طریقی احساس رضایتمندی 
می کنند، ساده است، ولی برخی مدیران آن را نادیده 
می گیرند. اگر از کارکنان بپرسند که چه چیزی آن ها 
را برمی انگیــزد، با میل و رغبت خواهند گفت که چه 

چیزی از شما می خواهند.
نکته جالب این است که اگر خود کار ارضاکننده 
باشد، کارکنان حتی از کسرها و نواقص دریافتی ها 
و پاداش های خود چشم پوشی خواهند کرد، چیزی 
که در محیط های کاری امروزی برای بســیاری از 

افراد ارزشمند است.

 راه حل برای مشکالت انگیزشی
کار یــک مدیــر، حل کــردن همه مشــکالت 
نیســت، چرا که حل کردن مؤثر همه مشکالت در 
حیطــه کاری آن ها غیرممکن اســت. آن ها باید به 
راه حل های مشکالت دســت پیدا کنند. این مساله 
در مورد انگیزش آســان اســت. زمانی که کارکنان 
به طور صحیح برانگیخته نمی شوند، خود می دانند 
که چه مشکالتی وجود دارد و راه حل هایی را که در 
مورد مشکالت آن ها کارگر خواهد بود، می شناسند. 
مدیــران می توانند کارکنان را برای بیان علل اصلی 
مشــکالت خود و پیشــنهاد راه حل هایشــان برای 
بهبود انگیزش ســوق دهند. راه حل برای مشکالت 
انگیزشــی ممکن اســت به ســادگی فرآیند ســه 

مرحله ای مدیریت انگیزش باشد:
- اول: بــه کارکنان کمک کنید که اعتماد به نفس 
خود را که برای نیل به انجام کارها به آن نیاز اســت، 

افزایش دهند.
- دوم: کارکنان اطمینان داشــته باشند که شما آنچه 

را که شایسته عملکرد آن ها است، به آن ها خواهید داد.
- سوم: برای کارکنان این امکان را مهیا سازید که 

در کار به رضایت دست پیدا کنند.
زمانی که این سه شرط در کنار هم تأمین شوند، 
انگیزش کارکنــان افزایش پیدا خواهــد کرد و به 

 نظر سرپرستان
- حقوق و مزد کافی و مناسب،

- تأمین شغلی،
- ارتقا و رشد،

- شرایط مناسب برای کارگران،
- جالب بودن کار،

- وظیفه شناسی مدیریت نسبت به کارگران،
- انضباط توأم با نزاکت،

- قدردانی کامل در مقابل انجام کار،
- درک توأم با همدردی مشکالت شخصی،

- احساس مشارکت در انجام دادن امور.
چنانچه از نتایج پیدا اســت، سرپرســتان به طور 
عمــوم مــزد کافی، تأمین شــغلی، ارتقا و شــرایط 
مناســب بــرای کار کردن را به عنوان مســایلی که 
کارگــران بیشــتر از همه از کار خــود می خواهند، 
رتبه بنــدی کردند. در مقابل مســایلی که کارگران 
بیشــتر از همه خواســتند عبارت بودند از: قدردانی 
در مقابل انجام کار، احســاس مشــارکت و اهمیت 
در کار و درک توأم با همدردی از لحاظ مشــکالت 
شــخصی که همه این محرکات بــه انگیزه های تعلق 
و احتــرام مربــوط اســت. جالب توجه این اســت 
که مســایلی که کارگران بیشــتر طالــب بودند، به 
وســیله سرپرســتان آن ها به عنوان کم اهمیت ترین 
موضــوع رتبه بندی شــده بــود. در برخــی موارد، 
از جانب سرپرســتان نســبت به مســایلی که واقعا 
بیشــترین اهمیت را برای کارگران دارند، حساسیت 
بســیار اندکی نشــان داده می شــود. ظاهــرا آن ها 
فکــر می کننــد، محــرکات ارضاکننــده نیازهــای 
فیزیولوژیکــی و ایمنی از لحاظ کارگران بیشــترین 
اهمیــت را دارند. چــون درک و تلقی سرپرســتان 
بــه علت این انگیزه ها اســت، بنابرایــن چنان عمل 

می کنند که گویی حق به جانب آن ها اســت.
از این رو سرپرســتان برای ایجاد انگیزش در کارگران، 
محرکات معتبر قدیمی یعنی پول، مزایا و تأمین شغلی 
را به کار می برند، در این مرحله ممکن است این نتیجه 
کلــی را بگیریم که افراد نه بر اســاس واقعیت، بلکه بر 

اساس ادراکات خود عمل می کنند.

 نتیجه گیری
عواملی که موجب ایجاد انگیزه در کارکنان و رفع نیازهای 
آن ها می شود و از ســوی دیگر توجه به تفاوت های فردی 
کارکنــان، مهم ترین موضوعاتی هســتند که در بهره وری 
نیروی انسانی حائز اهمیت هستند. این مهم، عامل مؤثری 

در رسیدن به هدف سازمان یا جامعه صنعتی است.
نبود انگیزه در کارکنان یک سازمان به عوامل متعددی 
بستگی دارد. از این رو مدیریت باید به دنبال راهکارهایی 
مناســب برای افزایش انگیزه روانی مانند تشــویق های 
مادی، گردش شغلی، قدردانی کتبی و... باشد. حساسیت 
این امر زمانی بیشــتر می شــود که محیط کاری دارای 
شــرایط خاص )دوری از خانواده، بدی آب و هوا سختی 
کار و حقوق پایین( اســت کــه راهکارهای مدیریتی را 
محدودتر و حســاس تر می کند. این مهم از آنجا ناشــی 
می شود که مســائل روحی-روانی و احساسی کارکنان 
بر بازدهــی کاری آن ها تأثیر مســتقیمی دارد و باید با 

راهکارهای مختلف، انگیزه روانی را باال برد.

دنبال آن عملکردشان نیز بهبود می یابد.

 کارکنان از شغل خود چه می خواهند؟
در بحث انگیزه ها، یادآوری این نکته مهم اســت 
که افراد، نیازهای بسیاری دارند. این نیازها یا نیروی 
آن ها در مورد همه افراد دقیقا یکسان نیست. کسانی 
که وجود دارند که فقط به  وسیله پول انگیزش پیدا 
می کنند و کسانی دیگر در درجه اول به تأمین توجه 

دارند.
به این ترتیب، مــا باید به تفاوت های فردی توجه 
کنیم. پرسش مهمی که مدیران باید پاسخگو باشند، 
این اســت که کارکنان آن ها واقعا از کارها و مشاغل 

خود چه می خواهند؟ پاسخ صحیح به این پرسش ما 
را از انگیزه های کارکنان خودآگاه خواهد کرد.

برای پاســخ گویی به این پرســش، تحقیقات 
جالبی در میــان کارکنان مؤسســات صنعتی 
امریــکا انجام شــده اســت. در یکــی از این 
که سعی  از سرپرســتان خواســتند  تحقیقات 
کنند خود را جای کارگران بگذارند و عباراتی 
را بــه ترتیــب اهمیت، رتبه بنــدی کنند. این 
عبارات چیزهایــی بود که ممکن بود کارگران 
از کارشــان بخواهند. به سرپرستان تأکید شد 
که در رتبه بندی عبــارات فکر نکنند که خود 
چــه می خواهند، بلکه فکــر کنند که کارگران 
چه می خواهند. عالوه بر سرپرســتان، از خود 
با  کارگران نیز خواسته شــد همان عبارات را 
توجه بــه آنچه کــه بیش از هر چیــز از کار 
خــود می طلبند، ارائه کننــد. نتایج حاصله در 
زیر ارائه شــده کــه از لحــاظ اهمیت از یک 

است. )پایین ترین(   10 تا  )باالترین( 

 نظر کارگران
- قدردانی کامل در مقابل انجام کار، 

- احساس مشارکت در انجام امور، 
- درک توأم با همدردی مشکالت شخصی،

- تأمین شغلی،
- حقوق و مزد کافی و مناسب،

- جالب بودن کار،
- ارتقا و رشــد وظیفه شناسی مدیریت نسبت 

به کارگران،
- شرایط مناسب برای کارگران،

- انضباط توأم با نزاکت.
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 گردآوری: ابراهیم رستمی )کارشناس چاپ(
Email: erostami1355@gmail.com

مونتاژ 
و استانداردسازی 
کلیشه برای چاپ 

بررسی مسایل و مشکالت
 ورق و کارتن )بخش بیستم( 

در ادامه بررسی مسایل تخصصی 
ورق و کارتن، در این شماره به موضوع 
مونتاژ و استانداردسازی کلیشه برای 
چاپ پرداخته شده است. این مطلب 
را مهندس ابراهیم رستمی کارشناس 
چاپ کشور در ادامه سلسله مطالب این 
موضوع، در اختیار نشریه چاپ و نشر 
قرار داده است. ضمن تشکر از ایشان 
به خاطر زحمات گرانقدر در خصوص غنا 
بخشیدن به ادبیات تخصصی حوزه چاپ، 
آرزومندیم طرح اینگونه موضوعات بتواند 
به رسالت مان در راه ارتقای فرهنگ 
تخصصی چاپ کشورمان کمک کرده 
باشد. از سایر دوستان و عزیزان عالقه مند 
به نگارش در حوزه های تخصصی چاپ، 
می خواهیم که ما را در این مهم کمک و 
یاری رسانند. نشریه چاپ و نشر متعلق 
به تمام دست اندرکاران چاپ و بسته بندی 
ایران است، پس کمک کنیم تا تخصص ها 
را بارور کنیم.
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مونتاژ کلیشه
معموال کلیشــه ها را با توجه به طرح ارسالی از سوی 
مشــتری بر روی ورقه ای از جنس پلی استر )pet(  که 
شــفاف اســت و قطری در حدود 0/3 تا 0/5 میلی متر 
دارد به وسیله چسب های میکرونی و یا چسب های مایع 
می چســبانند بدین صورت که فیلــم نگاتیو را زیر ورقه 
پلی اســتر )pet( قرار می دهند و سطح پلی استر و پشت 
کلیشه را چسب می زنند و سپس بر روی ورقه پلی استر 
که در زیر آن نگاتیو کلیشه قرار دارد منطبق می کنند و 

کلیشه را می چسبانند.
 در مونتاژ کلیشه بر روی ورقه پلی استر )pet( باید به 

نکات زیر توجه کرد:
1- ســعی شود که اندازه ورقه پلی استر به اندازه شیت 
کارتنی که چاپ می گیرد باشــد )طول و عرض، ارتفاع و 

سردرب و تنه درب در نظر گرفته شود(.
2- گونیا را از یک طرف ورقه پلی استر در نظر می گیریم.

3- اگر از چســب مایع برای چسباندن کلیشه بر روی 
ورقه پلی اســتر استفاده می کنیم، حتما باید چسب را به 
صورت یکنواخت و یک الیه بســیار نازک بر روی ورقه 
پلی استر و پشت کلیشه بکشیم تا در چاپ دچار مشکل 

نشویم.
4- به زمان خشــک شــدن چســب های مایع که در 

دستورالعمل آن ها آمده است توجه شود.
5- اگر از چسب های دو طرفه استفاده می کنید از نظر 

ضخامت و قدرت چسبندگی مورد امتحان قرار دهید.
6- در حین چســباندن کلیشه بر روی ورقه پلی استر 
سعی کنید هیچگونه هوایی بین کلیشه و ورقه پلی استر 

نباشد تا در چاپ دچار اشکال نشود.
7- اگر بر روی ســیلندرهای چاپ شــما شکافی برای 
قرار دادن ورقه پلی اســتر )pet( وجود دارد سعی کنید 
که از تگزون و یا داکت های مناســب برای گونیا کردن 

کلیشه استفاده کنید.
8- در صورت امکان از ورق های پلی اســتری استفاده 

کنید که در برابر کاهش دما مقاوم باشد.
9- از ورقه های پلی اســتری اســتفاده کنید که دارای 

انعطاف مناسب بوده و شکننده نباشد.

تمیز کردن کلیشه و انبار کردن آن
شرایطی برای انبار صحیح کلیشه و تمیز کردن آن نیاز 

است که می توان موارد زیر را ذکر کرد:
1- تمیز کردن میانــی در طی عملیات چاپی طوالنی 

مدت صورت می گیرد تا فاصله بین حروف پر نشود.
2- در طی زمانی که ماشین کار نمی کند و در آخر روز 

کاری باید کلیشه ها تمیز شود.
3- اجازه ندهیــد که مرکب چاپ بر روی کلیشــه 
خشک شــود این مرکب های خشک شــده به آسانی 
پاک نخواهد شــد و ممکن اســت به کلیشــه آسیب 

برساند.
4- کلیشــه نبایــد در ارتباط با ســیلندر آنیلوکس یا 
سطوح دیگر در طی زمانی که ماشین چاپ کار نمی کند 
باقی بماند، زیرا خشــک شدن سریع مرکب ممکن است 
باعث چســبیدن کلیشــه به نورد آنیلوکس یا هر جسم 
دیگری بشــود، بنابراین اگر ســیلندر مجددا شــروع به 
گردش کند ممکن اســت کلیشه آســیب ببیند )برای 

ماشین هایی که سیستم اتوماتیک آنیلوکس را ندارند(.
5- مرکب های چاپ کارتن چون پایه آب هستند بهتر است 
  PH با آب و مقدار کمی مواد قلیایی )صابون، محلول آمونیاک با

حداکثر 11 و یا پودر شوینده( و یا الکل کلیشه را تمیز کرد
6- کلیشــه را از تابش مستقیم نور روز، اشعه UV و 

تأثیر بلند مدت نور ســفید )نور المپ ها یا نور روز( محافظت 
کنید )بهتر اســت نورها به صورت متــوازن آفتابی و مهتابی 

نصب شود(.
7- دمای نگهداری کلیشه بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد است.

