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رفتار مصرف کننده 
در هنگام خرید

در دو قسمت قبل تالش کردیم تا شما 
خواننده این مطلب را با مقوله بازاریابی 
عصبی به عنوان یکی از روش های نوین و 
تاثیرگذار بازاریابی جدید دنیا و همچنین 
ابعاد فنی آن آشنا کنیم. اما این قسمت 
یعنی بخش سوم این مقاله، به تجزیه 
و تحلیل رفتارهای مصرف کنندگان 
می پردازد، چرا که هر بازاریابی 
باید با آشنایی از ذائقه و رفتارهای 
مصرف کننده ها، شیوه کاری اش را انتخاب 
کند.

 مهدی رمضان

)بخش سوم(

مصرف کننــده بر اســاس تجربه خریــد،  تصویر 
ذهنی اش از محصول و میزان آشنایی با نام محصول 
تمایل خود را از خرید به صورت ناخودآگاه تعیین 
می کند. به عنوان نمونــه واکنش افراد برای خرید 
یک برند موبایل ناآشــنا، عدم اطمینان به آن است 
اما در صورتی که برند بارها در تبلیغات و رسانه ها 
به او یادآوری می شــد تمایل بیشتری برای بررسی 
آن محصول که دیگر در ذهن او ناشــناخته نیست 

وجود خواهد داشت.
سیســتم تصمیم گیری نوع یک توسط کانمن به 
عنوان یکی از اجرای تفکر ســریع معرفی شده است. 
تصمیم گیری بر اساس احساسات و تجارب سیستم 
نوع یک اســت، در حالی که دوم در حقایق و منطق 
اســتوار اســت. نوع اول به درک وابسته است اما نوع 
دوم بر انطباق با قوانین مربوط به منطق استوار است.

سیستم یک اشاره بیشتر به نوع پردازش ناخودآگاه 
دارد در حالی که سیستم دوم معتقد است که پردازش 
آگاهانــه انجام می پذیرد، تفاوت این دو سیســتم بر 
اساس تفاوت بین پردازش و ظرفیت ذخیره سازی این 
دو است. این سیستم نوع یک مدل خرید با توجه به 

بسته بندی را بهتر مطرح می کند.
در ایــن مــورد، سیســتم یک بر احســاس ها و 
برداشــته های ذهنی متمرکز است و سیستم دو به 

نظرات و اقدامات متمرکز خواهد بود.

 عوامل تصمیم گیری مشتری در بسته بندی
در حالی که تحقیقات مرسوم بازار از تکنیک های 
قدرتمند مانند نظرسنجی، مصاحبه ها و بحث های 
گروهی اســتفاده می کنند، اوکانــل گفت: »علوم 
اعصاب شــروع بــه ارائه برخــی از امکانات جدید 
کرده اســت که به بازاریابان در درک محرک های 
تصمیم گیری که بیشــتر بر پایه شــهود هستند تا 
اســتدالل یا تجزیــه و تحلیل کمــک می کنند.. 
تکنیک های علوم اعصاب، مانند اسکن مغز و ردیابی 
چشم، پاسخ های مردم را به طور غیرمستقیم و نه 

به طور مستقیم می سنجند.«
 اوکانل یک مرور کلی از علــوم اعصاب، انطباق 
آن و ارزش آن برای تحقیقــات بازار، تکنیک های 

خاص، و نمونه هایی از برنامه هــای کاربردی ارائه داده 
اســت. او نتیجه گرفته اســت، در حالی که روش های 
علوم اعصاب یک افزودنی مفید به روش های تحقیقات 
متعارف بازار هســتند، بینش بیشتری را می توان برای 
پاسخ مصرف کنندگان به مارک ها و بازاریابی، در زمانی 

که هر دو نوع روش ترکیب می شوند، به دست آورد.
به عنوان نمونه زمانی که برای مشــتری تعداد زیادی 
انتخاب در دســترس باشــد، موجب اضطراب می شود 
و تصمیم گیــری او را فلــج می نماید. بــه همین دلیل 
نبایســتی تنوع زیاد در بســته بندی برای یک محصول 

به وجود آورد.
در آزمایشــی یک خواروبارفــروش روی یک میز یک 
ردیف جدیدی از مرباها را در 24 نوع مختلف گذاشــت 
و نمونه هم ارائه داد. 60 درصد مشــتریان ایســتادند و 
مرباها را تســت کردند اما فقط 3 درصد از مشــتریان 
خرید کردند. روز بعــد مغازه دار 6 نوع مربا را روی میز 
قرار داد و 40 درصد مشــتریان مکث کردند و ایستادند 
و 30 درصــد آنها خرید کردنــد. دومی تصمیم کنترل 
پذیر  تری بود. در بسته بندی در حجم و تنوع ویژگی های 

بسته نیز بایستی این موضوع را در نظر گرفت.

 کیفیت تصاویر
تصویر یک محصول به دلیل اینکه مســتقیم توســط 
قســمت بصری مغز انسان تجزیه می شــود اثر گذاری 
بیشــتری نسبت به متنی دارد که در مورد آن محصول 
نوشته می شــود. از طرفی هر چه کیفیت یک محصول 
بهتر باشــد به صورت ناخودآگاه ایــن تفکر را در ذهن 
کاربر ایجــاد می کند که کیفیت ایــن محصول چگونه 
اســت، نکته دیگر این اســت که به دلیل مجازی بودن 
فروشگاه، ایجاد حس اعتماد بین کاربر و سایت یک امر 
مهم است که با باال بردن کیفیت تصویر، حس واقعی تر 

و ملموس تری در ذهن کاربر ایجاد می شود.

  علم اعصاب درباره مصرف
یکی از کشــفیات مهم علم اعصاب کــه می تواند در 
مورد مصرف کننده به کار رود، آن اســت که حدود 95 
درصد تصمیماتی که ما می گیریم، غیرآگاهانه هستند. 
بنابراین، کنار گذاشتن احساســات مان در زمان خرید 
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ادامه دارد...

عمال غیرممکن است. اما این چه ارتباطی با توسعه 
محصوالت و بسته بندی دارد؟

زمانی که مصرف کننــده 100 درصد منطقی به 
نظر نمی رســد، کسی که زمان زیادی را صرف فکر 
کردن روی تمام خریدهایش می کند و خریدش را 
تنها بر مبنای تجزیه و تحلیل سود و زیان محصول 
می گذارد و بصری و احساســی به نظر می آید یک 
مدل بســیار واقعی و پیچیده بعضی از ســوالهای 
بزرگ بازاریابی پاسخ داده می شوند، اما بقیه ماجرا 

مربوط به ناخودآگاه ماست.
پاسخ به این ســؤاالت ممکن است کلیدی برای 
درک یکبار و برای همیشه از اینکه مصرف کنندگان 
چطور فکر می کنند و خواسته واقعی آنها چیست، 
باشــد. به همین دلیل است که شناخت ناخودآگاه 
مصرف کننده و پیدا کردن بهترین راه برای ارتباط 
گرفتن با آن، برای شــرکت هایی که به دنبال یک 
جایگاه همیشــگی در بازار هستند، بسیار اهمیت 

دارد.

 درک ناخودآگاه مشتری
بازاریابــی عصبی بــه طور گســترده ای برای 
توسعه محصوالت و بســته بندی که برای نیازها 

و خواســته های مصرف کننده جذابتر و مناسب تر 
باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

برای درک اینکه فرآیند بسته بندی چطور در ذهن 
افراد عمل می کند اولین قدم مورد نیاز برای افزایش 
شــانس یک محصول برای دیده شدن و برانگیختن 
احساسات خاصی در مصرف کننده است که به خرید 

بهتر و استفاده از تجارب کمک می نماید.

 چطور به محصول توجه می شود
یکی از چالش های بزرگ برای برندهای کاالهای 
مصرفی، این اســت که کاالهایشان را مورد توجه 
مشــتری قرار دهند، به هر حال قفســه ها شــلوغ 
هســتند و به طور فزاینده ای همگن هستند. قبل 
از آنکه بدانیم چطــور توجه مصرف کننده را جلب 
نماییم الزم اســت بدانیم کــه دو نوع توجه وجود 

دارد که به دو روش تنظیم شده اند و عبارتند از:
- توجه از باال به پایین: زمانی اســت که شــما 
مخصوصا تمرکــز توجه خــود را تغییر می دهید، 
بــرای مثال زمانی که دنبــال کلید منزل خودتان 
می گردیــد. زمانی که مصرف کننــده دنبال کاالی 
خاصی می گردد، فرآیند ذهنــی او طوری تنظیم 

می شــود تا او دنبال نشانه های آن محصول بگردد. 
بنابراین بهترین راه برای جلب توجه آن اســت که 
بدانیم مشــتری دنبال چه چیزی اســت و دقیقا 
همان چیزی را که می خواهد به او پیشنهاد بدهیم. 
به عالوه، کاال را در جایــی قرار دهیم که احتمال 

دیده شدن آن بیشتر است.
- توجــه از پایین به باال: زمانی اســت که تمرکز 
توجه شما بدون اراده شما و توسط محرک بیرونی 
تعییر می کند، که به طور طبیعی توجه بیشــتری 
به آن ســو منعطف می شود. در این مورد، بهترین 
گزینه برای جلب توجه مشتری استفاده از عناصری 
اســت که کاالی شما را چشمگیرتر از خود محیط 
نشــان دهد، به عبارت دیگر، آن ها را در مقایسه با 
دیگر محصوالت در آن قفســه یا طبقه، برجســته 

نشان دهد.

 آشنا بودن محصول یا ابتکار؟
یک خط تمایــز ظریف بین میزان آشــنا بودن 
و ابتــکار الزم برای برانگیختن عالقه و خواســت 

مصرف کننده وجود دارد.
زمانــی کــه یک محصــول بیش از حــد برای 
مصرف کننــده آشناســت، می توانــد منجر به 
احساس دلزدگی شود و کاهش عالقه را در پی 
داشــته باشد. از طرف دیگر، ابتکار بیش از حد 
می تواند باعث شــود محصول مورد نظر متناسب 
با رده خود به نظر نرسد و حس ناراحتی و سختی 

ایجاد نماید.
نام هــای تجاری موفق تعادلی میان آشــنا بودن 
و ابتــکار الزم برای محصوالتشــان پیدا می کنند. 
در کل محصــوالت آنها مشــخصاتی دارند که آنها 
را تــا جایی که جالب به نظر برســند، جدید جلوه 
می دهد و همزمان آنقدر آشــنا به نظر می رسند تا 

در مصرف کننده حس راحتی را ایجاد نمایند.

 پردازش آسان
احساســات مثبت و منفی هر دو می توانند توجه 
مصرف کننــده را بــه یک محصول خــاص معطوف 
سازند. این موضوع جدیدی نیست که این احساسات 
تحت تأثیر رنگ و شکل بسته بندی، قیمت محصول 
و پیامی که منتقل می کند هستند. نکته در اینجاست 
که میزان ســهولتی که مغز ما اطالعات محصول را 
پردازش می کند نیز، احساســات تولید شده را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
زمانــی کــه مشــخصات محصول توســط ذهن 
مصرف کننده بدون زحمت زیاد پردازش می شوند، 
مشــاهده ظهور حس آشــنا بودن و اعتماد طبیعی 

است.
محصوالتی که بیش از حد خالقانه هستند و اغلب 
موجب حس ناراحتی و سختی می شوند همانطور که 
در بخش آشــنا بودن ابتکار توضیح دادیم می توانند 
ایــن نکته منفی را از طریق راهکارهایی که پردازش 
را توســط مغز تســهیل می کنند، تعادل بخشند. به 
عالوه، نام های تجاری جدید و محصوالت در بازار که 
امتیاز تجربه شدن توسط مصرف کنندگان را نداشته اند، 
همچنین می توانند با کمک گرفتن از فرآیند پردازش 

آسان، در جای خود در بازار باقی بمانند.

 ارزش رده کاال
تقریبا تمام محصوالت بــه گروه هایی طبقه بندی 
می شوند، هم در قفســه سوپرمارکت و هم در ذهن 
مصرف کننــده و مادامی که این پروســه ناخودآگاه 

است تصمیم گیری را آسان می سازد.
اینکه بقیه دســته های انتخاب هایمــان را حذف 
کنیم بسیار آسان تر و سریع تر است تا اینکه در زمان 
تصمیم گیری تمام انتخاب هــا را یکی یکی ارزیابی 
کنیم. امام چطور می توان این موضوع را در توســعه 

یک محصول مد نظر قرار داد؟
رابطه حســی کــه مصرف کنندگان بــا هر طبقه 
کاال برقرار می ســازند ممکن است بر رابطه ای که با 
خود کاال برقرار می ســازند تأثیر بگذارد. برای دسته 
کاالهایی که به خوبی در ذهن مصرف کننده تعریف 
شده اند مانند خمیردندان و نوشیدنی های غیرالکلی 
کــه جایــگاه قرارگیــری آنهــا در ارزش رده کاال 
مرتبط تر است ممکن است در هنگام انتخاب دارای 
مزیت هایی باشــند برای دســته هایی که به خوبی 
تعریف شده نیســتند. کاالها با جاگیری مبتکرانه تر 
اغلب پاســخ های حسی شدیدتری را باعث می شوند 
به این دلیل که آنها به مصرف کننده در درک مفهوم 

دسته جدید کمک می کنند.

تولید تخصصی انواع سررسید
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توسعه صنعت 
چاپ در بسته بندی، 
شتابان اما ناکافی

بارها این جمله کلیشه ای را شنیده ایم 
که چرا محصوالت ذیقیمت کشور خود را 
به صورت فله ای صادر می کنیم. این جمله 
را بارها از زبان مسئوالن دولتی و بخش 
خصوصی در همایش ها و مناسبت های 
مختلف شنیده ایم اما با این وجود در 
این مجال قصد دارم تا یک بار دیگر این 
سوال کلیشه ای اما بنیادین و مهم را طرح 
کنم؛ سوالی که به نظر می رسد مسئوالن 
دولتی به طرح آن عالقه بیشتری دارند تا 
به پاسخ درخور برای آن. به راستی چرا 
ما که در محصوالتی خاص مانند زعفران 
که دارای مزیت نسبی هستیم اینگونه 
تولیدات ارزنده خود را به چوب صادرات 
فله ای بسته ایم و آتش به ارزش نسبی مان 
زده ایم و تولید خاک و بوم خودمان را 
در جهان به نام اسپانیایی های بیگانه 
کرده ایم؟ پاسخ این پرسش را بدون 
شک همه می دانیم: ضعف ما در صنعت 
بسته بندی و چاپ محصوالت چاپی که 
یکی از شاخه های مهم صنعت بسته بندی 
است موجب این خسران شده است. اما 
من در این مجال می خواهم از زاویه ای 
دیگر به ماجرا نگاه کنم.

  اصغر قاسمی

 تعییرات مهم در صنعت چاپ و بسته بندی
به اعتقاد من صنعت چاپ در محصوالت بسته بندی 
در خالل سال های گذشته دستخوش تغییراتی شده 
اســت که نباید از نظر دور داشــت. نباید مرتب یک 
ســوال تکراری و مجموعه ای از انتقادها را به صورت 
زنجیره ای تکرار کرد و به نتیجه مشــابهی رســید. 
واقعیت این است که علی رغم ضعف های بسیاری که 
صنعت چاپ ما در محصوالت بسته بندی با آن رو به 
رو بوده اســت در سال گذشــته این صنعت توانسته 

است گام های مهمی را در این شاخه بردارد.
شــاید یکی از مهم ترین دلیل هایش این باشد که 
با گســترش اینترنت و مطالعه مجازی و مواردی از 
این قبیل صنعت چاپ از بازار چاپ و نشر کتاب و 
روزنامه دل کنده شــد و همین دغدغه موجب شد 
تا چاپگران ما بیش از گذشــته به شاخه های دیگر 
بیندیشند؛ شــاخه ای که از قضا کشور ما پتانسیل 
خوبــی هم در آن دارد: چاپ بــر روی محصوالت 

بسته بندی. یا همان چاپ  بسته بندی، 
در ســال های گذشته انبوهی از محصوالت از قبیل 
محصوالت دارویــی، محصوالت ســیم کارت و... در 
کنار بســته بندی، محصوالت کشــاورزی بازار بکری 
را برای صنعت چاپ ایجاد کرده اند. البته بخشــی از 
این محصــوالت مانند دارویی از گذشــته نیز وجود 
داشته اند اما گســترش محصوالتی مانند سیم کارت 
و... نیازهایــی تــازه ای بوده که طی یــک تا دو دهه 

گذشته برای صنعت چاپ ایجاد شده است.
این شرایط موجب شده اند تا سهم تولیدات چاپگران 
کشــور از نیازهای مصرفی داخل رو به افزایش نهد. 
این موضوعی اســت که اغلب در مباحث مطرح شده 
در مورد صنعــت چاپ و بســته بندی مغفول نهاده 

از انتقادهای کلیشه ای عبور کنیم
می شود. البته که ســهم چاپگران ما سهم قانع کننده ای 
نیست و باید افزایش یابد، البته که چاپگران ما می توانند 
و باید که به سمت توســعه توان خود برای کسب سهم 
بیشــتری از ظرفیت داخلی و برآوردن نیازهای مصرفی 
چاپ بســته بندی حرکت کنند، اما این موضوع را نباید 
مغفول گذاشت که صنعت چاپ در سال های گذشته رو 
به جلو پیش رفته است و گام های برداشته شده را نباید 

کم ارزش جلوه داد.

 فرصت نومیدی صنعت چاپ از بازار نشر
در ســال های گذشــته چاپگران نومید از بازار نشر به 
سوی بازار بســته بندی سوق داده شدند و در این مسیر 
مجبور شــدند تا به نوسازی ماشــین آالت قدیمی خود 
بپردازنــد و اقدام به واردات ماشــین آالت جدید کنند، 
اگرچه ماشین آالت وارد شده به کشور آن چیزی نیست 
که ما را در رقابت با تولیدکنندگان منطقه یاری دهد اما 
برای پاســخ به نیازهای بازار داخلی تاکنون پیش رونده 

بوده است.
برای اثبات این مدعا به ســختی می توان به آمار دقیق 
و درستی دست یافت، آمار همانگونه که گریبان مسائل 
کالن اقتصادی کشــور از نرخ تــورم تا تولیدات صنعتی 
و کشــاورزی را گرفته، در بخش چاپ و بسته بندی هم 

مشکل زاست.

 آمارها چه می گویند؟
اگر سری به ســایت رسمی وزارت صنعت که در واقع 
یکی از نهادهای مســئول در مورد صنعت بســته بندی 
و شــاخه های آن اســت بزنید می بینید که متاســفانه 
هیــچ آماری در مورد تولیدات داخلی به جز دو رشــته 
وجــود ندارد و تنها بخش فعــال آن مربوط به آمارهای 
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بین المللی اســت که آن هم البته ترجمه هایی 
است از تولیدات کشورها و نهادهای بین المللی. 
اما با کنار هم گذاشتن برخی از آمارها می توان 
بــه برخی آورده های آماری به صورت تقریبی و 

ذهنی دست یافت.
بر اســاس برخــی آمارهایی کــه انجمن ها و 
اتحادیه های مربوطه نشــر داده انــد که البته با 
توجه به ضعف آمارگیری این نهادهای صنفی به 
دلیــل محدودیت امکانات در آمارگیری چندان 
قابل اتکا و بدون خطا نیســتند، تا پیش از رقم 
خوردن تحــوالت باال گفتــه در زمینه واردات 
ماشــین آالت جدید و... درآمــد این صعت در 
حدود 650 میلیون دالر بوده اســت. با شتاب 
گرفتن تغییرات، تعریف بازارهای داخلی جدید 
و کاهش وابستگی صنعت چاپ به بازار نشر به 

950 میلیون دالر رسیده است.
اما نکته جالب این اســت که چاپ افست 40 
درصــد درآمد 650 میلیون دالری گذشــته را 
در اختیار داشــته است و 15 درصد آن مربوط 
به چاپ فلســکو بوده است. این در حالی است 
که ســهم چاپ فلسکو در یک دهه اخیر به نحو 
بارزی افزایش افته اســت که بیشتر تحت تاثیر 

افزایش بازارهای مصرف جدید است.
در این باره اظهارات مسئوالن وزارت ارشاد قابل 
تأمل است. آن ها معتقدند که 80 درصد از گردش 
مالی صنعت چاپ مربوط به انواع بسته بندی است 
و تنها پنج درصد آن را چاپ کتاب و 15 درصد را 

نشریات دیگر شامل می شود.
با کنــار هم نهادن برخی آمارهای دیگر نتایج 
جالب توجه تری به دست می آید. به گفته برخی 
از مسئوالن میزان واردات انواع محصوالت چاپی 
ساالنه در حدود 3 هزار میلیارد تومان است. این 
در حالی اســت که بر اســاس برخی تخمین ها 
میزان گردش مالی صنعت چاپ در ایران حدود 
10 تا 12 هزار میلیارد تومان اســت. این آمارها 
در صــورت دقت نشــان می دهند کــه واردات 
برخالف همه بزرگ نمایی ها که از سوی برخی 
منتقدان مطرح می شــود و شاید از سوی خود 
چاپگران و اهالی این صنعت هم تکرار می شود، 
تنها ســهم کوچکی از بازار داخلی را دارد و این 

تولیدکنندگان کشور هستند که توانسته اند بخش 
مهمــی از نیاز داخلی را برآورده ســازند و از این 

پتانسیل مناسب بهره برند.

 ایران می تواند جایگاه مناســب خود را 
در جهان بیابد

با همه مشکالتی که هست، مفهوم این آمارها 
و این مدعا این نیســت کــه صنعت چاپ ما در 
جایگاه مناســبی در صنعت بسته بندی ایستاده 

است.
نگاهی به وضعیت صنعت چاپ در بســته بندی 
جهان نشان می دهد که ارزش تولیدات این بازار 
درســال 364 میلیارد دالر اســت. در این میان 
عربستان و ترکیه توانسته اند با سرمایه گذاری های 
مناسب سهم خوبی از این رقم را از آن خود کنند 
و به عنوان دو کشور مطرح در این صنعت قلمداد 
می شوند که یکی از بازارهای مصرف این کشورها 
ایران است. این در حالی است که ایران می تواند 
با ســرمایه گذاری های بیشتر قدرت خود را به رخ 

این کشورها بکشد.
البته نباید فراموش کرد که برای رســیدن به 
نیست  تنها سرمایه گذاری  این  پیشرفتی  چنین 
که اهمیت دارد. تجربه سال های گذشته نشان 
داده اســت که با وجــود ســرمایه گذاری های 
صورت گرفته و ورود ماشین آالت چاپ مناسب 
برای بســته بندی، نداشتن اســتراتژی صنعتی 
مناســب و دانش الزم موجب شده است تا این 
ســرمایه گذاری ها بــه نتیجه نرســد به عبارت 
بهتــر آنچه صنعــت چاپ در بســته بندی نیاز 
کار  بهره وری نیــروی  بهره وری مدیریــت،  دارد 
و بهره وری ســرمایه است، ســه حلقه ای که به 
نظر نمی رســد وزارت صنعت کشور با توجه به 
بروکراســی حاکم بر آن و ســاختار فرسوده و 
ســنگین آن بتواند کار زیادی را در این زمینه 
انجام دهد. خود چاپگــران در قالب اتحادیه و 
انجمن هــای تخصصی باید بتوانند این کار مهم 

را به سرانجام برسانند.
عالوه بــر این که تولیدکنندگان شــاخه های 
مختلــف بــه ضرورت بســته بندی با شــکل و 
شــمایل چاپی مناســب پی برده انــد و همین 

موضوع پتانســیل بازارداخلی را گســترش داده 
اســت. در ســال های گذشــته تعدادزیــادی از 
ماشین آالت چاپ فلکسو و روتوگراورهای مطابق 
با تکنولوژی روز وارد کشور شده است. همچنین 
ســرعت واردات تجهیزات چاپ لیبل و شرینک 
اســلیو به اندازه ای زیاد است که نیروی کار را با 

مشکل یادگیری مواجه کرده است.

 ضرورت ترجمه دانش پیشرفته چاپ
 بنابراین این بازار بدون شــک بازاری است که 
در صورت گســترش فعالیت چاپگران ما با تنوع 
بخشی به محصوالتشــان، می تواند بازار چاپ را 
در دهه هــای پیش رو همچنان ســر پا نگاه دارد 
و تغذیه ســازد. اما برای ایــن کار ما نیاز به یک 
نهضــت ترجمــه در بخش تولید دانــش داریم. 
بخش مهمی از ماشــین آالتی که در حال حاضر 
وارد این صنعت شــده اند نیــاز به دانش وارداتی 
دارند که هنوز این کار صورت نگرفته اســت. به 
طور مثال در مورد چاپ شــرینک اســلیو شاهد 
بوده ایم که بــه دلیل نا آشــنایی چاپگران ما با 
این ماشین خســارت هایی را به وجود آورده اند. 
ب رأی ایــن کار عــالوه بر مدیــران این نیروی 
کار نیــاز به آموزش هــای الزم دارند که ترجمه 
انبوهی از کتاب ها و فیلم های آموزشی برای آنها 

راه گشاست.
از ســوی دیگر فعاالن این عرصــه باید با آخرین 
تحوالت این صنعت در جهان از بعد استراتژی های 
جدید صنعتی آشنا شوند. ما باید بازارهای منطقه 
و جهان را بشناسیم و بدانیم که در چه بازاری قرار 
است به رقابت بپردازیم. برای این کار نیاز داریم تا 
از انجمن های صنفی گســترده ای برخوردار شویم 
که قادر باشــد عالوه بر تعامل با نهادهای دولتی، 
نیازهای تخصصی و دانشــی چاپگــران را برآورده 
ســازد. این انجمن می تواند با تشکیل زنجیره ای از 
شــرکت های معتبر خصوصی و خود نهاد و تدوین 
یک اســتراتژی مناســب، از حضور شــرکت های 
ســودجویی کــه دارای تخصص الزم نیســتند و 
از وضعیــت آشــفته فعلی و عطــش صنعت چاپ 
برای واردات ماشــین آالت و تجهیــزات مورد نیاز 

سوءاستفاده می کنند جلوگیری کند.

