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 مهر و استامپ 

ید، اما مطمئن نیستید  اگر اینجا هستید بنابراین، شما تصمیم گرفته اید به دنیای مهرها بپرداز

 که از کجا شروع کنید؟ 

ترس نداشته باش؛ در اینجا ما انواع مهر را بررسی و معرفی می کنیم، بنابراین ما بهترین  

 .افرادی هستیم که قبل از انجام اولین خرید به شما کمک می کنیم

فصلی و  سازی در طول سال گرفته تا صنایع دستی مهر کاربردهای بسیار متنوعی از کارت

 !حتی برای بازاریابی برند شما و موارد دیگر دارد

با وجود این که قصد دارید از مهر خود استفاده کنید، موارد اساسی وجود دارد که باید در  

 .نظر بگیرید و به همین دلیل است که ما راهنمای خرید مهر را گردآوری کرده ایم

 راهنمای خرید آنالین مهر و استامپ 

از جمله وسایل کاربردی در اداره ها، مغازه ها، شرکت ها و کسب   استامپ و مهر •

 .و کارهایی در این حوزه می باشد

 .در واقع اثر انگشت و مهر امروزه بهترین گواه جهت صحت قراردادها می باشد •

و   ستامپا و مهر قصد داریم تا در خصوص اینترنتی خرید راهنمای در این •

 .کاربردهای آنان اطالعات بیشتری در اختیار شما قرار دهیم

اگر شما نیز قصد خرید یک مدل مناسب را دارید، حتما این مقاله را تا انتها  •

 .مطالعه نمایید

 پرفروش  های مدل معرفی با اداری لوازم مصرفی اقالم خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 مهر و استامپ چیست 

 .مهر ها در واقع بیانگر اطالعات خاص از یک شخص یا کسب و کار هستند •
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امروزه این محصوالت می توانند هم کاربرد شخصی و هم کاربرد تجاری داشته  •

 .باشند

انواع متفاوتی از مهر ها در بازار وجود دارند که به صورت زیر تقسیم بندی می   •

 .گردند 

 انواع مهر و استامپ 

 مهر ژالتینی •

ژالتینی اغلب برای دسته چک ها، مهر های پزشکی، مهرهای بانکی؛   استامپ و مهر از

 .امور شخصی و مواردی از این قبیل استفاده می شود

و دسته تقسیم بندی می شوند. گروه اول مهر ژالتینی ساده است مهرهای ژالتینی خود در د

 .که باید آن را به صورت جداگانه در استامپ تا جوهر فرو ببرید و بر روی کاغذ بچسبانید

می باشد   اتوماتیک   ژالتینی مهر به مراتب کم می باشد. گزینه دوم ساده ژالتینی مهر قیمت

 .که دارای استامپ است

وهر به صورت اتوماتیک به سطح مهر آغشته می شود. این موارد به دلیل  در این موارد ج

 .کاربرد آسان، طرفداران بیشتری دارد

 مهر برجسته یا فلزی  •

ها امروزه کاربرد کمتری دارند و بیشتر در گذشته مورد   استامپ و مهر این مورد از

 .استفاده قرار می گرفتند 

فرو بردن در جوهر و چسباندن بر روی   سطح روی مهر از فلز ساخته شده است که با

 .کاغذ اثر خود را بر جای می گذارد. این مهر را مقاومت باالیی دارند 
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 مهر فوری •

فوری نیز که به آنها مهر های لیزری نیز می گویند طرفداران بسیاری  استامپ و مهر

 .دارد

در واقع به کمک اشعه لیزر می توان بر روی سطوحی چون برنج طرح و متن مد نظر را  

 .حکاکی نمود و از آن استفاده کرد

 .این مهر ها برای ساخت به زمان زیادی نیاز ندارند و بسیار پرکاربرد می باشند

 مهر و استامپ فانتزی و کودکانه  •

رخورد می نمایید، مهر های کودکانه  یکی از مواردی که در لوازم التحریری ها با آن ب 

 .هستند که دارای طرح بندی فانتزی می باشند

این مورد برای تشویق کودکان بسیار عالی هستند. قیمت این موارد بسیار کم است اما عالقه 

 .مندان زیادی را به سمت خود جلب می نماید

  شیک و باکیفیت های مدل معرفی با نویس روان بهترین خرید راهنمای: پیشنهاد مطالعه

 نکات مهم و تاثیرگذار در خرید و قیمت استامپ مهر 

گزینه های متفاوتی است که باید در نظر گرفته شوند. برخی از   استامپ و مهر خرید برای

