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ســرمقاله

دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی

تاریخ  در  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره  سیزدهمین  برگزاری  با 
کسب  با  توانست  رئیسی  سیدابراهیم  آقای   ،1400 خردادماه   28
عنوان  به  اخذشده  آرای  از  درصد   62.2 و  رای  میلیون   18 از  بیش 
که  شود  برگزیده  آینده  چهارساله  دوره  برای  منتخب  رئیس جمهور 
مقوای  و  کاغذ  تولیدکنندگان  سندیکای  از  نمایندگی  به  اینجانب 
ایران، خدمت ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیقات ایشان 
عدیده ای  و حل مشکالت  انتخاباتی  وعده های  به  مسیر عمل  در  را 

خواستارم. کشور 

واقعیت این است که رئیس جمهور منتخب که از 12 مردادماه رسما 
کار خود را آغاز می کند، کشور را در میانه انبوهی از بیم ها و امیدها 
عدیده ای  چالش های  با  باید  کار  ابتدای  همان  از  و  گرفته  تحویل 
وین  در  برجام  احیای  مذاکرات  طرف،  یک  از  گردد.  روبه رو  نیز 
دولت  کار  شروع  تا  مذاکرات  این  چنانچه  و  نرسیده  نتیجه  به  هنوز 
برداشتن  و  ادامه مذاکرات  بار مسئولیت  نرسد، عمال  نتیجه  به  جدید 
تیم سیاسی وی  و  رئیس جمهور جدید  بر دوش  تحریم های ظالمانه، 
به  12 مردادماه شاهد  از  تا پیش  امیدوار هستیم  بود؛ هرچند  خواهد 
عین  در  البته  تحریم ها  رفع  خبر  اعالم  و  مذاکرات  رسیدن  نتیجه 
حفظ منافع و مصالح کشور باشیم، تا دولت جدید نیز بتواند از همان 
توان  تمام  و  نموده  آغاز  غیرتحریمی  در شرایط  را  فعالیت خود  ابتدا 

بنماید. خود را صرف حل مسائل و مشکالت داخلی کشور 

نیز  اقتصادی کشور  از طرف دیگر، آخرین وضعیت متغیرهای مهم 
نسبی  بهبود  رغم  به  و  امیدهاست  و  بیم ها  از  مجموعه ای  نمایانگر 
شرایط اقتصادی در ماه های اخیر، همچنان برآیند وضعیت اقتصادی 
اقتصاد  کامل  احیای  برای  و  بوده  منفی  در حوزه های مختلف  کشور 
از سوی  فراوانی  باید تالش  گذشته،  چند سال  بحران های  از  کشور 
دولت جدید صورت بگیرد. در ارتباط با تجارت خارجی کشور در بهار 
1400 شاهد رشد 69 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در این مدت 
به مدت  نسبت  امسال  خردادماه  غیرنفتی  هستیم. همچنین صادرات 
مشابه در سال گذشته رشد 112درصدی و نسبت به خرداد سال 98 

افزایشی  روند  این  از  بخشی  اگرچه  است.  داشته  درصدی   47 رشد 
در مجموع  اما  بوده،  عراق  به  کاال  قابل توجه صدور  از جهش  ناشی 
نشان  کشور  غیرنفتی  صادرات  برای  را  مثبتی  شرایط  آمار  این 
اقتصادی  گشایش های  تحریم ها،  رفع  صورت  در  مطمئنا  و  می دهد 
صادرکنندگان،  محدودیت های  کاهش  همچنین  و  نزدیک  آینده  در 

تقویت شود. روند می تواند  این 

بانک  گزارش  آخرین  نیز  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  زمینه  در 
 2.5 رشد  و  نفت  احتساب  با  اقتصاد  درصدی   3.6 رشد  مرکزی 
ثبت   1399 سال  کل  برای  را  نفت  احتساب  بدون  اقتصاد  درصدی 
آمار  مرکز  اخیر  گزارش  با  معناداری  تفاوت  اگرچه  که  است  کرده 
مبنی بر رشد 0.7 درصدی با نفت و صفر درصدی بدون نفت، نشان 
آمار،  مرکز  و  مرکزی  بانک  گزارش  مابین  ارقامی  شاید  و  می دهد 
برای رشد اقتصادی سال گذشته منطقی تر به نظر برسد، با این حال 
از  مخصوصا  مختلف  اقتصادی  فعالیت های  بهبود  از  قرائن  و  شواهد 
سیاسی  مثبت  تحوالت  برخی  با  همزمان  و  گذشته  سال  زمستان 
ثابت  سرمایه  تشکیل  نرخ  و  سرمایه گذاری  روند  و  می کند  حکایت 

اندکی را نشان می دهد. افزایش  نیز در سال گذشته 

در  نیز  نگران کننده  آمار  مثبت، چند  ارقام  و  آمار  این  کنار  در  البته 
می خورد  چشم  به  کشور  اقتصادی  مهم  متغیرهای  برخی  با  ارتباط 

دولت سیزدهم و امید به آینده ای بهتر 
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که می تواند دولت آینده را با چالش جدی مواجه کند. براساس آمارهای 
نقدینگی  حجم   1399 سال  در  مرکزی،  بانک  سوی  از  شده  منتشر 
تاکنون   1357 سال  از  میزان  این  که  کرده  رشد  درصد   40.6 کشور 
کسری  رقم  همچنین  می شود.  محسوب  رکورد  یک  و  است  بی سابقه 
تومان  میلیارد  350 هزار  تا   320 بین  بودجه پیش روی دولت سیزدهم 
برآورد می گردد که این موضوع در کنار رشد شدید نقدینگی، چشم انداز 
مطمئنا  و  نمی کند  ترسیم  نزدیک  آینده  در  تورم  نرخ  برای  را  مثبتی 
شوک  ایجاد  و  تورم  رشد  از  جلوگیری  برای  دشواری  کار  جدید  دولت 

ارزی جدید پیش روی خواهد داشت. 

از  تومان  میلیارد  هزار   400 حدود   1400 بودجه  اساس  بر  همچنین 
 400 به  نزدیک  گمرکی،  و  مالیاتی  درآمدهای  طریق  از  بودجه  منابع 
نفت  مثل  سرمایه ای  دارایی های  واگذاری  محل  از  تومان  میلیارد  هزار 
واگذاری  محل  از  نیز  تومان  میلیارد  هزار   400 از  بیش  و  فرآورده ها  و 
باید  ملی  توسعه  صندوق  منابع  و  فروشی  اوراق  مالی،  دارایی های 
از  را  منابع الزم  نتواند  دولت  مختلف  دالیل  به  چنانچه  که  شود  تأمین 
محل های ذکرشده تامین کند، آنگاه احتمال استقراض از بانک مرکزی 
و چاپ پول پرقدرت برای تامین هزینه های جاری دولت و نیز عمل به 
وعده های انتخاباتی نظیر پرداخت یارانه به برخی اقشار، افزایش خواهد 
تورم  افزایش  و  پولی  پایه  مجدد  رشد  نیز  آن  محتوم  نتیجه  که  یافت 

بود.  زمانی خواهد  فاصله  با یک  البته 

مرکز  گزارش  جدیدترین  اساس  بر  که  است  الزم  نیز  نکته  این  ذکر 
43 درصد  رقم  امسال  به خردادماه  منتهی  ماهه  دوازده  تورم  نرخ  آمار، 
5 سال اخیر محسوب  گزارش شده که باالترین تورم دوازده ماهه طی 
خردادماه  به  )نسبت  خردادماه  نقطه به نقطه  تورم  نرخ  همچنین  می شود. 
سال گذشته( رقم 47.6 درصد گزارش شده که نشان دهنده فشار تورمی 
مضاعف و کمرشکن بر دوش بخش های مختلف اقتصادی و نیز قدرت 