ش
زار

گ



13
95

ی 
 د

/1
43

ره 
شما

ش
زار

گ

244

با نگاهی به روند صنعت چاپ و 
بسته بندی درمی یابیم که پس از جنگ 
تحمیلی تحول چشگیری در رشد این 
صنعت ایجاد شد و بسیاری از صاحبان 
سرمایه اقدام به سرمایه گذاری در 
حوزه های همچون کتاب، مطبوعات، چاپ 
و بسته بندی داشتند. طولی نکشید که تیر 
نابودی به قلب این صنعت نشانه گرفته 
شد.
با اعمال تحریم های اقتصادی علیه 
ایران، وضعیت رکودی حاکم بر کشور 
موجب شد تا بسیاری از دست اندرکاران 
به سمت ورشکستگی پیش روند. با 
تحمیل تحریم های ناعادالنه به ایران، ورود 
دستگاه های نوین و سرمایه گذاری جدید 
در کشور محدود شد و چاپخانه ها تالش 
کردند تا با دستگاه های موجود نیازهای 
روزمره صنعت چاپ را برطرف کنند.

  هانیا کیوان

بسته بندی، 
حلقه گمشده 
صنعت چاپ

بررسی آمارهای موجود در صنعت بسته بندی و مقایسه 
آن با کشــورهای دیگر نشان می دهد که ســهم ایران در 
صنعت جهانی بسته بندی بســیار ناچیز است. پائین بودن 
جایگاه ایران در صنعت بسته بندی و نبود چشم انداز روشنی 
از رشــد این صنعت می تواند تبعات منفــی برای اقتصاد 
کشور به دنبال داشــته باشد. صنعت بسته بندی به عنوان 
توانمندســاز بخش های اقتصادی عمل می کند. ضعف در 
این صنعت می تواند آســیب های جدی به سایر بخش های 
اقتصادی وارد سازد. بسته بندی به عنوان یک صنعت نقش 
بسیار زیادی در اشتغال و افزایش درآمد ملی دارد. بسیاری 
از کشورهای جهان در تالش هستند از این بازار رو به رشد 
جهانی ســهم قابل توجهی را از آن خود کنند. در این میان 
تاکنون کشورهایی همچون امریکا، چین و ژاپن توانسته اند 
جایگاه ممتازی در این بازار به دســت آورند. صنعت چاپ 
یکی از موارد ضروری در کشور برای نشر اطالعات به شمار 
می آیــد، این در حالی اســت که این صنعت با مشــکالت 
عدیده ای مانند علمی نبودن صنعت چاپ، قوانین سنگین 
مالیاتی و به روز نبودن ماشین آالت چاپ مواجه است. در این 
راستا به گفت وگو با صاحبان فن در این صنعت پرداخته ایم 

که در ذیل می خوانید.

 رقابت نفس گیر صنعت چاپ با فن آوری های نوین
در این راســتا علی یزدان پناه فدایی، مدیرعامل چاپ 
ریحان در گفت وگو با خبرنگار نشریه چاپ و نشر، عنوان 
کرد: رکود اقتصادی طی این سال های اخیر صنعت چاپ 
را به ورطه نابودی کشــانده اســت. در حالی  که روزهای 
پســابرجام را در حال ســپری کردن هستیم اما کماکان 
شــاهد رکود در تمامی بخش های اقتصادی هستیم که 
موجبات کســادی در بازار چاپ و همچنین بسته بندی 

نیز شده است
وی با اشــاره به رکود اقتصــادی و تاثیر آن بر چاپ و 
صنعت بســته بندی گفت: وضعیت موجــود اقتصادی بر 
بــازار عرضه و تقاضا در چاپ و بســته بندی نیز بی تاثیر 
نبوده اســت چرا که با کاهش تقاضــا برای چاپ کتاب، 
مجله، روزنامه و کاتالوگ عمال چاپخانه ها از رونق سابقی 

که داشتند دیر برخوردار نیستند.

مدیرعامل چاپ ریحان در این خصوص خاطرنشــان کرد: 
در این عرصــه، چاپ، رقابتی نفس گیر بــا تلفن های همراه 
هوشمند، تبلت ها و رســانه های اینترنتی دارد. به بیان دیگر 
ظهور فن آوری های نوین رســانه ای منجر به کاهش حجم و 
ارزش تولیدات چاپی در بازار جهانی نشر و رسانه شده است.

وی در ادامه افزود: صنعت بســته بندی به عنوان توانمندساز 
بخش های اقتصادی عمل می کندو ضعف در این صنعت می تواند 

آسیب های جدی به سایر بخش های اقتصادی وارد سازد.
یزدان پناه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان جهانی 
بســته بندی با هدف تقویت و توســعه فن آوری، علمی، فنی 
و مهندســی در این بخش و دسترســی آسان مصرف کننده 
به کاال تأســیس شــده و نقش موثری در توســعه تجارت 
بســته بندی و ترغیب و ایجاد انگیــزه در تولیدکننده برای 

تحقیقات بیشتر دارد.

 بسته بندی؛ پلی برای ارتباط مشتری و کاال
راشین نورمحمدی، مدیر تولید پیش از چاپ یک شرکت 
تبلیغاتــی در خصــوص وضعیت فعلی چــاپ توضیح داد: 
برخی نیروهای انسانی که در چاپخانه ها فعالیت می کنند، 
لزوما از تخصص الزم برخوردار نیســتند و این عدم آگاهی 
کافی و الزم در دوران تحریم ها نمود پیدا کرد و بســیاری 
از فعاالن این صنعت را به ســمت ورشکستگی سوق داد. 
چرا که بعد از اعمال تحریم ها بســیاری از چاپخانه داران 
کــه اقدام به خرید دســتگاه از کشــورهای اروپایی کرده 
بودند طریقه استفاده از آن را یا نداشتند و در صورتی هم 
که آموزش دیده بودند بعد از خرابی آن، دیگر راهی برای 

استفاده دوباره از دستگاه ها را نداشتند.
وی در ادامــه عنوان کرد: هر صنعــت یا حرفه ای که قصد 
پیشرفت داشته باشد باید دست اندرکاران آن صنعت یا حرفه، 
تحت پوشــش آموزش های الزم قــرار بگیرند. با این توضیح 
می توان چنین نتیجه گرفت کــه یکی از معضالت چاپ در 
کشور، کمبود آموزش در همه بخش های آن )آکادمیک، فنی 

و حرفه ای( است.
نورمحمــدی در این راســتا خاطرنشــان کــرد: البته در 
گوشــه و کنار، برخی از این آموزش ها انجام می شــوند، اما 
به صورت خودجوش هستند؛ بنابراین در حوزه چاپ، آموزش 
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سیســتماتیک وجود نداشته و ندارد. به نظر می رسد 
چــون بخش عمــده ای از این آموزش هــا، صنعتی 
هســتند، مغفول مانده اند. از جملــه این آموزش ها 
می توان به نحوه کار کردن، شیوه رعایت استانداردها، 
آشــنایی با آخرین متدهای فرآیند چاپ، تازه ترین 
تکنیک های بسته بندی و ارائه ایده های نو در حوزه 

چاپ که دوستدار محیط زیست باشند، اشاره کرد.
این کارشناس صنعت چاپ در ادامه به تاثیر تحریم ها 
بــر صنعت چاپ اشــاره کرد و گفت: با بسته شــدن 
بیشتر حلقه تحریم ها در سال جاری، بحران در زمینه 
دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز در صنعت چاپ شکل 
جدی به خود گرفته اســت. اما بــا توجه به موقعیت 
کشــور و برنامه های راهبردی اقتصادی و سیاســی، 
سرمایه گذاری در تولید برخی مواد مصرفی در صنعت 
چاپ )مانند کاغذ و مقوا و انواع فیلم های بسته بندی( 
اهمیــت راهبــردی دارد. در زمینــه تولید فیلم های 
بســته بندی نیز ایران می تواند با استفاده از مواد اولیه 
داخلی، به بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده فیلم های 
بســته بندی در منطقه تبدیل شود، ولی شرکت های 

ترکیه ای همین فرصت را نیز از ایران ربوده اند.
نورمحدی در ادامه به اهمیت و تنوع بســته بندی 
کاالهای مصرفی اشــاره کرد و افزود: امروزه در دنیا 
ارتباط بین کاال و مشــتری را چاپ و بســته بندی 
تعیین می کند و شــما وقتی به یک ســوپرمارکت 
تشــریف می برید در وهله نخســت، ظاهر کاال که 
شامل چاپ و بسته بندی است شما را جذب می کند 
و کیفیت درون بسته بندی در درجه دوم به مشتری 
ثابت می شود. لذا بر این اساس است که متاسفانه در 
زمینه صادرات تاکنون موفق نبوده ایم و نتوانسته ایم 

بازارهای رقیب را از آن خود کنیم.

 رابطه چاپ و بسته بندی
در ادامه این گزارش به گفت وگو با یکی از طراحان 
و کارشناســان چاپ پرداخته ایم که صنعت چاپ را 
در ایــران جوانی نوپا می داند کــه راه درازی را باید 
برای تکامل بپیماید، آزاده جوانپور، طراح جوانی که 
تاکنون طراحی بســیاری از کاالهای تبلیغاتی را بر 
عهده داشته است به خبر نگار می گوید: با نگاهی به 
روندی که صنعت چاپ از ابتدا تاکنون پیموده است 
می توان گفت در حال حاضر روندی روبه رشد دارد

وی خاطرنشــان کــرد: هرچند فــرازو فرودهای 
بســیاری در مسیر خود داشته است و در این راستا 
بســیاری از صاحبان ســرمایه و چاپخانه داران را با 
بدهی های ســنگینی مواجه ساخته اما در حاضر رو 

به رشد می باشد.
جوانپور با اشــاره به تحریم های اتخاذ شــده در 
ایران گفت: طی ســال های گذشته به دلیل شرایط 
تحریمی که با ان مواجه بودیم دچار شــرایط رکود 
اقتصادی شــدیم و اثــر آن را در کاالها و مواد اولیه 
مورد نیاز برای این صنعت شــاهد بودیم. چرا که در 
ابتدای راه صاحبان ســرمایه اقدام به سرمایه گذاری 
در ایــن صنعت کردند و توانســتند از رشــد قابل 
توجهی هم برخوردار شــوند. در آن زمان که بیشتر 
دستگاه ها از کشور آلمان خریداری می شد با اعمال 

تحریم ها مجبور به خرید از کشورهای دیگری همچون 
چین شدیم و یا از طریق واسطه گری نیازهای خود را 
مرتفع کنیم که چنین کاری هم موانع خود را داشت.

وی ادامــه داد: در آن برهه زمانی وارداتی که صورت 
می گرفت هزینــه گزافی را بــرای تولید کننده به بار 
داشــت و صرفه اقتصــادی نیز به همراه نداشــت لذا 
ســرمایه داران ســعی کردند از این بازار خارج شوند. 
چاپخانه داران قدیمی که سالها در این بازار کار کرده 
بودند بــا انبوهی از بدهی باقــی ماندند. صنعت چاپ 
با وجود این که یکی از صنایعی محســوب می شود که 
به راحتی می تواند اشــتغال زایی کند، به حال خود رها 
شده است. بی تردید مطالعه بازار و شناخت فرصت های 
ســرمایه گذاری مغفول مانده که بســیار هم هستند 
می تواند موفقیت سرمایه گذاری در این صنعت، به ویژه 
در حوزه چاپ بســته بندی را کــه روز به روز تقاضای 

مشتریان افزایش می یابد، تأیید و تضمین کند.
جوانپــور تصریح کرد: با توجه به اینکه در شــرایط 
پســا برجام قرار داریم شــرکت های خارجی عالقه به 
سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه مدلینگ بسته بندی 
و برندینگ دارند و در بخش هایی از قبیل فن آوری های 
تبدیلی بســته بندی های انعطاف پذیر، تولید فیلم های 
پلیمری، تولید مواد مصرفی مقوایی اســپتیک، تولید 
جعبه هــای مقوایی لوکس، تولید ظروف پالســتیکی 
لوکس، تولید انواع لیبل و برچسب، تولید مقوا و... که 
از جمله زمینه های مورد عالقه سرمایه گذاران خارجی 

در ایران است اقدامات بیشتری صورت گیرد.
این کارشناس هنری در ادامه به مدرن بودن بسته بندی 
و کاالهای طراحی شــده در ایران اشــاره کرد و افزود: تا 
حدی می توان گفت بسته بندی در ایران به استانداردهای 
جهانی نزدیک شده است البته باید عنوان کنم که که در 
زمینه بسته بندی ایران کودک نوپایی است که تازه گام 

نهادن را یاد گرفته و نیاز به آموزش بسیاری دارد.
وی عنــوان کرد: همان که پیش تر گفتم یک محصول 
با کیفیت می تواند با داشــتن یک بسته بندی با رعایت 
اصول برندینک و بازاریابی مناسب تاثیر بسیار باالیی در 
دید آحاد جامعه داشته باشد. اما آنچه در این میان جای 
تأســف دارد این است که بسیاری از صاحبان سرمایه از 
طراحان خود کار جدید نمی خواهند و خواستار کارهای 
کپی هستند که تقاضای بیشتری در این میان مردم دارد.

 رکود در صنعت چاپ
در ادامه جالل ذکایی، مدیرکل پیشین دفتر امور چاپ 
وزارت فرهنگ و ارشــاد و مدیــر گروه ترنج در خصوص 
وضعیت چاپ و صنعت بســته بندی اینگونه توضیح داد: 
اکنون وضعیت کســب و کار در صنعت چاپ از شرایط 
چندان مطلوبی برخوردار نیست و با مشکل های بسیاری 
رو به رو است. در حقیقت چاپ یک صنعت میان بخشی 
به شــمار می رود که با صنایع دیگر نیز ارتباط دارد. یک 
قسمت از این صنعت به حوزه فرهنگ، چاپ و مطبوعات 
مربوط می شود و بخش دیگر آن حوزه بسته بندی است. 
هر چقدر این مجموعه فعالیت جدی، گســترده و رو به 
رشدی داشته باشد، صنعت چاپ نیز با تاثیرپذیری از آن 
رشــد می یابد اما هر میزان در این بخش ها رکود وجود 
داشــته باشــد، به یقین این صنعت دچار توقف و رکود 

خواهد شــد که اکنون صنعت چاپ در این شرایط به 
سر می برد.

وی در ادامه به چالش های این صنعت اشاره کرد 
و گفت: مهم ترین مشــکل صنعت چاپ رکود حاکم 
بر بازار محسوب می شــود که امکان سرمایه گذاری 
را از آنها گرفته اســت زیرا چاپخانه هــا نمی توانند 
دســتگاه های چــاپ جدید تهیه کنند. اگر کشــور 
از حالــت رکود اقتصادی خارج شــود و در مســیر 
رونق و توســعه گام بگذارد بــه یقین صنعت چاپ 
خواهد توانســت خود را با اســتانداردهای روز دنیا 
هماهنگ کند و در این راســتا هــم بانک ها مایلند 
که این تســهیالت را در اختیار آنــان قرار دهند و 
نیز شــرکت های خارجــی عالقه مند هســتند که 
فن آوری های خود را وارد ایــران کنند. گلوگاه این 
صنعــت مانند دیگر صنایع ریشــه در رکود دارد به 
دلیل اینکه صنعت چاپ، حوزه ای میان رشته ای به 
شــمار می رود هرگونه رونق در دیگر صنایع، وامدار 

صنعت چاپ است.
ذکایی در ادامه به وضعیت بســته بندی اشاره کرد و 
افزود: اگر چنانچه صنعت چاپ در زمینه بسته بندی های 
انعطــاف پذیر بتواند ارتقا پیدا کند، کشــور بی نیاز از 
واردات در این حوزه می شود. در حوزه های دیگری که 
نیاز به بسته بندی های ســخت با موادی مانند مقوا و 
کارتن است، ارتباط تنگاتنگی با این صنعت وجود دارد. 
به یقین تمام حوزه ها بــه صورت حلقه ای به یکدیگر 
متصل هســتند. بنابراین اگر صنعت چاپ توسعه یابد 

دیگر صنایع نیز پیشرفت خواهند کرد.

 مدیریــت دولتی مانع اصالح ســاختار 
بسته بندی

در ادامه هانیه مرتضوی، کارشناس محیط زیست 
در خصوص بســته در مصارف غذایی و کشــاورزی 
اینگونه توضیح داد: به دلیل نبود بسته بندی گیاهان 
دارویــی که در روند تولید و کشــت و تجارت آن ها 
تاثیر بســزایی دارد، ســهم ایران از تجارت گیاهان 

دارویی در جهان بسیار اندک است.
وی با اشــاره به دلیل نبود اطالعات کافی و توجه 
نکردن بخش تولید و عرضه در زمینه تجارت گیاهان 
دارویی عنوان کرد: هیــچ اقدام خاص و تبلیغی در 
این راســتا صورت نمی گیرد، چــون این گیاهان به 
دلیل نداشتن استانداردهای الزم جهت تجارت سود 
زیادی به دنبال ندارد. بنابراین تبلیغی هم در مورد 

استفاده آن ها نمی شود.
مرتضــوی خاطرنشــان کرد: امروزه بــه دلیل عدم 
مدیریــت صحیح در بســته بندی گیاهــان دارویی، 
محصوالت ایران با محصوالت تولید ســایر کشورها از 
نظر کیفیت و بســته بندی تفاوت فاحشی دارد و باید 

برای کاهش این تفاوت ها تالش جدی صورت پذیرد.
وی گفت: متاسفانه در حال حاضر و با ساختارهای 
دولتــی، صنفــی کنونــی امــکان مدیریت بخش 
بسته بندی در کشــور وجود ندارد، با آنکه ضرورت 
آن کــم و بیش در میان مدیــران و عامه مردم جا 
افتاده، اما اســتراتژی مشــخص و هدفمند برای آن 

تعیین نشده است.
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چاپ بسته بندی، 
تنوع، کیفیت 
و فروش فوری

در بررسی کم و کیف فعالیت های 
تبلیغاتی باید گفت که تبلیغات یک 
فعالیت استراتژیک است که می تواند یک 
کسب و کار را به اهداف بازاریابی خود 
برساند. بازاریابی خود مبحث پیچیده ای 
است که نیاز به اطالعات و دانش تبلیغات 
دارد؛ بازاریابی خود از چهار مقوله 
اصلی کاال یا خدمات، روش های توزیع، 
قیمت گذاری و تبلیغات و اطالع رسانی 
تشکیل شده است؛ و هدف از آن تولید 
کاال یا عرضه خدماتی است که قیمت و 
کیفیت و مشخصات آن مناسب و مورد 
قبول مشتریان و مصرف کنندگان باشد 
و همچنین نیازهای آشکار و پنهان 
مصرف کننده را برآورده ساخته و برای 
تولید کننده رضایت مشتری، شهرت، 
سود و فروش بیشتر را به همراه آورد. 
بدین ترتیب هدف و برنامه ریزی از 
استراتژی های فعالیت تبلیغاتی به شمار 
می رود که از یک سو می توان از اهداف 
بازاریابی و تبلیغات به افزایش فروش در 
راستای رضایت کامل و تأمین نیازهای 
مصرف کننده بازار داخلی و افزایش سود 
برشمرد.
بر این اساس تولید کنندگان یا صاحبان 
کسب و کارها به تبع آن به دنبال ورود 
به بازارهای خارجی و افزایش سهم در 
بازار داخلی و خارجی می باشند. از سویی 
دیگر با تنوع و افزایش کیفیت محصوالت 
در راستای استراتژی بازاریابی مواجه ایم. 
همچنین در بازاریابی، تنوع محصوالت و 
افزایش کیفیت با رعایت مشخصات فنی 
و تأیید شده استاندارد را داریم که به 
دنبال آن رضایت کامل مصرف کننده و 
تأمین نیازهای او که هدف تبلیغات است 
را می توان نام برد.

گزارش یک گفت وگو
 با رضا حیدری

 بــه طور کلی هــدف از تبلیغات، فــروش فوری 
اســت. از این روی باید به معرفــی محصول، ایجاد 
آگاهی اولیــه، ایجاد تمایل و عالقه، ایجاد تمایل به 
ترجیح، تحریک به خرید و باالخره خرید را اشــاره 
کــرد. همچنین به ایجاد آگاهی کامل و توســعه و 
پــرورش اطالعــات و اصــالح اطالعات نادرســت 
مصرف کننده نســبت به محصول و ایجاد مقبولیت 
و پذیــرش در مصرف کننده نســب بــه محصول و 
تأمین رضایت مصرف را باید مدنظر قرار دارد و این 
کمک می کند ذهنیتی که توســط صاحبان کسب 
وکارها ســاخته شود تا عموم مردم در سطح جامعه 
نسبت به آن محصول اعتماد پیداد کرده و به سمت 
آن ســوق پیدا کنند؛ کــه آن را می توان درکیفیت 
باالی محصول دانســت. دراین میان نقش هدایای 
تبلیغاتــی را می توان در راســتای فرآیند مبادله و 
یکــی از روش های بازاریابی در جهت جذب و جلب 
مخاطب و مصرف کننده نســبت به کاالی مورد نظر 

مهم دانست.
هدایای تبلیغاتی در اشــکال و قالب های گوناگون 
اســت. این هدایا اجناسی هستند که در برنامه های 
بازاریابی و تبلیغاتی استفاده می شوند. از محصوالتی 
که بــه عنوان هدایــای تبلیغاتــی می توانند نقش 
موثــری در بازاریابــی شــرکت ها و تولید کنندگان 
داشته باشند، می توان به کاالهای پرکاربردی چون، 
انواع جاکلیدی، دفاتر یادداشــت، انواع سررســید 
و تقویــم، فلش ممــوری، خودکار و... اشــاره کرد. 

این محصوالت برای تبلیغ یک کاال، شــرکت یا 
می شود  داده  تجاری  از عنوان  و بخشی 

رقابت عظیم بازاریابی 
است.

حیــدری،  رضا 
شــرکت  مدیــر 
تصویر  پــردازش 
است:  معتقد  رایان 

در این ســال ها در 
ارتباط  تبلیغات  زمینه 

نســبتا خوبی برقرار شــده است. وی 
با تاکید بــر تمرکز در بعد آموزشــی 

تبلیغــات در قالــب ســمینارها و گردهم 
آیی های آموزشــی ادامــه می دهد: ایــن مهم در 
راســتای معرفی انواع بسته بندی های خاص صورت 
می پذیرد؛ به طور مثال امروزه در اروپا بســته بندی 
از اشکال پالستیکی به ســمت بسته بندی مقوایی 
و یا بســته بندی هایی که قابل بازگشت به طبیعت 

  مهدی تقوایی

هستند ســوق پیدا کرده اســت. از این روی به نظر من 
این دست آوردهایی که در صنعت چاپ اتفاق می افتد، از 
جمله در بحث محیط زیست، زیبایی و شکیل بودن کاال 
را می توان به صنایع دیگری که در این ارتباط هســتند 
معرفی کرد. حیدری با اشــاره به انگیزه مشــتری معتقد 
است: مثال اگر یک شرکت تولید کننده محصوالت صنایع 
غذایی برای بســته بندی محصوالت خود از این قابلیت ها 
اســتفاده کند که محصول خود را به مصرف کننده عرضه 
کنــد؛ دراینجا تبلیغــات برای محصــول در قالب تبلیغ 
بســته بندی و همچنین کیفیت محصول می باشد که در 

اختیار تولید کننده قرار می گیرد.
حیدری با اشــاره به این که برای جلب نظر مخاطب 
یک ســری ســمینارهای آموزشــی در شرکت 
اســت  شــده  برگزار  رایان 
و دو مــورد آن را طــی 
ســال جاری داشته ایم 
دعوت  مخاطبان  از  که 
آوردیــم  عمــل  بــه 
ادامه می دهــد: در این 
ســمینارها و جلســات 
اســاتید  از  آموزشــی 
که  پژوهشگرانی  و  دانشــگاه 
در این صنعت پژوهــش می کنند دعوت به عمل 
آمد تا در قالب ســخنرانی و کالس های آموزشــی، 
راهکارهایی را در این راســتا ارائه کنند و همچنین جلسا 
تی با شرکت های مختلف داشتیم که به عنوان مثال اگر 
بخواهند ضعف امنیتی کاالهایشــان به طور مثال از بعد 
بســته بندی مناسب و بهینه ای را داشــته باشند، از این 
نشانه ها و طرح ها می توانند استفاده کنند و این راهکارها 
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ایــن مزیت ها را بــرای کاالها به همــراه دارد که 
حتی در زمینه هزینه ها می تواند تاثیرگذار باشــد. 
همچنین در سرعت بســته بندی نیز تاثیر مثبتی 
خواهد داشت و با جایگزین کردن بسته بندی های 
پالســتیکی با بسته بندی هایی که دوستدار محیط 

زیست باشد، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
وی با برشــمردن ایــن نکته که فرآینــد چاپ و 
بســته بندی صنعتی امروزه بخش مهم و اساسی از 
صنایع بسته بندی و بهداشتی و نشر را در بر می گیرد 
افزود: در این بین صنایع بســته بندی شامل مراحل 
طراحــی، ارزیابی و چاپ بســته بندی ها می شــود. 
بسته بندی در صنعت و صادرات تاثیر به سزایی دارد. 
از اقــالم و محصوالت مواد غذایی و دارویی گرفته تا 
کاالهای مصرفی، لــوازم خانگی و کاالهای صنعتی 
همه با بســته بندی مرتبط هستند. طراحی، چاپ و 
بسته بندی را می توان نوعی علم دانست؛ چرا که در 
جهت حفظ بهتر محصول و کاال برای نگهداری، انبار، 
انتقال و توزیع، ذخیره، فروش و استفاده از آن به کار 
برده می شود. به گونه ای که کمترین آسیب در روند 
فرآیند تولید تا مصرف به محتوای محصول و محیط 