استانداردسازی کلیشه برای چاپ
یکــی از مهم ترین مراحل تولید کلیشــه، آزمون شــرایط 
کلیشــه است که در این مرحله با آزمون چندباره کلیشه آن 
را با استانداردهای موجود یکسان می کنیم. این مرحله شامل 
آزمون فیلم نگاتیو، آزمون نوردهی از پشــت، آزمون نوردهی 
اصلی، آزمودن نوردهی پایانی، آزمودن زمان شستشو بررسی 

شرایط کلیشه است.

آزمایش پایه بــرای ارزیابی پارامترهای فرآیند در 
تولید صحیح کلیشه

برای تولید کلیشــه ســه پارامتر اصلی وقابل مالحظه در 
مراحــل تولید وجود دارد. کلیشــه های مختلــف با یکدیگر 
تفاوت دارند، بنابراین با ارزیابی آن ها شــرایط ویژه آن را به 

دست می آوریم. این سه پارامتر عبارتند از:
- نوردهی از پشت

- نوردهی اصلی
- زمان شستشو

حروف بر روی کلیشه به طور معمول بیشتر از نقاط تصویر 
روی کلیشــه دوام می یابند. در صورت بروز هریک از شرایط 

زیر پارامترهای فوق را باید مجدد بررسی کرد:
- در مراحل راه اندازی خط جدید تجهیزات

- بعد از تنظیم کردن برس های شستشو ویا تعویض آن
- استفاده از یک نوع کلیشه جدید

- استفاده از ضخامت های مختلف کلیشه
نوردهی از پشــت و نوردهی اصلی باید بــرای هر گروه از 
کلیشه ها آزمایش شود. اگرچه این مقادیر اغلب به حساسیت 
مواد خام، طول عمــر المپ نوردهی )انواع مختلف منبع نور 

UV( بستگی دارد.

آزمایش شرایط شستشو
تعیین کردن زمان و مشــخص کردن عمق برجســتگی ها 

بسیار مهم است. زمان شستشو بستگی به نکات زیر دارد:
- نوع مواد مصرفی

- ضخامت کلیشه )عمق برجستگی مطلوب(
- فشار برس ها )بر روی سطح(
- دما و غلظت محلول شستشو

اجرا کردن تست شستشو
چهار قطعــه در ابعاد تقریبی 5×12 ســانتی متر )برای 
فرآیند متصل بــه خط تولیــد(inline  کمی بزرگ تر را 
برداشــته و حدود 1/3 ازآن را بــدون ورق محافظ، فیلم 
نگاتیــو یا وکیوم کردن کلیشــه بــرای 5 دقیقه نوردهی 
کنیــد، ســپس ایــن قطعه ها را در پروسســور بــا زمان 
شستشــوی متفاوت شستشو دهید. مقادیر زیر می تواند به 

عنوان قطعه شروع به کار گرفته شوند:
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قطعه شســته شــده را به مدت 10 تا 15 دقیقه داخل خشک کن قرار دهید. بعد 
از اینکــه درجه حرارت اتاق پلیت خنک شــد، اندازه گیری ضخامت را انجام دهید. 
اختالفی بین ضخامت ناحیه های خطی و پایه شســته شده در عمق برجستگی آن 

وجود دارد.
سپس مقادیر به دست آمده را در نموداری که بر حسب زمان شستشو است قرار 
دهید. با این مقادیر یک منحنی، خواهیم داشــت که وابستگی بین زمان شستشو و 
عمق برجســتگی را نمایش می دهد. اگر عمق برجستگی مطلوب باشد این نمودار 

زمان شستشو مورد نیاز را نشان می دهد.
ایــن مقادیر به پارامترهایی از قبیل دســتگاه، درجه حرارت حالل، نوع حالل و... 
بستگی دارد )شما باید مقادیر مناسب هر پارامتر را برای هر نوع کلیشه که استفاده 

می کنید پیدا کنید(.
زمان شستشوی مناسب باید به گونه ای انتخاب شود که عمق برجستگی به دست 
آمده بیشــتر از عمق برجســتگی مطلوب باشد. به عنوان مثال اگر عمق برجستگی 
دلخواه 1 میلی متر باشد، شما باید به اندازه 1/3 میلی متر بر روی این نمودار بروید. 
در کار کــردن با پروسســورهای متصل به خط تولیــدinline  به صورت خودکار 

مقادیر مناسب را در حین نصب و راه اندازی برنامه ریزی خواهد شد.

آزمایش نوردهی به پشت کلیشه
در نوردهی از پشت دو عمل فوق العاده مهم صورت می گیرد:

1- پیش حساس کردن )Pre-sensitizing( که بر روی مواد خام اثر می گذارد 
و زمان نوردهی را کاهش می دهد.

2- محدود کردن عمق شستشو و ضخامت پایه کلیشه و این اطمینان وجود دارد 
که یک ارتباط محکم بین عناصر قســمت های برجســته و پایه پلی استر به وجود 

خواهد آمد.

مالحظات عمومی
- نوردهی از پشــت صحیح، تولید کلیشه با برجستگی های مناسب و جلوگیری از 

بین رفتن ترام ها در اثر فشار برس شستشو را تضمین می کند.
- شــرایطی که در حین انجام تســت وجود دارد باید همان شرایطی باشد که در 
تولید وجود دارد. بنابراین بهتر اســت المپ سه دقیقه قبل از شروع آزمایش به کار 
بیافتد )گرم شدن المپ( و توجه شود مه در تست های مختلف زمان نوردهی نباید 

از مرز 30 ثانیه تجاوز کند.
- کلیشه های موجود در یک بسته دارای حساسیت یکسانی هستند، بنابراین فقط 
نیاز اســت آزمایش نوردهی از پشت برای بســته هایی که جدید تولید شده اند و یا 

بسته هایی که از یک پچ تولید نیستند، انجام شود.
- به این نکته توجه داشته باشید که نورUV  که از منبع نوردهی خارج می شود 
بعد از 20 ســاعت کارکرد قدرتش کاهش پیدا می کند و سپس به طور نسبی ثابت 

باقی می ماند و مجددا بعد از یک کارکرد طوالنی مدت قدرتش کاهش می یابد.
البته کاهش در نورUV  خروجی ممکن اســت با طوالنی تر شدن زمان نوردهی 

اصلی جبران شود. تست نوردهی از پشت باید به طور دائم اجرا وکنترل شود.

اجرای تست نوردهی از پشت
15 ســانتی متر( را از پشــت به ده  ×35 بعاد ) یــک قطعه از کلیشــه به ا
منطقه که هر کدام دو ســانتی متر پهنا دارد تقســیم کرده وعالمت گذاری 

. می کنیم
کلیشــه باید با ورقه محافظ در واحد نوردهی قرار گیرد و پایه پلیس تر کلیشــه 
به ســمت منبع نوردهی باشــد. نوردهی بدون وکیوم ودر فاصله زمانی ثابت انجام 
می پذیرد ومرحله به مرحله نوردهی برای مدت زمان از پیش تعریف شده ای صورت 

خواهد گرفت. توجه داشته باشید که:
- مدت و فاصله نوردهی بستگی به نورUV  خروجی دارد دستگاه هایی که دارای 
تعداد المپ خروجی زیادی هستند، نسبت به المپ های استاندارد به فاصله کمتری 

نیاز دارند

- المپ های مصرف شده نسبت به المپ های جدید به مدت زمان نوردهی طوالنی تری 
نیاز دارند.

- بعد از اینکه مرحله تســت نوردهی از پشــت پایان یافت، کلیشه را چرخانده و ورقه 
محافظ را از روی آن برمی داریم. ســپس دو سوم از ســطح کلیشه را با استفاده از یک 

جسم مات می پوشانیم.
بخش باقیمانده از ســطح را به مدت حدود پنج دقیقه بــا وکیوم وبدون فیلم نگاتیو، 
نور می دهیم. سپس قطعه را طوری شستشو می دهیم که حتی مناطقی که نور کمتری 

دریافت کرده اند هم به سمت پایه بسته شوند.
کلیشــه ای با درجه بندی های مختلف به دست خواهد آمد. قطعه شستشو شده را باید 
در دستگاه خشک کن برای ده تا پانزده دقیقه قرار داد و بعد از اینکه دمای آن در درجه 
حــرارت اتاق پایین آمد مرحله اندازه گیری ضخامت کلیشــه را برای هر بخش جداگانه 

انجام می دهیم.
در شــکل زیر مشاهده می کنید که هر قسمت که بخش هایی که از قبیل تقسیم بندی 
شــده اند، دارای ضخامت و عمق برجستگی متفاوتی هســتند و همانگونه که در شکل 
مشاهده می کنید مناطقی که در معرض نوردهی از پشت ناکافی و غیرموثر قرار گرفته اند 
دارای عمق برجســتگی کمتری نسبت به مناطقی که در معرض نوردهی از پشت کافی 

و بیشتر قرار گرفته اند هستند.

اختالف بین ضخامت کل قســمت نور نخورده کلیشه و ضخامت هر یک از قسمت ها، 
عمق برجســتگی برای هر قسمت را نشان می دهد. مقادیر به دست آمده برای به دست 
آوردن زمان های نوردهی مناســب با توجه به ضخامت پایه کلیشه، نمودار زیر را شکل 

می دهد.

این نمودار بر اســاس ضخامت پایه کلیشــه فلکسوگرافی براســاس نوردهی از پشت 
اســت. در این نمودار مشــاهده می کنید که در اثر زیادتر شدن زمان نوردهی ضخامت 
پایه کلیشه هم افزایش پیدا می کند، بنابراین براساس ضخامت پایه کلیشه فلکسوگرافی 

مورد نظر، زمان نوردهی از پشت را تعیین می کنیم.
البته تســت کردن زمان نوردهی از پشــت و شستشــو می تواند با هم ترکیب شود. 
اما چون تســت شستشــو به ندرت صورت جداگانه انجام می شود مرز این قسمت باید 
مشخص و ملموس باشد. با طوالنی تر شدن زمان نوردهی از پشت، زمان شستشو کاهش 

می یابد. اگرچه برای محاسبه زمان هر کدام رابطه وجود دارد.

له
مقا
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181 روش مؤثر براي كاهـش هزینه هـا

به طور كلي، حقوق و دســتمزد مهم ترین بخش از صورت ســود و زیان یك 
شركت را تشكیل مي دهد و براي بسیاري از شركت ها بهترین نقطه براي شروع 

كاهش هزینه هاست.
اگر سطح درآمد شركت شما شدیدا كاهش پیدا كند و ناچار به اجراي برنامه   
تعدیل نیرو شــوید، باید از روش هایي استفاده كنید تا هم هزینه  هاي جانبي آن 

كاهش یابد و هم پذیرش آن توسط كاركنان آسان تر باشد. 
طي شــماره  هاي قبل، تا روش صد و چهل وششم پیش رفتیم؛ در این شماره 

چند روش دیگر را معرفي مي كنیم.

 ادامه دارد...
برگرفته از كتاب »راهنماي جامع كاهش هزینه ها«

مترجمان: محمد روشن دل و قربان برارنیا ادبي

سرمایه گذاری در طرح های دارای بازدهی بلندمدت
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 روش شماره 147: طرح شش سیگما را اجرا کنید.

این روش فرآیندی برای کاهش ضایعات تولید اســت. در حقیقت شش سیگما 
کیفیت مورد هدف را به صورت 3/4 محصول معیوب در هر یک میلیون محصول 
)یا خدمات( تعریف می کند. با بررســی این موضوع و با سطح دقت 97 درصد اگر 
35000 عیب در هر یک میلیون محصول ایجاد شود بین 3 تا 4 سیگما به دست 
خواهد آمد. آقای جک ولش، یکی از صاحب نظران برجسته مدیریت تولید، آن را 
بیشــتر تشریح می کند. به اعتقاد وی 3 تا 4 سیگما به معنی 5000 عمل جراحی 
اشــتباه در هفته، 20000 مرســوله پستی گم شــده در هر ساعت و صدها هزار 

اشتباه در تجویز دارو در هر سال است. 
قبل از استفاده از شش ســیگما در جنرال الکتریک، مشتریانی که مجبورند از 
طریق پست صوتی یا تلفن با این شرکت تماس بگیرند، 24 درصد از موارد موفق 
به تماس نمی شــدند، زیرا کارکنان یا در دســترس نبودند یا مشغول سایر کارها 
بودند. تحت مدیریت تیم شــش ســیگما این میزان تماس ناموفق به 0/1 درصد 
کاهــش یافت. یعنی مشــتریان 99/9 درصد در تماس اول می توانند با شــرکت 
ارتباط برقرار کنند. در کارخانه نیروی برق گازی، روتورها به علت لرزش های باال 
دچار شکستگی می شدند. شش سیگما این لرزش ها را تا 300 درصد کاهش داد. 
در بخش سامانه های درمانی، زمان مورد نیاز جهت انجام اسکن سینه از 3 دقیقه 
به 17 ثانیه کاهش یافت. شرکت جنرال الکتریک با استفاده از برنامه شش سیگما 
توانســت 750 میلیون دالر در هزینه صرفه جویی کند. حاشــیه سود عملیاتی از 

14/8 درصد در سال 1996 به 18/9 درصد در سال 2000 رسید.
جنرال الکتریک در سال 2000 در بخش موتور هواپیما 1500 طرح برای بیش از 50 
هواپیما در دست اجرا داشت که منجر به این شد که حاشیه سود عملیاتی شرکت 230 
میلیون دالر افزایش یابد. بخش سامانه های درمانی 1000 طرح در دست اجرا داشت که 
حاشیه سود عملیاتی بیمارستان را 100 میلیون دالر افزایش داد. شرکت های دیگر نیز پس 
از جنرال الکتریک از روش شش سیگما استفاده کردند. اجرای این روش در شرکت هایی 

مثل »ات االید سیگنال« رشد سودآوری را دو رقمی کرد.