می باشد. مردم  عامه  خرید 

با توجه به مجموعه مواردی که تا اینجا اشاره شد و نیز دیگر مسائل 
کسب وکار  نامطلوب  محیط  جمله  از  کشور  اقتصادی  مزمن  مشکالت  و 
رئیس جمهور  قطعا  گذشته،  سنوات  در  تولید  روی  پیش  عدیده  موانع  و 
و  مشکالت  این  برای حل  را  دشواری  مسئولیت  وی،  کابینه  و  منتخب 
خارج کردن کشور از برهه حساس فعلی بر عهده خواهند داشت و عمال 
سیاسی  حواشی  در  شدن  وارد  احیانا  یا  و  خطا  و  آزمون  برای  مجالی 

برگزیده  رئیس جمهور  عملکرد  خوشبختانه  ندارد.  وجود  بی مورد 
در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه مخصوصا در زمینه رسیدگی 
نیمه تعطیل،  و  راکد  کارخانجات  و  تولید  بخش  مشکالت  به 
و  تولید  بخش  به  سیزدهم  دولت  ویژه  نگاه  نویدبخش  می تواند 
خصوصی  بخش  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  مخصوصا  صنعت 
دولت  هم جهتی  و  هماهنگی  همچنین  باشد.  آسیب پذیر  و صنایع 
حمایتی  قوانین  اجرای  روند  می تواند  نیز  فعلی  مجلس  با  جدید 
اقتصادی  مشکالت  رفع  جهت  جدید  قوانین  وضع  نیز  و  موجود 
تردیدی  البته  نماید.  تسریع  را  تولید  از  مانع زدایی  و  کشور 
ظرفیت های  و  سرمایه ها  تمام  از  آینده  دولت  استفاده  که  نیست 
نیز  مخالف  و  منتقد  جریانات  از  ولو  کشور  فکری  و  کارشناسی 
و هم افزایی حداکثری  برای مشکالت موجود  جهت چاره اندیشی 
برای بازگشت اقتصاد کشور به مدار رشد و توسعه امری ضروری 

می باشد.

وی  کابینه  و  منتخب  جمهور  رئیس  برای  دیگر  بار  پایان  در 
آینده  در  تحریم ها  رفع  با  امیدواریم  و  کرده  موفقیت  آرزوی 
منسجم  و  هماهنگ  اقتصادی  تیم  یک  تشکیل  نیز  و  نزدیک 
درخشانی  روزهای  و  مثبت  چشم انداز  شاهد  سیزدهم،  دولت  در 
به دلیل فشارها  ناامیدی که  و  باشیم و فضای یأس  برای کشور 
و نامالیمات سال های اخیر ممکن است بر بخشی از بدنه جامعه 
نگرش های  و  امیدواری  از  آکنده  فضایی  به  باشد،  افکنده  سایه 
ایران، مبدل گردد. آینده روشن کشور عزیزمان  به  مثبت نسبت 

ســر مقاله
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تأمین  لطفا گروه صنعت سلولزی   -1
گستر نوین را معرفی بفرمائید و اینکه 

در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟
گروه صنعت سلولزی به عنوان تنها هلدینگ 
تخصصی در حوزه سلولزی با دارا بودن شش 
شرکت مدیریتی )شرکتهای چوب و کاغذ ایران، 
کاوه، محصوالت کاغذی  کاغذ سازی  صنایع 
لطیف، حریر خوزستان، چوب خزر کاسپین و 
صنایع کاغذ سازی بیستون( که در سه حوزه 
تیشو، کاغذ بسته بندی و اوراق فشرده )MDF و 
PVC( فعالیت می کنند. همچنین در حال تحقق 
بر گسترش R&D  در این هلدینگ هستیم، تا 
اتفاقات جدیدی را در تامین مواد اولیه و مواد 
بزنیم. نوین رقم  با روشهای علمی و  تولیدی 

شما  مدیریت  تحت  شرکتهای   -2  
و  میکنند  فعالیت  بورس  در  عمدتا 
شفافیت،  یعنی  بورس  در  فعالیت 
که  رقبا  سایر  اینکه  به  توجه  با 
به  الزامی  هستند  خصوصی  عمدتأ 
افشای  این  آیا  ندارند  شفافیت  این 

اطالعات برای شما نامطلوب نیست؟
کاغذ  شرکت  یعنی  مجموعه  شرکت  دو  بله 
کاغذ  حوزه  در  شرکت  اولین  که  کاوه  سازی 
بسته بندی میباشد به عنوان تنها شرکت کاغذ 
باشد  می  بندی(  بسته  کاغذ  حوزه  )در  سازی 
که در بورس می باشد. و شرکت خزر کاسپین 
نیز سال گذشته وارد بازار سرمایه شد و شرکت 
و  باشد.  می  بورس  به  ورود  شرف  در  لطیف 
در سال جاری شرکت حریر  که  داریم  برنامه 
در  شفافیت  شود.  بورس  وارد  نیز  خوزستان 
فرایندها و فعالیت های صنعت تولیدی ضمن 

داشتن مزایایی همچون نظارت بیشتر، هزینه 
هایی هم دارد که برای اجرای کامل آن باید 
برمبنای  سلولزی  هلدینگ  شود.  بینی  پیش 
سیاستهای شستا اصل را بر رعایت مسئولیت 
که  گذاشته  بودن   و شهروند خوب  اجتماعی 
این  لذا   است.  حداکثری  شفافیت  آن  الزمه 
گروه تمام عزم خود را در جهت تحقق این امر 
قرار داده است که یکی از این موارد همان تاالر 
شیشه ایی بورس می باشد. در واقع برخی از 
شرکت های فعال در بخش خصوصی با توجه 
مالیاتی، دودفتره بودن و غیره، قدرت  به فرار 
چانه زنی بیشتری را در بازار دارند. به طور نمونه 
در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت %9  عدم 
پایینی  بسیار  صنعت سلولزی که حاشیه سود 

شبه  اصطالح  به  های  شرکت  از  چقدر  دارد، 
دولتی می توانند در سودآوری فعال تر باشند. 
البته این مسائل مواردی است که باید مد نظر 
همه دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر باشد. 
اما با همه این شرایط ما امانت دار 40 میلیون 
سهامدار این حوزه هسیم و به اصل اعتمادسازی 
و شفافیت متعهد هسیم و تمام تالش خود را 
میکنیم که در راستای سیاستهای شستا ضمن 
حفظ دارایی ها و اموال صاحبان سهام، پایبندی 
به تعهدات مان، مشتری مداری، محور اصلی 

فعالیت های ما باشد.

در ضمن باید عرض کنم که در راستای شفافیت 
هلدینگ سلولزی طی برنامه ریزی های انجام 

گفتگو با سرکارخانم دکتر ابرو فراخ 
مدیر عامل گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین 

مصـــاحبه
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داده با توجه به پذیرش هر پنج شرکت تولیدی 
مجموعه در بورس کاال در ابتدای سال جاری 
اف  دی  ام  و  تیشو  محصوالت  عرضه  شاهد 
به  جدیدی  بازار  در  کشور  در  بار  اولین  برای 

عنوان بورس کاال بودیم.

سیاستهای  افزایش  جهت  به طورقطع  که 
این روش عرضه  به سمت گسترش  شفافیت 
آینده  عرضه های  در  و  رفت  خواهیم  پیش 
بسته  کاغذ  محصوالت  کرد  خواهیم  تالش 
بندی دو شرکت چوکا و کاوه را در بورس کاال 
عرضه کنیم. درواقع  مزیت مهم این روش برای 
عرضه کننده نیز حاکم شدن مکانیزم عرضه و 
گروه سلولزی  معامالت  بر  و شفافیت  تقاضا  
باشد. می  این مجموعه  تأکید  مورد  که  است 

 3- با توجه به دغدغه تولید کنندگان 
گروه  تولید،  اولیه  مواد  تأمین  برای 
نوین  گستر  تأمین  سلولزی  صنعت 
اولیه  مواد  تامین  در  میزان  چه  تا 
نقش  خود  مدیریتی  تحت  شرکتهای 

دارد؟
پایدار  تأمین  راستای  در  سلولزی  هلدینگ 
کارگروهای  تشکیل  با  اولیه شرکت های  مواد 
مختلف دراین حوزه قدم برداشته است و یکی 
آیین  تدوین  این حوزه  در  اقدامات شاخص  از 
نامه کنترل کیفیت مواد اولیه صورت پذیرفته و 
کارگروه های حمایتی برای کنترل ریسک های 
ناشی از نوسانات قیمت مواد اولیه و نحوه تامین 
و افزایش کیفیت آن تشکیل شده است و به 
همین منظور بازار مستمرا رصد می شود و قبل 
از بروز بحران، مسائل از طریق مراجع مربوطه 

پیگیری می شود.