زیست وارد گردد.
حیــدری در ایــن میــان طراحــی، چــاپ و 
بسته بندی مواد غذایی را از مهم ترین مقوله های 
صنعت چاپ و بســته بندی می شــمارد و بر این 
عقیده اســت که این نوع از تبلیغات بسیار مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب شرکت های 
طراحــی و تبلیغــات در بــازار جهانــی رقابت 
بسیاری شدید بر ســر کاربردی بودن  بسته بندی 
مــواد غذایی دارنــد. از این روی بــه گفته رضا 
حیدری در شرکت رایان بنا به تقاضای مشتری، 
وی  می شــود؛  داده  ارائــه  الزم  مشــاوره های 
می افزایــد: به طور متال بســته بندی که جذاب 
باشد باید شــعار تبلیغاتی مناسبی داشته باشد، 
برای ایــن که تولید کننــده محصول را راحت تر 
عرضه کند و ســهم بیشتری را از بازار به دست 
آورد. البته اطالع رســانی هم شــامل حال این 
مساله می شــود. ولی در نهایت به این که سهم 
بیشتری از بازار را بتواند به خود اختصاص دهد 

می شود. منتج 
در بحث چالش های پیش روی صنعت تبلیغات 
و بــرای جذب و جلــب نظر مخاطــب، حیدری 
اذعان داشت: نسبت به ســال های گذشته امروزه 
تولید کنندگان دغدغه بیشــتری نسبت به عرضه 
محصول با کیفیت بــه مصرف کننده دارند. از این 
روی در تالشــند تا بتوانند محصــوالت خود را با 

گو
 و 

ت
گف

استاندارد و کیفیت جهانی به مصرف کنندگان و 
مشتریان خود ارائه کنند؛ عمدتا یک همچنین 
تفکــری بر روی تبلیغات هم اثر می گذارد و آن 
را هدفمند می کند. تــا محصوالت با کیفیت و 

بسته بندی بهتری تولید شوند.
 حیدری ادامه می دهد: بــه طور کلی امروزه 
اگر کسب و کاری مشتریان کمی داشته باشد، 
می تواند با اســتفاده از هدایای تبلیغاتی تعداد 
مشــتریان خود را افزایش دهــد، برای این کار 
باید به عالیق مشتری توجه کند از این روی در 
بازاریابی ایجاد یک رابطه قوی بین تولیدکننده 
و مشــتریان و خریداران نکته ای بســیار مهم 
اســت. مشــتریان و خریــداران بــا توجه به 
رقابت هــای نزدیــک میان شــرکت ها، طبعا 
برای خریــد خواهند  متعددی  انتخاب هــای 
داشــت، اما این هدایای تبلیغاتــی می توانند 
آن کاال یا محصول تولید شده توسط شرکتی 
خاصــی را در ذهن مشــتریان حفظ کنند. به 
طور کلی اگر شــرکتی مشتریان کمی داشته 
باشد، می تواند با استفاده از هدایای تبلیغاتی 
تعداد مشتریان خود را افزایش دهد، بنابراین 
توجه به عالیق و خواســت مشــتری بســیار 

است. پراهمیت 
وی در پایــان می افزایــد: درعرصــه صنعت 
تبلیغات به طور مشخص محصوالت بسته بندی 
و تبلیغات چاپی ما بیشــتر بــا تولید کنندگان 
درارتباط هســتیم تا کســانی کــه محصول را 
مصرف می کنــد، البته باید متذکر شــد که ما 
واســطه میــان تولید کننــده و مصرف کننده 
هســتیم. بــه طور مثــال تولید کننــده مواد 
تبلیغ می کند؛ نقش  غذایی برای محصوالتش 
ما در اینجــا به عنوان فعــال صنعت چاپ و 

بسته بندی، دادن مشاوره مثال در قالب تبلیغات بر 
روی بســته بندی محصول و نوع بسته بندی است. 
بنابرایــن اســتفاده منطقــی از طراحی محصوالت 
تبلیغاتــی چاپــی می تواند صاحبان کســب وکارها 
را کمک کنــد تا محصوالت خود را برای توســعه 
درآمدزایی خود بکار بگیرند، تا در رشــد سودآوری 

باشد. نتیجه بخش  آنها 
 در نتیجه گیــری باید گفت امروزه ایجاد تعامل 
بــا مخاطبان از اهــداف مهم تبلیغات به شــمار 
برای  بالقوه ای  مشــتریان  می توانند  کــه  می رود 
کســب وکار باشند. پس شــناخت و کسب آگاهی 
از این کــه مخاطبان چه کســانی هســتند و چه 
چیزهایــی آنهــا را به ایجــاد تعامل یــا واکنش 
تبلیغــات وامی دارد و همچنییــن خصوصیات  به 
مخاطبــان، بهترین نقطه برای شــروع به طراحی 
تبلیغات کارآمد محســوب می شــود. کــه باید بر 
روی آن برنامه ریــزی کــرد. رایج تریــن مســاله 
تاثیرگذاری زیاد بر روی مردم است. در  تبلیغات 
تبلیغــات کاال هدف و مقصود چه باید باشــد، آیا 
تبلیغات در پی آن است که مخاطبان را به سمت 
خرید یا خدمات دهی و یا آگاهی رســاندن سوق 
دهد یا در پی ایجاد تجربه ای خاص و موثر است؛ 
همچنین این مســاله کمک می کند تا بفهمید که 
ابزار تبلیغاتی مناســب کارتان و بهترین  چه نوع 
روش دســتیابی بــه جذب مخاطب کدام اســت. 
در ایــن میــان وضعیت تعامل و همــکاری میان 
مدیران کســب و کارها با کارشناسان، مشاوران و 
دســت اندرکاران این عرصه چگونه است. برقراری 
با کارشناســان و دســت اندرکاران حوزه  ارتباط 
چــاپ و تبلیغات محصوالت بســته بندی و چاپی 
و خواســتن مشــاوره از آنان می تواند برای رونق 

باشد. گشا  راه  کار  و  کسب 
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 نویسنده: کریستین لورت
 ترجمه: محمود سمیعی

اهمیت تولید 
بسته بندی در بازار

اگر شما بخواهید بسته بندی جدیدی را 
تولید کنید و یا اینکه بخواهید تغییری 
در بسته بندی که از قبل وجود داشته 
است به وجود آورید بایستی شکل ظاهری 
بسته بندی برای شما بسیار مهم باشد. 
بعضی از تولیدکنندگان ممکن است 
فکر کنند که محصول اصلی شرکت از 
بسته بندی آن مهم تر است، اما تولید یک 
بسته بندی خوب می تواند نقش بسیار 
مهمی در شکست و یا پیروزی فروش یک 
محصول ایفا کند.

 عملکرد بسته بندی
هــدف از تولید یک بســته بندی مناســب حمایت 
از محصــول تولیدشــده برای ایمن مانــدن در مقابل 
خسارات است. تولید یک بسته بندی مناسب نه تنها از 
محصول شــما از زمان خــروج از کارخانه محل تولید 
تا بازار محافظت می کند بلکه از آســیب رســیدن به 
آن تا زمانی که در قفســه های فروشگاه ها قرار گیرند، 
جلوگیــری می نمایــد. همانطور که می دانیم بیشــتر 
تولیدی ها بســته بندی مخصوص خــود را دارند. برای 
مثال ســوپ های مایع بایســتی ابتــدا در قوطی های 
فلزی قرار گیرند ســپس بسته بندی شوند در حالی که 
ســیب های درختی ممکن اســت برای حمل و فروش 
از بخش تولید به فروشــگاه های مــواد غذایی محلی 

بسته بندی خاصی داشته باشند.

 جاذبه
نوع بسته بندی کاال و نحوه قرار گرفتن آن در ویترین 
فروشــگاه که بر نوع نگاه مشــتری تاثیــر می گذارد، 
می تواند عامل مهمی در جذب مشتری باشد. به همین 
خاطر بسیاری از شرکت ها تحقیقات گسترده ای بر روی 
رنگ آمیــزی، طراحی و نوع بســته بندی که مهم ترین 

عامل برای جلب نظر مشتری باشد را انجام داده اند.

 پیشرفت
بســته بندی تاثیر قابل توجهی در تولید یک تصویر 
ذهنی، در ذهن مشــتری در مورد محصول تولیدشده 
دارد. بیرون بســته بندی محصول تولیدشــده ممکن 
است توضیحاتی باشد که مشتری را راهنمایی کند که 

چگونه از محصول استفاده شود.

 تصمیم در مورد تسهیل خرید
بــر روی بســته بندی محصول شــما ممکن اســت 

اطالعات و توضیحات جزئی از مواد غذایی تولیدشــده 
درون بســته بندی باشــد. این اطالعــات می تواند به 
مشــتری کمک کند کــه محصول شــما را راحت تر 
بخرد به خاطر اینکه این اطالعات ضروری به مشــتری 
این اجــازه را می دهد که با خیــال راحت برای خرید 

تصمیم گیری کند.
اطالعات درج شــده بر روی بسته بندی ممکن است 
آنقدر کامل باشــد که نیازی نباشد خریدار از کارکنان 

فروشگاه سواالتی را در مورد آن بپرسد.

 متفاوت بودن )تفکیک(
بسته بندی خوب می تواند یک برند را از برند دیگر 
متمایز کند. از آنجایی که بســته بندی یک محصول 
ممکن اســت نام شــرکت شــما را هم در بر داشته 
باشد، لوگوها و رنگ طراحی شده از طرف شما کمک 
می کند به مشتری که کاالی شما را از بین کاالهای 
دیگر در قفسه فروشــگاه ها به خوبی تشخیص دهد. 
برای مثــال، وقتی یک خریدار از میان راهرو فروش 
قهوه که در بخش فروش میوه در فروشــگاه اســت 
گذر می کند، رنگ نارنجی روشــن، صورتی و سفید 
شــرکت قهوه دانکین دوناتس بــه خاطر تفاوت در 
رنگش کامال برای مشــتری قابل تشــخیص است و 
می توانــد به راحتی آن را در قفســه های فروشــگاه 

بیابد و آن را ابتیاء نماید.
خریدار می تواند از طریق برند شــرکت شما که آنها 
را بــه طرف خود هدایت می کنند کاالهای شــما را به 
راحتی خریداری کند. اگر مدل بسته بندی شما تغییر 
کرده باشــد، ممکن است مشــتری را برای مدتی به 
اشــتباه بیاندازد و از خرید کاالی شــما امتناع ورزد تا 
اینکه بعد از دیدن اطالعات بیشتر بر روی بسته بندی 
جدید، کاالی شما را با مدل جدید بسته بندی تشخیص 

داده و خریداری نماید.
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 حاتم دیلمی

نگاهی به تاریخچه 
و اصول اولیه 
بسته بندی

بسیاری از کاالها را با بسته بندی شان 
می شناسیم، بسته بندی قبل از هر چیز 
به چشم خریدار می خورد. در بازار جدید 
و پیشرفت صنایع اهمیت بسته بندی باال 
و باالتر رفته و امروز می توان آن را یک 
هنر نامید! یک بسته بندی خوب نماد و 
ویژگی های کاالیش را عیان می کند. شکل 
و رنگ یک بسته بندی همراه لوگو و اسم 
و مشخصات کاال و شرکت سازنده عرضه 
می شود و خاص آن است. شاید تا به 
حال به این وجه بسته بندی توجه مبذول 
نداشته اید اما هنر و روانشناسی، تبلیغات 
و بازاریابی و بسیاری از رشته های دیگر 
تداخل مستقیمی با این صنعت دارند. یک 
بسته بندی می تواند یک خاطره ماندگار 
شود، بسته بندی و رنگ و شکل کاالهایی 
را به خاطر بیاورید که سال هاست با همان 
شکل در قفسه ها می بینید و تبدیل به 
برند کاال و مایه اصلی فروش آن شده اند 
در حدی که با دیدن آن ها خاطرات زیادی 
برایتان زنده شده و احساس می کنید 
دوستی قدیمی را مالقات کرده اید. تعجب 
نکنید اگر روزی کسی برای بیان رنگ 
دلخواه سفارشی گفت قرمز وینستونی یا 
آبی نیوآ! همینطور اگر با دیدن یکشی آن 
را با بسته بندی کاالیی خاص اشتباه گرفت 
چرا که بسته بندی همیشه جلوی چشم 
ما است و ناخواسته در ذهن ما ماندگار 
می شود.

عالوه بر کارکردهای پیشین که از آنها سخن 
رفت نقــش حفاظت و نگهــداری کاال هم به 
عهده بســته بندی است. یک بسته بندی خوب 
باید تمام خصایــص پیش گفته را رعایت کند 
و متناســب با نیاز کاال بتواند مشــتری را قانع 
به خرید و فروشــنده را خشنود نگاه دارد و به 
عبارتی دیگر با فوریت های فروشــندگی مدرن 
همسان باشــد و در موقعیت هایی که می تواند 
در نتیجــه انتخــاب ما در کاالهــای مصرفی 

تاثیر گذار باشد ظفرمندانه سر برآورد.

 تاریخچه بسته بندی
بسته بندی که نزدیک به شکل امروزی بوده 
و بتوان خصایصی مطابق نیاز کاال برایش لحاظ 
کرد حدود دو قرن می شــود کــه پا به عرصه 
بازار نهاده است. در اواخر قرن هجدهم انقالب 
صنعتی پیش آمده تغییرات شگرفی در صنعت 
تولید کاالی کارخانه هــا را رقم زد و آنها را به 
سمت مکانیزه شدن ســوق داد؛ اکثر مراحلی 
که به صورت دستی و طبعا در بسته بندی های 
کوچک انجام می شــد در مقیــاس بزرگتر رخ 
نمود. بهداشت پیشرفت کرد و امید به زندگی 
باال رفت، مصرف جهانی تصاعدی باال می رفت 
و نیاز بازار به تولید گســترده و طبعا صادرات 
و واردات بــود، کنســروهای مــواد غذایی ی 
بســته بندی بــا کارتن های ضخیم و با ســر و 
شکلی جدید )برای موادی چون بیسکوئیت ها 
و انواع شیرینی ها( با ماندگاری بیشتر و با نگاه 
تجاری برای ارسال به نقاط دور تولید می شد و 
از این رو نیاز به بســته بندی بهتر هر روز بیش 
از پیش احساس می شد و رفته رفته شکل های 
نویــن و متفاوتی به کار گرفته شــد و بازار با 
انواع و اقسام شکل های بسته بندی روبرو شد. با 
پیشرفت تکنولوژی پای رایانه ها برای طراحی 
بــه این حوزه باز شــد و پیشــرفت در صنایع 
شرکت ها و کارخانه جات را به منعطف بودن و 
موارد متعدد استفاده پالستیک متوجه ساخت 
و زان پس بود که بهره وری از آن شدت گرفت 
و تکنیک های ســاخت چنان توسعه یافت که 

اجازه پیاده سازی هرگونه طرحی را می داد.
شــکوفایی تکنیک های چــاپ در اوایل قرن 
نوزدهم باعث تنوع در تکنولوژی بســته بندی 
شد و شکل ســنتی آن را تغییر داد. زان پس 

اوایل  در  تکنیک هــای چــاپ  شــکوفایی 
قــرن نوزدهم باعث تنــوع در تکنولوژی 
بسته بندی شد و شکل سنتی آن را تغییر داد

شکل 1- بسته چند فرمی گرد شده و کروی که برای 
موارد نوظهور مناســب است و شکل چند وجهی آن 
دست طراح و گرافیست را برای خالقیت باز می گذارد

) شکل تمام شده در صفحه بعد(.
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بود که بدون توجه به جنس بســته بندی 
)شیشــه، فلز، کارتن، ســفال، کاغذ و...(، 
تصویر نوع جنس باید روی ظرف نشــان 
داده می شد و مشخصه ای از کاال همراه با 
فرمی حاوی شناسنامه آن روی بسته بندی 

درج می شد.
با شیوع چاپ رنگی، هنر در بسته بندی 
بیشتر به چشــم آمد و تصاویر چاپ شده 
به صــورت هویتی برای کاال ثبت شــد و 
در طــول زمان این شــیوه چنان جا افتاد 
کــه امروزه ایــن هویت بخشــی اهمیتی 
معادل خــود کاال دارد و نقش حیاتی در 
تصمیم گیری خریدار ایفا می کند. بسیاری 
از این هویت هــا از دیرباز ثابــت مانده و 
تغییر محسوســی نداشــته اند و می توان 
گفت اساس هویت شــرکت های تأسیس 
شده نام آشنایی که امروز می بینیم شکل 
داده اســت. بخش عمده رقابت در فضای 
بازار، توجه به فروش، ارتباط با مشــتری و 
دادن پیام درســت به او از وظایف محوله 

بسته بندی است.

 اصول بسته بندی
نکته اول در تفکر به بسته بندی مشخص 
کــردن هدفی اســت کــه برخواســته از 
نیازهای ما از آن اســت. کاالی ما بسته به 
نوع و مشخصاتش احتیاج به شکل خاصی 
دارد که باید توســط بســته بندی مرتفع 
شــود. این یعنی یک بسته بندی عالوه بر 
مواردی کــه معرف کاال هســتند و روال 
شــده اند باید مامن خوبی بــرای اجناس 
تولیدی ما باشــد و این مقتضیاتی را برای 
طراحیمان به وجــود می آورد. با این حال 
انتخاب هــای زیادی برای یک طراح وجود 
دارد تا بتواند شــکلی متنوع و نوین برای 

محصول سفارش داده شده عرضه کنند.
ممکــن اســت یــک کاال ارزش قیمتی 
باالیی داشته باشــد و یا به هر زعمی نیاز 
باشد که روی بســته بندی جلوه ای خاص 

و بیشتر داشته باشــد یا حتی بسته بندی 
طوری طراحی شــود کــه درون آن قابل 
مشاهده باشد و یا سفارش دهنده بخواهد 
جنســش پنهان و در لفافه بســته بندی 
نامشخص باشــد )چیزی مثل بسته هایی 
موسوم به شانسی(. به هر حال قیمت کاال 
عموما در نوع بســته بندی آن موثر است و 
گاه اهمیتی هم پایه بحث حفاظت کاال را 

دارا است.
بحــث حمــل و نقــل هم مهم اســت. 
بســته های کوچــک عموما بــا تعدادی 
مشخص در بسته بندی های بزرگ تر برای 
عمده فروشی و سهولت حمل و نقل عرضه 
می گردنــد و بدین ترتیب الیه های متنوع 
بســته بندی وابســته به مراحل چرخه و 

توزیع فراهم می شود.
شــد  اشــاره  که  همانطــور 
دو  در  عمومــا  بســته بندی ها 
دســته اولیــه و ثانویــه انجام 
بسته بندی  می گیرند. 

اولیــه که بــه فوریت و در الیــه اول کاال را 
می پوشــاند و تعدادی مشخص از آن )همان 
چیــزی که در اصطالح بــازاری به آن جین 
گفته می شــود و مقــدار آن مضربی از عدد 
6 اســت، 6، 12 یــا 24 و بیشــتر( در یک 
بســته بندی بزرگتر قرار گرفتــه و باز بنا به 
نوع حمــل و نقل بحث ایمنــی کاال در آن 
امــکان دارد بــه الیه های ســوم و چهارم و 
بزرگتر شدن مقیاس نیاز پیدا شود. مشخصا 
بســته بندی اولیــه آن چیزی اســت که در 
ویترین ها و قفسه فروشگاه ها به دید مشتری 
می رسد و بسته های ثانویه دیگر بیشتر حکم 
محافظ و عامل تســهیل کننده حمل و نقل و 
عمده فروشــی را دارند و از این لحاظ شاید 
به شکیلی بســته اولیه نباشند و حتی وقتی 
به الیه های ســوم و بیشــتر می رسند لوگو و 
مشــخصات آن هم دیده نشــود که باز بسته 
به انتخاب کارخانــه تولید کننده و مقتضیات 

دیگر کاال است.

شکل 2

قیمــت کاال عمومــا در نــوع 
بســته بندی آن موثر اســت و 
پایه بحث  اهمیتــی هــم  گاه 
اســت دارا  را  کاال  حفاظــت 

09121261152
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مقا

 نویسنده: کریستی لورت
 ترجمه: پویان درخشان

نقش بسته بندی 
در توسعه بازار

بر اساس نشریه »خریدار لیبل خاص« و 
مطالعات اختصاصی در زمینه بسته بندی 
انجام شده نشان می دهد که تولیدات 
بسته بندی خوب رضایتمندی مشتریان 
را افزایش می دهد، وسعت دید مشتری 
را می افزاید و یک کاال را به واسطه 
بسته بندی خوب از دیگر کاالها متمایز 
می سازد. اساسا بسته بندی نقش موثری 
در تولید یک برند خاص دارد، مشتریان 
را جذب می کند، آن چیزی را که مشتری 
برای به خانه بردن الزم دارد را به راحتی 
در اختیار وی قرار می دهد و مشتری را 
همیشه راضی نگه می دارد.

 عملکرد بسته بندی
نقش اصلی یک بســته بندی خوب این اســت که 
از محصول تولیدشــده در فرآیند حمل ونقل از زمان 
تولید در کارخانه تا رسیدن به فروشگاه حمایت کند. 
در ضمن بســته بندی خوب یک کاال از یک محصول 
محافظــت می کند تا زمانی که مشــتری در قفســه 
فروشگاه ها به سراغ آنها برود و آنها را بخرد. در مورد 
بازار و مساله توسعه بازار و حمل ونقل کاال، بسته بندی 
خــوب و کیفی به عنوان یک محافظ مناســب برای 
حفاظت از کاالی بســته بندی شــده است،، چه این 
محصول در بازار جدید فروخته شــود و یا مشــتری 

جدید آن را بخردیا نه.

 برندینگ
همچنین تولید بســته بندی خــوب نقش حیاتی 
در فرآینــد تولیــد یک برنــد دارد. کلمــات قصار 
تولیدکنندگان می تواند به عنوان یک سمبل برای یک 
برند تبلیغ شــود. به کار بردن کلمات و یا تبلیغ های 
خاص یــک برند را در مقابل رقبــا متمایز می کند و 
نشان می دهد که ســاختن یک برند نقش ضروری و 
موثری برای بازاریابی برای بســیاری از محصوالت و 

شرکت ها را دارد.
بعضــی از کاالها انــواع مختلف برندها را شــامل 
می شــوند که این بستگی به آن دارد که کاالی مورد 
نظر در کدام بازار و یا با کدام مزایا به فروش می رسد.
بسته بندی خوب می تواند به فروش سریع کاال کمک 
کند، به خاطر اینکه فضایی را برای اشتراک گذاشتن 
اطالعات در مورد کاالی مورد نظر ارائه می دهد مثل 
اطالعات در مورد مواد غذایی و یا دســتورالعمل هایی 
که می گوید چطور از آن کاال اســتفاده شــود. برای 
مثال، بعضی از بسته بندی ها شامل پیام های بازاریابی 
است که بر روی محصول بسته بندی شده آمده است 
که باعث می شــود که مشتری ها محصول را از قفسه 
برداشته و به آن نگاه کنند. اساسا بسته بندی می تواند 
با رنگ آمیزی زیبا بر روی یک محصول آن را نســبت 
به ســایر کاالها متمایز کرده و مزایــای خوبی برای 

خریدار داشته باشــد. وقتی محصولی در بازار جدید 
مطرح می شــود بسیار مهم اســت که پژوهش های 
بازار هم به ســوی آن هدایت شوند. و در مرکز توجه 
گروه های متخصص بازار باشــند. کارشناســانی که 
مشــخص می کنند که چه چیزی بــرای بازار جدید 

جذاب تر است.
بــرای مثــال، رنگ ها، عکس هــا و لیبل ها بر روی 
محصول می تواند بسته به شــرایط اجتماعی از یک 
کشــور تا کشور دیگر فرق داشــته باشد و یا حتی از 
یک گروه از مشــتری ها با مشتری های دیگر متفاوت 
باشد. شــناخت این تفاوت ها برای تولید کننده بسیار 

مهم است.

 ویژگی ها
بســته بندی همچنین می تواند اطالعاتی در مورد 
ویژگی هــای مواد تولیدشــده درون بســته بندی 
از طریــق ارائه اطالعات روی محصول با شــما به 
اشتراک بگذارد. ســایز و اندازه ها و محصوالتی که 
با رنگ مشخص شــده اند، می توانند به مشتری در 
مــورد تصمیم بــه خرید هر کاالیی کــه نیاز دارد 
کمــک کند که در خرید مناســب اقــدام الزم را 
بنماید. برای مثال، یک مشــتری یک ســطل زباله 
زیر ســینک ظرفشویی الزم دارد، او اندازه های این 
محصول تولیدی را باید بداند که مطمئن شــود که 
آن محصول متناســب با ظرفشویی او هست یا نه. 
برچســب ها و توضیحاتی که روی محصول اســت 
کمک می کند به او که یک تصمیم مناســب بگیرد 

وآن چیزی را که الزم دارد بخرد.
یک بســته بندی خوب به مشــتری این کمک را 
می کند که شرکت ها و تولیدی های مورد اعتماد را 
بشناسد. برای مثال، اگر رســتوران محلی تصمیم 
می گیرد که ســس مخصوص ســاالد خــود را در 
فروشگاه عرضه کند بسته بندی آن محصول )سس 
مخصوص ســاالد( ممکن اســت لوگو، نام و طرح 
ورنگ آمیزی آن شــرکت را نیز در بر داشته باشد. 
اســتفاده از بســته بندی هایی که چنیــن مطالبی 
را در بر دارد به مشــتری کمــک می کند که فورا 
محصول مورد نظر را هنگام خرید تشــخیص دهد. 
وقتــی محصولی را در بازار جدید معرفی می کنید، 
بســته بندی مناســب می توانــد توجه شــما را به 
پیش بینی آینده از ایــن محصول جلب کند. برای 
مثــال، رنگ های پرطراوت ممکن اســت بی درنگ 
مشــتری جدید را مجبور کند که به محصول شما 
نظر خاص داشته باشــد، به خاطر اینکه رنگ های 
روشــن بیشــتر جلب توجه می کنند و یــا اینکه 
ممکن است مشــتری قبال این طراحی بسته بندی 
را دیده و حاال نظرش را جلب کرده باشد و تصمیم 

به خرید آن کاال نماید.
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آب معدنی 
با بسته بندی 
متفاوت
احمدرضا اژدر، جوان پرانرژی 
با ایده  بیست و هشت ساله ای است که 
نوین آب معدنی  بسته بندی  برای  خالقانه 
با تشویق و کمک یک دوست قدیمی 
همه راه ها را هموار کرده تا به ثبت 
طرح آب معدنی ویتامینه رسیده  است، 
زمانی که از طرح خود و اقداماتی که 
برای پیشبرد این طرح انجام داده است، 
با ذوق و شوق و هیجان خاصی صحبت 
با  می کند، آنچه می خوانید گپ و گفت ما 
وی درباره اختراع اوست که از نظرتان 
می گذرد.

