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مرکب ویدان برای چاپ کارهای نفیس توصیه می گردد
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نوآوری؛ نیاز جشنواره چاپ، اما چطور و چگونه؟

بیر د سر سخن 

هر ســاله بنا بر رویه همیشگی جشنواره چاپ در صنعت چاپ ایران برگزار می شود 

و معیار ارزیابی داوران این جشــنواره کارهای فرستاده  شــده از سوی تولیدکنندگان 

این صنعت اســت و مدتی بعد اسامی بعضی از افراد را به عنوان نفرات برگزیده اعالم 

می کنند و ضمن تقدیر از آنان جوایزی هم تقدیم می کنند که این امر جای خوشحالی 

و تشکر دارد و باعث انگیزه و تالش مضاعف دست اندرکاران این حوزه خواهد شد. ولی 

در همین زمینه چند نکته اساسی حایز اهمیت است که باید به آن توجه کرد.

پرســش اینجاســت که در این صنعت از طراحی یک محصول تا چاپ و پس از 

چاپ آن کدام اتفاق مهم در روند تولید رخ داده اســت که انتظار داشــته باشیم 

جشنواره حرف تازه ای بزند.

آیا طراحان چاپ دســت به ایجاد الگوهای جدید زده اند و اگر زده اند این الگوها 

بر اساس تولید داخلی بوده است یا اینکه تقلید از محصوالت دیگر کشورهاست. 

آیا وزارت ارشــاد برای حوزه طراحی، کالس جدید و محصوالت جدید را در این 

عرصه ارایه داده است تا طراحان بتوانند در این حوزه حرف نو و نوآوری و خالقیت 

را نشان دهند. 

در حــوزه لیتوگرافی چقدر وزارت ارشــاد و اتحادیه های مربوطه منابع جدید و 

آموزش های مدرن و دســتگاه های جدید را به سیستم این صنعت وارد کرده  است 

که انتظار داشــته باشــند در جشــنواره چاپ داوران بتوانند در این حوزه شاهد 

تحوالت و نوآوری خالقانه باشند؟

در حوزه چاپ و صحافی، کدام دوره آموزشــی و سمینار تخصصی و تکنولوژی 

جدید در این صنعت ایجــاد یا برگزار کرده ایم که حوزه چاپ و صحافی ما تکانی 

بخورد و شاهد کاری جدید و نو باشیم.

پرســش دیگر اینکه شاخص های انتخاب کارهای چاپی از طرف داوران چقدر با 

شاخص های جهانی نزدیک است و چرا شاخص ها و استانداردهای انتخاب کارهای 

چاپی از طرف اداره کل چاپ ارشاد به دست اندرکاران این حوزه معرفی نمی شود.

و جای ســوال دیگر اینکه چرا وزارت ارشــاد با همکاری مسئوالن برگزاری 

نمایشــگاه چاپ و بســته بندی تهران یا در اســتان های مطرح در چاپ و در 

نمایشــگاه های آن ها، غرفه ای را به صورت نمونه به کارهای برگزیده جشنواره 

اختصــاص نمی دهــد و ضمــن نمایــش کارهای برگزیــده همــراه با عکس 

پدیدآورنــدگان، آنهارا در معرض دید عالقه منــدان قرار دهد تا باعث انگیزه و 

شوق بیشتر برای کارهای جدید باشد.

باید گفت داوران جشنواره هنگامی می توانند در این جشنواره به دنبال کارهای 

خالق ونوآورانه باشــند که از اداره کل چاپ ارشــاد بخواهند برای تولیدکنندگان 

و پدید آورندگان برنامه داشــته باشــند و در این راه به آن ها کمک کنند که در 

کارگاه های آموزشــی، کاربردی و حرفه ای شرکت کنند و با کسب اطالعات به روز 

و آشــنایی با تکنولوژی های جدید راه خالقیت و نوآوری را هموارتر سازند. در غیر 

این صورت خروجی جشــنواره چاپ هرگز خروجی خوبی نخواهد بود و بیشــتر 

تکراری و کلیشــه ای است و دور تسلسلی است که فقط ادامه دارد، بدون اینکه به 

تولید بهتر و جهانی این صنعت در کشور ما کمکی کرده باشد.

 دکتر حاجی محمد احمدی، سردبیر نشریه چاپ و نشر
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وظیفه همه 
اهالی چاپ، 
پیگیری مطالبات 
برجای مانده است

نامی از صنعت چاپ در 
بسته حمایتی دولت نیست!

از اول اردیبهشت ماه دستورالعمل 
اعطای وام های احیاگر صنایع کوچک و 
متوسط از طرف بانک مرکزی به بانک ها 
ابالغ شد که بر این اساس، 16 هزار 
میلیارد تومان برای رونق و راه اندازی 
صنایع تعطیل و نیمه تعطیل در نظر گرفته 
شد و تا سقف سه میلیارد تومان به هر 
واحد متقاضی پرداخت می شود. حجمی 
حدود 130 هزار میلیاردی تسهیالت دهی 
بانک ها در حالی برای چهارماهه نخست 
امسال ثبت شده که بیانگر رشدی نزدیک 
به 40 درصدی است و شدت گرفتن 
وام دهی بانک ها در این مدت است. در 
این بین 4 هزار بنگاه کوچک و متوسط 
تسهیالت بانکی دریافت کرده اند. پرسشی 
که در این بین مطرح است که سهم 
بنگاه های چاپی در این بسته حمایتی 
چیست؟ چرا با اینکه صنعت چاپ از 
فرسوده بودن دستگاه های چاپ رنج 
می برد و بسیاری از آن ها در اثر رکود 
دچار ورشکستگی و نابودی شده اند هیچ 
سهمی از این تسهیالت ندارد و هیچ کس 
در این خصوص اقدامی نمی کند. هر چند 
بسیاری از فعاالن این صنعت خواهان 
پاسخگویی از طرف دولتمردان در این 
خصوص اند ولی تا به امروز خبری از ارایه 
این تسهیالت به این صنف نشده است. 
آنچه در گزارش زیر می خوانید دیدگاه های 
اهالی این صنف است که برای پرداخت 
بسته حمایتی 16 هزار میلیاردی به صنعت 
چاپ چه باید کرد و راهکارها کدامند؟

   فاطمه مهدوی

 تبعیض صنفی
چرا  که  اینجاســت  ســوال 
ایــن بســته حمایتی شــامل 
در  نمی شــود؟  چــاپ  صنف 
شجاع،  غالمرضا  خصوص  این 
رییس تعاونی لیتوگرافان شهر 
تهران به اقدامات انجام شــده 
این صنــف اشــاره می کند و 
می گوید: با توجه بــه اینکه اکثریت قریب به اتفاق 
اهالــی صنعت چاپ مجوز و پروانه خود را از وزارت 
ارشاد دریافت می کنند ولی زمانی که برای دریافت 
تســهیالت به بانک ها رجوع می کننــد در بانک ها 
مجوزی که مربوط به وزارت صنایع است مورد تایید 
قرار می گیرد بنا براین بسته حمایتی مشمول حال 
همه چاپخانه داران نمی شود واین نوعی بی عدالتی 
صنفی اســت که جای سوال زیادی دارد. شجاع در 
رابطه با اینکه برای رفع مشــکالت چاپخانه داران 
برای اخذ بســته حمایتی چه اقداماتی شــده است 
افــزود: حدود 14 اتحادیه به بنــده وکالت دادند تا 
این مســاله را پیگیری کنم و به وزیر نامه نوشــتم 
تا پیگیر این موضوع باشــم و با معاونت فرهنگی و 
حتی با وزیر ارشــاد جلسه ای گذاشتم و قرار شد از 
طریــق آقای نعمت زاده وزیر صنایع این مســاله را 

پیگیری کنیم.
رئیــس اتحادیــه لیتوگرافان صنعــت چاپ در 
رابطــه با پیشــنهاد میــزان مبلغ تســهیالت به 
صنعت چــاپ افزود: از وزیر ارشــاد آقای جنتی 
خواســتم تا از 16 هزار میلیارد بسته حمایتی که 

به صنایع در نظر گرفته شــده است یک رقمی را برای 
اهالــی صنعت چاپ درنظر بگیرند یــا اینکه مثال از آن 
7500 واحــد، 500 واحد را به صنعت چاپ تعلق گیرد 
ولی هرچند در برخی از اســتان ها برای صنایع کوچک 
تســهیالتی را از بانک ها دریافت کرده انــد و در برخی 
مواقع چون بانک ها مشکل منابع دارند برای پرداخت با 
مشــکل مواجه هستند. وی در رابطه با شرایط گذاشتن 
وثیقه برای دریافت این وام ها گفت: این روند جزو قوانین 
تســهیالتی اســت و بانک ها نمی توانند مانند دولت قبل 
دستوری رفتار کنند در حال حاظر معوقات بانک ها با رقم 
باالیی به بانک ها باز نگشته است که این عدم تعادل نتیجه 

اعمال این قانون برای گیرندگان وام بوده است.

 سنگ اندازی بانک ها 
کنفدراســیون  رییس  الهوتــی، 
صادرات اتــاق بازرگانی ایران با بیان 
از پرداخت تسهیالت  بانک ها  اینکه 
بانکی به واحدهــای تولیدی امتناع 
می کنند گفت: این واحدها در تامین 
وثیقه های مورد نیاز ناتوان هستند و 
علیرغم تعیین این میزان اعتبار برای 
واحدهای تولیدی و صنعتی، این امر محقق نشده و بانک ها 
پرداخت تســهیالت را منوط به فراهــم کردن وثیقه های 
سنگین از ســوی متقاضیان کرده اند ضمن اینکه بانک ها 
برای ارایه تســهیالت از تولیدکنندگان وجه سپرده گذاری 
مطالبه می کنند. به گفته وی از آنجایی که آنان در تامین 
وثیقه ها ناتوان هستند بنابراین دسترسی تولیدکنندگان به 

منابع بانکی محدود می شود.
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الهوتی با بیان اینکه حمایت های دولت از بخش 
تولید در مراحل اجرا باید هدفمند باشد افزود: این 
در حالی است که سیستم بانکی نه تنها کمک کننده 
بخش تولیدی محسوب نمی شــود بلکه تسهیالت 
را بــه متقاضیــان دارای وثیقه های ســهل الوصول 

پرداخت می کنند.
رئیس کنفدراســیون صادرات اتــاق بازرگانی در 
خصوص اجرای بســته 16 هزار میلیــاردی برای 
صنایع چند مورد را متذکر شــد و گفت: 1- بسته 
حمایتــی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قرار بگیرد و متقاضیان دریافت تسهیالت از طریق 
این وزارتخانه به بانک های عامل معرفی شــوند 2- 
بانک هــا به آن عده از تولیدکنندگانی که بخشــی 
از بدهی هــای خود را به سیســتم بانکی پرداخت 
کرده اند نیز تسهیالت نمی پردازند و بابت سهم آزاد 

شده نیز تقاضای سپرده گذاری می کنند. 

پرداخت بسته حمایتی 16 هزار   جزئیات 
میلیاردی

ســبحانی،  رمضانعلــی 
صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
مجلــس در بیــان جزئیات 
بیشــتر در ایــن خصوص با 
بیــان اینکه 80 هــزار واحد 
مشغول  کشــور  در  صنعتی 
فعالیت هستند که بخشی از 
آن ها به دالیل گوناگون دچار مشکل شده اند گفت: 
یکی از برنامه های دولــت برای اجرای بهتر اقتصاد 
مقاومتی اســتفاده از ظرفیت های داخلی و حمایت 
از صنایع اســت و به همین منظور در ســال جاری 
برنامه ویژه ای برای حمایــت از این صنایع اجرایی 

در نظر گرفته شد. 
وی بــا بیــان اینکــه در راســتای حمایت از 
صنایع در سال 95 دولت حدود 10 هزار واحد 
صنعتی که به دلیل مشــکالت اقتصادی با نیمی 
از ظرفیت خود مشغول کار هستند را شناسایی 
9 هزار واحد مربوط  افزود: حدود  کرده اســت 
بــه صنایع کوچک و یک هزار واحــد مربوط به 
صنایع متوســط اســت و از ایــن رقم 13 هزار 
میلیــارد تومــان نیاز صنایــع کوچک و 3 هزار 
میلیارد تومان برای حمایت از صنایع متوســط 
مورد نیاز اســت که با تزریق ایــن کمک ها به 
200 هزار شــغل در کشور  180 تا  این صنایع 

شد. خواهد  احیاء 

سخنگوی کمیســیون صنایع مجلس با اشاره 
بــه اینکه در بودجه ســال 95 دولت را مکلف 
کرده اســت که با حــذف رایانــه 3 دهک پر 
درآمد مبلغ حاصل را در بخش اشــتغال هزینه 
بنابراین بخشــی از سود تسهیالت  افزود:  کند 
بانک ها که به موضوع تولید پرداخت می شــود 
می توانــد از این محل به عنوان یارانه باشــد و 
پرداخت این تسهیالت در سال 95 ارتباطی به 

حذف رایانه ها ندارد.

 محل تامین منابع بانک ها باید مشــخص 
باشد

آرمــان خالقــی، کارشــناس 
اقتصــادی در خصــوص محل 
تامیــن منابع بســته حمایتی 
گفت: هرســال بانــک مرکزی 
آمار تفکیکی تسهیالت اعطایی 
بانک هــا در بخش های مختلف 
صنعتی، خدماتی، عمرانی و... را 
اعالم می کند وپرداخت منابع بانکی برای تسهیالت 16 
هزار میلیاردی بستگی به این دارد که آیا دولت می تواند 
این منابع را تامین کند یا خیر دولت این پول را یا باید از 
منابع آزاد شده حاصل از لغو تحریم ها پرداخت کند و یا از 
محل درآمدهای ریالی مربوط به صندوق توسعه ملی و یا 
اینکه اصوال در بودجه ساالنه پیش بینی این میزان وام را 
کرده باشد واگر دولت بتواند این تسهیالت را پرداخت کند 
نوید خوبی برای بخش تولید خواهد بود و آن چیزی که 
بسیار مهم است چگونگی تخصیص عادالنه، هوشمندانه و 
هدفمند این منابع به صنعتگران و رصد کردن نحوه هزینه 

کرد این منابع برای درست است.

 اصنــاف و معادن مشــمول وام 16 هزار 
میلیاردی نمی شوند

علــی یزدانی، معــاون وزیر 
صنعت با بیان اینکه »واحدهای 
صنفی« و »معادن« نمی توانند 
از تسهیالت 16 هزار میلیاردی 
احیاگر صنایع اســتفاده کنند 
ایــن دو بخش  احتماال  گفت: 
در مرحله بعد بــه طرح اضافه 
می شوند که در این صورت دو تا سه هزار میلیارد تومان 

به میزان تسهیالت افزوده خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی بــا بیان این که ارزیابــی واحدها و طرح های 
صنعتی برای اعطای وام های احیاگر صنایع کوچک و 
متوسط در حال انجام اســت، گفت: بر اساس آخرین 
آمار به دست آمده در کل کشور حدود 15 هزار واحد و 
طرح برای دریافت این وام ها تا سقف سه میلیارد تومان 
ثبت نام کردند. بر اساس اخباری که قبال مطرح شده 
است این اعتبارات به صنایع کوچک با اشتغال زیر 50 
نفر، صنایع متوسط با اشــتغال بین 50 تا 100 نفر و 
طرح هایی که باالی 60 درصد پیشرفت داشته اند تعلق 
می گیرد، اما این فقط درباره صنایع کوچک، متوســط 
و طرح هایی صدق می کند که مجوز فعالیت خود را از 

سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده باشند.

 بر اساس آخرین آمار به دست آمده 
در کل کشور حدود 15 هزار واحد و 
طرح برای دریافت این وام ها تا سقف 
ســه میلیارد تومان ثبت نام کردند
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نفس تعاونی های 
صنعت چاپ به 
شماره افتاده...

گزارشی از مسایل
 و مشکالت تعاونی های 
صنعت چاپ ایران
 به مناسبت 13 شهریور، 
روز تعاون

امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور 
به شمار می رود که می تواند در بهره وری 
بهینه از شرایط زندگی، کار و تولید،  
توسعه زیرساخت های عمرانی، ایجاد 
فرصت های شغلی، ارتقای سطح درآمد و 
وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه 
کشورهای توسعه یافته نشان می دهد 
که تعاونی ها بهترین و دموکراتیک ترین 
سازمان ها و تشکل هایی هستند که موفق 
شدند اسباب تجمیع سرمایه های خرد 
و نیروهای خالق و مستعد و با انگیزه را 
برای انجام کارهای گروهی و کارآفرینانه 
فراهم کنند.

   فاطمه مهدوی

در حال حاضــر برابر آمارهای منتشــره 198 هزار چه کسی باید به داد برسد؟
تعاونی ثبت شــده در کشور وجود دارد که 43 درصد 
آن ها غیر فعال و راکد هســتند. این امر نشان می دهد 
که مزیت های اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها و تعریف 
صحیح از فعالیت و کارکرد تعاونی باید فرهنگ سازی 
شــود؛ همچنین 45 میلیون نفر در کشور عضو شبکه 
تعاونی ها هستند که ایران را جزو کشورهای پیشرو در 

این زمینه قرار داده است.
علیرغم آنکه توسعه تعاونی ها بر اشتغالزایی و افزایش 
درآمدهای سرانه کشــور تاثیرگذار است و مزیت های 
نهفتــه در این بخش بر کســی پوشــیده نیســت اما 
متاســفانه ســهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار 
ناچیز اســت؛ به نحوی که آمارها گویای ســهم 3. 8 
درصد تا 5 درصد و بعضا 8 درصدی بخش تعاون است 
که این تناقض آماری نیز خود از عدم بدســت آوردن 
و پایش و اســتخراج دقیق آمارهــای بخش تعاون در 
محاســبات کالن اقتصاد کشــور حکایت دارد، با این 
حال بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توســعه باید به 
ســهم 25 درصدی از اقتصاد دست یابد سهمی که با 
گذشــت سه سال از اجرای برنامه و در حالی که کمتر 
از دو سال دیگر به اتمام آن باقی مانده هنوز ارتقا پیدا 
نکرده و تعاون را از دســتیابی به جایگاه حقیقی خود 

بازداشته است.
اگــر چه تا رســیدن به ســهم 25 درصــدی پیش 
بینی شــده در برنامه پنجم فاصله بسیاری هست اما 
مسووالن بخش تعاون امیدوارند تا از ظرفیت تعاونی ها 
در همین زمان اندک به خوبی استفاده و اهداف توسعه 

این بخش محقق شود.

 مزیت های بخش تعاون
تعاونی ها دموکراتیک ترین ســازمان های روی زمین 
هســتند که اعضــای آن صاحبان اصلی را تشــکیل 
می دهند. هــر تعاونی کارکرد خاص خــود را دارد به 
نحوی که تعاونی های کشاورزی نیازهایی چون تامین 
نهاده ها و بازاریابی کاال را بر طرف می کنند، تعاونی های 
مصرف، کاال و خدمات مورد نیــاز را با کیفیت برتر و 
قیمــت نازل در اختیار مــردم می گذارند، تعاونی های 
مسکن امکان خانه دار شدن را به افراد با درآمد پایین 
می دهند، تعاونی های بیمه، مشاغل آزاد و کوچک را از 
خطرات حفظ می کنند، تعاونی های گردشگری فرصت 
گذران اوقات فراغت و مســافرت را فراهم می کنند و 
تعاونی های عمران روســتایی با هدف توســعه جوامع 
محلی و گسترش مراودات و ارتباطات شکل می گیرند.

هم اکنون 70 درصد تعاونی های ثبت شده در کشور 
در بخش هــای مختلف اقتصادی فعالنــد که این امر 
مزیت های بالقوه این بخش مردمی را آشــکار می کند. 
بیــش از 50 درصد تعاونی های کشــور را تعاونی های 

تولیدی تشــکیل می دهند، 40 درصد اشــتغال کشور در 
دست تعاونی ها است و تعاونی ها 50 درصد ساخت و ساز 
کشــور را بر عهده دارند که این آمارها گویای موفقیت و 

ظرفیت های باالی بخش تعاون است.
ســرمایه اصلی بخش تعاون، تجمیع سرمایه های خرد 
مردم اســت که به منظور توسعه اشــتغال و تولید به کار 
می رود چراکه یکی از اهدافی که برای گسترش تعاونی ها 
پیش بینی شده جمع آوری نقدینگی و سرمایه های اندک 
مردم در تعاونی هایی است که تولید و اشتغالزایی مناسبی 
داشــته باشــند از این رو طبقه کارگر و کشــاورز و افراد 
متوسط جامعه که با سرمایه اندک امکان انجام کار مفید را 
ندارند می توانند سرمایه خود را در کنار دیگر سرمایه های 
خرد تجمیع کنند تا به این طریق هم فرصت های اشتغال 
را نصیب خود کنند و هم توان اقتصادی خود را باال ببرند.
از ســویی دیگر تعاونی ها از طریق واگذاری امور و 
اختیارات به مردم، توســعه خدمات اجتماعی و ایجاد 
فرصت های برابر برای پیشــرفت و ترقی زنان، زمینه 
رشد و توســعه اقتصادی اجتماعی و در نهایت بهبود 

عملکرد شــرکت های تعاونی را فراهم می کنند.

 مسئوالن تعاونی های حوزه چاپ چه می گویند؟
تعاونی  غالمرضا شــجاع، مدیرعامــل 
سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پالک و 
چاپ اسکرین در خصوص نقش تعاونی ها و 
تاثیر آن ها بر صنایع مختلف از جمله صنعت 
چاپ گفت: نقش تعاون در اقتصاد کشــور 
با اهمیت و با دید بلند در قانون اساســی 
کشور می باشد و از 35 سال پیش در قانون اساسی اعالم کردند 
که شــرکت های تعاونی، شامل تولیدی، توزیعی و خدماتی در 
اقتصاد کشــور 25 درصد جایگاه گردش مالی را داشته باشند 
ولی متاسفانه هیچکدام از دولت ها برای قوت بخشیدن به جایگاه 
تعاونی تالش نکردند و به دلیل این عدم توجه و اهمیت ندادن 
به تعاون، در حال حاضر سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی 

حداکثر به حدود 5 درصد رسیده است.
 شــجاع با بیان اینکه تاکنون دولتمردان ما اعتقادی به 
تعاون نداشته اند، افزود: متاسفانه هیچکدام از دولت ها به 
ســمت پیشبرد تعاونی در ایران نرفتند، چه بسا تعاونی ها 
می تواننــد در تهیه و توزیع عادالنــه هر محصولی که در 
حوزه آن خصوصا صنایع باشد اقدام مناسبی انجام دهند 
چرا که آمارها حاکی از آن است که بیش از 900 میلیون 
نفر در دنیا عضو شرکت های تعاونی های مختلفی هستند 

که در عدالت اقتصادی نقش اساسی دارند.
مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان ایــران تعداد تعاونی های 
پیش از انقــالب را حدود 1800 شــرکت تعاونی عنوان 
کرد و افزود: کم کم آمار تعاونی ها در ســال 92 به حدود 
173 هزار تعاونی رســیده اســت که عدم موفقیت تعاون 
در کشــور ما به نظر بنده ســه دلیل دارد که عبارتند از: 
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1- دولتمردان اعتقادی به تعاون نداشتند، بنابراین 
حمایتی نکردنــد 2- نیروهای متخصص و کاردان 
در شرکت های تعاونی حضور نداشتند 3- با حضور 
افراد سیاســی و ثروتمند در راس تعاونی ها، مردم 
که سهامداران شرکت تعاونی بودند اعتقاد راسخ به 
روســا و هیات مدیره ها نداشتند. اما بعد از انقالب 
در حوزه صنعت چاپ حدود 5 شــرکت تعاونی به 
وجود آمد که در اوایــل کار فعال بودند اما امروزه 
3 شرکت تعاونی که عبارتند از: 1- شرکت تعاونی 
کاغذ و مقوا 2- شــرکت تعاونی ناشران 3- شرکت 
تعاونی صنف صحافان که تعطیل هستند. البته این 
آمار مربوط به تهران است و در دیگر شهرها حدود 
85 درصد شــرکت های تعاونی در حال تعطیلی یا 
نیمه تعطیــل بوده و یا نامه اعــالم عدم فعالیت به 
وزارت تعــاون ارائــه داده اند و در حــال حاضر دو 
شرکت تعاونی در تهران به نام های شرکت تعاونی 
چاپخانه داران و ســازندگان کلیشه و لیتوگراف که 
عمال به ســختی فعالیت می کنند و این برمی گردد 

به همان سه دلیلی که در ابتدای بحث گفتم.
وی با گله مندی از اینکه شرکت تعاونی سازندگان کلیشه 
و لیتوگراف تحت هیچگونه حمایت دولتی می باشد و در 
سال گذشته 15 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با توجه به شــناختی که از شرکت تعاونی ما داشتند و 
اینکه تنها تعاونی تخصصی در این حوزه در کشور است 
و به وزارت ارشاد جهت حمایت نامه نوشتند ولی دریغ 
از یک ریال کمک. الزم به ذکر است که شرکت تعاونی 
سازندگان کلیشه و لیتوگراف که واردکننده زینک افست 
بوده که در کشور تولید نمی شود و تعاونی ما در این زمینه 
بســیار فعال می باشد و 90 درصد مواد مصرفی اعضای 
شــرکت تعاونی ما کاالهای وارداتی هستند و در کشور 
تولید نمی شود و قبال 95 درصد زینک را از ایتالیا و آلمان 
وارد می کردیم و 5 درصد مابقی از کره جنوبی می آمد که 
البته بعد از سال 2007 که تحریم ها قوت گرفت، در سال 
2008 بود که به سمت واردات از چین رفتیم و در حال 
حاضر 98 درصد واردات زینک از کشــور چین صورت 
می پذیرد. همچنین با توجه به اینکه در نمایشگاه دروپا 
2016 نیز بزرگ ترین غرفه تخصصی مربوط به زینک 
شرکت کونیتا که تعاونی ما نماینده انحصاری آن است 
حضور داشت متاسفانه برخی از واردکنندگان زینک های 
درجه 2 و 3 وارد کشور می کنند و با قیمت و با کیفیت 
پایین عرضه می کنند ولی شرکت تعاونی با توجه به اینکه 
حرفه ای ترین لیتوگرافان کشور عضو آن هستند هیچ گاه 

به دنبال کاالهای درجه 2 و 3 نمی رود. 
شــجاع در خصوص نبود حمایت دولتی خصوصا 
ســازمان امور مالیاتی از تعاونی افزود: متاســفانه 
شــرکت ما که قانونــی عمل می کنــد و با کارت 
بازرگانــی معتبر اقدام بــه واردات زینک می نماید 
و فقــط در فاکتورهــای قانونی اقــدام به فروش 
می کند، مورد حمایت دولت نیســت. در این میان 
سازمان امور مالیاتی به وظیفه خود به خوبی عمل 
نمی کند که در چهارچوب قانون، با فروشــندگان 
زینــک که اقدام به فروش بــدون فاکتور می کنند 
برخورد کند ولی بازرگانانی هســتند که از طریق 
قاچاق و کارت یکبار مصرف اقدام به واردات زینک 
می کننــد و چه بســا مالیات بــر ارزش افزوده را 
مانند بقیه پرداخــت نمی کنند و همین ناهنجاری 
شــرکت های  فعالیت  به  جبران ناپذیری  لطمــات 
تعاونی زده اســت. ما قانونی کار می کنیم اما اعضا 
می ترســند از ما زینک خریداری کنند. در تهران 
حدود 10 فروشــگاه زینــک و فیلم بــدون ارائه 
فاکتور قانونی فعال هســتند و وزارت دارایی اصال 
اهمیتی بــه فعالیت آن ها نمی دهد کــه این کاال 
از کجا آمده اســت. البتــه وزارت دارایی تا مهرماه 
امســال به واردکنندگان و فروشگاه ها مهلت داده 
اســت تا اینگونه کاالها را که بعــد ازاین زمان هر 
کجا باشــند حتی اگر در لیتوگرافی و بدون فاکتور 
قانونی قاچاق محسوب می شوند و اعضای ما از روی 
ناآگاهی خرید می کنند را جمع آوری کند. زیرا اگر 
لیتوگــراف فاکتور قانونی با کد اقتصادی نداشــته 

باشد گرفتار سازمان امور مالیاتی می شود. 
وی در مورد اینکه آیا اختالفی بین اتحادیه و تعاونی 
وجود دارد متذکر شد: اختالفی میان ما نیست و اگر هم 
باشد اختالف مالک و مستاجری است و هر جا مشکلی 
باشــد همدیگر را کمک می کنیم. من انتظاری که از 
اتحادیه دارم این است که با کمک متخصصین مالیاتی 
برای اعضای خود کالس آموزشی بگذارد تا گرفتار وزارت 
دارایی و مالیات بر ارزش افزوده نشــوند و اکثرا از روی 
ناآگاهی است. اگر تنها یکی از این فروشگاه شناسایی 
شود که در آینده شناسایی خواهند شد کافی است اسم 
10 مورد از کارگاه های لیتوگرافی که از این فروشگاه های 
غیرقانونی زینک بدون فاکتور می خرند مشخص شود و 
چون آن ها بدون فاکتور خرید می کنند کاالی قاچاق 
محسوب می شــود و به دردسر می افتند و اگر آن ها از 
تعاونی ها خریداری کنند مطمئنا به نفع آن ها خواهد بود 
و تعاونی باعث ثبات و تنظیم قیمت در بازار آزاد می باشد. 
اگر تعاونی ما مانند تعاونی های دیگر حوزه صنعت چاپ 
کارش به تعطیلی برســد مانند آن ها ضربه نمی خورد. 
حتما با توجه به اینکه کاالی ما از خارج وارد می شــود 

حداقل قیمت زینک دو برابر خواهد شد.

 گرانی نرخ ارز یکی از دالیل مهم تعطیلی 
تعاونی ها ست

رییــس  ادیمــی،  مســعود 
تعاونی  مدیــره  هیات  ســابق 
چاپخانه داران استان مرکزی در 
ارتباط بــا وضعیت تعاونی های 
چاپ در اراک افزود: تعاونی در 
شهر ما فعال نیســت بنابراین 
عدم فعالیت اعالم کرده ایــم. البته گرانی نرخ ارز 
یکــی از دالیل عمــده این وضعیت اســت با این 
وجود تعاونی هــای کوچک خیلــی موفق نبودند 
البته تعاونی های بزرگ به مراتب به جهت سرمایه 

فعال تر هستند. 
 ادیمی با اشــاره به اینکه تعاونی در صنعت چاپ 
یعنــی توزیع کاال به قیمت مناســب اســت افزود: 
معمــوالدر تعاونی ها حــدود 90 درصد محصوالت 
ما وارداتی اســت و در کشــور تولید نمی شود و 10 
درصد باقی مانده در داخل کشور تهیه می شود البته 
در تهران شرکت های تعاونی نسبت به شهرستان ها 
فعال تر اســت. تعاونی، کاالهــا را بین اعضا با قیمت 
پایین تری عرضه می کند و چون 90 درصد مواد اولیه 
کاغذ اســت پس نقش تعاونی این است که در این 
میان اگر کاغذ گران شد تعاونی ملزم می شود که کاال 
را به قیمت مناسب عرضه کند و تعاونی ها باید اعضای 
زیاد داشــته باشند تا هزینه های خود را تامین کنند 
ولی در شهرستان چون تعداد اعضا کم است سرمایه 
الزم جمع آوری نمی شــود بنابراین موجب تعطیلی 
تعاونی ها می شود و البته تعاونی لیتوگرافان نسبت به 
تعاونی چاپخانه داران چون کارشان توزیع لینک است 

بنابراین کمی فعال تر هستند.

بازار کاال دغدغه اصلی  از   حذف دالالن 
تعاونی هاست

مهدی نصیرزاده، مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شــرکت تعاونی ناشــران خراسان 
رضوی در خصوص نقش تعاونی ها 
در صنعــت چاپ گفــت: در حال 
حاضر ایــن دید گاه وجود دارد در 
شــرکت تعاونی محصوالت کوپنی 
عرضــه کنیم و عمــال این روحیه 

تعاون نیســت. چون ما درک درستی از فلسفه تعاون 
نداریم در حالــی که تعاونی ها می توانند در ســطح 
گسترده ای خدمات رسانی کنند. مثال می گوییم فالن 
محصول را عرضه می کنیم با قیمت بازار بنابراین اگر 
هم گران هست باز از تعاونی ها باید خریداری شود تا 

پا برجا بماند و این همان روحیه تعاون است. 
نصیرزاده با ذکر مثالی در رابطه با دیدگاه و نگرش 
بــه تعاونی ها گفت: در زمان دفاع مقدس شــرایط به 
گونه ای بود که تعاونی ها مجبور به رساندن مایحتاج و 
کاالهای ضروری به دست مردم بودند که با سوبسید 
دولتــی کاالهــا عرضه می شــد اما بعد از بــه پایان 
رســیدن جنگ فعالیت تعاونی ها به این شکل جمع 
شــد یعنی تعاونی ها کاالها را ارزان وارد می کردند و 
مردم قیمت ها را با بازار قیاس می کردند و با توجه به 
قیمت مناســب کاال از تعاونی ها کاالها را می خریدند 
اما متاسفانه همان طرز فکر در جامعه رایج است. این 
جریان برای زمان جنگ بــود، در حال حاضر چنین 
اتفاقی در بــازار آزاد رخ نمی دهد و ما امیدواریم که 
بحث تعــاون برگردد به جایی که اجزای مختلف یک 
تیم بتوانند یک موسسه تعاونی خوب تشکیل دهند. 
مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران خراسان رضوی با 
اشاره به اینکه اگر روحیه تعاون در افراد تشکیل شود 
تعاونی می تواند بالنده باشد افزود: با توجه به ملزومات 
صنعــت چاپ، تعاونی ها می توانند در زمینه واردات و 
ســاخت بیشتر فعال باشند. متاســفانه در حوزه نشر 
در بخش توزیع کتاب خیلی موفــق نبودند بنابراین 

شرکت های تعاونی هم فعال نیستند.
عضو هیات مدیره شــرکت تعاونی ناشــران خراسان 
رضوی در مورد اختالف نظر میان اتحادیه ها و تعاونی ها 
گفت: تعاونی ها بیشتر به دنبال کارهای صنفی هستند در 
صورتی که تعاونی ها تشکل های اقتصادی هستند و باید 
پیگیر مشکالت اقتصادی باشند و اتحادیه ها مشکالت 
حقوقی صنف را برطرف می کنند و این دو فعالیت دارای 

دو ساختار متفاوت است.
وی بــا بیان اینکه حذف دالالن از بازار کاال دغدغه 
اصلی تعاونی ها اســت افزود: در بحــث تعاونی برای 
افزایش ثروت تعاونی، تالش نمی کنیم بلکه در راستای 
ارایه خدمات برای اعضا هستیم و سعی داریم در بازار 
واســطه ها میانجی شویم و واســطه ها را حذف کنیم 
البته علت اصلی تعطیلی تعاونی ها در شهرستان ها به 

عدم درک درست از تعاونی ها برمی گردد.

 تعاونی ها و تخفیف خرید کاال
داوودی پــور،  محمدمهــدی 
و  ناشــران  تعاونــی  مدیرعامــل 
کتابفروشــان تهــران در خصوص 
وضعیت و مشــکالت شرکت های 
تعاونــی گفت: با توجــه به اینکه 
بحــث حــدود 60 هزار شــرکت 
تعاونی مطرح است و این مشکل عمیق تر از این است 
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که در چنــد خط تعریف شــود و در حال حاضر 
تعاونی ها تقریبا در حال تعطیلی هستند.

تعاونی ها  مشــکالت  در خصوص  داوودی پــور 
افزود: تعاونی ها با ســرمایه های انــدک گرد هم 
جمع می شــوند تا بتوانند قدرت خرید بیشــتری 
داشته باشند و از تخفیف خریدهای کالن استفاده 
کنند و اگر بخواهند با ســرمایه اندک خرید کنند 
چون قدرت خرید پایینی دارند بنابراین کاالهای 
کمتری می خرند و مشــمول تخفیف نمی شــوند. 
از طرفی شــرکت های تعاونی با دو مشکل عمده 
درگیر هســتند؛ عدم حمایــت و رکود اقتصادی، 
یعنی برای تشــکیل یک تعاونی افراد ضعیف دور 
هم جمع می شــوند و فشــار بیشــتری هم گروه 
متحمل می شــود چــرا یــک وزارتخانه ای تالش 
می کند تــا بودجه خوبی را از ســهم بودجه های 
کشــور دریافت کند وهدفش این اســت که فقط 
می خواهد خودش را سرپا نگه دارد در هر صورت 
امروزه وجود تعاونی را طبق عادت گذشته می بینم 
نه وجود ضرورتی چــون تعاونی ها هیچ انگیزه ای 
برای اعضا ایجاد نمی کنند تا آن ها را جذب کنند.

مدیرعامل تعاونی ناشــران و کتابفروشان تهران 
در خصــوص اینکه شــرکت های تعاونی نقشــی 
در بالندگــی صنعت چاپ ندارند افزود: شــرکت 
تعاونی ما جزو تعاونی ناشــران اســت منتهی هم 
ردیف صنف چاپ نیز هســتیم و طبیعی است ما 
در خیلی از مســائل از هم جدا نشــدنی هستیم 
بنابراین تعاونی های چاپ هم دچار همین معضل 
هســتند و ناتوانی تعاونی ها به خاطر کم تجربگی 
و ســواد کم در ارتباط با کارشــان نیست بلکه به 
خاطر این است که تعاونی ها به یک حمایت ویژه 
نیاز دارند و مشکالت آن ها چون دامنه گسترده ای 
دارد بنابراین باید به میزگرد تبدیل شــود. شرکت 
تعاونی ما به ســه متولی از جمله وزارت ارشــاد، 
وزارت صنعت معدن و تعاون وابسته است و عمال 

باید به یک وزارتخانه مرتبط باشیم.

به تعاونی ها   خرید محصوالت بی کیفیت 
ضربه می زند

سیروس کاشیگر، رییس هیات 
مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز 
غربی  آذربایجان  چاپخانه داران 
در رابطــه با نقاط ضعف و قوت 
ضعف  نقاط  می گوید:  تعاونی ها 
و قوت تعاونی بســتگی دارد به 
اینکه به کدام استان مربوط می شود البته شرکت 
ما استانی است و مربوط به استان آذربایجان غربی 
اســت، اگر بخواهیم یک محموله کاغذ وارد کنیم 
این سرمایه را تعاونی ها ندارند، بنابراین دولت هم 
در این زمینه کمک نمی کنــد و موجب تعطیلی 

تعاونی می شود.
کاشیگر در مورد کیفیت کاالهای وارداتی افزود: 
زینکی که از تایوان می خریدیم االن از کشور چین 
تهیه می شــود که با قیمــت و کیفیت پایین تری 
وارد کشور می شود و اعضا بدون هیچ آگاهی کاال 
می خرند و این جریان موجب بدنامی تعاونی های 
اســتان ما می شــود چرا که آن ها از کیفیت کاال 

اطالعی ندارند. 
رییس هیات مدیره شــرکت تعاونی تامین نیاز 
چاپخانــه داران آذربایجان غربــی در مورد نقطه 
ضعــف عملکرد تعاونی ها افــزود: یکی از کارهای 
موثری که باید انجام شود این است که در استان 
دوره های آموزشــی برای اعضا نداریــم و تعاونی 
لیتوگرافان تهران به ورشکســتگی کشــیده شده 
اســت چه بسا اگر شــرکت تعاونی 200 میلیون 
جنــس وارد کند این مبلــغ در هزینه های جاری 
تعاونی موجود نیســت بنابراین باید بانک ها برای 
رفع این مشکل به شرکت ها تسهیالت الزم را ارایه 
بدهد که متاسفانه این همکاری انجام نمی شود و 

موجب تعطیلی تعاونی ها می شود.

 عوامل موثر بر ناکارآمدی تعاونی ها
فلسفه تشکیل تعاونی ها تجمیع شدن سرمایه های 
خرد و اندک افراد اســت اما به گفته کارشناســان 
بسیاری از اعضای تعاونی ها که دارای شغل ثابت اند 
به تشکیل تعاونی به چشم سرگرمی نگاه می کنند 
و از انجام تعهدات ســرباز می زنند. فقدان مدیریت 
شایسته و توانمند، عدم بهره مندی از آموزش های 
الزم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز از دیگر 
علل ناکارمــدی تعاونی ها به شــمار می رود و در 
برخی موارد اگر ســوء مدیریت ها به نتیجه نرسد 

منجر به انحالل تعاونی می شود.
در عیــن حال یکی از علل رکود برخی تعاونی ها 
اختالفات میــان اعضا عنوان می شــود که درصد 
ناچیــزی از رکــود را در برمــی گیــرد و غالبا با 
راهنمایــی گرفتن از واحدهای مشــاوره اتاق های 
تعاون و ادارات کل تعاون اســتانی این مشکل به 
سرعت برطرف می شــود، تحصیالت کم اعضا نیز 
درصد کمی از علل ناکارآمدی تعاونی ها را موجب 

می شود.
کارشناســان تاکید دارند در ســال های اخیر به 
دلیل عدم حمایت بانکی، نبود نقدینگی و سرمایه 
در گردش برخی از تعاونی ها در سراشــیبی رکود 
قرار گرفتند که شــاید بتوان گفــت عامل اصلی 
غیرفعال بودن این دسته تعاونی ها و در واقع رکود 
آن ها بوده اســت، برخی از تعاونی های غیرفعال به 
دلیل نوع کاربری صرفه اقتصادی ندارند که با ارائه 
مشــاوره های الزم امکان تغییــر کاربری و احیای 
دوباره را به دســت می آورنــد، همچنین به لطف 
وجود بانک توســعه تعاون به عنوان بازوی مقتدر 
مالی و بانک اختصاصی بخش تعاون که با سرمایه 
دولت راه اندازی شــده اســت بخشی از مشکالت 
نقدینگی تشــکل های تعاونی در ســال های اخیر 

مرتفع شده است.

 علل رکود برخی تعاونی ها چیست؟
اتحادیه های  تعاونی های غیرفعال، شــرکت ها و 
تعاونی هســتند که بیــش از یک ســال متوالی 
هیچگونه فعالیت اقتصادی و عملکرد مالی مناسب 
در زمینه موضوع فعالیت خود نداشــته باشند. بنا 
به گفتــه مقامات بخش تعاون، هم اکنون نیمی از 
تعاونی های غیرفعال کشور قابلیت احیا دارند که با 
ارائه کمک های مالی و مشاوره های حقوقی می توان 
آن هــا را احیا کــرد در این راســتا تعیین تکلیف 
تعاونی های راکد و غیرفعال یکی از سیاســت های 
مهم و اثرگذار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 

روی کار آمدن دولت یازدهم بوده است.
بر این اساس از ســوی علی ربیعی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی دســتور کاری به تمام ادارات 
کل تعاون کشور ارسال شــده تا با تعیین تکلیف 
تعاونی های راکد، آن دسته تعاونی هایی که قابلیت 
برگشــت به چرخــه اقتصاد را دارند شناســایی و 

آن هایی را که فاقد توجیه الزم هستند، منحل کنند.
این کار موجب می شــود تا در یک دوره زمانی مشخص 
نسبت به عملکرد تعاونی های مذکور شفاف سازی شده و 
هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند همچنین تعاونی های 
غیرفعالــی که از قابلیت های مدیریتــی و مالی الزم برای 
ورود بــه چرخــه فعالیت هــای اقتصــادی برخوردارند، 
شناســایی و مورد حمایت های مالی و اعتباری و فنی قرار 
بگیرند؛ تعاونی هایی هم که توجیه اقتصادی و فنی خود را 
از دست داده یا دوره زمانی فعالیت آن ها به پایان رسیده 

است در فرایند انحالل قرار بگیرند.
از زمان تشــکیل دولت یازدهم تاکنون آسیب شناســی 
جامعی از آخرین وضعیت تعاونی ها در کشور صورت گرفته 
و مقرر شــده تا همه فعالیت های مربوط به حوزه اشتغال و 
رفاه اجتماعی در قالب تعاون دنبال شــود، از این رو وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تحقق منویات مقام معظم 
رهبری، بســته جامعی از سیاســت ها، راهبردها و اقدامات 
الزم جهت ارتقای بخش تعاون و توســعه و توانمندســازی 
تشــکل های تعاونی را در قالب یک نقشه راه تهیه کرده که 
به طور حتم چشم انداز روشن بخش تعاون کشور خواهد بود.

امــروز تعاونی ها نقــش موثر و ارزشــمند خود را در 
بســیاری از ماموریت های کالن اقتصــادی و اجتماعی 
به نمایش گذاشــته و توانمندی های خــود را به اثبات 
رســانده اند، حضور بخش تعــاون در برنامه های کالن 
دولت از جمله طرح ســهام عدالت، طرح مســکن مهر 
و توزیع ســبد کاالی حمایتی، مشارکت در ساخت و و 
تکمیل نیروگاه ها و پاالیشــگاه ها، راه اندازی تعاونی های 
بزرگ ســهامی عام و فراگیر ملی، تشــکیل تعاونی های 
توســعه عمــران شهرســتانی، وجــود شــبکه عظیم 
تعاونی هــای مصرف، توزیعی و تولیدی، راه اندازی بانک 
و بیمه تعــاون و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری همه 
و همه نشــان از پتانســیل ها و قابلیت های باالی بخش 

تعاون دارد.
به گفته کارشناســان بدون تردید کمبود نقدینگی و 
ضعف مدیریتی یکی از اصلی تریــن علل عقب ماندگی 
بخش تعاون در ســال های گذشــته بوده که تزریق به 
موقع منابع مالی و اختصاص تســهیالت بانکی مناسب، 
امکان رفع چالش ها و مشکالت پیش رو را فراهم کرده 

است.
فعــاالن بخش تعاون بر این باورند که ریشــه بســیاری از 
ناکامی های بخش تعاون ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، 
نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی، 
عدم کاهش تصدی گری های دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات 

و عدم حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی ها است.
بــا توجه بــه اهتمام و تالش وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی برای ارتقای جایگاه بخــش تعاون و همچنین 
تاکید قانون سیاســت های اصل 44 و قانون برنامه پنجم 
توسعه مبنی بر ضرورت افزایش سهم و کارایی این بخش 
در اقتصاد ملی، شایسته است که مسیر پویایی، بالندگی و 
توسعه هرچه بیشتر تشکل های تعاونی ها در کشور هموار 
و اعتقــاد به فرهنگ تعاونی به عنــوان یک تفکر و ارزش 

ملی در کشور نهادینه شود.





رونق صادرات 
صنایع غذایی 
ایران به دیگر 
کشورها

هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع غذایی و 
ماشین آالت مشهد برگزار شد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
غذایی و ماشین آالت مشهد با حضور 
75 شرکت خارجی و 140 شرکت داخلی 
شرکت کننده های خارجی از کشورهای 
هند، پاکستان، لهستان، آلمان، فرانسه، 
ایتالیا، قزاقستان، اوکراین، بلژیک، 
جمهوری چک، چین و ایران هستند 
برگزار شد.

استان خراسان رضوی از دیرباز قطب 
محصوالت غذایی متنوع بوده است و با 
گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی به 
دلیل فراهم بودن امکانات صنایع غذایی 
امروز از جایگاه قابل توجهی در این 
استان برخوردار است، از طرف دیگر 
همسایگی با کشورهایی مثل افغانستان 
و پاکستان نیز باعث شده تا این مهم 
اهمیت بین المللی یابد. در همین راستا 
برگزاری نمایشگاه بین المللی در این 
استان اهمیت دو چندان می یابد. برگزاری 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
غذایی و ماشین آالت مشهد که در 
تاریخ 4 تا 7 شهریورماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی خراسان، برگزار 
شد، فضایی برای عرضه این دستاوردها 
به مشتریان و نمایندگان سایر کشورها 
شد. گزارشی که در پی می آید به تشریح 
روند برگزاری این نمایشگاه و دیدگاه های 
موجود می پردازد.

 اصالح و بازبینی نمایشگاه
برگزاری  مجــری  ایرانی،  حامد 
نمایشــگاه تخصصی و بین المللی 
صنایــع غذایی با ذکــر این نکته 
که ایــن نمایشــگاه از دیرباز در 
اما روند  این استان برگزار می شد 
برگزاری این نمایشگاه از سه سال 
گذشــته اصالح شد و در مســیر درست قرار گرفت. از 
سال 92 به بعد شرکت برساز رویداد برگزاری نمایشگاه 

بین المللی صنایع غذایی در مشهد را بر عهده گرفت.
وی در ارتبــاط با برگزاری نمایشــگاه صنایع غذایی 
مشــهد در ســال 95 و تفاوت آن با سال های گذشته 
عنوان کرد: نمایشگاه صنایع غذایی مشهد از سال 92 
به بعد برای اولین بار بسیار متفاوت از سال های قبل از 
آن برگزار شد و تنها ایراد آن پیش از سال 92 همواره 
تمرکز بیش از حد این نمایشــگاه در مسایل حاشیه ای 
مثل به نمایش گذاشــتن غذاهای محلی، پخت نان و 
آش و... بود. البته این مسایل همواره جزیی از نمایشگاه 
صنایع غذایی اســت اما اصل نمایشــگاه نیست و این 
مســاله همواره اعتراض همگان را نسبت به نمایشگاه 

صنایع غذایی استان منجر شد.
ایرانی افزود: در سال 92 شــرکت برساز رویداد برگزاری 
نمایشــگاه صنایع غذایی اســتان را بر عهده گرفت و از آن 
پس در راستای اعمال تغییرات گام برداشتیم، این در حالی 
بود که انتظار شــرکت کنندگان، بازدیدکنندگان و فعاالن، 
ارتباط گیری، پیدا کردن مشتری و بهره مندی از تخصص، کاال 
و خدمات بود، عالوه بر بحث های داخلی، انتظار می رفت در 
بخش بین المللی نیز اتفاقات خوبی رخ دهد. در سال 92 اولین 
گام ما اصالح رویکرد نمایشگاه بود و غرفه های خرده فروش و 

دور از شأن نمایشگاه کنار گذاشته شدند. 