 4- شما به عنوان تنها هلدینگ شبه 
تا چه  فعال در بخش سلولزی  دولتی 
میزان در تصمیم سازی های دولتی برای 
؟ دارید  نقش  صنعت  اهداف  پیشبرد 

از نقطه نظر من مجموعه شرکتهای تابعه گروه 
صنعت سلولزی تامین گستر نوین با توجه به 
سیاست های کالن و صنعت کشور، در راستای 
تحقق اهداف و راهبردهای کالن در حال انجام 
وظیفه هستند. نشست با مدیران و متولیان این 
راستای  در  که  بوده  اقداماتی  جمله  از  حوزه 
پیگیری مطالبات به حق این صنعت انجام شده 
مشکالت  رفع  و  مذاکرات  روند  قطعا  و  است 
پیش رو با جدیت در برنامه های این هلدینگ 

قرار دارد.

تولید  سندیکای  با  شما  ارتباط   -5  
چگونه  ایران  مقوای  و  کاغذ  کنندگان 
متبوع  تشکل  از  انتظاری  چه  و  است 
خود دارید و افق آینده را برای افزایش 
این همکاری چگونه ارزیابی می کنید؟ 
بله خوشبختانه ما دو نماینده فعال در سندیکا 
سندیکای  رئیسه  هیئت  یکی عضو  که  داریم 
تولید کنندگان کاغذ و مقوا می باشد. و دیگری 
از اعضای سندیکا می باشد. در واقع انتظاری 
که از سندیکای کاغذ و مقوا داریم انتظار هم 
صدایی است، انجام بیشتر در پیگیری مشکالت 
این صنعت و فعال تر شدن این حوزه می باشد. 

ها  مالیات  کاهش  جمله  از  مطالباتی  پیگیری 
دنیا  تعرفه هایی که  از  برخورداری صنعت   و 
کرده  بینی  پیش  محصوالت  بازیافت  برای 
است. تالش جهت مطالبات مرتبط با هماهنگ 
سازی اجرایی قوانین در همه نقاط و پیگیری 
از  با محیط زیست و حمایت  مطالبات مرتبط 
پرچم  هلدینگ  این  مجموعه  که  سبز  صنایع 
الزم  های  حمایت  باشد  می  موضوع  این  دار 
صورت پذیرد و همچنین در حوزه واردات آخال 
همکاری و همراهی الزم را با مجموعه های 
تولیدی انجام دهد. زیرا حدود 90 درصد مواد 
اولیه سه شرکت لطیف، چوکا و کاوه از آخال 

می باشد.   

چشم اندازی که برای توسعه همکاری و روابط 
های  چوب  چار  برای  رسیدن  است  نظر  مد 
اجرایی در وضع قوانین و همکاری در دسترسی 
فعالین صنعت به بازار پسماند کشور به صورت 
واردات  و  تسهیالت  اخذ  و  شفاف  و  مستقیم 
اقالم پوششی )فلت و وایر( و قطعات صنعت 
و بخشودگی های مالیاتی و در کل تسهیالت 
و قوانین حمایتی برای رسیدن به جایگاه واقعی 

به عنوان صنعت سبز است.
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آشنایی با فرایند تولید کاغذ )قسمت اول(

مقدمه
درست است که کاغذ از الیاف چوب تولید می شود1 و استفاده از سایر گیاهان 
یا الیاف مصنوعی محدود است ولی الیاف گیاهی مناسب تر هستند، زیرا برای 
به وجودآوردن پیوند نیازی به چسب ندارند. همچنین مواد افزودنی مختلف از 
قبیل نشاسته، صمغ ها و رزین ها و پلیمرهای مصنوعی جهت اصالح چسبندگی 
و خواص مقاومتی کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآورده ابتدا از الیاف 
در  کهنه  پارچه های  یا  و  بقایای شاهدانه  توت(  درخت  داخلی  )پوست  پوست 
چین2  )105 سال بعد از میالد( ساخته شده است. در ابتدا این هنر از چین به 
ژاپن منتقل شد )610 بعد از میالد(، سپس به سمرقند )آسیای مرکزی 751(، 
بغداد )793(، اسپانیا )1100( و بعد کارخانه های سازنده کاغذ در ایتالیا )1260(، 
آلمان )1389( انگلستان )1494(، و آمریکای شمالی )1690( احداث گردیدند. 
اختراع صنعت چاپ )گوتنبرگ 1445(، و ماشین های تخصصی کاغذ همواره با 
استفاده از چوب به عنوان یک ماده خام از جمله عوامل تعیین کننده در توسعه 
و تکامل تولید کاغذ بوده است. تقریبًا از سال 1850 از چوب در تولید کاغذ 
استفاده شده است. تا پیش از این زمان مواد قدیمی وکهنه پنبه ای و کتانی مواد 
اصلی تولید بوده اند. دسترسی فراوان به چوب امکان توسعه عظیم صنعت کاغذ 
را فراهم نمود، صنعتی که بیشتر با مشکالت سختی از نظر ذخیره و تأمین ماده 
خام مواجه بود. تا قرن نوزدهم، کاغذ با دست  ساخته می شد )با استفاده از توری 
غوطه ور شده در سوسپانسیون الیاف( در صورتی که امروزه ماشین ها کاغذ را با 

سرعتی بیش از 1500 متر در دقیقه تولید می نمایند. 

)Raw Materials( مواد اولیه
عالوه بر چوب )یا مواد دیگر( برای تولید کاغذ ، استفاده از مواد شیمیایی برای 

فرایند خمیرسازی، مواد افزودنی و آب ضروری است.

   )Wood( چوب
تمام  امروزه  اما  می گرفتند،  قرار  استفاده  مورد  نراد  و  نوئل  فقط  ابتدا  در 
گونه های چوبی اعم از سوزنی یا پهن برگ3  می توانند مورد استفاده قرار گیرند. 
دسترسی به میزان موردنیاز و هزینه از عوامل تعیین کننده گونه هستند. چوبی 

که به کارخانه ها حمل می شود به شکل چوب گرد یا به شکل ضایعات اولیه 
یا به صورت  از چوب )پشت الهای چوب بری، ضایعات روکش(  استفاده کننده 
حاصل  واقع ضایعات  در  یا  بقایای ضایعات صنعتی  از  شده  تولید  چسب های 
افزایش  به روز  روز  ضایعات  از  استفاده  به  تمایل  می باشد.  گرده بینه  برش  از 
 2 ـ   1 از  تقریبًا  متغیر  و  مختلف  طول های  به  گرد  شکل  به  چوب  می یابد، 
قطر  و  می شود  وارد  کارخانه  به  درخت  کامل  تنه های  تا  فوت(   6 تا   3( متر 
تنه ها به حداقل اندازه تغییر پیدا می کند تا امکان کاربرد تنه های کم قطر در 
دستگاه پوست کن محیا  شود. پشت الهای چوب بری و ضایعات روکش نسبت 
به بخش خارجی گرده بینه ها مواد مطلوب تری هستند. در واقع اینها چوب برون 
است که آسان تر به خمیر تبدیل می شود )محتوی مواد استخراجی کمتر( و در 
بلندتری می باشند. برخی  الیاف  با چوب جوان4 نزدیک به مغز دارای  مقایسه 
از روش های تولیدی اجازه استفاده از خاک اره را هم می دهند، چوب به وسیله 
کامیون، راه آهن یا کشتی حمل می شود، انتقال آبی گرده بینه ها به وسیله جریان 
رودخانه ها یا دسته بندی در کلک های کوچک و یدک کش انجام می شود5 . در 
کارخانه چوب بری روی زمین یا در آب ،  انبار می شوند. ذخیره خرده چوب ها 
در هوای آزاد هم دارای مزایایی نظیر استفاده بهتر از سطح انبار، هزینه کمتر 
جابه جایی و هم معایبی نظیر خطر حمله قارچ ها یا آتش سوزی، خسارات ناشی 
از باد می باشد می باشد. مقدار چوب مورد نیاز جهت احداث یک کارخانه خمیر 
عمدتًا بستگی به فرایند خمیرسازی دارد. کمترین مقدار تقریبًا 60000 تن در 
سال برای خمیرسازی به روش مکانیکی تا 500000 تن در سال برای روش 

خمیرسازی به روش شیمیایی متغیر است.