گفت وگو با مخترع جوان

 خودتان را معرفی کنید و به صورت مختصر 
در مورد زمینه فعالیت تان توضیح دهید.

احمدرضا اژدر متولد 1367 هستم. رشته تحصیلی ام 
لیســانس کامپیوتر اســت. در حال حاضــر درباره آب 

معدنی طرحی را ارائه داده ام.

 در مــورد طرحی که عنوان کردید بیشــتر 
توضیح دهید؟

طرح من درباره نوع بســته بندی آب معدنی است به 
این شکل که ســه جایگاه در بســته بندی آب معدنی 
تعبیه کرده ایم. یکی از این جایگاه ها در قسمت فوقانی 
بطری )در بطری( دیگری انتهای بطری و قســمتی هم 
بــر روی بدنه برای قرص و پودر اختصاص داده شــده 
 C، است. این قرص ها شامل مولتی ویتامین ها، ویتامین
B12 ،B1 و A و بقیــه ویتامین هــای مورد نیاز بدن 

انسان است که پرمصرف ترین آنها مولتی ویتامین است.
در انتهای بطری جایگاهی به صورت حفره یا گودی به 
صورت شفاف ایجاد کرده ایم تا قرص ویتامینه در آن قرار 
گیرد و با پالستیک براق پلمپ شود تا کسی که آب معدنی 
را مصرف می کند قرص را در انتها ببیند و در صورت نیاز، 

پرس پالستیک را باز کند و قرص را میل کند.
در باالی بطری نیز نوعی پالستیک قرار داده ایم تا قرص 
در آن قــرار گیرد، همچنین در بدنــه بطری هم جایگاه 
طاقچه مانندی هم ســطح با بدنه تعبیــه کرده ایم تا پودر 
آبمیوه داخل آن قرار گیرد، در صورت نیاز مصرف کننده، 
پودر را در آب می ریزد و به صورت شــربت میل می کند. 

البته پودر هم حاوی ویتامین های محلول در آب است.

 ایده این طرح چه زمان و از کجا به ذهن تان 
رسید و چگونه پرورش یافت؟

 ایده طرح آب معدنی به شــکل ویتامینه به دو سال 
گذشــته باز می گردد، ولی به دالیلی رشد پیدا نکرد تا 
چند ماه قبل که در مورد طرح ام به آقای امین موحدی 
یکی از دوســتان قدیمی ام که دارای کارشناسی ارشد 
پتروشیمی هستند، گفتم و این مساله مورد تأیید او قرار 
گرفــت و اینکه تاکنون هیچ کس چنین کاری را در هیچ 
جای دنیا انجام نداده است. این انگیزه ای شد تا طرح ام را 
تکمیل و تقویت کنم، ایرادهای قبلی طرح را رفع کردیم، 
طراحی نقشــه های بطری انجام شد سپس نمونه هایی از 
طرح را برای ثبت با پرینتر سه بعدی، آماده و مراحل ثبت 

را طی کردیم و در نهایت طرح را به ثبت رساندیم.

 هدف از این کار چیست و چرا آب معدنی را 
برای این کار انتخاب کردید؟

بنده معتقدم هدف بســیاری از شرکت های تولید آب 
معدنی این طرح بوده و هســت که بتوانند آب معدنی 
را به صــورت ویتامینه ارائه کننــد. یعنی به جز امالح 

معدنی، ویتامین هم به بدن مصرف کننده برسد.
در پاسخ به این ســوال که چرا آب معدنی را انتخاب 
کرده ایــم باید گفت که آب در طــول روز بارها و بارها 
توســط انسان ها مورد استفاده قرار می گیرد. البته افراد 

زیادی بر روی این مساله کار کرده اند و به این نتیجه رسیدند 
کــه اگر به آب معدنی یکی از انواع ویتامین ها اضافه شــود یا 
رنگ آن عوض می شــود یا مزه و بــوی آن تغییر می کند در 
نتیجه مشتریان زمانی که نیاز به آب دارند برای رفع تشنگی 
خود از آبی که بود و مزه آن متفاوت است استقبال نمی کنند 

دومین مساله این است که آب دیگر، معدنی نیست.

 توجیه اقتصادی این طرح چیست؟
البته برای طرح بیان شــده توجیه اقتصــادی نیز در نظر 
گرفته شــده است و این است که به همان قیمت آب معدنی 
معمولی ارائه می شــود. شــاید برای تولیدکننــده هزینه ای 
بیشتر دربر داشته باشد اما مطمئنا فروش باالی این محصول 
توجیهی اســت. برای تولید بیشــتر آن و در نهایت با فروش 

بیشتر مقدار هزینه ویتامینه کردن آب به چشم نمی آید.

 چند وقت از ایده تا به ثبت رسیدن طرح زمان برد؟
حداقل 5 و 6 ماه طول کشــید ولی از حاال به بعد جدی تر 

برای تولید به آن خواهیم پرداخت.

 آیــا تاکنون برای این محصــول بازاریابی انجام 
داده اید؟

هنوز بازاریابی انجــام نداده ایم، ماکت بطری آب معدنی را 
ســاخته ایم و ابتدا در نظر داریم تولید طرح را به ســرانجام 

برسانیم و بعد به مقوله بازاریابی برسیم.

 آیا با شــرکت های تولید آب معدنی وارد مذاکره 
شده اید؟

بعد از برآورد کردن هزینه ها و حجم مورد استفاده پالستیک 
بطری به طور قطع با کارخانه داران وارد مذاکره خواهیم شــد و 
توجیه اقتصادی این طرح را بیان می کنیم تا سرمایه گذاران با برند 
خــود از صفر تا صد این کار را تولید کنند و حتی کارخانه داران 
تولید آب معدنی که به ورشکستگی رسیده اند را تضمین می کنیم 

با شروع این فعالیت از ورشکستگی خارج می شوند.
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استاندارد، معانی متفاوتی دارد. مثال 
بعضی آن را »نمونه ای برای سرمشق« 
می دانند که قبول عام یافته باشد، بعضی 
هم وضع قوانین و مقررات برای تعیین 
کیفیت و مشخصات مطلوب کاال یا خدمات 
تعریف کرده اند و البته تعاریف دیگر.
در صنعت بسته بندی نیز استانداردهای 
گوناگونی تعریف شده است که هر 
کدام دارای ویژگی هایی خاص است. 
ویژگی هایی که بنابر مصرف، مولفه های 
متغیری را می پذیرد اما در عین حال آنها 
را در یک حالت معین برای کاربرد معین 
تعریف می کند. در این راستا، چاپ و 
نشر به معرفی الگوها و استانداردهای 
تعریف شده و جهانی بسته بندی می پردازد. 
از این شماره و در هر شماره، با دست کم 
یک استاندارد جهانی درباره بسته بندی با 
شما خواهیم بود.

معرفی 
استانداردهای 
جهانی 
عنوان:بسته بندی

استاندارد جعبه
 Def Stan 81-51 ISSUE 7                 

شرح سند: 
این اســتاندارد به معرفــي مواد اولیه مــورد نیاز و نیز 
چگونگي طراحي، مونتاژ و ساخت چند نمونه از جعبه هاي 

چوبي از نوع Crate )1( مي پردازد.
چوب مورد نیاز در ســاخت این جعبه ها باید ترجیحًا 
از گونه هاي ســوزني برگ ســالم بوده و عیب و نقصي 
نظیر ترک، شــکاف و تمــام عیوبي کــه منجر به افت 
مقاومت مکانیکي چوب گردد در مواد اولیه نباید وجود 
داشــته باشــد. چوب باید بدون پوســت و گره باشد و 
شــیب الیاف از 1 در 6 بیشــتر نگردد. همچنین مقدار 
رطوبت چوب %416 باشــد. باید اشاره گردد برش هایي 
  BS4471 که بر روي چوب انجام می گیرد از استاندارد

نماید. تبعیت 
در این اســتاندارد به معرفی سه کالس مختلف

 )Z، Y و X( در ســاخت Crate پرداخته می شــود. 
 X، Y ضخامت قیدهای پیرامونی قرار گرفته برای کالسه

و Z به ترتیب 16، 19 
و 25 و پهنای آنها، 75، 
میلی متــر   100 و   75

پیشنهاد می گردد.
ضخامت  همچنیــن 
در  کــه  چوب هایــی 
 Crate ساخت اسکلت
برای  می شوند  استفاده 
 ،Z و X، Y سه کالس

16، 19، 25 و پهنای آنهــا به ترتیب 100، 125 و 150 
میلی متر معرفی می گردد.

ابعــاد )پهنــا × ضخامت( قیدهای قــرار گرفته در پایه 
Crate کــه به منظور قرارگیری چنگال لیفتراک طراحی 
می گردد برای سه کالس X، Y و Z، 75×100 میلی متر 

است.
الزم به توضیح اســت در جعبه هایی که بیش از 1000 
میلی متر ارتفاع دارند برای حمل ونقل راحت تر، بهتر است 
که پایه ای چوبی در زیر جعبه Crate قرار گیرد تا چنگال 
لیفتراک در داخل پایه قرار گیرد و حمل ونقل را ســهولت 
بخشــد. فاصله قیدهای پایه در ایــن حالت نباید بیش از 
300 میلی متر باشد. در این وضعیت قیدهای قطری نباید 

در قسمت زیرین Crate استفاده گردد.
اگــر ارتفــاع Crate، کمتــر از 200 میلی متر طراحی 
گردد برای تشــکیل اسکلت Crate، باید از چوب های به 
ضخامت 25 میلی متر استفاده شــود و اگر ارتفاع داخلی 
Crate، بیش از 200 میلی متر باشــد باید بین هر چوب 
تشــکیل دهنده اســکلت Crate که Slat نام دارد، 25 

میلی متر فاصله باشد.

میخ های مورد استفاده باید گالونیزه باشند و پوششی از 
سیمان یا رزین روی آنها را بپوشاند. می توان برای آشنایی 
بیشتر با انواع میخ های مورد استفاده در ساخت Crate به 
استاندارد Part1 BS1202 مراجعه نمود. قطر میخ هایی 
که طول آنها بیش از 45 میلی متر اســت، 2/36 میلی متر 
پیشنهاد می گردد و قطر سایر میخ های دیگر باید حداقل 

3 میلی متر باشد.
همه پیچ های مورد استفاده باید از نوع فوالدی باشند 
و تیمار فســفات بر روی آنها قرار گرفته و اســتاندارد 
BS1210 در هنگام اســتفاده از پیچ ها، مورد بررســی 
قرار گیرنــد. میخ ها باید به اندازه کافی بلند باشــند تا 
تقریبا 3 سانتی متر در بخش دریافت کننده وارد گردند. 
همچنیــن برای هر تکه قید باید 2 عدد میخ اســتفاده 
گردد که این میخ ها حــدودا 10 میلی متر از هم فاصله 

باشند.  داشته 
قیدهای چوبی باید به وســیله پیچ یا میخ به چوب های 
اسکلت ساختمان Crate متصل شوند. هنگامی که از پیچ 
استفاده می شود باید پیش ســوراخی بر روی چوب ایجاد 
گردد تا پیــچ به راحتی در چوب نفــوذ نماید. همچنین 
ســرپیچ نباید از چوب بیرون بماند و باید در داخل چوب 

فرو رود. طول بسته های فنری و شماره آنها مطابق جدول 
زیر می باشد.

ســتون 1 بر طول و شماره پیچ هایی که فقط برای عبور 
از چوب های تشکیل دهنده اسکلت Crate هستند داللت 

دارد.
ســتون 2 بر طول و شــماره پیچ هایی که برای عبور از 
چوب های تشــکیل دهنده اسکلت و قیدهای اطراف جعبه 

چوبی هستند داللت دارد.
اگر مواد حفاظتی برای جعبه Crate مورد نیاز باشــد 
 )Lpart5 41-DefStan81( D31 از اســتاندارد باید 
پیروی نماید. برچســب قرار گرفته بــر روی Crate باید 
ســبک و کالسه Crate و نیز دارا بودن یا عدم دارا بودن 
پایه هــای الزم بــرای حمل ونقل به وســیله لیفتراک را 
مشــخص نماید. همچنین ابعاد داخلی Crate به ترتیب 
طول، پهنا و ارتفاع در روی برچســب قرار گرفته بر روی 

آن باید مشخص گردد.
برای برچسب زنی جعبه ساخته شده می توان از استاندارد 
-80 Def Stan 80-68 و Def Stan نظامی با شماره

69( استفاده کرد.
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 دکتر سعیده فیاضی

کاربرد فن آوری نانو 
در بسته بندی
 مواد غذایی

 فن آوری نانو کاربردهای وسیعی در 
همه مراحل تولید، فرآوری، نگهداری، 
بسته بندی و انتقال تولیدات کشاورزی 
دارد. ورود فن آوری نانو به صنعت 
کشاورزی و صنایع غذایی متضمن افزایش 
میزان تولیدات و کیفیت آن ها، در کنار 
حفظ محیط زیست و منابع کره زمین 
است. امروزه بسیاری از مواد غذایی 
و محصوالت کشاورزی کشور، به دلیل 
شرایط نامناسب نگهداری و بسته بندی، 
بازارپسندی خود را از دست می دهند 
که این امر می تواند زیان های اقتصادی 
فراوانی به دنبال داشته باشد. فن آوری 
نانومی تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند 
در این زمینه، به بهبود اقتصاد کشور 
کمک شایانی کند. در این مقاله چندین 
کاربرد از نانومواد ها در بسته بندی 
مواد غذایی مرور شده است، از جمله 
نانوکامپوزیت های پلیمری رسی به عنوان 
مواد غیرقابل نفوذ، نانو ذرات نقره و 
مس به عنوان عوامل ضد میکروبی قوی 
و روش های مبتنی برنانوسنسورها برای 
تشخیص کیفیت و شناسایی مواردی مانند 
گازها و عوامل بیماری زا در مواد غذایی 
بسته بندی شده. مرور تحقیقات انجام 
شده پیشین نشان می دهد که فن آوری 
نانو یک ابزار موثر و کار آمد در صنعت 
بسته بندی مواد غذایی است و می تواند 
نقش بزرگی در حفظ کیفیت مواد غذایی 
داشته باشد.

 فن آوری نانو
فــن آوری نانو، توصیف خصوصیات، ســاخت و یا 
دستکاری ســاختار موادی است که حداقل یکی از 

ابعاد آنها 100mn-1 است.
وقتی که اندازه ذرات تا این حدود کاهش می یابد، 
مواد حاصله، خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی را از 
خود نشــان می دهند که به صورت معنی داری، با 

خصوصیات همان مواد در مقیاس بزرگ متفاوتند.
در طول دهه گذشــته، تحقیقات انجام شــده در 
زمینــه فن آوری نانو به صورت قابل توجهی افزایش 
یافــت و در حال حاضر، شــرکت های بزرگی وجود 
دارند که در زمینه ســاخت انواع جدیدی از مواد در 
ابعاد نانو برای کاربردهای مختلف فعالیت می کنند.

یکــی از صنایعی کــه تاکنون در اســتفاده از این 
فــن آوری کندتر عمل کــرده اســت، صنایع غذایی 
می باشــد و فن آوری نانو، یک موضوع کمتر شناخته 
شــده در این زمینه است. این موضوع چندان تعجب 
آور نیســت، زیرا که تمایل عموم مردم در استفاده از 
محصوالت غذایی طبیعی، از به کار گیری فن آوری های 
غذایی جلوگیری به عمل آورده است و فن آوری نانو نیز 
از این قضیه مستثنی نیست. با این حال، دانشمندان و 
صاحبان صنایع، استفاده های بالقوه ای از فن آوری نانو 
را تقریبا در همه بخش های صنایع غذایی شناســایی 
کرده اند. دو نمونه از مهمترین این بخش ها عبارتند از 
فرآوری مواد غذایی )بهبود بافت یا کیفیت غذا، تولید 
مواد ژله ای( و بســته بندی مــواد غذایی )محافطت از 
غذاها و مواد غذایی در مقابل عوامل بیماری زا و گازهای 
مضر، نانوسنســورها در تشخیص آلودگی ها و ارزیابی 
مواد غذایی بسته بندی شده، محافطت مواد غذایی در 
مقابل اشــعه ماورا بنفش( که در بین این دو مورد نیز 
فن آوری نانو در بسته بندی مواد غذایی کاربرد بیشتری 
داشته است که به احتمال زیاد به این دلیل بوده است 
که نانوذرات به صورت مســتقیم به مواد غذایی اضافه 
نمی شوند و ساختار طبیعی ماده غذایی حفظ می شود.

نانو در  مروری بــر کاربردهای فــن آوری 
بسته بندی غذایی

 نانوکامپوزیت های پلیمری غیرقابل نفوذ
هنگامی که غــذا بالفاصله بعــد از تولید مصرف 
نشود، باید بســته بندی شود. این بسته بندی ها باید 
از مــواد غذایی در مقابل نفــوذ خاک و گرد و غبار، 
اکسیژن، نور، عوامل بیماری زا، رطوبت و دیگر انواع 

عوامــل مخرب و مضر جلوگیری کنند تا غذا ســالم 
بماند. )بسته بندی ها باید غیرقابل نفوذ باشند(. عالوه 
بر آن بســته بندی باید ارزان و سبک بوده و نسبت به 
صدمــات فیزیکی حین حمل و نقــل و فرآوری مواد 

غذایی )مثال هنگام پر کردن آن( مقاوم باشد.
یــک موضوع مهــم در بســته بندی مــواد غذایی 
Robert- )مهاجــرت یونی و نفوذ پذیری آنهاســت 

son, 2005(. هیج ماده ای به صورت کامل نسبت به 
گازهای اتمســفری، بخار آب و یا مواد طبیعی ای که 
در هنگام بسته بندی با آن مخلوط می شوند و یا حتی 

خود ماده بسته بندی نفوذ ناپذیر نیست.
پالستیک هایی که برای ظروف نوشیدنی های گازدار 
استفاده می شوند، باید نفوذ ناپذیری خیلی باال نسبت 
به اکســیژن و دی اکسید کربن داشــته باشند تا از 
اکسیده شدن و دی کربنه شدن نوشیدنی جلوگیری 

.)2005 ,Robertson( شود
مواد مرسوم برای بســته بندی مواد غذایی عبارتند 
از: فلز، سرامیک )شیشه( و کاغذ )مقوا(. در حالی  که 
این مواد هنوز هم مورد اســتفاده قرار می گیرند، اما 
قیمت پایین، آســانی شکل پذیری و تنوع قابل توجه 
در خواص فیزیکی مواد پلیمری آلی، پالســتیک ها را 
جایگزین مناسبی برای بسته بندی مواد غدایی معرفی 
می کند کــه این پلیمرها انواع زیــادی دارند. اگرچه 
که پلیمرها تحوالت زیــادی در صنایع غذایی ایجاد 
کرده اند، اما اشکال بزرگ آنها، نفوذ پذیری به گازها و 
.)2011 ,Duncan( .دیگر مولکول های کوچک است

استفاده از پلیمرهای ترکیبی یک روش مفید برای 
جلوگیری از نفوذپذیری گازها در بسته بندی های مواد 
غذایی اســت یک روش برای رســیدن به این هدف، 
ساخت پلیمرهایی اســت که از مواد زیستی ساخته 
شــده اند و تحت عنــوان نانوکامپوزیت های پلیمری 
)PNCs( شــناخته می شــوند. برای ســاخت این 
پلیمرها، یک ماده پر کننده در مقیاس نانو در سرتاسر 
ماتریس پلیمر پراکنده می شــود. این مواد پر کننده 
می توانند شــامل نانو صفحات خاک رس، سیلیکات، 
نانو سیلیکا )2SiO(، نانوکریستال های نشاسته، نانو 
فیبرهای ســلولزی و ترکیبات غیرآلی دیگر باشــند. 
PNCs ها نسبت به پلیمرهای دیگر مستحکم تر، در 
مقابل اشــتعال مقاوم تــر، دارای خصوصیات حرارتی 
بهتر، نقطه ذوب و دمای انتقال گاز پایین تر و در برابر 

شرایط رطوبتی مقاوم ترند )عالیی، 1392(.
تاکنون نوید بخش ترین پرکننده ها در مقیاس نانو 
برای sPNC ها، نانوپالکت هایی هستند که متشکل 

بـازرگانی جلیلـی

قیمت نهایی را از ما بگیرید
33949458-33934607-33922754
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از خاک رس یا دیگر مواد ســیلیکاتی هســتند. 
محبوبیــت نانو رس ها در کاربردهــای مرتبط با 
صنایــع غذایی، به قیمت پاییــن، پایداری باال و 
همپنین تاثیرگذاری پایین آنها در هنگام تماس 
با مواد غذایی یعنی عدم واکنش با مواد غذایی بر 

.)2011 ,Duncan( می گردد
نانوکامپوزیت هــای پلیمر خاک رس، گروهی از 
مواد ترکیبی ساخته شده از سیلیکات های الیه ای 
خــاک رس، برای مثال مونتموریلونیت هســتند 
کــه در ماتریس پلیمر با ضخامــت الیه در ابعاد 
نانومتر پخش شده اند. ویژگی هایی مثل مقاومت 
مکانیکی باال، مدول های باال، وزن کم و نیز بهبود 
ویژگی های ممانعت کنندگی نسبت به مایع، گاز و 
بخار با این کامپوزیت جدید قابل دستیابی است. 
بهبود ویژگی هــا در این پلیمرها به دلیل واکنش 
بیــن پلیمر و خــاک رس در مقیاس نانو اســت 

.)2011 ,.Dadfar et al(
مواد معدنی خاک رس در بسته بندی غذا مورد 
توجه خاص هســتند، زیرا می توانند برای دست 
یابی بــه نانوکامپوزیت های پلیمــر خاک رس به 
عنوان جایگزین برای تکنولوژی های متداول برای 
Bru- )بهبود ویژگی های پلیمری استفاده شوند 

na et al., 2012(. تاکنــون مطالعات زیادی در 
اســتفاده از نانوکامپوزیت های پلیمری خاک رس 
در بســته بندی مواد غذایی انجام شــده است از 

جمله:
امیر وکیلــی نظامی و همــکاران، )1392(، از 
 )PCNC( خاک رس  پلیمری  نانوکامپوزیت های 
برای بســته بندی ماکارونی جوانه گندم استفاده 
کردنــد و تاثیر آن را بر زمان ماندگاری ماکارونی 
در ماه هــای 6، 12، 18 و 24 بررســی کردنــد. 
 ،PCNC ناپذیری بســته بندی  نفــوذ  خاصیت 
موجــب کاهش 85 درصد نفوذپذیری اکســیژن 
شد. خواص شیمیایی محصول در ماه های 6، 12 
و 18 تفاوت چندانی با ماه ششــم نداشت. اما با 
آنالیــز آب پخت در ماه 24، نانو ذرات خاک رس 
در حد تفاوت چندانی با ماه ششــم نداشــت. اما 
بــا آنالیز آب پخت در مــاه 12، نانو ذرات خاک 
رس در حد ppb 1/4 مشــاهده شد که می تواند 
عــوارض ســمی در بدن داشــته باشــد. کاربرد 
نانوذرات در بســته بندی به روش PCNC سبب 
افزایش زمان ماندگاری تا حدود 3 برابر نسبت به 
بســته بندی معمولی شد بدون اینکه در محصول 

تغییرات شیمیایی رخ دهد.