حضور بهتر شرکت های خارجی
بــه گفته ایرانی پس از اقداماتی طی یک همکاری با اتاق 
مشترک ایران و افغانستان اتفاقات بسیار بهتری در نمایشگاه 
افتاد به طوری که در سال اول 107 شرکت کننده به همراه 
130 مهمان خارجی در نمایشــگاه حضور پیدا کردند و ما 
با رویکرد تخصصی شــدن و افزایش بازدیدهای بین المللی 
استقبال از نمایشگاه را افزایش دادیم. سپس در سال 93 روند 

رشــد تعداد شرکت کنندگان ادامه یافت و 146 شرکت کننده 
به همراه 140 مهمان خارجی از پاکســتان و افغانســتان در 
نمایشگاه حضور یافتند. این روند در سال 94 نیز ادامه پیدا کرد 
و شــرکت های حاضر در نمایشگاه به 207 شرکت داخلی، 13 
شرکت خارجی و 250 مهمان و بازدیدکننده خارجی افزایش 
یافته است. در سال جاری نیز 75 شرکت خارجی و 140 شرکت 
داخلی در نمایشگاه حاضرند پیش بینی ما این است که به طور 
کلی 250 شرکت کننده در این دوره از نمایشگاه حضور یابند. 
شــرکت کننده های خارجی از کشــورهای هند، پاکستان، 
لهســتان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، قزاقستان، اوکراین، بلژیک، 
جمهوری چــک، چین و ایران هســتند؛ و بازدیدکنندگان 
نیز از کشــورهای ترکیه، تاجیکستان، روسیه، عراق و سایر 
کشورهای آســیای میانه می باشند.  وی در خصوص اهداف 
کلی نمایشــگاه اظهار داشــت: این نمایشگاه طی سه سال 
فعالیت در حال حاضر به سکویی برای صادرات مواد غذایی 
به افغانستان تبدیل شده است. در سال جاری در این راستا 
همکاری های گســترده ایران با تجار افغانــی ادامه یافت و 
همچنان نیز برای توسعه تعامالت با افغانستان می توان بیش 
از این روی نمایشگاه صنایع غذایی آی فود حساب کرد.  مدیر 
برگزاری نمایشــگاه در مورد حوزه هــا و رویدادهای جانبی 
نمایشگاه امسال گفت: تالش کرده ایم با توجه به نیاز روز صنعت 
غذا نسبت به برگزاری دوره های تخصصی برای فعاالن نمایشگاه 
گام برداریم در همین راســتا دروه های تخصصی فرآوری مواد 
غذایی ارگانیک با همکاری انجمن ارگانیک و دوره های آموزشی 

نقش بسته بندی در ماندگاری مواد غذایی برگزار می شود. 
وی اضافه کرد: همایش نقش مســئوالن فنی در افزایش 
کیفیت مواد غذایی توسط سازمان غذا و داروی علوم پزشکی 
و انجمن مسئوالن فنی و کنترل کیفی برگزار می شود، طی 
یــک دوره دو روزه با کیفیت مواد غذایی و تجارت بین الملل 
در روز اول و فرآوری سبزیجات، میوه جات و کنسروجات در 
روز دوم برگزار خواهد شــد. که این دوره با حمایت جامعه 
کشاورزی و غذایی آلمان توســط استادان آلمانی برگزار 
خواهد شد. همچنین با رایزنی های انجام شده سوبسیدی 
از کشاورزی آلمان به منظور برگزاری این دوره ها دریافت 
شده و بر همین اساس هزینه شرکت در این دوره ها رایگان 
اســت. فقط به دلیل محدودیت پذیرش عالقه مندان باید 
برای حضور در این دوره ها با ســتاد و یا انجمن مسئوالن 

فنی و کنترل کیفی استان تماس بگیرند.
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ایرانــی در خصــوص رویکــرد ایجــاد فضای 
بین المللی و افزایش صادرات به وســیله برگزاری 
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی آی فود توضیح 
داد وگفــت: یکی از رویکردهــای ما ایجاد فضای 
بین المللــی در نمایشــگاه اســت، برنامه ای برای 
بازدیدکننده های خارجی و حضور در جلســه های 
تجــاری همزمان بــا نمایشــگاه ها در نظر داریم، 
همچنیــن برای مقامات و دعوت شــدگان که در 
نمایشــگاه حضور یافته اند، جلسات مشترک برای 
طرح مشــکالت صادرات برگزار خواهد شــد، در 
ادامه همزمان با نمایشــگاه تورهای تجاری برای 
بازدید از شهرک های صنعتی و شرکت های مطرح 
استان انجام خواهد شد تا بتوانیم ضمن آشناسازی 
با فضای فرهنگی و نمایشگاهی از حضور شرکت ها 
و مهمانان خارجی استفاده بیشتری کنیم و آن ها 

را نیز با امکانات کشور خود آشنا سازیم. 

 بازدیدهایی برای مهمانان خارجی
وی خاطر نشــان کرد: مجموعه چاپ آســتان 
قدس یکی از واحدهای پیشــرو در چاپ استان 
اســت و ســرمایه گذاری عظیمی در این مورد 
در این واحد انجام شــده اســت و بــا همکاری 
مدیرعامــل ایــن مجموعه قرار اســت طی یک 
بازدیــد دو روزه مهمانان خارجی نمایشــگاه از 
یابنــد همچنین  اطالع  ایــن مجموعه  امکانات 
بازدیدی از پارک علم و فن آوری مواد غذایی و 
بیولوژی شرق کشور که در استان ما واقع است 
عالقه مند  شــرکت های  ســایر  داشت،  خواهیم 
بــه برگزاری ایــن دوره ها در شــرکت خود نیز 

کنند. تمایل  اعالم  می توانند 
مجــری برگزاری نمایشــگاه در پاســخ به این 
سوال که شرکت برساز رویداد عالوه بر نمایشگاه 
بین المللی آی فود چه نمایشــگاه هایی در ســطح 
استان، ایران و سایر کشورها برگزار می کند، عنوان 
کرد: با توجه به اینکه صنعت چاپ و بســته بندی 
و صنایع غذایی الزم و ملزوم یکدیگرند شرکت ما 
نسبت به برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی نیز 
اقدام می کند و توانسته بین این دو حوزه همکاری 
خوبــی بــه وجــود آورد همچنیــن در برگزاری 
نمایشگاه مواد غذایی در تهران و نمایشگاه صنایع 

غذایی در تاجیکستان نیز همکاری داشته ایم.

 رقابت پذیری برای توسعه
وی در اشــاره به بحث رقابت پذیری شرکت ها در 
شــرایط امروز افزود: ابتدا مــا باید ببینیم به عنوان 
یــک فعال چه اقدامی در این زمینه می توانیم انجام 
دهیم. ابتــدا باید رقابت پذیری کاالهــای خود را با 
افزایش فــروش داخلی و همچنین افزایش کیفیت 
بهبود ببخشیم تا بتوانیم در بازار رقابت کنونی باقی 
بمانیم کاری که نمایشــگاه برای شرکت های حاضر 
در نمایشگاه بین المللی آی فود انجام می دهد تسهیل 
فضای تبادالت تجاری در داخل و حوزه های صادراتی 
است تا شرکت کنندگان بتوانند خدمات و کاال را به 
متقاضیــان عرضه کنند، از طــرف دیگر با توجه به 
اینکه مدت زیادی در جذب فناوری و تکنولوژی هیچ 
اقدام مثبتی انجام نداده ایم، بنابراین در حال حاضر 
حضور شرکت های خارجی با دسترسی به تکنولوژی 
با صرف هزینه کمتر می تواند به این موضوع کمک 

کند.
وی افزود: به ما اعالم شــد بــه منظور ممیزی 
کیفیــت در بازارهــای صادراتی و دسترســی به 
تکنولــوژی جهــت افزایــش تولیــدات نیازمند 
نمایشــگاه هایی هســتند که بتوانند شرکت های 
خارجــی ارائه دهنده را بــا تولیدکنندگان داخلی 
مرتبط کنند. به همین منظور با همکاری کشــور 
آلمانی یک روز کامل به شــرکت های خراســان 
رضوی به منظور اســتانداردهای الزم برای ورود 

به بازارهای صادرات مشــاوره داده می شــود، 
همچنیــن با توجــه به جایگاه بــاالی صنعت 
غذا در اســتان یک روز از ایــن دوره به اتخاذ 
تصمیم برای سرمایه گذاری و استفاده از تجربه 
ســرمایه گذارهای حرفــه ای اختصاص خواهد 
یافت؛ به طور کلی نمایشگاه بین المللی آی فود 
بــا افزایش فروش، کیفیت، صادرات غیرنفتی و 
دسترسی به تکنولوژی و فناوری روز در راستای 

بحث تحقق اقتصاد مقاومتی گام بر می دارد.
مهندس ایرانی یادآور شد: شرکت کننده های 
خارجی از کشــورهای هند، پاکستان، لهستان، 
اوکراین،  قزاقســتان،  ایتالیا،  فرانســه،  آلمان، 
بلژیک، جمهوری چک و چین هستند و عالوه 
بر بازدیدکنندگان داخلــی بازدیدکنندگانی از 
کشورهای ترکیه، تاجیکستان، روسیه، عراق و 
سایر کشورهای آسیای میانه در این نمایشگاه 

حضور خواهند داشت.
وی در خصوص فضای اختصــاص یافته به این 
نمایشگاه گفت: مساحت اختصاص یافته به نمایشگاه 
بین المللی صنایع غذایی و ماشین آالت مشهد بیش 

از هفت هزار متر مربع را شامل می شود.
ایرانی با اشــاره به اینکه این نمایشگاه در حال 
حاضر به ســکویی برای صادرات مواد غذایی به 
افغانســتان تبدیل شــده اســت؛ گفت: در سال 
جاری در این راستا همکاری های گسترده ایران با 
تجار افغانی ادامه یافت و همچنان برای توسعه و 
پیشبرد تعامالت با افغانستان می توان بیش از این 

روی نمایشگاه صنایع غذایی آی فود حساب کرد.

 برگزاری دوره های تخصصی
وی در خصوص فعالیت های انجام شــده درحاشــیه 
برگزاری نمایشگاه امسال، گفت: تالش کردیم با توجه 
به نیاز روز صنعت غذا نســبت بــه برگزاری دوره های 
تخصصی برای فعاالن نمایشگاه گام برداریم در همین 
راستا دوره های تخصصی فرآوری مواد غذایی ارگانیک 
با همکاری انجمن ارگانیک و دوره های آموزشی نقش 
بســته بندی در ماندگاری مواد غذایی برگزار می شود، 
همچنین همایش نقش مســئوالن فنــی در افزایش 
کیفیت مواد غذایی توســط سازمان غذا و داروی علوم 
پزشکی و انجمن مسئوالن فنی و کنترل کیفی برگزار 
می شــود، طی یک دوره دو روزه با کیفیت مواد غذایی 
و تجارت بین الملل در روز اول و فرآوری ســبزیجات، 
میوه جات و کنسروجات در روز دوم برگزار خواهد شد 
که این دوره با حمایت جامعه کشاورزی و غذایی آلمان 
توسط اســتادان آلمانی برگزار خواهد شد. همچنین با 
رایزنی های انجام شــده سوبسیدی از کشاورزی آلمان 
به منظور برگزاری این دوره ها دریافت شده و بر همین 
اساس هزینه شرکت در این دوره ها رایگان خواهد بود. 
فقط به دلیل محدودیت پذیرش عالقه مندان باید برای 
حضور در این دوره ها با ستاد و یا انجمن مسئوالن فنی 

و کنترل کیفی استان تماس بگیرند.
 ایرانی در خصوص نقش نمایشگاه صنایع غذایی آی فود 
در راســتای تولید محصوالت ارگانیک انجام یادآور شد: 
نسبت به برگزاری دوره های آشنایی با محصوالت ارگانیک 
اقدام کرده ایم و فضای ویژه ای در اختیار عرضه کنندگان 
ایــن محصول قرار داده ایم تا بــه معرفی این محصوالت 
بپردازند و با همین اقدامات در راســتای آشنایی مردم با 
این محصوالت و تغییر الگوی مصرف نیز گام بر می داریم و 
در انتها الزم است از تمامی یاری رسانندگان در این راستا 

کمال تشکر را داشته باشم.

 نمایشگاه و رقابت های مثبت 
حســین ساالرپیشه، مدیرعامل 
گروه مهندسی راســتان به بهانه 
نمایشــگاه  هفدهمین  در  حضور 
و  غذایــی  صنایــع  بین المللــی 
ماشین آالت مشــهد در ارتباط با 
مجموعــه خــود و ارزیابی میزان 
موفقیــت در بازارهــای داخلــی 
و صادراتی گفت: گروه مهندســی راســتان با بیش از 
10 سال ســابقه فعالیت در زمینه اتوماسیون صنعتی 
و کسب تجربه و تخصص کافی در این زمینه سعی در 
تامین نیازهای صنعت کشور داشته و همواره توانسته 
است با تالش بر کسب رضایت مشتری و ارایه خدمات 
بی مثال در روند رو به رشد صنایع داخلی سهم بسزایی 

داشته باشد. 
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وی افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژی در دنیای 
امروز کشور جوان ایران نیز از این قاعده جدا نیست 
بنابراین حرفه برق، کنترل و ابزار دقیق که محوریت 
اصلی فعالیت این شرکت است. فضای رو به رشد و 
قابل پیشرفتی را ســپری می کند که امید است در 
ســال های پیش رو این کشور جزو یکی از پایه های 

اصلی این تکنولوژی در دنیا باشد.
ساالرپیشــه در مورد حضور در نمایشگاه آی فود 
و موثر واقع شــدن پیشــبرد اهداف شرکت عنوان 
کرد: ماهیت کلی نمایشــگاه مفید است و می تواند 
در معرفی همکاران بــه یکدیگر در رقابتی مثبت و 
در آگاهی بخشیدن به سطح علمی و تخصصی افراد 
کمک شــایان ذکری داشته باشد. بنابراین فضاهای 
جمعی جهت معرفی تکنولوژی های نو و به کارگیری 

آن در صنعت بسیار پرفایده است.
وی در مورد برنامه ها و اهداف شرکت برای توسعه 
بخش صادرات به خصوص در کشورهای افغانستان، 
پاکستان و تاجیکستان در نمایشگاه آی فود که یک 
نمایشگاه بین المللی با نگاهی ویژه به بخش صادرات 
برنامه ریزی شده است، اظهار کرد: قطعا با معامالتی 
که در این نمایشــگاه انجام شده این شرکت نیز به 
دنبال مشــتریان جدیدی در کشــورهای همسایه 

است.
مدیرعامل گروه مهندســی راســتان اشاره کرد: 
با توجــه به دانش جدید اتوماســیون و اســتقبال 
مکانیزاسیون در صنعت جهت باال بردن سطح کیفی 
محصوالت خود، این شرکت با معرفی خود می تواند 
ایــن راه را برای صنعت گرانی که به دنبال باال بردن 
ســطح کیفی محصوالتشان هستند؛ هموار کند. در 
این نمایشــگاه با رویکردی کامال کاربردی و عملگرا 
قصد نمایش قســمت هایی از تکنولوژی کاربردی را 

داریم.

و  مدیران  متخصصــان،  حضور  ضرورت   
صنعت کاران 

علیرضا عاشــوری، مدیرعامل 
ضمن  عاشــوری  صنعتی  گروه 
مورد  در  معرفی مجموعه خود، 
حضــور در نمایشــگاه ها گفت: 
گــروه صنعتی عاشــوری امروز 
پس از بیســت و دو سال تالش 
و کســب تجربیــات و بــه کار 
گیری دانش روز توانســته به یکی از قدرتمندترین 
ماشین ســازهای صنایع غذایی کشور تبدیل شود. 
اکنون گروه صنعتی عاشــوری یکــی از موفق ترین 
تولیدکننده هــای خطوط کامل صنایــع غذایی به 
خصوص خطوط تولید رب گوجه فرنگی در شــرق 
کشــور اســت. این گروه با همت و پشتکار توانست 
به اولین و بهترین تولیدکننده صافی های توربو نیز 

تبدیل شود. 
عاشــوری اضافــه کرد: بــدون شــک حضور در 
نمایشــگاه های بین المللی تعامل این شــرکت را با 
مشتریان داخلی و خارجی بیشتر می کند و عالوه بر 
اینکه پویایی شرکت را نشان می دهد در حیطه خود 

نوعی قدرت نمایی محسوب می شود.
وی در ارتباط با رونمایی از دســتاوردهای جدید 
مجموعــه خود در نمایشــگاه آی فــود عنوان کرد: 
رونمایی از جدیدترین خط تولید رب گوجه فرنگی، 
با نام »آپولومیکس فلو« که تا به حال در ایران ساخته 
نشده است. به همراه برنامه های دیگری که به امید 
خدا در نمایشگاه شاهد آن خواهید بود. در سال های 
گذشــته متاســفانه میزان مخاطب های متخصص 
بســیار کم تر از مخاطب های عام بــود و امیدواریم 
امسال شاهد حضور چشــمگیر متخصص های این 
صنعت باشیم چرا که خود علتی برای بهبود و رشد 
صنعت غذایی کشــور است. با توجه به حیطه کاری 

ما و اینکه صنعت ماشین سازی مشتریان خاص 
خودش را دارد، حضــور متخصصان، مدیران و 
صنعت کاران به مراتب بهتر و مفیدتر خواهد بود. 

 نیم قرن ســابقه و دومین سال حضور 
پیاپی 

هیات  رییــس  بگلــری، 
نوشین فرد  شــرکت  مدیره 
در  بــه حضــور  توجه  بــا 
نمایشــگاه  هفدهمیــن 
غذایی  صنایــع  بین المللی 
»آی فود« از میزان موفقیت 
در  نوشــین فرد  شــرکت 
بازارهــای داخلی و صادراتی گفــت: باتوجه به 
استراتژی شرکت نوشــین فرد که شامِل تالش 
مستمر جهت جلب رضایت مشتریان، تالش در 
جهت افزایش حجم فروش محصوالت، افزایش 
میــزان کیفیت محصوالت و تولید در راســتای 
»حفظ محیط زیســت برای همه نسل ها« است 
حضورمــان را قابل قبــول و در آینده بســیار 

پررنگ تر ارزیابی می کنم.
وی در خصــوص هدف از حضور در نمایشــگاه 
آی فود بیان کرد: به طور مسلم حضور در این چنین 
نمایشــگاه هایی به هرچه بیشتر شناساندن شرکت 
نوشین و در عرضه محصوالت باکیفیت و درنتیجه 
افزایش رضایت مندی مشتریان و افزایش فروش موثر 
است. در هر حال مشتری باید به نحوی با محصول 
شما آشنا شود این آشنایی برای ما که تولیدکننده 
بزرگ محسوب می شویم در چنین نمایشگاه هایی که 
فرصت برقراری ارتباط با خریداران بزرگ و همچنین 

بازارهای صادراتی را فراهم می کند؛ ضروری است.
وی در پاســخ به پرســش خبرنگار ما که چه 
برنامــه و اهدافی برای توســعه بخش صادراتی 
خود به خصوص کشورهای افغانستان، پاکستان 
و تاجیکستان دارید، تاکید کرد: اهداف صادراتی 
شــرکت نوشــین از جمله اهداف اســتراتژیک 
شــرکت محسوب شــده ودارای اهمیت فراوان 

اســت. در حال حاضر ما به بازارهای افغانستان دسترسی 
داریم و محصوالت نوشــین به این کشــور صادر می شود 
و البتــه از بازارهای پاکســتان و تاجیکســتان هم غافل 
نیســتیم و برنامه هایی برای ورود به این بازارها و صادرات 
محصوالتمان به این کشورها داریم. حضور در آی فود هم 

قطعا در این مسیر به ما کمک خواهد کرد. 
بگلری اشاره ای به تاثیر نمایشگاه آی فود بر رشد بازار منطقه 
داشت و گفت: اســتان خراسان و به ویژه شهر مشهد به علت 
حضور میلیونی زوار حضرت رضا)ع( همیشه به عنوان یکی از 
بازارهای مهم، مطرح بوده اســت. بنده معتقدم که حضور در 
نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آالت مشهد باتوجه به توضیحات 
داده شده اثرات مثبت و مفیدی در افزایش سهم ما از این بازار 
خواهد داشت. وی افزود: ما برای دومین سال پیاپی است که 
در این نمایشگاه حاضر می شــویم، سال گذشته باتوجه به 
بازخورد مثبت تصمیم به شرکت مجدد گرفته ایم و این بار 

غرفه ای با مساحت بیشتری را آماده خواهیم کرد.

 ابزار ورود به بازارهای خارجی است
علی  اصغر فیاض، مدیرعامل شــرکت 
عالیــس در ارتباط با علــت حضور در 
نمایشگاه آی فود گفت: توجه به صادرات 
جهت خروج از رکود بازار اولویت اصلی 
عالیس اســت و حضور در نمایشــگاه 
تخصصی آی فود یکــی از ابزارهای ما 
برای توسعه صادارت و ورود موثرتر به بازارهای خارجی است. 
فیــاض در خصوص جایگاه عالیــس در بازار و برنامه های 
آینده شرکت خاطرنشان کرد: در بازار داخلی در خصوص 
بعضی از محصوالت در جایگاه برتر و رهبر بازار هستیم و 
در مورد بعضی از محصوالت در رتبه دوم و سوم بازار قرار 
گرفته ایم. برنامه ما ارتقای سهم بازار داخلی و توجه جدی 
به صادرات است. وی ادامه داد: مشهد قطب صنایع غذایی 
کشور است و به بازار چند ده میلیونی زائر دسترسی دارد 
بدون شــک برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی در این شهر 
در توسعه بازار داخلی و همین طور ارتقا سهم شرکت های 
فعال در حــوزه صنایع غذایی در صادرات موثر اســت و 
دقیقا به همین علت است که عالیس در نمایشگاه آی فود 

حضوری موثر و پررنگ خواهد داشت.
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صادرات 
محصوالت چاپی 
ایران به افغانستان 
دو برابر شده است

گفت و گو با حامد ایرانی،
 مدیریت برگزاری پنجمین 
نمایشگاه بین المللی
 چاپ و بسته بندی مشهد

و  بین المللی چاپ  نمایشگاه  پنجمین 
بسته بندی مشهد 25 تا 28 آبان ماه 
بین المللی  نمایشگاه  سال جاری در محل 
مشهد برگزار خواهد شد. برگزاری این 
رویداد مهم باعث شد تا گفت و گویی 
با مدیر برگزاری این نمایشگاه داشته 
باشیم و ضرورت اجرای این نمایشگاه 
را جویا شویم. آنچه در پی می آید 
ایرانی، مدیر برگزاری  صحبت های حامد 
و  بین المللی چاپ  نمایشگاه  پنجمین 
است.  مشهد  بسته بندی 

  هانیه صراف زادگان

 حداقل افزایش قیمت
حامــد ایرانــی، مدیرعامل شــرکت برســاز رویداد، 
برگزارکننــده پنجمیــن نمایشــگاه بین المللی چاپ و 
بسته بندی مشهد در خصوص نمایشــگاه امسال اظهار 
داشت: نمایشگاه امسال نســبت به سال گذشته تفاوت 
چندانی ندارد. نمایشگاه حدود شش هزار مترمربع متراژ 
دارد و در چهار ســالن بهار، انوری، مولوی و ابوســعید، 
همانند سال های گذشته برگزار خواهد شد. در خصوص 
افزایــش قیمت غرفه ها نیز باید بگویم، ســعی کرده ایم 

حداقل افزایش قیمت ممکن را داشته باشیم. 
ایرانی در ارتباط با اهداف برگزاری نمایشــگاه چاپ و 

بسته بندی مشهد گفت: با توجه به این مورد که این استان 
از استان های مرزی کشور است و با کشورهای افغانستان و 
پاکستان مرز مشترک دارد، برگزاری چنین نمایشگاه هایی 
می تواند بســتر خوبی برای معرفی پتانسیل های خانواده 
بزرگ چاپ و نشــر ایران و در نتیجه توســعه بازار آن از 
طریق کشــورهای شــرقی هم مرز همســایه باشد. ما 
عمدتا در نمایشــگاه چاپ و بسته بندی مشهد به دنبال 

تاثیرگذاری بیشتر بر روی بازار کشور افغانستان هستیم.
وی از کشــور افغانستان به عنوان مهم ترین بازار بالقوه 
صنعت چاپ و بســته بندی ایران نام بــرد و تاکید کرد: 
هر ســاله از ماه ها قبل از برپایی این نمایشگاه، تبلیغات 
گسترده ای را در کشور افغانستان انجام می دهیم تا باعث 
شود، کارشناسان و متخصصان افغانی بسیاری برای بازدید 
و رفع نیازهای چاپی خود به این نمایشگاه مراجعه کنند.  
ایرانی به عنوان دلیلی برای تاثیر برگزاری این نمایشگاه 
در توسعه بازارهای صنعت چاپ در کشورهای همسایه 
افزود: به عنوان مثال در ســال 93 به گفته اداره ارشاد 
اســتان، از دی ماه که نمایشگاه صنعت چاپ خراسان 
برگزار شــد، تا پایان سال درخواســت مجوز صادرات 
محصوالت و تولیدات چاپی ایران به افغانستان دو برابر 
شده بود که این آمار موید تاثیر این نمایشگاه در بخش 

صادارات است.

مدیر برگزاری پنجمین نمایشــگاه بین المللی مشــهد در 
خصــوص تاثیر برگزاری این نمایشــگاه در اســتان، یاد آور 
شــد: درحال حاضر در حدود 13 تــا 25 درصد محصوالت 
غذایی کشــور در استان خراســان تولید می شود. بنابر این، 
استان خراسان به حجم گســترده ای از محصوالت چاپی و 
انواع بسته بندی ها نیاز دارد که این نمایشگاه می تواند بخش 

وسیعی از این نیاز را رفع کند.

 برنامه های جانبی
به گفته ایرانی اداره کل ارشاد اسالمی، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و اتحادیه صنعت چاپ و بســته بندی استان خراسان 
رضوی در برگزاری این نمایشگاه همکاری های الزم را با مجموعه 
برساز رویداد دارند و حامیان اصلی این 

نمایشگاه هستند. 
ایرانــی در ارتباط با برنامه های جانبی 
نمایشگاه عنوان کرد: یکی از سیاست های 
ما در برگزاری نمایشــگاه اســتفاده از 
رویدادهای جانبی، برای بهره وری بیشتر 
غرفه داران از زمان نمایشگاه است و برای 
این مــورد افزایش مخاطبــان خاص و 
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی را در نظر 
داریم. در کنار آن مبحث دوره های آموزشی 
که توسط مجامع مختلف برنامه ریزی شده 
اســت و همزمان در نمایشگاه به صورت 

رایگان برگزار می شود. 
 مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی مشهد در ارتباط 
با ارزیابی سطح نمایشگاه امسال تاکید کرد: سال گذشته، سطح 
نمایشگاه نسبت به سال های قبل، 15 درصد رشد داشت، امیدواریم 

که امسال نیز حداقل 15 درصد رشد ثابت، را داشته باشیم. 
وی افزود: غرفه دارانی که سه سال گذشته در نمایشگاه 
همــراه ما بودند این خود نشــان مثبتــی از جواب دهی 
سیاســت های نمایشگاه اســت. هرچند که این نمایشگاه 
نیازمند تالش بیشتر است ولی تاکنون فرآیند رو به جلویی 

را پیش گرفته و از عملکرد خودمان رضایت داریم.
ایرانی به نحوه تبلیغات و اطالع رســانی نمایشگاه اشاره 
کرد و گفت: در بخش اطالع رســانی نمایشــگاه، با حدود 
12 نشــریه تخصصی صنعت چاپ، بســته بندی و صنایع 
غذایی همکاری کرده ایم، همچنیــن مطبوعات پرتیراژ را 
در برنامه اطالع رسانی نمایشگاه قرار داده ایم. به جز موارد 
ذکر شــده به صورت مستقیم اطالع رســانی به واحدهای 
مرتبط از طریق اتحادیه ها را نیز در برنامه داریم. ایرانی در 
بخش پایانی صحبت هایش اظهار داشــت: سیاست گذاری 
نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد امسال بیشتر به سمت 
و سوی دو حوزه بســته بندی و لیبل است و قصد پررنگ 
کردن این بخش را در برنامه کاری نمایشگاه قرار داده ایم. 
همچنین در حوزه چاپ، نیز بــا توجه به نیاز بازار، تاکید 

بیشتری بر صنعت چاپ دیجیتال خواهیم داشت. 
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آقای رییس جمهور؛ 
صنعت چاپ در 
حال مرگ است، 
تدبیر کنید

گزارشی از بی توجهی مسئوالن 
دولت تدبیر و امید به مطالبات 
دست اندرکاران صنعت چاپ

هفته دولت همواره در تاریخ بعد از 
انقالب به این موضوع اختصاص یافته 
است که دولت به تشریح عملکرد خود 
می پردازد و یا اقدام به افتتاح بعضی از 
پروژه های ملی یا استانی می کند و جایی 
است که همواره از دولت تقدیر و تشکر 
می شود و کمتر نقاط ضعف دولت ها بازگو 
می شود و این در حالی است که بسیاری از 
مدیران صنایع و تولیدکنندگان از عملکرد 
دولت انتقاد دارند و در این هفته جایی 
برای بازگویی نقطه نظرات آنان متاسفانه 
وجود ندارد. گزارشی که در پی می آید، به 
بیان نقطه نظرات دست اندرکاران صنعت 
چاپ و انتقاد آنان به بی توجهی دولتمردان 
به این حوزه پراهمیت می پردازد که 
سال هاست فراموش شده است.

 چاپ، وصله ناجور ارشاد
امیرحسین رازقی، مدیرعامل چاپ و بسته بندی 
فرارنــگ آریــا در خصوص کمرنگ بــودن نقش 
صنعت چاپ در هفته دولت عنــوان کرد: جایگاه 
چاپ در کشور به روشنی مشخص نیست و متولی 
ثابتی نــدارد. از آنجایی که این صنعت اداره کننده 
درســتی ندارد بنابراین در هیچ جا قدرتی ندارد و 

نخواهد داشت. 
رازقی افــزود: اتحادیه چاپخانــه داران تهران در 
خصوص رســیدگی به مشکالت این صنف در کل 
عملکردی ضعیف دارد. وزارت ارشــاد اسالمی نیز 
اصال به فکر صنعت چاپ نیست و چاپ را به عنوان 
وصله ناجــور به خود می داند. مراســم هایی نظیر 
جشــنواره چاپ تنها موقعیتی است که مدیران در 
رابطه با چاپ در جشــنواره ها شرکت کنند و الف 
سیاسی بزند و خودی نشــان دهند. اداره چاپ و 
نشر وزارت ارشاد یک اداره تشریفاتی است و تنها 

یک ویترین برای صنعت چاپ است.
وی اشــاره کرد: متاسفانه ردیف بودجه ای که از 
سوی ارشــاد به صنعت چاپ تعلق می گیرد بسیار 
کم است. اگر هم بودجه ای تخصیص دهند شرایط 
ســختی را در نظــر می گیرند تا فــرد متقاضی از 
خواسته خود پشیمان شــود. بودجه ارشاد بیشتر 
در بخش های ســینما، کتاب و... صرف می شــود. 

وزارت ارشاد نمی تواند متولی 
صنعت چاپ ایران باشد

  هانیه صراف زادگان

این در صورتی اســت که در کشــورهای توسعه یافته 
مانند آلمان، صنعت چاپ صنعت دوم یا ســوم است. 
به عنوان مثال در کشــور آلمان بعد از خودروســازی 
دومین صنعت محســوب می شود و شرکت هایی مانند 
هایدلبــرگ و KBA و رولند را می توان شــاهد این 

مساله گرفت. 
مدیرعامل چاپ و بســته بندی فرارنگ آریا با اظهار 
تاســف در خصوص دید مسئوالن نســبت به صنعت 
چاپ گفت: در ایران متاســفانه چاپ را به عنوان واحد 
زیرپله ای نگاه می کنند و هیچ درک درستی از صنعت 
چاپ وجود ندارد و چاپ را زیر نظر ارشاد قرار داده اند. 
این در صورتی اســت که چاپ در همــه دنیا زیر نظر 
وزارت صنایع اســت اما در ایران هیچ جایگاهی ندارد. 
مــا به عنوان یک واحــد تولیدی بزرگ نــه می دانیم 
جایگاه مان کجاست و نه می دانیم متولی مان چه ارگانی 

است؟ 
وی در خصوص دغدغه نداشــتن مســئوالن حوزه 
دولــت در خصوص صنعت چاپ گفت: در کل می توان 
گفت دولت مصرف گرا شــده اســت و بیشــتر به فکر 
واردات است و کمتر به صنایعی مانند چاپ توجه دارد. 
بیشتر اجناس از چین و کشورهای حوزه خلیج فارس، 
آذربایجان، گرجستان، روسیه و... وارد می شود. کارهای 
چاپــی ازجمله چــاپ رول و بســته بندی نیز با وجود 
چاپخانه های مجهز در ایران وارداتی اند. به عنوان مثال 
جعبه چای از کشــورهای چین، سریالنکا و ترکیه وارد 
می شود. از مســئوالن باید پرسید مگر ما قابلیت چاپ 

این جعبه ها را نداریم؟ 
به گفته رازقــی اتحادیه های چاپ در حال حاضر در 
عمل هیــچ قدرتی ندارند. این در حالی اســت که در 
کشور آلمان اتحادیه های کارگری و صنفی برای دولت 

خط مشی تعیین می کنند و بسیار قدرتمند هستند.
وی در خصــوص عدم اعطــای تســهیالت دولتی 
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به بخش چاپ کشــور گفت: دولــت هیچگونه 
حمایتی از تولیدکننده های حوزه چاپ نمی کند. 
بــه طور مثال برای دریافت تســهیالت بانکی از 
سوی وزارت ارشاد نامه ای با امضای معاون وزیر 
برده ام ولی متاسفانه بانک توجهی نکرد و بانک ها 
مســتقیم به ما اعالم کرده اند کــه به واحدهای 

تولیدی تسهیالت نمی دهند. 
رازقی مهم ترین بحث در حوزه چاپ را آموزش 
و پرورش دانست و در خصوص اینکه اگر پیامی 
برای رییس جمهور در هفتــه دولت دارید بیان 
کنید گفت: رییس جمهور نمی تواند هیچ کمکی 
بــه صنعت چاپ کند چون در این خصوص هیچ 
نگرشــی ندارد. وزیر ارشاد باید به رییس جمهور 
در خصــوص صنعــت چاپ اطالع رســانی کند 
ولی متاسفانه خود شــخص وزیر درگیر مسایل 
حاشــیه ای اســت و معموال به مشکالت صنعت 
چاپ توجهی نمی کنند. آیا وزیر ارشاد تاکنون از 
یک چاپخانه بخش خصوصی دیدن کرده است؟ 
متاســفانه ایشــان تنهــا از چاپخانه های دولتی 
مانند بانک ملی، آستان قدس رضوی و... بازدید 

می کنند. 
وی گفــت: به رییس جمهور بایــد گفت آقای 
رییس جمهور اگر در کشور ابتدا به مبحث آموزش 
و پرورش و اصالح زیر ســاخت ها بپردازید، همه 
مشکالت به صورت خودکار درست خواهد شد. 

ایــن مدیر چــاپ در خصوص بیــان وضعیت 
موجود صنعت و تولید عنوان کرد: چاپ بخشی 
از صنعت است. در حال حاضر تمام صنایع کشور 
بیمار هستند و تا زیرساخت ها به صورت اصولی 
درست نشــوند، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. 
کســی به فکر زیرســاخت های صنعت از جمله 
صنعت چاپ نیســت. اگر نگرش هایمان اصالح 
شــود و از تولید حمایت صورت گیرد، بســتری 
برای عرضه و تقاضا فراهم می شود و بعد از همه 
این موارد بازار کار درســت خواهد شد و زمانی 
که بازار درســت شود، اقتصاد رونق می یابد. ولی 
متاسفانه هم اکنون اقتصاد خراب است. در زمان 
بحران بــا مدیریت بحران می توان مدیریت کرد. 
ولی در زمان رکود نمی توان کار کرد. اگر به فکر 
نباشــند عواقب بدتری صنعت چــاپ را در پی 

خواهد داشت.

 چه کسی باید جوابگوی ما باشد؟
احمد ابوالحســنی، رییس اتحادیه لیتوگرافان 
تهران در خصوص کم توجهــی به صنعت چاپ 
از ســوی دولت اظهار داشــت: مشکل و معضلی 
که برای صنعت چــاپ در ایران وجود دارد این 
است که همه مســئوالن به خصوص مسئوالنی 
که مستقیم با صنعت چاپ در ارتباط هستند، نه 
چاپ را می شناسند، نه اطالعی از جایگاه چاپ، 
نه دغدغه چاپ و نه احساس مسئولیت نسبت به 
آن دارند و متاســفانه چاپ را فقط در حد کتاب 
می دانند. در صورتی که کتاب درزمانی که حوزه 
نشر بســیار فعال و پویا بود تنها 25 درصد بازار 
صنعت چاپ به کتاب اختصاص داشت. در حال 

حاضر این آمار به 10 درصد هم نمی رسد. 

وی تاکید کرد: صنعت چاپ در کشور آمریکا 
صنعت ســوم و در کشورهای اروپایی صنعت 
پنجم است. باید پرســید آیا در ایران در بین 
200 صنعت، صنعت چاپ دیده می شود؟ پس 
این مهم نشــان می دهد مسئوالن ما در این 
حوزه هیچ شــناختی از صنعت چاپ ندارند و 
نمی دانند این صنعت چه میزان باعث ارزآوری 

در کشور می شود.
ابوالحسنی افزود: وزیر ارشاد اشاره ای داشتند 
کــه افرادی کــه بودجه فرهنگــی می گیرند 
نســبت به آن بودجه جوابگو نیستند ولی در 
اینجا جای دارد از وزیر پرســید آیا خودشان 
نســبت به صنعت چاپ جوابگو هســتند؟ آیا 
به مســئولیتی که در قبال صنعت چاپ دارد 
پاسخگو اســت؟ در مدت تصدی این وزارت 
چند قدم مثبت برای صنعت چاپ برداشــته 
اســت؟ به جز اینکه با انتخاب و عدم مدیریت 
مســئوالن مرتبط با صنعت چــاپ کمک به 
ضعیف تر شدن این صنعت کرده است و تنها 
افتخاراتشان ســاختن فیلمی از پیشکسوتان 
صنعــت چاپ اســت. دغدغــه صنعت چاپ 
بیکاری است نه ســاختن فیلم. اهالی صنعت 
چاپ، این صنعت را مانند بچه خود می دانند 
ولی متاســفانه این صنعت در حــال نابودی 
اســت و هیچ کاری چه کار پژوهشی، علمی و 
کارشناسی در صنعت چاپ و در دولت تدبیر 

و امید انجام نشده و نمی شود. 
به گفته ابوالحســنی فاجعــه باالتر از اینکه 
صنعــت چاپ را جــدا از اینکه نابــود کردند 
در حیطــه اختالفــات و دادگاه هایــی کــه 
برای شناســنامه ماشــین های دســت دوم 
صادر کرده انــد، برده اند. بالغ بــر 90 درصد 
شناسنامه هایی که توسط ارشاد صادر شده با 
مشکل روبرو اســت. زیرا شناسنامه ها با سال 

ساخت ماشــین ها همخوانی ندارد. چه کسی باید 
جوابگوی ما باشــد؟ وزیر ارشــاد، معاون فرهنگی، 
مدیرکل چاپ وزارت ارشــاد یا مسئوالن مملکتی 
و مجلس؟ چرا وزارت ارشاد به ماشین های قدیمی 
مجوز می دهــد؟ در حال حاضر ایران گورســتان 
ماشــین های قدیمی شــده اســت. هم اکنون در 
افغانســتان نیز چنین ماشــین هایی که در ایران 

خریداری می شود، وجود ندارد.
وی بــا اظهــار تاســف از واردات بی رویــه به 
کشور اشــاره ای به آمار واردات کاالهای چاپ و 
بســته بندی کرد و گفت: آیا مدیرکلی که مجوز 
کاغذی،  دســتمال  چــای،  جعبه هــای  واردات 
قرآن، سررســید و... را صــادر می کند نمی داند 
کــه چاپخانه های ما توان تولید این کاال را دارد؟ 
بودجه ای که از کشور برای واردات کاالهای چاپی 
صرف می شــود چندین برابر بودجه کل ارشــاد 
اســت. این واردات باعث بیــکاری چاپخانه داران 
می شود و ارز و سرمایه کشور به راحتی از کشور 
خارج می شــود. اگر بودجه و ارزی که از کشــور 
خارج می شود را به صنعت چاپ اختصاص دهند 
صنعت چاپ متحول می شــود. با وجود این همه 
شــهید که برای دفاع از کشــور دادیــم چگونه 
می تواننــد جواب خون شــهدا را بدهند؟ این در 
صورتی اســت که ترکیه به جز مواد خام در هیچ 
صنعتی نمی گذارد کاالی تمام شــده وارد کشور 

شود. 
رییس اتحادیه لیتوگراف خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر صنعت چاپ باید زیر نظر وزارت صنایع باشد 
اگر زیر نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت برویم 
حداقــل، بودجه ای به ما اختصاص داده می شــود. 
این ها همه دردهای صنعت چاپ اســت. دولت یا 
هیــچ دغدغه ای برای صنعت چاپ ندارد یا علم آن 
را نــدارد یا علم دارد و نمی خواهند کاری برای این 
صنعت انجام دهد. در هر صورت چاپ خواســته یا 

ناخواسته ضربه می خورد. 
ابوالحســنی در ادامه اشــاره کــرد: در تقویم 
روزی به اســم صنعت چاپ نامگذاری شده است 
در ایــن روز فقــط چند نفــری از اهالی صنعت 
چــاپ دور هم جمع می شــوند و تنها تقدیری از 
چند نفر انجام می شــود و مســاله تمام می شود. 
تنها خدمت دولت این اســت که ســالی یکبار از 
چند پیشکسوت تقدیر کند. در همین جشنواره، 
جلســات داوری بســیاری برای آثار چاپی برتر 
گذاشته می شــود. این کار بسیار پسندیده است 
ولی سوال این است آیا از افراد برگزیده که توان 

استفاده می شود؟ تولید دارند، 

اشــاره ای  ارشــاد  وزیــر   
داشــتند که افرادی کــه بودجه 
فرهنگی می گیرند نســبت به آن 
بودجــه جوابگو نیســتند ولی 
از وزیر  دارد  اینجــا جــای  در 
پرسید آیا خودشــان نسبت به 
هســتند؟ جوابگو  چاپ  صنعت 
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وی با اشاره به مشــکالت صنعت چاپ کشور 
گفت: درد ما یکی دو تا نیســت، اهالی صنعت 
هم با هــم همدل نیســتند و ناهماهنگی هایی 
وجود دارد و دولت از آن ســوء اســتفاده کرده 
اســت، در حال حاضر در حال رسیدن به نقاط 
خوبی هســتیم و امیدواریم این مسائل نیز حل 
شــود، اگر این مســاله را هم ریشــه یابی کنیم 
قبل از این همدلی بــوده و این عدم همدلی از 
بدنه ارشــاد ناشی می شــود. همه اهالی صنعت 
چاپ مشکالت را به ارشاد گوشزد کرده اند ولی 
نتیجه نگرفته انــد. تاکنون خیلی انتقاد کرده ایم 
و حضوری خدمت مدیر کل چاپ وزارت ارشــاد 
رفته ایم، با آقای صالحی معاون فرهنگی ارشــاد 
صحبت کرده ایم ولــی هیچ نتیجه ای نگرفته ایم 
و مجبوریم مشــکالت مان را رســانه ای کنیم تا 

ببینیم آیا کسی به فریاد ما می رسد؟
ایــن مقــام مســئول در ادامــه در خصوص 
مشــکالت موجود و اینکه اگــر پیامی در هفته 
دولت برای رییس جمهور دارید گفت: خواهشی 
که از رییس جمهور و مسئوالن دولتی دارم این 
اســت که یک بار در رابطه بــا صنعت چاپ به 
بیانات و توصیه های رهبری گوش دهند. تاکید 
ایشان بر این نکته است که کار را به خود مردم 
بســپارید. اگر دولت می خواهد به صنعت چاپ 
خدمت کنند امورات صنعــت چاپ را به اهالی 
صنف واگذار کند. باالتریــن خدمت به صنعت 
چاپ این اســت کــه صنعت چــاپ را زیر نظر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ببرند، زیرا ارشاد 
با چارت سازمانی فعلی و سیاست هایش هیچ کار 
مثبتی برای صنعت چاپ انجام نخواهد داد، برای 

پویای صنعت چاپ این کار را انجام دهند.

 بیــکاری چاپخانه هــای خصوصی از 
چاپخانه های دولتی تاثیر می گیرد 

حمید غفــاری، مدیر چاپ نور حکمت و عضو 
هیــات مدیره اتحادیه چاپخانــه داران تهران در 
پاسخ به ســوال خبرنگار نشریه که چرا دغدغه 
دولــت صنعت چاپ نیســت و جایگاهی ندارد، 
گفت: به نظــر بنده مخاطب اصلی این ســوال 
دولتمردان هســتند و باید به این واقعیت پاسخ 
روشــنی دهند. نمی تــوان از جریانی که دارای 
تخصص نیست توقع خروجی درجه یک و ممتاز 
انتظار داشــت. هر جایی که به واسطه خروجی 
آن محک زده می شــود. به عنوان مثال بهترین 
تبلیغات  کمترین  اتومبیل ســازی  کارخانه های 
را دارند. مثــال تبلیغ در مــورد اتوموبیل بنز و 
بی ام و خیلی کم دیده می شود چون محصول آن 

کمپانی بهترین تبلیغ است. 
غفاری افزود: در بخش فرهنگ و صنعت چاپ 
نیــز مانند همین اســت. خروجی صنعت چاپ 
چه از نظر کســب و کار، گــردش کاری، بازده 
اقتصادی و امید به ادامه کار حرفه ای، تاسف بار 
اســت. وقتی چاپخانه داری بعد از 40 سال کار 
حرفه ای ناچار به فروش ماشــین و اخراج کارگر 
می شــود و خودش پای ماشین می ایستد و کار 

کند، اوج فاجعه برای صنعت چاپ است.

وی ادامه داد: تعداد زیــادی از کارگرهای 
چاپخانه کــه اخراج شــدند، رابطــه پدر و 
فرزندی داشتند ولی کارفرما مجبور به اخراج 
آن ها شده اســت. این مسایل خیلی دردناک 
اســت. در زمینه دریافت وام، تولیدکنندگان 
و صنعتگــران هیچ محلی از اعــراب ندارند. 
در حال حاضر متاســفانه کوچک ترین امنیت 

شغلی در این صنعت وجود ندارد.
به گفته مدیر چاپ نور حکمت در مشــاغل 
دولتی و ســمت های دولتی، معموال از افراد 
متخصص اســتفاده نمی شود و عدم تخصص 
حرفه ای عمومیت پیدا کرده اســت و تقریبا 
متخصصی در زمینه مشــاغل دولتی صنعت 
چاپ وجود ندارد. اگر هم باشد از بین می رود.

این عضو هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران 
تهــران در ادامه با بیــان مثالی در خصوص 
اجرای قوانین اجتماعی و همچنین پرســش 
از رییس جمهور عنوان کرد: مهم ترین موردی 
کــه از رییس هر مجموعــه و رییس جمهور 
انتظار مــی رود کنترل و نظارت اســت. اگر 
قانونی وجود داشته باشــد مجریان قانون به 
ناچار باید تن بدهند و خود را با آن هماهنگ 
کنند. به عنوان مثال گفته می شــود روزهای 
فــرد و زوج از آوردن خودروهــا به خیابان ها 
خودداری شــود، ممکن است همان روز کار 
داشــته باشــید ولی به هر حال چون قانون 
است قبول می کنید و از اجرای قانون ناراحت 
نمی شوید و به مصلحت کار می اندیشید ولی 
متاسفانه می بینید از اتوبوس و خدمات شهری 
خبری نیست، مترو هم سر ساعت نمی آید در 
ضمــن خیابان پر از ماشــین های زوج و فرد 
است که قوانین را رعایت نکرده اند اینجا است 
که قانون بی ارزش می شود و دفعه بعد قانون 
را اجــرا نخواهید کــرد. از رییس جمهور این 

پرسش را دارم که قانونی در کشور در مورد صنعت 
چاپ وجود دارد یا خیر؟ اگر نیست، الیحه بدهید تا 
قانون وضع شود. اگر قانونی وجود دارد، چرا اجرایی 

نمی شود؟
وی به مشخص نبودن متولی واقعی صنعت چاپ 
اشاره کرد و گفت: یکی از مسایل که همه ما هم آن 
را می دانیم این اســت که اداره کننده صنعت چاپ 
دقیق و مشــخص نیست. عالوه بر آن باید گفت در 
گذشته، چاپخانه های دولتی در زمانی تاسیس شدند 
که تعداد چاپخانه ها کم بود و چاپخانه های خصوصی 
جوابگوی سفارشــات وزارتخانه ها نبودند بخشی نیز 
به مسایل امنیتی مرتبط می شد که موظف به انجام 
کارهای خود بودند ولی در شــرایط امروزی کشور 
ما، چاپخانه های بسیار زیادی با دستگاه های مدرن 
بســیار به وجود آمده اند و این در حالی اســت که 
حجم کارهای دولتی نیز در بازار کم شده است ولی 
هر روز شــاهد این هســتیم که تعداد چاپخانه های 
دولتی با دستگاه های مدرن تاسیس می شوند بدون 

اینکه شرایط بازار در نظر گرفته شود.
غفاری افزود: متاســفانه جــای عجیب و غریب 
کار اینجاست که هر ارگان دولتی از جمله ارتش، 
ســپاه، نیروی انتظامی، بانک ملت، بانک تجارت، 
بانک صادرات، اوقاف، ارشاد، سازمان تبلیغات و... 
بــرای امور چاپی خود اقدام به تاســیس چاپخانه 
کرده اند. حرف من این است اگر کار چاپی دارید، 
چرا بــه چاپخانه های خصوصــی نمی دهید. مگر 
هر شــخصی که نان می خواهد نانوایی راه اندازی 
می کنــد؟ متاســفانه هر کســی در این کشــور 
نشــریه ای 10 صفحه ای داشته باشــد به راحتی 
چاپخانه راه اندازی می کند. این خالف قانون است 
و باعث فلج و رکود اقتصادی بخش خصوصی شده 
با  است. چاپخانه داران بخش خصوصی نمی توانند 
رقابــت کنند چون دولتی ها  دولتی  چاپخانه های 
بســیاری از مخارج از جمله مالیات و... را ندارند 
همیــن مســایل باعث می شــود کــه چاپخانه ها 
یکی پــس از دیگری تعطیل شــوند. بعد بیکاری 
رواج پیــدا می کند، بیکاری باعث فســاد، دزدی، 
افســردگی و ناراحتی روحی در جامعه می شــود، 
ازدواج کاهش می یابد و تبعات مختلف بسیاری را 
در پی خواهد داشــت و سلسله مشکالت و مسایل 

اتفاق می افتد.  بسیار حاد برای جامعه 
وی خاطرنشان کرد: متولی این صنعت که وزارت 
ارشاد اســت نمی تواند به داد این صنعت برسد چرا 
وزارتخانــه دیگری هــم مثل دارایی بر مشــکالت 
صنعت اضافــه کرده اید؟ قصدتــان گرفتن آخرین 
نفس هــای حیات این صنعت اســت؟ آیا درســت 
اســت حدود 200 چاپخانه دار که کار فرهنگی این 

به گفته مدیر چــاپ نور حکمت 
در مشــاغل دولتی و سمت های 
افــراد  از  معمــوال  دولتــی، 
متخصص اســتفاده نمی شود و 
عمومیت  حرفه ای  تخصص  عدم 
پیــدا کــرده اســت و تقریبــا 
متخصصــی در زمینه مشــاغل 
دولتی صنعت چاپ وجود ندارد
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کشــوررا انجام می دهند طوماری را امضا کنند و 
به 12 مرکز دولتی از جمله شورای تامین استان، 
دارایی، مجلس، دفتر ریاست جمهوری و ... ارسال 
کنند و با بیان شــرایط و اطالع دادن این موضوع 
که قادر به ادامه کار نیستند و با سیلی صورتشان 
را سرخ نگه داشــته اند با فروش دستگاه ها، خانه 
و یا اخراج کارگر تا کنون ســرپا مانده اند. با تمام 
این تفاســیر هیچ نتیجه ای ندیده اند. این حمایت 
از یک تولیدکننده اســت؟ این حمایت از بخش 

فرهنگی است؟
غفــاری در انتها در جملــه ای به رییس جمهور 
گفت: در یک جمله به جناب آقای رییس جمهور 
می گویــم به واهلل ما هم از فرزندان و مردم همین 
مملکت هســتیم، تبعه کشــور خارج نیســتیم، 
ســرمایه ما داخلی اســت. چه گناهی کرده ایم با 
وجود ســرمایه گذاری های میلیاردی، ســرانجام 
کارمان مشــخص نیســت؟ و مدیرکل دارایی به 
تک تک ما می گوید اگــر کاری برای انجام دادن 
ندارید، مجموعــه را تعطیل کنید، بفروشــید و 

پولتان را بانک بگذارید.