)Other Plant Fibers( سایر الیاف گیاهی
الیاف مناسب برای کاغذسازی را می توان از گیاهان دیگر معمواًل یک ساله از 
قبیل گندم، کاه و کلش، تفاله نیشکر )باگاس(، بامبو، اسپارتو، انواع نی ها، کتان 
پنبه به دست آورد. این منابع به استثناء بامبو ایرادی دارند که استفاده از آنها 
فصلی است و ماده خام طبیعی است که این امر حمل و نقل آنها را در فواصل 
طوالنی غیراقتصادی می کند. همچنین الیاف آنها در مقایسه با الیاف چوب از 
نظر ترکیب شیمیایی و خصوصیات ریخت شناسی متفاوت می باشد. به استثناء 

1 - در صنعت کاغذ و خمیر سازي و )تخته فیبر(، لفظ “فیبر” از لحاظ گیاهشناسي استفاده نمي شود، بلکه بصورت کلي در مورد همة  سلول هاي چوب بکار مي رود.
2 - قبل از اختراع کاغذ،  بشر بر روي سنگ ها، صدف ها،  سرامیک،  و پوست حیوانات و پاپیروس مي نوشتند، پاپیروس در مصر باستان در حدود 5000 سال پیش ساخته شد. مواد خام براي این فرآورده، ساقه هاي 
گیاهي بنام سیروس پاپیروس بود که این گیاه در سواحل رود نیل به ارتفاع 3ـ1 متر )ft 10ـ3( رشد مي کرد. تولید پاپیروس شامل جدا کردن الیه هاي فیبر از ساقه ها با استفاده از فشار بود. البته در تولید پاپیروس 
از چسب و مواد چسبنده اي که در اثر قطع کردن ساقه ها ترشح مي شود، استفاده مي گردید. بعد از خشک کردن، مالش پاپیروس توسط سنگ و عاج فیل باعث صاف و یکنواخت شدن آن مي شد. تصویر جالبي از 

نحوه ساخت کاغذ در زمان گذشته در کتاب تاریخ طبیعي آمده است. 
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3 - استفاده از پهن برگان بسیار وسیع مي باشد، براي مثال، در آمریکا، پهن برگان در حدود 25 تا %70 استفاده مي شود. در بعضي مناطق چوب درخت بلوط گونه  اصلي مورد استفاده مي باشد. 
 4 - آزمایشات نشان مي دهند که چوب هاي حاصل از زراعت درختان یعني چوب هاي ]جوان سوزني برگ و پهن برگ[ باعث تولید خمیر دلخواه و مناسبي مي شوند، اگر فرآیند پخت آنها در مقایسه با چوب هاي 

بالغ آرامتر انجام گیرد، خمیر کردن کل درخت باعث ایجاد مشکالتي )با توجه به مقدار پوست آن مي شود(. 
5 - در کانادا ذرات U.S.S.R بصورت آزمایشي از جنگل تا کارخانه در درون لوله هایي در داخل آب حمل مي گردد. 

6 - ضایعاتي که از تولید و ساخت محصوالت بافتني، پارچه یا طناب و ... بدست مي آید.

پنبه )که دارای سلولز به میزان 95% می باشد( الیاف سایر گیاهان، سلولز کمتری 
دارد. برخی مقادیر به شرح ذیل می باشد: هولوسلولز %58 ـ 47، سلولز 38% 
ـ 30، لیگنین با میانگین 17% ، همی سلولز %30 ـ 18 مورفولوژی الیاف نیز 
متفاوت است. برخی گیاهان )کتان، شاهدانه( الیاف بلندتری دارند و نسبت طول 
به قطر آنها باال می باشد در صورتی که الیاف سایر گیاهان کوتاه است )جدول 
1(. الیاف پنبه، کتان، شاهدانه )عمدتًا برای تهیه کهنه استفاده شده اند6 ( کاغذ 
با مقاومت باال و وزن کم تولید می کنند، تلفیقی که برای کاربردهای ویژه از 
قبیل اسکناس، کاغذ کاربن، کاغذ سیگار و کاغذهای مورد استفاده در تیراژهای 
با  الیاف اسپارتو کاغذ نرم  با حجم زیاد )مثل دفترچه تلفن( مناسب می باشد. 
تولید می کند. کاه و کلش برای ساختن  ویژگی های چاپ پذیری بسیار خوبی 
به وسیله  معمواًل  کاغذها  سایر  و  می شود  استفاده  کتاب  و  تحریر  کاغذ  مقوا، 
مخلوط کردن خمیر با خمیر الیاف بلند و خمیر سوزنی برگان حاصل می شوند، 
زیرا در غیر اینصورت کاغذ سفت و سخت است )به سختی خم و تا می شود(، 
بامبو  و  باگاس  است.  نامطلوب  آن  ماتی  و  دارد  مقاومت کمی  است،  سنگین 

کاغذهای با کیفیت و مطلوبی را برای مصارف مختلف تولید می کنند. 

جدول 1 ابعاد الیاف گیاهی

)Synthetic Fibers( الیاف مصنوعی
در کل الیاف گیاهی دارای مزایایی می باشند، زیرا اسکلت سلولزی آنها قابلیت 
خود چسبندگی و مقاومی را فراهم می آورد، معایبی هم وجود دارد که شامل 
با تغییر رطوبت )مربوط به همکشیدگی  ابعاد  ، تغییر  اندازه و شکل  ناهمگنی 
و مواد  به وسیله میکروارگانیسم ها  )آنها  قابلیت دوام محدود  با  و واکشیدگی(، 
دیگر  مواد  واقع می شوند( و حضور  مورد حمله  باال  درجه حرارت  و  شیمیایی 
)لیگنین، مواد استخراجی، همی سلولزها( که می بایست به طور جزئی یا به طور 
کامل از چوب خارج شوند ، می باشد. به همین دلیل مطلوب این خواهد بود که 
این الیاف با الیاف مصنوعی جایگزین گردد، اما الیاف مصنوعی نیز معایبی دارد. 

هزینه آنها بسیار باالتر است )10 ـ 20 برابر بیشتر در مقایسه با الیاف چوبی( 
بنابراین  گردد؛  اضافه  باید  لذا چسب ها  ندارند،  چسبندگی  خود  قابلیت  آنها  و 
استفاده از این قبیل الیاف )شیشه، نایلون، داکرون و …( به ساخت فرآورده های 

ویژه محدود می گردد. 

     )Chemicals( مواد شیمیایی
مراحل  در  آنها  می شوند.  استفاده  کاغذ  تولید  برای  متعددی  شیمیایی  مواد 
و  الیاف  چسبندگی  اصالح  و  خمیر  رنگبری  خمیرسازی،  به منظور  مختلف 
ویژگی های کاغذ اضافه می گردند. این قبیل مواد افزودنی از انتشار محلول ها 
بهبود  را  چاپ  ویژگی های  می کنند،  جلوگیری  کاغذ  توده  در  جوهر  به ویژه 
می بخشند، رنگ کاغذ را کنترل می کند و قابلیت جذب آب را کاهش می دهند، 

مواد شیمیایی خاص در بحث مربوط به فرایندهای تولید ذکر می گردند.