 روش شماره 148: از یک اخطارگر جهت ارزیابی گرایش های اقالم 
بهای تمام شده )هزینه ها( استفاده کنید

هرچند بســیاری از مشکالت اصلی در مدیریت اقالم بهای تمام شده )هزینه ها( 
با ارســال گزارش هزینه توسط حسابدار نمایان می شود، اما در آن زمان هزینه ها 
انجام شده و دیگر نمی توان کار موثری انجام داد. در مورد اینکه در آینده چه باید 
کرد، فکر کنید و به دنبال عالج واقعه قبل از وقوع باشید. روشی که در این زمینه 

می توانــد کمک کند، یافتن اخطارگر )نماینده یا عناصری که می تواند هر روز مورد ارزیابی 
قرار گیرد( برای هزینه هاست. این، چیزی شبیه به روش کارنامه ارزیابی متوازن است.

اگر یک اخطارگر از مســیر تعیین شده خارج شود، نشان دهنده این است که هزینه ها نیز 
در حال خارج شدن از حالت تعادل هستند. اخطارگر به مدیران فرصت می دهد که قبل از 
وخیم شدن وضعیت وارد عمل شوند و اقدامات اصالحی را انجام دهند. شرکت »میلیکن اند 
کو« مثال خوبی در این زمینه است. میلیکن از چندین اخطارگر استفاده می کند که شامل 
1( کاهش مدت زمان انجام سفارش، 2( کاهش در زمان راه اندازی دستگاه یا تغییر در آن، 
3( کاهش در زمان بیکاری دســتگاه است. شرکت با اجرای این روش به نتایج مثبتی هم 

در کنترل هزینه و هم در فرآیند عملیات نائل شد.
این اخطارگرها گاهی معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد نامیده می شــوند. آنها هر نامی 
که داشــته باشند، ابزارهای قدرتمندی برای مدیریت هزینه هستند. اخطارگر به مدیر این 
امکان را می دهد که توجه خود را بیشــتر بر محرک های هزینــه )عواملی که باعث ایجاد 

هزینه می شوند( متمرکز کند تا بر خود هزینه ها. 

 روش شماره 149: بر محرک های هزینه تمرکز کنید
اهمیت اخطارگرهایی که در تکنیک باال ذکر شــدند این اســت کــه تالش می کنند تا 
محرک های هزینه را بیابند. در حقیقت، هنگامی که مدیران به طور مســتقیم بر محرک ها 
تمرکز می کنند تا بر اخطارگرها، می توانند تاثیر مستقیم بیشتری بر هزینه ها داشته باشند.

برای مثال، محرک  های هزینه در یک بیمارستان تنها هزینه کارکنان بخش پرستاری یا 
پزشــکی نیستند، بلکه شش مورد از این محرک ها عبارت اند از: 1( نوع پرونده - تشخیص 
هر بیمار، 2( حجــم - تعداد بیماران هر نوع پرونده، 3( منابعی )مواد مصرفی مورد نیاز یا 
همان عوامل تولید( که در هر نوع پرونده برای هر بیمار استفاده می شود، 4( کارایی تحویل 
منابع - مثال دقایقی که جهت تهیه منبع خاصی نیاز می باشد، 5( قیمت های منابع - مثال 
هزینه هر واحد منبع مثل حقوق پرســتاری و غیــره، 6( برنامه ها - آمادگی جهت خدمت 

به مشتریان و بیماران.
بعضی از بیمارستان ها سامانه های کنترل و بودجه ریزی خود را به گونه ای ایجاد کرده اند 
کــه می توانند تاثیر هر محرک را بر عملکرد خود بســنجند. در اینجــا ایجاد ارتباط بین 
محرک با افراد یا بخش هایی که می خواهند از آن بهره برداری کنند، بسیار مهم است. برای 
مثال، منابع هر پرونده می تواند توسط پزشکان کنترل شود اما پزشکان بر کارایی منابع یا 

قیمت های آن کنترل اندکی دارند.
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شعار بنز این بود: 
»یا بهترین یا هیچ«

نگاهی به زندگی »کارل بنز« 
نابغه صنعت خودروسازی آلمان

کمتر کسی را سراغ داریم که با نام 
ماشین بنز آشنا نباشد و رویای داشتن 
آن را در سر نپروراند. »بنز« اولین 
خودرویی است که با سوخت بنزینی به 
حرکت درآمد. خالقش پسری بود خالق و 
بااستعداد که در خانواده ای فقیر به دنیا 
آمد. پدرش تعمیرکار و مکانیک موتورهای 
اتومبیل بود و پسرش عاشق تحصیل و 
علم. »کارل بنز« علیرغم این که پدرش به 
سختی معاش زندگی اش را تامین می کرد، 
توانست به همت والدینش به تحصیل 
ادامه دهد و قدم در دانشگاه بگذارد. او 
توانست در دانشگاه در رشته پلی تکنیک 
فارغ التحصیل شود؛ البته در کنار درس به 
پدرش در تعمیر اتومبیل نیز کمک می کرد.

»کارل بنــز« اهــل یکی از شــهرهای آلمــان به نام 
کارلسروهه بود. پس از پایان تحصیالتش، اولین تجربه 
کاری اش طراحی ســاخت یک کارخانه در شهر مانهایم 
بود، ولی دیری نپایید که کارش را از دســت داد و وارد 
شرکتی ساختمانی در وین شد. او سپس در سال 1871 
تصمیم گرفت در شــرکتی که متعلق به خودش است، 
کار کند. به همین خاطر با یک مکانیک به نام »آگوست 
ریتر«، اولین شــرکت خود را در مانهایم آلمان تاسیس 

کرد، ولی نتوانست به همکاری با شریکش ادامه دهد. 
او تصمیم گرفت با کمک نامزدش، »برتا ریگر«، موانع 
موجــود بر ســر راه خود را بردارد. برتــا جهیزیه اش را 
فروخت و به او در خرید سهام »ریتر« کمک کرد. آن ها 
یک ســال بعد با هم ازدواج کردند و صاحب پنج فرزند 
به نام های ایگن، ریچارد، کالرا، تایلد و آلن شدند. کارل 
بنز اگرچه در ابتدا در تجارت موفقیتی به دست نیاورد و 
شانس به او روی خوشی نشان نداد، اما با تالش بی وقفه 
توانست چند امتیاز مهم برای تولید و تکمیل موتورهای 
دوزمانه دریافت کند. او تا زمانی که به اســتانداردهای 

موردنظرش نمی رسید، دست از کار نمی کشید.
وی بــا کمک مخترعــان و همــکاران جدیدش و با 
پشــتیبانی مالی یک بانک در »مانهایم«، یک شــرکت 
سهامی را تاسیس کرد. 50 درصد سهام این شرکت در 
اختیــار کارل بود، ولی به عنوان یک عضو هیات مدیره 
و ســهامدار از حق اظهارنظر کمتری نسبت به دیگران 
برخــوردار بود؛ چراکــه همکاران و دیگر ســهامداران 
شــرکت درصدد بودند به نوعی نفوذ خود را در شرکت 
افزایش دهند و این رفتارها و در نهایت برخوردها سبب 
شد که کارل بنز پس از یک سال شرکت را ترک کند.

در همان ســال، بنز یک پشــتیبان مالی دیگر به نام 
»فردریــک ویلهم ایلینگر« در »ماکــس رز« پیدا کرد. 
فردریک یک فروشــگاه دوچرخه فروشــی داشت و بنز 
متوجه عالقه زیاد او به وســایل موتوری شد و در همان 

زمان بــود که بنز با کمک فردریک و یک شــرکت دیگر، 
شرکت خود را به نام »بنـز« راه اندازی کرد.

آن ها توانستند نیروی کار شرکت خود را به 25  نفر افزایش 
دهند. آن ها تا جایی پیشرفت کردند که دیگر قادر بودند امتیاز 
تولید موتورهای بنزی خود را به دیگران واگذار کنند. بعد از 
این بود که بنز تصمیم گرفت تمام وقتش را صرف توســعه 
موتورهــای اتومبیل کند. ســرانجام او موتورهای چهارزمانه 
بنزینی خود را روی کالســکه ای نصب کرد و در سال 1886 
بود که توانست از اولین خودروی بنزینی خود بهره برداری کند 

و آن را به نمایش عمومی بگذارد.
تا سال 1887 او سه مدل از این نوع خودروها را طراحی 
کرد. بنز، مدل اول را در ســال 1906 به موزه آلمان اهدا 
کرد. مدل دوم را چندین بار طراحی و بازسازی کرد و مدل 
سوم هم دارای چرخ های چوبی بود که همسرش، برتا برای 

اولین بار با این خودرو به مسافرت طوالنی رفت. 
در سال 1886 بنز توانست به مرحله ای از موفقیت برسد 
که تولیداتش دیگر جوابگوی تقاضای مردم نبود، در نتیجه 
تصمیم گرفت کارخانه خود را توسعه دهد. به تدریج »بنز« 
در امر خودروسازی پیشــتاز شد و در سال 1899 به یک 
شرکت سهامی بزرگ تبدیل شد. به طوری که در آن زمان 

ساالنه 572 دستگاه خودرو تولید می کرد. 

 دوران پس از موفقیت 
در ســال 1903 کارل از کارهای فنی کناره گرفت تا به 
عنوان ناظر هیات مدیره به کار خود ادامه دهد. این اقدام او 
به دنبال مشاجره ای بود که با مدیرعامل داشت. اما 3 سال 
بعد به این نتیجه رســید که شرکتی به نام خودش یعنی 
»کارل بنز« در لیرنبورگ آلمان تاســیس کند. سهامداران 
این شرکت خودش و پســرانش بودند. آن ها در ابتدا تمام 
تالششان را بر این گذاشتند که خودروهایی با موتور بخار 
تولید کنند ولــی زمان در حال تغییر بــود و تقاضا برای 
این موتورها کاهش یافت، بنابراین او مجبور شد خط مشی 

خود را تغییر دهد. 
در ســال 1912 »بنز« شــرکت را به عنوان یک شریک 
ترک کرد و پســرانش را تنها گذاشت و شرکت به سرعت 
پیشرفت کرد و شعبه هایی در بازارهای مختلف ایجاد کرد. 
برای مثال در انگلیس خودروهای تولیدی این شــرکت به 
خاطر کیفیت باالیی که داشــتند به عنوان تاکسی به کار 

گرفته شدند و هر روز بر محبوبیت آن ها افزوده می شد. 
در ســال 1923 کارل آخرین خودروهای تولیدی خود 
را ســاخت. این خودرو 8 و دیگری 25 اســب بخار قدرت 
تولید می کرد. هر دوی این ها را بنز برای استفاده شخصی 
خودش نگه داشــت و از آن ها لذت بــرد و هرگز آن ها را 
نفروخت و این خودروها اکنون در موزه نگهداری می شوند. 

 انتخاب نام مرسدس
»مرســدس« نام دختــر »امیل یکینــگ«، تاجر بزرگ 
اتریشــی است و کارل نام او را روی محصول خود گذاشت 
که به معنی زیبایی و وقار اســت. پدر این دختر، نماینده 

فروش محصوالت بنز بود. 
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کارل بنــز تمام عمر خــود را وقف صنعت خودرو 
و اتومبیل کرد و بدون شــک عصر طالیی خودرو و 
بسیاری از تحوالتی که در قرن 20 میالدی به وقوع 
پیوســت مدیون این مرد پرتالش بوده است. کارل 
بنز سرانجام در تاریخ 4 آوریل سال 1929 و در 84 
ســالگی در منزلش واقع در لیدنبورگ درگذشت و 
امروزه خانه اش به عنوان دفتر مرکزی مرسدس بنز 
استفاده می شــود. اگرچه خودش چندان از ثروتش 
بهره مند نشد، اما امروزه کارخانجات بنز زیباترین و 
بهترین اتومبیل ها را به بازار عرضه می کنند و سبب 

افتخار بازماندگان کارل می شوند. 

 تاسیس شــرکت مرسدس بنز و ادامه کار 
تاکنون

ریشه های تأســیس شرکت »مرســدس بنز«، به 
سال 1926 بازمی گردد، که در پی ادغام دو شرکت 
خودروســاز آلمانی، یعنی بنز-اند-ســی )تأسیس 
در 1883 توســط کارل بنــز( و دایملر-موتــورن-

گیزلشــافت )تأســیس در 1890 توســط گوتلیب 
دایملر و ویلهلم مایباخ( دایملر-بنز راه اندازی شد.