 چاپ، در عمل یک صنعت است
باقری، مدیرعامل شــرکت مگاپس در  مهرداد 
خصوص کمرنــگ بودن صنعت چــاپ در هفته 
دولت اظهار داشت: خوشبختانه هنوز حوزه چاپ 
در کشــور ما دولتی نشده است و زیر ساخت آن 
در دســت بخش خصوصی است. به همین جهت 
در هفته دولت طی سال های گذشته، کانون توجه 
قرار نگرفته اســت که اتفاقا این موضوع را باید به 
فال نیک گرفت و پایه ای برای تصمیم گیری های 
اساســی بعدی منظور کرد و شایســته تر اســت 
دست اندرکاران اصلی چاپ در کشور، تالش کنند 
تــا حقانیت خــود را به عنوان یک حوزه بســیار 
تاثیرگذار در عرصه های فرهنگی و صنعتی در روز 

متعلق به خود به اثبات برسانند.
باقری افزود: از سوی دیگر، تشکل های خصوصی 
هنوز نتوانســته اند، یا شاید نگذاشــته اند تا برای 
خود هویتی مستقل در ساختار صنفی و صنعتی 
کشــور پیدا کنند که دلیل آن هم اعمال نظرها و 

اختالف نظرهای دولتی است.
وی اشــاره کرد: جا دارد به نکات دیگری اشاره 
کنم که بیانگر عدم درک کامل تصمیم گیرندگان 

از حوزه چاپ است و باعث شده تا نگاهی کامال 
خدماتی و آن هم خدمات ســطح پایین به آن 
داشته باشند. اگر شخصی تصمیم به راه اندازی 
یک کارخانه کوچک تولید دســتمال کاغذی 
بگیرد، به راحتی تحت پوشــش های حمایتی 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت قرار خواهد 
گرفت و با عنوان یــک واحد تولید محصوالت 
بهداشــتی از کلیه امتیــازات موجود بهره مند 
می شــود و یا اگر شــخصی تصمیــم به ایجاد 
یک کارخانه کوچک تولید مــواد غذایی مثال 
سیب زمینی آماده طبخ گرفت، به همان ترتیب 
از امتیازهــای موجود در حــوزه صنایع برای 
صنعت غذایی بهره مند خواهد شــد. نگاه یک 
مسئول و تصمیم گیرنده دولتی به فعالیت هایی 
مشابه دو مثال فوق این است که جامعه نیاز به 
مواد غذایی و مواد بهداشتی و امثال آن دارد و 
به همین جهت در راس برنامه های ســاالنه آن 
مرجع تصمیم گیری، سهم مشخصی از امتیازها 
و حمایت هــای مادی و معنــوی را برای آن ها 

منظور می کند. 
باقری با اظهار تاسف از وضعیت فعلی صنعت 
چاپ اشــاره کرد: امثــال ما کــه در خانواده 
چــاپ فعالیــت داریم به خوبــی می دانیم که 
هم دســتمال کاغذی و هم سیب زمینی آماده 
پخت و هم بســیاری از کاالهــای دیگر بدون 
کمک نهایی از ســوی حوزه چــاپ، جایگاهی 
را برای بازاریابی و فــروش پیدا نخواهند کرد. 
در حالی که تولیدکننده مواد اولیه دســتمال 
کاغــذی یا اصطالحا رول تیشــو، که در حوزه 
صنعت تعریف می شود، اگر تولیدکننده کاالی 
دستمال کاغذی قابل فروش و مصرف، که فقط 
بــه برش رول های بــزرگ و قطعه کردن آن و 
در جعبه یا کیسه گذاشتن آن بسنده می کنند 
در حــوزه صنعت تعریف می شــوند و همگی 
می دانند که بدون چاپ و بســته بندی، زنجیره 
فعالیت آن ها برای به ثمر نشستن مراحل تولید 
یک کاالی قابل عرضه و فروش گسسته خواهد 
بود، چرا حوزه چــاپ نباید حلقه ای از زنجیره 
صنعت محسوب شود؟ این همان نکته ای است 
که تصمیم گیرندگان صنعتی آن را بلد نیستند.

آیا حاال باور می کنیم که چاپ، در عمل یک 
صنعت اســت؟ ناگفته نماند کــه برخی مراکز 
بزرگ چاپ هســتند که تحت پوشش صنایع 
می باشند، اما نه به واسطه عنوان چاپخانه داری، 
بلکه بــا عناوین دیگر مثال کارتن ســازی )در 
حوزه صنایع ســلولزی( یا کارخانه های تولید 
ظروف یکبار مصــرف و... که همه آن ها مجهز 
به امکانات چاپ هســتند. اما این سهم بسیار 
اندک نمی تواند باعــث دگرگونی صنعت چاپ 
کشور و تسریع در روند بازسازی و نوسازی آن 

شــود. نکته های دیگر هم در خــود صنعت چاپ قابل 
ذکر است:

زنجیره شــکل گرفتن چرخه چاپ متشکل از صنایع 
مختلفی است از جمله:

- ماشین آالت در حوزه صنایع ماشین سازی
- کاغذسازی که در حوزه صنایع سلولزی
- مرکب سازی در حوزه صنایع شیمیایی

- مواد پاک کننده در حوزه صنایع پتروشیمی
- قطعات و لوازم یدکی برقی و مکانیکی در حوزه این 

دو صنعت بزرگ
دانش فنی الزم برای حضور و فعالیت در صنعت چاپ، 
چه در بخش اپراتوری، چه در بخش مدیریتی و چه در 
بخش های پشتیبانی از درجه باالیی برخوردار است که 
حفظ و ارتقای مســتمر آن نیازمند سرمایه گذاری های 

اصولی خواهد بود و... .
همانطور که یک کارخانه تولید دســتمال کاغذی و یا 
تولید سرنگ تزریق به عنوان مراکز صنعتی در بهداشت 
جامعه نقش مهم و اثربخشــی دارنــد، مراکز چاپ هم، 
بــه طور خاص در حوزه فرهنگ و بــه طور عام در تمام 
حوزه های صنعتــی نقش جدایی ناپذیــر دارد. اگر افراد 
جامعه به دلیل بروز شــرایط بیماری از سرنگ استفاده 
می کنند، همین افراد از بدو تولد تا آخرین لحظه حیات 
خود نمی توانند از صنعت چاپ جدا باشند. پس می توان 
دوباره این نکته را گفت که نداشتن دغدغه برای صنعت 
چاپ ناشی از ندانستن تصمیم گیرندگان، به خصوص در 

رده های کارشناسی تخصصی است.
مدیرعامل شرکت مگاپس در مورد انتظار خودش از 
رییس جمهور گفت: منطقی ترین انتظار و عادالنه ترین 
تصمیم این اســت که هــر کاری بــرای دیگر صنایع 
انجام می دهند برای صنعت چاپ هم انجام دهند. این 
زیاده طلبی نیســت و یک درخواست منصفانه است. با 
ایــن کار، آن پیکره ای که در چرخه صنعت یا فرهنگ 
است و از اجزای مختلفی که یکی از آن ها صنعت چاپ 
است تشکیل شده، یکسان رشد خواهد کرد و همانند 
یک موجود عقب افتاده با ســر بزرگ و پای کوچک و 
ناقص نخواهد بود. اگر به این حداقل توجه شود، ما هم 

دعای خود را اجابت شده می دانیم.
باقــری در خصــوص اینکه اگــر بخواهــد جمله ای 
به رییس جمهــور در بــاب چاپ بگوید گفــت: جناب 
رییس جمهــور محترم! حکم تنفیذ ریاســت جمهوری 
حضرتعالی، جلوه ای از تجلی صنعت چاپ در عرصه های 
مختلف زندگی اجتماعی است. این جلوه را به فراموشی 
نسپارید و اجازه ندهید از خاطر همکاران شما محو شود.

وی در مورد رسیدگی دولت مردان، به خصوص شخص 
رییس جمهــور به صنعت چاپ خاطرنشــان کرد: اصوال 
افراد در این رده های مســئولیتی، به سیاست های کالن 
توجه می کنند و برای این سیاســت ها، بدنه کارشناسی 
هر وزارتخانه باید بررســی های الزم را به انجام برساند تا 
تصمیم گیری ها محقق شود. بهترین کار این است که در 
بخش های کارشناسی از کارشناسان کامال آگاه استفاده 

شود تا بتوانند تمام جوانب امر را در نظر گیرند.
وی در ارتباط با رساندن پیام مشکالت صنعت چاپ به 
رییس جمهور و معاون اول اظهار داشت: خیلی اعتقادی به 
این ندارم که رییس جمهور محترم یا معاون اول بزرگوار 
ایشان با شنیدن پیام مشکالت صنعت چاپ هیجان زده 
شــده و اقدامی مافوق تصور در جهت رفع آن ها به عمل 
آورند. کاری که در این صورت انجام خواهد شــد، بعد از 
مطلع شدن از موضوع، ارجاع پیام به مبادی مرتبط خواهد 

بود. یعنی باز در همین شرایط موجود خواهیم بود.
مدیرعامل شــرکت مگاپس در انتها اشــاره کرد: اگر 
مســئوالن از استدالل قوی و به اصطالح محکمه پسند 
برخوردار باشند، خواهند توانست در روابط بین وزارتی 
و جلســات کارشناسی موضوع را حل و فصل کنند و در 
غیــر این صورت، هر ســال در هفته دولت باید همین 
پرســش و پاســخ ها را تکرار کنیم. به این نکته توجه 
کنید که چند دهه زمان، فرصت کمی برای بازســازی 

سیاست ها و روش ها در صنعت چاپ نبوده است.





به شهرک 
صنفی-خدماتی 
کاوه خوش آمدید

گفتگو با مدیران سختکوش
 و باتدبیر شهرک کاوه

در 8 کیلومتری شرق شهر تهران در 
جاده امام رضا)ع( به سمت شهر پاکدشت، 
تابلویی خودنمایی می کند که روی آن 
نوشته شده است شهرک صنفی-خدماتی 
کاوه و کنار آن نوشته شده سوله های 
آماده تحویل. با پرس وجویی که می کنیم 
باالخره باغبانی که در حال آب دادن 
باغچه است به ما می گوید ورودی اول نه، 
ورودی دوم و ما خودمان را روبروی دفتر 
شهرک کاوه می بینیم. آقای حسینی، مدیر 
کارتن سازی حسینی با آن خنده همیشگی 
به استقبال مان می آید. در طبقه اول دفتر 
فروش، مشتری های زیادی در حال گفتگو 
برای خرید سوله ها هستند. ما را به طبقه 
دوم، دفتر مدیریت راهنمایی می کنند. 
بعد از پذیرایی و خوش وبش با محمد 
سرپوشان و شریک همیشه همراهش 
غالمحسین حجازی که در کار امور 
خیریه هم دستی بر آتش دارند از آنان 
می خواهیم که از روند شکل گیری شهرک 
بسیار زیبایشان همراه با خاطرات تلخ و 
شیرین برایمان بگویند و آن ها با همان 
صداقت و روحیه استوار از خودشان و 
هدفشان از شکل گیری این شهرک مدرن 
و زیبا گفتند.

برای تولید ملی با 
امکانات عالی حتما به 
اینجا بیایید

سوله ها با امکانات بی نظیر آماده فروش و تحویل به مشتریان عزیز است

 روند شکل گیری شهرک
محمد سرپوشــان با بیان اینکه هدف از تاسیس 
شهرک کاوه، ساماندهی مشاغلی است که آلودگی 
محیط زیســتی دارند می گوید: این شــهرک در 
جــاده امام رضــا عباس آباد عالقمند واقع شــده 
است و با مساحت 126 هزار متر با هدف تاسیس 
شــهرک در دهه 80 خریداری شد. پس از اینکه 
جواز شــهرک در پایان ســال 88 گرفته شد قرار 
شــد بخشــی از آن را تجاری کنیم و از سال 91 
شهرک صد درصد صنعتی شد. سوله های شهرک 
297 سوله است. متراژ ســالن ها از 120 تا 650 
متر است. قسمت بالکن سوله های طوری طراحی 
شده اســت که ارتفاع سالن ها بلندتر از سوله های 
معمولی اســت و ســوله ها تقریبا دو طبقه ساخته 
شــده اســت و به اصطالح دومنظوره است. کف 
آن ها با بتن محکم کاری شده است و دستگاه های 

را تحمل می کند. سنگین 
مدیرعامل شهرک صنعتی خدماتی کاوه در مورد 
زیر ساخت های این شهرک می گوید: ارتفاع شهرک 
از شــمال به جنوب حدود 9/5 متر اختالف سطح 
دارد و چــون از ابتدا طرح بالکن را در نظر گرفتیم. 
هر بالکن 350 کیلو بــار را تحمل می کند. بنابراین 
فندانسیون بسیار قوی دارد. همچنین عرض خیابان 
شــهرک نیز 13/80 مترجدول به جدول است و در 
حال حاضر مشــغول زیباسازی شهرک هستیم و به 
تازگی 7/200 تن داخل شهرک آسفالت شده است.

 رعایت تمام اصول مهندسی شهرسازی
 سرپوشــان در خصــوص بحث رعایت اصول مهندســی 
شهرسازی در ساخت شهرک می گوید: سوله های این شهرک 
برای کارهای انباری و صنعتی بسیار مناسب است. در سال 
گذشــته سازمان محیط زیست اعالم کرد شهرک های باالی 
10 واحد باید سیستم فاضالب بزنند و ما این اقدام را انجام 
دادیــم و تمام خدمات الزم که بــرای خریدار حائز اهمیت 
اســت نظیر بحث محیط زیست، تغییر کاربری، فضای سبز، 
آب و برق، گاز، سیســتم مخابرات، سیســتم فاضالب و... را 
ســعی کرده ایم ارایه دهیم و تمام مجوزهــای قانونی را نیز 
گرفته ایم البته در بحث ایمنی و زلزله اســتانداردهای الزم 
توســط مهندس ناظر انجام شده است و بحث شهرسازی به 

خوبی رعایت شده است. 
وی به شیب بندی زمین شهرک اشاره ای می کند و می گوید: 
حدود یک ســال برای شــیب زمین، کار کردیم تــا در زمان 
بارندگی آب ها در یک جا جمع نشود و خارج شود البته به فکر 

احداث خیابان و پیاده روها با فضای سبز نیز بودیم.
آشــامیدنی  آب  تامیــن  خصــوص  در  سرپوشــان 
اظهار داشــت: شــهرک دارای یک شــبکه  شــهرک 
نگهداری  آبرســانی شــامل چاپ عمیق، مخزن  کامل 
مناســب  با ظرفیت  پمپاژ شــبکه  و  اتاق کلرزنی  آب، 
و  فاضالب  دارای شــبکه  و همچنین شــهرک  اســت 
از خروجــی تصفیه خانه  و  بــوده  تصفیه خانــه مربوط 
استفاده  آبیاری فضای ســبز موجود در شهرک  جهت 
می شــود و در خصوص تامین برق مورد نیاز ســوله ها 
مدیریــت شــهرک با تقبــل هزینه شــبکه اصلی برق 
ســالن ها  تمام  برای  هزینه ها  ســایر  تامین  وهمچنین 

برق مورد نیاز را تامین کرده اســت.

 شهرکی با تمام امکانات مستقل
در ادامــه گفتگو آقــای غالمحســین حجازی، رییس 
هیــات مدیــره شــرکت کاوه در خصوص تامیــن نیاز 
گاز شــهرک اظهار داشــت: جهت برقراری شبکه گاز، 
بــا توجه به فاصله این شــهرک از خــط اصلی گاز که 
حدودا یک کیلومتر اســت پس از انجــام کلیه اقدامات 
و تشــریفات قانونــی الزم و همــکاری مدیریت محترم 
گازرســانی به صنایع شــرکت ملی گاز اســتان تهران، 
ابتدا با هزینه شــرکت، این شــهرک به خط اصلی گاز 
و ســپس با نصب ایســتگاه گاز در محل ورودی شهرک 
موفق به تامین گاز جهت کلیه ســوله ها شد و همچنین 
در مورد برقراری شــبکه مخابراتی این شرکت نیز پس 
از انجام کلیه تشــریفات قانونی الزم با هزینه خود اقدام 
به نصب یک مرکز تلفن 1200 شــماره از مرکز شهرک 
کرد که این مرکز ضمن تامین نیاز شــهرک ســالن های 

اطراف شــهرک را نیز پاسخگو بوده است. 
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 آشنایی با امکانات منحصر به فرد
 شهرک صنفی خدماتی کاوه

شــهرک صنفی-خدماتی کاوه دارای مزایا و امکانات زیر 
برای دست اندرکاران صنعت و خدمات است:

- سند تفکیکی شش دانگ تک برگ )عرصه و اعیان(
- بنچاق

- پایان کار
- تغییر کاربری قطعی

- تامین امنیت )پلیس نگهبانی، سیستم دوربین مداربسته، 
کارت تردد و قبض خروج(

- امــکان ورود کامیون و تریلی حداکثر تا ارتفاع 4/5 متر 
به داخل سالن

- نزدیک به تهران
- دسترسی آســان از طریق بزرگراه های اتوبان امام علی 
امام رضا )خاوران(، بزرگراه  باقری،  )ع(، بزرگراه شــهید 

بسیج
- شــهرک دارای سیســتم آب و فاضالب و تصفیه خانه 

فاضالب است
- ارتفاع سالن 8/20 متر

- رعایت کلیه استانداردهای فنی
- انشعاب )آب، برق، گاز، خط تلفن، فاضالب(

- برق )32، 50 و 100 آمپر سه فاز است(
- ابعاد متراژهای مختلف از 120 تا 650 متر

- کلیه سوله ها دارای بالکن است
- دفتری و اداری در دو طبقه

تلفن: 95125000 - 95125001 )021(
همراه: 09123713221

www.kavehiec.com :سایت

آدرس شهرک: تهران، کیلومتر 10 بزرگراه امام رضا، بعد از خاورشهر، جاده 
عباس آباد عالقمند، بعد از کانال، شهرک صنعتی خدماتی کاوه

 سندهای شش دانگ تک برگ
رییــس هیات مدیــره شــهرک کاوه در خصوص 
سند سوله های شــهرک گفت: جهت هر سالن یک 
ســند تک برگ 6 دانگ صادر ودر حال حاضر کلیه 
سالن های شــهرک دارای سند تک برگ و همچنین 

پایان کار اعیانی احداث شده می باشند.

 شرایط آسان خرید برای متقاضیان
وی در خصوص شــرایط خرید این ســوله ها برای 
متقاضیــان می گویــد: خریدار بعد از پســند کردن 

سوله، از طرف شرکت، فردی را به او معرفی می کنیم 
تا وکالت کاری را انجام دهد. البته هزینه مختصری 
را نیز از وی دریافت می شود تا کارهای ثبتی و سند 

برایش انجام شود.
حجازی در مورد تســهیالت ارایه شــده فروش 
بــرای متقاضیان خرید گفت: مــا مالحظه خریدار 
را به جهت ایــن که تولیدکننده اســت را داریم. 
بنابراین برای خریدار شــرایط مناسبی گذاشته ایم 
بــه این ترتیب که در ابتدا حدود 40 تا 45 درصد 
پیش پرداخت را دریافت می کنیم. ســپس سالن را 
تحویل می دهیم تا خریدار از آن روز مشــغول کار 

شود و درآمدزایی کند.

 امنیت کامل در شهرک
رییس هیات مدیره شــرکت کاوه در مورد امنیت و نحوه 
اداره شهرک می گوید: ما کنتور جداگانه ای برای روشنایی 
شهرک در نظر گرفته ایم. این شهرک به دوربین مداربسته 
مجهز است و برای امنیت شهرک، دفتر نگهبانی و حراست 
و برگه ورود و خروج بار کامیون در نظر گرفته شــده است 
و می توانیم بگوییم شــعار شهرک کاوه دروازه روشنایی به 
ســوی تولید است. ما یک سازمان مدیریتی که از 5 نفر از 
مالکان ســوله ها که قبال انتخاب کرده ایم تشکیل داده ایم. 
البته با راه اندازی ســایت و از طریــق مجله ها و روزنامه ها 

کم کم شروع به تبلیغ شهرک خواهیم کرد تا قابلیت های آن 
بهتر و کامل تر برای استفاده مشتریان باشد.

 نام باستانی برای عشق به ایران
وی در توضیــح اینکــه چرا شــهرک به اســم کاوه 
نام گذاری شــده اســت می گوید: به خاطر عالقه مندی 
به تاریخ باســتانی ایران برای شــهرک این نام گذاری را 
انتخاب کرده ایم. در همین راستا و در راه کمک به مردم 
سرزمین مان در قیام دشــت مدرسه ای توسط شرکت ما 
با مســاحت 4 هزار متر زمیــن و 2500 متر زیربنا را در 
بر داشت که به نام دبیرستان کاوه آهنگر نام گذاری شد 

وادامه )شهرک کاوه( است که راه اندازی شده است.



شرکت نویسا، 
صنعت مهرسازی 
ایران را متحول 
کرد

گپ وگفتی با علی آسیم،
 مدیرعامل شرکت نویسا

شرکت نویسا به عنوان یکی از 
معتبرترین شرکت های ایرانی شناخته شده 
در صنعت نوشت افزار و لوازم التحریر 
امروزه به نامی موفق و پراعتبار تبدیل 
شده است و این موفقیت چیزی نیست 
جز تالش و کوشش مدیریت و کارکنان 
این شرکت که طی چندین نسل در این 
صنعت درخشیده اند، از تولید و عرضه 
اولین خودکار بیک در ایران تا مداد 
سوسمارنشان و شترنشان و و آخرین 
مورد آن عرضه مجهزترین دستگاه ساخت 
مهر که در نوع خودش منحصر به فرد و 
صاحب ویژگی های مدرن است. به همین 
منظور و برای آشنایی با روند شکل گیری 
این شرکت و بیان دستاوردها و هدف های 
آن در آینده، گفتگویی را با علی آسیم 
مدیرعامل این شرکت انجام داده ایم که به 
تشریح موضوع می پردازد.

 روند شکل گیری
علی آســیم در خصــوص روند شــکل گیری این 
شرکت می گوید: می توان رســمیت شروع و سابقه 
کاری شــرکت در حوزه صنعــت لوازم التحریر را به 
زمان پدر، پدربزرگم، حاج میرزا علی آقای رفوگران 
که خودکار بیک را وارد کشور کرد، مرتبط دانست، 
از آن تاریخ بیش از 70 ســال می گذرد. حاج میرزا 
علــی آقای رفوگران بنیانگــذار تولید خودکار بیک 
بودند، ســپس پسرانشان این کار را به اوج رساندند، 
بعدها پسر بزرگشــان حاج عباس رفوگران یا آسیم 
ادامه کار را عهده دار شدند و کار را به صورت رسمی 
در بازار تهران گســترش دادند و به صورت پویا و به 
شیوه ســنتی با بازار ارتباطی قوی داشتند. ایشان 
بســیار مردم دار و از روابط عمومی خوبی برخوردار 
بودند و رویکردشــان با بازار بر پایه رابطه بود و تنها 

به کسب و کار و درآمد نمی اندیشیدند. 
وی می افزاید: ایشان، بانی واردات و سپس تولید مداد 
سوسمارنشان در ایران بودند که این محصول برای شرکت 
فایبرکاستر آلمان است. پس از آن به تولید مداد استدلر 

پرداختند که پدران ما نیز با آن مشق نوشته اند. 
شرکت آســیم بعد از تولید خودکار و مداد، اقدام 
به تولید خودکار، مدادتراش و مدادرنگی روی آورد، 
سپس نمایندگی انحصاری شــرکت شاچی هاتا را 
اخذ کرد، بیش از بیست سال است که تنها نماینده 

رسمی این شرکت ژاپنی در ایران هستیم. 

 رابطه نویسا با شرکت شاچی هاتا
وی در خصوص ارتباط و همکاری شــرکت نویسا 
با شــرکت شــاچی هاتای ژاپن تاکید می کند: این 
شرکت مانند دیگر شرکت های ژاپنی نیز به صورت 
خانوادگــی اداره می شــود و در حال حاضر نســل 
چهــارم خانــواده، شــرکت را اداره می کند. زمینه 
فعالیت این شــرکت در ســه مورد است. دو بخش 
زیرمجموعه شاچی هاتا آرت الین است، یکی از آن ها 
بــه لوازم التحریر و نوشــت افزار از جمله ماژیک ها، 
مدادها، روان نویس ها و... می پردازد. اکس اســتامپر 
و بخش دیگر زیرمجموعه شــاچی هاتا است که به 
خانواده مهرها و استامپ ها می پردازد. گروه دیگری 
در این شرکت تحت عنوان آرت الین ها عرضه و ارایه 
می شود ولی در حقیقت به صورت صنعتی است که 
قلم ها و نوشــت افزار برای مصارف صنعتی از جمله 
صنعت خودروسازی، ساختمان، نجاری و ... استفاده 
می شود. چون این موارد به کار ما به صورت مستقیم 
مرتبط می شد، زمان گذاشــته ایم و سعی داریم به 
نحو احسن این مورد را در بازار ایران عرضه کنیم. 

آسیم به کیفیت این کاالها اشاره می کند و می افزاید: 
کاالهای شرکت شــاچی هاتا محصول کشور ژاپن و 

بسیار باکیفیت است. بســیاری از این کاالها با توجه به 
ســرمایه گذاری هایی که انجام شــده توسط کشور ژاپن 
در کشــور مالزی زیر نظر مدیریت ژاپن تولید می شود و 
کنترل کیفیت ها و استانداردهای کشور ژاپن را دارد. باید 
گفت تاکنون شــرکت شاچی هاتا جایگاه جهانی خود را 
در این عرصه به دســت آورده اســت و دارای 9 کارخانه 
در اقصی نقاط دنیا از جمله ژاپن، استرالیا، مالزی، امارات 
متحده عربی، آمریکا و... است؛ و دفتر مرکزی این شرکت 
در ناگویا، جنوب ژاپن اســت. شــاچی هاتا در استرالیا و 
آمریکای جنوبی تقریبا رتبه اول را دارد و در اروپا به علت 
وجود رقبای زیاد در سطح نوشت افزار، مانور کمتری داده 
اســت. در خاورمیانه نیز به کشــور امارات متحده عربی 
صادرات بســیار خوبی دارد و این در حالی اســت که در 
کشورهای استرالیا، آمریکای جنوبی و ایران محصوالت 
این شرکت تولید می شود. نگاه شرکت شاچی هاتا نسبت 
بــه بازار جهانی حفظ کیفیت و نوآوری اســت و در این 
زمینه نیز تقریبا موفق عمل کرده اســت. مردم ژاپن در 
زمینه نوآوری افراد خوش فکری هستند و مدیریت کاال، 

هزینه، کیفیت را در صدر کارهای خود قرار می دهند.

 چرایی نام نویسا
وی در خصــوص چرایی انتخاب نام نویســا افزود: 
هشت سال قبل زمانی که اقدام به ثبت و رسمی کردن 
شرکت نویســا کردیم. یکی از دوســتان مان مرحوم 
دکتر بهمن بوســتان، پیشــنهاد نام نویسا را در قالب 

شعر زیر برای شرکت دادند: 
اگر دانش بود اندر نویسایی و خوانایی
چرا آن قبله دل نانویسا بود و ناخوانا

اشــاره به پیغمبر اســالم دارد که، دانــش تنها به 
دانستن خواندن و نوشتن نیســت، زیرا پیغمبر نیز با 
وجود اینکه خواندن و نوشتن نمی دانستند ولی دانش 
فراوانی را کســب کردند. دانش به نویسایی و خوانایی 
نیست. به همین دلیل اسم شرکت را نویسا گذاشتیم. 

 ورود به مهرسازی
آسیم در خصوص موضوع مهرســازی و نحوه ورود 
شــرکت نویســا به آن می گوید: صنعت مهرســازی 
در ابتــدا کار به صورت ژالتینی عمــل می کرد و این 
مهرها به دسته های چوبی چسبیده و حتما باید برای 
اســتفاده، مهر در جوهر اســتامپ زده می شد. پس از 
آن شرکت های اروپایی و آســیایی محصولی را تولید 
کردنــد که همان مهر ژالتینی بــه مهرهای اتوماتیک 
می چســبید و ژالتین به صورت چرخشی در استامپ 
می خورد و سپس بر روی کاغذ اثر خود را می گذاشت. 
در گذشته تولید مهرهای ژالتینی بسیار زمانبر بود در 
حدود دو یا ســه ساعت زمان می برد، گاهی نیز آماده 

کردن مهر یک روز به طول می کشید، همچنین کار 
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مهرســازی تمیز نبود و در ضمن این امکان وجود نداشــت که عکسی تبدیل 
به مهر شــود و این کار بسیار مشکل بود. زمانی که فرآیند فلش وارد بازار شد، 
زمان تولید مهر کمتر شد و فرآیند تولید مهر به یکی دو ساعت کاهش یافت و 
تقریبا عملکردی تمیزتر داشت ولی باز هم نسبت به دستگاه جدید قابل مقایسه 

نیست و دردسر بیشتری داشت.
وی اشــاره می کند: بعد از آن وارد دوران مهرهای لیزری می شویم. مهرهای 
لیزری نیز نیازمند دســتگاه لیزر گران قیمتی اســت، عملکرد دســتگاه به این 
شــکل است که مهر درون دســتگاه لیزر قرار می گرفت، لیزر صفحه حساس را 
می ســوزاند و جوهر به آن تزریق می شد. ولی از مهم ترین و بزرگ ترین معایب 
این دســتگاه هزینه سنگین دســتگاه لیزر بود که امکان خرید شرکت ها برای 
ســاخت مهر را کاهش می داد. در گذشته مکانیزم ســاخت مهر به این صورت 
بود که اگر قصد ســفارش مهری را داشتیم باید جمله و یا واژه را به کشور ژاپن 
ارسال می کردیم تا مهر ســاخته و سپس از ژاپن برای ما ارسال می کردند ولی 
متاســفانه این فرآیند خیلی عملیاتی نبود. شــاید در زمانی که کامپیوتر وجود 
نداشــت، این روش امکان پذیر بود ولی زمانیکه حوزه فعالیت گســترش یافت، 
می طلبید که در هر محلی مهرســازی انجام شود. در همین راستا شرکت نویسا 
دستگاه مهر فلش را تولید کرد ولی به موازات آن شرکت های اروپایی و آسیایی 

نیز این محصــول را تولید کردند. عملکرد این دســتگاه به این صورت بود که 
صفحه حساســی داشت و در اثر برخورد نور و انداختن سایه بر روی آن، توسط 
ماشــین فلش که قیمت مناسب تری نسبت به دســتگاه لیزر داشت با کیفیت 
بهتر مهر را تولید می کرد. ولی نکته مهم این اســت که به موازات آن بســیاری 
از شــرکت ها این کار را تولید کردند و به همین جهت شرکت آسیم ترجیح داد 

در این حوزه وارد نشود.
 وی یادآور شد: شروع فعالیت شرکت نویسا با معرفی شرکت شاچی هاتا بود. 
در ســال 2015 شرکت شــاچی هاتا اختراعی را در زمینه مهرسازی انجام داد 
و در ســال 2016، دستگاه مهرســازی را عرصه و رونمایی کرد. این ماشین به 
صورت ترمو روی صفحه حساس مطلب یا واژه مورد نظر را می سوزاند و نسبت 

به تکنولوژی فلش عملکردی جدیدتر و دارای مزایای بیشتری است.

 ماشین جدید مهرسازی کوئیکس 
مدیرعامل نویســا در خصوص عرضه، عملکرد و قابلیت های دســتگاه جدید 
مهرســازی کوئیکس شــاچی هاتا ژاپن در بازار ایران که چند روز قبل در هتل 
اسپیناس تهران با حضور دست اندرکاران این حوزه رونمایی شد تصریح کرد: در 
بازار ایران ماشین مهرسازی مذکور را با عنوان مهر کوئیکس شاچی هاتا رامعرفی 
کردیم. در مورد عملکرد این دستگاه باید بگویم، روند به این صورت است که با 
مراجعه به مهرســازها و دادن فایل مدنظر )این فایل می تواند تصویر صورت فرد 
باشــد( فایل به کامپیوتر داده می شــود و سپس بر روی ماشین خروجی گرفته 
می شود، صفحه حساس داخل ماشین گذاشته می شود. یک دقیقه بعد، مشتری 
فایل مدنظرش را آماده برای مهر شــدن بر روی کاغذ دارد. اولین ویژگی مهم 
این دســتگاه سرعت تولید مهر است با توجه به ادعای شرکت مادر و مستندات 
عرضه شــده این را می رســاند که مهر در مدت 30 ثانیه تولید و در 30 ثانیه 
بعدی بدنه آن سرهم و تبدیل به مهری قابل استفاده در لحظه می شود. از دیگر 
مزایای دستگاه می توان به گران قیمت نبودن، کوچک و کم حجم بودن و قابلیت 
جابجایی آسان و سبک بودن آن اشاره کرد، عالوه بر موارد ذکر شده کار کردن 
با این دســتگاه بسیار ساده اســت و نیاز به تخصص خاصی ندارد. این دستگاه 
دارای DPI 600 دقت اســت و این دقت بسیار زیاد، بیش از نیاز یک مهرساز 
و در حد یک عکس است. این مهرها تقریبا هم قیمت تمام مهرهای موجود در 

بازار است ولی با مهرهای موجود در بازار بسیار متفاوت است.

ســه ویژگی اصلی ماشین مهرســازی کوئیکس شــاچی هاتارا می توان سرعت، 
سادگی و کارآیی ساده دستگاه و قیمت مناسب و ارزان است. 

 برگزاری همایش شرکت نویسا
وی با اشاره به برگزاری همایش و مراسم رونمایی از دستگاه مهرسازی کوئیکس 
گفت: برای معرفی ماشین مهرسازی کوئیکس شاچی هاتا به رسته مهرفروشان در 
هتل اسپیناس تهران همایشی را برگزار کردیم و از اتحادیه و از تعدادی مهرفروشان 
و تولیدکنندگان مهر دعوت کردیم در همان جلســه از دســتگاه رونمایی کردیم و 
شــرکت شــاچی هاتا و کوئیکس را به صورت کامل معرفی و به صورت عملیاتی و 
اقتصادی به تصویر کشــیدیم. در این همایش، داد و ســتد اطالعاتی بین شرکت 
نویسا و مهرفروشان انجام شد، فضای خوبی ایجاد شد و استقبال خوبی هم صورت 
گرفت. به عقیده بنده هنوز این صنعت جای رشــد بسیاری دارد. شعار ما این است 
که کاالی خوبی را به فروش برســانیم و الزامی به کاالی خود نداریم. بیشتر تمایل 

داریم بازار را به سوی کاالی با کیفیت سوق دهیم. 

 جایگزینی روش مدرن به جای سنتی
آســیم در خصوص تحوالت در نوشــت افزار ایران گفت: نحــوه عرضه محصول 

نوشــت افزار رادر ایران تغییر داده ایم و ساختار سنتی لوازم التحریرفروش ها را کنار 
گذاشــته ایم و فروش مدرن را جایگزین آن کرده ایم. به این شــکل که مشــتری 
به جای خواســتن محصول خاص از فروشــنده، کاال را در استندهای عرضه شده 
استفاده می کند و در مشتری نیاز آنی ایجاد می شود و فرصت مقایسه به مشتریان 
داده می شــود تا در نهایت به انتخاب بهتر برســد. در نظر داریم این فرآیند نیز در 
صنعت مهرسازی اتفاق بیافتد. مصرف مهر به عنوان کاالی حقوقی است و هدف ما 
این است که مهر را جایگزینی برای کارت ویزیت کنیم و مهرهایی با شماره تلفن و 
آدرس به همراه عکس تولید شود. ماشین مهرسازی کوئیکس، باعث ارزش افزوده 
در صنعت مهرسازی است و در بسیاری از موارد در بازار صرفه جویی هایی را در پی 

خواهد داشت و کارایی را افزایش خواهد داد. 

 خدمات پس از فروش
وی به خدمات پس از فروش این شــرکت در خصوص این دســتگاه مهر اشــاره 
کرد و گفت: تمام خدمات پشــتیبانی این دستگاه را به عهده شرکت نویسا است و 
مهرسازی که اقدام به خرید از ما می کند اگر به هر دلیلی ماشین اش متوقف شود، 
کاالی پشــتیبان داریم که در دوره تعمیر ماشین آن را در اختیارشان قرار خواهیم 
داد. این محصول یک سال وارانتی گارانتی دارد، یعنی رایگان تعمیر می شود، پس 
از یک سال باز نیز در صورت خرابی ماشین خدمات تعمیر را با گرفتن هزینه ارایه 
می دهیم و خدمات پشتیبانی را به طور کامل عهده دار هستیم. عالوه بر مورد ذکر 
شــده از خدمات دیگر ما در حوزه مهرســازی، رساندن مهرها در سایزهای مدنظر 

مشتریان است.

 برنامه آینده نویسا
وی به برنامه های نویســا در آینده اشــاره کرد و گفت: اطالع رســانی و برگزاری 
همایش هایی در زمینه آشــنایی مهرسازان با دســتگاه های شرکت شاچی هاتا در 
برنامه های آینده ما قرار دارد. کارگاه آموزشــی نیز در همایش برای مهرفروشان در 
نظر گرفته ایم تا از نزدیک با عملکرد و کارایی دســتگاه آشنا شوند. برای مهرسازها 
شــرایطی را ایجاد کرده ایم تا ماشین مهرســازی کوئیکس شاچی هاتا را با قیمتی 
مناســب تهیه کنند. در نظر داریم هم از لحاظ قیمت و هم پرداخت شرایطی برای 
خرید مهرســازها فراهم کنیم زیرا به دنبال سود از فروش ماشین نیستیم و بیشتر 

به فکر عرضه بدنه مهر در سطح جامعه ایم و شغل مان بیشتر مهرفروشی است.
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خبر های خوبی
 در راه است....

گفتگو با سید محمدمصطفی 
sepi موسوی، مدیر گروه

به مناسبت روز ملی صنعت چاپ، 11 
دومین جشنواره عکاسی  شهریورماه، 
در حوزه چاپ توسط گروه علمی 
 sepi تخصصی صنعت چاپ ایران، گروه 
برگزار می شود. برای اطالع از اقدامات 
انجام شده در خصوص این جشنواره، 
با سید محمدمصطفی  را  گفتگویی 
sepi انجام داده ایم  موسوی، مدیر گروه 
که به تشریح روند این موضوع پرداخته 
شده است.

ســید محمدمصطفی موسوی، مدیر گروه sepi و   هانیه صراف زادگان
مدیر ســایت علمی تخصصی صنعت چاپ ایران در 
برگزاری جشــنواره عکاسی صنعت  خصوص هدف 
چــاپ اظهار داشــت: در جشــنواره ملــی صنعت 
چاپ که هر ســاله توســط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برگزار می شود، مســابقاتی بین چاپخانه ها 
و چاپخانــه داران و آثــار برگزیــده آن هــا برگزار 
می شــود و معموال اپراتورها، کارگــران، طراحان و 
افــراد مختلفی که در چاپخانه ها بیشــترین زحمت 
تولید یــک محصول چاپی را عهده دار هســتند در 
اینگونه مراســم ها، همایش ها و جشــنواره ها دیده 
نمی شــود، در همین راســتا به فکــر افتادیم تا با 
برگزاری جشــنواره عکاســی از این افراد نیز تقدیر 
و تشکری داشته باشــیم چرا که محیط کار صنعت 
چاپ، دارای محیطی خشک است سعی کرده ایم به 
این شــکل این عزیزان را مــورد توجه قرار دهیم و 

قدردانی الزم را داشته باشیم.
وی در خصوص هماهنگی و همکاری وزارت ارشاد 
در خصــوص برگزاری این جشــنواره گفت: از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی بیشــتر به صورت مشاوره 
کمک خواســتیم تا تصوراتی بر این مبنا که به دنبال 
بودجه دولتی برای برگزاری این جشــنواره هســتیم 

صورت نگیرد.
موســوی تاکید کرد: مسایل جانبی مربوط به چاپ 
بســیار کمرنگ شده است و گروه sepi به دنبال این 
است که به واســطه فعالیت هایی که در برنامه کاری 
خود دارد، سمت وســویی در جهت رخــداد اتفاقات 

خوب برای ارتقای این صنعت باشد.
وی در ارتباط با معیارهــای انتخاب عکس برتر در 
اولین جشــنواره عکاسی خاطرنشــان ساخت: سال 
گذشته عکس های بســیاری برای گروه sepi ارسال 
شــد و با توجه بــه مالک هایی از جملــه خالقیت، 
کیفیت، همبســتگی بین افراد چاپخانــه و... برترین 
عکس ها انتخاب شد. امســال نیز مانند سال گذشته 

داوری ها انجام خواهد گرفت.
وی در مورد شــکل گیری ایده جشــنواره عکاسی 
افزود: بنده تحصیلکرده رشــته چاپ هستم و چندین 
ســال در چاپخانه کار کرده ام و شــاهد این موضوع 
بوده ام که قشــری کــه در چاپخانه مشــغول به کار 
هســتند بسیار مظلوم واقع و کمتر دیده می شوند. در 
همین راستا با اســتادان این صنعت مشورت کردم و 

دومین جشنواره عکاسی
 به مناسبت روز ملی
 صنعت چاپ برگزار 
می شود

آنها نیز مشــوق من بودند تا این جشنواره را برگزار کنیم 
و به صورت گسترده پیش ببریم. وجود چنین برنامه هایی 

باعث جذابیت و پویایی صنعت چاپ می شود.
مدیر گروه sepi یادآور شــد: ارگان هــای دولتی مانند 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بیشتر قوانین را پایه ریزی 
می کنند، اتحادیه ها نیز به مسایل صنفی می پردازد. موارد 
جانبی صنف وظیفه گروه ها و تشــکل هایی اســت که به 
مسایل فرهنگی علمی آموزشی می پردازند. به همین علت 
در نظر داریم به چنین مســایلی کــه کمتر مورد توجه و 

اهمیت واقع می شوند، بپردازیم.
وی عنوان کــرد: برنامه های مختلفی را در روال کاری 
گــروه قرار داده ایم ولی به دلیل ایــن که حمایتی از ما 
نمی شــود از ســوی صنعت کمتر عملیاتی شــده است. 
حمایت، صرفا حمایت مالی نیســت، ما نیازمند حمایت 
معنوی از سوی کمپانی ها، چاپخانه ها، نشریه های صنف 

هستیم.  و... 
موســوی در ادامه گفت: این جشــنواره برای افراد 
فعال در خانواده بــزرگ صنعت چاپ اعم از مدیران، 
ناظــران، اپراتورها، طراحان و در واقع همه کســانی 
کــه در چاپخانه ها، لیتوگرافی هــا، صحافی ها و تمامی 

افــراد و فعاالنــی که در خانواده بــزرگ صنعت چاپ 
نقشــی ایفا می کنند در نظر گرفته شده است.

وی به شــرایط شــرکت متقاضیان در جشنواره اشاره و 
تاکید کــرد: در صورت تمایل برای حضور در جشــنواره 
عکاسی می توانید از محیط کار خود با ماشین آالت در کنار 
 jpg که در زیر به صورت یک فایل sepi طرح مجموعــه
اســت در قطع A4 پرینت رنگی تهیه کرده و برای گروه 
به آدرس ایمیل  info@sepi.ir ارســال کنید. الزم به 
ذکر اســت که مشخصات خود، شــامل نام، نام خانوادگی 
فرستنده، شماره همراه، شهر و نام واحد مربوطه را همراه 

با عکس ارسال شده، قید فرمایید. 
به گفته موســوی مهلت ارســال آثار تا 20 شهریورماه 
است و به عکس های برتر هدیه یادبودی از طرف مجموعه 
sepi اهدا خواهد شــد. نتایج داوری جشــنواره نیز اواخر 

شهریورماه اعالم خواهد شد.
در انتهــا از تمامــی دســت اندرکاران صنعــت چــاپ، 
چاپخانه ها، دانشــجویان رشته های مرتبط با صنعت چاپ 
 sepi دعــوت می کنیم کــه در تمامی برنامه هــای گروه
شــرکت و از ســایت علمی تخصصی صنعــت چاپ ایران 
بازدید کنند و هدف گروه این است که به واسطه همکاری 
دو جانبه اتفاقات خوبی در صنعت چاپ رخ دهد. خبرهای 

خوبی در راه است... گو
فت

گ
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برگزاری نمایشگاه 
تخصصی چاپ 
استان قم در پایان 
شهریورماه

نمایشگاه تخصصی چاپ صنعتی،  اولین 
بسته بندی و ماشین آالت وابسته استان 
قم در تاریخ 24 تا 27 شهریورماه، در 
نمایشگاه های استان قم  محل دائمی 
نمایشگاه های  توسعه  توسط شرکت 
برگزار می شود.  بین المللی استان قم 
برای اطالع از نحوه برگزاری و کم وکیف 
این رویداد، گفتگویی را با سیدحسین 
توسعه  مدیرعامل شرکت  میرسراجی، 
قم  استان  بین المللی  نمایشگاه های 
انجام داده ایم که در پی می آید.

  هانیه صراف زادگان

مدیرعامل شرکت توسعه 
نمایشگاه های بین المللی
 استان قم عنوان کرد:

 مجری مستقیم برگزاری نمایشگاه
سیدحسین میرســراجی، مدیرعامل شرکت توسعه 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان قــم در خصوص 
برگزاری نمایشگاه تخصصی چاپ صنعتی، بسته بندی 
و ماشــین آالت وابسته اســتان گفت: چند دوره ای در 
استان قم نمایشــگاه هایی با عنوان نمایشگاه تخصصی 
چاپ و بســته بندی برگزار شــد ولی مجری برگزاری 
آن نمایشــگاه ها به عهده شرکت توسعه نمایشگاه های 
بین المللی استان قم نبود. امسال به عنوان تنها مجری 
نمایشگاه های استان قم، نمایشگاه صنعت چاپ را نیز 
برگزار خواهیم کرد. تاکنون تشــکل ها و ارگان ها برای 
اسپانســری اقدامی نکرده اند و ما به صورت مســتقل 

برگزاری نمایشگاه را عهده داریم.
میرسراجی با اشاره به مشکالتی که سال های گذشته در 
برپایی این نمایشگاه پیش آمده بود اظهار داشت: افرادی 
که در ســال های گذشته در نمایشگاه شرکت داشتند از 
تبلیغات و اطالع رسانی و از رسیدگی مسئوالن نمایشگاه 
نارضایتی داشتند. به همن دلیل ترجیح داده ایم که امسال 
نمایشگاه زیر نظر مستقیم شرکت توسعه نمایشگاه های 

بین المللی استان قم برگزار شود.
میرســراجی افزود: شــرکت توســعه نمایشگاه های 
بین المللی اســتان قم مورد تایید مسئوالن استان قم 
اســت و هم اکنون مشغول ساخت شهرک نمایشگاهی 
جدید در قم هســتیم که این شهرک شامل 15 تشکل 
اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی قم است و امروزه 
اســتان قم جزو بزرگ ترین شــرکت های نمایشگاهی 
کشور است. از سال گذشته کل مسئولیت برگزاری تمام 
نمایشگاه هایی که در سالن های قدیمی برگزار می شود 
را بــه ما واگــذار کرده اند و این شــرکت عامل اجرای 
برگزاری نمایشگاه ها شــده است. نیروهای متخصصی 
را در ایــن خصوص آموزش داده ایم و دپارتمان خاصی 
تشکیل شده است و به همین دلیل شرکت نمایشگاهی 
ترجیح داده اســت به صورت مســتقیم بدون نیاز به 

مجری اقدام به برگزاری نمایشگاه کرده است.
وی عنــوان کرد: این نمایشــگاه در تاریخ 24 تا 27 
شهریور در محل دائمی نمایشگاه های استان قم برگزار 
خواهد شــد و یک سالن به متراژ 1200 متر را به خود 

اختصاص داده است. 
به گفته میرســراجی زمان ثبت نــام متقاضیان حضور 
در نمایشــگاه از اواســط تیرماه آغاز شده است و آخرین 
مهلت ثبت نام تا تاریخ 10 شــهریورماه نیز ادامه خواهد 
داشت. تاکنون استقبال بد نبوده است. تقاضاهای خوبی 
برای شرکت در نمایشگاه داشته ایم ولی جانمایی ها هنوز 
به صورت کامل انجام نگرفته است و اولویت جانمایی بر 

اساس تاریخ ثبت نام و واریز وجه است.
وی در مورد هدف از برگزاری نمایشــگاه در اســتان 
قم اشــاره کرد و افزود: اســتان قم در زمینه خدمات 
بسته بندی محصوالت فعالیت چندانی ندارد و بیشترین 
حوزه فعالیت و قدرت استان در زمینه نشر و انتشارات 
اســت ولی چون احساس نیاز در اســتان قم به حوزه 

بسته بندی دیده می شود به همین علت برای تغییر فاز در 
استان و روی آوردن به صنعت بسته بندی این نمایشگاه 

را برگزار خواهیم کرد.
میرسراجی افزود: فلسفه وجودی برگزاری این نمایشگاه 
درخواستی است که دســت اندرکاران حوزه چاپ استان از 
ما داشته اند و با برگزاری این نمایشگاه بازاری ایجاد خواهد 
شــد تا افراد این صنعت در استان قم به سمت و سوی چاپ 
بســته بندی و رشــد آن حرکت کنند. عالوه بر مورد ذکر 
شده به واسطه این نمایشــگاه با برندها، تولیدکننده ها نیز 
آشنایی خوبی انجام خواهد شد تا شرکت هایی که در زمینه 
بسته بندی فعال هستند در استان قم هم به فعالیت بپردازند 

و به جذب مشتری بیشتری در این حوزه انجام شود.
وی اضافه کرد: برحســب مصوبه کارگروه نمایشگاهی که 
ریاســت آن با استانداری قم اســت. امسال مکلف شدیم تا 
در تقویم نمایشگاهی چاپ صنعتی را برگزار کنیم. به علت 
وجود حوزه علمیه و فراوانی تعداد نویسندگان و کتاب هایی 
که در شهر قم چاپ می شود، شهر قم جز 5 استانی است که 
در صنعت چاپ عملکردی قوی دارد و می توان به جرأت قم 
را یک قطب صنعتی کشور خواند و مرکز فرهنگی ایران بعد 
از مشهد است. تعداد زیادی چاپخانه و اهالی صنعت چاپ در 
شهرک های قم مشغول به کار هستند. هدف ما از برگزاری 
نمایشگاه نشان دادن توانمندی و پتانسیل استان قم در این 
حوزه اســت و باید این توانمندی معرفی شود و نمایشگاه 

می تواند کمکی باشد برای رسیدن به این مهم.