)Water( آب
خمیرسازی،  )برای  دارد  آب  هنگفت  مقادیر  مصرف  به  بستگی  کاغذ  تولید 
و  جویبارها  دریاچه ها،  رودخانه،  از  آب  کاغذ(  ورقه  و شکل گیری  خمیر  تیمار 
یا چاه ها تأمین می شود و قابلیت دسترسی به آن عامل تعیین کننده ای جهت 
انتخاب محل کارخانه می باشد. بسته به روش تولید و نوع فرآورده مقادیر آب 
مورد نیاز تقریبًا از 40 هزار تا 400 هزار لیتر برای هر تن کاغذ متغیر است. 
آب نه تنها باید زیاد باشد بلکه باید کیفیت خوبی داشته باشد. نمک ها )کلسیم 
و منیزیم و …( و گازها )اکسیژن، دی اکسیدکربن( و اشیاء خارجی یا آلودگی ها 
اثر نامطلوبی بر روی ماشین ها )مسدود کردن، فرسایش و خوردگی( و در کل 
روی تولید دارد. دور ریختن مواد زائد )مایعات پخت( می تواند مشکالتی را از 
نظر آلودگی محیط زیست ایجاد نماید. اگربه طور صحیح مورد اندازه گیری واقع 
نشود. اما اگر این مواد زائد تصفیه شوند قسمت اعظم )بیش از 95%( می تواند 

دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

)Preparation of Wood( آماده سازی چوب
آماده سازی شامل پوست کنی، تبدیل به خرده چوب، غربال کردن و ذخیره 
خرده چوب ها می باشد و در کل مشابه تولید تخته فیبر است. پوست کنی تقریبًا 
نیاز عمومی برای تولید کاغذ می باشد زیرا پوست با چوب از نظر ساختار سلولی 
تفاوت دارد؛ بنابراین وجود پوست موجب مصرف باالی مواد شیمیایی می گردد 
و ظرفیت برج پخت را تحت تأثیر قرار می دهد و اثرات نامطلوبی روی مقاومت 
و پاکیزگی خمیر دارد. پوست به وسیله روش های متفاوتی مانند روش هایی که 
اما  می شود،  برداشته  روکش  تهیه  کارخانه های  یا  چوب بری  کارخانه های  در 
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برخی روش های ویژه نیز برای برداشتن پوست استفاده می شود )پوست کنی در 
یک استوانه دوار یا به وسیله نیروی هیدرولیکی )شکل 1(. پوست کنی استوانه ای 
روش رایجی است. گرده بینه ها تقریبًا 1 تا 2/5 متر )3 ـ 8 فوت( طول دارند و 
به وسیله یک نقاله به داخل یک استوانه فلزی که 3 متر )ft10( یا بیشتر قطر 
و 15 تا 20 متر )ft 65 ـ 50( طول دارد و مقاطع آن باز و جدار آن منفذ دار 
است منتقل می شوند. استوانه باالیی به آهستگی می چرخد و گرده بینه ها بر روی 
یکدیگر و همین طور بر روی جداره های استوانه همچنان که از بخش ورودی 
به بخش خروجی حرکت می کنند ساییده می شوند؛ بنابراین اتصال بین چوب و 
پوست زایل می شود. بخش هایی از پوست جدا می گردد و از طریق سوراخ های 
استوانه بر روی تسمه نقاله می افتد و خارج می گردد. بخشی از استوانه یا تمام 
آن به منظور تسهیل عمل پوست کنی می تواند در آب غوطه ور باشد، و گاهی 

اوقات اگر چوب یخ زده باشد، آب گرم می شود.

 پوست کنی هیدرولیکی در برخی مناطق ایالت متحده آمریکا و کانادا برای 
آب  شدید  جریان  به وسیله  پوست  می رود،  بکار  بزرگ  ابعاد  با  گرده بینه های 
بر  نیوتن   10 )تقریبًا  باال  تحت فشار  گرده بینه  روی  بر  که  می شود  برداشته 
را شکسته  پوست  نیرو  این  می شود.  هدایت  پاسکال(   1500 یا  میلی مترمربع 
و آن را خارج می کند اما مصرف مقدار زیادی آب و صرف مقدار باالی انرژی 
مانع  و  نیز یک مشکل  پوست جدا شده  باالیی  را ضروری می سازد. رطوبت 
است زیرا سوزاندن پوست مرطوب برای تولید بخار مشکل تر است. خرد کردن 
چوب به ذرات، عمدتًا هنگامی به کار می رود که ما برای خمیرسازی از مواد 
داخل  به  شیمیایی  مواد  ورود  عمل  این  که  چرا  می کنیم.  استفاده  شیمیایی 
توده چوب را تسهیل می نماید. خرده چوب ها به وسیله یک دیسک چرخان با 
اندازه  تولید می گردد )شکل 2(.  آرایش شعاعی می باشند  تیغه هایی که دارای 
دیسک ها متغیر است )بیش از 3/8 متر یا 153 اینچ از نظر قطر( تعداد و ابعاد 
تیغه ها نیز متغیر است. برآمدگی تیغه ها از سطح دیسک می تواند تنظیم شود؛ 
بنابراین امکان کنترل طول خرده چوب ها بین 2cm ـ 1/5 )حدود 1in ـ 0/5( 
می باشد. گرده بینه ها با زاویه 45 درجه تغذیه می شوند، و خرده چوب ها به وسیله 
تیغه های صفحه و همچنین به کمک تیغه هایی که در پایه و جداره ای صفحه 

قرار می گیرند بریده می شوند.

چوب  صنایع  کارخانه های  سایر  ضایعات  که  است  ممکن  گرده بینه  بجای   
با  درخت  کامل  تنه های  که  خوبی  همان  به  شود،  تبدیل  چوب  خرده  به  نیز 
تغذیه افقی می توانند به چیپس تبدیل شوند. تالش ها به منظور به دست آوردن 
استفاده کامل تر از چوب شامل تحقیق بر روی اینکه گرده بینه ها با پوست به 
است.  جریان  در  چوب ها  خرده  از  پوست  برداشت  و  شده  تبدیل  چوب  خرده 
طول خرده چوب ها از نظر طول الیاف موجود در خمیرکاغذ، تسهیل ورود مواد 
شیمیایی در توده چوب و مصرف انرژی برای تولید خرده چوب حائز اهمیت 
می باشد. ورود مواد شیمیایی به وسیله برش مایل )با زاویه 45 درجه( متقاطع 
کاهش  انرژی،  خصوص  در  می شود.  تسهیل  چوب ها  خرده  عرضی(  )سطوح 

طول به اندازه 2 برابر انرژی را نصف می کند.

طول خرده چوب بین                                               و ضخامت بین 
                                   پهنا اهمیت کمتری دارد )شکل B2(. بعد از 
خردکردن خرده چوب ها به منظور جدا کردن نرمه ها و خرده چوب ها دارای ابعاد 

نامناسب غربال می شود.

 سیستم های مختلفی برای غربال کردن وجود دارد؛ معمواًل قاب های منفذ 
دار و لرزان در باال قرار می گیرند. غربال باالیی خرده چوب های خارج از زمینه 
را نگه می دارد در حالیکه غربال پایین تر، خرده چوب های مناسب را نگهداری و 

به نرمه ها اجازه عبور می دهد )شکل 3(.

خرد  دوباره  تا  می گردند  بر  خردکن  ماشین های  به  بزرگ  خرده چوب های   
شوند و نرمه ها منتقل می شوند تا جهت تولید بخار سوزانده شوند. استفاده از 
برای خمیرسازی  مواد شیمیایی  یکنواخت  تأثیر  خرده چوب های همگن جهت 
ضروری است. خرده چوب های الک شده به انبار منتقل می شوند که این انبار 
می تواند در فضای آزاد یا در کارخانه یا سیلوی بسته باشد و سپس به برج های 
پخت برای خمیرسازی منتقل  شود. انتقال به وسیله تسمه نقاله یا به وسیله هوا 
اگر خرده چوب ها بخواهند در جهت عمودی حرکت  بندرت  انجام می شود و 

کنند تدارکات ویژه ای ضروری است. 
 