نانوکامپوزیت های نقره و  نانــوذرات و   
مس ضد میکروب

استفاده از نقره به عنوان یک ماده ضد میکروبی 
در کاربردهای غذایی و آشــامیدنی ها، تاریخچه 
درازی دارد. نقره مزایای زیادی نســبت به سایر 
عوامــل ضدمیکروبــی دارد. در مقایســه با ضد 
میکروب های مولکولی که عموما ارگانیســم های 
خاصی را مورد هدف قرار می دهند، نقره در مقابل 
گونه های متعددی از باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها 

و احتماال بعضی از ویروس ها، خاصیت ســمی 
دارد. نقره به عنوان یک عنصر، پایداری زیادی 
 Monteiro et( در مــدت زمان طوالنی دارد

.)2009 ,.al
شاید بزرگترین مزیت ضدمیکروبی نقره این 
است که نقره می تواند به آسانی داخل موادی 
مانند منسوجات و پالســتیک آمیخته شود و 
آنها را برای مواردی که خاصیت ضدمیکروبی 
پایدار و با طیف وســیع نیاز اســت و همپنین 
در مواردی که روش های ضد میکروبی قدیمی 
غیرعملی و غیرکاربردی هستند مناسب سازد. 
مس نیز از جمله فلزاتی است که دارای خواص 

.)2011 ,Duncan( ضد میکروبی است
بــه همراه  می توانند  نقــره  نانوذرات هــای 
نانوکامپوزیت های پلیمری استفاده شوند که به 
آنها، نانوکامپوزیت های نقره نیز گفته می شود. 
 ،)2009  ,.Snchez-Valdes et al(
یک فیلم پالســتیکی پنج الیــه را با یک الیه 
نانوکامپوزیت نانوذرات نقره/پلی اتیلن پوشش 
دادند و توانستند فعالیت ضد میکروبی آنرا در 
مقابــل نوعی قارچ که یک آالینده غذایی رایج 

بود مشاهده کنند.
ذرات نانوکامپوزیتی نقره روی سیســتم های 
واقعی غذایی تســت شدند تا تاثیر ویژگی های 
ضــد میکروبــی نانــوذرات نقره را بــر روی 
ماندگاری مواد غذایی تعیین کنند. برای مثال 
و   )2009 ,.Mohammed Fayaz et al(
همکارانش، هویج و گالبی های اســتریل شده 
را داخل محلول های اســید آلژنیک که دارای 

نانــوذرات نقــره بودند و به عنــوان فیلم های آنتی 
باکتریال خوراکی شــناخته می شــوند فرو بردند. 
آن ها دریافتند که در یک مدت زمان 10 روزه، این 
هویج هــا و گالبی ها آب کمتری را از دســت دادند 
و توسط مشــتریان پذیرش بیشــتری داشتند. در 
مطالعه ای دیگر، مارچوبه هــای تازه که با فیلم های 
نانوذرات نقره/ پلی وینیل پیرولیدن پوشیده شدند، 
هنگامــی کــه در دمای یــک درجه ســانتی گراد 
نگهداری شدند، مدت زمان نگهداری آنها به 18 روز 
افزایش یافت. عالوه بر آن، از دست دادن آب در آنها 
کمتر شد و رنگ آنها نیز سبزتر باقی ماند. همچنین 
رشــد میکرو ارگانیسم ها در طول این مدت در آنها 

.)2008 ,.An et al( کمتر بود
در مطالعه ای دیگر، دو نمونه پوشــش بسته بندی 
حاوی نانو ذرات نقره پوشــش دهی شــده روی دی 
اکسید تیتانیوم برای بسته بندی ماهی قزل آال رنگین 
کمان استفاده شد. ماهی قزل آال رنگین کمان، پس 
از انجام مراحل آماده ســازی، در پوشــش های نانو 
)SPN( بســته بندی و به مدت 21 روز در درمای 
یخچــال 4 درجه ســانتی گراد نگهداری شــدند و 
شمارش باکتریایی کل، باکتری های سرمادوست در 
مقایســه با نمونه شــاهد انجام گرفت. نتایج حاکی 
از آن بود که پوشــش های بسته بندی نانو با کاهش 
میزان رشد باکتریها در مقایسه با نمونه شاهد، زمان 
ماندگاری ماهــی قزل آالی رنگین کمان را افزایش 

دادند )پرتوی و همکاران، 1392(.
عالوه بر آن، از دو نمونه پوشــش های بسته بندی 
حاوی ذرات نانونقره پوشــش دهی شــده روی دی 
اکســید تیتانیوم برای آزمون اســتفاده شــد. بعد 
از انجــام مراحل آماده ســازی پوشــش ها و تهیه 
سوسپانسیون باکتری های پرسینیا راکری و آشرشیا 
کلی، فعالیت ضدمیکروبی پوشــش ها در مقایسه با 
نمونه شــاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست 
آمده نشان داد که پوشش های نانو با کاهش میزان 
رشــد باکتری هــا، نقش بســزایی در افزایش زمان 

ماندگاری دارد )پرتوی و همکاران، 1392(.
در مطالعه ای دیگر، توت فرنگی پس از برداشــت 
با پوشش نانو کیتوزان حاوی مس پوشش داده شد 
و همــراه با نمونه های شــاهد در دمای 1+4 درجه 
ســانتی گراد و رطوبت نســبی 70 درصد نگه داری 
شــد. هر 4 روز یکبار و با ســه تکرار، شاخص های 
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کیفی از قبیل اســیدیته، مــواد جامد محلول، 
اســتحکام بافــت، افــت وزن، میزان اســید 
آسکوربیک و درصد خرابی با محدوده اطمینان 
95 درصــد مورد ارزیابی قــرار گرفتند. نتایج 
نشــان داد طی 8 روز انبارمانــی، نفوذ پذیری 
بافــت حدود 20 درصد و افــت وزن حدود 2 
درصد کاهش یافته بود و تغییرات اســیدیتیه 
و مواد جامد محلول ناچیز بوده اســت. طی 8 
روز انبارمانی، میزان اسید آسکوربیک در نمونه 
تیمار شــده در مقایسه با نمونه شاهد دو برابر 
کاهش نشــان داد که علت آنــرا می توان نفوذ 
ذرات مس به داخل بافت و درگیر شدن آن با 
اسید آسکوربیک دانست. می توان نتیجه گرفت 
پوشــش دهی میوه توت فرنگی با نانوکیتوزان 
حاوی مس، موجب حفظ برخی شــاخص های 
کیفی توت فرنگی و افزایش ماندگاری آن از 8 
به 20 روز )2/5 روز برابر( می شــود )عشقی و 

همکاران، 1392(.
)Incoronato et al., 2011( تاثیــر یک 
سیستم بســته بندی ضد میکروبی حاوی نانو 
ذرات مونتموریلونیــت نقره را بر روی کیفیت 
نوعی پنیر بررســی کردند. نتایج نشــان داد 
که این سیســتم بســته بندی فعال، به صورت 
قابــل توجهی ماندگاری این پنیــر را افزایش 
می دهد که به دلیــل توانایی کاتیون های نقره 
در کنترل تکثیر میکروبی اســت بدون اینکه 
بر روی میکروب هــای اصلی و کارکردی لبنی 

ویژگی های حسی محصول اثر بگذارد.
)Jokar et al., 2010( نانوکامپوزیت هــای 
با دانســیته پایین نقره را مــورد مطالعه قرار 
دادند. نتایج نشــان داد که فیلم فعال پیشنهاد 

شده، می تواند به صورت موفقیت آمیزی برای 
باکتری های گرم منفی  یا کاهــش  جلوگیری 
اشرشــیاکلی و گرم مثبت اســتافیکوکولوس 
اورئوس استفاده شــود. همچنین کارآیی ضد 
میکروبــی نانوکامپوزیت نقره بــه غلطت نانو 
ذرات نقره بســتگی دارد، هــر چند که غلظت 
باالی نانوذرات نقره ممکن است باعث تضعیف 

ویژگی های مکانیکی شود.
)Costa et al., 2012( اثر پوشــش فعال 
حاوی نانــو ذرات مونتموریلونیت نقره را و نیز 
ویژگی های ممانعت کنندگی فیلم را روی عمر 
انبارمانــی برش های هویج تازه مورد بررســی 
قرار دادند. اســتفاده ترکیبی از پوشــش فعال 
و بســته بندی مناســب باعث نگهداری خوب 
هویج ها شــد و افزایش عمر انبارمانی تا حدود 
01 روز نســبت به نمونه های بدون پوشــش 

)حدود 4 روز( مشاهده شد.
)Costa et al., 2011( اثــر ضد میکروبی 

نانــوذرات نقره مونــت موریلونیــت در افزایش 
مانــدگاری نوعی ســاالد میوه بررســی کردند. 
نانــوذرات نقره مونــت موریلونیت بــا آزمایش 
تبادل یون تولید شــدند. مخلوط میوه متشــکل 
از کیوی و آناناس در بســته بندی پروپیلینی قرار 
گرفتند و قبل از افزودن شربت فروکتوز به داخل 
بســته بندی، به ترتیب 10، 15 و 20 میلی گرم 
نانــوذرات نقره مونــت موریلونیــت در ته جعبه 
قرار داده شــد. کیفیت حســی و میکروبی ساالد 
میوه در طول دوره نگهداری بررســی شــد. با به 
کارگیری نانوذرات در بسته بندی، رشد میکروبی 

کاهش یافت و در بیشترین غلظت، 5 روز افزایش 
در مدت ماندگاری مشــاهده شد. از نظر کیفیت 
حســی نیز، نمونه های حاوی 20 میلی گرم نقره 
مونت مورپلونیت، نســبت به نمونه های شاهد از 

پذیرش بهتری برخوردار بود.

 نانوسنسورها و بسته بندی های هوشمند
محصــوالت تازه یا گوشــت هایی کــه خراب 
شــده اند، از خود رنگ، بو یا دیگر مشــخصه های 
حســی را نشــان می دهندکه به آســاتی توسط 
می شــوند.  داده  تشــخیص  مصرف کننــدگان 
هنگامی که مواد غذایی بسته بندی می شوند، این 
مشخصه های حســی آنها توسط مصرف کنندگان 
کمتر قابل تشــخیص اســت و مصرف کنندگان 
می بایســت که بــه تاریــخ انقضاء که توســط 
تولید کننــدگان، بــر مبنای یکســری فرضیات 
مربــوط بــه روش نگهداری و حمــل و نقل غذا 
تعیین می شــود اعتماد کنند. در حالی  که تاریخ 

انقضاء برای یک کارتن شیر، به مصرف کننده نشان 
می دهد که محصول برای یک دوره دو هفته ای قابل 
اســتفاده است، اما اگر این شــیر در دمایی باالتر از 
دمای بهینه اش به مدت یک ساعت نگه داشته شود، 
در حیــن حمل و نقل یا داخل یــک اتومبیل گرم، 
 ,Duncan( این تاریخ انقضاء، اعتبار نخواهد داشت

.)2011
ویژگی هــای شــیمیایی و الکترنــوری ذرات در 
مقیاس نانو و اســتفاده از بسته بندی های هوشمند 
راه حلی را برای این مشــکل ارائه می دهند که قادر 
به شناســایی )تشــخیص( حضور گازها، رایحه ها، 
آلودگی های شــیمیایی و عوامل بیماری زا هستند و 
نسبت به تغییرات در شرایط محیطی واکنش نشان 
می دهند. اســتفاده از این روش هــا نقش مهمی در 
کاهش فراوانــی بیماری های منتقله از راه غذا دارند 

.)2011 ,Duncan(
بســته بندی های هوشــمند دارای سنســورهایی 
هســتند که تازه بودن مواد را مشــخص می کنند. 
بسته بندی هوشــمند بر روی بررســی و آگاهی از 
وضعیت محصول متمرکز می شــود و به این طریق 
از ایمنی و کیفیت محصول )تازگی و رســیده بودن 
و ثبات آن( اطالع می دهد. از این جهت بسته بندی 
هوشمند این قابلیت را دارد که محصول را ره گیری 
کنــد و تولید کننده، فروشــنده و مصرف کننده را از 
وضعیت محصول آگاه ســازد. وقتی سنســورها در 
بسته بندی مواد غذایی قرار می گیرند، می توانند مواد 
شیمیایی، اتوژن ها و سموم را در مواد غذایی آشکار 

کنند )مطهری، 1392(.
وظیفه اصلی بســته بندی دارای سنســور، آگاهی 
دادن از محیط درون بسته بندی، وضعیت و کیفیت 
محصول، تبــادل اطالعات با پایگاه داده های بیرونی 
و در اختیــار قــرار دادن اطالعــات بــرای تصمیم 
گیری های بعدی اســت. یک نوع از سنسورهایی که 
به این منظور اســتفاده می شــود، بیوسنسور است. 
بیوسنســورها می توانند با روش هایــی چون تغییر 
شیمیایی و حساس کردن برچسب های بسته بندی، 
تعبیه میکروقطعات )تراشــه های هوشمند(، یا قرار 
دادن عناصر نانو در درون برچسب یا خود بسته بندی 

ساخته شوند )مطهری، 1392(.
بیوسنســورها، یــک گزینــه انتخابــی مهم در 
کشــاورزی و صنایع غدایی برای کنترل محصوالت 
و فرآیندهــا، اطمینــان از کیفیــت و ایمنی غذا به 
وسیله شــیوه های مقرون به صرفه و سریع هستند. 
بیوسنســورها جایگزین نویدبخشــی برای ابزارهای 
آنالیتیکی متداول هســتند، چــون مزایایی از نظر 
اندازه، هزینه، اختصاصی بودن، پاسخ سریع، دقت و 
حساسیت ایجاد می کنند )فتحی و اعلمی، 1392(. 
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اگرچه که پیشــرفت اولیه در فن آوری بیوسنسور 
در زمینه پزشکی انجام شد، قابلیت آشکار سازی، 
آنالیز و اندازه گیری مولکول های منابع بیولوژیکی 
مختلــف و تنوع اصــول اندازه گیــری منجر به 
ایجاد طرح های بیوسنســور برای پوشش طیف 
وســیعی از نیازهای تکنیکی شد. اصول عملیاتی 
مختلف منجر به ایجاد بیوسنســورها برای آنالیز 
مواد خارجی در محصوالت غذایی مثل حشــره 
کــش ها، بقایای کود و دیوکســین هــا، بقایای 
آب و خــاک )به طور تصادفــی به زنجیره غذایی 
وارد شــده(، ارگانیســم های تغییر ژنتیکی شده، 
میکروارگانیسم های پاتوژن و سم آنها و ترکیبات 
غذایی مثل مواد ضدتغذیه ای، آلرژن ها، داروها، 
 Serna( افزودنی ها و هیدروکربن ها شــده است

.)2011 ,and Perenguez
در ســاخت بیوسنســورها از نانو مواد مختلفی 
اســتفاده می شــود که یکی از آنها نانوذرات طال 
اســت. در میان انواع نانومواد، طال نقش منحصر 
به فــردی دارد. روش های مختلفــی وجود دارد 
که به کمک آنها می توان اندازه، شــکل و شیمی 
 Daniel( ســطحی نانوذرات طال را کنترل کرد

.)2004 ,and Astruc
سنسورهای مبتنی بر فن آوری نانو این پتانسیل 
را دارند که سرعت و دقت صنایع و یا سازمان های 
نظارتی را در شناســایی آالینده های مولکولی در 
ماتریس هــای غذایــی پیچیــده، افزایش دهند. 
بسیاری از این تست ها بر مبنای مشاهده تغییرات 
رنگــی که در حضور این اجزا در محلول نانوذرات 
.)2011 ,Duncan( فلز اتفاق می افتد، می باشند
یکــی دیگــر از کاربردهای نانوسنســورها در 
تشخیص گازهای درون بسته بندی است. رطوبت 
و اکسیژن اضافی باعث فساد غذا می شوند و هنوز 
هم بسیاری از روش های اندازه گیری محتوای بخار 
یا گاز داخل یک بسته بندی، به تخریب بسته نیاز 
دارنــد )Smolander et al., 1997(. بنابراین 
به هنگام فرآوری مواد غذایی بســته بندی شده، 
از هر 400-300 بسته، یک مورد تست می شوند 
و محتوای رطوبت و گاز داخل بسته اندازه گیری 
می شــود )Mills, 2005( که این کار زمان بر و 
هزینه بر اســت، درحالی  که مطمئن نیستیم که 
بســته بندی هایی که از آنها نمونه برداری نشــده 
اســت دارای اســتاندارد و کیفیت الزم باشــند. 
داشــتن توانایی این که به صورت پیوســته و به 
آســانی بر محتوای گاز داخل بسته بندی نظارت 
کنیم و این که وســیله ای در اختیار داشته باشیم 
که بتواند ایمنی و امنیت مواد غذایی بسته بندی 
شــده را در یک مدت زمان طوالنی بعد از خروج 
مواد غذایی از کارخانه و مراکز تولید ارزیابی کند، 
نشان می دهد که روش های غیرمخرب تشخیص 
محتوای رطوبت و گاز در داخل بســته بندی های 
مواد غذایی می توانند بســیار ارزشــمند باشــند 

 Mills )2005( برای مثال .)2011 ,Duncan(
et al. یک جوهر آشکارســاز فعال شونده در نور 
را برای تشــخیص اکسیژن موجود در بسته بندی 
بر اساس نانو ذرات اکسید تیتانیوم یا اکسید روی 
توســعه دادند. این آشکارســاز در حضور مقادیر 
بسیار کم اکسیژن تغییر رنگ می دهد )شکل 1(.

توانایــی تعیین این که آیــا فرآورده های غذایی 
توســط باکتری ها، قارچ ها و ویروس های مختلف 
آلوده شده اند، می تواند باعث شود که بیماریهای 
منتقلــه از راه مواد غذایی بــه عنوان یک هدف 
تحقیقاتــی مهم شــناخته شــوند. در این مورد، 
روش های تشــخیصی که ســریع و ارزان هستند 
و نیاز به تخصص و آمــوزش کم دارند مورد نظر 

.)2011 ,Duncan( هستند
یکی از مهم ترین مزایای تکنیک های بر مبنای 
فــن آوری نانــو این اســت که زمان شناســایی 
و جداســازی کاهــش می یابد. بــرای مثال یک 
گروه تحقیقاتی از مولکولهای شــکر چسبیده به 
ذرات در مقیاس نانو از اکســید آهن مغناطیسی 
از  اســتفاده کردنــد و توانســتند 88 درصــد 
باکتری های آشرشــیا کلــی را در یک نمونه تنها 

El-( با زمان انکوباسیون 45 دقیقه جداسازی کند
.)2007 ,.Boubbou et al

نانوذرات اکســید تیتانیوم توســط اشــعه ماوراء 
بنفش فعال شــده اند و از آشکار ساز رنگی استفاده 
شده اســت. یک حســگر درون بســته و دیگری 
بیرون بســته قرار گرفته است. الف- بسته به تازگی 
بسته شده اســت و هر دو آشکارساز رنگی هستند. 
ب- فعالســازی آشکارســازها توسط اشــعه ماوراء 
بنفــش ج-پس از مدت زمان کوتاهی، آشکارســاز 
خارج بســته به رنگ آبی برمی گردد، در حالی  که 
آشکارســاز موجود در فضای بدون اکسیژن داخل 
بسته ســفید می ماند. د- بسته باز می شود و هجوم 
اکسیژن به داخل بسته، باعث آبی شدن آشکارساز 
داخلی می شود که می تواند برای تشخیص نشت در 

بسته بندی ها مورد استفاده قرار گیرد.

 نتیجه گیری کلی
استفاده از پلیمرهای ترکیبی یک روش مفید برای 
جلوگیری از نفوذپذیری گازها و عوامل بیماری زا در 

بسته بندی های مواد غذایی است.
پلیمــری،  نانوکامپوزیت هــای  انــواع  از  یکــی 
نانوکامپوزیت های پلیمری رســی است که به علت 
ویژگی هایی مانند ارزان تر بودن و وزن کم، محبوبیت 
زیادی در بین استفاده کنندگان دارند. همچنین این 
نانوکامپوزیت های رســی، نفوذ ناپذیری زیادی نیز 
دارند و به مانــدگاری طوالنی تر مواد غذایی کمک 

می کنند.
نانوکامپوزیت هــای نقــره و مــس، خاصیت ضد 
میکروبــی باالیی دارند و از مــواد غذایی در مقابل 
میکروب هایــی مانند ویروس ها، قارچ ها و باکتری ها 
محافظت می کنند و نقش بسیار موثری در افزایش 

مدت زمان ماندگاری مواد غذایی ایفا می کنند.
نانوسنســورها که در بســته بندی های هوشمند 
کاربرد دارند قادر به تشخیص حضور گازها، رایحه ها، 
آلودگی های شــیمیایی و عوامل بیماری زای داخل 
بسته بندی مواد غذایی به روش غیرمخرب هستند 

و از اینرو بسیار ارزشمند و مفید هستند.
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بسته بندی 
ایران نه متولی 
دولتی دارد، نه 
تشکل صنفی
بخش بسته بندی در کشور ایران از جمله 
بخش هایی از صنعت و خدمات است که 
هیچ اداره و بخش خاصی در دولت به طور 
مستقیم به امور آن نمی پردازد. از این 
جهت همواره نوعی جفا در حق این بخش 
روا می شود. در دعوای بودجه و یا هنگام 
تبیین استراتژی های خاص توسعه کشور، 
سهم مشخصی برای بخش بسته بندی 
کنار گذاشته نمی شود. اگر بودجه یا 
کمکی نیز برای توسعه بخش بسته بندی 
اختصاص یابد کسی نمی داند این بودجه را 
چگونه باید توزیع یا خرج کرد. زیرا بخش 
بسته بندی در کشور ما پراکنده و متنوع 
است. متن زیر به نحوی به مشکالت و 
مسایل این صنعت بزرگ ولی فراموش 
شده در ایران می پردازد. باشد که موارد 
اعالم شده زیر در این صنعت در کشورمان 
هرچه زودتر تحقق یابد.

نگاهی به وضعیت صنعت
 بسته بندی در ایران

  مدیریت
در حــال حاضر و بــا ســاختارهای دولتی و صنفی 
کنونی امکان مدیریت بخش بســته بندی در کشــور 
ایــران وجود ندارد. بســته بندی در ایران هنوز در حد 
موج اســت و با آن که ضرورت آن کم و بیش در میان 
مدیران و عامه مردم جا افتاده، اما استراتژی مشخص 
و هدفمند برای آن تبیین نشده است. دولت به تنهایی 
و با ابزار و عوامــل کنونی خود هرگز قادر نخواهد بود 
این مــوج را تحت کنتــرل درآورد. در حال حاضر بار 
این مسئولیت ناخواسته بر دوش مطبوعات تخصصی، 
چند موسسه و ســازمان محدود دولتی و غیردولتی و 
بعضی مدیران متخصص در چند واحد صنعتی مربوط 
به بســته بندی قرار دارد. مطبوعات تخصصی پتانسیل 
خوبی برای منظم کردن و تثبیت موج کنونی دارند که 
اگر دولت از آن استفاده کند می تواند از بسته بندی که 
در حال حاضر تنها به صورت یک موج است به عنوان 
عاملــی درآمدزا و ارزآور بهره برداری کند. نباید از نظر 
دور داشت که بسته بندی به تدریج سهم بیشتری را در 
سبد هزینه خانوارهای ایرانی به خود اختصاص خواهد 
داد. البته این ســهم به طور ناخواسته به وجود خواهد 
آمد. بنا بر این بخش بســته بندی نیازمند توســعه ای 
اســت که به کاهــش هزینه های بســته بندی منجر 
شــود. این مهم به دســت نخواهد آمد مگر در دیدگاه 
برنامه ریزان توسعه بخش بسته بندی حداقل در وسعت 
منطقه ای مدنظر قرار گیرد تا هزینه تولید کاهش یافته 

و کیفیت آن نیز مورد قبول مصرف کننده قرار گیرد.

 تنوع و پراکندگی
از آن جا که بســته بندی یک پدیده نســبی است و 
موجودیت آن وابســته به وجود کاال می باشــد، انتظار 
می رود تجمع واحدهای تولیدی در یک مکان منجر به 
ایجاد واحدهای مربوط به بسته بندی در آن مکان شود. 
بدین صورت به طور طبیعی استان هایی که بیشترین 
ســهم تولید را دارند خود به خود ســهم بیشتری از 
صنایع بســته بندی را به خود اختصــاص داده اند. در 
این میان تولیدات غذایی به دلیل حجم باالی تولید و 
شرایط خاص حمل و نگهداری بخش زیادی از صنعت 
بسته بندی کشــور را به خود مشغول کرده اند. صنایع 
کارتن ســازی از جمله پراکنده ترین بخش بسته بندی 
اســت. از آن جا تولید کارتن کاری نسبتا ساده است 
و از طرفی حمل و نقل آن در مســیرهای دور چندان 
به صرفه نیست به طور عمومی واحدهای کارتن سازی 
تمرکز نداشــته و در مناطقی احداث می شــوند که به 
صنایع همان منطقه ســرویس بدهند. گفته می شــود 

 تشکل های صنفی
فقدان تشکل های صنفی مربوط به بسته بندی باعث 
غیرقابل دفاع شدن درخواست های بخش بسته بندی 
است. در واقع به دلیل نبود یک صدای رسا مانند یک 
انجمــن یا اتحادیه صدای بخش بســته بندی آن طور 
که باید به گوش مســئوالن نمی رسد. در روزگاری که 
گوش مسئوالن برای شنیدن صدای غریبه ها سنگین 
است و فقط نجواهای آشنا را می شنود، برای رساندن 
صدایی که پیش از این شــنیده نشــده باید با صدای 
بلند صحبت کرد و این صدای بلند صدای یک تشکل 

صنفی آگاه و منسجم است.
بــا توجه به پراکندگی موضوعی بخش بســته بندی 
امکان ظهور یک تشــکل کلی برای بسته بندی که هر 
یک از اعضای آن نماینده یک واحد صنعتی یا خدماتی 
باشند و در ضمن با یکدیگر نیز منافع مشترک داشته 
باشــند به صفر نزدیک است. زیرا منافع صنفی بعضی 
از صنایع زیر مجموعه بخش بسته بندی اصال در تضاد 
با یکدیگر است و یا حرف مشترکی با یکدیگر ندارند. 
بــرای مثال دغدغه ها و ایــده آل های صنف کارتن نه 
تنها هیچ شــباهتی بــه تمایالت بخش پالســتیک 
ندارد، بلکه در بعضی مســائل نیز در تضاد و رقابت با 
یکدیگر هســتند. بهترین کار ایجاد تشکل های صنفی 
در صنوف و صنایع جزء اســت. مانند صنعت کارتن، 
صنعت تولید لفاف بســته بندی، صنایــع چاپ لفاف 
بســته بندی، ماشین سازان بســته بندی، جعبه سازان، 

سازندگان ظروف پالستیکی، فلزی یا شیشه ای و... .
با تشکیل چنین تشکل هایی زمینه برای ایجاد یک 
کنفدراســیون یا تشــکلی که اعضای آن نمایندگان 
تشــکل های صنفــی مربوط به بســته بندی باشــند 
عملی تر خواهد بود. آن گاه چنین تشکلی به مسائلی 
کلی چون جذب اعتبارات کشــوری، تقسیم منابع و 
امکانات، توسعه ارزش های افزوده و مسائلی شبیه آن 

خواهد پرداخت.
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بیــش از چهار هزار واحد تبدیــل ورق به کارتن 
در سراسر ایران پراکنده هســتند که البته هنوز 
هیچ مرکــزی حتی ماهنامه صنعت بســته بندی 
تاکنون قادر به جمع آوری آمار و مشخصات همه 
آنها نشده است. بســیاری از این واحدها بومی و 
محلی هستند و بعضی از آنها را حتی می توان در 

روستاها پیدا کرد.
تولید کیســه پالســتیکی یعنی آن چه که نزد 
عوام به ســلفون، نایلون و نایلکس معروف اســت 
از دیگر مشــاغل بخش بســته بندی است که بعد 
از کارتــن دارای تنوع و پراکندگی زیادی اســت. 
مصرف روزافزون کیســه های پالستیکی و رقابت 
آن بــا مصنوعات مشــابه کاغــذی و مقوایی این 

پراکندگی را در آینده بسیار بیشتر خواهد کرد.
هرچه ماشــین آالت و روش های مورد استفاده 
بــرای تولیــد ملزومــات بســته بندی پیچیده تر 
یا گران تر باشــند بــه طور طبیعی گســتردگی 
ســرمایه گذاری و تعدد واحدهــای تولیدی آنها 
کمتر است. از این رو واحدهای که به تولید ظروف 
پالســتیکی می پردازند نســبت به واحدهایی که 

ظروف مقوایی تولید می کنند محدودتر هستند.
میزان تولید، میزان مصرف، سرمایه اولیه و دانش 
فنی مورد نیاز باعث شده که کارتن سازی و تولید 
کیسه پالستیکی بیشترین تعداد واحد مربوط به 
بســته بندی را به خود اختصاص دهد و در نقطه 
 BOPP مقابل آن تولیــد لفاف های خاص چون
یا CPP و ظروفی از جنس فلز و شیشه کمترین 
تعداد واحدهای تولیدی را در کشور داشته باشند. 
در این میان نمودار مصرف و کیفیت ظروف فلزی 
و شیشــه ای به دلیل مقتضیات حمــل و نقل از 

یکنواختی در سطح کشور برخوردار نیست.
این موضوع گاهــی حتی به طور معکوس عمل 
کرده و نقش تعیین کننــده در تولید دارد. یعنی 
تولیدکننده ای که از ســازنده قوطی فلزی بسیار 
دور باشــد هرگز به فکر تولید کاالیی که باید در 
قوطی فلزی بسته بندی شود نمی افتد. این معضل 
اگر جلوی تولید را نگیرد به طور قطع تولیدکننده 
را مجبور به فله فروشــی می کنــد. ابتدایی ترین 
برای  برنامه ریــزی  دســتورالعمل در خصــوص 
بسته بندی کشور بررسی وضعیت تقسیم امکانات 
بسته بندی در سطح کشور است. در حال حاضر به 
دلیل مرکزنشینی بسیاری از سرمایه داران ایرانی 
بســیاری از صنایع از جمله صنایع بسته بندی در 
منطقه اســتان تهران قرار دارند. مســیر تهران تا 
قزوین در ادامه آن رشــت و تبریز، محل فعالیت 
تعــداد زیادی از واحدهــای تولیدی مهم صنعت 

بسته بندی کشور است.
مناطق جنوب کشور با وجود برخورداری از تولید 
قابل توجه در بخش کشــاورزی سهمی درخور از 
توزیع امکانات و سرمایه گذاری بسته بندی ندارند. 
البته نوع ســرمایه گذاری بخش بسته بندی برای 

این منطقه با نیمه شمالی کشور تفاوت هایی دارد 
که همین امر باید مدیریت شود.