 برنامه های جانبی نمایشگاه
وی در خصوص برگزاری برنامه های جانبی و کارگاه های 
آموزشی در نمایشگاه عنوان کرد: کارگاه های آموزشی برای 
دیگر نمایشــگاه های اســتان را در نظر داریم ولی تاکنون 
برای این نمایشــگاه کارگاهی مطرح نشــده است، در حال 
حاضر غرفه گذاران درخواســت کارگاه را نداشته اند ولی در 
برنامه نمایشگاهی این مورد را خواهیم گنجانید. از شرکت 
کنندگان واز غرفه های برتر قدردانی الزم راخواهیم داشت. 

مدیرعامل شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم در 
خصوص اطالع رسانی و تبلیغات این نمایشگاه اظهار داشت: چند 
ماهی است که سایت qomexpo.ir را راه اندازی کرده ایم و در حال 
به روزرسانی اطالعات سایت هستیم. همچنین از طریق کانال های 
اتحادیه های مرتبط با صنعت چاپ و بسته بندی و نیز از طریق 
سیستم شبکه استانداری نیز تبلیغاتی انجام داده ایم تا به واسطه این 
شبکه به تمام مسئوالن استان، کارمندان و کارشناسان اطالع رسانی 
شود. وی در ادامه گفت: از طریق اتاق اصناف به شهرک های 
صنعتی نیز خبر برگزاری این نمایشگاه را اطالع داده ایم، زیرا 
این نمایشگاه، یک نمایشگاه تخصصی است و تمام سعی و 
کوشش ما بر این است که به مخاطبان خاص اطالع رسانی 
کنیم. عالوه بر موارد ذکر شــده در حــال حاضر با یکی از 
مجالت صنعت چاپ صحبت شده تا آگهی نمایشگاه را چاپ 
کنند. همچنین در روزنامه هایی مانند همشــهری، جام جم 
و از طریق ارسال پیامک، نصب پوستر و بنر در سطح شهر 
و میادین قم و شــهرهای نزدیک اطالع رسانی انجام خواهد 

گرفت و تبلیغات صداوسیمایی استانی را نیز در نظر داریم. گو
فت

گ
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بازار لیبل ایران 
قابلیت بزرگی در 
منطقه خاورمیانه 
است

گفتگو با »مارتین زیگارد« مدیر 
منطقه ای شرکت نیلپیتر دانمارک، 
غول لیبل جهان

برگزاری دومین سمینار تخصصی لیبل 
در ایران فرصتی پیش آورد تا از نزدیک 
با بعضی از نام آوران جهانی این صنعت 
آشنا شویم. از جمله سخنرانان مطرح 
این سمینار حضور »مارتین زیگارد« به 
عنوان نماینده و مدیر منطقه ای شرکت 
بین المللی نیلپیتر از دانمارک بود که 
نمایندگی آن در ایران به عهده شرکت 
بین المللی همتا با مدیریت مهندس محمد 
سزاوار است. سخنان او در سمینار و 
برشمردن ویژگی ها و قابلیت های بزرگ 
این غول لیبل جهان باعث شد در محل 
شرکت همتا گپ وگفتی را با او داشته 
باشیم تا او به ما بگوید نیلپیتر کجا 
بود، به کجا رسید و برنامه هایش برای 
سرمایه گذاری و فروش محصوالتش در 
صنعت چاپ ایران چیست؟ ضمن تشکر 
از مهندس سوختکیان، مسئول فروش 
شرکت همتا برای ترجمه صحبت های 
ایشان، گفتگوی خبرنگار ما با این مدیر 
برجسته صنعت لیبل در پی می آید.

 فضای ایران و فضای سمینار لیبل را چگونه 
دیدید؟

فضای ایــران را فضای یادگیری وفضای دوســتی و 
همکاری دیدم و فضای ســمینار مملو از فراوانی ذوق و 
شــوق برای دانستن در خصوص لیبل و تغییر به سمت 
پیشــرفت بود. در مورد نیلپیتر و معرفی آن به صنعت 
چاپ ایران در نمایشــگاه دروپا ســعی شد که شرکت 
نیلپیتر و محصوالت آن را بــه ایرانیان معرفی کنیم و 
حضور در این ســمینار هم شناســایی بهتر نیلپیتر به 
جامعه چاپ ایران به خصوص صنعت لیبل است و باید 
بگویــم در این راه موفق بودیم. در اولین مســافرتم به 
ایــران واقعا چهره ایران و ســطح آن فراتر از انتظاراتم 
بود. با مردمی برخورد داشــتم که خیلی رفتار خوب و 
گرمی داشــتند، مردم ایران را خیلی فعال و عالقه مند 
به یادگیری دیدم و البته این را هم اضافه کنم که ایران 
بسیار مســتعد برای سرمایه گذاری و دارای مردمانی با 

دانش است. 
در این چنــد روز، بعد از خاتمه ســمینار لیبل این 
شانس را داشتم که در شهر گردش کنم و محصوالتی را 
در صنعت لیبل ایران دیدم که برایم جالب و تعجب آور 
بــود چرا که برابری با محصــوالت اروپایی در آن ها به 
خوبی مشــاهده می شــد و من چنین انتظاری از ایران 
نداشتم به عقیده من بسته  بندی و لیبل ها خیلی خوبی 
درایران مورد مصرف اســت و نشــان می دهد پتانسیل 
خیلی خوبی در بازار کشور و ایران در خصوص مصرف 

لیبل وجود دارد.
در دومین ســمینار لیبلی که برگزار شــد در ابتدا 
متعجب شــدم که افراد زیادی دراین سمینار شرکت 
کرده اند و همه گونه تیپی وجود داشتند و عالقه مندی 
وجود داشت و شــانس شناسایی مشــتریان را پیدا 
کردیــم و به این نکته رســیدیم که تعدادی از آن ها 

در مــورد لیبل اطالعاتی دارند و با تکنولوژی آن آشــنایی 
دارند و کامال به روز هستند. گروهی نیز این دانش را ندارند 
ولی بســیار عالقه مند به کســب دانش لیبل اند و این جای 

پیشرفت و رشد دارد.

 در خصوص سابقه شــکل گیری و ساختار شرکت 
نیلپیتر اطالعاتی به ما می دهید؟

شــرکت نیلپیتر یک شرکت دانمارکی اســت و نزدیک به 
صد ســال سابقه دارد و کامال خانوادگی است و هم اکنون سه 
نسل خانواده در این کمپانی مشغول هستند و امکانات بسیار 
خوبی در سراســر دنیا به ویژه خاورمیانه دارد و شرکت همتا 
با مدیریت محمد ســزاوار تنها نمایندگــی این کمپانی را در 

خاورمیانه عهده دار است.

 نظرتان راجع به بازار لیبــل در حوزه خاورمیانه 
چیست و آن را چگونه می بینید؟

بــازار خاورمیانه بازار بســیار بزرگی اســت و در صنعت 
لیبل رشــد خوبی دارد و در حال گســترش است. به طور 
مثال اگر کشــور ترکیه و کشــورهای حــوزه خلیج فارس، 
مانند عربســتان را بررســی کنیم در 20 ســال گذشــته 

سرمایه گذاری بســیار خوبی در ماشین های لیبل داشته اند 
و نیلپیتر هم خوب توانســته آن ها را ساپورت کند و در این 
بازار بســیار موفق بوده است گرچه احساس می کنیم شاید 
نســبت به بقیه رقبا در این منطقه دیرتر عمل کرده ایم ولی 
در حال جبران هســتیم. در خصوص نقش شــرکت همتا و 
ســاختار صنعت لیبل ایران در این حوزه باید بگویم شانس 
این را داشتم که در خیابان های تهران بگردم و به این نکته 
رســیدم که ایران کشــوری دارای مصرف باال لیبل است و 
این بخش عمده از صنعت در ســطح باالیی به کشــور وارد 
می شــود و به نظر می رســد علیرغم تمام مسایل موجود و 
تحریم های ایران، از تمام دنیا این کشــور در زمینه واردات 
محصوالت لیبل اســتفاده می کند و لیبــل در ایران جنبه 
بین المللــی دارد. برندهای آمریکایی، اروپایی، آســیایی و 
چینــی و... در بازار ایران را دیدم و این نشــان می دهد که 

پتانســیل رشد خوبی در این کشور در زمینه لیبل دارد.

 از همــکاری نیلپیتر با شــرکت بین المللی همتا 
بگویید.

با مدیریت محترم شــرکت همتا در گذشــته صحبت کرده 
بودیم، ما تیم همتا را می شناختیم و با موقعیت ارزشمند این 
شرکت در ایران آشــنا بودیم و چون دید یکسان و مشترکی 
با مدیریت این شــرکت داشتیم می دانستیم که همتا عالقه و 
امکانات شناخت بازار را دارد و تیمی دارد که می تواند به بازار 
ورود پیدا کند و ارتباط الزم را با مشتریان ایرانی داشته باشد. 
این دلیل اصلی انتخاب شــرکت همتا از طــرف نیلپیتر بود. 
نکته بعدی این اســت که دانش صنعت چاپ در این شرکت 
وجود دارد نه تنها تکنولوژی بازار را می شناســند از علم روز 
چاپ جهان هم مطلع هســتند و در هر دو مورد شرکت همتا 
پیشــرو و موفق است هم بازاریابی و هم شناخت بازار را کامال 

در اختیار دارد.

مــن چنیــن انتظــاری از ایران نداشــتم به 
عقیده من بســته  بندی و لیبل ها خیلی خوبی 
درایران مورد مصرف اســت و نشان می دهد 
پتانســیل خیلی خوبــی در بازار کشــور و 
ایران در خصوص مصــرف لیبل وجود دارد



 در دومین سمینار لیبل ایران آیا نیلپیتر 
به برنامه ها و اهداف خود رسید؟

موردی که در ســمینار می خواستم عنوان کنم 
این بود که ما به طور جدی تصمیم گرفته ایم وارد 
بازار ایران شویم و آمده ایم تا بمانیم و ادامه دهیم 
و هر دو طرف از این بازار بهره مند شویم. برگزاری 
این ســمینار مــا را به اهداف مــان نزدیک کرد و 
نکته دیگر اینکه اصالت در کار ما بســیار اهمیت 
دارد. ترجیح می دهیم حتی کمتر فروش داشــته 
باشــیم ولی ماشــین با کیفیت را به شخص مورد 
نظر، درســت ودقیق بفروشیم. نه اینکه ماشین را 
به شخصی بفروشیم که کارایی آن را بلد نباشد یا 

بازار آن را ندارد یا بازاریابی آن را نمی داند.

 اگر به شــرکت نیلپیتــر در دانمارک 
بازگردیــد اگر از شــما بپرســند که چه 
دستاوردی از ایران کسب کرده اید به آن ها 

چه می گویید؟ 
زمانی که به دانمارک برگردم توضیحی که برای 
شــرکت دارم این اســت که من بــازاری را دیدم 
برخالف انتظارم هم عالی ترین ســطح ماشین های 
شرکت را می توان فروخت هم معمولی ترین سطح 
از هر نوع تقاضایی وجود دارد. هدف مان بیشــتر 
از همه این اســت که مشــاوره بدهیــم و انتقال 
تکنولوژی داشته باشیم سیاستمان این نیست که 
ماشین را با هزینه های کالن به مشتریان بفروشیم 
و آن ها نتوانند از آن اســتفاده کنند. یا بازار برای 
محصول ماشــین نداشــته باشــد. اگر ببینیم که 
مشــتری آپشن یا ماشینی درخواست کند و نداند 
که بــا آن چه کار کند مــن رای او را خواهم زد. 
ترجیح می دهم ماشــین را نفروشــم صرفا به فکر 

فروش ماشین نیستم.

 آیا در حاشــیه این سمینار زمینه هایی 
برای فروش به دست آورده اید؟

با مشــتریان عالقه مند صحبت کردم و اگر مساله 
خاصی پیش نیاید این انتظار را داریم که بتوانیم در 

چند ماه آینده معامله هایی در ایران داشته باشیم. 

خدمات  که  می پرسند  ایرانی  مشتریان   
بعد از فروش نیلپیتر چگونه است؟

خدمات بعد از فروش نقش بسیار کلیدی در 
فروش را بازی می کند. ما از آن شــرکت هایی 
نیســتیم که دســتگاهی را بفروشیم و مشتری 
را بــه حال خــود رها کنیــم. ما بــرای این 
موضوع یک برنامه ســه مرحلــه ای داریم. در 
مرحلــه اول بــه تکنســین های شــرکت های 
نماینــده نیلپیتــر آمــوزش می دهیــم و یا به 
مشــتریان آن هــا، مرحله دوم بعــد از مدتی 
خودشــان به مشــتری ها آموزش می دهند در 
مرحله ســوم با ما تبــادل اطالعات می کنند و 
خواســته ها و نیازهایشــان را عنوان می کنند. 
دنیــا بزرگ اســت و هــر منطقه ای شــرایط 
خاص خــود را دارد. با توجه بــه آنچه که در 
ایران دیدیم تصمیم گرفتیم در شــرکت همتا 
تکنســین هایی را تربیــت کنیــم کــه بتوانند 
مســایل اولیــه را رفع کننــد. در مرحله دیگر 
در نظــر گرفته ایــم که هر ماشــینی که نصب 
متصل می شود  ما  کوارترهای  به هد  می شــود 
دنیا وجود  اختالف ســاعت در  چون می دانیم 
دارد. این ســرویس همیشــه آنالین شرکت ما 
در دانمارک، آمریکا و هند همیشه فعال است 
و در هر شــیفت کاری یک نفر در دســترس 
و جوابگو اســت. نکتــه بعدی این اســت که 
اطالعــات با هم ارتباط دارنــد و به هم اطالع 
می دهند. داده های پایه آن ها ثابت اســت اگر 

اســت شب  دانمارک صحبت کرده  با  صبح 
می تواند بــا همان داده ها بــا آمریکا ادامه 
دهــد و برنامه هــای از پیش تعریف شــده 
دارند که ماشــینی را در یــک تاریخ معین 
نصب شــده است، تیراژ کار و حتی نوع کار 

چاپی برای هد کوارتر مخابره می شــود. 
فرض کنید اگر بعد از یک میلیون کار چاپی 
ماشــین نیاز به ســرویس داشــته باشد و این 
سرویس انجام نشده است سیگنال اخطار برای 
هد کوارتر ارســال می شــود و آن اخطار را به 

مشتری تاکید می کند.
Management Information Sys-
tem  (MIS که به صورت یک پارامتر مهم در 
اختیار مدیر چاپخانه قرار می گیرد که می تواند 
هزینه ها را هم آنالیز کند هزینه چاپ هر لیبل 

را بررسی کند.

 در خصوص رقابت در کیفیت و قیمت 
ارایه  که  تســهیالتی  و  شما  محصوالت 

می دهید توضیح دهید.
در فــروش کاالی خــود مراحلی را در نظر 
گرفته ایــم که به رقابــت در این عرصه توجه 

ویژه داریــم و از اصــول حرفه ای رقابــت مطلع 
هســتیم و بــا وزارت اقتصــاد و دارایی کشــور 
دانمــارک و بانک صحبت کرده ایــم که آیا امکان 
در نظر گرفتن مسایل مالی و ارایه تسهیالت برای 
بازار ایران وجود دارد ولی این شــرایط را به توان 
مالی مشتریان می ســنجیم و این تسهیالت برای 
هر مشــتری نیز متفاوت است و برای هر مشتری 
برنامه ای در نظر داریم و این موردی اســت که در 
برگشــت به دانمارک بیشــتر روی آن کار خواهم 
کرد. باید طوری باشــد که هر طرف هم مشــتری 
هم بانک و هم شــرکت با هم مشــارکت داشــته 
باشــیم و مشــتری بازار هدفمند و تعریف شده ای 

دارد تا پول دربیاورد.

 شعار شرکت نیلپیتر برای معرفی خود به 
مشتری چیست؟

 we are your( ما شریک کار چاپی شما هستیم
printing partner(. ما جدا از لگو و صبحت هایی 
که می کنیــم می خواهیم تکنولوژی و ایده هایمان را 
بفروشیم نمی خواهیم ماشین بفروشیم. تقریبا تمام 
اروپا بــه عالوه خاورمیانه و شــمال آفریقا کامال در 

حوزه من است.

 موقعیت فروش شما در خاورمیانه چگونه 
است؟

تــا به حال در کشــورهای حوزه خلیــج فارس از 
جمله عربســتان و کشــور ترکیه بازار خیلی خوبی 
تاکنون برای ما بوده اســت. البته در شــرایط امروز 
اولیــن مورد در ترکیه وضعیت سیاســی زیاد پایدار 
نیست و دومین مورد این است که کشورهای عربی 
که وابســته به درآمد نفتی هســتند مشکل دارند. 

امیدواریم ایران اضافه شود.

 آیا رنگ قرمز در آرم نیلپیتر معنای خاصی 
دارد؟

رنگ قرمز و سفید بیشتر به دلیل پرچم دانمارک 
است که شرکت نیلپیتر انتخاب کرده است.

مشــتریان  جایگزین  می تواند  ایران  آیا   
خاومیانه شود؟

درســت اســت وضعیت سیاســی ترکیه به هم 
ریخته اســت ولی خبر خوب این است که باز هم 
در این شــرایط به کار ادامه می دهند. پتانســیل 
بزرگی در بــازار ایران می بینــم و اعتقاد داریم و 
مطمئن هســتیم در بــازار ایران جای پیشــرفت 
وجود دارد و صرفا صنعت چاپ نیســت، صنایع در 
ایران رو به گسترش اســت و هر صنعتی در انتها 

وابسته به چاپ است.

(

ما شــریک کار چاپی شما هستیم 
 .)we are your printing partner(
ما جدا از لگــو و صبحت هایی که 
می کنیــم می خواهیــم تکنولوژی 
بفروشــیم  را  ایده هایمــان  و 
بفروشــیم ماشــین  نمی خواهیم 
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100 سال ساخت 
ماشین آالت لیبل و 
بسته بندی

»نیلپیتر«

شرکت نیلپیتر دانمارک که به غول 
صنعت لیبل جهان معروف است با تقریبا 
صد سال سابقه در ساخت ماشین آالت 
لیبل نوآورترین و پیشرفته ترین 
سیستم های چاپ لیبل و بسته بندی های 
انعطاف پذیر را به بازار جهان عرضه 
می کند. به طوری که تمامی بزرگان صنعت 
لیبل جهان مشتریان دائم این شرکت 
اکثــر فن آوری های چاپ برای سالیان متوالی هستند. نیلپیتــر در  شــرکت 

بوده، ســطح  لیبل  بــازار  پیشــتاز صد در صــد 
در  شــده  عرضــه  فن آوری هــای  و  اختراعــات 
ماشــین آالت این شــرکت به قدری باالســت که 
اســت.  این شــرکت دســت نیافتنی  رقبای  برای 
بر  عــالوه  نیلپیتر  ماشــین آالت  چــاپ  قابلیــت 
چاپ لیبل و بســته بندی، چــاپ جعبه، لفاف های 
 ،IML لیبل هــای  آلومینیــوم،  بســته بندی، 
تیوب های پالســتیکی آرایشی-بهداشــتی و چاپ 

می باشد. مقوا  و  کاغذ  روی  بر 
با سرمایه گذاری در ماشین آالت فوق چاپخانه داران 
قدم بــه آینده صنعــت چاپ خواهند گذاشــت و با 
ماشین های چاپ نیلپیتر قابلیت چاپ همزمان افست، 
فلکسو، اسکرین، گراور را به همراه خدمات دای کات، 
طالکوب، لمینت، یووی و... را در یک ماشین خواهند 

داشت.
گســتره محصوالت نیلپیتر در حدی می باشد که 
کامل تریــن مجموعه چاپ در این شــرکت عرضه 
می شــود که شامل فلکسو پیشرفته تا افست و چاپ 
دیجیتــال، از این نظر به کامل ترین ســازنده تولید 
چاپ لیبل جهان معروف اســت. نــگاه ویژه نیلپیتر 
به توســعه صنعت لیبل بر آن شده که این شرکت 
پیشــرفته ترین ماشــین دیجیتال جهــان را به نام 

کند. پاناراما عرضه 

MO ماشین های نیلپیتر سری افست 
 شــما می توانید بــا پلیت های افســت، مرکب یووی، 
پالســتیک، کاغذ و مقوا طیف گســترده ای از مواد خام 
موجــود در بــازار خدمات چــاپ و در نهایــت خدمات 
تکمیلــی را انجــام دهید. به دلیل کیفیت بســیار باالی 
چاپ ماشــین آالت فــوق حتی برای چاپ هــای امنیتی 
اســتفاده می کنند. عالوه بر این بــرای تولید کارت های 
پالســتیکی و کارت بانکی بســیار مناســب می باشد. به 
طــوری که در انتهای خط تولید، کارت تکمیل شــده را 

آماده تحویل به مشتری خواهید داشت.

 نیلپیتر تنها ماشین لیبل جهان با 7 سرو موتور 
در یک یونیت

ســوال بسیار قابل تامل این است که چرا 7 سرو موتور 
در این ماشــین آالت مهم می باشــد، دلیل عمده این 7 
ســرو موتور دقیقا مثل این است که 7 دست استاد کار 
در یک واحد چــاپ در حال تکمیل فرایند چاپ شــما 
می باشــد. تمامی کنترل رجیستری، سرعت موتور، فشار 
چاپ و جزئیات چاپ توســط این سرو موتورها در حال 

می باشد. کنترل 

 کنترل ماشین چاپ فقط با یک تبلت
تصور کنید کامل ترین ماشــین چــاپ جهان تنها با یک 
تبلت و بــا قدم زدن در اطراف آن و یــا روز میز کار خود 
کنترل می شــود، تمامی تنظیمات توسط تبلت فوق انجام 
خواهد شد و حتی نمونه کارهای چاپی روی هم خوردگی 
)رجیستری( و کنترل رنگ ها نیز با لمس صفحه این تبلت 

قابل کنترل اپراتورمی باشد.
شــرکت نیلپیتر با برنامه های آموزش محور و پروژه محور 
هم اکنون به بازار ایران وارد شــده و این شرکت به همت 
نمایندگــی خود در ایران )گروه همتــا( برنامه های خود را 

برای بازار ایران اعالم کرده است.
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 بازار لیبل ایران 
آماده به دست آوردن 
جایگاه واقعی خود 
است

گفتگو با »راجر استفان پلو« در 
حاشیه برگزاری دومین سمینار 
لیبل ایران

»راجر استفان پلو« مدیر بزرگ ترین 
نمایشگاه چاپ لیبل در جهان و رییس 
هیات مدیره بخش چاپ، بسته بندی و 
لیبل گروه تارسوس در خصوص ارزیابی 
خود از سمینار تخصصی لیبل در ایران 
گفت: همین طور که می دانید این دومین 
سمیناری است که در ایران برگزار شد و 
من نیز در آن حضور پیدا کردم، ارزیابی 
من از اولین سمینار لیبل خوب بود ولی 
این سمینار خیلی خیلی بهتر و مفیدتر 
برگزار شد. 
وی اشاره کرد: با توجه به حضور 
چشمگیر افراد در سمینارلیبل و سواالتی 
که امروز در سمینار از من پرسیده شد 
به این نتیجه رسیدم که این بازار آمادگی 
کامل برای پرتاب به سمت موفقیت را 
در ایران دارد. با تجربیات من و با حضور 
بابک عابدین کشور ایران آمادگی این را 
دارد که جایگاه خودش را در دنیا از نظر 
اقتصادی پیدا کند. 

 فرهنگ ایران شبیه به اروپاست
»پلــو« در خصوص ورود ایــران امروزبه جامعه جهانی 
افزود: کشور ایران من را یاد آفریقای جنوبی می اندازد که 
البته خیلی آنجا را دوست دارم، آن کشور به دلیل شرایط 
و مسایل نژادی از دنیا طرد شده بود. ولی وقتی به دنیا و 
جامعه جهانی بازگشــت از نظر اقتصادی منفجر شد و به 

رشد و شکوفایی رسید.
به گفته »پلو« کشور ایران از تعداد جمعیت بسیار و جوان، 
وســعت خوب، جایگاه منطقه ای ویژه برخوردار است و یک 
نکته وجود دارد که همگی مردم این کشــور نیازمند کسب 
اطالعات و موفقیت هستند و دوست دارند که همانند باقی 
مردم دنیا امکانات برایشــان فراهم باشد. متاسفانه در دنیا 
خیلی وقت ها ایران را به عنوان یک کشور عربی می شناسند 
ولی تا زمانی که به ایران سفر نکنند و از نزدیک جامعه ایرانی 
را لمس نکنند به تفاوت این مساله پی نخواهند برد. به عقیده 
بنده، مردم ایران خیلی مشابه با فرهنگ و مردم اروپا هستند 

تا کشورهای عربی. 
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار چاپ و نشر که صنعت 
لیبل چقدر زمان دارد در ایران تا اشباع شود، تاکید کرد: این 
سوالی است که هر کشوری در ابتدای این موضوع می پرسد. 
من فکر نمی کنم نیاز باشــد در حال حاضر در این خصوص 
نگرانی داشــته باشید. در ایران هنوز به جایی که فکر کنید 

فرصت سرمایه گذاری از بین رفته باشد نرسیده ایم.
مدیر بزرگ ترین نمایشگاه چاپ لیبل جهان خاطرنشان 
کرد: پانزده ســال پیش مساله اشباع چاپ لیبل در کشور 
انگلیس اتفاق افتاد و تولید کشــور بیشــتر از تقاضا شد 
و نتیجــه رخداد این شــد کــه خیلــی از کمپانی ها که 
نمی توانســتند در بــازار رقابت کننــد و هماهنگی الزم 
را با بازار نداشــتند یکی یکی از سیســتم خارج شدند و 
کمپانی های قوی، قوی تر و اســتخوان دارتر شــدند و به 
موجب این مســاله بازار بسیار وســیعی از اروپا را کشور 
انگلیس گرفت و شــرکت ها با سرمایه گذاری مجدد برای 
نگه داشتن بازار لیبل، بازارهای منطقه را به دست آوردند.

 هوش ایرانی ها
»پلو« با توجه به حضور در ایران در پاسخ به این سوال که 
آیا جامعه چاپ ایران به این علم رسیده اند که برنامه ای برای 
بازار خود داشته باشند و با برنامه ریزی ماشین های مورد نیاز 
خود را خریداری کنند، گفت: من فکر می کنم چاپخانه داران 
و مردم ایران به اندازه کافی هوشــمند و باهوش هستند که 
بتوانند تصمیمات خوبی برای آینده شغلی خود بگیرند ولی 
آن ها نیاز دارند که آموزش را محور کارهای خود قرار دهند و 

در سمینارهای بیشتری حضور پیدا کنند. 
وی تاکید کرد: ایرانی ها در ســمینارها، نمایشــگاه های 
مرتبط با چاپ در دنیا حضور دارند ولی به طور معمول سر 
خودشان را بسیار شــلوغ کرده اند. باید در این سمینارها و 
نمایشگاه ها حضور داشته باشند. باید جراید و نشریات را برای 
کسب اطالعات، بیشتر در این جلسات فرا خواند تا یادگیری 
بیشتری داشته باشند. به عنوان مثال یک پزشک ناگزیر است 
ساالنه در چند سمینار و کنفرانس شرکت کند و از اطالعات 
روز پزشکی مطلع شود تا به موقع از آن اطالعات برای بهبود 

مریض هایش استفاده کند. 

رسانه های جهانی حوزه چاپ 
باید به روز باشند

»پلــو« اشــاره کــرد: بزرگ تریــن مــوردی که یک 
چاپخانه دار باید انجام دهد شــناخت سفارش دهنده ها و 
خواسته هایشان اســت. من اگر یک چاپخانه دار بودم، به 
فروشگاه ها و سوپرمارکت ها می رفتم، برندها را در کنار هم 
رصد می کردم و به این می اندیشیدم که چه کار باید کرد 
که برند مشــتری من از برندهای دیگر بهتر و پرفروش تر 
شــود. در چاپخانه خودم تیم پروژه ام را تشکیل می دادم 
و لیبلــی را طراحــی و تولید می کردم تــا از لیبل رقیب 
سفارش دهنده بهتر باشــد. زیرا اگر فروش مشتریان من 

بیشتر باشد، سفارشات چاپی من باالتر خواهد رفت. 

 نقش نمایندگی ها
رییس هیــات مدیره بخش چاپ، بســته بندی و لیبل 
گروه تارســوس در ارتباط با نقش و میــزان کمپانی ها و 
نمایندگی های فروش دســتگاه لیبــل در باال بردن دانش 
و آموزش مارکتینگ و فروش دســتگاه ها عنوان کرد: اگر 
کمپانی ها و نمایندگی ها تنها قصد فروش ماشین های خود 
را داشــته باشند، رسالت خود را به درست انجام نداده اند. 
من 16 ســال اســت که وقتم را صرف تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان ماشین های لیبل را کرده ام و توصیه ام به 
چاپخانه داران این است که قبل از خرید ماشین ها از دانش 
بسیاری از فروشــندگان ماشین آالت استفاده کنند و این 
برنامه را داشته باشند که چرا و به چه دلیل باید ماشینی 

را خریداری کرد. خریدار باید هوشمند باشد. 

 نقش رسانه ها در توسعه چاپ 
مدیر بزرگ ترین نمایشگاه چاپ لیبل در جهان در مورد 
رســانه ها و نقش آن ها در توســعه چاپ گفت: مهم ترین 
و اولین مســاله یک رسانه این اســت باید و باید مستقل 
بماند و هیچ وابستگی نســبت به هیچ یک از شرکت ها و 
ارگانی نداشته باشــد. دومین مورد که باید مورد اهمیت 
رســانه ها باشد این است که رســانه ها نیز همانطور که به 
چاپخانه داران توصیه کردم باید با مسایل و تکنولوژی های 
روز دنیا پیــش روند و بدانند که چــه اتفاقاتی در حوزه 
فعالیتشان رخ می دهد، به روز باشند و اطالعات روز دنیا را 
در اختیار جامعه صنعت چاپ داخل کشور قرار دهند. سوم 
رســانه ها باید با مخاطبان خود که چاپخانه داران هستند 
حتی در سراســر کشــور ارتباط برقرار کنند، می توانند از 
چاپخانه ها بازدید کنند بعد از بازدید گزارشی از بازدید در 
مجله بنویســید و روش هایی که باعث پیشرفت شان شده 

است را توضیح دهند تا خوانندگان کسب اطالع کنند.
وی ادامه داد: درســت اســت که کار آسانی نیست که 
یک چاپخانه دار راحت و شفاف صحبت کند چون همیشه 
نگران از دســت دادن موقعیت و کارهای خود است. باید 
اطمینانشــان را جلب کنید که این خود زمانبر است. باید 

ثابت شود که بی طرفانه در نشریه مطلب می نویسید. 
پلو افزود: یک رســانه باید خیلی مواظب باشــد تا زبان 
گویای یک برند نشود، چون ممکن است بودجه هنگفتی 
از سوی برندی داده شود تا مطلب آن برند چاپ شود. این 
در کوتاه مدت ممکن است سودآور باشد ولی اگر رسانه ای 
مســتقل عمل کند در طوالنی مدت آگهی های بیشتری 

کسب خواهی کرد.

گو
 و 

ت
گف
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استقبال عالی نشان 
از زمینه های فراوان 
برای سرمایه گذاری 
است

شرکت کنندگان در دومین سمینار 
لیبل تهران چه گفتند؟

دومین سمینار آموزشی لیبل از طرف 
اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران 
و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران و گروه تارسوس 
و با حمایت مالی شرکت ایراندار، شرکت 
ایران روتاتیو و گروه صنعتی همتا در روز 
دوم شهریور در تهران برگزار شد.

 استقبال بی  نظیر اهالی صنف چاپ 
و لیبل از این رویداد مهم و حضور 
نمایندگان برندهای جهانی در این 
رویداد اهمیت و جایگاه این صنعت را 
در ایران دوچندان ساخت و باعث شد 
تا فصل جدیدی در این صنعت در ایران 
برای سرمایه گذاری ، تولید و صادرات 
به وجود آید. در همین راستا با بعضی از 
شرکت کنندگان در این سمینار گپ وگفتی 
انجام داده ایم و دیدگاه های متفاوت آن ها 
را در این خصوص جویا شده ایم. آنچه در 
پی می آید گفتگوی خبرنگار چاپ و نشر با 
فعاالن این عرصه است.

جنبه تبلیغاتی سمینار با جنبه 
استقبال بی نظیرآموزشی آن همخوانی نداشت

ابوالفضل ایمنی، مدیــر روابط عمومی کنفرانس لیبل 
و اتحادیــه صادرکنندگان در خصــوص نحوه برگزاری 
سمینار لیبل گفت: این سمینار دومین دوره از سمینار 
لیبل اســت. اولین بار برای آشنایی دست اندرکاران لیبل 
بود و بعد از اینکه اتحادیه صادرکنندگان در نمایشــگاه 
بزرگ لیبل اکســپو در جهان، شرکت کرد کارگروهی را 
تشــکیل داد تا به مشکالت این صنعت بیشتر رسیدگی 

شود.
وی در خصــوص اهمیت لیبــل در جهان گفت: لیبل 
یکی از مهم ترین بخش های چاپ اســت و تفاوت بسیار 
بزرگی با صنعت چاپ دارد در زمینه لیبل ســمینارها و 
همایش های تخصصی برگزار می شود که بسیار متفاوت 

از صنعت چاپ است.
ایمنی در خصوص هدف از برگزاری ســمینار و نحوه 
برگــزاری آن افزود: با توجه به اینکــه در صنعت لیبل 
ســاماندهی خاصی داشــتیم تعداد 327 نفر به صورت 
آنالیــن و حدود 450 کارت دعوت به برندهای مطرح از 
جمله بانک ها، دومینو و صنایع غذایی که مطرح هستند 
ارسال شد وتوانســتیم تعداد خوبی از افراد متخصص را 
به این سمینار دعوت کنیم و استقبال بی نظیری در این 

خصوص داشتیم.
 وی در خصوص برنامه بعدی این اتحادیه گفت: برنامه 
بعدی ما حضور در نمایشگاه لیبل شیکاگو آمریکا است 
که هیات تجاری ایران برای اولین بار در 25 شهریور به 

نمایشگاه لیبل آمریکا خواهند رفت.
مدیــر روابط عمومــی کنفرانس لیبل بــا بیان اینکه 
شــرکت ایران روتاتیو، شرکت ایران دار و شرکت همتا با 
نمایندگی نیلپیتــر از لحاظ تحقیقاتی و ثبت نام کمک 
بســیار زیادی به برگزاری این ســمینار انجام دادند در 
خصوص ســخنرانان این ســمینار افزود: سخنرانان این 
سمینار به ترتیب بابک عابدین رئیس اتحادیه، مهندس 
مس فروش رئیس سازمان صنعت و معدن و محمودرضا 
برازش، مدیر کل چاپ و آقای ظریف از شــرکت ایران 

روتاتیو بودند.

تبادل اطالعات و آگاهی در صنعت چاپ است
علی مخــزن، مدیر چاپ طالیه مرجــان که خود در 
صنعت لیبل فعالیت های موثری دارد در خصوص حضور 
چاپخانه داران در این سمینار و تاثیر آن در صنعت چاپ 

و سرنوشت بازار لیبل ایران گفت: برگزاری 

   فاطمه مهدوی

چنین سمینارهایی می تواند اطالع رسانی خیلی خوبی 
داشته باشد و باعث می شود نسل جوان تر و باسوادتر پا به 
عرصه گذارد و رفته رفته ما به سمت پیشرفت این صنعت 

خواهیم رفت.
مدیر چاپ طالیــه مرجان در ارتباط با جنبه تبلیغات 
نمایندگی هــا برندهای خارجی در این ســمینار افزود: 
صنــف چاپ صنف یتیمی اســت و متولی خاصی ندارد 
بنابراین در چنین ســمینارهایی نیاز به اسپانســر است 
و هر اسپانســر بایــد محصوالت خــود را تبلیغ کند و 
این امری طبیعی اســت و جزیــی از برگزاری حرفه ای 

است. این چنینی  سمینارهای 
وی در ارتباط با واردات دستگاه های چاپ لیبل به کشور 
یادآور شد: متاسفانه دستگاه های لیبل بدون هیچ آگاهی 
به کشــور وارد می شــود و در برخی مواقع هم محصوالت 
لیبلی به صورت قاچاق وارد می شود و امیدوارم آقایانی که 
می خواهند سرمایه گذاری کنند بیایند اتحادیه و جستجو 
کننــد و آمار دقیقی از مصــرف کاال بگیرند و بدانند چند 
کارخانه مصرف کننده محصوالت آن ها هستند، بعد اقدام 
به واردات دســتگاه کنند. البته خیلی کاالهای وارداتی در 
صنعت چاپ و بســته بندی داریم که مطرح نشده اند و باز 
تاکید می کنم که همه علم چاپ را داریم ولی هنر استفاده 

از چاپ را نداریم.
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دگردیسی برای چاپخانه های ایران 
علــی ظریف، مدیر ارشــد پروژه های فــروش ایران 
روتاتیــو و عضو گــروه هایدلبرگ به عنــوان یکی از 
ســخنرانان این ســمینار عنوان کرد: سیل و سونامی 
تکنولوژی باعث بهم ریختگی وضعیت بازار می شود ولی 
من این دید را دارم که چاپخانه ها باید یک دگردیسی 
در این شرایط را داشــته باشند. پرسش اینجاست آیا 
صرفــا ورود تکنولوژی می تواند پاســخگو باشــد باید 
بگویم کلیه کمپانی ها به دنبال این بحث ها هستند که 
عبارتند از 1- بحث های مدیریت ضایعات 2- مدیریت 
دانش 3- مدیریت بهره وری این ها مســائلی است که 
باید به آن توجه کرد و برای پیشرفت در کار باید آن ها 

را در نظر گرفت. 
ظریف با بیان اینکه شــرکت ایران روتاتیو به عنوان 
عرضه کننــده تکنولوژی این بحــث را برای خود یک 
رســالت می داند تاکید کرد: البته به غیر از تکنولوژی 
موضوعات دیگری در چاپخانه ها اســت که مورد توجه 
بایــد قرار گیرد. بــه عنوان مثال یکســری دوره های 
آموزشــی و آکادمیک است که بخشــی در سایت یا 
در کمپانی گالوس انجام می شــود و افراد ظرف 3 روز 
می توانند متناسب با جریان کاری، آموزش داده شوند 
که این آموزش ها عبارتند از دوره های آموزشــی چاپ 
لیبل بــرای بهبود کیفیت 2- مدیریت رنگ )مباحث( 
3- ارایه بررســی آموزش های اختصاصی 4- آموزش 
عملی در ســالن تولیــد برای تولیدکننده ها اســت و 
کســانی که عالقه مند به شــرکت در ایــن کالس ها 

هستند می توانند با شرکت ما در تماس باشند.

حمایت از تشکل های صنفی
محمد سزاوار، مدیرعامل شرکت بین المللی همتا در 
سمینار لیبل با تاکید بر اینکه شرکت کنندگان در این 
سمینار حضوری موثر داشــتند گفت: همایش خیلی 
خوبی بود و این دومیــن همایش در این خصوص در 
ایران است و نمی توان توقع زیادی داشت ولی به نظرم 

باید از تشکل های صنفی، اتحادیه ها و از برگزاری 
چنین همایش هایی حمایت کنیم.

ســزاوار در خصوص وضعیت صنعت افســت و 
چــاپ لیبل و صنعت رو به رشــد آن در ایران با 
بیان اینکه باید ابتدا بازار را شناخت بعد اقدام به 
واردات دســتگاه ها کرد افزود: به نظر من صنعت 
چاپ افســت به ورشکستگی نرســیده است چرا 
که در ایران ظرفیت بــه اندازه کافی داریم، علت 
تعطیلی کارخانه ها در ایران به علت تحریم است 
که روی صنعــت چاپ هم به شــدت تاثیرگذار 
بود بنابرایــن مصرف کنندگان به دلیل گرانی 10 
درصدی کاالها ســعی کردند مشــابه خارجی را 
بخرند ولی احســاس می کنم افست دوباره زنده 

بشود.
مدیر شــرکت همتا در خصــوص صنعت لیبل 
متذکر شــد: در صنعت لیبل دانش فنی مســاله 
مهمی اســت و مــن تاکید می کنــم خریداران 
مشاوره بگیرند و شرکت ما برای اینکه این مشکل 
را حل کند جلسات آموزشی ودوره های مشاوره ای 

را در نظر گرفته است.
وی در مورد تاثیر این ســمینار گفت: برگزاری 
این ســمینار خیلی عالی بود. همین قدر که افراد 

کنار هم جمع شدند این حسن کار است. 

با آمار عرضه و تقاضا می توان بازار لیبل 
را به دست گرفت

مهدی رضائیان، مالک و ســهامدار ارشــد چاپ 
اندیشه آمل از شرکت کنندگان دومین سمینار لیبل 
در خصوص حضور چاپخانه داران در این سمینارها و 
تاثیر آن در صنعت چاپ و صنعت لیبل افزود: قطعا 
برگزاری این سمینارها موجب ارتقای تصمیم گیری 
در سرمایه گذاری می شود و در صنعت لیبل با توجه 
به اینکه لیبل را به صورت شیت چاپ می کنیم و در 
بخش رول اطالعات خیلی کمی داریم. این سمینار 
باعث شد تا اطالعات خوبی به دست آوردم. در این 
سمینار ماشین ها و بازار صنعت لیبل را معرفی کردند 
که بسیار موثر بود و این باعث می شود صنعتگران با 
دید باز ســرمایه گذاری کنند. اتحادیه های مربوطه 
می تواننــد در این راه آمار دقیقی از ماشــین آالت 
موجود و عرضه و تقاضا را بدهند تا ســرمایه گذاران 

بیشتر راهنمایی شوند.

رضائیان با اشــاره به اینکه هر ســاله 120 هزار تن 
سفارش چاپی از خارج از کشور وارد می شود افزد: اگر 
این آمار به شــکل هدفمند در اختیار سرمایه گذاران 
قرار بگیرد بهتر می توان بازار را به دســت گرفت چرا 
که شاید 5 سال بعد اینجا گورستان ماشین های افست 
بشود و باید آن ها را به شکل قراضه ها در کوره ها ذوب کرد 

و امیدوارم برای بقیه صنایع چنین اتفاقی رخ ندهد.

صنعت چاپ وسیع تر از صنعت لیبل است
رضا محمودی، مدیرعامل پایاپرداز آینده در خصوص 
حضــور چاپخانه داران در ســمینار صنعت چاپ لیبل 
گفت: برگزاری این ســمینارها می تواند به وسعت کار 
خدمات رســانی و نیاز مشــتریان جواب بهتری بدهد. 
البته باید گفت که صنعت چاپ وسیع تر از بحث لیبل 
اســت و این سمینار نباید معطوف به حوزه لیبل باشد 
و افراد متخصص باید در این سمینارها حضور یابند و 

این قضیه شروع خوبی برای صنعت چاپ است.

وارد کردن »ماشین افست دو ورقی« اقتصادی 
نیست

مهدی ناظمی پناه، مدرس و کارشناس چاپ در خصوص 
حضور چاپخانه داران در این ســمینار یادآور شــد: تاثیر 
ســمینار برمی گردد به محتوای آن اگر محتوا، مورد نیاز 
چاپخانه داران باشد خیلی مفید خواهد بود. البته سمینار 
از نظر فیزیکی در جای خوبی مستقر شده و پذیرایی نیز 
خوب است و اسپانسرها خوب عمل کردند و ما در ایران 
کمتر شاهد برگزاری چنین سمینارهایی در حوزه چاپ 

هستیم و این سمینار را باید به فال نیک گرفت.
ناظمی پنــاه در رابطه با مزیت حضــور مهمان های 
خارجی در ســمینار و تاثیر آن افزود: مدیرمســئول 
مجله لیبل اند لیبلینگ یکی از ســخنرانان ســمینار 
بودند و این موقعیت خوبی برای شرکت کنندگان است 
تا اطالعات خوبی از نیاز بازار و میزان مصرف و تمایل 
مصرف کننده و اینکه در چه زمینه هایی از چاپ لیبل 

استفاده کنند به دست آورند.

ش
زار

گ
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این مدرس و کارشناس چاپ با تاکید بر اینکه بعضی 
از ســرمایه گذاران با خوش بینی و چشم بسته می آیند 
و ســرمایه گذاری را در این صنعــت انجام می دهند و 
عوارض حاصل از آن افزود: مثال وارد کردن ماشــین 
افســت دو ورقی نه اقتصادی اســت و نه بازار مصرف 
دارد. در حاشیه چنین سمینارهایی می توانیم مقاالتی 
را ارایه دهیم و اگر ســعی شــود اینگونه ســمینارها 
علمی-تخصصی تر باشــد و مخاطبانی از چاپخانه دار تا 
اپراتور تا مصرف کننده لیبل و کســانی که می خواهند 
ســرمایه گذاری کنند حضور داشــته باشند اطالعات 

خوبی در زمینه لیبل به دست می آورند.

سرمایه گذار اگر با آگاهی سرمایه گذاری کند 
سرمایه اش برمی گردد 

حســین احمدی، مدیرعامل صنایــع چاپ مادرول 
در خصوص برگزاری ســمینار لیبل و تاثیر آن گفت: 
مخاطب اصلی در این سمینار چاپخانه داران هستند و 
با این حجم از واردات اگر انسجامی بین چاپخانه داران 
نباشــد و به بازارهای بزرگ تر فکر نکنیم دچار رکود 
خواهیم شــد. چاپخانــه داران در این راه باید بســیج 
شوند و از امکانات یکدیگر استفاده کنند تا بتوانیم در 

بازارهای بین المللی حضوری موثر داشته باشیم.
احمدی با تاکیــد بر اینکه کارگروه لیبل تشــکیل 
شــده برای برگزاری این سمینار قصد دارد که سالیانه 
ایــن ســمینار را در ایران برگزار کند افــزود: یکی از 
اقداماتــی که در ترکیه برای این صنعت انجام شــده 
اســت مداومت در برگزاری سمینار تخصصی و کارگاه 
آموزشی است که موجب شــناخته شدن این صنعت 
شده است و این تجربه می تواند در کشور ما هم انجام 
شود. الزم به ذکر است واردات ماشین آالت خیلی مهم 
است که بازار هدف چیست چون بازار ما بازار هیجانی 
اســت و اگر صنعتگری یک ماشین وارد کند، بنابراین 
چاپخانه داران دیگر بدون شناخت بازار اقدام به خرید 
و وارد کردن چنین دســتگاهی می کنند و متاســفانه 
این موضوع در صنعت ما وجود دارد و این برمی گردد 
به اینکه اطالع و آمــوزش وجود ندارد و این کارگروه 
وظیفه اش کنترل هیجان و شناختن بازار لیبل است. 
باید گفت هر نوع سرمایه گذاری چون باید سرمایه اش 

برگشت داشته باشــد باید آگاهی داشته باشد که 
برای چه مقطعی و برای چه بازاری ماشــین وارد 

شود.

موجب  ســمینارها  برگزاری  در  استمرار 
به روز شدن صنعت می شود

مجتبی رادمنش، مدیر فروش شرکت میزان در 
خصوص تاثیر برگزاری چنین سمینارهایی گفت: 
معموال در حوزه چاپ هرچه بیشتر این سمینارها 
برگزار شود نتیجه بهتری در فرآیند صنعت چاپ و 

به روز شدن کارها خواهد داشت. 
رادمنــش در رابطه با نقاط قــوت و ضعف این 
سمینار افزود: در واقع این نوع سمینارها راهکارها 
را از جنبــه تئوری وعملی ارایه می دهد که نتیجه 
گیری بهتری خواهد داشــت و این برمی گردد به 
خود شــرکت کننده که نکات مهم را در نظر بگیرد 

و در متن کارش رعایت کند.

هر دو جنبه تبلیغات و بخش آموزشی در 
سمینار لحاظ شد

ایگال عبدیان، مدیر شــرکت چشــم جهان در 
خصوص نقــاط ضعف و قوت این ســمینار گفت: 
در این ســمینار مطالب جدیدی عنوان شــد ولی 
اگــر بخواهیم از نقاط ضعف این ســمینار بگوییم 

می توان در بخش تبلیغات این مورد را مشاهده کرد زیرا 
اغلب شــرکت کنندگان خارجی برای فروش محصوالت 
خارجی به ایران می آیند و بخش آموزش که متناسب با 
نیازهای این صنعت است و عمال به اقتصاد کشور کمک 

می کند در این سمینار کمتر به آن پرداخته شد.