شکل 1: پوست کنی توسط )A( استوانه چرخشی، a( بخشی از نمای روبروی استوانه و )B( آب 

 
شکل A( :2( خرده چوب ساز دیسکی )تیغه ها به صورت شعاعی قرار دارند( )B( خرده چوب )چیپس(
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شکل 3: سیستم غربال خرده چوب ها )چیپس(  

   )Pulping( خمیرسازی
سه روش خمیرسازی وجود دارد: مکانیکی، شیمیایی و شیمیایی مکانیکی 

        )Mechanical Pulping( خمیرسازی مکانیکی
روش قدیمی خمیرسازی مکانیکی فرایند »گراندوود« است که در این فرایند 
چوب گرد در مقابل یک سنگ، آسیاب می شود. گرده بینه های نوئل و نراد از 
)شامل  سوزنی برگان  سایر  اما  هستند،  استفاده  مورد  معمولی  گونه های  جمله 
کاج ها( نیز استفاده می شوند. اثرات نامطلوب رزین به وسیله افزودنی ها از قبیل 
آلوم و قلیا در تلفیق، همراه با کنترل pH خمیر خنثی می گردد. پهن برگان مانند 
صنوبر و گونه های دارای ساختمان مشابه با این گونه شامل برخی اکالیپتوس ها 
نیز مناسب می باشد. در کل چوب های جوان )در سن جوانی( و سریع الرشد بدون 
چوب درون ترجیح داده می شوند. گرده بینه ها باید راست )مستقیم( باشد و طول 
آنها برابر با 1/6m ـ 40 سانتی متر )5ft ـ 1/5(. خمیر به وسیله آسیاب نمودن 
چوب در برابر یک سنگ تولید می شود که این سنگ استوانه ای شکل است 
و قطر و طول آن زیاد می باشد )cm 165 * 1/55( یا in 66 * 62 و برخی 
موارد بزرگ تر. این سنگ با سرعت پیرامونی باال )     50  یا       10000( 
در محوری موازی با طول گرده بینه می چرخد. مقدار رطوبت چوب عامل بسیار 
تا   )45 ـ   50  %(  %30 از  باالتر  باشد.  باال  کافی  به اندازه  باید  و  است  مهمی 
الیاف  به  واقعی  طور  به  این چوب  وجود  با  نماید.  تسهیل  را  جداسازی  عمل 
آسیب  الیاف  و  الیاف  دسته های  از  خمیر  اعظم  قسمت  زیرا  نمی شود،   تبدیل 
دیده و شکسته تشکیل می شود. عمل آسیاب کردن به وسیله آب فراوان تکمیل 
این،  وجود  با  گردد.  اجتناب  حرارت  درجه  از حد  بیش  افزایش  از  تا  می شود، 
با  همراه  و  می کند،   نرم  را  لیگنین  زیرا  است،  خمیرسازی  عامل  یک  حرارت 
روش  نوع  به  بسته  مکانیکی  مختلف  سیستم های  می کند.  عمل  آب  و  فشار 
تحت فشار قرار دادن گرده بینه ها در مقابل سنگ آسیاب )هیدرولیکی ، به وسیله 
زنجیرها( نوع تغذیه )از یک یا چند ورودی، به طور ناپیوسته یا پیوسته وبه طور 
اتوماتیک( و آرایش بخش ها چرخش دیسک در داخل آب یا خارج از آب،  در 
داخل یک استوانه و غیره برای آسیاب کردن استفاده می شوند )شکل 4(. بازده 
با تمام روش های دیگر خمیرسازی باالست. به طور نظری  خمیر در مقایسه 
از دست  به  تقریبًا %95 می باشد که مربوط  واقعی  به طور  تقریبًا %100 ولی 

دادن برخی مواد استخراجی و نرمه هاست. گرچه این فرایند قدیمی است )از 
به  تولید کاغذ روزنامه و  برای  قابل مالحظه ای  به حد  اما هنوز  سال 1850( 
میزان کمتری برای مصارف دیگر )کتاب ها، پوشاک و غیره( استفاده می شود 
، این کاغذ چاپ پذیری و خواص دیگر )ماتی( خوبی دارد ، اما مقاومت آن کم 
است و به مرور زمان ، زرد می گردد. مقاومت می تواند به وسیله افزودن خمیر 
شیمیایی الیاف بلند خمیر سولفیت، یا خمیر کرافت بهبود یابد. خمیر مکانیکی 
از خرده چوب نیز تولید می شود که این خرده چوب ها در یک دیسک »ریفایز« 
 )TMP( آسیاب می گردند. خمیرسازی به روش گرمایی مکانیکی )پاالیشگر(
فرایند اصلی در این رسته است . خرده چوب ها پیش بخار زنی می شوند ) بخار 
اشباع در درجه حرارت 130oc، یعنی 250of یا بیشتر( و تحت فشار ، آسیاب 
می گردند. این روش با اینکه نسبتًا جدید است ، اما در مقیاس جهانی به سرعت 
گونه های  کاربرد  جمله  از  دارد  متعددی  مزایای  روش  این  است.  نموده  رشد 
بازدهی  کوچک،  نسبتًا  واحدهای  خاک اره(.  محدود  )مقادیر  ضایعات  و  متعدد 
باال )%95 ـ 90( نیاز به مقادیر نسبتا کمتری آب )که این امر انتخاب محل 
کارخانه را تسهیل می نماید( و آلودگی کمتر در مقایسه با روش های خمیرسازی 
شیمیایی دارد. مصرف نسبتًا زیاد انرژی )تقریبًا دو برابر روش های خمیرسازی 
شیمیایی و 1/5 برابر بیشتر در مقایسه با روش گراندوود( عیب این روش است. 
انواع مختلف کاغذ )کاغذ روزنامه، کتاب ها، کاغذ فصلنامه و  این خمیر برای 
ماهنامه و مجالت، دستمال کاغذی( و مقوا مناسب است . خرده چوب های بخار 
زنی نشده در روش خمیرسازی پاالیشی مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرند، 
آنها به داخل آب حمل می شوند و در فشار 1 اتمسفر توسط دیسک ، پاالیش 
می شوند. خواص در این گونه خمیرها حد واسط بین خمیرهای گراندوود سنگی 

و گرمایی مکانیکی می باشند و انرژی مصرف شده نیز حد واسط می باشد. 
 

شکل 4: انواع مختلف آسیاب های چوب

 )Chemical Pulping( خمیرسازی شیمیایی
در خمیرسازی به روش شیمیایی، الیاف چوب به وسیله انحالل لیگنین الیه 
بین سلولی از یکدیگر جدا می شوند. با وجود این لیگنین زدائی در دیواره ثانویه 
و  سفت  شکل  استوانه ای  الیاف  که  می دهد  اجازه  و  می پیوندد  وقوع  به  نیز 
سخت به نوارهایی تبدیل شوند که این نوارها سطح تماس بیشتری را برای 

min
ft

s
m
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پیوندهای هیدروژنی فراهم می آورند. لیگنین زدائی نتیجه عمل اسید یا قلیائی 
در دیگ های پخت )دایجسترها( تحت درجه حرارت باال و فشار حاصل می گردد 
)شکل 5( تبدیل خمیر به وسیله دمیدن محتویات دیگ پخت دایجستر انجام 
می شود و معمواًل پردازش مکانیکی دیگری بکار برده نمی شود به استثناء تکان 
دادن نرم و مالیم. بسته به روش خمیرسازی مورد نظر تقریبًا تمام لیگنین و 
همی سلولزها یا بخشی از آنها برداشته می شود. به همین دلیل بازده خمیرهای 
شیمیایی متفاوت است و دامنه آن تقریبًا از %60 ـ 40 تغییر می کند. بازده های 
بیش از %50 ممکن است که به عمل مکانیکی جهت کمک به جداسازی الیاف 
نیاز داشته باشد. دو فرایند خمیرسازی شیمیایی وجود دارد. سولفیت )اسیدی( 

و فرایند قلیایی.