با تشکیل شــرکت ادغامی، ضرورت استفاده از 
یک نام تجاری مشــترک احســاس می شد، چرا 
که در یک ســو شــرکت بنز آگ قرار داشت که 
از ســال 1883 تا هنگام تشــکیل شرکت جدید، 
برای بیش از 40 ســال، اتومبیل هایی با برند بنز 
تولید می کرد. در ســوی دیگر، شــرکت دایملر-

موتورن-گیزلشــافت )به اختصــار دی ام جی( قرار 
داشــت، که در سال 1890 توسط گوتلیب دایملر 
و ویلهلم مایباخ راه اندازی شــده بود. این شرکت 
بــرای نخســتین بار از موتورهــای چهارزمانــه و 
کاربراتور در اتومبیل های خود استفاده کرد، ولی 
در پی درگذشــت دایملر در سال 1900 و انعقاد 
قــراردادی میان مایباخ و امیل جلینک، شــرکت 
دی ام جی، اتومبیل های خود را با برند مرســدس 

می کرد. عرضه 
از تاریخ 28 ژوئن 1926 خودروهای تولیدشــده 
توسط کارخانجات شرکت جدید، با برند مرسدس بنز 
به بازار عرضه شــد. در ســال 1998 پس از ادغام 
دایملر-بنز با شرکت خودروسازی آمریکایی کرایسلر 
و تشــکیل دایملرکرایسلر آگ، این شرکت مدیریت 
مرســدس بنز را در اختیار گرفت. در ســال 2007 
در پی خریداری کرایســلر، توسط شرکت مدیریت 
سرمایه ســربروس و انحالل دایملرکرایسلر، شرکت 

دایملر آگ تشکیل شد. 
مرســدس بنز هم اکنــون در زمینــه طراحی و 
ساخت انواع خودرو، کامیون، اتوبوس و موتورهای 
درون ســوز، همچنین ارایه خدمات مالی )لیزینگ 
و بیمــه اتومبیل( و نیــز تعمیر خــودرو فعالیت 
می کند. شــعار این شــرکت »یا بهترین یا هیچ« 
اســت. کارخانه مرکزی شــرکت مرسدس بنز در 
منطقه زیندل فینگن واقع در شــهر اشــتوتگارت 

آلمان قرار دارد.
کیفیــت یکــی از مهم ترین خصیصه هــای برند 
مرسدس بنز اســت. آن ها در طول روند تولید، بارها 
خودرو را مــورد آزمایش قرار می دهند و پس از آن 

نیز ســعی می کنند با ارتباط با فروشــندگان و 
مشــتریان از کیفیت و چگونگی محصول خود 

پس از تولید اطالع حاصل کنند. 
آئودی  بــا  امروزه مرســدس بنز همراه 
و ب ام و، ســه خودروســاز مشــهور و 
لوکس آلمانی هســتند کــه به عنوان 
لوکس  خودروســازان  پرفروش ترین 

جهان شناخته می شوند.

 سیر تحول لوگوی مرسدس بنز
لوگوی مرسدس بنز که یک ستاره سه پر است، 
نشان تسلط این خودرو بر زمین، دریا و آسمان 
اســت که در ســال 1903 طراحی و در سال 
1923 به عنوان یک نشان تجاری ثبت شد و تا 

سال 1926 چندین بار تغییر کرد. 
بعــد از جنگ جهانی اول، در ســال 1926 که 
صنعت آلمان رو به زوال بود، شــرکت دایملر بنز 
تأسیس شد که محصوالت خود را با نام مرسدس 

وارد بــازار کرد و لوگوی خــود را به صورت یک 
دایره که در وسط آن یک ستاره قرار گرفته است، 
طراحــی کرد و برای اســتفاده در پنجره رادیاتور 
گنجانده شد. البته نشان فعلی که در آن حلقه ای 
ستاره سه پر را در بر گرفته، در سال 1937 طراحی 
شــد. ابتدا لوگوی مرسدس شــامل سه شاخه یا 
همان ســتاره و فاقد حلقه دور آن بود، اما پس از 
ادغام مرســدس و بنز در دهــه 20 میالدی، یک 

حلقه به دور ستاره نیز افزوده شد. 
آرم کمپانی بنز تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده 
است که به طور کلی می توان تاریخچه طراحی لوگو 

مرسدس بنز را به دو دوره تقسیم کرد:

1- مرحله اول: این لوگو در 
اما  ســال 1903 طراحی شد 
و  در سال های 1909،  1916 
تا  1921 تکامل یافته تر شــد؛ 
اینکه در ســال 1926 به یک 
که  دایره ای  با  ســتاره طالیی 
دور آن را محصــور کرده بود، 

تبدیل شد.
2- مرحله دوم: در سال 2014 
شرکت خودروسازی مرسدس بنز 
به خاطر قهرمانی در مســابقات 
فرمول یک، لوگوی ویژه خود را 
طراحی کرد. نام مرسدس بنز به 
»مرســدس AMG پتروناس« 
تغییر یافت و لوگو نیز همزمان با 
آن طرح جدیدی به خود گرفت. 
این مسابقه که با پیروزی لوئیس 
انگلیســی  راننده  همیلتــون، 
تیم مرســدس به پایان رسید، 
تیم مرســدس را بر آن داشت 
تا به خاطر قدردانــی از راننده 
انگلیسی، لوگوی خود را تغییر دهد که پس از آن توسط 
»دیتر سچه« رئیس شــرکت های دایملر و مرسدس و 
»توتــو وولف« از مدیران اجرایی این شــرکت، تغییرات 

لوگوی مرسدس بنز امضا شد.
در حال حاضر در ساخت شکل ظاهری خودروهای 
مرســدس بنز تغییرات محسوســی ایجاد شده، اما در 
شــکل ظاهری لوگوی این شرکت تغییرات زیادی به 
وجود نیامده و ســتاره لوگو از ســال 1903 تاکنون 
پابرجا بوده است؛ به طوری که افراد در تمام رده های 
ســنی با دیدن این لوگــو، فورا محصــوالت کمپانی 

مرسدس بنز را به خاطر می آورند.

له
مقا
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چاپ و نشر آمادگی دارد کتب ناشران، مؤلفان یا مترجمان در زمینه های »چاپ«، »نشر«، »بسته بندی«، »مدیریت«، »بازاریابی«، »تبلیغات«، »موفقیت« 
و »ســبک زندگی« را در صفحه معرفی محصوالت فرهنگی، به صورت رایگان معرفی نماید. در صورت تمایل، با دفتر نشریه تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس: 021-77240690

فرهنگي محصوالت  مـعـرفـــي 

مدیریت چاپ
نویسنده: ِدِرک پورتر

مترجم: محمدحسن فکری
ناشر: انتشارات دستان

پیشــرفت های ســریع و مداوم در فن   آوری های چاپ، چالش عمده ای را فراروی همه مدیران این صنعت قرار 
داده اســت. از آنجا کــه چاپخانه ها با قیمت های شــدیدًا رقابتی و افزایش روزافزون تقاضا بــرای کیفیت تولید 
روبه رو هســتند، نیاز به مهارت ها و طرز فکرهای جدید مدیریتی نســبت به تکنولوژی و ابتکارات روز، بیش از 

پیش احساس می شود.
کتــاب »مدیریت چاپ« با ارائه همه جنبه های و فرآیندهای صنعت چاپ، ماهیت مســئولیت های مدیران چاپ را 
به روشنی بیان می نماید. در هر فصل از این کتاب، یک موضوع کلیدی که هر مدیری باید دانش کاری آن را داشته 

باشد ارائه شده است.

تلفن: 66461021 - 66954800

تلفن: 77339093

 در تمّنای یادگیری
نویسنده: محمد ناصری

ناشر: انتشارات شرکت افست
»اندیشــه ورزان« زندگی پرفراز و نشیبی دارند؛ چه در گذار از واقعیت های ناخوشایند و تلخ زندگی و چه در روند 
حل مساله های دشوار و بزرگی که در مقابل شان قرار گرفته است. در این میان، داستان »اندیشه ورزی« آنها خواندنی 

و درنگ و تأمل در آنها، آموزنده و راهگشاست. 
کتاب »در تمنای یادگیری« شــامل جلوه هایی از زندگی و اندیشه های تربیتی دکتر محمدرضا سرکارآرانی، بنیان گذار 
انجمن بین المللی درس پژوهی و استاد دانشگاه ناگویای ژاپن است. او دانش آموخته دانشگاه های شهید بهشتی و تربیت 
مدرس اســت و در ســال ١٣٧٨ درجه دکتری خود را در رشــته آموزش تطبیقی و بین الملل، از دانشگاه ناگویای ژاپن 
گرفته است. در مهرماه 1383 به عنوان پژوهشگر برگزیده »انجمن توسعه علم ژاپن« انتخاب شد و هم زمان بورس دوره 
تحقیقاتی فوق دکتری را برای 24 ماه از این انجمن دریافت کرد. در سال 1385 دوره فوق دکتری خود را در »روش های 
بهسازی آموزش« در دانشگاه ناگویای ژاپن با موفقیت به پایان رساند و به وطن بازگشت. او هم اکنون دانشیار دانشگاه عالمه 
طباطبایی، استاد وابسته دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه ناگویا و مدیر بخش تحقیقات 

آموزش متوسطه بنیاد آموزشی ایشیدا گاکوئین در دانشگاه سیجو است.

تلفن: 66975711 - 66480377
www.negahpub.com

رازها و نیاز های موفقیت ایرانی
نویسنده: محمود جوالیی

ناشر: انتشارات نگاه
زندگی شــبیه رودخانه ای اســت با جریان تند که انسان  در زمان تولد ناخواسته وارد آن می شود. اکثر مردم 
بدون آنکه مقصد مشخصی داشته باشند، به راه می افتند و طبیعی است که خیلی زود مجبور می شوند خود را 

به جریان رودخانه بسپارند و این، یعنی خود را تسلیم جریان سیال وقایع زندگی کردن.
افراد موفق، یک سری عملکردهای خاص ذهنی )فکر( و جسمی )عمل( مشابه و مختص دارند که آنها را قادر 

می سازد نتایج برجسته و قابل مالحظه ای را در تمام ابعاد زندگی خویش ایجاد کنند.
برای رســیدن به موفقیت باید از چند درب قفل شــده عبور کرد؛ شــما با خواندن کتاب »رازها و نیاز های 
موفقیت ایرانی« کلیدها را یکی پس از دیگری به دست می آورید. شاه کلید های ارایه شده، به شما می آموزند که 

چگونه و چه کارهایی را در چه زمانی و با چه  شیوه ای باید انجام داد تا به نتایج مورد نظر رسید. 
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 زدودن و خارج کردن آالینده ها
هدف اصلی در فرآوری کاغذ باطلــه، خارج کردن آالینده ها به قدر کافی 
و ارتقای کیفیت الیاف بازیافتی حاصل تا حد مناســب برای تولید کاغذهای 
مرغوب اســت. مراحل اصلی فرآیند عبارت اند از الــک کردن، تمیز کردن، 
شست وشو، رنگ بری، پراکنده ســازی و جوهرزدایی. حتی هنگامی که برای 
کاغذ باطله ورودی به کارخانه استانداردهای سختی در نظر گرفته می شود، 
نمی تــوان از ورود آالینده ها به سیســتم جلوگیری کرد و آالینده ها باید در 
سیســتم گرفته و حذف شوند. همه مواد غیرلیفی، آالینده به شمار می آیند؛ 
از قبیل انواع کثافات، خرده ســنگ شن و ذرات فلزی. در عمل آالینده هایی 
همچون انواع چســب، رزین و التکس در مجموع مواد چسبناک را تشکیل 

می دهند.
همانطور که قبال اشــاره شد، بیشتر سیســتم های خمیرسازی اولیه و ثانویه 
و ریش ریش کننده هــا می توانند آالینده های درشــت را بگیرند. بعضی از مواد 
آالینــده را با مجتمع و شــناور کردن به آالینده های ســبک تبدیل می کنند. 
عالوه بر این، همه سیســتم ها دارای الک های مناسبی هستند تا ذرات درشت 
را بگیرنــد. جداکننده هــای مرکزگریز )تمیزکننده هــای معمولی و معکوس( 
نیــز آالینده های ریز را از مخلــوط دوغاب خمیر خارج می کنند. ســازندگان 
و فروشــندگان خمیرســازهای ثانــوی، مجموعه های متفاوتــی از غربال ها و 
تمیزکننده ها را عرضه می کنند که متناســب با ســایر تجهیزات کارخانه و نوع 

کاغذ باطله مصرفی هستند.

 جوهرزدایی
جوهرزدایــی از خمیــر کاغذ باطله، در واقع یک فرآیند شست وشــو یا تمیز 
کردن است که در آن مرکب ماده کثیف تلقی می شود. در جریان خمیرسازی، 
از مواد شــیمیایی به همراه گرما و انرژی مکانیکی اســتفاده می شود تا ذرات 
مرکب از الیاف جدا شــده و در دوغاب خمیر پراکنده شــوند. سپس با استفاده 
از چند مرحله عملیات شست  وشــو و شناورسازی با یک فرآیند تلفیقی، شامل 
هر دو سیستم جداســاز ذرات مرکب از دوغاب خاکستری جدا می شوند. مواد 
شــیمیایی مورد اســتفاده در جوهرزدایی، مواد فعال ســطحی هستند که بر 
کشــش ســطحی مایعات و جامدات تاثیر می گذارند. به طور معمول این مواد، 
شامل روغن های معدنی تغییریافته ای می شوند که دارای گروه های آب دوست 
در ســاختار مولکولی خود هســتند تا حدی که در آب انحالل پذیر شــوند. در 

مرکب زدایی، سه دسته از مواد فعال سطحی دارای اهمیت هستند:
1- پاک کننده ها برای زدودن مرکب از سطح الیاف؛

2- پراکنده سازها برای نگه داشتن ذرات مرکب در حالت پراکنده و جلوگیری 
از نشست دوباره آنها روی الیاف؛

3- عوامل کف ســاز برای کاهش ســطحی آب و تســهیل تشکیل کف برای 
افزایش تاثیر مواد فعال سطحی، از مواد دیگری از قبیل سود سوزآور، سیلیکات 

سدیم و بوراکس نیز استفاده می شود.