برخــی ملزومات بســته بندی همچــون فیلم 
BOPP به طور کلی در نیمه جنوبی کشور تولید 
نمی شوند این در حالی است که بخش عمده ای از 
مواد مصرفی آنها از جنوب کشور حمل می شود و 
در مقابل بخش اصلی بازار مصرف آنها نیز تنها در 

نیمه شمالی کشور است.
پرنام و نشــان ترین منطقه کشور از نظر صنایع 
بســته بندی یک چهارم شــمالی کشور است که 
شــمال خراسان، اســتان های شــمالی، تهران و 
شــمال آذربایجان را شامل می شود. در مقابل کم 
نام و نشــان ترین منطقه، جنوب شــرقی کشور 
اســت که گویی به طور کلی فراموش شــده و به 
حال خود رها شــده اســت. منطقه شمال غرب 
کشور به دلیل همسایگی با کشور ترکیه از شتاب 
خوبی در پیشــرفت بســته بندی برخوردار است. 
در مقابل منطقه شمال شــرق کشور با توجه به 
داشتن امکانات تحقیقاتی وسیع تر، جذب سرمایه 
بیشــتر و آب و هوای معتدل تــر از روند کندی 
در توســعه بســته بندی برخوردار است. وضعیت 
کمی و کیفی بســته بندی در شمال شرقی کشور 
بــا قطبیت زعفران و امکانات کشــاورزی در این 
منطقــه همخوانی نــدارد و به نظــر می آید این 
منطقه از مزیت های نســبی خود که در باال گفته 
شد به قدر کافی استفاده نکرده است. وجود برخی 
واحدهای صنعتی بزرگ مربوط به بســته بندی با 
مالکیت های غیرخصوصی یا مدیران غیرمالک در 
این منطقه تا حدی در توقف و یا کندی پیشرفت 

صنعت بسته بندی آن تاثیر داشته و دارد.
نکته مهــم دیگر دربــاره کیفیــت پراکندگی 
بخش بســته بندی در کشور مربوط به پایگاه های 
بسته بندی اســت. در خصوص کمیت و کیفیت 

پایگاه های بســته بندی به دلیل آمیخته بودن آنها با 
واحدهای تولیدی نمی تــوان اظهار نظر خاصی کرد. 
منظور از پایگاه های بســته بندی واحدهای خدماتی 
یا صنعتی اســت که تنهــا به عملیات بســته بندی 
می پردازند. چنین واحدهایی اگــر تنها به قصد ارائه 
خدمات به تولیدکنندگان تأســیس شــده باشند در 
مناطقــی نزدیک به واحدهای تولیدی یا کشــاورزی 
احداث می شــوند و اگر محصــوالت را گرفته و پس 
از بســته بندی به نام خودشــان به بازار عرضه کنند 
ممکن است کارگاه خود را در منطقه مصرف احداث 
کنند. البته این امر قطعی نیســت. کیفیت و کمیت 
پراکندگــی پایگاه های خدمات بســته بندی از جمله 
موارد بســیار مهم در توســعه بخش های تولیدی از 
جمله بخش کشــاورزی است. در این مورد باید روی 
دولت حســاب کرد. به عبارتی برنامه ریزی و راهبری 
این حوزه از صنعت بسته بندی تنها از نهادی عمومی 
بــر می ا~ید. این نهاد می تواند دولت یا یک تشــکل 
صنفی قوی باشد. در کشــور هنوز سازماندهی برای 
توزیع خدمات بســته بندی صورت نگرفته و البته این 

کار نیازمند همگرایی بین طرف های ذی نفع است.

 چاپ بسته بندی در ایران
چاپ بسته بندی از جمله رشته هایی در صنف چاپ 
اســت که طی سال های اخیر توســعه کمی و کیفی 
خوبی داشــته اســت. با این حال با وجود به خدمت 
گرفته شــدن ماشــین آالت پیشــرفته هنوز درصد 
قابل توجهــی از آثار چاپی بســته بندی قابل رقابت 
بــا نمونه های غربی خود نیســتند. مطالعات ماهنامه 
صنعت بسته بندی نشان داده توسعه چاپ بسته بندی 
در ســطح، بیشتر از عمق بوده است. به این معنی که 
بســیاری از سرمایه گذاران و به طور کلی نسل جدید 
صنعت چاپ کشــور )چه از نظر سنی و چه سابقه در 
صنف( بیشــتر به تهیه فن آوری جدید و توانایی های 
اســمی آن پرداخته انــد. در حالی کــه ارکانی چون 
دانش، تجربه، اخالق و وجدان صنفی، بازارشناســی 
و بســیاری عوامل مهم و تاثیر گذار که با اســکناس 
قابل معامله نیســتند و با خط کش قابل اندازه گیری 
نمی باشند مورد توجه قرار نگرفته اند. این معضل اگر 
حل نشود عامل باخت سنگین صنعت چاپ ایران در 

آینده خواهد شد.
تعداد ماشــین آالت چاپ فلکســو و روتوگراورهای 
مطابق با تکنولوژی روز در ایران آن قدر هســت که 
بازار توقع داشــته باشــد حتی در بخش صادرات نیز 
رقابت با غرب با موانع مهمی برخورد نکند. همچنین 
نرخ و شــتاب ورود تجهیزات چاپ لیبل و شــرینک 
اسلیو در حدی اســت که می توان در طول یک سال 
شــاهد تفاوت های قابل مالحظه ای در بازار لیبل بود. 
با این حال نسبت پیشرفت های کیفی چاپ به میزان 
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ماشین آالت و فن آوری های وارد شده به کشور 
نسبتی منطقی نیست.

چاپ شرینک اســلیو بارزترین مثال این عدم 
توازن است. بسیاری از دارندگان تجهیزات چاپ 
شرینک اسلیو به دلیل نداشتن اطالعات کافی 
از مواد و ســطوح چاپی مورد اســتفاده در این 
روش با مشکالت زیادی مواجه شده اند. بعضی 
خســارات زیادی به خود و بعضی به مشتریان 
خود زده اند. تمام اینها تنها به دلیل عدم درک 
صحیح از موضوعی به نام فن آوری است. یعنی 
این که بعضی فکر کرده اند با خرید یک سیستم 
پیشــرفته کار تمام شــده و سیستم خود همه 
کارهــا را انجام می دهد. درســت مانند دورانی 
که اســکنرها تازه وارد حرفــه لیتوگرافی ایران 
شــده بودند و عده ای تصور می کردند ابزاری به 
نام اســکنر یا کامپیوتر به خودی خود می تواند 
برتــری مطلق ایجــاد کند. حــدود یک دهه 
طول کشــید تا این تفکر غلط به طور کامل از 
بین رفت و اکنون توانایــی اپراتورها و کیفیت 
برخورد با مشتری در مراکز پیش از چاپ نقش 

تعیین کننده تری در بازار دارد.
اولیــن عامل عدم درک کافی از فن آوری های 
جدید احســاس بی نیازی به مطالعه کتاب ها و 
مقاالت تخصصی اســت که نزد مدیران بخش 
چاپ و بســته بندی کشــور وجود دارد. عامل 
دوم در ایــن مشــکل نوع اطالعاتی اســت که 
فروشــندگان تجهیزات و فن آوری ها در اختیار 
خریــداران می گذارند. ایشــان عمومــا درباره 
خروجی سیســتم صحبت می کننــد و از بیان 
الزامات رســیدن بــه این خروجــی اطالعاتی 
نمی دهند و یا اصــوال از آن اطالعی ندارند. به 
خصــوص در مواردی که طرح این مطالب هیچ 

سودی برای ایشان نداشته باشد.

در ایــن میان آن چه که همچنان باعث عقب 
ماندگی و نرســیدن به توقعات کیفی مشتریان 
از چاپ است دوری از فرهنگ مشتری مداری، 
خودبــزرگ بینی و کوچک انــگاری عملی امر 
تحقیقات است. بازار برخوردهای بزن و دررو در 
بازار چاپ ایران به اندازه رشــد تکنولوژیک آن 
رشد کرده است. بعضی از دست اندرکاران چاپ 
بــه توانایی های عجیبــی در توجیه بی دقتی ها 
و کم کاری های خود دســت یافته اند و مسائل 
حقوقی آن قدر پیچیده شده اند که توقف برای 
پیگیری دعوا ممکن اســت باعــث بحران های 
سخت برای یکی از طرفین یا هر دو در بازار کار 
شــود. بدین سان بسیاری از سفارشات آن طور 

که باید مورد مطالعه قرار نمی گیرند.
ســازمان های ناظر یا موثــر در چاپ در طول 
زمان گذشته هرگز آن طور که باید نتوانسته اند 
نظــام موثر و پایداری که امنیــت بازار چاپ را 
برای ســفارش دهنــده و مجــری تأمین کند 
پایه ریزی کنند. معدود دست اندرکاران چاپ که 
با وســواس و عالقه کار خود را انجام می دهند 
نیــز اوضاع فعلی ناشــناخته می مانند و متضرر 
می شوند زیرا مشتری دانش کافی برای تفکیک 

بد و خوب را ندارد.
از  بســته بندی  حــوزه  چاپــی  سفارشــات 
حساســیت بســیار زیــادی برخوردارند. چاپ 
از نظــر ســرمایه گذاری و هزینه تمام شــده و 
یا پروســه تحقیقات و تولید برای بســیاری از 
تولیدکنندگان، موضوعی فرعی است و به آن به 
عنوان تکمیل کننــده نگاه می کنند. با این حال 
از اوقات سرنوشــت تمام فعالیت های  بسیاری 
بخــش تولید و فــروش یک واحــد تولیدی به 
میزان دقت و دلسوزی چاپخانه وابسته است. در 
این میان صنعت چاپ کشور دارای درجه بندی 

اعالم شــده ای نیست تا ســفارش دهنده بتواند به 
راحتی مجری پروژه چــاپ خود را ارزیابی کند. در 
چنیــن وضعی همه چیز به هوش و تجربه و وجدان 
دوطرف بــاز می گردد که کم و زیاد هر کدام آن در 
هر یــک از طرفین نتایج متفاوتی خواهد داشــت. 
از طرفــی مطالعــات کارشناســی ماهنامه صنعت 
بسته بندی حکایت از این نکته دارد که درصد بسیار 
زیادی از کانون های تبلیغات و انتشارات که مدیریت 
یا اجرای پروژه های چاپی تولیدکنندگان را بر عهده 
می گیرند از فنون کار بی اطالع هســتند. متاسفانه 
دیده شــده بعضی از طراحان یا مجریان پروژه های 
چاپی بسته بندی به طور کلی از الزامات طراحی یک 
جعبه در رابطه بــا امکانات برش و خط تا بی اطالع 
هســتند. در مواردی دیده شــده که مجری پروژه 
حتی از تفــاوت خروجی فایل آر جی بی با ســی ام 
وای کی بی اطالع است. آمار این معضل را به راحتی 
می توان از هر واحد فعال پیش از چاپ )لیتوگرافی( 
گرفت. زیرا واحدهای پیش از چاپ به خصوص نوع 
دیجیتالی آن مدت هاست که با معضلی به نام اصالح 
فایل های مشتریان روبرو هستند. اصالحاتی که اگر 
انجام نشود میلیون ها تومان خسارت ببار می آورد و 
لیتوگرافی را در عین بی گناهی درگیر خود می کند.

با این حال تفکرات مدیران شــرکتهای ســفارش 
دهنده مبین آن است که عالج این مشکل آن طور 
که چاپخانه داران می گویند در حذف واســطه ها یا 
ناظران چاپ نیســت زیرا بسیاری از صاحبان اصلی 
سفارشات به هر دلیلی کانون تبلیغاتی یا ناظر چاپ 
منتخب خــود را وکیل خود دانســته و برای انجام 
کارهــای چاپی متفــاوت خود عالقــه ای به تماس 
مستقیم با چاپخانه ها یا ســایر مراکز مربوطه دیگر 
ندارند. از طرفی اصوال واســطه گری در پروژه های 
چاپ امری پذیرفته شــده و رو به توسعه در جهان 
اســت که ایران هم از همین ســیر پیروی می کند. 
در این میان بحران های موجود در بازار صنف چاپ 
باعث شده در حال حاضر بعضی چاپخانه داران برای 
گرفتن ســهم خود از بازار و اثبات توانایی خود در 
مدیریت پروژه های چاپی سفارش دهندگان به جای 
توسعه عمقی کارگاه خود، اقدام به سرمایه گذاری در 
خطوط پیش و پس خود کنند و به عبارتی توســعه 
در ســطح را مدنظر قرار دهند. معدودی نیز اصوال 
واسطه های پروژه های چاپی هستند که با راه اندازی 
کارگاه کوچکی برای انجام بخشی از پروژه در کارگاه 
خود بقیه کار را نیز در کارگاه های دیگران به انجام 
می رسانند. این نوع آخر عموما در حوزه چاپ افست 

روی داده است.
در مجمــوع صنعت چاپ بســته بندی در ایران با 
داشــتن امکانات مناســب که مطابق با تکنولوژی 
روز اســت هنوز اعتماد کافی جامعه تولیدی کشور 
را در رابطه با دقت، توانایی و به خصوص مشــتری 
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مداری به دســت نیاورده است. از این رو است 
کــه واحدهای تولیدی کشــور مــدام در میان 
چاپخانه ها ســرگردانند و بعضی دالالن نیز در 
این میان بــا دادن وعده هــای آنچنانی از این 
وضع سود می برند. بازنده اصلی این اوضاع خود 
چاپخانه داران هســتند. زیرا صاحبان سفارش 
با وجود تکنولوژی پیشــرفته موجود در کشور 
همــواره به انجام ســفارش خــود در خارج از 
کشــور فکر می کنند. با اندکی تغییر در قوانین 
و یا جهانی شــدن، این افکار به سرعت تجسم 
می یابد و آن روز، روز خوبی برای صنعت چاپ 

کشور نخواهد بود.

   بازرگانــی مــواد و ماشــین آالت 
بسته بندی در ایران

تهیه آمار از بخش های بازرگانی همواره کاری 
دشوار است. زیرا این بخش بر خالف بخش های 

تولیدی استعداد زیادی برای تغییرات دارد.
هــر ماه تعدادی واحد بازرگانی کار خود را در 
موضوعی آغاز می کنند و تعدادی دیگر دســت 
از موضــوع قبلــی بازرگانی خود کشــیده و به 
البته نمایندگان  موضوعی دیگر روی می آورند. 
شــرکت های بزرگ جهانی از ایــن قاعده جدا 
هســتند و پایــداری و قدمت بیشــتری دارند. 
از آن جا که بســته بندی نهالی نوپا در کشــور 
ایران است و باز از آن جا که نرخ رشد و توسعه 
سریعی نیز دارد مورد توجه بسیاری از بازرگانان 
مواد و ماشین آالت قرار گرفته است. اکنون تهیه 
و عرضه مواد و تجهیزات بســته بندی بســتری 

سودآور برای عده ای از تجار به نظر می آید.
اشــتیاق تولیدکنندگان ایرانی بــرای به روز 
کردن تجهیزات تولید و به کارگیری مواد بهتر 
روز بــه روز بــر آمار خرید و فــروش در بخش 
بســته بندی می افزاید که سهم قابل توجهی از 
آن نیز متعلق به مواد و تجهیزات خارجی است. 
در این میان باید بین عرضه کنندگان محصوالت 

خارجی تفاوت هایی قائل شد.
عده ای تنها به کار تجارت می پردازند و کسب 
و کار آنهــا فقط فروش و خدمات پس از فروش 
است. ایشان تمام تبلیغات و سیستم اداری خود 
را در جهت فروش کاالی شرکت دیگری به کار 
می گیرند و اغلب نیز به نام شــرکت های مرجع 

شناخته می شوند.
عــده ای دیگــر خــود تولیدکننــده مــواد، 
ماشین آالت و لوازم بســته بندی هستند اما بنا 
بــه دالیلی خاص چون کنترل بــازار مصرف یا 
سودآوری بیشتر اقدام به واردات کاالهای مشابه 
یا مکمل خود از خارج می کنند. در این دســته 
از واردکنندگان امکان انحراف از مســیر اصلی 
یعنی تولید داخلی وجود داشته و در صورتی که 
قدرت کنترل بازار مصرف را نداشته باشند بازار 
را به نفع کاالی وارداتی از دســت خواهند داد. 
ضمن آن که مرجع اصلی کاال نیز ممکن اســت 

پس از مدتی عهد و پیمان خود با این شــرکت ها 
را با دالیلی ساختگی یا واقعی نقض کرده و خود 
به شکلی مستقل در داخل کشور به فعالیت ادامه 

دهد.
دسته ســوم واحدهای تولیدی هستند که برای 
تأمین نیازهای خود به طور مستقیم از خارج خرید 
می کنند. اما میزان خرید آنها به حدی است که به 
هر دلیل بخشــی از کاالی وارداتــی را در داخل به 
فروش می رسانند. برای مثال می توان به یک شرکت 
نوشابه سازی داخلی اشاره کرد که چند سال پیش 
برای تأمین نیاز خود مقداری درب بطری وارد کرد 
اما بخشی از آنها را در بازار مصرف به فروش رساند. 
بعضی از شــرکت هایی که در این دسته قرار دارند 
اقدام به گرفتن نمایندگی شرکت مرجع می کنند 
و بدین ســان ضمن آن که خیال خود را از تأمین 
کاالی مورد نیاز با قیمت مناســب راحت می کنند 
کنترل فروش و آمار مصــرف آن کاالی خاص در 

داخل کشور را نیز به دست می آورند

 مــوج مخــرب در بازرگانــی مواد و 
ماشین آالت

عطش دسترســی به فن آوری پیشــرفته نزد 
تولیدکننــدگان داخلی عرصــه ای را برای برخی 
اشخاص منفعت طلب نیز فراهم کرده تا به لطف 
برخی جاذبه های کاذب نظیر دفتر و تشــکیالت 
و ظاهــر آراســته و نفوذ کالم یا بعضی ســوابق 
کم اهمیت و یا بعضی روابط، دســت خود را در 
تجارت وارد کرده و صنعت بســته بندی و چاپ 
کشور را به کالسی برای تجربه کردن خود تبدیل 
کنند. بعضی از شــرکت هایی که در ایران ادعای 
نمایندگی تولیدکنندگان اروپایی یا آســیایی را 
دارند نه تنها هیچ نوع نمایندگی رســمی در این 
رابطــه ندارند بلکه حتی بخوبی شــرکت مذکور 
را نمی شناسند. ایشــان مانند بعضی آژانس های 
معامالت مســکن حتی موردی را که پیشــنهاد 

می دهنــد ندیده اند و همپــای خریدار با آن آشــنا 
می شــوند اما با انواع روش ها این موضوع را از خریدار 
پنهان نگه می دارند. در همین راســتا به تدریج ورود 
نام های تجاری ناشــناخته به صنایع کشــور در حال 
افزایش است و از برخی نام های تجاری تنها یک محصول 

)دستگاه( در کشور یافت می شود.
جو فعلی در صنایع کشــور که بســیاری حتی 
صنعتگــران را بــه ســوی بازرگانــی محصوالت 
خارجی کشــانده باعث شده نکات مثبت بازرگانی 
نیاز کشــور و  خارجی یعنی ورود فن آوری مورد 
ایرانی جای  ادامه آن رشــد کیفی تولیــدات  در 
خود را بــه فعالیتــی صرفا ســودجویانه زیر نام 
بازرگانــی دهــد. پیــروان این روند خــود را در 
تجــارت اقالمــی که نیــاز به دانش بــاال و ارائه 
توضیحات فنی داشته باشــد درگیر نمی کنند. به 
همیــن دلیل متاســفانه بازرگانــی صنعتی بخش 
بســته بندی و چاپ کشــور از نظر تجارت مواد و 
تجهیــزات و فن آوری های مربوط به نمونه گیری، 
کالیبراســیون، لوازم آزمایشــگاهی و امثال اینها 
فقیــر اســت. در بازرگانی مربوط به بســته بندی 
و چــاپ در ایران بســیاری به دنبال ســوژه های 
آسان تر هستند و کسی روی موارد فوق که موجب 
توســعه در عمق می شــوند کار نمی کند. به همین 
دلیل توســعه بیشــتر در ســطح انجام می شود که 
ایجــاد تکثر کــرده و رقابت های مخــرب به وجود 
مــی آورد. یک عامــل پدید آورنده ایــن معضل را 
می تــوان در مــوج موجــود در بازرگانــی مواد و 

دانست. ماشین آالت 
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بسته بندی، 
فروشنده خاموش 
در مسیر فراموش
صنعت بسته بندی در کشور ما یکی از 
حوزه هایی است که متاسفانه انسجام و 
پیوستگی بین دست اندرکاران آن وجود 
ندارد و با وجود اینکه در بازاریابی و 
به فروش رساندن محصوالت رابطه ای 
مستقیم وجود دارد، متاسفانه در ایران 
به مسائل اساسی آن پرداخته نشده 
و معموال محصوالت کشور به صورت 
فله به کشورهای دیگر صادر می شود. 
برای بررسی بیشتر مشکالت و معضالت 
صنعت بسته بندی، با دکتر سیدمصطفی 
ایرانمنش، یکی از کارشناسان صنعت 
بسته بندی گفت و گویی انجام داده ایم که 
در ادامه می خوانید.

 اندکی از خودتان بــرای مخاطبان چاپ و 
نشر بگویید.

ســیدمصطفی ایرانمنش متولد 24 آذر ماه ســال 
1329 در تهران هســتم. ســه ســاله بودم که پدرم 
را به شــهر آبادان و سپس به شــهر خرمشهر تبعید 
کردند. در ســال 1340 خبرنگار کیهان بچه ها شدم 
و در ســال 1348 وارد دانشگاه پهلوی شیراز شدم و 
در آنجا مســئولیت نشریه دانشگاه را عهده دار شدم، 
برای فوق لیسانس رشــته مهندسی مکانیک گرایش 
ماشــین های بسته بندی به کشور آمریکا رفتم. سپس 
در کارخانــه امریکن کن کمپانــی یکی از بزرگ ترین 
کارخانه های دنیا مشــغول به کار شدم. اوایل انقالب 
به ایران برگشتم بورسیه تتراپک کشور سوئد شدم. به 
عنوان اولین ایرانی در شرکت تتراپک و ساخت فیول 
رول کاغــذی تتراپک کار کــردم و دکتری کاربردی 
گرفتم. در حال حاضر نیز ســه نشــریه دارم ماهنامه 
فن آوری و توسعه صنعت بسته بندی، جهان پالستیک 
و بســته بندی، جهان سلولزی و بســته بندی و البته 
در حدود 480 کتاب و مقاله به ســه زبان نوشــته ام، 
کتاب های بســیاری از جمله الفبای بســته بندی یا 
مهندسی بعد از برداشت را که به مفاهیم بسته بندی 

و فرهنگ سازی بسته بندی پرداخته را نوشته ام.
بیشــتر به دنبال این بوده و هســتم که در کاهش 
بیکاری، تولید اشتغال، تولید درآمد ملی نقشی داشته 
باشم، در حدود پنج بار به عنوان کارآفرین ممتاز کشور 
انتخاب شدم و لوح افتخار و مدال کسب کرده ام ولی 

همیشه خودم را معلمی ساده دانسته ام.

گفت وگو با دکتر مصطفی ایرانمنش

 از دیدگاه شما معضالت عمومی بسته بندی در 
کشور ما چیست؟

در هــر کاری دو مســاله را باید در نظــر گرفت یکی 
فرهنگ ســازی و دیگــری استانداردســازی اســت که 
متاســفانه بخش اعظمــی از کارخانه هــای تولیدی و 
بســته بندی اطالعی از این دو مساله ندارند و نه فرهنگ 
تولید را بلدند، نه از اســتانداردهای مرتبط اطالع دارند 
و این خود بزرگترین معضل صنعت بســته بندی کشور 

است.
فرهنگ ســازی بــر اســاس مفاهیــم بین المللــی و 
استانداردســازی از ضروریات بســیار مهــم در صنعت 
بســته بندی اســت که خوشــبختانه این کار به تازگی 
انجام شده است. دو ســال گذشته پروفسور کیت آلفرد 
پیرسون دبیرکل سازمان جهانی بسته بندی wpo را که 
از دوستان قدیمی من هستند، دعوت کردیم تا به ایران 
بیایند و ایران را به عضویت ســازمان جهانی بسته بندی 
درآورد تا در برابر رقبایی مانند کشور ترکیه و مالزی قد 

علم کنیم.