بسترسازی و آموزش از طریق مجالت و سایت ها 
مرتضی جعفری، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
ایراندار تولیدکننده کاغذ و فیلم های پشــت چسبدار در 
خصوص تاثیر این ســمینار در صنعــت چاپ گفت: این 
سمینار فراتر از تصوراتم بود و در سطح بین المللی برگزار 
شــد و چرا که آگاهی دادن از پیش چاپ، پروسه چاپ، 
بعد چاپ اســت در این صنعت بسیار حایز اهمیت است. 
از مزایای این سمینار این است که صنعتگران می توانند 
بقیه شرکت ها را بشناســند و امیدوارم که به سال ختم 
نشود و هر سه ماه یکبار ادامه دار باشد و سمینار کوچک 

در قالب آموزش نیز برگزار شود و وجود چنین 
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از  ســمینارهایی همــت می خواهــد. چــون 
کشورهای عربی و ترکیه خیلی عقب هستیم و در 
توانمان است که بتوانیم خودمان را به کشورهای 
پیشــرفته در صنعت برسانیم و از طریق سایت ها 
و مجالت مختلف شــروع به آمــوزش باید کرد و 
بسترســازی خوبی در این زمینه باید انجام دهیم 

تا به هدف نهایی برسیم.

علت وقفه 6 ساله در برگزاری سمینار 
هومن محمدی، مدیرعامل چاپ و نشر هودیس 
پــارس در خصوص عملکرد و تاثیر این ســمینار 
گفت: ســمینار خیلی خوب و جامعی بود و شاید 
تبلیغاتی داشته  خیلی ها بگویند ســمینار جنبه 
است اما چاره ای نیســت چرا که بودجه سمینار 
باید تامین می شــد و البته جنبه آموزشی هم در 

این سمینار اهمیت داده شده است.
محمــدی در ارتباط بــا برنامه آینــده چنین 
ســمینارهایی گفــت: چون بازار لیبل در شــش 
ســال گذشته در ایران خیلی مطرح نبود بنابراین 
شــاهد وقفه شش ساله شدیم ولی از سوی بخش 
خصوصی به بازار لیبل ایران در یک ســال اخیر 
خیلی اهمیت داده شــد و اگر بازاریابی درســتی 
صورت بگیرد بازار ایران گنجایش خیلی خوبی در 
این خصــوص دارد البته باید بازارهای خارجی را 
در نظر بگیریم و افراد کارشناس و خبره وارد این 
حوزه بشــوند و کار لیبل و بازار تقاضا را ارزیابی 

کنند. 

از اهداف ســمینار، تبادل اطالعات میان 
شرکت کنندگان است 

از  ایران  تکنوتراس  نماینده  مهدی کوشیاری، 
شــرکت افق قطعات آســیا در رابطه با هدف از 

شرکت در سمینار گفت: هدف از حضور دراین 
ســمینار، تبادل اطالعات با شرکت کنندگان و 
گرفتن اطالعات اســت و بودن این سمینارها 
در بازار کار ما بســیار الزم است و بسیاری از 
کســانی که در این کار هستند اطالعات کافی 
از نوع کار ندارند و این کمک می کند که آن ها 
به روز باشند و تبادل اطالعات کنند در زمینه 
لیبل این دومین سمیناری بود که برگزار شد 
و نقــاط قوتش این بود کــه پژوهش هایی که 
انجام شــده در مورد صنعــت لیبل به صورت 
جامــع در اختیــار مخاطبــا ن قــرار گرفت. 
همچنین معرفی ماشــین آالت جدید از نکات 
مثبــت این ســمینار بود و نقطــه ضعف این 
ســمینار اکتیو نبودن در بخش عملی اســت 
چراکه قســمت تئوری بیشتر از قسمت عملی 

عرضه شد.

سرمایه گذاری های هوشمندانه 
شــاهین اســفرجانی، نایب رییــس هیات 
روتاتیو  ایران  و مدیر فروش شــرکت  مدیره 
بــه عنــوان حمایت کننده مالی ســمینار در 
خصوص هدف از برگزاری این سمینار گفت: 
برگزاری چنین ســمینارها و رویدادها برای 
است چون  مفید  بســیار  صنعت چاپ کشور 

نیازهای  از گرایش ها، تکنولوژی هــا و  ایــران  در 
بــازار اکثرا آگاهی الزم را نداریــم و اغلب خیلی 
کورکورانه روی ســرمایه های کالن سرمایه گذاری 
و تصمیم گیــری می کنیــم و این در حالی اســت 
نمی تــوان بــدون اطالعات و دانــش کافی روی 
آن ها بررسی و ســرمایه گذاری کرد و شرکت در 
چنین ســمینارهایی منجر به ســرمایه گذاری های 
اصلی  این جریان هدف  و  هوشــمندانه می شــود 
ایران روتاتیو برای حضور در چنین ســمینارهایی 

است.
اســفرجانی در رابطه با اینکه بخشی از برنامه های 
ســمینار مربوط به کارهای تبلیغاتی شرکت ها است 
افــزود: در هر صورت شــرکت ها باید خودشــان را 
معرفی کنند و خواهان این هستند که علوم خود را 
انتقال دهند و بعد دیگر این است که آموزش ها باید 
منجر به ســرمایه گذاری شــرکت ها شود و نکته ای 
که حایز اهمیت اســت این است که فرآیند آموزش 
در قالب برگزاری کارگاه های آموزشــی است که در 
کنار ســمینار باید باشد که باعث می شود سمینارها 
از کلی گویی خارج شــوند که در این خصوص آقای 
عابدین وعــده برگزاری چنیــن کارگاه هایی را در 

اند.  سمینارهای بعدی راداده 
نایب رییس هیات مدیره و مدیر فروش شــرکت 
ایــران روتاتیــو در رابطه با زمــان دوره های بعدی 
برگزاری اینگونه سمینار افزود: هنوز تاریخ برگزاری 
دوره بعدی سمینار مشخص نشده است و دوره اول 
سمینار حدود شش ســال پیش اتفاق افتاد. و این 
نشان دهنده این است که باید تغییر روش و دیدگاه 
داده شود و این کنفرانس ها با زمان زودتر و تفاوت 

چشــمگیرتر نتایج مثبتی در بر داشته باشد.
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بازدید خبرنگاران
 از چاپخانه های 
»پردازش تصویر رایان« 
و »رسام نگار جاوید« 
تهران

به مناسبت روز
 صنعت چاپ انجام شد:

در آستانه فرارسیدن 11 شهریور ماه و 
روز صنعت چاپ، خبرنگاران از چاپخانه 
»پردازش تصویر رایان« و »رسام نگار 
جاوید« دیدن کردند.

به گزارش چاپ و نشر، این بازدید به 
همت مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و به دعوت 
چاپخانه رسام نگار جاوید و پردازش تصویر 
رایان انجام شد و خبرنگاران حوزه کتاب 
و نشر از بخش های مختلف این چاپخانه ها 
بازدید کردند.

این گزارش می افزاید: در این بازدید 
محمدحسن فکری دبیر شانزدهمین 
جشنواره صنعت چاپ به همراه جمعی از 
کارشناسان اداره کل چاپ و نشر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی حضور داشت 
که به تشریح و توضیح در خصوص این 
چاپخانه ها پرداخت.

  هانیه صراف زادگان

در حوزه چاپ امنیتی در ایران 
جزو برترین ها هستیم

 هدف از بازدید شناخت بهتر صنعت چاپ 
محمدحســن فکری، دبیر شــانزدهمین جشــنواره 
صنعت چاپ در گفتگو با چاپ و نشر علت برنامه ریزی 
بازدید برای خبرنگاران حوزه چاپ و نشر از دو چاپخانه 
مطرح کشــور گفت: به مناسبت روز ملی صنعت چاپ 
که 11 شــهریور ماه است، هر ســاله به صورت نمادین 
بــرای معرفی روز صنعــت چاپ بازدیــدی از یکی از 
چاپخانه های توانمند ترتیــب می دهیم تا خبرنگاران و 
دوستان اهل قلم این حوزه با بخشی از فعالیت هایی که 

کمتر دیده می شود، آشنا شوند.
فکری اشاره کرد: عموم مردم چاپ را به چاپ کتاب، 
نشریه و مجله می شناسند در حالی که این بخش کمتر 
از 20 درصد از چاپ را در بر می گیرد و بیشترین بخش 
به چاپ صنعتی از جمله چاپ امنیتی، بسته بندی تعلق 

دارد و بسیار بسیار گسترده است.
وی با اظهار تاسف از حذف نام صنعت چاپ از تقویم 
کشور افزود: متاسفانه کم لطفی بعضی از دوستان باعث 
شــد روز صنعت چاپ از تقویم کشور حذف شود ولی 
اهالــی صنعت چاپ روز 11 شــهریور را به عنوان روز 

صنعت چاپ می شناسند و فراموش نمی کنند.
وی در بخش پایانــی صحبت هایش خبر داد و گفت: 
روز یکشــنبه 14 شــهریور ماه جلســه ای در خصوص 
عملکرد یک ساله جشنواره صنعت چاپ با حضور مدیر 

کل دفتر چاپ و نشر جلسه ای برگزار خواهد شد. 

آموزش و رقابت سالم سرلوحه کار 
اسداهلل جوادی، مدیر برنامه و کیفیت شرکت پردازش 
تصویر رایان در جریان بازدید خبرنگاران از این مجتمع، 

در خصــوص برنامه هایی که برای آینده شــرکت در نظر 
دارند عنوان کرد: هر شــرکتی برای اینکه در حوزه رقابت 
ماندگار باشــد به طور طبیعی باید به سمت توسعه پیش 
رود و منطبق با اتفاقاتی که در صنعت رخ می دهد، خودش 
را تغییر دهد. ما نیز از این مســاله مستثنی نیستیم ولی 

حوزه هایی که در آن ها وارد شده ایم متفاوت است.
جوادی اشاره کرد: هم اکنون در حوزه هولوگرام بیشتر 
فعالیت می کنیم و در حال توســعه آن هســتیم زیرا این 
صنعت در حال پیشرفت است، در حوزه چاپ امنیتی در 
ایران جزو برترین ها هستیم و ســعی داریم همچنان در 
این موقعیت باقی بمانیــم. در حوزه چاپ نیز محصوالت 
جدیــدی از جمله »آی ال ام« را به ســبد محصوالت مان 

اضافه کرده ایم. 
وی در پاســخ به سوال خبرنگار چاپ و نشر که ارزیابی 
و تاثیــر بازدید خبرنگاران از مجموعه را چگونه می بینید، 
عنوان کرد: از تفاوتی که شــرکت رایان با دیگر شرکت ها 
دارد این اســت که بسیار شناخته شــده است. از اهداف 
کالن مجموعه ما این است که مرجع علمی صنعت چاپ 
ایران شویم. به همین دلیل با این بازدید موافقت کردیم. 
مدیر برنامه و کیفیت شرکت پردازش تصویر رایان به نقش 
مهم آموزش در صنعت چاپ اشاره کرد و تاکید کرد: از سال 
گذشته شــروع به برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی 
چاپ کرده ایم، امسال نیز آموزش را در برنامه کاری خود قرار 
داده ایم. آموزش صنعت چاپ نیازمند توسعه است. بسیاری 
از مجموعه های چاپی هنوز به روش سنتی 50 سال قبل کار 
می کنند ما هیچ محدودیتی در ارایه سیستم و روش نداریم، 
یعنی حتــی اگر رقبا هم از ما بخواهند سیســتم مدیریت 

کیفیت را برایشان تشریح می کنیم. 
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وی خاطرنشان کرد: سیستم مدیریت کیفیتی مجموعه رایان در ایران به نوبه 
خود خاص است برخالف رویکردهایی که تاکنون در صنعت چاپ حاکم بوده 
است و به صورت سنتی هر چاپخانه ای شگردی را برای خود نگه می داشت ما 
جزوه های آموزشــی را در اختیار عالقمندان قرار می دهیم با استادان دانشگاه 
همکاری هایی نیز داشــته ایم. سال گذشته اولین بســته آموزشی رادر اختیار 
تمام دوستان، رقبا و دوســتانمان قرار دادیم و در نظر داریم رقابت سالمی را 

داشته باشیم.
گفتنی است، چاپخانه »پردازش تصویر رایان« از سال 1382 فعالیت خود را 
آغــاز کرد و هم اکنون با حضور 300 نیرو و متخصص در حوزه چاپ امنیتی، 
چاپ هولوگــرام و چاپ به فعالیت می پردازد. همچنین چاپخانه »رســام نگار 
جاوید« نیز از سال 1384 کار خود را آغاز کرد و با 250 پرسنل در حوزه چاپ 
امنیتی، چاپ امنیتی و چاپ دیجیتال، چاپ هوشــمند به فعالیت می پردازد. 

این دو چاپخانه در جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین واقع شده اند.
در همین راستا خبرنگاران در گفتگو با کارکنان و مدیران تولید، با چگونگی 
فعالیت بخش های مختلف چاپخانه ها از جمله ســالن تولید، افســت مرطوب 

و افست خشک، تولید کارت های هوشمند اعتباری و هولوگرام آشنا شدند.
بر اســاس این گزارش، در این دیدار خبرنگاران حوزه چاپ، نشــر وکتاب با 
بخش های مختلف چاپخانه ها آشــنا شدند و در جریان مراحل پیش از چاپ و 

چاپ و بسته بندی قرار گرفتند.

 معرفی »چاپخانه پردازش تصویر رایان«
چاپخانــه پردازش تصویــر رایان، بزرگ تریــن و مجهزترین مجتمع چاپ و 
بســته بندی خصوصی در کشور است در سال 1382 با 300 نیروی متخصص 
در حوزه هــای طراحی، تولید، پژوهش، توســعه، تضمیــن کنترل کیفیت و 
مدیرت راه اندازی شــده اســت و توانایی انجام سفارشــات تراز اول و پیچیده 

چاپ را دارا است.
از دیگــر فعالیت های این مجموعه تولید بســته بندی دخانیات ایران و لیبل 
مــورد اســتفاده کارخانه های مواد غذایی، آرایشــی، بهداشــتی و دارویی از 

محصوالت پردازش تصویر رایان است.
شــرکت پردازش تصویر رایان، مجهز به آخرین تکنولوژی پیشرفته در تولید 
برچسب متاالیز، برچســب هولوگرام و چاپ امنیتی است و نخستین شرکت 

ایرانی در تولید هولوگرام های فراپیشرفته امنیتی با تیراژ بسیار باال است.
این چاپخانه با هدف حفظ نام و اعتبار تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از 
وابســتگی تضمین امنیت اوراق و اسناد بهادار به کشورهای اروپایی و ارتقای 
توانمندی های کمــی و کیفی در این زمینه اقدام به ســرمایه گذاری و خرید 
کامل ترین و به روزترین تجهیزات و ماشــین آالت هولوگرام با اســتانداردهای 

اروپایی کرده است.
این مجتمع به عنوان تنها شرکت ایرانی دارنده تجهیزات پیشرفته برای تولید 
فویل های هولوگرافی با به کارگیری بهترین امکانات چاپ، اقدام به معرفی بازار 

جدیدی در حوزه چاپ و بسته بندی کرده است.

 آشنایی با »چاپخانه رسام نگار جاوید« 
چاپخانه »رسام نگار جاوید« با اتکا به تجربه و علم بنیان گذاران خود در سال 
1384 در دو بخش »تولیدی« و »بازرگانی« با هدف توســعه صنعت چاپ در 
کشــور و منطقه شروع به فعالیت کرد در فضایی بیشتر از 25 هزار مترمربع با 
تقویت و آموزش بیش از 200 نیروی متخصص و زبده و اســتفاده از فن آوری 
روز جهان بخش تولید خود را در زمینه چاپ کارت های هوشــمند، کارت های 
پیش پرداخت و چاپ اطالعات متغیر و پاکت گذاری صورت حساب راه اندازی 

کرده است. 
»رســام نگار جاوید« در بخــش بازرگانی نمایندگی انحصاری شــرکت های 
بین المللی تراز اول جهان در زمینه تهیه مرکب، کاغذهای امنیتی و ملزومات 
چاپ است، هم اکنون با ســرمایه گذاری کالن در تولید کارت های هوشمند و 
ایجاد قابلیت افزایش ســطوح امنیت کارت ها توانایی تولید خود را تا مرز 45 
میلیون کارت هوشــمند در سال باال برده اســت. در حال حاضر شرکت های 
مخابراتــی مانند همــراه اول و بانک های مختلف از محصوالت این شــرکت 

استقبال کرده اند.
این شــرکت یکی از پیشــروان عرصه چاپ اطالعات متغیر است. همچنین 
این شــرکت توانایی تولیــد یک میلیون قبــض در روز را دارد؛ در این زمینه 
دستگاه های رسام نگار جاوید، می توانند پاسخگوی نیازهای خارجی نیز باشند.
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عرق کاری به چاپ 
کم شده است

گپ وگفت با محمود ناظران پور، 
پیشکسوت شاعر و اهل علم و 
ادب صنعت چاپ ایران

»متولد سال 1319 در شهر مشهد هستم. 
در مکتب خانه قرآن، خوشنویسی، حساب 
سیاق شعر فارسی را آموختم، پس از 
پایان تحصیالت ابتدایی در مدارس جدید، 
یک سال در مدرسه عسکریه مرحوم 
عابدزاده، جامع المقدمات و انیس المقلدین 
خواندم. پنج سالگی چنان که مرسوم بود 
در سال 1334 به روزنامه خراسان رفتم 
)زمان حسن عمید و سپس فخرالدین 
حجازی(. تیترچین و سپس در چاپخانه 
طوس مسئول حروفچینی کتاب ها شدم. 
از آنجا به انتخاب مرحوم دکتر فیاض 
و زنده یاد دکتر یوسفی برای راه اندازی 
بخش فرم بندی و صفحه پردازی چاپخانه 
نوبنیاد دانشگاه مشهد، استخدام شدم 
)بهمن 1341(. سربازی را نیز کفالت مادر 
گرفتم. در سال 1343 ازدواج کردم. در 
چاپخانه دانشگاه سرپرستی فرم بندی، 
صفحه پردازی و حروفچینی دستی را 
داشتم.«

این صحبت های محمود ناظران پور، 
شاعر معروف در صنعت چاپ ایران است. 
با پای خودش همراه با استاد دمیرچی به 
تحریریه نشریه آمد و ما را ذوق زده کرد. 
خوش برخورد و آرام و متین است. در 
سفر کاروان مهربانی به مشهد او برایمان 
شعرهایی دلچسب گفت و در اینجا هم 
برای نشریه چاپ و نشر هم شعری خواند 
و بعد از خوش و بش و تجدید خاطرات 
همراه آرامش خاصی که دارد از خودش و 
زندگی اش در چاپ گفت.

  فاطمه مهدوی

متاسفانه پول حرف اول وآخر را 
می زند

 ورود به چاپ
در ســال 1334 در روزنامه خراسان به عنوان مبتدی 
حروف چینی مشــغول به کار شــدم. تیتر آگهی پایین 
صفحات روزنامه خراســان را انجام می دادم که حســن 
عمید و فخرالدین حجازی که در آنجا ســردبیر بودند. تا 
دو سال مشــغول بودم و بعد به چاپخانه توس رفتم. در 
چاپخانه طوس سرپرســت حروفچینی کتاب ها شدم و از 
آنجا با استاد مرحوم دکتر فیاض که کتاب تاریخ اسالم و 
مرحوم دکتر یوســفی که کتاب فرخی سیستانی را برای 
چــاپ آورده بودند، بعد کار حروفچینــی را انجام دادم، 

کارم را پسندیدند و تایید کردند.
در ایــن میــان دکتر فیــاض از من خواســت تا در 
جلســات دانشجویی او شــرکت کنم و بعد از چند روز 
از من پرســید تو متوجه شــدی مــن چگونه صحبت 
می کنم و من در جواب گفتم: شــما حین صحبت بین 
کلمات فاصله می اندازیــد و مرحوم دکتر با تایید بنده 
گفت: کتاب تاریخ اسالم را همین گونه که من صحبت 
می کنــم با فاصله الزم بین کلمــات حروفچینی کن تا 
خواننــده همانطور با فاصله مطالب را آهنگین بخواند. 

 کار در چاپخانه دانشگاه تهران
وی از شــروع کار خود در چاپخانه دانشگاه تهران می گوید 
و می افزاید: از سال 1334 در چاپخانه دانشگاه تهران مشغول 
به کار شــدم و این دو اســتاد بزرگ از من خواســتند تا در 
چاپخانه دانشگاه تهران مسئولیت صفحه در بخش فرم بندی و 
حروفچینی را انجام دهــم. روز اول با دو جوان زرنگ که یکی 
مدیر فنی و دیگری ماشین اینترتایپ را راه می برد آشنا شدم و 
جذب آقای دمیرچی شدم و خیلی کارها را از ایشان یاد گرفتم 

و دوستی ما تا االن ادامه دارد.

 ازدواج و تشکیل خانواده
حاصل ازدواج من شــش فرزند اســت و پسرم رضا در 
حــال حاضر در میــان فرزندانم بــه کار چاپ عالقه مند 
است و در روزنامه خراسان عالوه بر کار چاپ  مسئولیت 

طراحی آگهی ها را عهده دار است.

 شروع شعر خوانی
از سن 5 سالگی راهی مکتب شــدم و در زمان رضا شاه 
هنوز مدرسه نیامده بود و معلم من یک شخص روحانی بود 
که شعر می گفت و از طریق او کم کم تحت تاثیر قرار گرفتم 

و شعر گفتم و در کنار شعر قرآن را هم یاد گرفتم. 

 تاثیر استادان دانشگاه
من در ایجاد چاپخانه دانشگاه تهران با همراهی دمیرچی 
و نوریانی نیروهای الزم را برای بهتر شــدن آنجا استخدام 
کردیم و در همین زمان بود که با دو اســتاد گرانقدر آشنا 
شدم. از اینکه با دو استاد یعنی مرحوم دکتر فیاض و مرحوم 
دکتر یوســفی در تهران آشنا شدم خوشــحال بودم. واقعا 
دستیابی به این دو بزرگوار برای من گنج بود و آرامش االن 
خودم در آشــنایی و راهنمایی آنها می دانم و از نبود چنین 

استادانی تاسف باید خورد.

 وضعیت صنف چاپ 
در حال حاضــر صنعت چاپ وضعیت خوبــی ندارد چرا 
که افراد که به کار گماشــته می شوند بیشتر به فکر درآمد 
هستند. عرق کاری کم شــده است ولی نسل ما عاشق کار 
بود و تعصــب خاصی به انجام کار با کیفیت باال داشــت و 

می دانست که باالخره به پول هم می رسد.

 توصیه به جوانان و سختی کار در گذشته
جوانان باید مطالعه کنند و حروفچینی قدیمی را بشناسند. من در 
کتابی تاریخچه حروفچینی را تشریح کرده ام. چاپ در قدیم آنقدر 
برای حروفچین سخت و خطرناک بود چون دستان شان با سرب 
در ارتباط بود و بعضی ها بیماری های پوستی خطرناک می گرفتند و 
چون در زمان قدیم حروفچین ها سواد باالیی داشتند در روزنامه ها 
حروف چین ها در غیاب ســردبیر روزنامه را می بستند. یعنی اگر 
بعضی از حروفچین ها به روزنامه نمی آمدند اعضای تحریریه کار 
حروفچینی را انجام می دادند زیرا آن ها از قبل در کار حروفچینی 

مهارت داشتند و از حروفچینی به تحریریه آمده بودند.

 کار در آستان قدس رضوی 
 ســال 61 بعد از انقالب عده ای از اســتادان دانشگاه به فکر 
احداث چاپخانه در آستان قدس برآمدند و باز به من پیشنهاد 
دادند و من با 20 سال کار در دانشگاه تهران بازنشسته شدم و 
به تنهایی چاپخانه را با مدیرعامل که استاد دانشگاه جغرافیایی 

بود و هیچ سررشته ای از کار چاپ نداشت راه اندازی کردم.
افتتاح چاپخانه مصادف شد با انقالب شورای فرهنگی که در 
آن زمان تصمیم گرفته شده که ماشین چاپ دیگر وارد ایران 
نشــود و البته این موضوع لطمات جبران ناپذیری به کار چاپ 
وارد کرد. آن ها دلیل این کار را در اشــباع شــدن ماشین های 
چاپ بیــان کردند ولــی آن ها متوجه پیشــرفت صنعت در 
ماشــین های نو در غرب نبودند تا اینکه آقای نوریانی ماشین 
»اسپید مستر« را برای چاپخانه آستان قدس خریداری کرد و 
برایمان آورد که با آوردن دستگاه های پیشرفته کارهای چاپی 
باکیفیت تری ارایه شد. همچنین ماشین »سی پی سی« آنقدر 
پیشــرفته بود که مرکبات، آب ماشین و شستشوی ماشین را 
نیز کنترل می کرد و کسانی که می خواستند ماشین های نو را 
بخرند از من می پرسیدند توانستی با این دستگاه کار کنی و با 
راهنمایی من بقیه چاپخانه داران هم راغب می شدند که بخرند.

 توصیه به تازه واردان چاپ
افرادی که تازه می خواهند وارد کار چاپ شــوند با مطالعه وارد 
این شغل شوند و عرق کاری یعنی همان تعصب را داشته باشند 
و این تعصب را نه فقط به نوع کار بلکه به موسسه یا سازمانی که 
در آن خدمت می کنند داشته باشند. متاسفانه افرادی که وارد کار 
چاپ می شوند کار کردن با دستگاه های چاپ را آموزش نمی بینند 
و همین امر به دستگاه آسیب می رساند. به گفته یک مدیر انگلیسی 
اگر دو دستگاهی که ساخته شده است یکی را به کارگر انگلیسی و 
دیگری را به کارگر ایرانی بدهیم، کارگر ایرانی چون آموزش ندیده 
بنابراین دستگاه را خراب می کند و خرج تعمیرات می کند. متاسفانه 
حتی استادان این رشته که در دانشگاه ها هستند خیلی عملی در 
این رشته ها کار نکرده اند و بیشتر تئوری درس می دهند در صورتی 

که رویه چاپ، کار عملی را بیشتر می طلبد.
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 در حد شعارخوب است
رییس  ابوالحســنی،  احمــد 
تهران  لیتوگرافــان  اتحادیــه 
ســود  نرخ  کاهش  درخصوص 
می گوید:  بانکــی  تســهیالت 
این مســاله درحد شعار خوب 
اســت چون هیــچ تاثیری در 
صنعــت نخواهد داشــت و اگر 
تولیدکننده ای اقدام به گرفتن این تســهیالت کند 
مطمئنا بــه راحتــی نمی تواند به وام هــای بانکی 
دسترســی پیدا کند و اگر قرار است صنعت چاپ به 
روز شــود به مبالغ بسیار زیادی الزم است تا هزینه 

خرید دستگاه ها تامین می شود.
ابوالحسنی با تاکید بر اینکه سود تسهیالت بانکی 
بایــد به زیر 10 درصد برســد افزود: نرخ 18 درصد 
مشــکلی را حل نمی کند اما اگر این رقم به زیر 10 

درصد تنزل یابد راهکار خوبی خواهد بود.
وی با مقایســه ایران با دیگر کشورهای همسایه و 
موفقیت آن ها افزود: ترکیه در حدود 46 درصد بازار 
منطقه را احاطه کرده است سوال اینجاست که این 
کشور چگونه توانسته به اینجا برسد این به سه دلیل 
برمی گــردد، 1- اول اینکه در کشــوری مثل ترکیه 
کار را به خود صنعت چاپ ســپرده اند 2- در ترکیه 
هیچ کاالی تمام شــده ای حق ورود به این کشور را 
ندارد مگر اینکه مواد اولیه باشــد 3- حمایت دولت 
از صنعت به جهت دادن تســهیالت بانکی به صنعت 
چاپ اســت و دیگر اینکه از دالیل موفقیت کشــور 
ترکیه این اســت که دولت در کنار صنایع اســت و 
مشــکالت صنایع را بدون دخالــت در صنعت چاپ 

حل می کند.
وی در رابطــه با اختالس هایی کــه در بانک ها به 
وجــود آمده و تاثیــر آن بر منابع بانکــی افزود: ما 
مشــکل منابع نداریم شــاید اگر جلوی اختالس ها 
گرفته می شــد بانک ها به راحتی تسهیالت زیر 10 
درصد را به صنایــع می دادند و دچار کمبود بودجه 
نبودند چرا که این تســهیالت عمــال در خود بدنه 
صنعت خرج می شد بنابراین ما مشکل منابع نداریم 

بلکه مشکل در سوء مدیریت بانک هاست.
ابوالحســنی با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان 
وام را بــه بهانه تولیــد دریافت می کننــد اما برای 
ساخت و ساز و مسایل خارج از تولید هزینه می کنند 
افزود: این افراد کسانی هستند که بانکی ها خودشان 
به آن ها خبر داده اند و یکسری افراد سودجو هستند 
و این همان ســوء مدیریت در نظام بانک ها است و 
تولیدکننده به جای آنکه ماشین نو خریداری کنند 
ماشین مســتهلک خریده اند و وام را در جای دیگر 
هزینه کرده اســت و از طرفی قســط بانک را نداده 
است و وقتی مســئول بانک مراجعه کرده با ماشین 
مســتهلک مواجهه شده اســت و پس از شکایت از 
شــخص خاطی هنوز این مبلغ بــه بانک برگردانده 

دولت جرأت 
پایین آوردن نرخ 
سود وام بانک ها 
را ندارد

کارشناسان می گویند کاهش نرخ سود 
سپرده های بانکی به نفع بانکداران و به 
ضرر سپرده گذاران است و بالعکس کاهش 
نرخ سود تسهیالت به نفع بخش خصوصی، 
فعاالن اقتصادی، بخش تولید، صنعت 
کشور و در نتیجه به ضرر بانکداران است. 
به همین دلیل کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی بدون تصمیم گیری برای کاهش نرخ 
سود تسهیالت اتفاق افتاد این در حالی 
است که بخش تولید کشور هم اکنون با 
مشکالت فراوانی از جمله باال بودن نرخ 
سود تسهیالت دست و پنجه نرم می کند و 
چند ماهی است که شورای پول و اعتبار 
نرخ سود تسهیالت بانکی را 18 درصد 
اعالم کرده است و سوالی که پیش می آید 
این است که آیا با این میزان کاهش، 
مشکل بخش صنعت حل می شود و رونق 
به تولید برمی گردد و یا اینکه همه صنایع 
می توانند از این طرح استفاده بهینه در 
جهت توسعه و رونق تولید که ایجاد بازار 
کار هدف اصلی آن است. گزارشی که در 
پی می آید به بررسی این موضوع از نگاه 
دست اندرکاران حوزه چاپ و کارشناسان 
اقتصادی می پردازد.

عملکرد بانک ها در ایران ضد 
تولید و منافع ملی است

سود سپرده های بانکی را اندکی 
کاهش دادیم ولی سود تسهیالت 
هرگز تکان نمی خورد

   فاطمه مهدوی

نشــده اســت و این برمی گردد به اینکه وقتی منافع 
شــخصی در نظر گرفته شــود نمی توان مدافع منابع 
ملی شد و اگر ریشه یابی شود مشخص می شود مسلما 
این افراد از بدنه صنعت نیســتند که به اســم صنعت 
ســودجویی می کنند. من به عنــوان مدیر لیتوگرافی 
آبرنگ چون عاشــق کارم هستم بنابراین به کارم تعهد 

دارم و با تسهیالت سعی در گسترش کارم دارم.
وی در رابطه با نحوه حمایت از صنعت چاپ گفت: ما با 
کارشناسان حقوقی بانک ملت تفاهم نامه ای امضا کردیم 
تا تسهیالت بانکی را به کانون تبلیغاتی و چاپ دیجیتال 
بدهیم و وارد مذاکره شــویم و وام با تایید اتحادیه که در 
ورود و خروج دستگاه ها ناظر آن باشند و با تایید اتحادیه 
وام پرداخت شود و در مدت نصب دستگاه زیر نظر اتحادیه 
باشــد زیرا با این عمل کاله سر اتحادیه نمی رود و چون 
اتحادیه مسئولیت حقوقی را به عهده بگیرد مطمئنا نتیجه 
خوبی حاصل می شود البته ما در قالب )اقتصاد هنر( وارد 
این مقوله شده ایم و خود بانک هم دنبال راه هایی هستند 
تا بتوانیم تســهیالت ســنگین را از بانک ها بگیریم و در 
حال حاضر توانسته ایم در بخش چاپ دیجیتال برای 10 
الی 15 شرکت وام بگیریم تا با کارکارشناسی دستگاه را 

بیاورند و برای آن برنامه ریزی کنند و تولید رونق گیرد.

 حمایت از صنایع کوچک، اولویت امسال نظام بانکی
ولی الــه ســیف، رییــس کل 
بانک مرکــزی هم با اشــاره به 
این موضــوع که تالش می کنیم 
از اســتفاده غیربهینــه از منابع 
جلوگیری  بانکــی  نظام  محدود 
شود 2 اولویت اصلی نظام بانکی 
کشور در ســال 95 را »حمایت 
از صنایع کوچک، متوســط و تامین سرمایه در گردش 
برای بنگاه های اقتصادی« عنــوان و تاکید کرد: نظام 
بانکی باید کمــک کند خط تولید واحدهای کوچک و 
متوسطی که مشکل نقدینگی دارند رونق یابد همچنین 
واحدهایی که مشکل ساختاری دارند نیز باید ساختار 

خود را اصالح کنند.
رییــس کل بانک مرکزی با تاکید بــر اینکه بانک ها 
درصد زیادی از درخواســت های تسهیالت بنگاه های 
کوچک و متوسط را با تشخیص خود بررسی می کنند 
و پاسخ می دهند افزود: کسانی باید به کارگروه مراجعه 
کنند که اختالف نظری با بانک پیدا کرده اند همچنین 
واحدی که باید تسهیالت بگیرد به مرجع باالتر ارجاع 
شود تا سرعت پاسخگویی و رسیدگی به درخواست ها 
بــاال رود. همچنیــن تمرکز ما بر تصمیــم اخیر برای 
اختصاص 10 درصد تســهیالت به بنگاه های کوچک و 
متوســط با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر 
استفاده از همه امکانات است تا نقطه عطفی برای روند 
تولید باشــد با این وجود می توان بنگاه های کوچک و 
زودبازده را بــا تخصیص 10 درصد از منابع به حرکت 

درآورد و اشتغال را در این بنگاه ها پایدار کرد. 

ش
زار

گ
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 کاهش تورم در رونق اقتصادی 
حسینی،  مســتخدمین 
رییس سابق بانک مرکزی 
در ارتباط بــا کاهش نرخ 
بانکی  تســهیالت  ســود 
گفــت: بنده جزو دســته 
که  بــودم  اقتصاددانانــی 
دولت  سیاســت  ایــن  به 
اعتراض کرده ام نه اینکــه مخالف کاهش تورم 
باشــم خیر موافق کاهش نرخ تورم هســتم اما 
اقتصادی  تورم درشــرایط رونق  موافق کاهش 
اقتصــادی و  هســتم. هنــر سیاســت گذاران 
دولت ها این اســت که در شرایط رونق بتوانند 
تورم را کنتــرل کنند و این هنر اقتصاددانان و 
سیاست گذاران اقتصادی و مجموعه دولت است 
ولی در شرایطی که رکود حاکم است و درآمد 
مردم کاهش و کار و فعالیتی انجام نمی شــود و 
بنگاه ها کاهش شــیفت داده و درآمدی ندارند، 
کاهش تورم، درآمدها را کاهش می دهد ووقتی 
مردم پولی نداشــته باشند که مسکن و خانه یا 
کاال بخرنــد و مصرف را تحریــک کنند، تورم 
خود به خــود پایین می آیــد بنابراین این هنر 
نیســت، هنر زمانی است که در شرایط ورود به 

کانال رونق، تورم را کاهش دهیم.
وی بــا تاکید بــر اینکه پیامــد کاهش نرخ 
تورم در شــرایط فعلی یعنــی رکود اقتصادی 
این شــرایط مــردم را فقیرتر  افزود:  اســت 
به  را یک  اقتصــادی  بنگاه هــای  و  می کنــد 
یــک بــه تعطیلی می کشــاند، چیــز دیگری 
نمی توانــد باشــد. به عبــارت دیگــر از نظر 
تورم  اقتصادی کشــور، کاهش  اداره  و  علمی 
را جامعــه نه حس می کند و نــه اینکه مردم 
لذت ایــن کاهش را می برنــد در صورتی که 
مــردم می گویند که حاضریم کار )اشــتغال( 
اما  وجود داشــته باشــد ولی تورم هم باشد 
کار و اشــتغال در حال حاضر محدودتر شده 
اقتصاد  اشــتباه می تواند  است و سیاست های 
را بــه هم بریــزد. در عین حال اشــتغالزایی 
به  کارها  بیشــتر  و  نمی گیرد  جدید صــورت 
ســمت فعالیت های سوپرمارکت، دکان، بقالی 
و بنگاه های تجاری ســوق پیدا کرده ســت و 
کارهــای تولیدی رقم نمی خورد بلکه کارهای 
خدماتی و واسطه گری شکل و رونق می گیرد 
و در ایــن چهارچــوب اقتصاد مــا نمی تواند 

باشد. داشته  مثبتی  جایگاه 

 رشد اقتصادی در گرو کاهش نرخ سود 
تسهیالت بانکی

امیررضا حسنی، کارشــناس اقتصادی با اشاره 
به اینکه با کاهش نرخ ســود تســهیالت بانکی 
می تــوان انتظار داشــت تــا هزینه تمام شــده 
بنگاه هــای اقتصادی برای تامین مالی کم شــود 
و رشــد اقتصادی را تامین کند افزود: نکته قابل 
اهمیت اینجاســت که با کاهش نرخ سود سپرده 
بانکی عمال ســود حقیقی کاهش یافته و به آنچه 
که مد نظر بانک مرکزی برای رسیدن به افزایش 
سرمایه گذاری در بازار مولد است می رسیم البته 
باید توجه داشــت که این کاهش نرخ بهره فعلی 
شاید بتواند نرخ بهره حقیقی را به حداقل برساند 
و ما بتوانیم مجددا از اثرات کاهش نرخ ســود در 

اقتصاد کشور بهره ببریم.
حســنی در رابطه با برداشته شدن تحریم ها و 
اثرات آن نیز افزود: با توجه به برداشــته شــدن 
تحریم ها در صورتی که بانک ها بتوانند سودهای 
عملیاتی شان را از طریق نقل و انتقاالت برداشته 
شــدن تحریم ها وصــول کنند می تــوان انتظار 
داشــت که این فرصت به وجود بیاید تا نرخ سود 

تسهیالت را کاهش دهند البته با کاهش نرخ 
سود تسهیالت می توان انتظار داشت تا هزینه 
تمام شــده بنگاه های اقتصادی را برای تأمین 
مالــی کم کرده تا آثار رشــد اقتصادی که در 
2 سال گذشــته مثبت بوده و یا در سال های 
گذشــته نزدیک به صفر بوده و چشم انداز آن 

باالی 14 درصد است محقق شود.

 پایبندی به نرخ های جدید
آلبرت بغزیان از کارشناســان حوزه بانکی 
و استاد دانشــگاه با تاکید بر اینکه سیاست 
کاهش نرخ سود بانکی اقدامی بجا و منطقی 
اســت که با توجه به شــرایط فعلی اقتصاد 
بایــد زودتر اتفــاق می افتاد گفــت: در این 
مدت نگرانی هایی از بابت خروج ســرمایه ها 
از بانک هــا با کاهش نرخ ســود ســپرده ها 
مطرح بــود که به نظر من کامال نابجاســت 
چون درنهایت منابــع در اقتصاد به گردش 
درمی آیــد و بازهــم وارد سیســتم بانکــی 

می شود. 
بغزیان در بخش دیگری از صحبت هایش به 
ایــن موضوع تاکید کرد کــه بدون تردید نرخ 
سود تسهیالت و سپرده ها باید همزمان با هم 
کاهش می یافت تا این امر به نفع بخش تولید 
و صنعت کشور بود البته موضوع دیگری که در 
این بین بسیار حائز اهمیت است، این است که 
در صورت کاهش نرخ سود تسهیالت، بانک ها 

به نرخ های جدید پایبند باشند. 
به گفته این کارشــناس در مواردی دیده 
می شــود که برخی از بانک هــا در ظاهر به 
عنــوان نمونــه نرخ ســودی را بــرای ارائه 
با  امــا در عمل  تســهیالت مطرح می کنند 
محاســباتی کــه انجام می دهنــد در نهایت 
نرخ سود تســهیالت برای وام گیرنده بیشتر 
تمام می شــود و در این زمینه بانک مرکزی 
باید نظارت جدی بر عملکرد بانک ها داشــته 
باشــد تا جلوی تخلفات گرفته شــود ضمن 
اینکه بانــک مرکزی با رصد فرآیند پرداخت 
تســهیالت در بانک هــا باید این شــرایط را 
ایجاد کند که در زمان ارزان تر شــدن وام ها 
بــرای جلوگیری از انحــراف منابع، منابع به 

برسد.  واقعی   دست مصرف کننده 
 سیاست های اشتباه می تواند اقتصاد 

را به هم بریزد
حمیدرضا اشــرف زاده، کارشناس اقتصادی 
بــا بیان اینکه همیشــه دولت فکــر می کند 
کاهش نرخ ســود تسهیالت در نهایت به نفع 
بلکه در  نیســت  این طور  بود  تولید خواهــد 
برخی موارد کاهش نرخ ســود تسهیالت اثر 
بانکی  نرخ هــای  تغییرات  می گــذارد.  منفی 
بایــد به صورت  اثــرات پیچیده ای دارد که 
دقیــق بررســی و ســپس در مــورد آن ها 
با  باید  کاهش ســودها  برنامه ریــزی شــود 
تحقیقــات علمی انجام شــود چرا که هرگاه 
بــاال رود الزم اســت نرخ تســهیالت  تورم 
افزایــش پیدا می کند و زمانی که تورم منفی 
باشــد یا با رکــود اقتصادی روبه رو باشــیم 
الزم اســت نرخ بهره نیز کم شود تا معامالت 

گیرد. رونق 
و  ژاپن  اینکــه  به  اشــاره  با  اشــرف زاده 
با رکــود اقتصادی  آمریــکا در حال حاضر 
دلیل  همیــن  بــه  گفت:  هســتند  مواجــه 
25 درصــد و ژاپن  نــرخ بهــره در آمریکا 
صفر اســت زیرا ایــن کشــورها نیاز دارند 
اقتصاد  تــا  دهنــد  افزایــش  را  نقدینگــی 
از  ایران  در  بنابرایــن  بگیرد  رونــق  کم کم 
بود  مواجه  رکــود  با  اقتصاد   1392 ســال 
مثبت  رشــد  شاهد  گذشــته  ســال  در  اما 
در حال حاضر  بنابراین  بوده ایــم  اقتصادی 
کشــور رکود ندارد و تورم نیز کنترل شده 
به همین  بانکــی  بهره  نرخ  اگر  اســت پس 
در  بهتری  وضعیــت  بمانــد  ثابــت  شــکل 

اقتصــاد به وجود خواهد آمد.
این کارشناس اقتصادی درباره توان بازپرداخت 
تســهیالت با نرخ بهره باال از ســوی بنگاه های 
اقتصــادی گفت: بیشــتر تولیدکنندگان مایلند 
بهره هــای کمتری بپردازند تا ســود بیشــتری 
نصیب شــان شــود بنابراین از ایــن کانال برای 
کاهش ســود بانکی فشــار می آورند تا تعهدات 

مالی کمتری داشته باشند.
اشرف زاده با تاکید بر اینکه بسیاری از بنگاه ها 
و فعــاالن بخش صنعــت توان بــاز پس دادن 
تسهیالت با نرخ باال را دارند گفت: نباید به این 
بهانه نرخ سود را کاهش داد سیاست های اشتباه 
می تواند اقتصاد را به هم بریزد که این اتفاق در 

دولت قبل به وجود آمده بود.
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روزگاری او یکی از 
چاپخانه های بنام 
ایران را داشت

»پدرم تقی تقی زادگان متولد 25 خرداد 
ماه 1306 در تهران است، در سال 1332 
ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد 
)دو پسر و دو دختر(. از 14 سالگی در 
چاپخانه خودکار واقع در خیابان بهار نزد 
عمویشان به عنوان کارگر چاپخانه مشغول 
به کار شد و در سال 1328 مغازه کوچکی 
در کوچه خندان خریداری کردند و با 
ماشین های ساده و دستی چاپ مشغول 
به کار شدند. در سال 1340 توانستند 
چاپ لوکس را واقع در خیابان الله زار 
پاساژ ممتاز خریداری کنند و کار خود را 
گسترش دهند.«

این صحبت های زهرا تقی زادگان، فرزند 
ارشد تقی تقی زادگان است که در دیدار 
اعضای کاروان مهربانی به علت اینکه پدر 
گرامی شان به خاطر کسالت قادر به 
گفت و گو نبودند در اختیار ما گذاشتند.

 داشتن قلبی مهربان
پدرم با وجود مشــکل تکلم به دلیل قلب مهربان و 
رئوف شــان مورد لطف خداوند قــرار گرفته و پله های 
ترقی را یکی یکی طــی کردند به طوری که چاپخانه 
ایشــان تبدیل به یکــی از چاپخانه های بــه نام ایران 
شــد. از جمله کارهای ایشان چاپ پوسترهای آستان 
قــدس رضوی، کاتالوگ هــای کارخانه های مختلف از 
جمله کارخانه ارج و آزمایش و بلیت های شرکت های 
ترابری، پوسترهای هنرمندان و لیبل های کارخانه های 

کنسروسازی است. 

 توجه به کار و خانواده
در تمام مراحل زندگی فقط به کارشان و رفاه خانواده 
اهمیــت می دادند که البته کار در اولویت همیشــگی 
او قرار داشــت، به طوری که ما بچه ها همیشه به کار 
ایشان حسودی می کردیم و می گفتیم شما چاپخانه را 
بیشــتر از ما دوست داری چون بیشتر وقت تان را آنجا 
می گذرانید و بیشتر از ما به کارگران تان توجه می کنید 
ولــی پدر فقط با لبخندی زیبا جــواب ما را می دادند. 
در ارتباط با دوســتان و اقوام و همــکاران و کارگران 
زیر دستشان بســیار رئوف و مهربان بودند و بارزترین 
خصوصیت اخالقی شان غیبت نکردن و نشکستن دل 
هیچ بنی آدمی است که همیشه زبانزد همه بوده است. 
پدرم درســال 1385 به علت کهولت سن و متاسفانه 
دســت تنها بودن چاپخانه را تعطیل اعالم کرد و از آن 

پس نیز در منزل به سر می برند. 

 کار بسیار زیبای کاروان مهربانی
کاری کــه اعضای کاروان مهربانــی انجام می دهند، 
از نظر من که دختر ارشــد ایشــان هستم و در شش 
ســال اخیر تنها فرزند ایشان در کنارشان هستم، فکر 
می کنم بســیار کار زیبایی است زیرا من فکر می کردم 

همراه با کاروان مهربانی در منزل 
تقی تقی زادگان، پیشکسوت بزرگ 
چاپ ایران

  هانیه صراف زادگان
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پدرم که همیشــه اول به خاطر وجود خودشــان و دوم به خاطر کارشان 
باعث افتخار خانواده بوده اند به فراموشــی ســپرده شــده اند. اما روز سه 
شنبه 9 شهریور 1395 با حضور استادان و همکارانشان و نماینده محترم 
وزارت ارشاد دلگرمی خاصی به ما داده شد، زیرا پدرم مدت یکسال است 
که به بیماری آلزایمر دچار شــده اند و کمتر از گذشته صحبت می کنند 
و تنها صحبت ایشــان در محیط کار با ارباب رجوع و رســیدگی به امور 
کارگران اســت. من از تک تک دست اندرکاران سپاسگزار و ممنون هستم 
که قدم بر چشم ما گذاشتند و دل این نازنین ما را شاد و خانه ما روشن 

کردند. 

توصیه به جوانان
پدرم صحبتی که همیشــه به همه جوانان می کردند، در هر صنعتی که 
بودند این بود که یک شبه نمی توان ره صد ساله را طی کرد و باید صبور 

باشند و قانع باشند به روزی ای که خداوند برایشان تعیین کرده است. 

 خاطره از پدر
خاطره ای را که پدر همیشــه برای ما می گفتند، طریقه پس انداز کردن 
پولشــان بود که هر شــب درآمد روز را در صندوقی می ریختند و فقط 
یک تومان را برای خرج روز بعد برمی داشــتند و به این طریق توانستند 

سرمایه شان را زیاد کنند. 

 اخالق خوب
من به عنوان فرزند ارشد تقی تقی زادگان که هم اکنون دارای دو فرزند 
و نوه هســتم، هیچ وقت صدای بلند پــدر عزیزم را مگر در جایی که حق 
کســی پایمال شده باشد نشــنیده ام و مطمئن هستم دیگران هم حرف 
مــن را تایید می کنند. در پایان از همه تقاضا دارم برای بهبودی ایشــان 

دعا کنند.
ش
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انتشارات 
شرکت افست 
قصد حضور 
همه جانبه و 
پررنگ در بازار 
نشر را ندارد

مراسم رونمایی از کتاب »در تمنای 
یادگیری« به نویسندگی دکتر محمدرضا 
سرکار آرانی با حضور برخی از اندیشمندان، 
صاحب نظران، مدیران ارشد آموزشی، 
معاونان استان های آموزش و پرورش در 
شرکت چاپ افست برگزار شد. 
به گزارش چاپ و نشر، در این مراسم 
سیدمحسن گلدان مدیرعامل شرکت 
افست ساز با اشاره به اینکه آموزش و 
پرورش گسترده ترین، پیچیده ترین و 
مهم ترین کار کشور است و مسئوالن کشور 
نیز بر این باورند و بر ضرورت آن نیز تاکید 
می کنند، افزود: حاال چرا به این مسئولیت 
توجه نمی شود جای پرسش فراوانی را بر 
جای می گذارد.

گلدان ســاز در رابطه با مراســم رونمایی از کتاب 
در تمنای یادگیری افــزود: امروز این کتاب از این 
مجموعه در پیش رو قرار گرفته اســت و درون مایه 
با محوریت  اندیشــمندان  این کتــاب زندگی نامه 
زمینه های تربیتی و با فــراز و فرودها به آموزش و 

پرورش تا رسیدن به جایگاه عالی بیان شده است.
مدیرعامل شرکت افســت با اشاره به اینکه حضور 
دکتر سرکارآرانی در گستره آموزش و پرورش کشور 
در مواردی بیشتر حس می شود افزود: دکتر آرانی به 
تدریس مشغول اســت و در عرصه بین المللی پرکار 
اســت وحضور دکتر آرانی بهسازی آموزش و کالس 
درس را نشانه رفته اســت و چگونه معلمی کردن را 
هدایت می کند و امید است دستمایه ای برای معلمان و 

کارشناسان برای دست یافتن به آموزش باشد. 
وی به ویژگی چاپ کتاب در تمنای یادگیری در 
چاپخانه افست اشاره کرد و افزود: شرکت افست 60 
سال است که به چاپ کتاب های ابتدایی و مجالت 
رشد چاپ می پردازد و ســازمان آموزش و پرورش 
که نیمی از ســهام این شرکت را نمایندگی می کند 
به ضرورت در قرار دادهای ســال های اخیر شرکت 
افســت را ناشر می شناسد و این امر با اخذ مجوز از 
مراکز رسمی است که به انتشارات افست شده است 
و سیاست نشر افست به آثاری متمرکز است که  به 

بهسازی آموزش کمک خواهد کرد.
گلدان ســاز با تاکید بر اینکه انتشــارات شرکت 
افســت قصد حضور همه جانبه و پررنــگ در بازار 
نشــر را ندارد افزود: به اتکای ســازمان پژوهش و 
برنامه ریــزی آموزشــی و به ویژه دفتر انتشــارات، 
تکنولوژی آموزشــی دست به این مهم زده ایم و در 

این محدوده فعالیت خواهیم کرد.