 .این موارد در زیر بیان گردیده اند

 توجه به دسته مهر  •

 .دسته مهر می تواند از نوع پالستیکی، چوبی، کریستال و مواردی از این قبیل باشد

 .که دسته فلزی دارند به مراتب مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند ل هاییمد
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برخی از مهرها دارای دسته های اتومات می باشند که با اندک فشار داخل جوهر رفته و  

 .مهر را به آن آغشته می نمایند

 .این مهرها به مراتب قیمت بیشتری را دارا هستند

 جنس مهر •

 .رگذار در قیمت این محصول، جنس مواد سازنده استاز دیگر موارد مهم و تاثی 

مهر های لیزری چون توسط دستگاه لیزر ساخته می شوند و این دستگاه به انرژی زیادی 

 .نیاز دارد، قیمت باالیی دارند

 .در مهرهای ژالتینی چون از نایلوپرینت استفاده می شود هزینه ها به مراتب کمتر است

ه می  در برخی موارد برای ساخت مهر از دستگاه های مختلفی جهت افزایش دقت استفاد

 .شود که همین مورد نیز هزینه تمام شده نهایی را افزایش می دهد

نیز وارد بازار شده اند که دارای طرح های   فانتزی استامپ و  مهر امروزه یک سری

 .کارتونی و خاصی می باشند

البته این موارد گاها با یک آرم خاص که نشان دهنده گروه یا فیلم خاصی باشد نیز تولید می  

 .مخاطبان خاص خود را دارند شوند که

خود اقدام به سفارش   در همین راستا شما می توانید برای هرگونه فعالیتی مطابق با نیاز

 .مهر مد نظر خود نمایید 

 پرفروش   اینترنتی خرید + زیبا  و   باکیفیت  خودنویس مدل 50 مطالعه: پیشنهاد
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 دانستنی های مهم در خصوص انواع مهر و استامپ فانتزی و ساده

 مهر ژالتینی •

 .دارای هزینه بسیار پایینی می باشند و به صورت فوری نیز تولید می گردند

مهر ها ساده بوده و نیاز دارند تا به صورت جداگانه استامپ نیز همراهشان برخز از این 

 .خریداری نمایید

 .برخی دیگر نیز به اصطالح پرینتی هستند و از استامپ های سرخود استفاده می نمایند

این مهر ها در انواع مختلف و با سایزها و رنگ های گوناگون در بازار یافت می شوند. لذا 

 .بنا بر نیاز خود گزینه مناسب را سفارش دهیدمی توانید  

 مهر لیزری •

از لحاظ کیفیت در باالترین رده قرار می گیرند. شما به کمک لیزر می توانید، ریزترین  

 .نقاط را نیز بر روی مهر خود پیاده سازی نمایید

برای این مهرها نیاز نیست به صورت جداگانه استامپ داشته باشید. این موارد دارای  

 .استامپ سرخود هستند

اما نیاز است تا پس از مدتی جوهر آنها را شارژ نمایید. برای این مهر ها الزم است تا 

 .هزینه به مراتب بیشتری را صرف نمایید

 .دقت داشته باشید که برای ساخت این موارد نیاز است تا زمان بیشتری صرف گردد
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 مهر برنجی •

یکی از انواع مهر هایی است که در ایران بسیار کاربرد دارد. برای حکاکی بر روی  

 .مهرهای برنجی الزم است تا از یک سری مته های خاص استفاده شود

شود، عموما آنها را در سایزهای کوچک تهیه می  برای اینکه هزینه ساخت این مهرها زیاد ن 

 .نمایند

 .این مهر ها مقاومت خوبی دارند و می توان برای سالها از آنها استفاده نمود

 جمع بندی خرید مهر و استامپ 

 .به صورت کلی برای تهیه این محصول الزم است تا دقت بسیاری به خرج داد •

کی بر روی مهرها بسیار دقیق تر نیز  امروزه با ظهور کامپیوتر و پرینترها، حکا  •

شده است لذا توصیه می شود تا برای داشتن یک مهر خوب حتما از دستگاه های 

 .پیشرفته نیز بهره ببرید 

دقیقه هر نوع مهری را برای خود سفارش   15امروزه شما می توانید در کمتر از  •

 .داده و خریداری نمایید

رائه مهر مناسب الزم است تا حتما یک سری  اما باید در نظر داشته باید که جهت ا •

مدارک خاص همچون جواز کسب را ارائه دهید تا اجازه صدور مهر برای شما 

 .صادر گردد

 