 فرآیند شست وشو
در فرآیند شست  وشــو، مواد شــیمیایی پاک کننده و پراکنده ساز، به صورت 
توأم در خمیرســاز مصرف می شوند تا مرکب را از الیاف جدا کنند و به صورت 
ذرات بسیاری ریز پراکنده ســازند. سپس ذرات پراکنده مرکب با چند مرحله 

شست  وشو به کمک رقیق و غلیظ کردن متوالی از مخلوط جدا می شوند. 
جدا شدن مرکب در فرآیند شست وشو، مبتنی بر یک فرآیند تغلیظ است که با 
دستگاه شست  وشو یا با الک ها عملی می شود. اگر ذرات مرکب بسیار ریز باشند 
)کمتر از 15 میکرون(، مقدار خروج مرکب متناســب با مقدار آب گرفته شــده 
از مخلوط اســت. در عمل، شــبکه الیاف به عنوان یک صافی عمل می کند و از 
کارایی جداسازی می کاهد. با عمل در غلظت کم و استفاده از روش های تغلیظ 
که مستلزم تشکیل الیه نمدی الیاف نیســت، از قبیل تغلیظ کننده سایدهیل 
یا اسالشــر یا غربال سلکو، این مشکل تا حدی رفع می شود. درصد خشکی در 
حدود 1 تا 1/5 درصد مطلوب اســت، اما در این صورت تاسیسات بزرگ فضای 

بیشتری را اشــغال می کنند. در نتیجه درصد خشکی حدود سه درصد رواج بیشتری 
یافته اســت. به ایــن منظور خمیر را با آب زالل حاصل از آخرین مرحله شست  وشــو 
رقیق می کنند. به تازگی ماشین  های شست وشو از قبیل تغلیظ کننده دوشکافی ساخته 
شــده اند که می توانند دوغاب رقیق پرحجم را در یک مرحله تا خشکی 8 تا 12 درصد 
تغلیظ  کنند. دســتگاهی از این نوع، همچون پایانه ترکی ماشــین کاغذ با ماندگاری 
کوتاه، عمــل می کند. دوغاب رقیق از طریق یک هدباکس روی پارچه آبگیری طویلی 
ریخته می شــود و در ضمن حرکت ســریع پارچه به دور یک اســتوانه چرخان، عمل 

آب گیری انجام می شود. 

 فرآیند شناورسازی 
در فرآیند شناورســازی، مواد شــیمیایی در ضمن خمیرســازی به مخلوط افزوده 
می شوند تا تجمع ذرات مرکب و تشکیل کف را سبب شوند. سپس دوغاب خاکستری 
را در غلظت کم )در حدود 0/8 تا 1/2 درصد( در یک ســری ســلول های شناورسازی 
هوادهی می کنند. بر اثر این عمل، توده های کف آلود و سبک مرکب که در سطح دوغاب 
جمع شده، جمع آوری می شوند. قلب یک فرآیند شناورسازی، سلول شناورسازی است 
که طرح های مختلف آن ســاخته شده اســت. در این سلول، حباب های کوچک هوا با 

دوغاب خاکستری مخلوط می شوند. 
حباب های هوا به ذرات مرکب و کثافات می چسبند و آنها را در سطح مخلوط شناور 
می کنند. به طور معمول شش تا ده سلول، شناورسازی به صورت سری نصب می شوند. 
روی کف جمع آوری شــده در مرحله دیگری )به طول معمول، در سلول های دیگر( کار 

می شود تا الیاف باقی مانده قابل قبول از آن گرفته شود. 
به دالیلی معلوم نیســت، در مواردی کــه کاغذ باطله مواد معدنی زیادی دارد، روش 
شناورسازی بهتر عمل  می کند. حداقل مقدار خاک قابل قبول 8 تا 10 درصد و حداکثر 
12 تا 14 درصد است. برای رسیدن به این سطح خاک می توان کاغذ باطله پوشش دار 
و بــدون پوشــش را مخلوط کرد. حــدود 25 تا 30 درصد خــاک در هنگام عملیات 

شناورسازی به همراه پس زده ها خارج می شود.
در اروپــا و ژاپــن روش شناورســازی رواج بیشــتری دارد، امــا بــه دلیــل 
ســرمایه گذاری اولیه کمتر و نیاز بــه فضای کمتر، در آمریکای شــمالی روش 
شست  وشــو رایج اســت. از نظر خارج کردن ذرات مرکب، در مقایســه با روش 
شست  وشــو، روش  شناورســازی گزینه ای بهتر و پربازده تر اســت. ضمن آنکه با 
روش شست وشــو مقدار بیشــتری از نرمه ها و پرکننده ها را می توان خارج کرد 
که ایــن امر به کیفیت الیاف بازیابی شــده می افزاید. خمیر تهیه شــده به روش 
شناورســازی به شست وشوی کمتری نیاز دارد، چون مواد شــیمیایی به همراه 
کف شــناور خارج می شود. خنثی ســازی و تصفیه  پساب های روش شناورسازی 

ســاده تر از تصفیه  پساب روش شست وشو است.
نوع و اندازه ذرات مرکب چاپ مبنای اصلی انتخاب روش مناسب مرکب زدایی است. 
مرکب هایی که در جریان خمیرسازی به آسانی به ذرات ریزتر تبدیل می شوند با روش 
شست  وشــو بهتر جابه جا می شــوند. البته روش های ترکیبی شست وشو-شناورسازی، 
توأما نیز وجود دارد که در بعضی از سیستم ها بسته به هدف های سیستم ابتدا مرحله 

شناورسازی و سپس شست وشو انجام می شود. 

  ادامه دارد...
برگرفته از کتاب »مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرآیند چاپ« 

ترجمه و تالیف دکتر مهدی منظوراالجداد
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آشنایی با تهیه، 
تولید و کاربردهای 
چاپ لیبل 

امروزه لیبل و برچسب دارای 
انتقال  برای  کاربردهای بسیاری 
اطالعات اند، نمونه های رایج و متداول 
آن برچسب های استفاده شده در 
فروشگاه زنجیره ای برای درج بارکد، 
آرایشی  محصوالت  برچسب های 
بهداشتی برای ارایه اطالعات محصول 
و... است. لیبل )برچسب( دارای تنوع 
بسیاری است و انتخاب نوع برچسب 
با توجه به کاربرد آن متفاوت است، 
به عنوان مثال لیبل )برچسب( متال 
در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی 
دارای بیشترین است. انواع لیبل 
کاغذی،  برچسب های  )برچسب( شامل 
 ،VOID برچسب متال، برچسب 
برچسب سکیورتی  اموال،  برچسب 
Trans-(برچسب شفاف ، )Security(

parent( ، برچسب های حرارتی و رول 
پارچه ای است.

   آزاده کیایی فر

ساختار لیبل
1- رویه فیلم یا کاغذی

2-  چسب
3-  الیه سیلیکون

4- زیره فیلم یا کاغذی

چگونه فیلم مناسب برای رویه لیبل انتخاب شود
بطری هــا و کلیه بســترها دارای دو نــوع انرژی 

سطحی اند:
1- انرژی سطحی باال: همانند PET، شیشه و فلز

 HDPE، 2- انــرژی ســطحی پایین: هماننــد
LDPE، PP

لیبل به آســانی به ســطوح دارای انرژی سطحی 
باال می چسبد و همچنین به آسانی از سطوح دارای 

انرژی سطحی پایین جدا می شود.

انواع فیلم ها
1- فیلــم BOPP: فیلــم BOPP در واقــع 
فیلم پلی پروپیلن کشــیده شده جهت تراز شدن 
زنجیــره پلیمــر در دو جهت طولــی و عرضی 

است. ماشین 
بنابرایــن ایــن فیلم هــا دارای مدول و ســفتی 
باالیی بوده و بســیار ســخت و محکم اند. فیلم های 
پلی پروپیلــن می تواننــد برای بطری هــای صلب و 

محکم مصرف شوند.
کاربرد: لیبل های نوشــیدنی ها، مواد غذایی، لوازم 
خانگی، مراقبت شخصی و محصوالت دارویی که در 

آن وضوح باال مورد نیاز است.
2- فیلــم PE: فیلــم پلی اتیلن فیلمی اســت 
که در پروســه تولید جهت تراز شــدن زنجیره 
پلیمیر کشــیده نشده اســت. بنابراین این فیلم 
از مــدول و ســفتی پایینی برخوردار اســت و 
بســیار نرم و انعطاف پذیر اســت. ایــن فیلم ها 
برای بطری های منحنی شــکل و دارای سطوح 
تخم مرغــی و لبه های شــکل گرفتــه و منعطف 

دارند. مصرف 
 PE ســه بخش از بازار معموال از لیبل های فیلم

استفاده می کنند:
- بخش اول لوازم خانگی و مراقبت شــخصی که 
دارای ظروف منعطف هســتند استفاده از این فیلم 

توصیه می شود.
- بخــش دوم مصارف صنعتی و شــیمیایی که از 
چســب های با چســبندگی باال جهت چسبیدن به 
سطوح دشوار اســتفاده می شــود )همانند ظروف 

روغن موتور و یا بشکه های مواد شیمیایی(.
- بخش نهایی برای کاربردهای دارویی مصرف دارد.

3- فیلــم PVC: فیلم پی وی ســی به علــت دوام و 
مقاومــت در برابر نور UV به طور معمول در لیبل هایی 
که در معرض فضای باز قرار می گیرند مصرف می شــود. 
پی وی ســی همچنین می تواند یک انتخاب مناسب برای 

لیبل های امنیتی باشد.

4- فیلم PET: فیلم PET در برابر حرارت بســیار با 
دوام است که بسیار عالی جهت کاربردهای با حرارت باال 

همانند لیبل های الکترونیک است.

مثال هایی از کاربردهای لیبل:
- لیبل برای بطری شامپو پلی اتیلن: از آنجایی که این 
بطری ها انعطاف پذیر هســتند بنابرایــن فیلم های نرم و 
انعطاف پذیــر همانند پلی اتیلن )بهترین گزینه برای الیه 

رویی لیبل است(
- لیبــل بــرای تیــوب: همیشــه بایــد فیلم های 
انعطاف پذیــر )هماننــد پلی اتیلــن( بــرای تیــوب 

شود. استفاده 
- لیبل برای بطری شیشه ای نوشیدنی ها: ممکن است 
تصور کنید یک فیلم صلب و سخت بهترین گزینه برای 
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انتخاب باشــد. اما در واقع، یک فیلم انعطاف پذیر 
با قابلیت شــفافیت باال و عدم ایجاد حباب هوا در 

محل الصاق به بطری بهترین انتخاب است.
- لیبــل ســرنگ دارویــی: فیلم هــای منعطف 
)همانند پلی اتیلن( با اســتفاده از چسب های پایه 

حالل بهترین گزینه است.

نواع رویه کاغذی
طبقه بندی لیبل ها با رویه کاغذی شــامل موارد 

زیر می شود:
1- کاغذ بدون کوت

2- کاغذ مات
3- کاغذ براق

4- کاغذ بسیار براق
تفاوت بر اســاس میزان کوت بر اســاس جدول 

ذیل است:

کاغذ مصنوعی
کاغذ مصنوعی در واقع کاغذ نبوده و تنها در فرم 
و شکل کاغذ است. متریال اصلی این کاغذ شامل 
فیلم هایی همانند پلی پروپیلن، پلی اتیلن و ... است.
از آنجایــی که این کاغذ در حقیقت فیلم اســت لذا 
ویژگی های فیلم همانند طول عمر باال، مقاومت در برابر 
آب و سهولت چاپ توسط چاپگرهای افست، فلکسو و 

انتقال حرارت را داراست.
کاربرد: لیبل های مواد غذایی، لیبل لباس، لیبل 
چمدان، لیبل درام شــیمیایی، نقشه های ضد آب، 

پوسترهای در فضای باز.

فویل آلومینیومی
طریقه ساخت: فویل آلومینیومی تاپ کوت به کاغذ خمیر 
شیمیایی لمینت می شود. این فویل در دو رنگ نقره ای و 
طالیی وجود دارد. کاربرد: لیبل های با کیفیت باال همانند 

محصوالت لوازم آرایشی، کاالهای خانگی و غیره.

کاغذ متاالیز
طریقه ســاخت: انتقال یک الیه نازک از بخار 

آلومینیوم بر روی کاغذ و اعمال وکیوم.
کاربــرد: مناســب جهــت لیبلهــای لوکس و 
تبلیغاتی اســت. این کاغذهای بــرای همه نوع 

تکنولوژی های چاپ با کیفیت باال مصرف دارند.

کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی به دو نوع تقســیم می شود: کاغذ 

حرارتی مستقیم و کاغذ حرارتی غیرمستقیم. 
کاغذ حرارتی غیرمستقیم جهت چاپگر ریبون 

مصرف دارد. 
کاغذ حرارتی مســتقیم بــرای مصرف های زیر 

کاربرد دارد:
1- لیبل مواد غذایی: به لحاظ مقاومت در برابر 
حرارت و آب و مواد شیمیایی برای ظروف حاوی 
مواد غذایی مورد مصــرف در مایکروویو مصرف 

دارد.

2- لیبــل بــرای کاربردهای حمــل و نقل: به 
دلیــل مقاومت در برابر یــووی جهت لیبل های 

بسته بندی کاال در حمل و نقل مصرف می شود.

3- بلیت هــا و لیبل های چمدانــی: همانند بلیت 
ورودی، بلیت ســینما، بلیت مســافرتی بسیارآسان 
برای انطباق با هر نوع جوهر اســت )توانایی اســکن 

بارکد بسیار خوب(. 

4- لیبل دارویی: همانند لیبل بطری دارویی، لیبل 
کیسه خون با وضوح باال.

- الیه زیــری لیبل: الیه زیرین لیبل شــامل الیه 
فیلمی و یا کاغذی است.

- انــواع زیره کاغــذ: انواع زیره های کاغذ شــامل 
ســوپرکلندر کرافت، کلی کوتد کرافت، گالســین و 

پلی کوتد کرافت هستند.

تفاوتی در خصوصیات و ویژگی های کیفی رنگ های 
مختلــف کاغذ زیره وجود نــدارد. کاغذهای زیره در 
رنگ های مختلف همانند ســفید، هاوانا، زرد عسلی، 
آبی و... در دسترس هستند. اکثر مردم تصورشان از 
کاغذ رنگ ســفید اسیت. در صورتی که چوب سفید 
نیست و سفیدی از رنگبری شیمیایی الیاف طبیعی 

حاصل می شود.
متاســفانه یک باور اشتباه در بازار ایران وجود دارد 
که اکثر مردم گمان می کنند رنگ های مختلف کاغذ 
زیره دارای خواص کیفی متفاوتی هستند. در صورتی 
که تنها تفاوت در رنگ ظاهری بوده و کلیه خواص و 

ویژگی کیفی یکسان است.
به عنوان مثال فکر کنید شما دو کاغذ سوپرکلندر 
کرافت زرد و ســفید دارید که هر دو با دستگاه فایو 
رول و توسط ســیلیکون سلونتلس به میزان یکسان 
کوت شــده است. زمانی که شــیما ریلیز فیورس را 
بررسی می کنید خواهید دید که ریلیز فورس در هر 

دو برابر و در حدود 28-30 گرم است.

- زیــره فیلم: بنا بر مزیت هایی کــه زیره فیلم در 
مقایسه با زیره کاغذ دارد بازار جهانی به سمت زیره 

فیلم رشد یافته است. له
مقا



13
95

هر 
/ م

14
0 

ره
شما

ش
زار

گ

172

روابط کاری 
موثر با انتخاب 
»سرپرست« کارآمد

سرپرست یا ناظر به فردی از افرادی 
گفته می شود که در رده های اجرایی 
دارای دانش و تخصص کاری بر پایه 
تجربه عملی است و بر چگونگی نحوه 
انجام کار نظارت می کند. دستورات کاری 
را بر اساس نیازمندی های اعالم شده 
توسط مقامات ارشد سازمان برای تحقق 
اهداف سازمانی و واحد تحت سرپرستی 
خود صادر می کند. کارکنان را بر اساس 
سطح اطالعات، دانش، تحصیل، مهارت و 
آموزش در جای مناسب به کار می گمارد. 
لوازم و ابزار کار را فراهم  می کند. از 
صحت و سالمت تجهیزات و ملزومات 
برای انجام کار اطمینان می یابد. منابع 
الزم برای تولید، ارایه محصول و خدمات 
را تامین و تدارک می کند. روش های 
انجام کار را در دسترس کارکنان قرار 
می دهد. افراد را برای انجام کار صحیح، 
با سرعت مناسب و دقیق تشویق می کند. 
در طول فرآیندهای کاری بر نحوه انجام 
کارها نظارت به عمل می آورد. افراد 
را برای تداوم صحیح و درست نحوه 
انجام کار هدایت و راهنمایی می کند. 
در صورت انحراف از برنامه و جریان کار 
مبادرت به اقدام برای اصالح و بهبود 
به صورت ریشه ای می کند. با نظارت 
به هنگام، به انجام فعالیت های پیشگیرانه 
برای جلوگیری از مشکالت بالقوه اقدام 
می کند. همواره خود را مسئول و آماده 
پاسخگویی می داند. از نحوه اجرای 
فرآیندهای کاری و نتایج کار گزارش 
تهیه کرده و به موقع در دسترس مافوق 
قرار می دهد.

  دکتر رضا منصوری، مدیرعامل 
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

معیارهای انتخاب سرپرست
معیارهای انتخاب، مبانی مناسبی برای اندازه گیری و 
سنجش سطح صالحیت و کاردانی افراد برای گزینش 
و به کارگماری آن ها برای مشــاغل سرپرستی و اداره 
کارکنان اســت. در اغلب ســازمان ها این معیارها که 
بیشتر به تجربه حاصل شده اند، مشابه به کار می روند. 
آن ها الگوهایی تجربی در عین حال منطقی در انتخاب 
افراد برای مشاغل سرپرســتی به حساب آمده اند که 
گزینش نامزدهای شــغل سرپرستی را بر اساس آن ها 

انجام می دهند. 
در میان این معیارها پرطرفدارترین خصوصیات یک 
سرپرست عبارتند از: تحصیالت و دانش کاری، کاردانی 
و قابلیت فنی و اجرایی، قابلیت اعتماد، توانایی رهبری، 
توانایی راه آمدن با کارکنان، نگرش مثبت به مدیریت 
ســازمان، شــخصیت ممتاز و قابل پیش بینی، بهبود 
روش های انجــام کار و اعمال تغییرات، هوشــمندی 
در کار، مهــارت در آمــوزش زیردســتان، قاطعیت و 
خویشتن داری در ســازمان، مهارت در دادن دستور و 
دنبال کردن آن، قدرت ایجاد نظم و انضباط، استقبال 
از نظریات مافوق، ادب و نزاکت، سالمت جسم و روان، 
پشتکار در به اتمام رساندن کارها، خالقیت و نوآوری، 
فهم نظر زیردستان و بی طرفی نسبت به آنان، مهارت 

در شناسایی مشکل و تصمیم گیری به موقع.

مسئولیت های سرپرستان
در اغلب ســازمان ها مسئولیت اصلی سرپرستان، 
تولیــد محصــول و ارایــه خدمــات در انطباق با 
نیازمندی های مشــتریان، برابر با مشــخصه های 

فنی و اســتانداردهای تعیین شده و در راستای 
مأموریت ها و اهداف سازمان در محیط های 
رقابتی بر اســاس خواست مشتری و تامین 
باید  انتظــارات آنان اســت. سرپرســتان 
کوشــش کنند، محصول و خدمــات را با 

کیفیت مناسب و در کوتاه ترین زمان ممکن، 
به مقــدار کافی و با کمترین هزینه بر پایه اصل 

مشتری محوری عرضه کنند.
آماده ســازی و ارایه محصول و خدمــت مهم ترین 
مســئولیت سرپرستان در سازمان ها است. سرپرستان 
باید برای انجام این وظیفه دارای دانش، بینش، تعهد، 
تخصص کاری و تجربه باشند تا بتوانند این مسئولیت 

را به خوبی به انجام برسانند.
به عنوان مثال، چنانچه در یک ســازمان خدماتی 
کار و فعالیــت می کنند باید بــر تمام کارهای حوزه 
تحت نظارت خود اشراف کامل داشته باشند، روش ها 
و فنون انجــام کار را به خوبی بداننــد و در مواقع 
الزم به راهنمایی کارکنــان و اصالح امور بپردازند. 
به عبارت دیگر سرپرســت باید قادر به انجام همان 
کاری باشد که از کارکنانش انتطار دارد. در غیر این 

صــورت از بعد تخصصی قادر بــه راهنمایی کارکنان 
نخواهــد بود. این ســطح از توانمندی به مهارت فنی 
یا تکنیکال اطالق می شــود. منظور از مهارت فنی آن 
است که سرپرســت در هر رشته کاری که مسئولیت 
آن را به عهده دارد در همان رشته دارای قابلیت های 
نظری و عملی اثبات شــده برابر با استاندارد مهارت 

و صالحیت شــغلی مشاغل سرپرستی باشد. در انجام 
کار دارای ســرعت عمل، دقت عمــل و صحت عمل 

توأم با حس مســئولیت پذیری و پاسخگویی باشد.
سرپرستان باید توانایی ایجاد تغییر و بهبود روش های 
کار را داشــته باشند. آنان باید نســبت به نحوه انجام 
وظایف افراد، زمان انجام فعالیت ها، ســالمت در محیط 
کار و اســتاندارهای انجام فعالیت هــای اجرایی واقف 
باشــند. جریان انجــام کار و فعالیت های مرتبت بر آن 
را زیر نظر داشــته باشند. فعالیت های کاری را نظارت و 
کنترل کنند. چنانچه در انجام کارها گلوگاه، نقص و یا 
عیبی مشاهده می کنند، نسبت به اصالح و بهبود اقدام 

آماده ســازی و ارایــه محصول و خدمت 
مهم تریــن مســئولیت سرپرســتان در 
ســازمان ها اســت. سرپرســتان بایــد 
ایــن وظیفــه دارای دانش،  برای انجام 
بینــش، تعهد، تخصــص کاری و تجربه 
باشــند تــا بتواننــد ایــن مســئولیت 
را بــه خوبــی بــه انجــام برســانند
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کنند. آن ها بایســتی قادر به شناسایی ریسک های 
احتمالــی در فرآیندهــای کاری و کنترل آن ها را 

داشته باشند. 
ایجــاد نظم و انضباط در حــوزه تحت نظارت از 
مســئولیت ها و وظایف اصلی سرپرســتان اســت. 
سرپرســتان، خود باید عامل به ایجاد نظم و منظم 
ماندن باشــند. سرپرســتان باید در وهله اول خود 
دارای نظــم و انضباط کاری بــوده تا از این طریق 

الگوی عملی مناسبی برای زیردستان باشند. 
سرپرســتان باید نسبت به تهیه برنامه های کاری 
طبق اولویت های تعیین شــده توسط مافوق اقدام 
کنند. آنان باید روند انجام کارهای هفتگی و روزانه 
را بــه نظم منطقی بر پایه امکانات و منابع درآورند 
و عمال تعیین کنند چه محصــول یا خدمتی باید 
تامین، تولید و عرضه شــود؟ توسط چه کسانی ، با 
چه اســتانداردی و با چه روشی ، با چه تجهیزات و 

ابزاری تامین، تولید و عرضه شود؟
این مهم هنگامی ابعاد عملی به خود خواهد گرفت 
که سرپرست مبادرت به تهیه و تنظیم برنامه کاری 
کنــد. منابع عملیات اجرایی را با هماهنگی ســایر 
واحدهای ســازمانی فراهم آوری کند. منابع انسانی 
را در جای الزم خود جانمایی و مبادرت به تقسیم 

وظایف و اختیارات کند.
سرپرســت باید افراد را برای انجام کار بدون 
نقص و عیب آموزش و تعلیم دهد. سرپرســت 
بایــد تجربیــات خــود را بــه نحــو نظام مند 
در اختیــار زیردســتان قرار دهد. سرپرســت 
مســئولیت دارد، اقدام به تربیت کارکنان حوزه 
را  آموزش  به  نیازمندی  کند.  سرپرســتی خود 
اســاس  بر  آموزشــی  احتیاجات  با شناســایی 
اســتاندارد مهارت شــغلی کارکنــان تعیین و 
اقدام بــه برپایی آموزش های ضمــن کار کند. 
افراد را با اســتانداردهای انجام کار آشنا سازد. 
روش ها و دســتورالعمل های کاری، نحوه کار با 
ابزارآالت، حفظ و نگهداری وسایل  تجهیزات و 
و امکانــات را به آنان آمــوزش دهد. انتظارات 
و توقعات ســازمان و خود را برای آن ها روشن 
ســازد. مقدار انجام کار از نظر ســطح کیفیتی 
و همچنیــن ســطح کمیتــی کار را تعریــف و 
الزامــات انجام کار به نحــو مطلوب را به آنان 
تعلیــم دهد و مانند یک مربی بر اجرای صحیح 

فعالیت ها و خواســته ها نظارت کند.
توجه بــه نیازها و خواســته های کارکنان اعم از 
مــادی و معنوی از ضروریــات اجتناب ناپذیر برای 
کار کردن با افراد است. سرپرستان مسئولیت دارند 
روان درستی و تندرستی کارکنان در محیط کار را 
تا آنجایی که می تواند تامین کند، شــرایط مناسب 
را برای ایجاد انگیــزش در کارکنان، تامین امنیت 
محیط کاری، تشــویق کارکنان ساعی، استقبال از 
پیشــنهادها و راه حل ها برای بهبــود کار، توجه به 
خالقیت و نوآوری های ایجاد شده توسط کارکنان، 
ارزش بخشی به شخصیت آنان، سالمت جسمانی و 
روانی آن ها ایجاد کنند. خواسته ها و نیازمندی های 
کارکنان را به اطالع باالدســتان برسانند برای حل 
مسایل و مشــکالت آنان چاره اندیشــی کند و بر 
تامین نیازمندی های کارکنان پافشــاری کنند چرا 
که در عمل مشاهده می شود نتیجه کار سرپرستان 
از طریق کارکنان به دست می آید. چنانچه کارکنان 

همکاری الزم را داشــته باشــند سرپرست به 
خوبی از عهده مسئولیت های خود بر می آید.