برگزاری مراسم رونمایی
 از کتاب »در تمنای یادگیری« 
شرکت چاپ افست

  فاطمه مهدوی

سیاست نشر افست روی آثاری متمرکز 
است که به بهسازی آموزش کمک کند

وی افزود: در تمنای یار تالش های ســتودنی دکتر محمدرضا 
ســرکار آرانی و گره خورده با دغدغه های انقالب است و باز اینکه 
هر نویسنده و نظریه پردازی رمان های ماندگار خود را را بعد از 51 
سالگی دقیقا شکل می دهد اما در آثار آرانی این مساله زودتر نمود 

کرده است و آثار آرانی انصافا جریان ساز و ماندگار است.

در آموزش و پرورش در قالب آزمون و خطا اقدام کرده ایم
دکتر نجفی نیز در ادامه جلســه و در راستای موضوع کتاب به 
دو نکته اشاره کرد و افزود: تجربیات آموزش و پرورش کمتر جمع 
آوری و بسته بندی شده است در نتیجه انباشت تجربه تحقق پیدا 
نکرده است و در دستگاه اجرایی-عملی در قالب سعی و خطا اقدام 
کرده ایم و صدمات جبران ناپذیری متحمل شده ایم صدها تجربه 
شکســت خورده وجود دارد که بارها تکرار شده است و امید است 
مجموعه اندیشــه ورزان خسارت های وارده به این صنف را هم در 
حد قابل توجهی جبران کند. باید بتوانیم فرهنگ تعلیم و تربیت 
آموزش و پرورش را تقویت کنیم تا از غنای بیشتری برخوردار باشد. 
در ادامه مراسم میزگردی از کارشناسان برگزار شد که به 

تحلیل و تشریح کتاب دکتر سرکار آرانی پرداختند. 

خوش آمدگویی به نقدکنندگان کتاب در تمنای یادگیری 
در این مراسم آقای دکتر سرکار آرانی به عنوان آخرین سخنران 
همایش از دست اندرکاران این پروژه که سه سال طول کشیده است 

و همچنین از آقای دکتر نجفی نیز تقدیر و تشکر به عمل آورد. 
سرکار آرانی نویسنده کتاب در تمنای یادگیری به سه نکته 
تبلیغ، تعجیل و تهییج اشــاره کرد و افزود: این سه مقوله در 
زندگی مورد توجه و ترس من بوده است زیرا در تفکیک دل و 
ذهن ما حرف هایی برای گفتن دارد و تا جایی که در قالب زبان 
سامان نیافته است و قابل بحث و بررسی نیست اما پس از چاپ 
کتاب می توان نقد و بررسی کرد، خواننده های کتاب می توانند 
بنویســند و نقد کنند و من به همه آن ها خوش آمد می گویم 
و باید گفت انتشارات اندیشــه ورزان همسفران تازه ای خواهد 
داشت و به هر ترتیب جلوه های تازه ای را به کار خواهد گرفت و 
این کتاب تثبیتی از تجربه زیستی تمنای یادگیری بنده است. 
گفتنی است در ادامه این مراسم، فصول کتاب که در قالب 
اندیشه نو در باب تربیت معلم، درس پژوهی، آموزش توسعه، 
فناوری برای آموزش با حضور صاحب نظران اســت در قالب 

میزگرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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گام بلند 
واحدهای 
لیبلینگ ایران

تا پیش از برگزاری اولین همایش »جایگاه 
لیبل در صنعت بسته بندی ایران« که توسط 
اتحادیه صادرکنندگان محصوالت چاپی در 
تابستان 1389 در محل اتاق بازرگانی ایران 
بسیاری از مدیران و حتی صاحب نظران 
متوجه عرصه و دامنه وسیع این صنعت 
نبودند و مباحث مربوط به آن زیر مباحث 
عمومی - و اغلب تکراری - مطرح شده در 
مورد کلیت صنعت بسته بندی پنهان و خارج 
از دایره اهمیت و دید دست اندرکاران قرار 
داشت. 
اما وقتی در آن سمینار، بابک عابدین 
به عنوان رییس هیات مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان صنعت چاپ ایران و عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران و عضو هیات 
مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران، 
اطالعات دست اول و تخصصی و قابل 
اعتمادی را ارائه و ارقام مربوط به حجم 
مصرف و سرمایه گذاری در صنعت بسته بندی 
آن هم فقط در بخش لیبل را مطرح کرد، 
توجه صاحبان صنایع و مدیران چاپخانه های 
بزرگ و مخاطبان همایش را به این مقوله 
جلب کرد به طوری که تاثیر این سخنان از 
چهره های آن ها آشکار بود.

 هومن اخوین محمدی

در ســال گذشــته و پس از توافق برجــام و اخبار 
نویدبخــش و امیدواری هــای شــکل گرفته همراه با 
قابلیت های بی نظیر کشور برای صادرات مواد غذایی 
)که بیشــترین مصرف لیبــل را دارنــد( همچنین 
آمادگی و تســلط اغلب مدیران صنعت چاپ به شیوه 
و چگونگــی واردات تجهیــزات مورد نیــاز در کنار 
بررســی هایی که منجر بــه تصمیماتی که تا پیش از 
این انجام داده بودند شــد همراه با همکاری بانک ها 
در ارایه کمک ها سبب پیدایش روندی شد که امروزه 
منجر به گشــایش نسبی در فضای تجارت شده است 
بــه طوری که هم زمــان با برپایــی دومین همایش 
لیبل در صنعت بسته بندی، اخبار امیدوارکننده و در 
بسیاری موارد شگفت آور و قابل توجهی از این صنعت 

به گوش می رسد.
در این ارتباط آگاهان اقتصادی و سیاســی معتقد 
هســتند اگر چه این روند دیر یا زود در کشور شکل 
می گرفت ولی توافق برجام و ترســیم افقی روشن از 
تجارت با ایران باعث شــد نگاه های ســرمایه گذاران 
داخلــی و خارجی به توانمندی هــای صنایع چاپ و 
بســته بندی در ایران جدی تر شــود تا حدی که این 
بخش ســرعتی درخور توجه پیدا کرده و به ســمت 

رقابتی شدن پیش رود.
ورود و نصب پیشــرفته ترین تجهیزات مربوطه در 
کنار ســرمایه گذاری های به نتیجه رسیده در بخش 
مواد اولیه لیبلینگ نظیر کاغذ پشت چسبدار و انواع 
فیلم های پلیمری و... همراه با حضور تمام قد صاحبان 
صنایع و تامین کنندگان مــواد اولیه و تجهیزات این 
صنعت به عنوان اسپانســر در عیــن ورود چهره های 
شاخص و جهانی به عنوان مهمانان این همایش نظیر 
اســتفان پولو مدیر بزرگ ترین نمایشگاه چاپ لیبل 
در جهان و... نشــانه آشکاری اســت از تحولی بزرگ 
که این بار نــه احتماال بلکه به طور حتم در آینده ای 
بسیار نزدیک قادر اســت این صنعت را به جایگاهی 

پویا برساند.

طراح، مدیر هنری و مشاور راهبردی پروژه های بسته بندی
مشاور هیات مدیره گروه صنایع کاغذ پارس

اتحادیه صادرکنندگان محصوالت چاپی و برگزارکننده 
این سمینار - بابک عابدین - توانسته در روند شکل گیری 
برنامه یاد شده و جلب توجه سرمایه گذار داخلی و خارجی 
موفق بوده و بسیاری از مهمانان که با پیگیری های او در 
این ســمینار حضور می یابند افرادی تاثیرگذار بوده و از 
استراتژیست های مطرح در این بخش از صنعت در ایران 

و جهان به شمار می روند. 
اتفاق خوش یمن در این ماجرا آنجا است که در تمامی 
عرصه هــای این جریان کمتر نقشــی از مراکز دولتی به 
چشم می خورد و برگزارکنندگان این همایش توانسته اند 
همدلی کم نظیری میان کارشناســان و ســرمایه گذارن 
و اصنــاف مرتبــط ایجاد کنند که می تواند در پیشــبرد 
اهدافشــان در زمینه های آموزش و هماهنگی های الزم 
میان طراحــان و صنعتگران در صنف چاپ و شــناخت 
ســفارش  دهنده ها برای ایجاد بــازاری حقیقی و موثر در 

پیشرفت جامعه صنعتی را مورد توجه قرار گیرد. 
امــا بهتریــن نتیجــه و دســتاورد ایــن جریــان و 
ســرمایه گذاری های صــورت گرفتــه ایــن اســت که 
تولیدکنندگان ایرانی به خصوص در بخش صنایع غذایی 
و آشــامیدنی ها که مهم ترین مصرف کننده لیبل هستند 
بازار کاذبی که برای صنعتگران چینی و ترکیهای و حتی 
امارات ایجاد کــرده و نیاز خود را از آنجا تامین می کرده 
و با مشــکالت فراوان به خصوص در انتقــال ارز و... کار 
خود را پیش می بردند و درحالی که تا همین چند ســال 
پیش نزدیک بــه 95 درصد لیبل های خاص تر و نیازمند 
تکنولوژی مدرن در کشــورهای چون ترکیه و امارات به 
چاپ می رســید به یکباره و با جریان  سازی موثر اتحادیه 
صادرکننــدگان صنعت چاپ ایــران در این عرصه توجه 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان صنعت چاپ کشور به این 
بخش بیشــتر شد و اینک امکان سرازیر شدن سفارش ها 
به داخل ایران را پیدا کرده و در تعاملی به مراتب آسان تر 
و ایمن محصول خود را تولید می کند که از ســویی دیگر 
نتیجه این فرآیند، کارافرینــی و رونق در صنعت بحران 

زده چاپ درکشور خواهد بود.



این در حالی بود که طبق شــاخص های جهانی صنعت چاپ لیبــل، نزدیک به 30 درصد از 
تولیدات لیبل بیش از 70 درصد سود دارد که مربوط به لیبل های خاص با جلوه های ویژه بصری 
تکنولوژی های مدرن هســتند و 70 درصد تولیدات لیبل ها، عمومی و تنها 30 درصد ســود را 

در اختیار گرفته اند.
تولید لیبل بســیار تخصصی و دارای ابعاد بسیار گسترده است و این ابعاد و تولیدات گسترده 
باعث رونق تولید در بازار لیبل جهان شــده اســت و ایران در این منطقه از جهان پتانســیل 
باالی برای ایجاد بازارهای جدی و پاســخگویی به تقاضاها را دارد و هدف گذاری دقیق و خرید 
ماشــین آالت و تجهیزات مورد نیاز بازار هدف کمک شــایانی به رشــد و موفقیت چاپخانه ها و 

واحدهای مرتبط با تولید لیبل خواهد کرد.
سایت معتبر و مرجع اطالعات تجاری، پایرا اعالم کرده که درحال حاضر بازار لیبل در دنیا بیشترین 
بخش بسته بندی را در اختیار دارد و این رشد و توسعه تا سال 2020 میالدی ادامه خواهد داشت. 

حضور راجر اســتفان پلو، مدیر بزرگ ترین نمایشگاه چاپ لیبل در جهان و مدیر بخش چاپ 
و بســته بندی گروه تارسوس و نیز مارتین زیگارد مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شرکت 
نیلپیتــر از بزرگ ترین تامین کنندگان تجهیزات این صنعت در جهان در دومین همایش لیبل 
ایران، کافی اســت تا متوجه باشــیم بازار این صنعت، یعنی تولید و چاپ لیبل در خاورمیانه و 
شمال آفریقا که بیش از چهار میلیارد دالر در سال گذشته بوده و با سرعت در حال رشد است 
و حضور متخصصان باتجربه و باانگیزه در کشــور ما می تواند با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و 

خارجی، پاسخگویی و رفع نیاز منطقه را مد نظر قرار دهد.
در حال حاضر مصرف ســرانه لیبل در این منطقه حدود 3 دالر اســت در حالی که در ایالت 
متحده و اروپا این مصرف ســرانه به 30 دالر می رســد که این خود مسیر رو به رشد و تضمین 
بازگشت سرمایه گذاری و رشد روزافزون در این موضوع را نشان می دهد از سویی افزایش نسبی 
تولیدات لیبل داخلی و رقابت قابل توجه ریال ایران با پول کشــورهای همسایه بازار لیبل ایران 
را گرم تر از گذشــته و یا بهتر از همیشه برای چاپخانه داران تولیدکننده و شرکت ها و برندهای 

مصرف کننده لیبل کرده است.
به طور قطع تولیدکنندگان صاحب نام ماشین های چاپ لیبل، تولیدکنندگان مواد اولیه و ملزومات 
این بخش از چاپ و... بیشــتر و بهتر از همیشه به این روند رو به رشد جهانی توجه داشته و دارند. 
از این رو برای تقاضای جدید، رشــد و توسعه برنامه ریزی دقیقی صورت داده اند و صنعتگران ایرانی 
نیز می توانند با تکیه به این موقعیت ممتاز کمک ها و امکانات بهتری را در مذاکرات بین المللی خود 
مطالبه کنند اما در عین حال با توسعه روزافزون تجهیزات و امکانات مدرن در این صنعت باید متوجه 
نگرانی قدیمی و مهمی باشــیم که عبارت است از ضعف بزرگ آموزش و کمبود نیروی متخصص 
و عدم تســلط گروه بزرگی از طراحان به این دستاوردها که ناشی از بی توجهی مراکز دانشگاهی و 
علمی به این مهم است و این نکته که همیشه تن رنجور صنعت چاپ را همیشه آزرده کرده، باید در 

آسیب شناسی این جریان مورد توجه جدی قرار بگیرد.
احتمــاال به همین دلیل اســت که اتحادیه صادرکنندگان چاپ اعــالم کرده این همایش در 
نظر دارد تولیدکنندگان لیبل، مصرف کنندگان لیبل، روســای اتحادیه ها، چاپخانه داران و حتی 
دانشــجویان و عالقه مندان به صنعت چاپ لیبل را گرد هم آورد تا عالوه بر آشــنایی به صورت 
تئوری با پیشــرفت های این صنعت در زمــان این کنفرانس در رونــدی دنباله دار کالس های 

آموزشی مرتبط را نیز در ادامه برگزار کند.
بــه هر جهت باید گفت دنیای لیبل ایران بــرای روزهای آینده حرف های فراوانی برای گفتن 

دارد و برگزاری دومین همایش لیبل ایران نقطه عطفی در این راه است.
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جدیدترین 
 KBA دستگاه های
در ایران
سال 1379 آغاز فعالیت های شرکت 
»رسانه برتر« بود. شرکتی که در ابتدا کار 
خود را با مطبوعات و نشر آغاز کرد و در 
ادامه، با توجه به مشکالتی که در چاپ و 
توزیع نشریات ملی و محلی وجود داشت، پا 
به عرصه صنعت چاپ گذاشت. این شرکت 
با مدیریت »سیدرضا حسینی« در راستای 
گسترش دامنه فعالیت های خود، برای چاپ 
همزمان نشریات سراسری و محلی، در 
سال 1387 نخستین چاپخانه رول را در 
استان اصفهان تاسیس کرد. پس از افتتاح 
این چاپخانه بسیاری از مشکالت چاپ و 
توزیع روزنامه ها برطرف شد. هم  اکنون این 
شرکت 60 درصد از بازار چاپ نشریات مرکز 
و جنوب ایران و چاپ همزمان روزنامه های 
همشهری، ایران و خبر ورزشی را در اختیار 
دارد. البته روند رو به جلوی رسانه برتر به 
این جا ختم نشد؛ این شرکت پس از افت 
نسبی صنعت نشر، با تعریف طرح های توسعه 
جدید، برند »آنیل پک« را ایجاد کرد تا فصل 
نوینی در صنعت بسته بندی کشور آغاز 
شود. پس از دو سال پژوهش و تحقیق در 
واحد R&D، رسانه برتر به این نتیجه رسید 
که ضعف ها و چالش های بسیاری در صنعت 
بسته بندی کشور وجود دارد که تنها با یک 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری قوی و منسجم 
قابل حل است.

KBA توافق با 
مدیرعامل شــرکت آنیل پک و رســانه برتر در گفتگو با 
نشــریه چاپ و نشر گفت: »پس از بررسی هایی که صورت 
گرفت، از ســال 1393 زیرســاخت های مورد نیاز شرکت 
آنیل پــک اعم از ابنیه و تأسیســات را ایجــاد کردیم و از 
همان سال برای تامین ماشــین های مدرن بسته بندی، با 

کمپانی های مطرح دنیا وارد مذاکره شدیم.« 
حســینی با اشاره به این که طرح توسعه رسانه برتر مصوبه 
استانی دارد، می گوید: »تمام تالش ما این بود که مجموعه ای 
با تمام استانداردهای بین المللی و بهترین تکنولوژی راه اندازی 
کنیم. از این رو با شــرکت هایدلبرگ مذاکراتی را داشتیم که 
متاسفانه به توافق نرسیدیم؛ اما در نمایشگاه دروپای امسال، 
شــرکتKBA  با پیشــنهادی که به ما ارایه کرد، توانستیم 
قرارداد خوبی را برای خرید دستگاه راپیدا 106 منعقد کنیم. 
با توجه به این موضوع می تــوان گفت ما در حال وارد کردن 
جدیدتریــن تکنولوژی صنعت چاپ و بســته بندی به ایران 
هستیم. همچنین برای تامین دیگر دستگاه های مورد نیازمان، 
با شرکت های آلمانی کومن، یاگنبرگ و ابریکا نیز وارد مذاکره 

شدیم که خوشبختانه قراردادهای خوبی هم منعقد شد.« 

 لمس »برجام« در صنعت چاپ و بسته بندی
یکی از ضعف های صنایع ایــران، به ویژه صنعت چاپ و 
بســته بندی، واردات ماشین های دست دوم است که منجر 
به تسریع فرسودگی آن ها و کاهش کیفیت تولید می شود؛ 
اما آنیل پک این ســنت دیرینه را زیر پا گذاشــته و پس از 
توافق هسته ای و رفع تحریم ها، نخستین شرکتی است که 
دســتگاه های چاپ جدید از جمله راپیدا 106 شش رنگ 
بــا الک و قابلیت چاپ مرکــب UV و IML و همچنین 

دستگاه دایکات 106 مدل 2016 را وارد کشور می کند. 
مدیر عامل آنیل پک در این باره می گوید: »اغلب ماشین های 
صنعتی به ویژه ماشین های چاپ و بسته بندی ای که وارد کشور 
می شوند، دســت دوم هستند؛ اما شــرکت آنیل پک با یک 
ســرمایه گذاری 160 میلیارد ریالی توانسته است جدیدترین 
تکنولوژی صنعت چاپ دنیا را خریداری کند. پس از برجام و 
رفع تحریم ها این نخستین ماشین چاپ و بسته بندی به روزی 
است که وارد کشور می شــود. ما برای واردات این تجهیزات، 
LC )اسناد اعتباری( باز کردیم که این موضوع نشان می دهد 
برجام به صنعت چاپ و بسته بندی کمک کرده است. بنابراین 
فعالیت ها و زحمات دولت و نظام در زمینه توافق هســته ای 

اثرگذار بوده و ما تاثیر مثبت آن را لمس کرده ایم.«

 برند با بسته بندی مناسب ایجاد می شود
در حال حاضر، نبود بسته بندی مناسب یکی از مهم ترین 
چالش هــای کاالهای تولیــد ایران به حســاب می آید. به 
طوری که این خالء، مانعی جدی بر ســر راه برندسازی و 
فروش محصوالت داخلی اســت. در حال حاضر بسیاری از 
محصوالت ایرانی بدون بسته بندی مناسب به دیگر کشورها 

صادر می شوند.
 مدیرعامل شرکت آنیل پک با تایید این موضوع می افزاید: 
»بســته بندی عالوه بر این که باعث نگهــداری و طول عمر 
محصوالت می شود، کمک بســیار شایانی به عرضه و فروش 
آن می کند. طی تحقیقات صورت گرفته، ثابت شده است که 
70 درصــد تصمیم گیری برای خریــد، در محل عرضه کاال 
اتفاق می افتد. از این رو بســته بندی نقش پررنگی در فروش 
کاال دارد. البته این امر نیاز به چرخه ای یکپارچه دارد که باید 
در کشــور ما هم به وجود بیاید. این چرخه شامل تحقیقات 
بازار، روانشناسی، طراحی جعبه، پیش از چاپ و پس از چاپ، 
حمل و نقل، بازاریابی و عرضه اســت. مشکل ما این است که 
بخش عمده ای از دانش این چرخه را نداریم. ما دانش متناسب 
با دستگاه های مدرن را وارد نکرده ایم؛ بنابراین یکی از کارهای 
شرکت آنیل پک همزمان با ورود ماشین ها و تکنولوژی جدید، 
کســب دانش الزم و به روزرسانی اطالعات است. عقد قرارداد 
برای برگزاری دوره های آموزشــی توسط کارشناسان شرکت 
KBA آلمان در ســطوح مختلف مدیریــت چاپ، آموزش 
اپراتوری و... مبین این موضوع است. در واقع هدف صرفا وارد 
کردن ماشــین های جدید نیست، بلکه می بایست همزمان با 
آن، دانش و تکنولوژی الزم را وارد کرد. استفاده بهتر از ماشین 
چاپ، باید در کنار واحد پیش از چاپ )حوزه گرافیک و فرآیند 
تولید پلیت ستر( و نیز مراحل پس از چاپ باشد. باید توانمندی 
این را داشته باشیم، سیستمی را طراحی کنیم که یک چرخه 

پاس طالیی »برجام«
 به صنعت چاپ و بسته بندی

کامل محصــول را ایجاد کند. ما این چرخــه را پیش از چاپ، 
چاپ و پس از چاپ تعریف می کنیم. من معتقدم بســته بندی 
مناســب، تاثیر به ســزایی در برندینگ و فروش محصول دارد. 
صنعت بسته بندی، عرصه نوینی در کشور ما است که در این بین 
صنایع غذایی، لوازم الکترونیک، قطعات خودرو، شوینده ها، دارو، 

سلولزی ها  و... پتانسیل خوبی دارند.«

 فرآیندگرا هستیم
ایــن فعال صنعت چاپ در ادامه صحبت های خود به وجود 
انسجام در فرآیند طراحی و تولید در شرکت آنیل پک اشاره و 
تصریح می کند: »یکی از نکاتی که مادر کنار ورود تکنولوژی 
بــه آن توجه کرده ایم، فرآیندگرایی و فعالیت سیســتماتیک 
است. وجود واحد طراحی، ایده پردازی و پیش از چاپ )2 خط 
پلیت ســتر( و همچنین پس از چاپ شــامل دایکات، چسب، 
هات فویل، ویندوپچ و همچنین واحد R&D و QC و واحد 
آموزش برای ارتقای ظرفیت نیروی انسانی همیشه مد نظر ما 
بوده است. نگاه ما صرفا این نبوده است که ماشین های مدرن 
را وارد کنیم، بلکه اعتقاد داریم ماشین های پیشرفته و خوب 
باید در کنار نیروی انسانی خوب و آموزش دیده قرار بگیرند. 
در کنــار این ها باید فرآیندهای دیگر ماننــد واحد بازاریابی، 
واحــد تحقیقات بــازار و واحد تضمین کیفیت وجود داشــته 
باشــند. به همین دلیل یکی از اقدامات خوبی که در کنار خرید 
 MIS ماشین های چاپ و بسته بندی انجام دادیم، خرید نرم افزار
کمپانی KBA بود. این نرم افزار، سیستم اطالعات مدیریت است 
که فر آیند و چرخه اطالعات را یکپارچه می کند و این توانمندی 
را به مدیریت شرکت می دهد تا تصمیمات بهتری را اتخاذ کند 
و سبب افزایش بهره وری در چرخه تامین، تولید و توزیع شود.«

 مشتری پادشاه است
مدیرعامل شرکت آنیل پک و رسانه برتر به ویژگی ها و وجه 
تمایز واحد صنعتی تحت مدیریت خود اشاره و اظهار می کند: 
»به باور من مشتری پادشاه اســت و باید بهترین خدمات را 
دریافت کند. با توجه به این که شرکت های چاپ و بسته بندی 
که اســتراتژی تولید انبوه دارند، محدود هستند، ورود ما به 
این عرصه می تواند باعث رقابت بیشــتری شود. مطمئنا این 
رقابت زمینــه ارایه خدمات بهتری را ایجــاد می کند که در 
نهایت به ســود مشتری اســت. وجه تمایز ما اعتقاد و التزام 
به مشتری مداری اســت. مجموعه ما تمام فرآیندهای تولید 
جعبه، اعــم از طراحی، لیتوگرافی، چاپ و واحد پس از چاپ 
را بــه صورت یکجــا در خود جای داده اســت. یکی دیگر از 
ویژگی های ما این است که ماشین های چاپ و بسته بندی مان 
قابلیت چاپ انــواع افکت های چاپی و محصــوالت چاپی را 
دارند و وجود دانش متناســب با این ماشین ها باعث افزایش 
کیفیت و تولید در حداقل زمان می شود. البته واحدهای نشر 
و تبلیغات و تولید مســتند و فیلــم و تجربه ما در عرصه های 
رســانه ای می توانــد در کنار خدمات چاپ و بســته بندی به 

مشتریان عزیزمان ارایه شود.«



برگزاری ســمینار لیبل به خودی خود اتفاق بسیار 
خوبی اســت. هرچه رویدادهای تخصصی در صنعت 
بیشتر شــود می توان امیدوار بود که در آینده شاهد 
تمرکز بر کیفیت و اســتاندارد باشــیم. ضمن اینکه 
انتظارات تخصصی را  برگزاری سمینارهای تخصصی 

باال می برد.

صنعت لیبل در جهان رشد خوبی داشته و این رشد همچنان ادامه دارد. در این راستا 
ایران سررشــته کار را به خوبی در دســت گرفته و در حال پیشرفت است. راه اندازی 
دومین کارخانه تولید سطوح پشت چسبدار در منطقه را بسیار باال برده اند گواه این ادعا 
است. ســرمایه گذاری بسیار حرفه ای در بخش ماشین آالت چاپ و تبدیل لیبل توسط 
حرفه ای هــای صنعت چاپ که در چند ســال اخیر صورت گرفتــه در انطباق کامل با 
برگزاری کنفرانس لیبل است دارای هم افزایی قابل قبولی هستند. برگزاری کنفرانس 
لیبل و طرح موضوعات تخصصی از یک سو و استفاده از افرادی چون »راجر پلو« که از 
صاحب نظران و افراد مطلع لیبل در جهان است از سوی دیگر یکی از امتیازات برجسته 

کنفرانس لیبل در ایران است.
با توجه به آمارهای پیش رو، صنعت چاپ و بســته بندی منطقه در آینده شاهد ظهور 
یــک قدرت مدعی بــه نام ایران در عرصه لیبل خواهد بــود. تامین مواد اولیه مرغوب 
و اســتاندارد که با ورود دومین تولیدکننده ســطوح پشت چســبدار به حد رقابتی در 
منطقه رسیده، قادر است نقشی اساسی در جهت صنعت لیبل ایران ایفا کند. می توان 
پیش بینی کرد با ورود نســل جدید ماشــین آالت چاپ و تبدیل لیبل به کشور که در 
حال انجام اســت در کنار برگزاری حرفه ای رویدادهای تخصصی چون کنفرانس لیبل 
که انتقال دانش فنی و دانش بازار را به دنبال دارد، انتظار می رود سال های آینده دوران 

باشکوهی برای این بخش از صنعت چاپ ایران باشد.
برگزارکنندگان کنفرانس لیبل باید توجه داشته باشند که این رویداد مهم تحت تاثیر 
برخی مشکالت درون صنفی، اختالف ســلیقه ها و باندبازی ها قرار نگیرد به این دلیل 
که چهره ملی کنفرانس لیبل ارزش زیادی دارد و گردانندگان و حتی حامیان آن باید 
از وجهه ملی برخوردار باشند. از این رو نیاز است در دوران برگزاری چنین رویدادهای 
مهم و ارزشــمندی همه اعضای صنف در پی نزدیک شــدن به یکدیگر باشند. در این 
شــرایط توازن بین منافع بنگاهی و منافع عمومی صنف در کنفرانس لیبل از اهمیت 
زیادی برخودار اســت. یعنی کنفرانس نباید بیش از حد تحت تاثیر حامیان مالی خود 
و خواســته ها و دیکته های آنان قرار گیرد. به همین نســبت حضور خارجیان نیز باید 
حافــظ منافع ملی باشــد و ایرانیان حاضر در کنفرانس بیشــترین بهره را از برگزاری 
کنفرانس و دانش و تعامل با آن ها برده و بتوانند مشــکالت خود را در مسیر رشد این 

صنعت حل کنند. 

سمینار لیبل، تحولی 
در صنعت بسته بندی

  رضا نورایی
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فرآیند تولید کاغذ
 از صدف کوهی 

صدف کوهی یا صدف لوماشل یکی از 
64 نوع ماده معدنی یافت شده در معادن 
ایران است که تنها در معادن استان 
گلستان یافت می شود.

در حقیقت صدف کوهی یک نوع 
ماده معدنی کرم تا سفید رنگ است 
که از تجمع سنگ و سخت شدگی 
پوسته و اسکلت صدف ها تشکیل شده 
و درحقیقت به الیه های عظیم فسیل 
گوش ماهی که به سنگ تبدیل شده، 
اطالق می شود. در اصل به این ماده 
معدنی، لوماشل یعنی سنگ آهکی که 
در داخل آن فسیل صدف است، گفته 
می شود. 144

خاستگاه صدف کوهی
در واقــع معادن صدف کوهی از انباشته شــدن بقایای 
اجســاد موجودات دریایی در یــک دوره حیات به وجود 
آمده اند. به این ترتیب که در ابتدا به صورت الیه های گسلی 
و تپه ماهورهای بلند و کوتاه در اعماق دریاها تشکیل شده 
و با گذشت میلیون ها سال که در زیر خاک پنهان مانده 
بودند با عقب نشینی دریا به خشکی رسیده و روی زمین 
قــرار گرفتند. این تپه ها بر اثــر حوادث طبیعی همچون 
باد و باران با گذشت زمان دچار فرسایش شده و فرصت 
را برای اســتفاده از این منابع با ارزش فراهم کرده است. 
همچنین در لوماشــل تنوع گونه هــای مختلف جانوری 
همچون مرجان هــا، صدف ها، حلزون ها و شــکم پایان، 
زمینه تفکیک پذیری معادن را ایجاد کرده اســت. برای 
مثال برخی معادن تنها از مرجان تشــکیل شده و برخی 
دیگر بخش عمده ای از آن را مرجان و مابقی آن را صدف 
و حلزون تشکیل داده اســت. همچنین در دیگر معادن 
لوماشــل به میزان مســاوی از صدف - حلزون و مرجان 
یافت می شود. البته معادنی هم وجود دارند که بیشترین 
ماده تشــکیل دهنده آن از صدف و حلزون بوده و درصد 

کمی از آن را مرجان ها تشکیل می دهند.

از خوراک دام تا استفاده آرایشی
 از ســال های دور، مرغــداران سراســر کشــور برای 
تامین کلســیم مورد نیاز مرغ و تخم مرغ خود از پوسته 
صدف های اســتحصالی از ساحل خزر به ویژه در ساحلی 
به طول 20 کیلومتر، از آســتارا به تالش به عنوان مکمل 
اســتفاده می کردند. اما هم اکنون با کشف معادن صدف 
کوهی در شــرق اســتان گلســتان و با توجه به کمبود 
صدف هــای خرد و وجود ناخاصلی های بی شــمار، توجه 
تامین کننــدگان مکمل های غذایی دام و طیور را به خود 
معطوف کرده است. عنصر کلسیم موجود در پودر صدف 
در استخوان ســازی و انعقاد خون دام و طیور )باالخص( 
در گاوهای شیری و مرغ های تخم گذار( نقش عمده ای دارد 
و پودر صدف، یکی از مهم ترین منابع تامین کننده این عنصر 
است. البته با توجه به میزان کربنات کلسیمی که در صدف 
کوهی وجود دارد، این ماده معدنی در صنایع مختلف ازجمله 
داروسازی، تهیه مواد اتیلنی و پلیمری، صنایع پی وی سی، 
مواد آرایشــی و بهداشتی، رنگ ســازی، کارخانه های قند، 
ســیمان، ســاخت ظروف مالمین، کلید و پریز، عایق های 

رطوبتی و... نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

از صدف کوهی کاغذ می سازیم
دربــاره معادن صــدف کوهی در اســتان گلســتان، 
حسین قلی قوانلو رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان گلســتان در گفت وگو با صمت با اشاره به اینکه 
معادن صدف کوهی در کشور تنها مختص استان گلستان 
اســت، اظهار کرد: حدود 12 تــا 13 پروانه بهره برداری 
معادن صدف کوهی در استان صادر شده و در حال حاضر 
نیز چند پروانه جدید نیز قرار اســت به آن اضافه شــود. 
ظرفیت معادنی که در ســطح استان هستند از 500هزار 
تن آغاز می شــود و در برخی معــادن نیز به یک میلیون 

تن می رسد. قوانلو با اشاره به موارد مصرف صدف کوهی، 
عنوان کرد: مصرف صدف کوهی بیشــتر در خوراک دام و 
طیور در ســطح استان مطرح اســت. اما مصارف صنعتی 

دیگری مانند صنعت کابل سازی، رنگ سازی و... دارد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان 
با اشــاره بــه کاربردهای جدیدتری کــه از صدف کوهی 
می شــود، عنوان کرد: البته به تازگی نیز درخواســت ها و 
مجوزهایــی برای صدور تولید کاغــذ از صدف کوهی نیز 
داشتیم چراکه در صدف کوهی کربنات کلسیم وجود دارد 
که در تولید کاغذ سنگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
قوانلو در ادامه توضیح داد: کاغذ سنگی در کشور استفاده 
و کاربردهای فــراوان دارد و در حال حاضر نیز این کاغذ 
در کشور وارد می شود. با توجه به نیاز به این نوع کاغذ در 
کشــور با 2 درخواست و 2 پیشنهاد احداث جواز تاسیس 

برای تولید کاغذ از صدف کوهی موافقت شده است.

گنبدکاووس منشأ صدف کوهی
در شــرق اســتان گلســتان و در حــوزه شهرســتان 
گنبدکاووس، بیشــترین معادن صدف کوهی واقع شــده 
است. ظرفیت و ذخیره معادن صدف کوهی این شهرستان 
افزون بر 14میلیون تن اســت. اما مهم ترین مســئله این 
نکته است که بیشترین معادن صدف کوهی این شهرستان 
به صورت خوراک دام و طیور اســتفاه می شود. در این باره 
رییس اداره صنعــت، معدن و تجارت گنبدکاووس عنوان 
کرد: باوجود کاربردهای فراوان و با ارزش اقتصادی باالی 
صدف کوهی، در حال حاضر بیشــتر صدف اســتخراج و 
فرآوری شــده این معادن تنها به مصــارف صنعت دام و 
طیور می رســد. به گزارش ایرنا، خلیــل رجبلی در ادامه 
گفت: متاســفانه فعاالن فعلی این معادن در جهت ارتقای 
ماشــین آالت خط تولید و حرکت به ســمت تولید پودر 
میکرونیزه صدف رغبتی نشــان نمی دهند. وی گفت: در 
صــورت حمایت های مالی و تســهیالت بانکی کم بهره به 
فعاالن صدف کوهی این شهرســتان می توان با راه اندازی 
خط های تولید جدید، برای دیگر مصارف این ماده معدنی 

باارزش در دیگر صنایع اقدام کرد.

3/1 میلیارد تن ذخیره صدف کوهی
دربــاره میزان ذخایــر صدف کوهــی و کاربردهای آن 
در صنایــع مختلف، رییس گروه اکتشــافات طال و فلزات 
گرانبها و کارشــناس اکتشــافات غیرفلزی، علی کریمی 
به صمت گفت: استان گلســتان یکی از بزرگترین ذخایر 
صدف کوهــی را در خود جای داده و بر اســاس آخرین 
تحقیقات و مطالعات زمین شناسی ذخیره این مواد رقمی 

افزون بر 3/1میلیارد تن تخمین زده شده است.
وی با اشــاره به صرفه اقتصادی کــه در بهره برداری از 
معادن صدف کوهی وجود دارد، عنوان کرد: در صورتی که 
ســرمایه گذاری روی این بخش از معادن انجام شود بدون 
نیاز به عملیات حفاری و تنها با اســتفاده از یک دستگاه 
بولدوزر می توان نســبت به استخراج این مواد اقدام کرده 
و در مرحله بعد با اســتفاده از دستگاه سنگ شکن زمینه 

فرآوری آن را فراهم کرد.
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نبض آموزش 
دانشگاهی 
صنعت چاپ 
هنوز در 
اینجا می زند

تنها مرکز دانشگاهی بدون کنکور 
آموزش چاپ در تهران با تالش و همت 
جوانی به نام آرش سپاسی مقدم که 
خود تحصیلکرده این رشته است هنوز 
پابرجا است و آمادگی این را دارد که 
با همکاری مراکز بزرگ چاپی تهران 
و سایر دست اندرکاران چاپ مانند 
اتحادیه های چاپی به آموزش تخصصی 
این حرفه بپردازد. این واحد علمی-

کاربردی با بهره گیری از استادان بنام 
چاپ در دو رشته چاپ با گرایش طراحی 
و آماده سازی و مدیریت چاپ مشغول به 
فعالیت است. البته عالوه بر این رشته ها، 
دیگر رشته های متنوع کاربردی در حوزه 
علوم انسانی را در بخش آموزشی خود 
داراست. برای اطالع و آشنایی بیشتر 
با فعالیت های این مرکز گپ وگفتی را با 
آرش سپاسی مقدم مدیر این مرکز انجام 
داده ایم که به تشریح فعالیت های آن 
می پردازد.

 برگزاری دوره های کاردانی وکارشناسی
وی در خصوص آغاز به کار این مرکز می گوید: مرکز 
آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 30 تهران 
در اردیبهشــت 1382 با چهار رشــته »آموزش زبان 
انگلیســی، مترجمی نوار و فیلم، گرافیک و مترجمی 
اســناد و مدارک« مجوز فعالیت گرفــت تا در مقطع 
کاردانی به شــیوه پودمانی به تربیت دانشجو بپردازد 
و بتواند بخشــی از نیازهای علمی و مهارتی جامعه را 

برآورده کند. 
ایــن واحد یکی از مراکز تحت نظارت دانشــگاه جامع 
علمی-کاربردی و از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقای سطح مهارت 
شاغالن بخش های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های 
حرفه ای دانشــجویانی که فاقد تجربه اجرایی هســتند، 
تشکیل شده و با به کارگیری و ســازمان دهی امکانات، 
منابع مادی و انســانی، دوره هــای علمی-کاربردی را در 

مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار می کند.
دانشــگاه جامع علمی-کاربردی تنهــا متولی نظام 
آموزش عالی علمی-کاربردی )یا به عبارتی بهتر نظام 
آموزش عالی مهارتی( اســت که زیر نظر وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری اداره می شود.

 فضاهای آموزشی و کارگاهی
سپاســی مقدم در خصوص فضاهای آموزشــی این 
مرکز افزود: مرکز آمــوزش علمی-کاربردی فرهنگ و 
هنر واحد 30 تهران، دارای بیش از 2700 متر فضای 
آموزشــی اســت که این مجموعه شــامل 30 کالس 
درس با گنجایش 20 الی 40 نفر، 4 کارگاه گرافیک و 
چاپ دستی و سه سایت کامپیوتر به منظور یادگیری 
علوم رایانه، کتابخانه ای با محیطی آرام و پویا اســت. 
همچنین این مرکز، ســالن اجتماعاتی با وسعت 200 
متر مربع به منظور برگزاری مراســم و سخنرانی ها در 

اختیار دارد.

گفتگو با رییس مرکز 
آموزش علمی-کاربردی
 فرهنگ و هنر واحد 30 تهران

 مزیت های منحصر به فرد چاپی
وی گفت: واحد 30 تهران، تنها مرکز آموزش عالی کشور 
در رشته »چاپ« اســت که در طبقات زیرین خود دارای 
دو ســالن چاپخانه مجهز به ماشین آالت »چاپ افست دو 
ورقی 4 رنگ همزمان، دو ورقــی دوررنگ ZP، دو ورقی 
تکرنــگ، GTO تک رنگ و GTO دور رنگ و همچنین 
ماشــین آالت تا و بــرش و صحافی« در اختیــار دارد و از 
تمامی امکانات این دو سالن که در طبقات زیرین مجتمع 
قرار دارد، برای آموزش های الزم دانشجویان در رشته های 

هنری )گرافیک و چاپ و ...( استفاده می کند.

مجوز رسمی برگزاری آزمون زبان تافل
مرکز آمــوزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 30 
تهران، تنها مرکز آموزش علمی-کاربردی است که دارای 
مجوز رســمی برگزاری آزمون تافل از سازمان بین المللی 
ETS و تایید سازمان سنجش آموزش کشور است و بیش 
از 10 ســال است که به صورت هفتگی آزمون های آنالین 
تافل را برای اســتادان، کارمندان دانشــگاه جامع علمی-

کاربردی و دانشجویان برگزار می کند.

 امکانات پژوهشی
وی در خصوص امکانات پژوهشــی این واحد گفت: واحد 
انتشــارات مرکز )انتشــارات معرفت( از سال 1370 فعالیت 
خود را آغازکرده اســت و تاکنون بیش از 480 عنوان کتاب 
مرجع، تالیفی استادانو مدرسان، مجموعه و... را منتشر کرده 
اســت. »نمایشگاه و فروشگاه کتاب مرکز« با فضایی بیش از 
300 متر مربع در طبقه همکف مجتمع قرار دارد و کتاب های 
مورد نیاز دانشــجویان این واحد دانشگاهی را ارایه 
می دهد و فضای مناســبی بــرای مطالعه در 
اختیار دانشجویان قرار داده است. همچنین 
این مرکز بوفه ای با مساحت افزون بر یکصد 
متر برای اســتراحت و تغذیه دانشجویان در 

اختیار دارد.

 کادر علمی و مهارتی
آموزش  مرکز  کرد:  تاکید  سپاســی مقدم 
علمی-کاربــردی فرهنگ وهنــر واحد 30 
تهــران با بهره گیری از بیــش از یکصد نفر 
از استادان دانشــگاه جامع علمی-کاربردی 
و اعضای هیات علمی ســایر دانشــگاه ها، 
موجب شــده است کادری علمی و حرفه ای 



با پیشــینه کار و تدریس طوالنی فراهم آید و در مجموع فرصت مناسبی برای یادگیری مهارت های 
حرفه ای، پژوهش و شرایط ایجاد اشتغال برای عالقه مندان ایجاد شده است. 

رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی بدون کنکور فرهنگ وهنر واحد 30 تهران به شرح زیر است:

 رشته های کارشناسی
1- مترجمی همزمان انگلیســی 2- چاپ - گرایش طراحی و آماده سازی 3- مدیریت امور چاپ 
4- گرافیک - گرایش پوســتر و نشــانه 5- گرافیک  - گرایش تصویرســازی 6- گرافیک - گرایش 
گرافیک تزیینی و محیطی 7- نقاشــی - گرایش نقاشی 8- نقاشی - گرایش نگارگری و زرنگاره 9- 
طراحی و الگوسازی پوشاک - گرایش لباس مجلسی و خانگی 10- خبرنگاری - گرایش سیاسی و 
اقتصادی 11- روابط عمومی - گرایش امور رســانه 12- روابط عمومی - گرایش رفتار اجتماعی و 
افکارسنجی 13- مدیریت امور فرهنگی - گرایش امور همایش ها و جشنواره ها 14- حقوق - گرایش 

ارشاد در امور مدنی.

 رشته های کاردانی
1- مترجمی زبان انگلیســی - گرایش آثار دیداری و شــنیداری 2- مترجمی زبان انگلیســی - 
گرایش آثار مکتوب و متون رسمی 3- چاپ - گرایش طراحی چاپ 4- هنرهای تجسمی - گرایش 
نقاشــی 5- هنرهای تجســمی - گرایش گرافیک 6- امور فرهنگی 7- بازاریابی 8- خبرنگاری 9- 
روابط عمومی 10- حقوق - گرایش حقوقی ثبتی 11- حقوق - گرایش شــورای حل اختالف 12- 

بازرگانی - گرایش مشاوره حقوقی اصناف.

 برگزاری دوره های فوف برنامه
یکی از برنامه های این واحد برگزاری دوره های فوق برنامه است که هم در محل دانشکده و هم 

در محیط کار صنعت چاپ به اجرا در می آید.

 راه های ارتباط با مرکز و دریافت اطالعات
سایت مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 30 تهران

ir.www.uast30 
uast.ac.ir.www.fh30

صفحه پذیرش سایت مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 30 تهران
uast.ac.ir/paziresh.htm.www.fh30

کانال تلگرام اطالع رسانی پذیرش علمی-کاربردی 
www.telegram.me/pazireshuast

پست الکترونیک:
uast.ac.ir-info@fh30

تلفن تماس: 66491209 - 66491215  
مرکز پیام کوتاه: 30009900093040

نشانی: تهران، خیابان انقالب اسالمی، نبش کوچه نایبی، پالک 25 
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نمایشگاه 
فرصت است، 
آیا قدرت 
فرصت سازی 
داریم یا 
فرصت سوزی؟

هر ساله به خصوص در شهریورماه 
نمایشگاه های در حوزه چاپ و بسته بندی 
کشور برگزار می شود و این نمایشگاه ها 
دستاوردهایی برای یک عده دارد و برای 
عده ای دیگر جز اعالم اینکه هزینه ای 
بیش نبود چیز دیگری ندارد. آنچه مهم 
است بررسی این موضوع است که به 
درستی چقدر از برگزاری نمایشگاه و روند 
برگزاری آن اطالعات کارشناسی داریم 
و آیا تا به حال از خود پرسیده ایم چرا 
بعضی از نمایشگاه ها موفق اند و بعضی 
ناموفق. مقاله زیر راه حل های کارشناسی 
را پیش روی ما می گشاید تا دریابیم که 
چگونه می توان نمایشگاه خوب و موفقی 
برگزار کرد.

  محمود سمیعی

 تعریف نمایشگاه
نمایشگاه به مکانی گفته می شود که کاالها، خدمات، 
فن آوری، تکنیک های جدیــد، نوآوری ها و هنرها برای 
معرفی و آشنایی مردم به معرض تماشا قرار داده می شود. 
هر عملی که توســط تولیدکنندگان و فروشندگان برای 
معرفــی کاالها انجام و منجر به فروش کاالها و خدمات 
گردد نوعی نمایش است. از زمان های قدیم نمایشگاه به 
شیوه کنونی پس از انقالب صنعتی انگلستان شروع شده 
و در آغاز قرن بیســتم تکامل یافته و امروزه به صورت 

یکی از ارکان مهم بازرگانی درآمده است. 

 علل پیدایش نمایشگاه 
- تغییــرات روزافزون فن آوری، ظهور کاالهای جدید، 
تنوع آن ها و عدم آشــنایی مصرف   کننده توام با رقابت 
شــدید و نامطلــوب تولیدکننــدگان از علل تشــکیل 

نمایشگاه می باشد. 
- قطــع رابطه بین خریدار و فروشــنده به طوری که 
رابطه میان مصرف   کننده یا خریدار و تولیدکننده از بین 

رفته و این عامل باعث توسعه نمایشگاه ها شده است. 
- افزایش درآمد ســرانه کشورها همراه با درآمد ملی 
آن ها باعث افزایش قدرت خرید شده و از طرفی افزایش 
قدرت خرید نیز ســبب تغییر در تولید شده و تولیدات 
باید به مصرف   کننده معرفی گردند که این امر با نمایش 

کاال در نمایشگاه ها انجام می گیرد. 

 فواید نمایشگاه 
- نمایش تفکرات دیگران

- نمایش فن آوری های جدید
- نمایش شیوه های جدید تولید 

- جلب توریست 
- کسب بازارهای جدید 

 نمایشگاه و انواع آن 
نمایشــگاه ها انواع مختلفی دارند. یکــی از مهم ترین 
نمایشگاه ها، نمایشــگاه های بین المللی و بازرگانی است 
که نمونه آن هر ســاله در تهران برگزار می شود. هدف 
از برگــزاری این نمایشــگاه ها در کشــورهای صنعتی 
پیشــرفته، ایجاد بازاری متمرکز بــرای کلیه خریداران 
خارجــی )بهره برداری تجاری( می باشــد ولی در ایران 
به دلیل عــدم وجود امکانــات و در نتیجه عدم حضور 
بازدیدکنندگان خارجی، این نمایشــگاه درست به بازار 
واردات تبدیل شده است. برخی از نمایشگاه ها به عنوان 
نمایشگاه های اختصاصی برگزار می شود که معموال یک 
کشــور با هویت خود در یک کشور دیگر ظاهر می شود، 
بــرای موفقیــت در چنین نمایشــگاه هایی بــه هزینه 
تبلیغاتی باالیی نیاز می باشــد که متاسفانه شرکت های 
ایرانی چنین هزینه هایی را اختصاص نمی دهند. از انواع 
دیگر نمایشــگاه ها می توان به نمایشگاه تخصصی اشاره 
کرد. در این نوع نمایشگاه رقابت بین المللی وجود ندارد 
بلکه ارتباط تجاری مطرح اســت. نمایشگاه های ملی از 
دیگر انواع نمایشــگاه ها محسوب شده که برای نمایش 
و توانمندی های بومی یک کشــور برگزار می شود. بدین 
شــکل که توانمندی های تولیدی و خدماتی کشــوری 
را در همان کشــور به نمایش می گــذارد و از خارجیان 
برای بازدید دعوت می نماید. یک نوع نمایشــگاه هم با 

آنچه را که باید در خصوص بهتر 
برگزارکردن نمایشگاه بدانیم

عنوان اکســپو وجود دارد که مدت برگزاری آن ها بیشــتر 
می باشــد )3 تا 4 ماه( و در آن عالوه بر جنبه های تجاری، 
جنبه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشــی در کنار 
مسایل تجاری مطرح می شــود که اساس آن اطالع رسانی 
از توانمندی هــای موجــود در یک کشــور اســت. در کل 
نمایشــگاه ها چه بین المللی و چه تخصصی، محل برخورد 
خریداران و فروشــندگان، متقاضیان و عرضه کنندگان کاال 
و به عبارت اقتصادی نقطه برخورد عرضه و تقاضا می باشــد 
که برای مشــاهده نمونه محصوالت و مبادله اطالعات بین 

افراد تشکیل می شود.