        )Sulfite Process( روش سولفیت
برای سال های زیادی )از 1870 تا 1940( این روش مهم ترین روش تهیه 
فرایند  و  گردید  متوقف  جدید  واحدهای  احداث  بعداً  بود.  چوب  از  خمیرکاغذ 
اکنون تحت سیطره  آن کاسته شد. خمیرسازی  اهمیت  از  یا  ماند  باقی  ثابت 
فرایند قلیایی کرافت قرار دارد به دالیلی که بیشتر در این فصل توضیح داده 
خواهد شد. در ابتدا خمیرسازی به وسیله اسید سولفورو )H2SO3( و بی سولفیت 
اما  می شود،  انجام  نیز  امروزه  روش  این  می شد.  انجام   Ca)HSO3(2 کلسیم 
به جز کلسیم بازهای دیگری از قبیل HSO3(2( Mg و سدیم )NaHSo3( و یا 
آمونیوم NH4HSO3 مورد استفاده قرار می گیرند8 . بی سولفید کلسیم به طور 
موفقیت آمیزی چوب های سوزنی برگ بدون رزین یا دارای رزین کم را از قبیل 
)نوئل، نراد، هملوک( به خمیر تبدیل می کنند، اما این ماده برای سوزنی برگان 

دارای رزین زیاد از قبیل کاج ها مناسب نیست.

تولید  مانده(  باقی  )مایع پخت  باز پس مانده ها  این  با   همچنین خمیرسازی 
می نماید که از آن مواد شیمیایی قابل استفاده در خمیرسازی نمی تواند بازیابی 
می نماید،  کمک  دریا(  دریاچه،  )رود،  آب  آلودگی  به  امر  این  بنابراین  شود؛ 
مکان هایی که این قبیل مایعات در آنها تخلیه می شود. این اشکاالت می تواند 
به وسیله تغییر باز و تغییرات دیگر )خمیرسازی در دو مرحله در pH مختلف( 
از  گسترده تری  دامنه  که  می شود  امکان پذیر  امر  این  بنابراین  گردد؛  محدود 
گونه های چوبی شامل کاج ها، دوگالس فر و پهن برگان به خمیر تبدیل شوند، 
بازیابی و استفاده دوباره از بخشی از مواد شیمیایی موجود در مایع پخت باقی 
مانده )همراه با تولید بخار به وسیله سوزاندن آنها(، آلودگی های زیست محیطی 
بازدهی  و  بیشتر(  )سلولز  بیشتر  خلوص  تولیدی  خمیر  و  می دهد  کاهش  را 

سوزاندن  از  حاصل  گوگرد  دی اکسید  حل  به وسیله  پخت  مایع  دارد.  باالتری 
گوگرد و اجازه دادن به این محلول جهت واکنش با سنگ آهک تهیه می شود. 

مایع پخت به دیگ پخت )دایجستر( حاوی خرده چوب ها وارد می شود. 

دیگ پخت )دایجستر( یک ظرف استوانه ای شکل فشار پخت بزرگی است 
با انتهای مخروطی شکل و قسمت باالی قوسی شکل باالی طاق )شکل 5( 
معمواًل 5 متر )ft 15( قطر و 15 متر )50ft( ارتفاع دارد و ظرفیت بیش آن 
15 ـ 12 تن کاغذ می باشد. دیگ های پختی )دایجسترهای( وجود دارند که 
ظرفیت بیش از 35 تن دارند. دیگ های پخت ساخته شده از فوالد ضدزنگ 
یا دارای مقاوم به عمل اسیدها می باشند. کارخانه های خمیر معمواًل دیگ های 
پخت بسیاری دارند. مایع پخت به حالت داغ وارد می شود، تا زمانی که دیگ 
پخت پر شود و اگر چوب خشک باشد و هوای موجود در حفرات سلولی مانع از 
ورود مایع پخت شود، خرده چوب ها ابتدا بخار زنی می شوند یا بعد از اینکه دیگ 

پخت پر می شود فشار به طور متوالی افزایش و کاهش می یابد.

 شرایط خمیرسازی متغیر است، اما در حالت کلی حداکثر فشار  0/7 ـ 0/6 
)psi 100 ـ 90( حداکثر دما )160oc ـ 25( و زمان کل پخت 6 تا 12 ساعت 
)منفذ  ظرف  یک  داخل  به  شدت  به  پخت،  دیگر  محتوای   . است9  بیشتر  یا 
پخت  دیگ  با  مقایسه  در  ظرفیت  نظر  از  ظرف  این  می شوند،  تخلیه  دمش( 
تقریبًا دو برابر ظرفیت دارد و از چوب و بتن آستر شده با چوب یا فوالد ضدزنگ 
و  می شوند  تبدیل  الیاف  به  شده  نرم  چوب ها  خرده  بنابراین  می شود،  ساخته 
می تواند  خمیر  بازدهی  می شود.  شسته  آب  با  مکرر  طور  به  خمیر  نهایت  در 
قرار  تأثیر  تحت  زمان،  و  اسیدیته  حرارت،  درجه  تنظیم  به وسیله  حدودی  تا 
می گیرد. تحت شرایط معمولی محیط و استفاده از بی سولفیت کلسیم و چوب 
نوئل بازدهی کلی تقریبًا %50 است )در لیگنین زدائی %90 و لیگنین باقی مانده 
%3 است(. خمیر رنگبری نشده رنگ روشنی دارد و قسمت های قابل مالحظه 
به طور گسترده ای به حالت مخلوط با خمیر مکانیکی استفاده می شود. اگر تیمار 
اندکی طوالنی شود و لیگنین باقی مانده به وسیله رنگبری برداشته شود، خمیر 
سفید می گردد و برای کتاب، کاغذ تحریر و کاغذهای دیگر مناسب می باشد. 
کاهش  موجب  شیمیایی کمکی،  مواد  پاالیش  و  در شرایط خمیرسازی  تغییر 
بازدهی می شود و خمیر حل شونده را تولید می کند، که این خمیر برای تولید 
رایون، پالستیک ها، نخ الستیک و استرهای سلولزی و دیگر فراورده ها استفاده 
می شود. خمیر سولفیت در مقایسه با خمیر قلیائی کرافت مقاومت کمتری دارد 

)مقاومت کششی، مقاومت ترکیدگی، پارگی( اما رنگبری آن ساده تر است. 

7  - خمیرسازي ترمودینامکي در مبحث تخته فیبر مورد بحث قرار گرفت، البته شرایط خمیرسازي براي تخته فیبر با این مورد تفاوت مي باشد ) از لحاظ دما، طرح، شفافیت و ...(
8 - اسید سولفور توسط سوزاندن گوگرد یا پیرانها ) مانند سولفید آهن، FeS2( ایجاد مي شود و باعث حل شدن دي اکسید سولفیت )SO2 ( در آب مي شود. بي سولفات کلسیم توسط واکنش بین اسید 
سولفوریک با کربنات کلسیم )CaCO3( ایجاد مي شود )یا آب آهک OH(2(Ca  همچنین بي سولفات منیزیم نیز از واکنش هاي مشابهي بوجود مي آید. بي سولفات سدیم از کربنات سدیم )Na2CO3( و 

سولفیت هیدروژن آمونیوم نیز از آمونیاک بوجود مي آید.
9- سرعت واکنش مواد شیمیایي در خرده هاي چوب همراه با سدیم و آمونیوم سریعتر مي باشد و همراه با کلسیم آهسته تر و همراه با منیزیم متوسط مي شود.
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شکل 5: یک نوع عمومی دیگ پخت )عمودی، ثابت( 1. خرده چوب ها و 
مواد شیمیایی خمیرسازی از باال وارد می شود 2. بخار از پایین 3. دریچه تخلیه 