اصلــی  و  عمــده  بخــش  بنابرایــن 
طریــق  از  سرپرســتان  مســئولیت های 
کارکنــان، اجرایــی و عملــی می شــود. به 
همین منظور سرپرســت بایــد توانایی الزم 
بــرای برقراری روابط انســانی و اثربخش بر 
پایــه اصول و مقررات ســازمانی را داشــته 
باشــد. سرپرست باید مهارت انسانی و کافی 
برای تعامل با کارکنان را دارا باشــد او باید 
بر کارکنان  تأثیرگذاری  نفــوذ و  علم و هنر 
را بیامــوزد. قدرت ایجــاد تعامل و برقراری 
ارتباطات موثر و حل مشــکالت انســانی در 
محیط کار را داشــته باشد. شخصیت مقبول 
بر پایه اصول صداقــت، صراحت، صمیمیت، 
همدلــی، احترام و اعتمــاد متقابل را ایجاد 
از منزلت و ارزش  نــزد کارکنــان  کند. در 
کاری منطبق با اصل تعهد و جدیت در ادای 
برخوردار  به موقع مســئولیت ها و وظایــف 
باشــد. محیط کاری با نظم و انضباط، بدون 
تــرس و هراس و تــوام با ســالمت اداری 

ایجــاد و به موقــع دســتورهای کاری را صادر 
کنــد، کارکنان را برای انجام دســتورات کاری 
نقطه نظرات شایســته  توجیه کند.  و  راهنمایــی 
خود را به شــکل قابل درکی برای کارکنان بیان 
کنــد. آنــان را متمایل به انجام کار با اشــتیاق 
و انگیــزش دعــوت کند. کارکنــان را عالقه مند 
به هدفمنــدی و اجرای موثــر وظایف حتی در 

کند. دشوار  شرایط 

برای  الزم  توانایــی  بایــد  سرپرســت 
برقراری روابط انســانی و اثربخش بر 
پایه اصول و مقررات سازمانی را داشته 
باشد. سرپرســت باید مهارت انسانی و 
کافی برای تعامل با کارکنان را دارا باشد 
او باید علم و هنر نفوذ و تأثیرگذاری بر 
کارکنان را بیاموزد. قدرت ایجاد تعامل و 
برقراری ارتباطات موثر و حل مشــکالت 
انســانی در محیط کار را داشــته باشد
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آزادستون
پرسش و پاسخ های حقـوقی

کلیه مخاطبان نشــریه چاپ ونشر می توانند پرســش های حقوقی خود را از طریق سامانه 
پیام  كوتاه 02177240690 برای ما ارســال كنند تا در شماره بعد، توسط كارشناسان به این 

شود. داده  پاسخ  پرسش ها 

 پیش گویی برای پادشاه نادان
روزی پیش گــوی پادشــاهی بــه او گفت که در روز و ســاعت 
مشــخصی بالی عظیمی برای پادشــاه اتفاق خواهد افتاد. پادشاه 
از شنیدن این پیش  گویی خوشحال شد، چرا که می توانست پیش 
از وقوع حادثه کاری بکند. پادشــاه به سرعت به بهترین معماران 
کشورش دستور داد هرچه زودتر محکم ترین قلعه را برایش بسازند.

معمــاران بی درنگ بی آنکه هیچ ســهل انگاری و معطلی نشــان 
بدهند، دســت به کار شدند. آن ها از مکان های مختلف سنگ های 
محکم و بزرگ را به آنجا منتقل کردند و روز و شــب به ســاختن 
قلعه پرداختند. سرانجام یک روز پیش از روز مقرر قلعه آماده شد. 
پادشــاه از قلعه راضی شــد و با خوش قولی و شرافتمندانه به همه 
معماران جایزه داد. سپس ورزیده ترین پاسداران خود را در اطراف 

قلعه گماشت.
پادشاه در آستانه روز وقوع حادثه، به گفته پیش گو وارد اتاق سّری 
شد که از همه جا مخفی تر و ایمن تر بود. اما پیش از آنکه کمی احساس 
راحتی کند، متوجه شــد که حتی در این اتاق سّری هم چند شعاع 
آفتاب دیده می شــود. او فوراً به زیردستان خود دستور داد که هرچه 
زودتر همه شکاف های این اتاق سّری را هم پر کنند تا از ورود حادثه 
و بال از این راه ها هم جلوگیری شــود. سرانجام پادشاه احساس کرد 
آسوده خاطر شده است، چرا که گمان کرد خود را کامال از جهان خارج، 

حتی از نور و هوایش، جدا کرده است.
ســرانجام پادشــاه خیلی زود در اتاق بدون هوا خفه شد و ُمرد. 
پیش گویی منجم پادشــاه به حقیقت پیوسته بود و سرنوشت شوم 

طبق گفته پیش گو رقم خورده بود!

 ظرف عسل 
روزی یک کشــتی پر از عسل در ساحل لنگر انداخت و عسل ها 
درون بشکه بود و پیرزنی آمد که ظرف کوچکی همراهش بود و به 
بازرگان گفت: »از تو می خواهم که این ظرف را پر از عســل کنی« 

که تاجر نپذیرفت و پیرزن رفت.
سپس تاجر به زیردستش سپرد که آدرس آن پیرزن را پیدا کند 

و برایش یک بشکه عسل ببرد.
زیردست تاجر تعجب کرد و گفت: »پیرزن از تو مقدار کمی عسل 
درخواست کرد، نپذیرفتی و االن یک بشکه کامل به او می دهی؟!«

تاجر جــواب داد: »ای جــوان؛ او به اندازه خودش درخواســت 
می کند و من در حد و اندازه خودم به او می دهم.«

 مردی که با هندوانه خوشبخت شد!
در زمان های قدیم، ویتنام توسط پادشاهی به نام »هونگ ونگ« 
اداره می شــد. وقتی پادشاه فهمید که پسرش به نام »آن تی یم« از 
او نافرمانــی می کند، او را به جزیره دورافتــاده ای تبعید کرد تا به 

سختی زندگی کند.
آن تی یم در آن جزیره دورافتاده برای خود یک جان پناه ساخت و با 
مشقت بســیار، چاهی حفر کرد و با صید ماهی و حیوانات به زندگی 
خود ادامه داد تا اینکه روزی به یک میوه عجیب برخورد. این میوه به 
اندازه یک توپ بزرگ و ســبز بود. او میوه را به دو نیم تقســیم کرد و 
درون آن را قرمز یافت، اما او جرأت خوردن آن میوه عجیب را نداشت. 

روزها پشت سر هم گذشت و گرمای هوا از راه رسید.
هیچ چیز نمی توانست تشــنگی آن تی یم را از بین ببرد. از این روی، 
او بزرگ تریــن تصمیم زندگی اش را گرفت و آن میوه عجیب را که به 
شدت پر آب به نظر می رسید، خورد. میوه بسیار شیرین و خوشمزه ای 
بود، پس آن تی یم به کشــت آن میوه پرداخت و در مدت زمان اندکی، 
جزیره پر از میوه ای شده بود که آن تی یم به آن Dua Haz می گفت.

آن تی یم که از زندگی در آن جزیره خســته شــده بود، به دنبال 
راه نجاتی می گشــت. او نام خود و نقشه جزیره را روی هندوانه ها 
حکاکــی کرد و آن ها را به دریا انداخت. ایــن میوه های عجیب بر 
امواج خروشان دریا سرگردان بودند تا اینکه دریانوردان و بازرگانان 
یک کشــتی تجاری که از آن مناطق عبور می کردند، به هندوانه ها 
دســت یافتند. آوازه میوه تازه کشف شده در سراسر ویتنام پیچید 
و نام آن تی یم را بر ســر زبان ها انداخت و آن جزیره خالی و بدون 

سکنه را به یک مرکز تجاری بزرگ تبدیل کرد.
هونگ ونگ هم سرانجام پسرش را بخشید و او را میراث دار تاج و 
تخت خود کرد. هندوانه در ویتنام نماد خوشبختی و بخت و اقبال 
است و مردم ویتنام در اعیاد و جشن ها، به دوستان و نزدیکان خود 

هندوانه هدیه می دهند.

 آیا تغییر وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار امکان پذیر است و یا 
در حکم تغییر شرایط کار خواهد بود؟

تغییر وضعیت اســتخدامی کارگران مشــمول قانون کار به ســایر قوانیــن و مقررات خاص 
استخدامی، در حکم تغییر شرایط کار بوده و در غیر از مواردی که این تغییرات به حکم قانون 

انجام یافته و یا با جلب موافقت کارگر صورت گرفته باشد غیرنافذ و بالاعتبار خواهد بود.

 تغییر وضعیت کاری کارگر از نوبتی به غیرنوبتی و یا بالعکس و یا تبدیل وضعیت 
از شب کاری به روزکاری و... چه صورتی پیدا می کند؟

با توجه به اینکه در بدو اســتخدام و در قرارداد کار اولیه، کارگر شــرایط کار مورد توافق را 
پذیرفته و بر اساس آن انجام وظیفه می کند و مثال نوبت کار بودن و یا کار در شب را به عنوان 
تعهد مورد قرارداد می پذیرد، بنابراین تغییرات بعدی در شــرایط کار کارگر باید با موافقت وی 
صورت گیرد و چنانچه این تغییر، کلیه و یا اکثریت کارگران را شامل شود نیاز به موافقت کتبی 
اداره کار و امور اجتماعی محل خواهد داشــت. در هر حال در موارد یاد شــده در صورت بروز 

اختالف، تصمیم و حکم مراجع حل اختالف قانون کار تعیین کننده و الزم االتباع خواهد بود.

 حد مجاز حمل بار با دســت و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران 
زن چقدر است؟

1- بر اساس ماده 75 قانون کار انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و نیز حمل بار بیشتر از 
حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن »ممنوع« است.

2- حد مجاز بار تعیین شده در آیین نامه حمل دستی بار که در تاریخ 89/3/5 به تصویب وزیر 
کار و امور اجتماعی رسیده، برای کارگران زن 16 کیلوگرم و برای کارگران نوجوان و باالی 50 
ســال 10 کیلوگرم، بین 19 تا 50 سال 16 کیلوگرم و حداکثر وزن بلند کردن بار در کارهای 

نشسته برای زنان نباید از 3 کیلوگرم بیشتر باشد.
3- بر اساس ماده 4 آیین نامه فوق الذکر، حمل دستی بار و بدون استفاده از وسایل مکانیکی 

اصواًل برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است.

 نحوه ورود بازرسان کار به کارگاه ها چگونه است؟
بازرسان کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع از شبانه روز به 
موسســات مشمول ماده 85 قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر 
و مدارک مربوطه در موسســه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قســمتی از آن ها رونوشت 
تحصیل کنند. بازرسی از کارگاه ها به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص 

و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالحه انجام می گیرد.

 حداقل سن برای اشتغال در کارگاه های مشمول قانون کار چند سال است؟
با عنایت به موضوع ماده 79 قانون کار، حداقل ســن اشــتغال به کار در کارگاه های مشمول 
قانون کار 15 سال تمام است؛ لذا عالوه بر اینکه باید از ادامه اشتغال چنین افرادی جلوگیری 
شــود، افراد متخلــف عالوه بر رفع تخلف و یا تأدیه حقوق کارگــر و یا هر دو، به مجازات های 

موضوع ماده 176 قانون کار محکوم خواهند شد.

 آیــا می توان از تبعه خارجی فاقد پروانه کار در کارهایی که کارگران ایرانی آن 
را انجام نمی دهند، استفاده کرد؟

این امر در صورت اخذ پروانه کار از اداره اتباع بیگانه و ارایه مدارک و مستندات الزم دال بر 
عدم توانایی و انجام آن کار توسط کارگران داخلی، برابر مقررات امکان پذیر خواهد بود.



13
95

هر 
/ م

14
0 

ره
شما

ش
زار

گ
13

95
هر 

/ م
14

0 
ره

شما
ول

جد

178

افقـي:
1- به قســمت تغذیه ماشــین چاپ می گویند - پهلوان تورانی که به دست رستم 
کشته شد 2- دفعه، بار - نقش و نگارهایی مرکب از خطوط منحنی مارپیچ - گوسفند 
ماده 3- وارونه اش خوب نیست! - نمایشنامه ای در سه پرده اثر فدریکو گارسیا لورکا 
- شــعله ور 4- معادل فارســی پروژكتور - كوهی در مكه - مربوط به ذهن 5- لوله 
الســتیكی قابل انعطاف - ســاختمان كروی شكل در هسته ســلول - مادر ورزش ها 
6- گاو یالدار تبت - سالك 7- آبشار دوقلوی دیدنی مینودشت در استان گلستان - 
دومین مهره گردن 8- پذیرفتن - واحد صوتی در زبان 9- من و شما - از دامنش مرد 
به معراج می رود 10- گل خیری - رودی در آلمان 11- نویســندگی - گوش کردن 
12- آگهی تلویزیونی - روشــی از صحافی - جزیره بزرگ ایتالیا 13- میوه صد دانه 
یاقوت - خبرگزاری جمهوری اســالمی ایران - ابــزار درودگری 14- تیر پیكاندار - 
کنترل دقیق - وسیله ای برای پیدا كردن جهت جغرافیایی 15- نوعی چاپ متخلخل 

- مخلوط كردن - حرف پوست کنده.