فرهنگ ســازی بر اساس مفاهیم بین المللی و 
استانداردســازی از ضروریات بســیار مهم 
در صنعت بســته بندی است که خوشبختانه 
ایــن کار بــه تازگــی انجام شــده اســت
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زمانی که دبیرکل ســازمان جهانی بسته بندی در غرفه مربوط به زعفران وارد 
شدند با تعجب این پرسش برایشان پیش آمد که مگر ایران هم زعفران دارد؟ و 
توضیح دادیم که زعفران، پسته و اقالم دیگر از ایران به صورت فله ای به اسپانیا و 

کشورهای دیگر ارسال می شود و در این کشورها بسته بندی می شود.

 بسته بندی برای مشــتریان چه میزان اهمیت دارد به خصوص 
بسته بندی پاک، تمیز، در دسترس و اینکه آسان باز شود و اجناس 
داخل بســته را ســالم نگهداری کند تا آلودگی های جانبی به آن 
اضافه نشود و... چرا در بازارهای ما به بسته بندی به قدر الزم توجه 

نمی شود؟
به اعتقاد بنده تولیدکنندگان بهای زیادی صرف بسته بندی نمی کنند. بالغ 
بر 95 درصد ارزش افزوده یک کاال، ســرمایه گذاری و هزینه کردن بر مقوله 
بســته بندی است. بسته بندی فقط دیزاین و طرح فریبنده نیست، بسته بندی 

لباس کاال است، بسته بندی فروشنده خاموش است.
در مورد بسته بندی چند نکته بسیار حائز اهمیت باید رعایت شود. در ابتدا 
بســته بندی باید ســالمتی و ایمنی مصرف کننده را در بر بگیرد. نکته دیگر 
باید در نظر داشــت که تجزیه بســته بندی های پالستیکی پلی اتیلن بیش از 
500 ســال زمانبر است. در آخر نیز باید به مقرون به صرفه بودن بسته بندی 
توجه کرد. ریتم حرکت در زمینه بســته بندی باید اول به ســالمتی و ایمنی 
مصرف کننده دوم دوســتی با محیط زیست و طبیعت، سوم مساله اقتصادی 

بپردازد.

 آیا بازار و مشتریان، بســته بندی مناسب را از تولیدکننده طلب 
نمی کند؟ چرا تولیدکننده نکات بســیار مهم بســته بندی را رعایت 

نمی کند؟
متاسفانه خیر، برخالف کشــور ما، در کشورهای دیگر مانند آلمان، ژاپن و 
غیره، مشتریان حاضر هستند هزینه بیشتری را صرف کنند تا از مواد غذایی 

با بسته بندی ارگانیک برای سالمتی بیشتر استفاده کنند.
در ایــران مردم با مــواردی مانند چیپس و پفک و رب گوجه و... ســرگرم 
شــده اند. این درحالی اســت که حدود شش سال قبل کشــور هلند دیگر از 
ظروف پالســتیکی برای مصرف شیر، آب یا آبمیوه استفاده نمی کرد، ظروف 
مصرفی یا سلولزی یا شیشه ای بودند. مساله سالمتی خیلی مهم است ولی با 

اظهار تأسف باید بگویم در ایران کمتر توجهی به آن می شود.
فرهنگ بازار ما فله فروشی است. اگر از انجمن تولیدکنندگان خرمای کشور 
در اســتان های بوشهر و خوزســتان علت فله فروشــی را جویا شویم عنوان 
می کنند که کشــورهای دیگر بسته بندی ایران را نمی پذیرند. بسیاری اوقات 
به مسئوالن گفته ام که می توانیم در کشور بسته بندی خرما را داشته باشیم و 
به سود برسیم ولی متاسفانه معتقدند فروش فله ای مقرون به صرفه تر است.

 چه راهکاری را برای رونق صنعت بسته بندی پیشنهاد می دهید؟
اگر تمام مسئوالن مرتبط به صنعت بسته بندی ایران با هم انسجام داشتند، 
هرگز اجازه نمی دادیم که محصوالتمان به صورت فله به فروش رسانده شود. 
کشــورهای خارجی محصوالت ما را خریداری می کننــد زیرا بهترین خرما، 

زعفران، خاویار و حتی صنایع دستی محصول ایران است.
اگر اختالف ســلیقه را کنار بگذاریم وکمتر جیب خودمان پر کنیم صنعت 
بسته بندی کشور رشد خواهد کرد. متاسفانه در این صنعت همه به فکر منافع 

خودشــان هستند. بنده در کشور سوئد اتحاد را یاد گرفتم در کشور آلمان منسجم 
بودن را یاد گرفتم و علت موفقیت کشــور ترکیه و مالزی فقط عضویت در سازمان 

wpo نیست بلکه دست اندرکارانشان کنار هم قرار می گیرند.

 سازمان های ناظر چه نقشی دارند؟
در ایران در حوزه بسته بندی سازمان ناظری نداریم و هیچ کس به فکر بسته بندی 
نیســت. موسسه اســتاندارد و ســازمان غذا و دارو معموال با هم در تضاد هستند و 
اســتانداردهای بسته بندی ایران اکثرا استانداردهای ترجمه شده خارج کشور است 
که بومی ســازی نشده است. متاســفانه در رعایت قوانین سخت گیری وجود ندارد 
و قانون ها فقط بازیچه دســت سیاستمداران شده اســت که از بسته بندی و صنایع 

تبدیلی سوء استفاده می کنند.

 آیا صنعت چاپ کشور می تواند نیازهای بسته بندی را تأمین کند؟
چاپ و بســته بندی الزم و ملزوم و مکمل هم هســتند. بسته بندی با کمک چاپ 
هویت می گیرد، چاپ به بسته بندی جلوه می دهد، بدون چاپ بسته بندی مفهومی 
ندارد. درســت است که بسته بندی در دنیا پیشــرفت کرده است و در دنیا به طور 

جداگانه استفاده می شود ولی چاپ همیشه در کنار بسته بندی است.
اگر انجمن علمی چاپ و بســته بندی جدی تر به مسائل چاپ بسته بندی بپردازد 
قطعــا می تواند تأمین کننده نیاز بسته بندی باشــد ولی متاســفانه از نظر اقتصادی 

اسپانسر ندارند و همبستگی بین چاپ و بسته بندی نیاز است.

 با توجه به این مساله که هم اکنون صنعت چاپ کشور دارای تجهیزات، 
امکانات، توان فنی، تکنولوژی و غیره اســت، چرا باز هم بســته بندی 

محصوالت به شکل آماده و چاپ شده از خارج کشور تهیه می شود؟
دلیل اصلی آن رانت خواری مسئوالن کشوری است آلودگی در سطح باالست و ما 

نیز نمی توانیم برای این مساله راه حلی داشته باشیم.

 و حرف آخر؟
از شما و مسئوالن نشریه وزین چاپ و نشر که در شرایط بسیار دشوار و پرهزینه 
بودن کارهای چاپی ما را دلگرم و منســجم می کنید تشکر می کنم. می خواهم که 
جلساتی گذاشته شود تا افرادی که تحولی در صنعت بسته بندی ایجاد کرده اند را معرفی 
کنیم. همچنین تولید یک ســندیکا هدف اصلی ماست. دست همکاری به سوی تمام 
افرادی که در این حوزه فعالیت دارند دراز می کنم تا با هم و در کنار هم مشکالت این 

صنعت را رفع کنیم و امیدواریم با تشکیل سندیکای قوی موفق شویم.

در ایــران در حوزه بســته بندی ســازمان ناظــری نداریم و 
هیچ کــس به فکر بســته بندی نیســت. موسســه اســتاندارد 
و ســازمان غــذا و دارو معمــوال با هــم در تضاد هســتند و 
اســتانداردهای  اکثــرا  ایــران  بســته بندی  اســتانداردهای 
ترجمه شــده خارج کشــور است که بومی ســازی نشده است
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آزادستون پرسش و پاسخ های حقـوقی

کلیه مخاطبان نشــریه چاپ ونشر می توانند پرســش های حقوقی خود را از طریق 
ســامانه پیام  كوتاه 02177240690 برای ما ارســال كنند تا در شــماره بعد، توسط 

شود. داده  پاسخ  پرسش ها  این  به  كارشناسان 

 منظور از ارجاع کار مناســب و سبک به کارگرانی که دچار بیماری ناشی از کار 
شده اند، چیست؟

کارگرانی که از طرف شورای پزشکی مورد معاینه قرار گرفته و مبتال به بیماری ناشی از کار 
تشخیص و یا در معرض ابتال باشند، در این صورت کارفرما و مسئولین مربوطه مکلف اند او را بر 
اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین 

نماید و غیر از مورد اخیرالذکر پیش بینی توصیه ارجاع کار سبک نشده است.

 منظور از کار اجباری چیست؛ آیا کارفرما هر کاری از کارگر بخواهد باید انجام دهد؟
بر اساس اصل چهل و سه و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون 
اساسی، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله ای 
که باشــند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد 
بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی 

را که به آن مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 نوع و نحوه تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگران چگونه می باشد؟
به اســتناد ماده یک آیین نامه وســایل حفاظت فردی، مصوب شــورایعالی حفاظت فنی، به 
منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف به شناسایی و ارزیابی 
شــرایط محیط کار برای تشــخیص و کنترل خطرات و همچنین به استناد ماده دو آیین نامه 
بایستی وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع مخاطرات احتمالی و محیط کار را به تعداد تهیه 

و به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد.

 آیا بازرسان کار می توانند دستگاه خطرناک و یا قسمتی از کارگاه را تعطیل نمایند؟
هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع 
حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شــود، بازرس کار یا کارشــناس بهداشت حرفه ای مکلف 
اســت مراتب را  فوراً و کتبًا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مســتقیم اطالع دهد و از 
طریق اداره مربوطه از دادگســتری محل، تقاضای قرار تعطیل و الک و مهر تمام یا قسمتی از 

کارگاه را نماید.

 آیا نماینده کارفرما در بروز حوادث مقصر می باشد؟
با توجه به نحوه وقوع حادثه و میزان تفویض اختیار و مسئولیت، نماینده کارفرما نیز می تواند 

مقصر شناخته شود.

 اگر ضمن بازرسی، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای دچار حادثه شود، 
چه کسی مسئول است؟

در صورت وقوع هر نوع حادثه در محل کار، مراتب می بایســت برای تعیین مسئول و میزان 
قصور به دستور مقام محترم قضایی صورت پذیرد.

 برای یک مشتری در کارگاه اینجانب حادثه ای رخ داده است؛ آیا مقصر شناخته 
می شوم؟

حســب دستور مقام قضایی، با لحاظ نمودن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل علل وقوع حادثه، 
مســئولیت بروز حادثه در کارگاه به نســبت میزان قصور افراد دخیل در حادثه تعیین و اعالم 

خواهد شد.

چه کسی را عاشقی می توان آموخت؟!
شــیخ حســن جوری می گوید: در ســالی که گذارم به 
جندی شاپور افتاد، سخنی از »محمد مهتاب« شنیدم که 

تا گور بر من تازیانه می زند. 
دیدمش که زیر آفتاب تموز نشسته، نخ می ریسد و ترانه 
زمزمه می کند. گفتم: ای مرد خدا؛ مرا عاشــقی بیاموز تا 

خدا را همچون عاشقان عبادت کنم.
محمد مهتاب گفت: نخست بگو آیا هرگز خّطی خوش، 

تو را مدهوش کرده است؟
گفتم: نه.

گفــت: هرگز شــکفتن گلی در باغچه خانــه ات تو را از 
غصه های بی شمار فارغ کرده است؟ گفتم: نه.

گفت: هرگز صدایی خــوش و دلربا، تو را به وجد آورده 
است؟ گفتم: نه.

گفت: هرگــز صورتی زیبا تو را چنــدان دگرگون کرده 
است که راه از چاه ندانی؟ گفتم: نه.

گفت: هرگز زیر نم نم باران، آواز خوانده ای؟ گفتم: نه.
گفت: هرگز به آســمان نگریســته ای به انتظار برف، تا 
آن را بر صورت خویش مالی و گرمای درون فرو نشــانی؟ 

گفتم: نه.
گفت: هرگز خنده کودکی نازنین، تو را به خلســه شوق 

برده است؟ گفتم: نه.
گفت: هرگز غزلی یا بیتی یا ســخنی فصیح، چندان تو 
را بی خود کرده اســت که اگر نشســته ای برخیزی و اگر 

ایستاده ای بنشینی؟ گفتم: نه.
گفــت: هرگز زاللی آب یا بلندی ســرو یا نرمی گلبرگ 
یا کوشــش مورچه ای، اشک شوق از دیده تو سرازیر کرده 

است؟ گفتم: نه.
گفت: هرگز شده است که بخندی، چون دیگری خندان 

بود و گریه کنی، چون دیگری گریان بود؟ گفتم: نه.
گفــت: هرگز بر ســیبی یا اناری، بیــش از زمانی که به 

خوردن آن صرف می کنی، چشم دوخته ای؟ گفتم: نه.
گفت: هرگز عاشق کتابی یا نقشی یا نگاری یا آموزگاری 

شده ای؟ گفتم: نه.
گفت: هرگز دست بر روی خویش کشیده ای و بر زیبایی 
و ُحســن رویت که نعمت خالق اســت، اندیشه کرده ای؟ 

گفتم: نه.
گفت: از من دور شــو، که ســنگی را می توان عاشــقی 

آموخت، اما تو را نه...!

دوزخ یعنی چه؟!
شــبلی، مرد عابد و عارفی که شــاگردان زیادی داشت 
و همه او را می شــناختند، روزی به یک نانوایی در شــهر 
دیگری رفت و چون لباس درســتی نپوشیده بود، نانوا به 

او نان نداد.
مردی که آنجا بود، وی را شــناخت و به نانوا گفت: این 

مرد را نشناختی؟ گفت: نه.
مرد گفت: او شــبلی بود. نانوا گفت: من از مریدان اویم. 

دوید دنبالش و گفت: می خواهم شاگرد شما باشم! 
شبلی قبول نکرد.

نانوا گفت: اگر قبول کنی، من امشب تمام آبادی را طعام 
می دهم. 

شبلی پذیرفت.
وقتی همه شام خوردند، نانوا گفت: سرورم؛ دوزخ یعنی 

چه؟
شبلی پاسخ داد: »دوزخ یعنی اینکه تو برای رضای خدا 
یک نان به بنده خدا نــدادی، ولی برای رضایت دل بنده 

خدا یک آبادی را نان دادی!«
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اریک امرسون اشمیت، در 27 آوریل 1955 در فالزچرِچ 
ویرجینیای آمریکا در خانواده ای با ســه پسر به دنیا آمد. 
مادرش الینور، کارشناســی ارشــد روان شناسی داشت و 
پدرش ویلســون در دانشگاه های جان هاپکینز و ویرجینیا 
اســتاد اقتصاد بین الملل بود. ویلســون اشمیت در دوران 
ریاســت جمهوری ریچارد نیکســون در وزارت دارایی هم 

کار می کرد.
او تحصیالت متوسطه را در دبیرستان یورک تاون گذراند 
و به ســال 1972 با کسب چندین تقدیرنامه دیپلم گرفت. 
ســپس به دانشگاه پرینستون رفت. در آن جا ابتدا معماری 
خواند ولی بی عالقگی به این رشــته باعث شد تغییر رشته 
بدهــد. نهایتا در 1976 در رشــته مهندســی برق مقطع 
لیسانس را به پایان رساند. از آن سال تا 1980 را در بخش 
رسیدگی به دانشــجویان خارجی دانشگاه برکلی گذراند. 
همان جا با همســرش آشنا شــد. بعدا ادامه تحصیل داد و 
فوق لیســانس طراحی و پیاده سازی شــبکه های رایانه ای 
گرفت. اولیــن فعالیت عملی اش، راه اندازی شــبکه مرکز 
کامپیوتر دانشــکده و برقراری ارتباط آن با دپارتمان های 
مهندســی کامپیوتر و مهندســی برق و الکترونیک بود. او 
ســرانجام دکتری اش را هم در سال 1982 در رشته علوم 

کامپیوتر و مهندسی برق کسب کرد.
اشــمیت در اوایل کارش بیشــتر ســمت های فنی در 
شرکت های فناوری اطالعات را بر عهده داشت. در شرکت 
بــزرگ »بــل« ) Bell Labs( در واحــد تحقیق بود و به 
 )Zilog( »همین ترتیب بعدا هم در شرکت های »زیلوگ
و »زیراکــس« )Xerox( مســئولیت های تحقیقاتــی و 
فنی داشــت. او در طول حضور در شــرکت بِــل به اتفاق 
 )Lex( »لکس« ،)Mike Lesk( همکارش مایک لســک
را نوشت. لکس برنامه ای بود که تحلیل هایی تولید می کرد 

600 سال زندگی
 در 60 سال

در ششمین دهه زندگی اش آن قدر 
مشغله دارد که برای دیگران تصور 
رسیدگی به آن ها هم امکان پذیر نیست؛ 
به هرحال وقتی با 10/8 میلیارد دالر 
صدمین ثروتمند عالم باشید و در 214 
هیات مدیره، در 10 سازمان مختلف که 
در 12 حوزه  گوناگون فعالیت می کنند هم 
عضویت داشته باشید، واقعا 24 ساعت 
شبانه روز هم برای سرکشی به تمام شان 
کفایت نمی کند. نام »اریک اشمیت« 
)Eric Schmidt( مدت ها است با نام 
گوگل گره خورده؛ او حاال رییس هیات 
مدیره شرکت هلدینگ صاحب گوگل یعنی 
الفابت است.

نگاهی به زندگی اریک اشمیت،
 از مدیران عامل شرکت گوگل

که در طراحی ســاختار کامپایلرها بــه کار می رفت. در 
 Sun( »سال 1983 به شرکت »ســان مایکروسیستمز
Microsystems( رفت و برای نخســتین بار ســمت 
مدیریتی گرفت و مدیر نرم افزار آن شــرکت شد. سپس 
به معاونت کل تولیدات نرم افزاری و پس  از آن معاونت و 
 Sun Technology( »نهایتا ریاست »سان تکنولوژی

Enterprises( رسید.
اریک اشــمیت در 1997 مدیرعامــل و رییس هیات 
مدیره شــرکت »ناول« )Novell( شد. دوره حضورش 
در ناول مصادف شــد با معرفی پروتکل باز TCP/IP و 
در خطــر افتادن پروتکل IPX این شــرکت؛ در همین 
زمان مایکروســافت فرصت طلب با رهبری بیل گیتس، 
این پروتکل را همراه ویندوز 95 عرضه کرد؛ همه این ها 
به شــدت بر عایدی شــرکت ناول تأثیر منفی گذاشت. 
اشــمیت هم در ســال 2001 و بعد از خرید »کمبریج 
 Cambridge Technology( پارتنــرز«  تکنولوژی 

Partners(، ناول را ترک کرد.
لری پیج و سرگی برین، بنیان گذاران گوگل مصاحبه ای 
بــا او ترتیب دادند؛ آن دو آن قدر تحت تأثیر اشــمیت قرار 
گرفتند که تصمیم گرفتند از وجود او برای هدایت شرکت 
تازه تاسیس شــان استفاده کنند. در ماه مارچ 2001، اریک 
اشمیت ابتدا ریاست هیات مدیره و چند ماه بعد در آگوست 
همان ســال مدیرعاملــی گوگل را بر عهــده گرفت. البته 
مسئولیت های روزانه شرکت با دو مؤسس آن تقسیم شد. 
تا پیش از عرضه عمومی سهام گوگل، اریک اشمیت بیشتر 
به هدایــت معاونان و روند فروش می پرداخت. بر اســاس 
توضیح خود شــرکت وظیفه اشــمیت در آن دوره چنین 
بود: »ایجاد مجموعه ای برای حفظ رشــد پرسرعت گوگل 
و حصول اطمینان از این که افزایش سرعت توسعه و عرضه 

محصوالت، خللی در کیفیت باالی آن ها وارد نکند.«
اریک اشمیت از زمان استخدام شدنش در گوگل، 250 
هزار دالر حقوق ســاالنه به عالوه مبلغی پاداش عملکرد 
دریافت می کرد. افزون بر این 14/331/703 سهم کالس 
B از ســهام عام به ارزش 0/30 دالر برای هر ســهم و 
426/892 سهم از سری C به ارزش 2/34 دالر برای هر 
ســهم به او واگذار شد. در سال 2004 اشمیت به همراه 
موسســان گوگل به جمع امضاکنندگان سندی موسوم 
به »حقوق پایه 1 دالری« پیوســت و این رویه تا 2010 

میالدی ادامه یافت.
اشــمیت در 28 آگوســت 2006 بــه عضویت هیات 
مدیره اپل هم درآمد. اما در ســال 2009 و با باال گرفتن 
رقابت های دو شــرکت از سمتش اســتعفا داد تا جلوی 

شک و تردیدهای احتمالی را بگیرد.
در ســال 2007 مجله PC World، او و دو مؤسس 
گــوگل را در میان 50 نفر مهم در وب قــرار داد. نکته 
جالب درباره ثروت اریک اشــمیت این است که او اولین 
میلیاردی است که بر پایه دست مزد سهام محور به چنین 
ثروتی رسیده و در عین حال نه بنیان گذار بوده نه نسبت 

خانوادگی با آن ها داشته که به او ارث برسد.
 )Forbes( در فهرســت ثروتمندترین های مجله فوربز
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مربوط به ســال 2011، او با دارایی تخمینی 7 میلیارد 
دالر در ردیف 136 قرار گرفت. وقتی هم در همان سال 
از ســمت مدیرعاملی کنار رفت، از شرکت گوگل 100 

میلیون دالر پاداش دریافت کرد.
در بیســتم ژانویه 2011 گوگل اعالم کرد که آقای 
اریک اشــمیت ســمتش به عنوان مدیرعامل را ترک 
خواهــد کرد ولــی هم چنان به عنــوان رییس هیات 
مدیره و مشــاور بنیان گذاران، »پیج« و »برین«، باقی 
خواهــد ماند. در نهایت هــم در 4 آوریل 2011 لری 

پیج، خودش مدیریت عامل را به عهده گرفت.
در زمــان تصدی گــری اش در گــوگل در ماجرایی 
دخیل شد که بعدا موضوع »قانون رقابت در استخدام 
شرکت های های تک« هم شــد. در یکی از این موارد 
اســتیو جابز به اشمیت نامه ای می نویســد و از او به 
خاطر اســتخدام خارج از عرف کارکنانش به وســیله 
گوگل گالیه می کند. اشــمیت هم فورا به واحد منابع 
انسانی ایمیلی با این مضمون می فرستند و می نویسد: 
»به اعتقاد من سیاست های تبیینی ما خالف استخدام 
نیروهای اپل است. می توانید این رویه را سریع قطع و 
به مــن در این باره توضیح دهید؟ من باید فورا به اپل 
پاسخ بدهم، پس هرچه زودتر مرا در جریان بگذارید« 
به هرحال این ماجرا بعدا در دادگاه پیگیری شد و هم 
گوگل و هــم اپل ناگزیر به پرداخت خســارت به آن 

کارکنان شدند.
در ســال 2015، گوگل بزرگ ترین تغییر ساختاری 
تاریخش را اعالم کرد. رهبران گوگل از یک شــرکت 
مادر به نام »الفابــت« )Alphabet( صحبت کردند. 
در آن روز مشــخص شــد که الفابــت مجموعه ای از 
شرکت های مختلف خواهد بود و از این به بعد، گوگل 
تنها یکی از این زیرمجموعه هاست. اریک اشمیت هم 
به ریاســت هیات مدیره شرکت الفابت انتخاب شد. او 
اکنون ریاســت یکی از پیچیده ترین شرکت های دنیا 
را بر عهده دارد. در ســال 2016 مجله فوربز، نام او را 
به عنوان صدمین ثروتمند جهان معرفی کرد. ثروت او 

10/8 میلیارد دالر تخمین زده شده است.
اریک اشمیت نه فقط در صنعت و هیات مدیره های مختلف 
که در هیات امناهای چندین دانشگاه مانند پرینستون حضور 
دارد، در چندین دانشگاه درس می دهد و تالش دارد ارتباط 

خود با فضای دانشگاه را حفظ کند.