 سیر تاریخی نمایشگاه
در ســال 1851 اولین نمایشگاه تجاری به شکل امروزی 
در لندن در محلی به نام »کریستال پاالس« در هایدپارک 
لندن با عنوان »نمایشــگاه بین المللی کاالهای ملل جهان« 
برپا شــد و حدود 14000 غرفه دار از سراسر جهان در آن 
حضور داشتند. ایران نیز در فضایی به وسعت 92 متر مربع 
یکی از مشــارکت کنندگان بود. حدود 6 میلیون نفر در آن 
زمان از این نمایشــگاه دیدن کردند. این نمایشــگاه تاثیر 
فراوانی بر نمایشــگاه های آمریکا گذارد به طوری که سال 
بعد از آن آمریکایی ها با الهام از نمایشگاه لندن نمایشگاهی 
مشابه را در نیویورک در سال 1852 برپا کردند. از آن زمان 
به بعد نمایشــگاه ها در صنایع و تجارت جوامع منشــاء اثر 

فراوان شدند.
 fair، ،البته کلماتی مثل نمایشگاه، جشــنواره، همایش
exhibition، شو، اکســپو و... دارای بار معنایی متفاوتی 
اســت که متاســفانه در ایــران این کلمات بیشــتر اوقات 
یکســان در نظر گرفته می شــوند در کشــورهای دیگر از 
جمله کشورهای اروپایی این کلمات کاربردی های متفاوتی 
دارند. یکی از مهم ترین این کلمات همان نمایشــگاه است. 
در حقیقت نمایشــگاه محلی اســت که کاالهای بازرگانی، 
محصوالت کشاورزی، مصنوعات کارخانه ها یا آثار باستانی 
را به معرض نمایش می گذارنــد. تفاوت زیادی بین مفهوم 
کلمه نمایشگاه در ایران و کشــورهای اروپایی وجود دارد. 
در واقع نمایشگاه برای دسترسی مستقیم به مصرف   کننده 
نهایی نیســت بلکه برای اصالح، تقویت و بهبود سیســتم 

توزیع، تسهیل ارتباطات تجاری و رونق مبادالت است.

 بازدیدکنندگان از نمایشگاه 
 مشــتری بنا به میل شــخصی و در وقت فراغت خود به 
نمایشــگاه می آید بی آنکه تحت هیچگونه فشــاری باشد، 
آمادگــی او برای شــنیدن بیش از هر وقت دیگری اســت 
)حتی بیش از زمانی که برای خرید به فروشــگاهی مراجعه 
می کنــد( مردم به دالیل مختلفی به نمایشــگاه می آیند و 
مراجعه کننــده باید بتوانــد از شــرکت کنندگان حداکثر 
استفاده را بنماید برخی از این دالیل به شرح زیر می باشد: 

- مقایسه 
- ارزیابی 

- انتخاب کاال 

 رهنمودهایی برای حضور و بهره گیری از نمایشگاه 
 توجــه به نــکات الزم و پیشــگیری از نقــاط ضعف در 
مراحل مختلف برگزاری نمایشــگاه با اســتفاده از تجارت 
ســازمان دهندگان و شــرکت کنندگان در نمایشــگاه های 
گوناگون می تواند به موفقیت شــما در نمایشگاه و رسیدن 
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به اهداف بازاریابی و فروش کاالهایتان کمک کند. هر 
غرفه نمایشگاهی هنگامی موفق قلمداد خواهد شد که 
بتواند بیشــترین تعداد از مناسب ترین بازدیدکنندگان 
را به ســوی خود جلب کند و این بازدیدها را به نتایج 
مطلوب منتهی سازد. اگر نمایشــگاه از کیفیت خوبی 
برخوردار باشــد حضور عده زیادی از افراد متخصص و 
بــازرگان امری حتمی خواهد بــود و این امر در مورد 

نمایشگاه های تخصصی بیشتر صدق می کند. 

 رعایــت معیارهایی برای حضــور بهتر در 
نمایشگاه 

- تعیین اولویت های مناسب برای حضور در نمایشگاه.
- تخمین، تعیین و تامین فضای الزم برای غرفه.

- طراحی هنرمندانه غرفه و دوری از تزیینات زاید.
- نمایش چشــمگیر کاال در غرفــه حتی االمکان به 

صورت سه بعدی.
- غرفه نه ویترین اســت و نه تابلوی نقاشی، بنابراین 
آرایش آن بایستی به شکلی باشد که پیام رسان، گیرا و 

گویای اهداف شرکت از تولید محصول باشد. 
- تجهیز غرفه بایستی بر اســاس فکر، تجربه و هنر 
باشد. بنابراین هماهنگی میان رنگ ها، کاالها و دیوارها 

در تجهیز غرفه باید مورد توجه قرار گیرد. 
- از آویختن کاتالوگ، جعبه، پوســتر به دیوار غرفه 

حتی االمکان پرهیز گردد.
- ظاهر غرفه باید بازدیدکنندگان را جلب کند. 

- ماهیــت و اهداف شــرکت باید در نحــوه تزیین 
مشخص باشد. 

- همه وســایل مرتب بوده و به آســانی در دسترس 
قرار داشته باشد. 

- محل نمایش باید به طوری باشــد که همه به طور 
یکسان آن را ببینند. 

- پرهیز از انباشت کاال در غرفه. 

 هدف از شرکت در نمایشگاه 
 هدف اصلی از شــرکت در هر نمایشــگاه داخلی و 
خارجــی، در کوتاه مدت یا درازمــدت افزایش فروش 
تولیدات یا خدمات اســت. گاهی نیــز اهداف دیگری 
از قبیل مقاصد سیاســی و فرهنگی بــرای برگزاری یا 
شرکت در نمایشــگاهی عنوان می شود. هدف هر چه 
باشد برگزاری یک نمایشــگاه بازرگانی موفق و اصولی 
می تواند زمینه های الزم برای گسترش مناسب سیاسی 

و فرهنگی و اقتصادی مورد نظر را فراهم آورد. 
 اگر هدف اصلی شما فروش فوری کاالست، بهتر است 
در نمایشگاه های تخصصی شرکت کنید، یا خود اقدام 
به برگزاری یک نمایشــگاه اختصاصــی بنمایید، برای 
اهداف بلندمدت و نفوذ در بازارهای جدید و همچنین 
یافتن نماینده تجاری شرکت در نمایشگاه های عمومی 
و بین المللی که همه ساله در کشورهای مختلف برگزار 

می شود راه متداول و خوبی است. 

 ارزیابی لزوم شرکت در نمایشگاه 
قبل از تصمیم به شرکت در هر نمایشگاهی ابتدا باید 
چند مســاله را روشن ســاخت. به منظور نتیجه گیری 

بهتر از شــرکت در نمایشــگاه الزم اســت جواب 
درستی برای پرسش های زیر داشته باشید: 

- شرکت در نمایشگاه برای شما چه منافعی در 
بر خواهد داشت؟ 

- آیا زمان برگزاری آن برای کاالی شما مناسب 
است؟ 

- آیا هدف های شــما از شــرکت در نمایشگاه 
تحقق خواهد یافت؟ 

- آیا بــازار منطقه هدفی بــرای محصوالت تان 
است؟ 

- آیــا به طور تدریجی و یــا دایمی می توانید با 
تولیدات تان پاسخگوی تقاضای کاال باشید؟ 

- آیا محصوالت شــما در ســطح استانداردهای 
بازار است؟ 

- مشکالت شما در رابطه با بازار چیست؟ 
- هدف اصلی شــما از شــرکت در نمایشگاه ها 

چیست؟ 
- به نمایش گذاشــتن کاالهایتان به طور موثر 

مستلزم چه هزینه هایی برای شماست؟ 
- آیا نتایج به دست آمده در این نمایشگاه ارزش 

هزینه هایتان را دارد؟ 

 نکات الزم برای نیل به موفقیت بیشتر 
- قبل از نمایشــگاه: مشتریان را از محل و ساعت 
حضور خود مطلع نماییــد و از آنان دعوت به عمل 

آورید. 
- در طول نمایشــگاه: بروشــورها و کارت های 
ویزیت خود را توزیع نمایید همچنین فرم مصاحبه 

با بازدیدکنندگان را تکمیل نمایید. 
- پس از نمایشــگاه: به محض خاتمه نمایشگاه 
بــا بازدیدکنندگان تماس بگیریــد از نظرات آنان 
به عنوان پایه ای برای برنامه های آینده خود بهره 
بگیرید و برای نمایشگاه بعدی برنامه ریزی نمایید.

 
 علل عدم موفقیت در نمایشگاه 

- عدم شناخت بازار منطقه 
- عدم وجود اهداف روشن و مطمئن 

- عدم شــناخت و انتخاب نمایشگاه مناسب با 
اهداف خود 

- ضعف ارتباطات در دوران نمایشگاه 
- عدم توانایی در به ثمر رساندن کوشش های به 

عمل آمده طی برگزاری نمایشگاه 

 ویژگی هایــی که مدیر نمایشــگاه باید 
داشته باشد 

- داشــتن حداقل مدرک لیســانس در رشــته 
مدیریت بازرگانی و یا روابط بین الملل و یا رشــته 

مرتبط با موضوع نمایشگاه. 
- تســلط به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه، 
آلمانی و غیره به تناسب کشور برگزاری نمایشگاه. 
- داشتن سابقه فعالیت های بازرگانی خارجی و 
مســافرت به کشــورهی دیگر و یا اقامت مفید در 

کشور محل برگزاری نمایشگاه. 

- داشــتن روحیه دیپلماتیک، خوش برخورد، آراسته و 
فعال. 

- دارا بودن قابلیت تطبیق و شــجاعت الزم منطبق با 
شــرایط خاص سیاســی موجود در روابط کشور خود با 

کشورهای دیگر. 
- داشــتن قابلیت ایجاد ارتباط ســازنده با مقامات و 
ارگان هــای اقتصادی و بازرگانی کشــور محل برگزاری 

نمایشگاه. 
- دارا بــودن قدرت سرپرســتی هیات های بازرگانی و 
مدیریت آن هــا و ترجیحا طی دوره هــای تخصصی در 
این زمینه برای نظارت و کمــک به مذاکرات گروه های 

بازرگانی. 
- داشــتن قدرت برنامه ریزی و برخــورداری از بینش 
علمی و پیگری فعالیت های انجام شده در نمایشگاه پس 
از خاتمه آن و ارایه تحلیل های مفید در ارتباط با ثمرات 

طوالنی مدت نمایشگاه. 

 رهنمودهایی در مورد شرکت در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی 

شرکت در نمایشگاه های به خصوص در نمایشگاه های 
بین المللی داخلی و خارجی در واقع اعالم آمادگی برای 
صادرات و واردات و ورود به بازارهای خارجی می باشــد 
که این امر مســتلزم آمادگی و برنامه ریزی بسیار منظم 
از قبیل تولید، کیفیت، رقابت، بســته بندی و حمل ونقل 

می باشد. 
- تولید: هر بازاری برای خود قانون مقررات، ســنت و 
الگوی مصرفی خاصی دارد کــه باید تولیدکننده، تولید 
ارســالی به آن بازار را با شرایط آن منطبق نماید در غیر 
ایــن صورت قابل عرضه در آن بــازار نخواهد بود به جز 
بعضــی تولیدات خاص که در تمــام دنیا به صورت عام 
قابل عرضه می باشــد. آیا تولید شما در بازار قابل عرضه 

می باشد؟ 
- کیفیــت: باید قبال شناســایی کرده باشــید که آیا 
خریداران تولید با کیفیت خوب و قیمت باال می خواهند 

یا بالعکس؟ 
- رقابت: شــناخت رقبا و آشــنایی کامل به تولیدات 
موجود در بازار در موفقیت شــما در آن بازار بسیار موثر 

خواهد بود. 
- بسته بندی: آیا بسته بندی، قابل قبول بازار مورد نظر 
می باشد و کاالی شما صحیح و سالم دست مصرف   کننده 

خواهد رسید؟ 
- حمل ونقل: بازاری را نتخاب نمایید که امکانات محل و 

نقل آن فراهم و متنوع باشد )هوایی، دریایی، زمینی(.

 نتیجه گیری 
 از آن چه گفته شد، چنین برمی آید که اهداف کلی 

از برگزاری نمایشگاه به شرح زیر خواهد بود: 
- هر نمایشگاهی که برگزار می شود اهداف خاصی 
اما هدف کلی نمایشــگاه ها معرفی  را دنبال می کند 
تکنولــوژی و فــن آوری با ماشــین آالت و تجهیزات 
جدید یک کشــور می باشد. از دیگر اهداف نمایشگاه 
جذب مشــتریان جدید و نمایندگان جدید، شناخت 
و اصــالح کانال هــای توزیع و ارتباط با آن هاســت 
علت اصلی این مطلب که بیشــتر شــرکت کنندگان 
ما نمی توانند به اهداف فوق برســند این اســت که 
اصــول بازاریابــی و چگونگی حضور در نمایشــگاه 
را آمــوزش ندیده اند و از آن اطالعــی ندارند. اخذ 
سفارشــات جدید در معرفی محصوالت بهتر و ارایه 
خدمات بهتــر از دیگر اهداف حضور در نمایشــگاه 

اســت و برخی اهداف دیگر عبارتند از: 
- معرفی آخرین محصوالت تولیدی به خریداران

- تبادل اطالعات، دســتاوردها و تحقیقات کاربردی و 
زمینه های فنی-تولیدی و تجاری

- شناخت رقبا و ایجاد رقابت سالم
- سنجش بازار مصرف کاال و استفاده از فرصت ها برای 

بهینه سازی
- گردآوری اطالعات جامع از محصوالت تولیدکننده همگون

- نمایش تجهیزات غیرقابل حمل
- انجام بازارسنجی برای توزیع و فروش کاال در داخل 

و خارج از طریق نمایندگی های معتبر 
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KBr اثرات
در طی تولید محلول مرحله پایانی شــیمیایی، پتاســیم آزاد با تاثیر اسید 
هیدروکلریدریک بر رویKBro3  ساخته خواهد شد. از آنجا که برومین در 
آب حل نمی شود، تبخیر شده و به وسیله سیستم تخلیه هوا مکیده می شود. 
پارامترهای زیر برای تاثیرات محلول های پایانی و همچنین یک شکل شدن 

نتیجه های مراحل پایانی خیلی مهم هستند:
- توجه به بروم های آزادوفعال

- توجه بیشتر به KBr  به عنوان بافر سطح
- درجه حرارت محلول

- زمان نفوذ
- طرز آماده سازی )اسپری، حمام، وان، محلول(

تاثیر محلول در درجه حرارت باالتر، بیشتر خواهد بود، افزایش 10 درجه 
ســانتی گراد تاثیر محلول را دو برابر خواهد کرد. با افزاش بیشترKBr  تاثیر 

محلول پایین تر خواهد آمد اما ثبات محلول افزایش پیدا خواهد کرد.

)UV-C,254nm( مرحله پایانی نوری
اشعهUV-C  برای پوست و به ویژه برای چشم انسان خطرناک است و به 
هیچ وجه قابل رویت نیســت. حتی زمان نفوذ کوتاه اشعه ممکن است سبب 
سوختگی در الیه های پایین پوست و آسیب دیدن پوست شود. بنابراین، در 
طی مرحله پایانی درب ماشــین کامال بسته خواهد بود. همچنین هیچ گاه با 

چشم غیرمسلح به داخل منبع نور نگاه نکنید.

در این باره، باید چند نکته مهم زیر را مدنظر داشت:
- زمــان مرحله پایانی بــه میزان حاللی که بر روی کلیشــه بعد از زمان 
خشــک شدن قرار داشته است بستگی دارد. زمان خشک شدن و زمان انبار 
کلیشه ها ممکن اســت در نتیجه کار تاثیر داشته باشــد. پیشنهاد می شود 
که مرحله نور پایانی بالفاصله بعد از خشــک شــدن صحیح انجام شــود. با 
طوالنی تر شــدن زمان خشک شدن و مدت زمان نگهداری کلیشه ها، معموال 

در مرحله پایانی به زمان بیشتری نیاز است.
- اثرات اشــعهUV-C  به نــوع پلیمری که در انواع مختلف کلیشــه ها 
اســتفاده می شود بســتگی دارد، بنابراین زمان مرحله پایانی صحیح را باید 

آزمایش کردن به دست آورد.
- مرحله پایانی نوری می تواند قطع شود و مجددا ادامه یابد.

- کلیشه هایی که با مرحله پایانی شــیمیایی تولید شده در مرحله پایانی 
نوری تقریبا شفاف خواهد بود.

- اگر مرحله پایانی به ســرعت بعد از مرحله خشــک شدن انجام نگیرد، 
ممکن است در کلیشه هایی که با زمان طوالنی تر خشک می شوند اشکاالتی 
به وجود آید. باید توجه داشت این کلیشه ها نباید بیشتر از اندازه با حالل های 

تازه قبل از قرار گرفتن در مرحله پایانی خشک شوند.

- ممکن است در طول مرحله پایانی نوری بر روی سطح کلیشه با نور طول موج 
کوتاه ُازون تولید شود. ُازون به وسیله سیستم تخلیه مکیده می شود ولی وجود ُازون 

در هوا ممکن است موجب ثبات مرکب شود.
- ترک خوردن سطح کلیشه ممکن اســت بیشتر در مرحله پایانی شیمیایی رخ 
دهد. در مرحله پایانی نوری، می توان کلیشــه ها با حساســیت بیشــتر و در اندازه 

بزرگ تر تولید کرد.
- طوالنی شدن مرحله پایانی نوری بیش از حد، ممکن است به دلیل سخت شدن 

و خشک شدن بیش از حد سطح کلیشه، باعث از بین رفتن کلیشه شود.
- اگر مرحله پایانی نوری به درستی انجام گیرد، نتیجه چاپ با کلیشه هایی که با 

مرحله پایانی شیمیایی به دست آمده است، شبیه خواهد بود.

نوردهی نهایی
برای اینکه مطمئن شویم تمام ملکول های مونومری که بعد از نوردهی از پشت و 
نوردهی اصلی پلیمر شــده اند، نیاز است که نوردهی نهایی را به کار گیریم. در غیر 
این صورت طول عمر کلیشــه چاپ ناکافی و کم خواهد بود. اگر نوردهی از پشــت 
نامناســب یا به طور کامل نباشد، ترام های بخش روشن تصویر ممکن است از روی 
کلیشه کنده شود. به ویژه در کارهای هافتون، ترام های )Highlight( ممکن است 

ترام ها شکسته شوند و یا به درستی چاپ نشوند.
نوردهی نهایی مقاومت کلیشــه را در مقابل حالل های مرکب و محلول شستشو 
 High افزایش می دهد و سختی مطلوب را ایجاد می کند )به خصوص در چاپ های
graphic(. کارایی نوردهی نهایی بستگی به شدت نور UV خروجی از منبع دارد. 
در واحدهــای نوردهی معمولی، این نوردهی از ســمت روی کلیشــه و بدون فیلم 

نگاتیو و وکیوم صورت می گیرد.
امکان ترکیب نوردهی نهایی و مرحله پایانی همزمان نیز وجود دارد. اما اصوال این 
دو مرحلــه را به صورت مجزا انجــام می دهند و نوردهی نهایی بعد از مرحله پایانی 

انجام شود.
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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 شماره  هاي قبل، تا روش صد و چهل ودوم پیش رفتیم؛ در این شماره یک 

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

158
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 روش شماره 143: از ارزیابی زمان سربه سر استفاده کنید
معمواًل تجزیه و تحلیل سربه سر در بررسی موضوعاتی مثل قیمت گذاری، ساختار 
هزینــه و حجم تولیــد به کار می رود. اما تجزیه و تحلیل سربه ســر نباید محدود به 
هزینه ها، قیمت ها و حجم تولید شود. برای نمونه در شرکت هیلوت پاکارد، مدیریت در 
صدد تنظیم معیارهایی برآمد که به شرکت در کنترل هزینه های توسعه طرح کمک 
می کرد. در این مورد، زمان سربه سر تعداد ماه هایی خواهد بود که طول می کشد تا اصل 
سرمایه گذاری در توسعه محصول برگشت نماید. در حالی که زمان برگشت سرمایه 
برای بعضی از پروژه ها بســیار طوالنی بود، شرکت تالش کرد تا با اصالح محصوالت 
فعلی در دوره های کوتاه مدت زمان برگشت سرمایه را کاهش دهد. همچنین این روش 

جهت ارزیابی عملکرد مدیران توسعه محصول نیز استفاده می شود.
اما باید هوشیار بود؛ اگر بر دوره های سربه سر کوتاه مدت تاکید زیادی صورت گیرد، 
مدیران ممکن است وسوسه شوند تا با انتخاب گزینه اصالح محصوالت به جای اجرای 

پروژه های ابتکاری با کیفیت عالی، سامانه را از اهداف خویش دور سازند.

 روش شماره 144: با اســتفاده از بررسی سیستماتیک، ضایعات را 
کاهش دهید

بیشتر سازمان های بزرگ، به ویژه آنهایی که در بخش عمومی فعال هستند، ضایعات 
زیادی تولید می کنند و تنها راه حل برای کاهش آن خانه تکانی کامل سازمان می باشد. 
معموال آنهایی که در این ســازمان ها ضایعات ایجاد کرده اند، صالحیت حذف آن را 
ندارنــد. در حقیقت، گاهی اوقات برای انجام ایــن کار باید مدیریت تغییر کند. این 
موضوع به طور واقعی در مورد دولت فدرال امریکا در سال 1993 صحت داشت. طرح 
»طرح ملی بررسی عملکرد« که توسط رئیس جمهور جدید، الگور، هدایت می شد با 

ارائه 1250 پیشنهاد درباره کاهش هزینه به پایان رسید.
اما توصیه های مربوطه به کاهش هزینه در حد توصیه باقی ماندند و اجرا نشدند. کمیسیون 
الگور )که بررســی ها توسط آن انجام می شد( نخواســت در همان وامی گرفتار شود که 
کمیسیون گراس، رئیس جمهور قبلی، در سال 1984 به آن مبتال شد. کمیسیون گراس 
برنامه هایی را شناسایی نمود که ادعا می شد در صورت اجرای آن ضایعات کاهش و مدیریت 
بهبود می یابد و در طی 5 سال بالغ بر 424/6 میلیارد دالر صرفه  جویی خواهد شد. تقریبًا 
تعداد کمی از پیشنهادهای این کمیســیون به اجرا درآمد. در عوض، کمیسیون الگور 
مســئولیت اجرای توصیه ها را بــه ادارات و نهادهای ویژه ای که آموزش های الزم 
را دیده بودند واگذار کرد. به این نهادها دســتور داده شــد تا گزارش ساالنه خود 
را به کنگره ارائه بدهند. تا ســال 1995 حدود 2000 اداره غیرفعال تعطیل شد 
و 244/000 شــغل و 200 نهاد دولتی حذف شــدند. این کار 118 میلیارد دالر 

صرفه جویی به دنبال داشت.

 روش شماره 145: مهندسی مجدد را به کار گیرید و الگوبرداری نمایید
یکی از موارد مهمی که شــرکت شــما ممکن اســت به آن توجه نکنــد، عضویت در تیم 
مهندســی مجدد است. بدون شــک تیم مهندســی مجدد باید دارای کارکنانی باشد که از 
فرآیندهای فعلی ســازمان ناخشــنود هســتند، در غیر این صورت نتیجه مناسبی نخواهید 

گرفت. گاهی اوقات این تیم می تواند شامل مشتریان یا سایر افراد خارج از شرکت باشد. 

 روش شماره 146: از حسابرسی عملیاتی استفاده کنید
هرچند به نظر می رســد این کار باید به حسابداران واگذار شود، اما آنها آخرین افرادی هستند 
که باید این کار را انجام دهند. حسابرســی عملیاتی، روشی است که تالش می کند تا رویه های 
غیراقتصادی و ناکارای عملیات را شناســایی نماید. افــرادی مثل تحلیلگران پژوهش عملیاتی، 

اقتصاددانان و روان شناسان اجتماعی اغلب بهترین افراد جهت انجام چنین کاری هستند.
حسابرسی عملیاتی به طور دائم درگیر تجزیه و تحلیل فرآیند و جریان های موجود در آن است. در این 
تجزیه و تحلیل، تحلیگر مسیر انجام فعالیت ها برای یک کار خاص را مشخص، نکات اصلی تصمیم گیری 
را شناسایی و پیامدهای هر کدام را تجزیه و تحلیل می کند. اگر این کار به درستی انجام شود، دیگر 
اهداف مبهم )مثال مسیرهای تصمیم گیری ای که ناشناخته باقی می مانند( در شرکت وجود نخواهد 
داشت. بنابراین مدیران می توانند فرآیند تصمیم گیری را به طور کامل زیر نظر داشته باشند و حوزه های 

را که احتمال ایجاد مساله در آن وجود دارد شناسایی نمایند.
برای سازمان هایی که در حال اجرای سامانه بهبود دائمی کیفیت )CQI( و مدیریت جامع 
کیفیت )TQM( هســتند، تجزیه و تحلیل فرآیند فعالیت ها بسیار مهم است. همچنین این 
تجزیه و تحلیل در بســیاری از سازمان های غیرانتفاعی، که مشکالت کارایی در آنها همیشه 

به آسانی حل نمی شود، بسیار مفید می باشد.
شرکت انگل هارد که یک شرکت تخصصی در زمینه تولید مواد شیمیایی است که می تواند 
مثال خوبی از قدرت تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار باشد. در انگل هارد تجزیه و تحلیل 
فرآیند منجر به تعریف شش تا دوازده فرآیند اصلی در هر شش واحد کسب و کار شد. تیمی 
که مسئول انجام این کار بود نقاط اهرمی - نقاطی که کوچک ترین تغییر در آن بهبود زیادی 
در عملکرد ایجاد خواهد کرد - را برای هر فرآیند شناســایی نمود. در یک مورد، زمان بندی 
تولید به عنوان یک نقطه اهرمی اصلی مورد شناسایی قرار گرفت. حتی بهبود اندک در دقت 

زمان بندی منجر به کاهش بسیار زیاد در سطح موجودی مواد شد.
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پسر آهنگر فقیر، 
صاحب برند 
»هوندا« شد

نگاهی به زندگی بزرگ مرد صنعت 
موتور و خودروسازی ژاپن

تصور اینکه یک پسر آهنگر فقیر که با 
صداهای کوبنده پتک بر سندان بزرگ 
شده بود، صاحب شرکت هوندا موتور شود 
و بتواند به یکی از ثروتمندان شرکت 
خودروسازی ژاپن تبدیل گردد کمی 
سخت به نظر می رسد، خصوصا اینکه او 
هیچ تحصیالت عالیه ای هم نداشت.

له
مقا

ســوئی چیرو هوندا، پســر آهنگر فقیری در روستای 
کوچک کومیو بود. این روستا در 270 کیلومتری جنوب 
غربی توکیو قرار داشت. پدرش در کنار کار آهنگری، به 
تعمیر دوچرخه نیز اشتغال داشــت. پسر جوان، همراه 
بــا صداهای کوبنده پتک بر ســندان بزرگ می شــد و 
شــاید این زمینه ای بود که به تدریج عشقی جاودان به 
مکانیکی را در او به وجود آورد. ســوئی چیرو هوندا حتی 
پیــش از ورود به مدرســه در تعمیر دوچرخه به پدرش 

کمک می کرد. 
هنگامی که هونــدا به یک آگهی کوچک اســتخدام 
شاگرد در یکی از مجالت تجاری برخورد و به آن پاسخ 

داد، به ناگاه دست از تحصیالت کشید.
او در ســن شــانزده سالگی عازم توکیو شــد تا در یک 
تعمیرگاه کوچک اتومبیل موســوم به آرت شوکائی، دوره 
شش ساله شاگردی را بگذراند. برای او، این کار آغازی بود 
از سطح پایین در رشته مکانیکی و اجرت نخستین ماه کار 
او، مبلغی معادل یک دالر و بیســت و پنج سنت بود. با این 
وجود، هنگامی که این دوره شش ســاله پایان گرفت، مرد 
بیست و دو ساله، تعمیرکاری بسیار ماهر شده بود و استادش 
به او مبلغی پول داد که هوندا می توانست با آن، شعبه آرت 

شوکائی را در زادگاهش برای خود باز کند.
 ظاهرا در پــی بروز یک رشــته رویدادهای طبیعی، 
شــیفته خودروهای تندرو شد و ســرانجام به طراحی و 
ســاخت آن ها روی آورد. در اواخر سال 1937، هوندا با 
حمایت مالی بستگان و دوستانش، تعدادی ماشین آالت 
بــرای ایجاد یــک کارخانه ســاخت رینگ پیســتون 
خریــداری کرد. عزم او برای رســیدن به کامیابی آنقدر 
راسخ بود که شــبانه روز در کارخانه اش زندگی می کرد. 
روی کــف کارگاه می خوابید و بــرای صرف غذا، آنجا را 
ترک نمی گفت و از این رو همسرش غذای او را به کارگاه 

می آورد، با این وجود این کسب وکار هم رونق نیافت. 
هوندا در اکتبر ســال 1946 »موسسه تحقیقاتی فنی 
هونــدا« را بنیان گذاشــت. اینجا، شــرکتی کوچک با 
نامی دهان پرکن بود که شــامل بنیانگذار و تنی چند از 

دستیارانش می شد.

هوندا دو ســال در این شــرکت به تعمیر موتور اشتغال 
داشــت. سپس در سال 1948، شــرکت خود را به شرکت 
»هونداموتور« با مســئولیت محدود تغییر داد. او در سال 
1949، مبلغ 3800 دالر از طریق سرمایه دارانی که خواهان 
ســرمایه گذاری بودند، پول فراهم ســاخت و آن را صرف 
تکمیل موتور دو سیلندر 50 سانتی متر مکعبی سبک وزنی 
کرد که قادر بود 3 اسب بخار نیرو تولید کند. موتورسیکلت 
تازه نه تنها قدرتش بیش از موتورسیکلت پیشین بود، بلکه 

قاب و بدنه فلزی نشان دار آن نیز عالی تر بود. 
هنگامی که به خاطر موفقیت شــرکت، جشنی برپا شد، 
یکــی از میهمانان فرآورده تازه را »یک رویا« توصیف کرد. 
با این کالم او، موتور رســما »دریم تایپ دی« )رویای نوع 
دی( نام گرفت. با موفقیتی که این مدل تازه کســب کرد، 
شرکت از کامیابی ناگهانی و کوتاهی برخوردار شد. کارخانه 
کوچک هونــدا، نیروی کار خود را به هفتــاد نفر و میزان 
تولید ماهانــه اش را تا پایان ســال 1949 به یکصد واحد 

افزایش داد.
یک بار زمانــی که دفتر مرکزی شــرکت در توکیو بود، 
هوندا متوجه اندرز شــریک جدیدش شد که می گفت باید 
دست از سرهم بندی کردن موتور دوهنگامه پر سروصدای 
خود بردارد و نیروی خود را صرف ســاختن یک مدل بهتر 
چهارهنگامه کند. تقاضا بــرای خرید این موتور تازه، زیاد 
بود. تولیــد ماهانه، بار دیگر افزایش یافــت و هوندا موفق 
شد. در سال 1952 شرکت هونداموتور، ساخت بدنه، زنجیر 
چرخ و چرخ دنده موتورسیکلت را عالوه بر موتور آن شروع 

کرد.
با مسئولیت های اضافه ای که ساخت موتورسیکلت پدید 
آورده بود، تعداد کارکنان شــرکت هونــدا از 150 نفر در 
ســال 1951 به 1331 نفر در پایان سال 1952 رسید. در 
همین ســال بود که شرکت هوندا، فرآورده تازه ای را به نام 
»کاب« به بازار عرضه کرد. این محصول، یک موتورسیکلت 
سبک وزن بود که برای موتورسواران جاذبه چندانی نداشت 
اما برای مردم، وسیله حمل و نقل ارزان قیمت و سودمندی 
به شــمار می رفت. کاب به بخشی گســترده از بازار دست 

یافت. 
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گفتنــی اســت در آغــاز کار شــرکت، در میان 
اولین کســانی که اســتخدام می شــدند، به ندرت 
تحصیلکرده های دانشگاه دیده می شد و بیشتر آنان 
واخورده های شــرکت های دیگر بودند. حقایق مبین 
آن است که هوندا هیچ گاه از حمایت دولت برخوردار 

نبود. 
شــرکت هوندا در ســیر تکاملی خــود در عرصه 
موتورسیکلت ســازی، شانس خود را در خودروسازی 
نیــز امتحان کــرد. در اوایــل ســال 1960 اولین 
نمونه هــای اتومبیل جاده ای هوندا تولید شــد، که 
البته بیشــتر بر مبنای بازار ژاپن بود. اولین محصول 
اتومبیلی هوندا مدل هوندا تی 360 در ســال 1963 
و در واقــع یک بارکش کوچک در چهار فرم متفاوت 
بدنه بود که با یک پیشــرانه 360 سی ســی و با 30 

اسب بخار قدرت تولید می شد. 
دو ماه بعد اولین محصول رســمی هوندا با عنوان 
هوندا اس 500 ســاخته شد که یک رودستر 2 درب 
با یک پیشرانه 492 سی سی بود که با 44 اسب بخار 
قدرت و بــا 9500 دور در دقیقه با یک گیربکس 4 

دنده عرضه شد. 
هونــدا تجربه و دانش وســیع خــود را در زمینه 
موتورســیکلت به کار گرفت و در تولید خودروهای 
خود تا حد زیادی مورد اســتفاده قــرار داد. بعدها 
تالش های بسیاری برای بازاریابی در آمریکا و کانادا 
صــورت پذیرفت. البته اتومبیل هــای کوچک هوندا 
که بیشــتر برای ژاپنی ها طراحی شده بود، در بازار 
غرب چندان مورد اســتقبال قرار نگرفت، ولی بعدها 
آکیورا )خودروهای پیشــرفته هوندا که با این مارک 
در آمریکای شــمالی و چین عرضه می شود( تحولی 

در تولید اتومبیل های لوکس هوندا ایجاد کرد. 

 بازنشستگی سوئی چیرو
»کارخانجات هوندا همیشه چند گام جلوتر از زمان 
خود در حال حرکت بوده است. جوان گرایی، طراوت 
و برخــورداری از رویاهای بــزرگ مهم ترین دالیل 
جهانی بودن کارخانجات هوندا اســت.« سوئی چیرو 
در بیســت وپنجمین سالگرد تاســیس کارخانجات 
هوندا پس از گفتن این جمالت اعالم بازنشســتگی 
کرد و کارخانجــات هوندا را در اختیــار جوان ترها 
گذاشت. برخالف تصور عموم، هوندا تمامی مناصب 
و مسئولیت های خود در کارخانجات هوندا را واگذار 
و به عنوان مشــاور عالی بــه فعالیت در کارخانجات 

هوندا ادامه داد.
ســوئی چیرو هونــدا، بزرگمــرد صنعــت موتور و 
خودروســازی، در سال 1991 در سن 85 سالگی از 

دنیا رفت.

 عملکرد محدود، تفکر جهانی
شرکت هوندا، هم اکنون با تولید 14 میلیون موتور 
خودرو در ســال، به عنوان بزرگ تریــن تولیدکننده 

موتورهای درون سوز جهان، شناخته می شود.
هوندا عالوه بر صنعت خودروســازی، در حوزه های 
دیگر همچون تولید موتورهای هواگرد، هواپیماهای 
جت و موتورهای جت، قایق های موتوری، پمپ های 
آب، تجهیزات الکتریکی، ژنراتورها و تجهیزات انتقال 

برق نیز فعالیت گسترده ای دارد.
شرکت هوندا نخستین خودروســاز ژاپنی بود که 
اقدام بــه تولید خودروهای لوکس، تحت برند اکیورا 
نمود و شرکت های تویوتا و نیسان نیز با الگوبرداری 
از هوندا، اقــدام به راه اندازی برندهای لکســوس و 

اینفینیتی کردند.
در حال حاضر، کمپانی هوندا پس از شــرکت های 
جنرال موتورز، گــروه فولکس واگن، تویوتا، هیوندای 
موتور، فورد، نیســان و پژو ســیتروئن هشــتمین 

خودروساز بزرگ جهان به شمار می آید.
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اما و اگرهای 
کیفیت
 کاالهای چینی 

نگاه هموطنان ما نسبت به کیفیت 
کاالهای چینی موجود در بازار ایران 
نگاهی منفی است و آنچه که تاکنون در 
بازار ما دیده شده است، چه در حوزه 
ماشین آالت و چه مواد اولیه، کیفیت قابل 
قبولی نداشته و این حقیقتی غیرقابل 
انکار است.

آنچه که مســلم و منطقی است این است که قضاوت 
درست و منصفانه ای نســبت به تولیدات واقعی کشور 
چین نزد ملت مــا که به عنــوان مصرف کننده نهایی 
اســت و کاالهای اســتاندارد چینی به دستشان هیچ 
وقت نرسیده است، وجود ندارد.  قسمتی از این مشکل 
مربوط به عملکرد تعدادی از تجار ســود جو اســت که 
به دنبال کاالهای ارزان قیمت اند وقســمت دیگر این 
اســت که کاالهایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور 
شده اســت از بازرســی کیفیت کاال و اســتانداردهای 

موجود در گمرکات برخوردار نیست.
اگر هموطنان به کشــورهای اروپایی و پیشرفته سفر 
کرده باشند تصورات منفی آنان نسبت به تولیدات چین 
قطعــا تغییر پیدا خواهد کرد و شــما می توانید تمامی 
نیازهای خود را با کیفیت بسیار باال در بازارهای جهانی 
تامین کنید. البته به شــرط اینکه در اینگونه کشورها 
هم به دنبال اجناس بنجل و ارزان قیمت نباشــید و از 
محل های معتبر می توانید تولیدات چینی با کیفیت باال 

را پیدا کنید.
با عنایت به اینکه کشور چین بزرگ ترین صادرکننده 
کاال به جهان اســت و بســیاری از کشــورها خریدار 
محصوالت کیفی این کشــورند مشکل را باید در دولت 
)منظور مبادی ورود به کشــور و تاجران ایرانی است( 
جست. که در انتخاب و ورود محصوالت از چین فقط به 
دنبال ارزان خریدن نباشند و در مورد کیفیت وسواس 
بیشــتری به خرج دهند تا بهترین ها را برای واردات به 

کشور انتخاب کنند.
نمی توان کشور چین را مقصر دانست زیرا در دنیای امروز 
صادرکننده، کیفیت تولیدات خود را بر مبنای درخواست بازار 
مصرف کشور هدف قرار داده و در واقع نیازهای آنان را ریشه 

یابی کرده و بر اساس آن به تولید می پردازد.
وضعیــت اقتصادی کشــور به جهت از دســت دادن 
ارزش پــول ملی در مقابل ارزهــای معتبر جهان یکی 
از اساســی ترین مشکالت است و فعال که دولت گام در 
حل مشــکالت بین خود و کشورهای صنعتی پیشرفته 
جهان نهاده اســت، امیدواریم که مشکالت موجود در 
ســطح بین المللی حل شود،  ســپس می بایست برای 
واردات و صادرات در کشــور بــا برنامه ریزی دقیق گام 
بردارد.  تفــاوت کیفیت و قیمت بین کاالهای چینی و 
اروپایی یک واقعیت اقتصادی اســت کــه ما را مجبور 
به اســتمرار همکاری با چین وا مــی دارد. برای مثال 
در حوزه تخصصــی کاالی مورد مصرف خودمان وقتی 
زینک افست را از کشــور چین با کیفیت قابل قبول با 
قیمت هر متر مربع حدود 3 یورو می توانید وارد کنید، 
تولید اروپایی همین کاال بیش از 5 یورو اســت، چگونه 

می توان به سمت اروپا رفت؟
قبل از تحریم هــا 95 درصد واردات کاالی ما از اروپا 
بود و در حال حاضر بر عکس شده و 95 درصد واردرات 
ما از چین اســت و در 2 ســال قبل کل واردات کشور 
ما کــه 95 درصد آن مواد اولیه و کاالهای اساســی و 
ســرمایه ای بوده، حدود 5/5 میلیارد دالر برآورد شده 
است و در همان سال 4 برابر این رقم یعنی بیش از 20 
میلیارد دالر کاال به داخل کشــور قاچاق شــده است و 
مطمئنا کاالهای قاچاق شده نمی تواند مواد اولیه بوده و 

  غالمرضا شجاع، 
رئیس تعاونی لیتوگرافان تهران

فقط کاالی ساخته شده باشد؛ که 85 درصد کارخانه های 
کوچک و متوســط کشــور را به تعطیلی و نیمه تعطیلی 
کشــانده اســت. وقتی تاجر ایرانی مثــال کفش چینی را 
5 دالر می خرد و ســودجویانه حدود 30 دالر به دســت 
مصرف کننده می دهد،  مصرف کننده ایرانی از این کفش 
انتظار کیفیت 30 دالری دارد، این ذهنیت اتفاق می افتد 
کــه کاالی چینی بی کیفیت اســت. در حالی که یکی از 
دوســتان بنده دو سال قبل یک جفت کفش چینی را در 
اتریش به قیمــت 50 دالر با چندین ماه گارانتی خرید و 
کامال رضایت داشته و هنوز هم استفاده می کند، مطمئنا 
تاجر اتریشــی کاال را باالتر از 30 دالر خریداری کرده که 
با توجه به مالیات و ســود هزینه های حمل 40 دالر تمام 
شــده و با 25 درصد ســود که بین تاجــر اصلی و خرده 
فروشی تقسیم شــده هم منصفانه هم منطقی است زیرا 
این کشورها در توزیع سیســتم درستی دارند، اما شبکه 
توزیع ما در کشــور کامال نابسامان و بی انصافانه و بدون 

نظارت دولت به حیات خود ادامه می دهد.
حدود 200 گروه اقتصادی از سراسر جهان به خصوص 
کشورهای صاحب صنعت در چندین ماه گذشته به ایران 
آمده اند ولی چرا بخش خصوصی نتوانسته است معامالت 
حداقلی از این تبادل رفت و آمده ای اقتصادی به سرانجام 
برســاند. زیرا وقتی قیمت ها را با کاالهای چینی مقایسه 
می کنند تفاوت قیمت مانند مقایســه نگارنده بین زینک 
افســت چینی و اروپایی است و به این زودی ها امیدواری 
بابت ورود کاالهــای اروپایی به کشــور نمی رود و حتی 
برندهایی که در کشــور شــعبه زده اند همگی از تولیدات 
چینی آنان انبوه اســت. پس نتیجه می گیریم، تا نظارت 
دقیق بــه عملکرد واردکننده ها صــورت نگیرد و تا تجار 
ما بی انصافی کرده و پســت ترین کیفیت کاالی چینی را 
انتخاب می کنند، نگاه ملت به کاالی چینی به همان وضع 
باقی مانده و صنایع متوســط و کوچک کشور یکی پس از 

دیگری با اجبار تعطیل خواهند شد.





مواد الیافی و افزودنی در ساخت کاغذ

  ادامه دارد...
برگرفته از کتاب »مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرآیند چاپ« 

ترجمه و تالیف دکتر مهدی منظوراالجداد

ساخت کاغذ
و فرآیند چاپ

 آماده سازی کاغذ باطله
برای اســتفاده بهینه از کاغذ باطله به عنوان الیاف دست دوم، ضروری است 
انواع کاغذها از نظر کیفیت، دسته بندی شوند. دسته بندی ممکن است در مبدأ 
جمع آوری انجام شود تا پس از جمع  آوری توسط شرکت های جمع آوری کننده 
صــورت گیرد. در صورت تعدد منابع، کار جمع آوری، بســته بندی و انتقال به 
کارخانه به عهده این شــرکت ها است. معموال کارخانه، مواد دریافتی را از نظر 
کیفیــت کنترل می کند. به طور عمده منابع کاغذ باطله را به دو دســته پیش 
از مصرف و پس از مصرف تقســیم می کنند. کاغذهای پیش از مصرف شــدن 
به کارخانه های تبدیلی و چاپخانه ها مربوط اســت که به صورت حلقه ای کاغذ 
خراب و غیراستاندارد یا مازاد بر مصرف و عمدتًا تمیز و آماده دریافت هستند، 
اما کاغذهای پس از مصرف شــدن، خروجی منازل و ادارات است که بایستی 
دسته بندی و بسته بندی شوند. این نوع کاغذها کثیف تر و نامرغوب ترند. قیمت 
انواع کاغذ باطله در سراســر جهان مبتنی بر میزان عرضه و تقاضا و ســادگی 
دســترس پذیری آن ها است. این قیمت ها به طور دایم در حال تغییرند و کم و 
زیاد می شوند. در ســال های گذشته به دلیل افزایش عرضه، قیمت انواع کاغذ 

باطله به استثنای کاغذهای مرغوب سیر نزولی داشته است. 
 OCC و ONP در ســال های اخیر، روش های بازیافت الیاف به ویژه الیاف
در آمریکا تغییر یافته است. امروزه حدود شصت درصد الیاف ONP از شهرها 
و شــهرداری ها جمع آوری می شــود. کنترل جمع آوری ONP و ارسال آن به 
کارخانه ها در دست شهرداری ها بوده و نقش شرکت های واسطه در این امر کم 
شده اســت. در مورد الیاف OCC نیز همین الگو مشاهده می شود. در حدود 
شــصت درصد از این نوع کاغذها به طور مستقیم از فروشگاه های زنجیره ای به 
کارخانه ها می رود و برخی از فروشگاه های بزرگ با کارخانه های بازیافت قرارداد 
دارند. شــهرداری ها هم منبع دیگر تامین کاغذهای OCC برای کارخانه های 

بازیافت هستند. 

 میزان بازیافت
در کشورهای مختلف دو شاخص برای مقایسه سطح بازیافت به کار می رود. 
»نسبت بازیافت« یا »نرخ بازیابی« که برابر است با نسبت کاغذ جمع آوری شده 
به کاغذ مصرف شده در هر کشور و نسبت »بهره وری« یا »نرخ به کارگیری« که 
برابر اســت با نسبت کاغذ و مقوای باطله مورد استفاده )به تن( به کل کاغذ یا 

مقوای تولیدشده است.
نســبت بازیافت در آمریکا در ســال 1990 به بیش از 33 درصد رسید. در 
کشــورهایی از قبیل ژاپن و تایوان که از منابع جنگلی محروم اند میزان )نرخ( 
بازیافــت به حدود 50 درصد هم می رســد، اما میانگین نــرخ بازیافت در 50 

درصد، یک ماکزیمم ممکن و قابل دسترس است.
»نســبت بهره وری« از الیاف دست دوم در آمریکا حدود 25 درصد است و با 
آهنگی کند ســیر صعودی دارد. در ژاپن این عدد، حدود 50 درصد و در اروپا 
حدود 40 درصد است. در کشورهای پیشرو در تولید کاغذ، به طور طبیعی به 
دلیل وجود مقدار کافی الیاف بکر این نســبت کم اســت. به عنوان مثال، نرخ 
بهره وری یا بهره گیری از الیاف دســت دوم در ســوئد و کانادا حدود 10 درصد 

است.
بر اســاس آمار اخیری که توســط RISI-info تهیه شده است، در آمریکا، 
طی ســال های 1990 تا 2006، میزان یا نرخ )بالقوه تهیه( بازیافت انواع کاغذ 
و مقــوا از 26/4 میلیون ُتــن )35 درصد( به 48/9 میلیــون ُتن )54 درصد( 
رسیده که البته بیشــترین درصد نرخ بالقوه تهیه بازیافت، به کاغذ روزنامه تا 
71 درصد و مقوای کارتن کنگره ای تا 60 درصد، در سال 2006 مربوط است. 
در همین مدت )1990 تا 2006(، میزان یا نرخ بهره وری از 19/9 میلیون ُتن 

)27 درصد( به 31/5 میلیون ُتن )37 درصد( افزایش یافته است. به عبارت دیگر، طی 
16 ســال گذشته در این کشــور، نرخ کاغذ و مقوای بازیافتی حدود 20 درصد و نرخ 
بهره وری یا میزان اســتفاده از کاغذ و مقوای بازیافتی در کاغذ و مقوای تولید شــده، 

حدود ده درصد افزایش یافته است.
باید توجه داشت که میزان بازده الیاف یا خمیر بازیافتی از کاغذ و مقوای باطله صد درصد 
نیست، زیرا بخشی از مواد پرکننده، چسب ها، رنگ و غیره در هنگام عملیات بازیابی کاغذ 

باطله از دست می روند، لذا محاسبه شاخص بازده به صورت زیر ضرروی است: 
100×وزن کاماًل خشک کاغذ باطله ورود / وزن کاماًل خشک مواد بازیافتی = بازده )%(

بنابراین اگر بخواهیم نرخ حقیقی و نه ظاهری به کارگیری و بهره وری الیاف بازیافتی 
در تولید هر کاغذ و مقوا را محاسبه کنیم باید مقدار الیاف بازیافتی حاصل از عملیات 
بازیافت را بر کاغذ و مقوای تولید شده در نظر بگیریم که طبیعتًا این درصد از درصد 
ظاهری نرخ بهره وری در باال، کمتر خواهد بود. بر اثر هر بار بازیافت، کمیت و کیفیت 
محصــول بازیافتی کاهش می یابد. به همین دلیــل بعضی از محققین معتقدند تکرار 
بازیافت بیش از چهار بار میســر نیست. در سطح نرخ بازیافت 50 درصد واضح است 
نیمی از مواد بازیافتی در هر زمان قباًل یک یا چند بار مرحله بازیافت را طی کرده اند.

در اثر تکرار بازیافت میزان مقاومت به پارگی و ترکیدن و کشــش نســبت به مقدار 
اولیه قبــل از بازیافتی تا 40 درصد کاهش می یابد، ضمــن آنکه ضریب مقاومتی در 
ارتبــاط با مقاومت خود الیاف و قدرت  پیوندهای بین لیفی نیز به طور چشــمگیری 
کاهــش یافته و میزان نرمه هــا )Fines( پس از چهار بار بازیافت از 16 به 35 درصد 
افزایش یافته است که خود در نهایت موجب کاهش جدی مقاومت های کاغذ ساخته 

شده از این خمیر بازیافتی خواهد شد.