عمـودي:
1- کاغذهایی که خمیرشان عمدتًا به روش شیمیایی تولیدشده و یا کمتر از 
10 درصد خمیر مکانیکی در بر داشــته باشد - سامان بخشی - بله آلمانی 2- 
پیشوا - لقب ها - خشك 3- افسارگسیخته - هر طبقه ساختمان - از مشتقات 
نفت 4- اهل روستا - سیستم چاپ گود با کیفیتی بسیار نزدیک به چاپ افست 
5- موی گردن شیر - عقیده 6- كاغذ كپی - طاقچه باال - رنج بی پایان! 7- نام 
- آشــنا 8- نوكر و خدمتكار - حرف اول و آخــر را در اداره می زند 9- صاحب 
- آخرین یک رقمی - ســلطان جنگل 10- به یكدیگر ساییده شــده - شكل و 
تصویــر 11- جلو - میانجی گری 12- یادآوری - هم بازی لورل - ریشــه 13- 
کتابی آموزشــی در فقه امامیه - متحیر - اشرف مخلوقات است 14- از مراحل 
آماده ســازی برای چاپ گود - انتظار و چشمداشت 15- رنگ موی فوری - از 

تیم های فوتبال باشگاهی ایتالیا - تكرار حرفی - پهلوان تورانی شاهنامه.

طراح: بیژن گورانیمسابقه جدول كلمات متقاطع )شماره 34( 

متقاطع  کلمات  34مسابقه جدول   

پس از حــل كامل جــدول، از کنار هم قــرار دادن حــروف خانه هایي كه با 
شــماره مشخص شده اند رمز جدول به دســت مي آید. براي شركت در مسابقه، 
كافي اســت رمز جدول را به همراه نام و نام خانوادگي خود، شماره تلفن همراه 
و شــماره تلفن ثابت حداکثــر تا تاریخ 1۳95/08/04 به ســامانه پیام کوتاه 
02177240690 و یا ایمیــل اختصاصی صفحه جدول به نشــانی الکترونیکی 

نمایید.  ارسال   chaponashr.jadval@gmail.com
در این شــماره پس از قرعه كشــي، به 5 نفر از عزیزانی که به درستی به رمز جدول 
اشــاره کنند، جوایزی نقدی اهدا خواهد شد. رمز صحیح جدول و اسامی برندگان نیز 

در شماره بعد در همین صفحه اعالم می شود.

  بــرای اعــالم رمز جدول، منحصــرًا از طریق ســامانه پیام کوتاه )پیامــک( و ایمیل 
اختصاصی این صفحه اقدام کنید و از تماس تلفنی با دفتر نشــریه و اعالم شــفاهی رمز 

اثر داده نخواهد شــد. خودداری فرمایید. بدیهی اســت به تماس های تلفنی ترتیب 

 ذکر »نام و نام خانوادگی«، »شــماره تلفن همراه« و »شــماره تلفن ثابت« هنگام ارسال 
است. الزامی  رمز 

راهنمای شرکت در مسابقه

توجــه

رمز جدول شماره 33: نخ فرم بند صفحه
اسامی برندگان:

- فاطمه امامی، تهران
- خسرو جلیلیان، تهران

- شیرین ریاض الحسینی، تهران
- مصطفی آقاخانی، کرج
- محمدرضا قربانی، کرج

chaponashr.jadval@gmail.com نشانی الکترونیکی
ذکر »نام و نام خانوادگی«، »شماره تلفن همراه« و »شماره تلفن ثابت« 

هنگام ارسال رمز الزامی است

سامانه پیام کوتاه 02177240690
رمز   جدول     را         ارسال کنید، 

جایزه بگیرید

www.chaponashr.com
در قلب بازار چاپ است

نشرچاپ و

کلید جدول شماره 33
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 بارکد چاپ پوشش اسکرچ
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88715838

پنج کیلومتر بعد از عوارضی تهران قم دومین پل عابر پیاده روبروی رستوران مالیری  

56537337 56537346
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تلفن: 77523696 - 77532501
تلفکس: 77510390

همراه: 09123305753

کان پارس پلی
 چسب سلفون:

برای دستگاه  چینی - هندی - ایرانی

 چسب لب  چسب:
برای کارهای یووی خورده، سلفون کشیده شده

 چسب صحافی:
اعم از زودخشک یا دیرخشک با فیلم نرم

 یووی آماده وارداتی:
مخصوص سیلک و سیلندر

آموزش راه اندازی تولید چسب سلفون
در کارگاههای سلفون کشی 

188

تهیه و توزیع چسب های جعبه چسبانی 
) m پالستیک، معمولی و(

با هجده سال سابقه درخشان

حسن پور

09۳56016465

مدیرا ن موفق
 براي معرفي چاپ و نشر 

 شماستتوانمندیهاي

09122332331
77240690

دریافت انتقادات و پیشنهادات
77240690

09122332331
Email: chaaponashr@yahoo.com

www.chaponashr.com

تولیدکننده انواع
 چسب های صنعتی پایه آب

کیفیت باال، قیمت مناسب

- چسب صحافی سوپر
- چسب صحافی معمولی

- چسب زنده سوپر )لبچسب(: جهت 
کارهایی که لبه آنها سلفون کشی و یا 

یووی خورده است
- چسب سلفون

- چسب پالستیک
- چسب آبچسب

نوین چسب

تلفن: 56391015 - 09121005367
رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد
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برای اشتراک نشریه
چاپ ونشر

تماس حاصل کنید

77240690
09122332331
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استراتژی های ضروری برای موفقیت کار تیمی

مترجم: الهام شیخان

یک تیم زمانی کارآمد و سازنده است که احساس لذت از کار کردن را در اعضای خود 
برانگیزاند و همه افراد از حضور در تیم راضی باشــند. بــا انجام کارها به صورت تیمی، 
تولید افزایش می یابد و اعتماد بیشــتری نیز ایجاد می شود و با افزایش رضایتمندی بین 
افــراد، موفقیت و بهره وری نیز افزایش یافته و در نتیجه یک تیم کارآمد و ســازنده به 
آسانی به اهداف خود دســت پیدا می کند. حال سوال این است که چقدر کار تیمی در 

محیط کسب وکار می تواند سازنده باشد؟ 

از آنجا که انسان ها خودمحور هستند و موجودات خودخواهی نیز هستند و می خواهند 
حتما به موفقیت دســت پیدا کنند، اگر به تیم خود متعهد شوند، این خودخواهی باعث 
می شــود اعمال آنها تیم را به ســمت موفقیت ببرد. باید به این نكته توجه داشــت كه 

موفقیت یک تیم در دستیابی به یک هدف مشترک قرار دارد.
اما آیا کار تیمی و کســب موفقیت در جهان مدرن با کار از راه  دور یا کار مجازی هم 
قابل اجرا است؟ البته که این طور است. مشخص شده که تعداد کسب وکارها و تیم های 
مجازی در حال افزایش اســت. گزارش مطالعات موسســه تحقیقاتی سیسکو در سال 

2009 اعالم کرد که تیم های مجازی برای انجام بسیاری از کارها گزینه بهتری هستند. 
این رویكرد با امكان به اشــتراك گذاری اطالعات باعث بهبود شــرایط كار می شود. اما 
ایــن نوع كار گروهی نیز با موانعی روبه رو اســت، مانند کار در دفتر کاری معین كه در 
حال حاضر با کمک اینترنت و پلت فرم های اَبری تســهیل شده  است. در این رویكرد در 
دســترس بودن بدون محدودیت مکانی یکی از امکانات جدید است. به عالوه در انجام 
كار تیمــی به صورت مجازی نیز باید این نكته را در نظر گرفت كه كاركرد تیم هایی که 
متشكل از کارمندان زن و مرد هســتند بسیار موفق تر از تیمی که افراد همسان دارند، 

خواهد بود.

به طور كلی 7 استراتژی مهمی كه در موفقیت یك كار تیمی - چه به صورت سنتی و 
چه مجازی - بسیار تاثیرگذار خواهند بود، عبارت است از:

1- تعهد: همه انسان ها در تجربه های روزمره شان آموخته اند که اگر خود را متعهد به 
چیزی کنند، نیمی از راه موفقیت را طی کرده اند. آدام کریک، برنده مدال طالی المپیک 
کانادا می گوید: »تعهد اعضا تعیین کننده برنده یا بازنده بودن تیم است.« او معتقد است 

که برای کارآمد بودن یک تیم، اعضای آن باید منافع شــخصی خود را رها کنند و اگر 
ایده هایشان مورد قبول جمع نبود بتوانند خود را کنترل کنند. در واقع، تغییر نگرش و 
استانداردها و روال کاری و حتی اخالق کاری، کار سختی است. تعهد به تیم به معنی 
استقبال از نگرش ها و آرمان ها و روال کاری تیم است و فعالیت اعضا باید به رشد آنها 

و هدف مشترک تیم نزدیک باشد.
2- برقراری ارتباط: از لحظه تولد به اشتراک گذاری و درک اطالعات متقابل شروع می شود. 
هنر گوش دادن و پاســخ دادن در DNA ما حک شــده است. هوش تجاری، مهارت های 
ارتباطی خوب و انگیزه پیشــرفت تاثیر مثبت بر فرهنگ كار تیمی در سازمان می گذارد. 
ارتباطات در فضای مجازی هم به خوبی ارتباطات شفاهی به کار می رود؛ به خصوص زمانی 

که می خواهیم تغییرات مورد نظر را سریع به افراد تیم اطالع دهیم.
3- همکاری: همکاری همان برقراری ارتباط اســت که به صورت روزمره آن را انجام 
می دهیــم. همكاری هنگامی که تبدیل به یک مهارت شــود، می توان از آن برای اداره 
کارهای توسعه یافته و سپردن کارها به افراد دیگر درتیم استفاده کرد. همکاری اعضای 
تیــم را کنار هم جمع می کند و اعضا می توانند از پلت فرم های مبتنی بر همکاری برای 
انجام برخی کارها اســتفاده كنند. برای اینکه همکاری نتایج مثبت به همراه داشــته 

باشد، استراتژی پشت آن باید به خوبی برنامه ریزی شده باشد.
4- تعیین نقش و احترام بــه آن: نقش ها به عنوان راهنما عمل می کنند و قوانین 
و تعهدات بر اســاس جایگاه شغلی تعیین می شــوند. بدون قوانین و تعیین نقش ها 
هــرج و مرج به وجود می آید. هیچ کس رئیس یا کارمنــد به دنیا نمی آید. با تعیین 
نقش ها همه در کنار هم و با کمک هم می توانند کارها را به انجام برســانند. تقسیم 
نقش می تواند موقتی یا دائمی باشــد. تعیین نقش ها تصمیمی اســت که همه افراد 

بگیرند. باید  تیم 
5- ســازش و توافق: چه تیمی که از پلت فرم های اَبری استفاده می کنند و چه تیمی 
که در یک محیط کاری حضور دارد، باید زمانی را برای رســیدن به توافق و سازش در 
نظر بگیرد. اگر بعد از یك جلســه سازش همه اعضا از آن راضی نباشند، افراد انگیزه و 
تعهدشــان را از دست می دهند. ارائه راه حل راهی برای رسیدن به توافق است و آن به 
این معنی است که نظر همه اعضا شنیده می شود و در تصمیم ها در نظر گرفته می شود. 
همه با هم گفت وگو می کنند و به یک تصمیم واحد می رســند. در چنین تیمی که به 

همه افراد اهمیت داده می شود، تعهد به تیم وجود دارد.
6( چالش: بهترین روش غلبه بر موانع، روش تیمی اســت. چالش ها می توانند انگیزه 
ایجاد کنند. اما اگر چالش ها زیاد شــوند می توانند تهدیدآمیز نیز باشند. ما همان طور 
که به همکاری و ارتباط نیاز داریم به زندگی کردن در یک تیم و انجام کارها به صورت 
تیمی هم نیاز داریم. در همکاری با یکدیگر، با نقاط قوت و ضعف تیم آشــنا می شویم. 
ایــن فرصتی را برای ما فراهم می کند تا عكس العمل همکارانمان را در زمان چالش ها 
ببینیــم که آیا در این زمان همیاری و كمك می کننــد یا راه حل بهتری درنظر دارند. 
همچنین، با دانســتن عیب هایشان، قدرت پیش بینی در زمان بحران را خواهیم داشت 

و به سرعت می توان روند کار و عملکرد را بهبود بخشید.
7- مشــارکت: اعضا در هــر مرحله از کار به یک اندازه نقش و مســوولیت نخواهند 
داشــت؛ با این حال یک چیز مســلم اســت، همه به همدیگر کمک خواهند کرد. در 
محیط کسب وکار آنالین نقش ها در اشــتراک گذاری دانش و اطالعات تعریف شده اند 
و به دنبال رســیدن به باالترین استانداردهای عملکرد و همچنین کمک در استفاده از 

زمان و منابع خواهند بود.
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