10 قاعده طالیی گوگل به روایت اریک اشمیت
اریک اشمیت، در مقاله ای در نشریه نیوزویک، قواعد 
طالیی کسب وکار در شرکت گوگل را تشریح کرده است. 
او در این مقاله به این واقعیت اشــاره دارد که خالقیت و 
پرورش خالقیت در کارکنان یک شرکت، رمز پیروزی در 

شرکت های دیجیتالی امروز جهان است.
وی می نویســد: »مباحثــی کــه در اینجــا مطرح 

می کنیم 10 قانون اصلی است که ما برای مؤثر بودن 
کارکنان اطالعاتی به شــما معرفی می کنیم. به دلیل 
اینکه در بســیاری از کارخانه هــا کارکنان اطالعاتی 
اصلی، مهندسان هســتند در اینجا نیز مبنای کار ما 
مهندســان خواهند بود. اما بعضــی از این قانون ها به 

دیگر کارکنان نیز تعلق دارد.«
1- به وســیله تشــکیل کمیتــه و شــورا اقدام به 

استخدام کنید
به طور کل کسی که در گوگل درخواست استخدام را 
مطرح می کند حدود 12 مصاحبه مختلف را پشت سر 
می گــذارد تا اســتعدادها و مهارت های او مشــخص 
شــود. هر کــدام از اعضای کمیته نظر خــود را ابراز 
می کنند. این عملیات باعث می شود تا استانداردهای 

کار باالتر رود. درست اســت که زمان بیشتری را 
صرف می کند ولی ما فکر می کنیم که ارزش آن را 
دارد. اگر شما افراد باقابلیت را استخدام کنید و در 
هنگام مصاحبه به آنها فشــار زیادی را وارد کنید، 
باعث می شــود تا آنها نیز مهارت خود را به نمایش 
بگذارند. ما از ابتدا در گوگل به این صورت شــروع 
به استخدام کردیم و مبنای کارمان در این شرکت 

اینگونه کارکنان هستند.
2- خواسته های آنان را فراهم کنید

ما امکانات اســتانداردی را بــرای کارکنان مان 
ترتیــب داده ایم که شــامل اســباب و وســایل 
نهارخــوری، باشــگاه ورزشــی، رختشــوی خانه، 
اتاق ماســاژ، آرایشــگاه، کارواش، خشک شــویی، 
اتوبوس های ایاب وذهاب و هر چیز دیگری که یک 
مهندس بــه آن احتیاج دارد. بــه این نکته توجه 
داشته باشــید که برنامه نویس ها دوست دارند که 
فقط برنامه نویسی کنند. دیگر احتیاجات آنها را ما 

برآورده می کنیم.
3- مکان کار آنها را نزدیک به هم قرار دهید

تقریبا تمــام پروژه ها در گــوگل پروژه های تیمی 
هستند و اعضای تیم ها احتیاج به برقراری ارتباط با 
یکدیگر دارند. بهتریــن راه برای ارتباط برقرار کردن 
آنها این است که اعضای تیم ها را در هنگام کار نزدیک 
به هم قرار دهیــد. در واقع اداره را به محلی برای به 
اشتراک گذاشــتن تفکرها تبدیل کنید. با این روش 
هنگامــی که یک برنامه نویــس می خواهد با همکار 
خود صحبت کند دسترســی آســان خواهد بود، نه 
تلفن، نه ایمیل و نه هیچ زمان از دست رفته ای برای 
پاســخ. همچنین اتاق های کنفرانسی وجود دارد که 
برنامه نویسان می توانند به طور ساعتی از آن 
برای مشورت کردن استفاده کنند. در واقع 
نشســتن در کنار یک برنامه نویس بزرگ 

می تواند بسیار باارزش باشد.
4- هماهنگی

به دلیل اینکه برنامه نویســان در فاصله 
کمــی از یکدیگر قــرار دارنــد، درصد 
هماهنگــی نیز باال خواهد رفت. چون هر 
برنامه نویس قادر خواهد بود که به آسانی 
و بدون تلف کردن وقت بفهمد که اعضای 
گروه خود در حال حاضر در کدام بخش 
از پروژه قرار دارند، آیا او نیز همراه آنان اســت یا 
از برنامه عقب اســت و این به دلیل فاصله نزدیکی 

فیزیکی آنان خواهد بود.
5- استفاده نامحدود کارکنان از ابزارهای شرکت

یکی از این ابزارها وب است. صفحات داخلی وب 
که در داخل شــرکت برای انجام پروژه ها استفاده 
می شود. آن ها به طور کامل اندیس گذاری می شوند 
و برای اعضای تیم پروژه قابل استفاده خواهد بود. 
 Gmail بــه عنوان مثال یکی از دالیــل موفقیت
آزمایش شدن این سرویس به طور مکرر بود. یعنی 
خود کارکنان با صفحات وب داخلی شرکت ماه ها 
این سرویس را مورد بررسی قرار دادند. سپس پس 

از مدتــی آن را روانه بازار کردند و می بینید که به موفقیت 
بسیاری نیز دست یافته است.
6- خالقیت را تشویق کنید

مهندسان گوگل 20 درصد از وقت شان را فقط برای انتخاب 
پروژه مصرف می کنند. البته این زمان از دست نرفته و باعث 
می شود که پروژه های خوبی حاصل شود. اما به طور عمومی 
ما به انســان های خالق اجازه می دهیم که خالق باشند. یکی 
از ســالح های نامخفی ما نظریات ارسال شده به وسیله پست 
است. صندوق پســتی که مردم از سراسر دنیا پیشنهادات و 
انتقادات خود را برای ما به وسیله آن ارسال می کنند. در واقع 
ما اجازه می دهیم تا خود مردم آن چیز را که می پسندند ارائه 

دهند و ما روی آن طرح ها کار کنیم.
7- تالش برای رسیدن به رضایت عمومی

در واقــع در سیســتم های مشــارکتی ما همیشــه یک 
تصمیم گیرنــده نهایی وجود دارد. ما به این قضیه معتقدیم 
که افراد بیشــتر بســیار باهوش تر از افراد کمتر هستند. و 
در واقع ما یک پهنــای اطالعاتی قبل از تصمیم گیری نیاز 
داریم. در گوگل نقش مدیر در واقع یک جمع کننده نظرات 
است نه یک دیکتاتور در تصمیم رسیدن به رضایت عمومی 
گاهی اوقات بســیار طول می کشــد. اما همیشه پروژه ای 

کامل تر بوده است که تیمی تر بوده است.
8- زیان آور نباشید

مطالب زیادی در مورد شعار گوگل نوشته شده است که 
ما ســعی می کنیم با آن زندگی کنیم. همانطور که در تمام 
مؤسســات و سازمان ها افراد در مورد نظراتشان احساساتی 
هســتند در گوگل نیز چنین است. در گوگل هیچ کس به 
صندلی مدیریت نمی رسد مگر اینکه مبتکر طرح های نوین 
باشــد. ما در واقع جوی از تحمل و احترام در مقابل نظرات 
مردم به راه انداخته ایم نه جوی که در آن پر از بله در مقابل 

نظرات مردم باشد.
9- داده ها تصمیمات را حرکت می دهند

در گــوگل تمام تصمیمــات بر مبنای تجزیــه و تحلیل 
گرفته می شود. ما سیســتمی را برای مدیریت اطالعات به 
راه انداخته ایم که نه تنها در وب بلکه در داخل شــرکت مان 
نیز ما را یاری می رســاند. در همین راستا آنالیزورهایی را 
استخدام کرده ایم که به سختی بر روی داده ها کار می کنند 

و ما را به روز نگه می دارند.
10- به طور مؤثر ارتباط برقرار کنید

هر جمعه ما مجمعی برای آگاهی دادن، معرفی، ســؤال و 
جواب )و البته نوشیدنی و غذا( را برگزار می کنیم. این مجمع به 
مدیران اجازه می دهد تا هر هفته با کارکنان خود انتخاب بر قرار 
کنند و یا بالعکس. گوگل اطالعات خود را به طور وسیعی برای 
دیگر سازمان ها یا مؤسسات منتشر می کند. برخالف دیگران ما 
بر این باوریم که قانون اول دومی را می سازد، یعنی پشت گرم 
بودن کارکنــان در کار باعث وفاداری آنها در کار می شــود. 
مهندسان به طور طبیعی روحیه رقابتی دارند. آن ها در مقابل 
افرادی که دانش شــان پایین تر است تحمل و دوام ندارند. اما 
نقریبا تمام پروژه های مهندسی تیمی هستند، داشتن یک فرد 
باهوش اما نامنعطف در تیم واقعا مرگ آور است. اگر ما جمالتی 
مانند »باهوش ترین فردی که تا به حال دیدم« یا »می خواهم 
دوباره با او کار کنم« را از گروهی شــنیدیم باید در پروژه های 

بعدی نیز آنها را در یک تیم قرار دهیم.
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ساخت کاغذ
و فرآیند چاپ

  ادامه دارد...
برگرفتــه از کتاب »مفاهیم نظــری و کاربردی 

ساخت کاغذ و فرآیند چاپ« 
ترجمه و تالیف دکتر مهدی منظوراالجداد

مواد الیافی و افزودنی 
در ساخت کاغذ

له
مقا

 مواد آهارزنی
این بخش مربوط می شــود به افــزودن مواد آلی در 
هنگام آماده سازی که جذب الیاف گشته و سطح آن ها 
را آب گریــز می کنــد؛ عملیاتی کــه در اصطالح آن را 
آهاردهــی پایانه تر یا آهاردهی داخلی می نامند. اهداف 
کیفــی کاغذ، نفوذ جوهرهای بــر مبنای آب را کاهش 
داده، به نحوی کــه جوهر پیش از آنکه عالمت های آن 
محو شــود بتواند خشک گردد؛ به آن منظور که نسبت 
به خیسی اتفاقی بسته بندی مقاومت ایجاد نموده و نفوذ 
آب حیــن اندود کردن رنگدانه هــا را کنترل کند )باید 
توجه داشت که آهاردهی داخلی، کاغذ را نسبت به آب 

و بخار آب غیر قابل نفوذ نمی کند(.
ذات متخلخــل کاغذ، الیاف و رنگدانه های اندود، نفوذ 
مایعات آبی و غیرآبــی را از نظر فنی بااهمیت می کند. 
نفوذ موئینگی، بستگی به ویژگی های ترکنندگی مایع، 
اندازه حفره هــا و زمان تماس با یا بدون اعمال فشــار 
اضافی دارد. آهاردهی داخلــی، میل ترکیب مایعات بر 
پایه آب به الیــاف را کاهش می دهد. در توافق کیفیتی 
و نیمه کمیتی بــا فرضیات فوق، زاویــه تماس در این 
صــورت، از صفر تا حدود نود درجه و حتی بیشــتر از 
آن افزایش می یابد، ترشــوندگی )خیسی( کاهش یافته 
و شدت نفوذ کم می شود. بنابراین چنین پدیده هایی به 
خاطر کاربرد دقیق کیفیتی آن، عموما بســیار پیچیده 
است، بخشــی به دلیل فرآیند دینامیکی تاثیر متقابلی 

که اغلب به سرعت اتفاق می  افتد. 
در ضمــن نکاتــی را که باید در نظر داشــت، مربوط 
به ناهمواری ســطح، متورم شــدن مواد جامد توســط 
مایع، ترتیب ســوراخ های با شــکل نامنظــم در کاغذ 
و ســاختارهای انــدود کردن و تغییــرات در ویژگی ها 
همان طور که نفوذ )مایع یا جوهر( پیش می رود، است. 
دو نوع اصلی آهاردهی با نام رازین با آلوم در PH اسیدی 
و یا خنثی و نیز آلکلیل کتــن دمیر )AKD( یا آلکنیل 
سوکسینیک انیدرید )ASA( در PH خنثی یا قلیایی که 
معموال تحت عنوان آهاردهی قلیایی نامیده می شود، وجود 
دارد. آهاردهی رازین-آلوم رزین های طبیعی تغییر یافته 
را که رازین می نامند، همراه با سولفات آلومینیوم استفاده 
می کند. رازین طبیعی از راه های گوناگونی از درختان کاج 
به دست می آید که نود درصد آن به طور معمول مخلوطی 
از اسیدها، عموما از اسید آبیتیک و چند ایزومر است. برای 
آهاردهی کاغذ، رازین به شکل های مختلفی به صورت زیر 

تهیه می شود:
- رازین های طبیعی که در آن اسیدها، با هیدروکسید 
سدیم ترکیب شــده و به مخلوط نمک های محلول در 

آب تبدیل شده اند.
- امولسیون های پایداری از اسیدهای آزاد که به طور معمول 

دارای ذرات خیلی کوچک )با قطر یک میکرون( هستند.
- رازین های تغییر یافته که در آن برخی از اســیدها 
با انیدرید مالئیک، فوماریک اســید یا ترکیبات مشابه 

واکنش انجــام داده اند، در حالی که این مشــتقات 
با واکنش های دیل آلدر بســیار آب دوست هستند. 
این ها در هر صورت مواد آهارزنی موثرتری هستند. 
آهار رازین به طور معمول به میزان یک تا دو درصد 
نسبت به وزن خشک کاغذ بسته به ترکیب خمیر و 
درجه آهار مورد نیاز اضافه می شود. این مقدار رزین 
مقدار جذب آب معادل 6 تا 60 گرم در مترمربع در 

120 ثانیه را موجب می شود.

 رازین
یکــی از معایب مشــخص آهاردهــی رازین-آلوم 
آن اســت کــه پرکننده های کربنات کلســیم برای 
اســتفاده تحت شرایط اســیدی که آهاردهی رازین 
آلوم ایجاد می کند، مناسب نیستند. توانایی استفاده 
از پرکننده هــای کربنــات کلســیم انگیــزه عمده 
برای توســعه مواد آهاردهی خنثی بوده اســت. این 
پرکننده هــا همچنین عمر کاغذهای ساخته شــده 
را افزایش می دهند. هــر دو آهاردهی خنثی، یعنی 
AKD و ASA محلــول در آب بــوده و به صورت 
امولســیون تهیه می شــوند که به طــور معمول با 
نشاسته کاتیونی تثبیت می شود. این مواد به سرعت 
جــذب الیاف، نرمه ها و ذرات پرکننده های دارای بار 

الکتریکی منفی می شوند.
همانند مورد آهار رازین-آلوم آنها نیز بیش از حد 
انتظار سطح شان جذب نرمه ها و پرکننده ها می شوند. 
همانند موارد آهــار رازین-آلوم آنها نیز بیش از حد 
انتظار سطح شان جذب نرمه ها و پرکننده ها می شوند. 
ابعاد این ذرات در محدوده یک تا پنج میکرومتر قطر 
دارنــد و میزان افزودن آنها بــه کاغذ، حدود یک تا 
دو درصد نســبت به وزن خشک کاغذ است. همانند 
رازین، AKD از طریق چسبیدن به سلولز با کمک 
پایانه کربوکسیلی و ارائه زنجیر هیدروکربن آب گریز 
انتهایــی تاثیر می گذارد. چگونگــی اتصال، موضوع 
بحث های زیادی بوده اســت. ASA نیز نخست از 
طریق جذب و ســپس واکنش سریع، برای تشکیل 

اتصال استر به الیاف متصل می شود.
مواد شیمیایی آهاردهی شــامل اسید های رازین، 
واکنش هــای الکیل کتــن دیمر با ســلولز و آب و 
واکنش های آلکنیل سوکسینیک انیدرید با آب است. 
این مرحله مطمئــن می کند کــه پایانه آب گریز 
مولکــول ASA همانند مــورد AKD و رازین در 
جهت و به ســمت خارج است. وا کنش پذیری سریع 
ASA در درجه حرارت پایین بدان معنی است که 
آن به سرعت با آب برای تشکیل اسید کربوکسیلیک 
واکنش نشــان می دهد که نشان از کاهش آهاردهی 
است. از این رو امولسیون ها را عموما درست پیش از 
استفاده تهیه می کنند. اســیدهای رازین از چندین 
اســید نظیر لوو پیماریک و فومارو پیماریک اســید 

به دســت آمده و نیز ترکیب AKD و ASA با 
سلولز را نشان می دهند.

 مواد رنگی
تولیــد کاغذهــای رنگــی مشــخص، نیازمند 
تکنیک های ویژه ای در گزینش و کنترل افزودن 
رنگ و کاستن اندودکننده های رنگی است. رنگ ها 
در آب محلول هســتند، در حالــی که رنگدانه ها 
نامحلول اند. این مبحث به اســتفاده از رنگ ها و 
مواد شفاف کننده  نوری OBA به منظور بهبودی 
شــفافیت و ســفیدی کاغذهای تقریبا ســفید 
محدود می شــود. همانگونه که در شکل بهبودی 
شفافیت و سفیدی کاغذهای تقریبا سفید محدود 
می شود. خمیرهای مکانیکی و نیمه سفید گرایش 
بــه ته رنگ قرمــز - نارنجی دارنــد، زیرا لیگنین 
باقیمانده در خمیر نور را در بخش آبی اسپکتروم، 
جاذب نور اســت. بیشتر مشــتریان از نظر کیفی 
کاغذهای ســفید یا پال کــه زردی خود را ظاهر 
نمی کننــد، ترجیح می دهند، لذا کاغذهای دارای 
رنگ ســفید به طور عمومــی از فرنیش هایی که 
مقدار کمی رنگ آبی یا متخصری صورتی و قرمز 
دارند، تولید می شــوند. به طور قطع این رنگ ها 
انعکاس کلی کاغذ را کاهش می دهند، اما ته رنگ 
آبی، کاغذی با ظاهر سفیدتر و زردی کمتر تولید 
می کند. رنگ  های قرمز به تنهایی جایگزین رنگ 
با جلوه زرد همراه با گرایش مختصری به نارنجی 
می شــوند. در اینگونه رنگ آمیزی، باید شــرایط 
نورپردازی که ممکن است مورد استفاده آن کاغذ 

قرار گیرد را در نظر داشت.
خطــری بــرای رنگ  آمیزی، به ویــژه در مورد 
خمیرهای جوهرزدایی شــده وجــود دارد، که به 
دلیل نگه داشــتن مقداری جوهــر در خود و نیز 
همراه شدن ذراتی از آن در هنگام انعکاس کاغذ، 
ظاهری شــدیدا خاکســتری خواهد داشــت که 
موجب از دست دادن زیاد نورانیت کاغذ می شود، 
جذب مواد شفاف کننده نوری و یا به طور ساده تر، 
مواد ســفیدکننده فلئورســانتی FWA آسان تر 
مورد توجه قــرار می گیرد. با توجــه به نورانیت 
مشــارکت کننده، از جمله اشــعه UV، انعکاس 
یکنواخت تری در محــدوده طیف نوری از طریق 
تبدیل »انــرژی« قابل رویت به »نور« قابل رویت 
می شود که به واسطه افزایش انعکاس در منطقه 

آبی طیف نوری حاصل می  آید.
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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 

برندینگ دیجیتال
نویسنده: آلن پی.ادمسون – مترجم: آتنا مقدم

ناشر: انتشارات سیته - قیمت: 26000 تومان
امروزه با گســترش روزبه روز دنیای دیجیتال و شبکه های اجتماعی، ارزش و قدرت گفت وگو رشدی کلی پیدا 
کرده و تاثیر مهارت داســتان گویی و شــیوایی گفت وگو نیز در ساخت برند چندین برابر شده است. از این روست 
که آژانس ها و ســازمان های صاحب برند به ســرعت فهمیده اند که »دیجیتال« دیگر یک انتخاب نیســت، بلکه 

یک »باید« است.
کتاب »برندینگ دیجیتال« برای آن دســته از افرادی است که بخش بیشتری از عمرشان را با برندها سروکله 

زده اند، آنها را ســاخته اند، مدیریت شان کرده اند و مطالبی درباره آن ها تدریس کرده اند. 
این روزها که مردم از ابزارهای شــخصی و قابل حمل دیجیتال برای برقراری ارتباط اســتفاده می کنند، برندها 
نیاز دارند جایی باشــند که مردم هســتند و باید زودتر از آنها آنجا باشند. اگر قصد همگام شدن با رفتار مشتری 
را دارید، این کتاب به دردتان خواهد خورد؛ راهنمایی فوق العاده که شــیوه تفکر در دنیای دیجیتال را به شــما 

می آموزد.

اطلس طراحان گرافیک
مؤلفان: النا استانیک، کورینا لیپاوسکی - مترجم: سید محمدمهدی بوذری

ناشر: انتشارات فرهنگسرای میردشتی – قیمت: 25000 تومان
کتاب »اطلس طراحان گرافیک« مجموعه ای از آثار برجســته در چهار گوشــه جهان اســت که هر یک دارای زبان 

بصری و گویش گرافیکی منحصربه فرد خود هســتند و اکنون در آســتانه چیرگی بر جهان اند. 
ایــن کتاب به طرح هایــی می پردازد که بــرای کار چاپ طراحی  شــده اند، اگرچه کاربردهای دیگــری نیز دارند. 

عمده ترین تصاویر هر قسمت را پوســترها، کتاب ها، مجالت و آگهی ها تشکیل می دهند.
اطلس طراحان گرافیک شــما را با خود به سفرهای گوناگونی می برد و جهانی فراتر از مرزها و قلمروها را برای شما 
نمایان می ســازد؛ همچنین رابطه ها و تفاوت های دنیا را به تصویر می کشــد. در واقع در این کتاب شــما درکی کامل 

درباره تازه ترین تصاویر و نمادهای گرافیکی به دســت خواهید آورید.

تلفن: 77509339
www.citehpub.com

تلفکس: 66490660-2 
www.fmirdashti.com

تلفن: 66410262
www.roshdpress.ir

مثبت گرایی
نویسنده: باربارا فردریکسون - مترجم: نسرین پارسا

ناشر: انتشارات رشد - قیمت: 17000 تومان
کتاب »مثبت گرایی« مطالب علمی و عملی الزم برای دستیابی به زندگی سالم و سعادتمندانه را به خوانندگان ارائه 
می کند. از آنجا که بســیاری از مردم از توانایی های شــگفت انگیز خود غافل اند، می توانند با مطالعه این کتاب از مزایا 

و فواید مثبت نگری بهره ببرند.
با خواندن این کتاب و عمل به رهنمودهای آن، فشارهای زندگی تان کاهش می یابد، ارتباط های سازنده در محیط 
خانوادگی و شغلی شما شکوفا می شود، سالمت جسم و روح و روان تان تضمین شده و مسیر کار و زندگی تان روشن تر 

و هدفمندتر خواهد شد.
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افقـي:
1- از عوامل موثر در توزیع و فروش کاال - هر چیز بســیار تلخ - ســدي در خوزستان 
2- خواهش های نفســانی - الهه ماه و جنگل در اساطیر رومی - فراوانی 3- ابزار بسیار 
دقیق اندازه گیري براي ســنجش ضخامت كاغذ - با سر به زمین خوردن 4- ستون بدن 
- گرامی - لباس كشــباف 5- دســتیار - پبامبران - بله آلمانی 6- صدمه - زنگ اعالم 
خطر - خویشــاوند 7- نوعی دستگاه مخابراتی - فرزندانی که از یک پدر و مادر نیستند 
8- شهر آستان حضرت عبدالعظیم)ع( - ترشح كردن - ژرف اندیشی 9- فرمان تیراندازی 
- اقامت گزیده - ســرور شهیدان اهل قلم 10- براندازی حكومت از طریق نظامی - تابه 
نان پزي - پیوسته، پیاپی 11- مدفن زنده یاد قیصر امین پور - محل آموزش اسب سواری 
- عقیده 12- تکرار حرف دوازدهم - شیوه و روش - رهسپار - ویتامین خونی 13- یاد - 
تاج - آرزوها 14- خالق هستی بخش - چراغ توری 15- از ملزومات اداری - از عمده ترین 

عملیات و مراحل آماده سازي پیش از چاپ - دارای نوک بسیار باریک.

عمـودي:
1- مناسب ترین روش براي چاپ كارهاي تبلیغاتي- خش تصویر ویدئویی - سنگ مرمر 
2- از پرســنل كادر درمانی - فرآیندي از چاپ 3- شتر باركش - سگ انگلیسی - تندی و 
تیزی - شــیوه و روش 4- معشوق - مخفیانه - سخن تحقیرآمیز 5- واحد اندازه گیری توان 
الکتریکی - ایده آل - ساز پوستی 6- مترسك - کرانه های آسمان - عدالت پیشه 7- عنوان بندی 
فیلم - یار رامین - از واجبات نماز 8 - اهل ارمنستان - کبوتر دشتی - فرار كردن 9- سنگ ریزه 
- نام تجاری - روان 10- صداقت - مادر آذربایجانی - نشان كرده 11- كاغذي محكم كه به 
عنوان الیي دوم استفاده مي شود - مخصوص - ساز مثنوي 12- كیسه پارچه ای برای حمل 
بار - عتیقه و باستانی - امر به یافتن 13- باغ حضرت فاطمه)س( - کوتاه تر از مسیر اصلی - 
مرگ 14- نفــاق - نوعي صحافي كه در آن طرح ها در ورقه هاي نازكي از طال یا مس كنده 
شده و با رنگ لعابي مخصوص پر مي شود 15- زربفت - کشف رازی - جدا کردن مواد سمی 

و زائد از خون.

طراح: بیژن گورانیمسابقه جدول كلمات متقاطع )شماره 36( 

متقاطع  36مسابقه جدول كلمات   

پس از حــل كامل جــدول، از کنار هم قــرار دادن حــروف خانه هايي كه با 
شــماره مشخص شده اند رمز جدول به دســت مي آيد. براي شركت در مسابقه، 
كافي اســت رمز جدول را به همراه نام و نام خانوادگي خود، شماره تلفن همراه 
و شــماره تلفن ثابت حداکثــر تا تاريخ 1395/10/15 به ســامانه پيام کوتاه 
02177240690 و يا ايميــل اختصاصی صفحه جدول به نشــانی الکترونيکی 

نماييد.  ارسال   chaponashr.jadval@gmail.com
در اين شــماره پس از قرعه كشــي، به 5 نفر از عزيزانی که به درستی به رمز جدول 
اشــاره کنند، جوايزی نقدی اهدا خواهد شد. رمز صحيح جدول و اسامی برندگان نيز 

در شماره بعد در همين صفحه اعالم می شود.

  بــرای اعــالم رمز جدول، منحصــرًا از طريق ســامانه پيام کوتاه )پيامــک( و ايميل 
اختصاصی اين صفحه اقدام کنيد و از تماس تلفنی با دفتر نشــريه و اعالم شــفاهی رمز 

اثر داده نخواهد شــد. خودداری فرماييد. بديهی اســت به تماس های تلفنی ترتيب 

 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 35: اندود رنگدانه ای
اسامی برندگان:

- صفیه حسین پورمقدم، تهران
- مهری رهبر، تهران

- زهرا شیرزاده، تهران 
- حسین فتاحی، تهران

- فرشته جعفری فر، کرج 

chaponashr.jadval@gmail.com نشانی الکترونیکی
ذکر »نام و نام خانوادگی«، »شماره تلفن همراه« و »شماره تلفن ثابت« 

هنگام ارسال رمز الزامی است

سامانه پیام کوتاه 02177240690
رمز   جدول     را         ا  رسال کنید 

جایزه بگیرید

کلید جدول شماره 35
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برای اشتراک نشریه
چاپ ونشر

تماس حاصل کنید

77240690
09122332331

تولیدکننده انواع
 چسب های صنعتی پایه آب

کیفیت باال، قیمت مناسب

- چسب صحافی سوپر
- چسب صحافی معمولی

- چسب زنده سوپر )لبچسب(: جهت 
کارهایی که لبه آنها سلفون کشی و یا 

یووی خورده است
- چسب سلفون

- چسب پالستیک
- چسب آبچسب

نوین چسب

تلفن: 56391015 - 09121005367
رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد
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174

88715838

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

با هجده سال سابقه درخشان

حسن پور

09356016465
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