 دستگاه های دوباره خمیر کردن کاغذ باطله
در کارخانه، بســته های کاغذ باطله، به درون یک خمیرســاز ریخته شده و پس 
از هــم زدن، به دوغاب خمیر تبدیل می شــوند. ممکن اســت ذرات جوهر و اندود 
نیز در خمیرســاز از الیاف جدا شــده و پراکنده شــوند. متغیرهایی همچون دما، 
غلظت، زمان ماندن در خمیرســاز و جنبه های شیمیایی فرآیند باید کنترل شوند 

بهینه گردد.  تا عملیات 
خمیرســاز، قلب عملیات بازیافت اســت. رایج ترین نوع خمیرســازها، خمیرســاز 
کم غلظت مجهز به طناب آشــغال گیر اســت که به طور معمول با درصد خشکی پنج 
تا هشــت درصد به طور ناپیوسته یا پیوســته کار می کند. فنرها، سیم ها و طناب های 
آشــغال گیر به طور مداوم از مخلوط بیرون کشیده می شــوند. اشیای سنگین بر اثر 
نیروهای مرکزگریزی در حفره ای جمع می شوند و سپس به کمک یک باالبر به بیرون 
انتقال می یابند. خمیرســاز با غلظت باال نیز در سیســتم های خمیرسازی کاغذهای 
باطله به کار می رود. ُحســن این خمیرسازها در این اســت که آالینده هایی از قبیل 
پالســتیک و مواد مقاوم تر به صورت ذرات درشت باقی می مانند و جداسازی و خارج 
کردن بعدی آن ها آســان اســت. کارآیی جوهرزدایی این سیســتم نیز بهتر است و 
فشــار کمتری بر الیاف وارد می شــود. این نوع خمیرســازها به صورت ناپیوسته کار 
می کنند، اما در مقایسه با خمیرسازها با غلظت کم، دوره های زمانی عملیات، کوتاه تر 
اســت. همچنین خمیرسازهای ثانوی ممکن است به صورت پراکنده ساز، لیفی کننده 

یا ریش ریش کننده طراحی شوند. 
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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 

بازی گردش مالی رابرت کیوساکی
نویسنده و طراح: رابرت کیوساکی

مترجم: روح اهلل سلیمانی
ناشر: انتشارات طاهریان

با توجه به ضعف های بزرگ موجود در سیســتم های آموزش مالی، آقای رابرت کیوساکی )نویسنده کتاب پرفروش 
پدر پولدار، پدر بی  پول و مؤســس شرکت Richdad( در آمریکا، دست به طراحی یک بسته آموزشی در قالب یک 
بازی به نام »گردش مالی« زده  است. در ایران، انتشارات طاهریان این بازی را با توجه به فرهنگ ایرانی بومی سازی 

و تولید کرده و با قیمت بسیار کمتر از نمونه خارجی آن را به بازار عرضه نموده است.
این بسته آموزشی، دنیای واقعی زندگی و کسب و کار را در فضایی مجازی شبیه سازی کرده و به افراد امکان می دهد 
تا در اثر تکرار این بازی، تفکرات غلط مالی خود را که مانع پیشــرفت و ثروتمندی شــان می شود شناسایی کنند و با 
اصالح آن مثل ثروتمندان بیاندیشــند. در این بازی شــما با نقش و مفهوم ترازنامه مالی، تورم، سود خالص و مخارج 

پیش بینی نشده در کسب و کار آشنا شده و تفاوت بین بدهی خوب و بد را درک خواهید کرد.
این بســته آموزشــی، برای گروه سنی خاصی طراحی نشــده و همه گروه های ســنی می توانند با آن بازی کنند. 
پیش نیاز این بازی، داشتن سواد و احاطه بر محاسبات مقدماتی ریاضی و نیز پشتکار و عالقه به پیشرفت مالی است.

تلفن: 66492733
www.taherianpress.com

تلفن: 55141353 )داخلی 104 و 105(
www.book.safiranabootaleb.ir

 زندگی بهتر
نویسنده: مجید سینایی

ناشر: انتشارات نیایش
امروزه عمومًا کتاب هایی با عناوین جذاب مانند »روان شناسی زنان«، »مردها را بهتر بشناسیم« و مانند آنها انتشار 
می یابند که پس از مطالعه، درمی یابید که چند داستان، خاطره یا مشاجره علمی را خوانده اید و در نهایت شاید یک 
یا دو قانون علمی در زمینه عنوان کتاب عایدتان شــده اســت؛ که در واقع این را می توان نوعی »کم فروشی علمی« 

دانست.
اما کتاب »زندگی بهتر«، که مجلد نخســت از مجموعه »قدم به قدم تا فرزانگی« اســت، حاوی مطالبی کاربردی 
پیرامون روان شناســی خانواده، روان شناسی کودک، زندگی زناشویی، مسائل روزمره زندگی و گفتارهایی از بزرگان 
اســت که به شیوه گزیده نویســی )فلش تکست( ارائه شــده و قریب به 400 نکته مفید، کوتاه، آموزنده و به دور از 

بحث های تخصصی را در بر دارد.

تلفن: 66975711 - 66480377
www.negahpub.com

ده قانون طالیی
نویسنده: شری کارتر اسکات

مترجم: سپیده محمدحسین پور
ناشر: انتشارات نگاه

تعالی، حّسی است که از روح سرچشمه گرفته و در وجود شما بازتاب پیدا می کند. در واقع به نوعی احساس 
رضایت برمی گردد که در پایان روز تجربه می کنید. یعنی شــب که به رختخواب می روید و چشــم هایتان را 
می بندیــد تا بخوابید، از صمیم قلب از خود رضایت دارید زیرا می دانید همــه  انتظارات تان از خود را برآورده 
کرده اید. به عبارت ســاده تر، می توان گفت از درون اشــباع شده اید و تصور می کنید هیچ روزنه ای باقی نمانده 
اســت که در آن نفوذ نکرده باشــید. زمانی که حس رضایت مندی و نشانه های خارجی فضیلت با هم منطبق 
شده و مسیر مشترکی را هدف می گیرند، به راحتی می توانید به موفقیت برسید. برخالف اعتقاد عمومی، کسب 
موفقیت تنها در ثروت اندوزی و شهرت طلبی خالصه نمی شود. به نظر دکتر شری کارتر اسکات، هر کس تعریف 
خود را از مقوله  موفقیت ارائه می کند، به طوری که از بین آنها می توان به موفقیت در امور اجتماعی، اداری و 
حرفه ای، تربیت فرزندان سالم و سعادتمند، تحصیالت عالیه و یا دستیابی به باالترین مقام کشوری اشاره کرد. 
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اکنون زمان
 اقدام و عمل است

به دفعات جلساتی تشکیل شده است 
و دوستان و پیشکسوتان در خصوص 
آسیب های وارده به صنف و راه حل خروج 
از این بحران نقطه نظرهایی داده اند و 
تالش های بسیاری انجام شده است ولی 
همچنان مشکالت به قوت خود باقی است 
و هر روز بحران جدی تر می شود.

لیتوگرافی  مدیــر  کاری،  محمدرضا   
مدیره  هیــات  و عضو  گرافیــک  کاری 

اتحادیه لیتوگرافان تهران

سال هاست که صنف لیتوگراف مورد بی توجهی قرارگرفته 
اســت و در اوج مظلومیت مســیر خود را ادامه می دهد. باید 
گفــت که گزینه لیتوگرافی قبــل از چاپ یک تخصص ویژه 
است و اگر حمایتی از سوی دولت محترم می شد االن وضعیت 
بدین گونه نبود. البته موارد دیگری نظیر به روز شــدن بسیار 
سریع دستگاه ها و سیســتم لیتوگرافی که سبب مستهلک 
شــدن دســتگاه های قبلی شــد، قیمت باالی دستگاه های 
وارداتی بدون تســهیالت و پایین آمدن حجم سفارشــات از 
جانب سفارش دهندگان، بی تدبیری مدیران سابق این صنف و 
پیش بینی نکردن عواقب راهکارها و توافقات به غلط با وزارت 

ارشاد و اتحادیه چاپخانه داران از جمله این موارد است.
متاسفانه به دالیل عنوان شده به شرایط فعلی رسیده ایم. 
از آنجا که چاپ از صنایع مهم هر کشور در مقوله فرهنگی 
و اقتصــادی و اجتماعی اســت و بودجه های دولتی به آن 
اختصاص داده می شــود ولی در کشــور ما به آن اهمیت 
زیادی داده نشــده است و به آن به صورت یک صنف نگاه 

می شود و عاری از حمایت و یاری دولت است.
دوســتان و یاران هم صنف؛ برای رهایی از این وضعیت، 
نظرم بر این اســت که تمام اتحادیه های همگن در صنف 
چاپ، مشــکالت و اختالفات درون صنفی را کنار بگذارند و 
با یکدیگر متحد شــوند و در یــک اقدام کامال قانونی و در 
راستای پیشبرد اهداف کلیه صنف، قدم بردارند و این مهم 
میســر نخواهد شد مگر آنکه من و شــما در کنار هم قرار 

بگیریم و خود را برتر از دیگری ندانیم.
دوســتان و عزیــزان محتــرم در هیات مدیــره اتحادیه 
چاپخانه داران، صحافان، ناشران و کاغذ و مقوا فروشان؛ اکنون 
زمان اختالف و برتری صنفی نیست. ما همه جزو یک صنعت 
هســتیم و آن  هم چاپ اســت. با کنار هم بــودن و برادری 
می توانیم مشــکالت را یکی پس از دیگری حل کنیم و افق 

روشنی را برای خانواده بزرگ چاپ به ارمغان بیاوریم.
مطلب دیگر اینکه، دوستان و همکارانی که بدون جواز در 
این حرفه فعالیت دارند در راســتای قوانین صنفی حرکت 
داشته باشند و نسبت به کســب جواز اقدام کنند و بدون 
استرس و دغدغه فعالیت خود را ادامه دهند. اکنون کسب 
جواز مزیت های بالقوه ای دارد که خود بر آن واقف هستید 
و مراحل آن بســیار سهل شده و زمان آن هم بسیار کوتاه، 

پس همین االن دست به کار شوید.
اعضای اتحادیه شامل مهر و پالک سازان، کلیشه، لیتوگراف، 
چاپ سیلک اسکرین، طراح، خطاط، گرافیک، دفاتر تبلیغاتی، 
چاپ دیجیتال، سازندگان کلیشه های ژالتینی؛ از دوستان و 

همکارانی که در این رسته ها دارای مجوز نیستند خواهشمند 
است هرچه سریع تر نسبت به اخذ جواز کنند.

نکته دیگر این است که بایستی اعضا را به تکنولوژی روز دنیا 
آشنا کرد و آموزش های الزم را به افراد تحت پوشش اتحادیه 
ارایــه داد. یکی از معضالت این صنف آشــنا نبودن همکاران 
با دســتگاه های جدید است. برای این منظور باید تجربه های 
گذشتگان در کنار فرآیندهای مدرن قرار گیرد تا بهترین نتیجه 
ممکن حاصل شود ولی متاسفانه با ورود دستگاه های جدید، 
همکاران قدیمی و پیشکســوت و صاحب تجربه رفته رفته از 
صنــف کنار افتادند و همین امر ســبب بروز مشــکالتی در 
زمینه کیفیت کارها، زمان بندی و مدیریت سفارشــات شد و 
با وجود این دستگاه های مدرن در حال حاضر خروجی نهایی 
کار مطلوب مشــتری و سفارش دهندگان نیســت. بنابراین 
می بایستی این مهم سرلوحه تمام اتحادیه ها در این صنف قرار 
گیرد تا بتوانیم جایگاه صنعت چاپ ایران را در حد کشورهای 

اروپایی و روز دنیا قرار دهیم.
برادر بزرگوارم جناب آقای علی جنتی وزیر محترم فرهنگ 
ارشاد اسالمی؛ از شما خواهشمندم اگر نگران فرهنگ این مرز 
و بوم هســتید االن زمان اقدام و عمل است. ما به یاری شما 
نیازمندیم، بیایید و نام خــود را در تاریخ فرهنگ ایران ثبت 

کنید تا آیندگان به نام شما درود بفرستند.
بــرادر بزرگوارم جناب آقای حســن روحانی رئیس جمهور 
محترم؛ خواهشــمندم به فریاد همکاران و دوســتانی که در 
خانواده بزرگ چاپ همیشــه در کنار دولــت و مردم بوده اند 
برسید. همکاران ناشر، لیتوگراف، چاپ و صحافی و دیگر یارانی 
که در کنار این صنعت فعالیت دارند و نقش مهمی در فرهنگ 
و اقتصاد این مملکت داشــته اند مظلوم واقع شــده اند و هیچ 
حمایتی از آنان نمی شــود و با وجودی که با سرمایه شخصی 
خودشان فعالیت دارند بار مالیات و عوارض و بیمه و... کمرشان 

را خم کرده و در آستانه نابودی به سر می برند.
بنگاه های بزرگ و کوچک در صنف چاپ و نشر یکی پس 
از دیگری تعطیل می شــوند و تولید کتاب و اقالم چاپی رو 
به زوال اســت و فرهنگ کتاب و کتابخوانی بســیار پایین 
آمده است و قیمت کتب درسی و دانشگاهی بسیار باالست 
و دانش آموزان و دانشــجویان قدرت خرید نداشته و مجبور 

به ترک تحصیل می شوند.
من از این رسانه ســعی بر آن دارم که صدای مظلومیت 
صنــف را به گوش مقامات دولتی و عزیزانی که صاحب نظر 

هستند برسانم تا دست یاری به ما بدهند.
مالیات ها را عادالنه در نظر بگیرید و در حد امکان بخشودگی 
مالیات به این صنعت داده شود. تسهیالت با سود کم در اختیار 
صنف قرار دهید تا بتوانند مجموعه خود را به روز کنند. عوارض 
گمرکی سنگین را از دستگاه ها و ملزومات صنف چاپ بردارید. 
قیمت کاغذ و مقوا را مدیریت کنید چرا که قیمت آن به طور 
فزاینده بســیار باالســت. درپایان از زحمات رییس جمهور 
محترم و وزیر ارشــاد و همــکاران و هیات مدیره های این 

صنعت تشکر و قدردانی الزم را دارم. 
بیاییــم به ملت عزیزمــان ثابت کنیم که در کنارشــان 
هســتیم و فرهنگ مملکت را پیش خواهیم برد و به امید 
آنکه هــر ایرانی در منزل و محل کار خــود یک کتابخانه 

کوچک داشته باشد.
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از بی پناهی و 
تنهایی تا مدیریت 
کارگاه صحافی

روایت استقامت یک زن
 در کشاکش زندگی

بوی چسب با تق تق دستگاه پرس در هم 
می پیچد و زنگ تلفن همراه که می گوید 
»همه چی آرومه«. این روایت زندگی 
مریم از خیابان خوابی تا راه اندازی کارگاه 
صحافی است.
مریم 10 سال است که به کار صحافی 
کتاب مشغول است. وقتی کار باشد روزی 
هزار جلد کتاب را با کمک سه زن دیگر 
که به استخدام درآورده است، صحافی 
می کند. مریم روزهایی را به یاد می آورد 
که با تنها پسرش شب های سرد زمستان 
سال 86 را در خیابان ها سر کرده است 
اما امروز صاحب کارگاه صحافی است و 
عالوه بر خود، برای چند زن دیگر همانند 
خودش اشتغال ایجاد کرده است.

20 سال پیش مثل همه دختران با هزار 
امید و آرزو ازدواج کرد اما سرنوشت 
خیلی زود چهره دیگری از زندگی را به 
او نشان داد. همسرش دو سال نگذشته 
درگیر مواد مخدر شد و درست زمانی که 
تنها پسرش پا به دنیا گذاشت، مشکالت 
مریم چند برابر شد. خودش می گوید 
در طول هجده سالی که از زمان مادر 
شدنش می گذرد، هرگز سایه مرد را روی 
سرش احساس نکرده است و شوهرش را 
تنها در کالنتری و دادسرا و زندان پیدا 
کرده است.

  ناصر جعفرزاده

وقتی بیشتر لوازم منزل برای تهیه مواد مخدر فروخته شد، 
صاحبخانه هم مبلغ ودیعه منزل را به عنــوان 10 ماه اجاره 
عقب مانده برداشــت و مریم و پسرش در سردترین شب های 
زمســتان مهمــان پیاده روهای جنوب غرب تهران شــدند؛ 
»همسرم اگر در بند نبود یا در پارک های منطقه در جستجوی 

مواد مخدر بود یا در منزل دوستان مشغول مصرف مواد«.
مریم می گوید: پسرم کالس دوم دبستان بود و صبح ها 
باید به مدرســه می رفت. در طول روز تکالیفش را کنار 
پیاده رو انجام می داد اما برای استراحت نیاز به سرپناهی 
داشتیم. برخی شب ها که خستگی توان پسرم را می برید 
او را با دالیل مختلف در درمانگاه منطقه بستری می کردم 
تا ساعتی را روی تخت درمانگاه بخوابد و صبح بتواند سر 
کالس درس حاضر شود. از سویی جرأت رفتن به منزل 
پدر را نداشــتم چون نتیجه آن جدایی از همســرم بود 
و نمی خواســتم انگ طالق روی پیشانی ام بخورد. وقتی 
مادر یکی از همکالســی های پســرم پس از چند ماه از 
وضعیت ما مطلع شد یک اتاق را در اختیار ما قرار داد و 
واسطه ای شــد که بتوانم در یک آشپزخانه کار کنم و با 

درآمد آن اجاره اتاق را بپردازم.
مریم با کار در آشــپزخانه 500 هــزار تومان پس انداز 
می کند و می تواند لوازم منزل را که در گروی صاحبخانه 
قبلی اســت پس بگیرد. شرایط برای او آرام آرام در حال 
تثبیت است و حســین روز به روز قد می کشد تا اینکه 
ســر و کله پدر حســین دوباره پیدا شــد؛ »ترک کرده 
بود و می خواســت در اتاق ما ساکن شود. همراه من در 
آشــپزخانه مشغول کار شــد و درآمد کمی داشتیم که 
روزی خود را می گذراندیم«. روزگار اما برای مریم باز هم 
غافلگیری دیگری دارد و متوجه می شود که دوباره باردار 
است. با فاصله کمی همسرش تصادف می کند و به دلیل 
شکســتگی از نقاط مختلف بدن ماه ها در بیمارســتان 

بستری می شود.
حاال عالوه بر خرج حسین و اجاره خانه باید دست تنها 
هزینه های بیمارستان را هم تامین کند. همسرش دوباره 
به مواد مخدر روی آورده اســت و مریم که به دلیل بار 
جدید، دســتور استراحت مطلق از پزشک دریافت کرده 
است، چند بار تصمیم می گیرد فرزندش را سقط کند اما 

هر بار در آخرین دقایق پشیمان می شود.
نازنین حاال 7 سال دارد و به اینجای صحبت های مادر 
که می رســد گوش هایش سرخ می شــود. مشغول بازی 
با دختر یکی از کارگران مادرش اســت اما حواسش در 
گفتگوها پرســه می زند. مریم می گوید هر بار که چهره 

معصوم دخترم نگاه می کنم خدا را شــکر می کنم که تحت 
تاثیر شرایط آن زمان دخترم را از بین نبردم و حاال یک تار 

مویش را با کل دنیا عوض نمی کنم.
همسرش بار دیگر باقیمانده وسایل خانه را فروخته است. 
اتاق را به صاحبخانه پس می دهد و بار دیگر آواره خیابان ها 
می شود با بچه شیرخواری در بغل و پسربچه ای که خودش 
را زیــر چادر مادر مخفی می کند تا همکالســی هایش او را 
نشناســند. مصرف جدید شــوهرش »شیشه« است و حاال 
مریم به این نتیجه رسیده است که به وجود همسرش هیچ 

اعتمادی نیست و خودش باید گلیمش را از آب بکشد.
مریم ماجرای آغاز کار صحافی را اینگونه تعریف می کند: روزها در 
خیابان به دنبال لقمه نانی می گشتم و با وجود دو فرزند قد و نیم قد 
کسی حاضر نبود کار همراه با جای خواب به من بدهد. فرزندانم از 
گرسنگی گریه می کردند و کاری از من ساخته نبود تا اینکه آگهی 
واگذاری صحافی جلد کتاب را از سوی یک شرکت بزرگ صحافی 
دیدم. بدون داشتن هیچ تجربه ای کار را پذیرفتم و در طول یک 
هفته بدون هیچ دســتگاهی و تنها با استفاده از یک پاره آجر و 
مقداری چسب که از کارفرما تحویل گرفته بودم 500 جلد کتاب 
را صحافی کردم. صحافی به قدری دقیق انجام شده بود که صاحب 
شرکت متوجه نشد با دست انجام شده است. سفارش دوم و سوم 
و چهارم به همین نحو انجام شد اما در موارد بعدی با توجه به حج 
باالی کاری، خواسته شد روزانه هزار جلد کتاب را صحافی کنم و 
این از توان یک نفر خارج بود. بنابراین با پولی که از سفارش های 
اول کسب کرده بودم اتاقی را اجاره کردم و از طریق آگهی در محل، 
حدود 10 زن را به استخدام در آوردم و سفارش ها در زمان مقرر 
تحویل شد. ماه ها به همین شکل گذشت تا اینکه با بهانه ای یک 
دستگاه مستهلک را به صورت اجاره به شرط تملیک از صاحبکار 

خریدم و به صورت جدی کار صحافی را ادامه دادم.
حاال 10 ســال از آن زمان می گذرد و مریم کارگاه صحافی 
خود را در منزل خود توسعه داده است. سه زن که همه آن ها 
شرایط زندگی مشابه خودش را داشته اند به استخدام در آورده 
اســت و روزانه هزاران جلد کتــاب را صحافی می کند. درآمد 
متوســطی دارد اما خوشحال اســت که از طریق آن عالوه بر 
اجاره خانه، هزینه تحصیل نازنین و حسین را فراهم می کند و 
چرخ زندگی خود و سه خانواده دیگر را می چرخاند. همسرش 
را ماه تا ماه نمی بینــد و اگرچه با هم زندگی نمی کنند اما به 
صورت رسمی هم از یکدیگر جدا نشده اند. پدر حسین و نازنین 
ماهی یکی-دو بار سر می زند، غذایی می خورد و چایی می نوشد 
و می رود. پول ها را از دید او مخفی می کنیم اما گاهی وسیله ای 
از بچه هــا را می برد و خرج مواد مخدرش می کند؛ با این حال 
بود و نبودش برای مریم تفاوتی ندارد فقط سال به سال برای 
تمدید اجاره خانه به بنگاه مسکن می آید چون صاحبخانه گفته 
بــه زن تنها خانه اجاره نمی دهد. خانه 35 متری اســت و دو 
اتاق دارد که روی هم ســوار شده است. طبقه پایین به کارگاه 
صحافی تبدیل شــده و پسرش شــب ها در کنار میز صحافی 

می خوابد، خود و دخترش در اتاق باال شب را صبح می کنند.
حسین شناســنامه ندارد چون پدرش مدارک او و عقدنامه 
ازدواج شان را به عنوان گرو برای خرید جنس به موادفروشان 
داده است. حسین می خواهد به سربازی برود اما مدارک ندارد 
و پدرش هم حاضر نیســت اقدامی برای دریافت شناسنامه او 
انجام دهد. با یادآوری روزهای خیابان خوابی، مریم از شــرایط 
امروز زندگی اش راضی است اما می خواهد کار را توسعه دهد. 
به کمیته امداد مراجعه کرده تا وام خوداشــتغالی بگیرد اما به 
او گفته اند یا باید نامه طالق بیاورد یا گواهی فوت همسر. تنها 

نگرانی اش آینده فرزندانش است.
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برگزاری نمایشگاه 
صنایع پالستیک 
تایوان و حضور 
کمرنگ ایرانیان
پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
صنایع پالستیک و الستیک تایوان 
موسوم به Taipei PLAS در تاریخ 
12 تا 16 آگوست 2016، برابر با 22 
تا 26 مردادماه سال جاری در مرکز 
نمایشگاهی نانگانگ در شهر تایپه با 
حضور 50 کشور برگزار شد. 

به گزارش چاپ و نشــر به نقل از خبرگزاری ها، این 
رویــداد 5 روزه ویترین محصوالت مرتبــط با صنایع 
الســتیک و پالستیک در شــاخه های گوناگون از مواد 
اولیــه گرفته تا محصوالت و ماشــین آالت به شــمار 

می رفت.
گفتنی اســت نمایشگاه بین المللی تایپه پالس هر دو 
ســال یک بار برگزار می شود و سابقه آن به اواخر دهه 

هشتاد میالدی، یعنی سال 1987 باز می گردد.
در تمام این سال ها برگزاری Taipei PLAS بیش 
از هر چیز نشــانگر تقاضای بســیار برای ماشین آالت 
فرآیند پالستیک و الستیک و سایر محصوالت مرتبط 

در این صنعت ذکر شده است.
در دوره گذشته این نمایشگاه در سال 2014 آخرین 
دســتاوردها و محصــوالت با حضــور 375 غرفه گذار 
داخلی در کنار 155 غرفه گذار خارجی به نمایش عموم 

متخصصان، صنعتگران و تجار گذاشته شد.
امســال نیز همانند سال گذشــته در مجموع بیش از 
535 غرفه گذار در تایپه پالس مشارکت کردند که از این 
میان 378 غرفه گذار داخلی و 177 شــرکت از برندهای 
بین المللی خارجی حضور دارند که افزایش مختصری را 

نسبت به دوره گذشته از این حیث نشان می دهد.
همچنین در دوره گذشته بیش از 18 هزار متخصص 
و صنعتگــر و بازرگان از این نمایشــگاه دیدن کردند و 
گفته شــده که همین تعداد با رشــدی مختصر از این 

دوره نیز استقبال کرده اند.
شــورای توســعه تجارت خارجی تایوان موســوم به 
TAITRA کــه پیش از هر چیز ســازمان توســعه 
غیرانتفاعی در تایوان به شمار می رود و در سال 1970 
میالدی برای کمک به تولیدکننــدگان تایوانی، بهبود 
وضعیت کســب و کار و ایجاد امکانــات برای حضور و 
رقابت در بازارهای بین المللی تاسیس شده است. عالوه 
 (TAMI( بر این انجمن صنعت ماشین ســازان تایوان

یکی از برگزارکنندگان این دوساالنه به شمار می رود.
انجمن هایی نظیر »انجمن صنعت پالستیک تایوان«، 
»انجمن صنایع پتروشیمی تایوان«، »انجمن سازندگان 

رزین های مصنوعی تایوان« و چند نهاد دیگر نیز در کنار 
دو برگزارکننده اصلی این نمایشگاه یعنی »شورای توسعه 
تجارت خارجی تایوان« و »انجمن ماشین سازان تایوان« 
در برگزاری این نمایشگاه ســهیم بوده و بدین ترتیب بر 

اعتبار این رویداد می افزایند.
این گزارش می گویــد: در روزهای برپایی نمایشــگاه، 
ســمینارهایی از جملــه تحلیــل شکســت و عیب یابی 
تولیدات پالســتیکی، بازرسی خودکار بصری، کاربردهای 
جدید برای صنعت پالســتیک و الســتیک، فرصت های 
توســعه برای وسایل پزشکی با کیفیت و... در ساعت های 
مختلــف در مرکزهایی که برای اینچنین ســمینارهایی 

اختصاص داده شده بود برگزار شد.  

نمایشگاه  در  ایرانی  بازدیدکنندگان  خالی  جای 
تایپه پالس 

به گزارش پایدار پالستیک، یکی از نکات قابل توجه این 
نمایشــگاه حضور بیش از 500 شرکت در این نمایشگاه 
اســت در حالی که تنها فضای اختصاص داده شده به آن 
یک سالن دو طبقه بود. از نکات دیگر این نمایشگاه عالقه 

شرکت های حاضر به همکاری با ایران بودند. 
به گفته محمد هاشــمی، مدیرعامل پایدار پالســتیک 
یکی از دالیل عدم حضور ایرانی ها در نمایشگاه، مشکالت 
اخذ روادید بود. این در حالی است که غرفه داران تایوانی 
به ویژه پس از برجام، نظر مثبتی نســبت به ایران دارند 
و این کشــور را بازار بزرگ و بکری برای ســرمایه گذاری 

می بینند. 
هاشــمی افزود: همــکاری با این شــرکت ها نه تنها به 
ســود کشــورهای صادرکننده دســتگاه ها و ماشین ها با 
فن آوری های به روز است، بلکه می تواند به سود ایران نیز 
باشد چرا که کیفیت این ماشین ها باال است و می تواند به 

کیفیت تولیدات ایرانی بهبود ببخشد.
وی اظهــار کرد: با داشــتن این محصــوالت می توانیم 
صادرات خود را گســترش دهیم و امید بر این است که با 
حل مشکالت روادید برای ایران بازدیدکنندگان از چنین 

نمایشگاه هایی افزایش یابد.
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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 

 ساعت 11 صبح روزهای یکشنبه
چند وقتی بود در بخش مراقبت های ویژه یک بیمارســتان 
معروف، بیماران یک تخت به خصوص در حدود ســاعت 11 
صبح روزهای یکشــنبه جان می سپردند و این موضوع ربطی 
به نوع بیماری و شدت و ضعف مرض آنان نداشت. این مساله 
باعث شگفتی پزشکان آن بخش شده بود، به طوری که بعضی 
آن را با مسائل ماوراءالطبیعه و بعضی دیگر با خرافات، ارواح و 

اجنه و موارد دیگر در ارتباط می دانستند. 
کسی قادر به حل این مساله نبود که چرا بیماران آن تخت 
درست در ســاعت 11 صبح روزهای یکشــنبه می مردند. به 
همین دلیل گروهی از پزشــکان متخصــص بین المللی برای 
بررســی موضوع تشکیل جلسه دادند و پس از ساعت ها بحث 
و تبادل نظر، باالخره تصمیم بر این شد که در اولین یکشنبه 
مــاه، چند دقیقه قبل از ســاعت 11 در محــل مذکور برای 

مشاهده این پدیده عجیب و غریب حاضر شوند. 
در محل و ســاعت موعود، بعضی صلیب کوچکی در دست 
گرفته و در حال دعا بودند، بعضی دوربین فیلمبرداری با خود 

آورده و... .
دو دقیقه به ســاعت 11 مانده بود که »پوکی جانســون« 
نظافتچی پاره وقت روزهای یکشــنبه وارد اتاق شد. دوشاخه 
برق دســتگاه حفظ حیات را از پریز برق درآورد و دوشــاخه 

جاروبرقی خود را به پریز زد و مشغول به کار شد!

 مرغ بریان در سفره بخیل
ظریفی مرغ بریانی در ســفره بخیلی دید که سه روز پی در 
پــی بود و نمی خورد. گفت: »عمر این مرغ بعد از مرگ درازتر 

از عمر اوست پیش از مرگ!«

 گفتگوی مرد بخیل با درم و دینار
بخیلــی بود که هرگاه درمی به دســت می افتــاد، آن را در 
کیسه ای می نهاد و می گفت: »ای درم؛ تو بسیار مردم دیده ای 
و بسیار ناکسان را بزرگ و باقدر کرده ای و بسیار بزرگان را به 
زمین فروبرده ای، امــا اکنون به جایی افتادی که آفتاب بر تو 
سایه نتواند انداخت. بیارام و قرار گیر که تو را از اینجا تحویل 

نخواهد بود، مگر به وقت مرگ!«

 روباه زیرک و گرگ غافل
روباهی با گرگــی مصادقت می زد و قدم موافقت می نهاد. با 
یکدیگر به باغی بگذشتند؛ در استوار بود و دیوارها پرخار. ِگرد 
آن بگردیدند تا به ســوراخی رسیدند، بر روباه فراخ و بر گرگ 
تنگ. روباه آســان درآمد و گرگ به زحمت فراوان. انگورهای 

گوناگون دیدند و میوه های رنگارنگ یافتند.
روباه زیرک بــود؛ حال بیرون رفتن را مالحظه کرد و گرگ 
غافل چندان که توانســت، بخــورد. ناگاه باغبان آگاه شــد. 
چوبدســتی برداشت و روی بدیشــان نهاد. روباه باریک میان، 
زود از ســوراخ بجست و گرگ بزرگ شکم در آنجا محکم شد. 
باغبان به وی رســید و چوبدستی کشید. چندان بزدش که نه 
مرده و نه زنده، پوست دریده و پشم کنده، از سوراخ بیرون شد.

 آرزو
همگی به صف ایستاده بودند تا از آن ها پرسیده شود؛ نوبت 

به او رسید: »دوست داری روی زمین چه کاره باشی؟« 
گفت: »می خواهم به دیگران یاد بدهم« پس پذیرفته شــد! 
چشمانش را بست، دید به شکل درختی در یک جنگل بزرگ 
درآمده است. با خود گفت: »حتمًا اشتباهی رخ داده است! من 

که این را نخواسته بودم.«
ســال ها گذشــت تا اینکه روزی داغ تبر را روی کمر خود 
احســاس کرد. با خود گفت: »این چنین عمــر من به پایان 
رســید و من بهره  خود را از زندگی نگرفتم!« پس با فریادی 
غم بار ســقوط کرد و با صدایی غریب کــه از روی تنش بلند 

می شد به هوش آمد!
حاال تخته سیاهی بر دیوار کالس شده بود!

 اقدام کارفرمایان به قطــع غذا و دادن وجه نقد به کارگران چه حکمی خواهد 
داشت؟

به نظر می رســد قطع غذای طبخ شده و جایگزین کردن آن با وجه، از جمله مصادیق تغییر 
عمده در شــرایط کار موضوع ماده 26 قانون کار بوده و به داللت ماده یاد شــده، نیازمند نظر 
مثبت اداره کار محل خواهد بود که در این زمینه مسلمًا درجه ضرورت امر، علت تغییر، دالیل 
توجیهی کارفرما، شــرایط طرفین و سایر اوضاع و احوال مورد نظر قرار خواهد گرفت و تالش 

خواهد شد حتی االمکان با جلب رضایت طرفین همراه باشد.

 آیا اســتفاده از تعطیالت رسمی مانند عید قربان و عید غدیر، تاسوعا، عاشورا 
و... منوط به داشتن سابقه کار در کارگاه می باشد؟

استفاده از تعطیالت رسمی کشور منوط به داشتن سابقه کار در کارگاه نبوده و از روز اشتغال 
به کار، حق اســتفاده از تعطیالت مذکور با اســتفاده از مزد برای کلیه کارگران مشمول قانون 

کار محفوظ خواهد بود.

 حداکثر مدتی که کارگر می تواند در طول ســال از مرخصی استعالجی استفاده 
کند چقدر است؟

در مقــررات قانون کار محدودیتی برای مرخصی اســتعالجی کارگران مشــمول قانون کار 
پیش بینی نشده و به هر میزان که پزشک معالج تجویز نماید، می توانند از مرخصی استعالجی 
اســتفاده نمایند. ضمنًا این نوع مرخصی ها اعم از کوتاه مدت و درازمدت تابع ضوابط و مقررات 

قانون تامین اجتماعی می باشد.

 آیا مرخصی حج که در ماده 67 قانون کار پیش بینی شده است، عالوه بر مرخصی 
استحقاقی ساالنه کارگر است یا باید از محل مرخصی ساالنه استفاده شود؟

مرخصی پیش بینی شده در ماده 67 قانون کار، امتیازی جدا از مرخصی استحقاقی ساالنه نبوده 
و از محل همین مرخصی استفاده می شود. بدیهی است چنانچه کارگر ذیربط مرخصی استحقاقی 
ذخیره نداشته باشد، می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. توضیح اینکه در هر حال در 

صورت درخواست کارگر به استفاده از این مرخصی، کارفرما مکلف به موافقت با آن خواهد بود.

 کارگری خارج از شــیفت کاری خود وظایف کارگری را که در مرخصی به سر 
می برد انجام می دهد. اشتغال ایشان مشمول چه نوع مقرراتی قرار می گیرد؟

برخورداری از مرخصی استحقاقی سالیانه از جمله حقوق قانونی کارگران بوده و کارگری 
کــه به دلیل اســتفاده از مرخصی در محل کارگاه حضور پیدا نمی کند، الزامی نســبت به 
جایگزیــن کردن فرد دیگری را به جای خود نخواهد داشــت. ضمنــًا کارگری که موافقت 
می کند در غیر شــیفت کاری خود وظایف کارگری که در مرخصی به ســر می برد را انجام 
دهد، اضافه کاری وی محاســبه و پرداخت خواهد شــد. از طرفــی ارجاع وظایف کارگرانی 
که در مرخصی به ســر می برند به ســایر کارگران همان شــیفت، منوط به توافق کارگران 

اخیر خواهد بود.

 کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار اســت؛ آیا می تواند طلب خود را از 
مزد کارگر برداشت نماید؟

با توجه به ماده 44 قانون کار، چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشــد در قبال دیون 
وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشــت نمود که در هر حال 

این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
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افقـي:
1- از مراحل آماده ســازي براي چاپ سیلك اســكرین - از نمادهای حاکمیت هر 
کشــور 2- محصل علوم  دینی - فاصله میان دو پرده نمایش تئاتر - وارونه اش خوب 
نیســت! 3- تکرار حرف دوازدهم - خوردن - درخت انگور - خمیر نان را با آن پهن 
و نازك می كنند 4- ســاز هفت بند - دارای شیب رو به پایین - تکثیر متن و تصویر 
5- قســمتي از جلد كتاب كه براي سهولت در باز و بسته شدن كتاب در نظر گرفته 
مي شود - داستان - مرکز گیالن 6- شهری در ایالت تورینگن آلمان - سال خورده 7- 
ظرف سفالی بزرگ - عدد اول 8- سالی که مبنای آن گردش زمین به دور خورشید 
اســت - جاویدان، همیشگی 9- كجاست - رشــته ای از دانش کاربردی و فن آوری 
10- جادو - پایان نامه 11- ناامید - رطوبت - جنگ افزار - حق مخالفت 12- تصاویر 
ســیاه و سفید بدون تون هاي خاكســتري - مالحظه و احتیاط 13- دنباله رو سوزن 
- لباس كشــباف - مربوط به هنر 14- صفحات داخلی روزنامه - روشي از صحافي - 

اضافه كردن به مدت مقرر 15- گوش  كردن - برمال کردن - منجمد.

عمـودي:
1- كاغذي با مجموعه اي از مربع هاي كوچك - تردید - سنگینی معده بر اثر 
هضم نشــدن غذا 2- از تیم های فوتبال باشگاهی قطر - آقای فرانسوی - سنگ 
آســیاب 3- تکرار حرف دوم - پست و فرومایه - قصد خیرخواهانه 4- پایتخت 
تبــت - بدن - ناگوار 5- سســت و بی حال - منقار کوتــاه 6- در حال نالیدن 
- برافراشــته 7- صحنه نمایش - شكل ظاهری - تخیلی نویس ادبیات فرانسه 
8- نوعی انرژی - زن گندمگون 9- فویل نازک برای طالکوبی روی جلد کتاب 
- پایتخت اوکراین 10- بله آلمانی - رودخانه جیحون 11- از تقسیمات شهری 
- حرفی سوار بر خودش - خمیدگی كاغذ 12- شهری باستانی در بین عجایب 
هفتگانه جدید که در اردن قرار دارد - وقار و ســنگینی - مهم تر 13- افسرده - 
کوچک ترین قطع کتاب 14- آلیــاژی از آهن و كربن و منگنز - كی بود مانند 

دیدن - درس عبرت پیشینیان 15- حیران - از شهرهای مهم ژاپن - دستی.

طراح: بیژن گورانیمسابقه جدول كلمات متقاطع )شماره 33( 

متقاطع  کلمات  33مسابقه 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 ثابــت حداکثر تا تاریــخ 1395/07/5 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 32: نورد لعاب دهی
اسامی برندگان:

- ابوالقاسم حجازیان، تهران
- علیرضا ظفری، تهران

- عادل قیامی، تهران
- زهرا شیرزاده، بجنورد
- سمیه مستوری، تبریز

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 32
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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

مدیرا ن موفق
 براي معرفي چاپ و نشر 

 شماستتوانمندیهاي

09122332331
77240690

دریافت انتقادات و پیشنهادات
77240690

09122332331
Email: chaaponashr@yahoo.com

www.chaponashr.com



تهیه و توزیع چسب های جعبه چسبانی 
) m پالستیک، معمولی و(

با هجده سال سابقه درخشان

حسن پور

09356016465
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برای اشتراک نشریه
چاپ ونشر

تماس حاصل کنید

77240690
09122332331
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اولین مســاله ای که در یک کار گروهی و تیمی باید بدان توجه 
شــود، توجه به این موضوع است که تصمیم گیری ها چگونه توسط 
گروه و اعضای آن گرفته می شــود. در این نوشتار به بررسی چهار 

نوع متفاوت تصمیم گیری پرداخته می شود.

برخــی از تصمیم گیری های مدیریتی، همه اعضــای گروه را درگیر کرده 
درحالی که بعضی از تصمیم گیری ها این چنین نیست. گروه ها باید براساس 
زمان و چگونگی تصمیم گیری، نوع تصمیم گیری اتخاذ شده را انتخاب کنند.

به عنوان شروع انواع تصمیم گیری های زیر را در نظر بگیرید. تصمیماتی که:
- تمامــی اعضای گــروه را تحت تاثیر قــرار می دهد )به عنــوان: مثال 
سیاســت های محل کار، برخی فرآیند های داخلی، مسائل سازمانی بزرگ تر، 

برخی از تخصیص وظیفه های کارگروه، ضرب االجل ها و...(
- تنها زیرمجموعه ای از اعضای گروه را تحت تاثیر قرار می دهد )به عنوان 

مثال: برخی از تصمیم گیری های خاص پروژه(
- تنهــا یک نفر را تحــت تاثیر قرار می دهد )به عنــوان مثال: تصمیمات 

روزمره و همیشگی کار(
- تنهــا تحت اختیار رئیس گروه اســت )به عنوان مثــال: حقوق، ارزیابی 

عملکرد و...(
- البته بدون شک می توان موارد و انواع دیگری از تصمیم گیری را نیز نام برد.

حالت های تصمیم گیری
چهار حالت عمده تصمیم گیری وجود دارد: 1- استبدادی، 2- دموکراتیک 

3- متفق القول 4- توافق عام که هر یک دارای مزایا و مضراتی هستند.
1- اســتبدادی )یا تصمیم گیرنده واحد(: تصمیمات استبدادی توسط فرد 
واحــد که اغلب نقش رهبر یا رئیس گروه را برعهده دارد، گرفته می شــود. 
متاســفانه واژه »اســتبدادی« برای این تصمیم گیری، نوعی مفهوم منفی و 
تحمیــل حاکمیت را القا می کند؛ از این رو مــا واژه »تصمیم فردمحور« را 

پیشنهاد می دهیم.
- مزایا: این نوع تصمیم گیری در اکثر مواقع ســریعتر از انواع دیگر خواهد 
بود؛ چراکه در آن نیازی به رایزنی و مشــاوره با ســایر افراد گروه که ممکن 

است منجر به کاهش سرعت تصمیم گیری شود، نیست.
- مضرات: هنگامی که بیشــتر تصمیمات توســط یک فرد صورت گیرد، )به 
عنوان مثال توسط رئیس گروه( می تواند منجر به کاهش سطح کیفی تصمیمات 
شود که خود منجر به هزینه ها و صدمات بسیار و احساس نارضایتی اعضایی از 

گروه که تمایل به مشارکت در تصمیم گیری ها دارند، می شود.
این نوع تصمیم گیری زمانی مناسب خواهد بود که: تصمیم گیری مذکور تنها 
یــک یا تعداد معدودی از اعضای گــروه را تحت تاثیر قرار داده، زمانی که گروه 
نیازمند تصمیم گیری فوری باشــد یا هزینه های مورد نیاز به منظور مشــاوره و 
نظرخواهی بیش از اهمیت موضوع تصمیم گیری یا زمانی که تصمیم گیرنده یک 

»متخصص شناخته شده« در زمینه تصمیم گیری باشد.
2- دموکراتیک: دومین نوع تصمیم گیــری نظر اکثریت را در برمی گیرد. 
این نوع تصمیم گیری براســاس رای گیری های رسمی یا غیررسمی، معموال 
توســط یک بحث باز که در آن جوانب مثبت و منفی موقعیت های مختلف 

مورد بحث قرار می گیرد، اتخاذ می شود.
- مزایا: نســبت به تصمیم گیری متفق القول به زمان کمتری احتیاج دارد. 
بســتر مناسبی برای طرح دیدگاه های مختلف اســت، در نتیجه شانس بی 
توجهی به مــوارد مهم را کاهش خواهد داد؛ همچنین حس مشــارکت در 

فعالیت های گروهی را فراهم خواهد کرد.

نگاهی به فنون تصمیم گیری گروهی

- مضرات: ایجاد یک حالت برد-باخت برای افرادی که در رای گیری و نظرخواهی شرکت می کنند. تنها با 
51 درصد آرا تصمیمی اتخاذ خواهد شد، که این خود موجب نارضایتی 49 درصد اعضا خواهد شد؛ همچنین 
از آنجا که این نوع رای گیری همه را درگیر خواهد کرد، افرادی را که مشمول نتایج تصمیم گیری نمی شوند 

یا از آن مهم تر، صالحیت علمی در رای گیری را ندارند، درگیر خواهد کرد.
زمانی مناســب خواهد بود که: اعضایی که رأی آنها در تصمیم گیری شکســت خورده، در اجرای آن نقشی 
نداشته باشند؛ از این رو احتمال کارشکنی کاهش خواهد یافت و یا زمانی که به طرح ایده ها و نظرات مختلف 

احتیاج باشد.
3- متفق القول: این نوع تصمیم تنها در صورتی گرفته می شــود که تمامی افراد موافق باشــند؛ به طوری 
که چنانچه تنها یک نفر موافق نباشــد، تصمیم با شکست روبه رو خواهد شد. مانند فرآیند های دموکراتیک، 

تصمیم گیری با بحث حول ایده های مختلف همراه خواهد بود.
- مزایا: از آنجا که این تصمیم با اتفاق نظر کلیه اعضا اتخاذ شده است، پشتیبانی و حمایت بیشتری نسبت 

به سایر انواع تصمیم گیری به همراه خواهد داشت.
- مضرات: رسیدن به توافق صددرصدی حول یک موضوع بسیار سخت است. می تواند منجر به تحت فشار قرار گرفتن 
تعدادی از اعضا به منظور همراهی با رای اکثریت شود. حتی یک تصمیم متفق القول هم می تواند تصمیمی اشتباه باشد. از 

آنجا که حتی یک رای مخالف منجر به رد تصمیم خواهد شد، بسیار وقت گیر خواهد بود.
زمانی مناســب خواهد بود که: زمان موضوعیت نداشته باشد و زمانی که تصمیم مورد نظر یا برای تک تک 

اعضا بسیار مهم و تاثیرگذار بوده یا برای هیچ یک از اعضا اهمیت زیادی نداشته باشد.
4- توافق عام: توافق عام احتماال پیچیده ترین حالت تصمیم گیری اســت. در این حالت، گروه ســعی دارد 
به تصمیمی توافقی دســت پیدا کند، درحالی که امکان دارد تمامی اعضا موافق تصمیم مذکور بوده یا اینکه 
تعــدادی از اعضا صرفا به صورت توافقی با آن کنار آمده باشــند در حالی  کــه انتخاب مورد نظر آنها، کامال 
متفاوت باشــد. برخی این نوع تصمیم گیری را این گونه توصیــف می کنند: »هر فرد می تواند با تصمیم اتخاذ 
شده کنار بیاید«. این گونه تصمیم گیری با تصمیم گیری دموکراتیک متفاوت است؛ چراکه در آن سعی بر آن 
است که نظرات مخالف حذف شود. تصمیم گیری توافق عام همواره با مذاکرات، مصالحه و بحث های بسیاری 
همراه خواهد بود. - مزایا: گفته می شــود تصمیم گیری توافق عــام از کیفیت تصمیم گیری باالیی برخوردار 

خواهد بود؛ به طوری که در مقایسه با روش های دیگر عادالنه تر خواهد بود.
- مضرات: می تواند فرآیندی خسته کننده باشد؛ همچنین از آنجا که بحث و مذاکره به منظور اتخاذ بهترین تصمیم، زمان 
زیادی می طلبد، وقت گیر خواهد بود. بنابراین دارا بودن مهارت های فردی و آموزش دیدن به منظور افزایش قابلیت های 

ارتباطی برای متقاعد کردن افراد از ملزومات شرکت در این نوع تصمیم گیری برای افراد گروه است.
زمانی مناســب خواهد بود که: تعهد به تصمیم از اهمیت باالیی برخوردار باشد؛ همچنین زمان موضوعیت 
نداشته باشد. در مواقعی که اعضای گروه مهارت های ضروری انجام فرآیند تصمیم گیری را به درستی داشته 
باشــند؛ همچنین زمانی که موضوع مورد بحث و تصمیم گیری از موارد مورد توجه و عالقه تمامی افراد گروه 

باشد)با توجه به صرف زمان مورد نیاز(

نتیجه گیری
برخالف آنچه ممکن اســت ابتدا برداشت شــود، هیچ یک از انواع تصمیم گیری به طور کلی ارجحیتی نسبت به 
دیگری ندارد؛ به دیگر سخن در موقعیت های مختلف باید به طور خاص بررسی شود که به عنوان مثال آیا الزم است 
که در زمینه انتخاب محل احداث کولر به تصمیم گیری اتفاق آرا برسیم یا فرد تصمیم گیرنده از اهمیت بیشتری 
برخوردار است؟ هیچ یک از انواع تصمیم گیری، تصمیمی درست را ضمانت نخواهد کرد؛ اگرچه هرچه افراد درگیر 
در تصمیم گیری بیشتر باشد، توجه به گزینه های مختلف و در نتیجه دستیابی به تصمیمی بهتر محتمل تر خواهد 

بود. فارغ از نوع تصمیم گیری، یک تصمیم درست باید براساس موارد زیر باشد:
- افراد به راحتی تسلیم نظر دیگری نشوند و به نظرات سایرین توجه داشته باشند.

- افراد آگاه و با تجربه و مشــتاق در زمینه موضوع تصمیم گیری، شرکت داشته باشند؛ چراکه گاهی اوقات 
شرکت افراد ناآگاه، عمال موجب تاثیرات منفی و معکوس خواهد شد.

- جو موجود به صورتی باشد که موضوعات و ایده ها بدون ترس و واهمه از تالفی و خجالت مطرح شود.
- با اتفاق آرای اعضای گروه، مشخص شود که چه نوع و چه موقع کدام نوع تصمیم گیری اتخاذ شود.

- مدیران زمان و موضوع تصمیم گیری را خیلی واضح مطرح کرده و هیچ ابایی در انتخاب نوع تصمیم گیری نداشته باشد.
- باید به یاد داشــته باشــیم که یک تصمیم گیری مناسب، تصمیمی اســت که نوع آن با توجه به اهمیت 

موضوع، محدودیت زمانی و موقعیت اتخاذ شود.
مترجم: فاطمه احمدی
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