4. محل خروج گاز 5. محل خروج خمیر 

     )Alkaline Process( فرایند قلیائی
سودا  محصول  از  استفاده  با   1850 دهة  در  خمیرسازی  قلیائی  فرایند 
)هیدروکسید سدیم NaOH( آغاز شد، خمیرسازی به روش سودا در گذشته 
کاربرد صنعتی گسترده ای داشت، اما اکنون تقریبًا به طور کامل به وسیله فرایند 
سولفات یا کرافت جایگزین گردیده است10 ، فرایندی که عالوه بر سودا، سولفید 
می برند.  بکار  خمیرسازی  در  فعال  شیمیائی  ماده  عنوان  به  را   Na2S سدیم 
خمیرسازی به وسیله فرایند سودا فقط به پهن برگان از قبیل صنوبر، توس، افرا 
و سایر گونه های چوبی و به همان اندازه به ضایعات کشاورزی محدود می شود. 
این خمیر مقاومت کمی دارد و برای تولید کاغذ چاپ با خمیر سوزنی برگ الیاف 
بازده  اما می تواند رنگبری شود،  تیره است،  بلند مخلوط می شود، رنگ خمیر 
45% یا کمتر است. در این روش مقادیر زیادی سودا مصرف می کنند، اگر چه 
روش هایی تعبیه گردیده است که نسبت باالئی بیش از 85% مواد شیمیایی را از 
مایع پخت باقی مانده بازیابی می کند. مایع پخت به وسیله افزودن کربنات سدیم 
گردیده  مشاهده  می شود.  سازی  غنی  بازیابی،  فرایند  جریان  در   )Na2Co3(
)Na2So4( بجای کربنات سدیم اضافه شود خمیر  اگر سولفات سدیم  است، 
مقاومت و بازدهی بیشتری پیدا می کند و می تواند از انتخاب گونه های چوبی 
بیشتر در یک سرعت بیشتر و یک هزینه کمتر ساخته شود. این امر منجر به 
تسلط این فرایند )تقریبًا 1880( بر فرایند خمیرسازی سودا گردید. این فرایند 
تحت عنوان سولفات یا کرافت11 شناخته می شود. گرچه ماده شیمیایی عمل 
کننده سولفات سدیم نیست بلکه هیدروکسید سدیم و سولفید سدیم می باشد. 
در گذشته رنگ تیره خمیر یک عیب محسوب می شد، اما این مسئله نیز از 

امروزه  و  فرایند متوقف شده  این  توسعه  و  سال 1930 اصالح گردیده است، 
فرایند خمیرسازی به روش سودا عماًل به وسیله فرایند کرافت جایگزین گردیده 
است، و به همین دلیل بحث بعدی به فرایند اخیرالذکر محدود می شود. همه 
گونه های چوبی می توانند به وسیله کرافت به خمیر تبدیل شوند، اما این فرایند 
به ویژه برای چوب های رزینی از قبیل کاج ها مناسب است. رزین حل می شود 
و از خمیر جدا می شود و به صورت تایل اویل )روغن تایل( که از فراورده های 

جانبی مهم فرایند کرافت می باشد12. 

غیر از کاج ها، سایر سوزنی برگان )نراد، نوئل، دوگالس فر، سرخ چوب و غیره( 
و پهن برگان )بلوط، افرا، توس و غیره( می توانند در این فرایند مورد استفاده قرار 
گیرند. در مقایسه با سوزنی برگان، پهن برگان خمیر الیاف کوتاه تولید می کنند 
که مقاومت آن کمتر بوده، نیازمند زمان کمتری برای تولید خمیر می باشد و 
قابلیت دسترسی  به  بستگی  کلی  به طور  به دست می دهد.  را  باالتری  بازده 
گونه ها و هزینه آن دارد، به همان خوبی که این امر بستگی به استفاده مورد 
نظر ما از خمیر دارد. همانطور که قباًل بحث شد مایع پخت شامل هیدروکسید 
است. سه  تا %35   15 نسبت سولفید سدیم  می باشد.  و سولفید سدیم  سدیم 
تا پنج کیلوگرم )Lb 10 ـ 6( مایع به ازاء هر کیلوگرم چوب خشک استفاده 
می شود که حاوی 40 تا 80 گرم در لیتر قلیا می باشد. خمیرسازی در دیگ های 
این  وجود  با  می شود،  انجام  ویژه  داخلی  آستر  بدون  معمواًل  فوالدی  پخت 
ساخته  دیگ ها ضخیم  دیواره های  دلیل  همین  به  و  می یابد  توسعه  خوردگی 
می شوند و گاهی اوقات آستری از فوالد ضدزنگ نیز اضافه می شود دیگ ها 
آنها  در  خمیرسازی  شرایط  و  ارتفاع،  متر   12 و  قطر  متر   3 حدود  در  معمواًل 
به صورت ذیل است، حداکثر فشار ) 0/7           1- ( و حداکثر درجه حرارت 
180oc و زمان کل از 2/5 ساعت برای خمیر موردنیاز برای تولید تخته فیبر 
یا مقوا و بیش از 5 ساعت برای خمیر رنگبری شده تغییر می کنند. زمان پخت 
بین 0/5 تا 2 ساعت است و بسته به درجه حرارت نسبت قلیا و نسبت سولفید 

سدیم در مایع پخت تغییر می کند13 .

 افزایش یک یا تعداد بیشتری از این فاکتورها موجب کاهش زمان مورد نیاز 
برای تولید خمیر با بازدهی یا کیفیت معین می شود. چوب های سنگین تر به 
زمان بیشتری نیاز دارد. خمیرسازی قلیایی در دیگ های پخت )دایجسترهای( 
)پیوسته(  اخیر  مورد   .)6 )شکل  می شود  انجام  پیوسته  دیگ های  یا  منقطع 
)تکامل یافته در دهه 1950( مرتفع هستند )60 متر یا ft 200 ارتفاع و نسبت 
ارتفاع به قطر باالتر از15( و خمیرسازی در مناطق مختلف دیگر پخت به طور 
هوا  خمیر  مبنای  بر  تن   1000 تا   200 روزانه  تولید  می گیرد.  متوالی صورت 
دیگ های  دارند.  وجود  کوچکتری هم  واحدهای  گرچه  است14.  متغیر  خشک 
پخت پیوسته مزایایی دارند که شامل،  هزینه کمتر تولید،  همراه با بازدهی باالتر 

10 - این عمل در مورد خمیرسازي چوب ها بکار مي رود. این روش براي خمیرسازي بقیه مواد گیاهي کارخانه مانند، بامبو و اسپارتو مورد استفاده قرار مي گیرد.
11 - کرافت در زبان آلماني و سوئدي به معني استحکام و قدرت مي باشد، لفظ کرافت و خمیرسازي کرافت بصورت بین المللي براي اشاره به استحکام باال بکار مي رود.

2mm
N
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از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

مقاالت علمی

و کیفیت خمیر بهتر می باشد. در خمیرسازی به وسیله دیگ های پخت منقطع 
ابتدا خرده چوب ها وارد می شوند و سپس مقدار مناسبی مایع پخت حرارت دهی 
شده در ابتدا به وسیله ورود بخار انجام می شود. تا زمانی که درجه حرارت به 
و  مایع  اجباری  به وسیله گردش  ادامه حرارت دهی  برسد.  دلخواه  باالی  نقطه 
استفاده از تبادل گرهای حرارتی خارجی انجام می شود. قلیا سبب واکشیدگی 
چوب می شود و به همین دلیل مایعات پخت قلیائی به سرعت وارد توده چوب 
می شود. به جهت اینکه زمان مورد نیاز برای خمیرسازی قلیائی به طور قابل 
مالحظه ای از خمیرسازی به روش سولفیت اسیدی کمتر است، این روش با 

خمیرسازی به صورت پیوسته انطباق پذیر است.

با روش سولفیت  مقایسه  در  به روش کرافت  در خمیرسازی  لیگنین زدائی   
لیگنین  از  فقط  اساسًا  )که  سلولی  بین  الیه  و  می افتد  اتفاق  سریع تر  اسیدی 
تشکیل شده است( به سهولت برداشته می شود و جدا شدن الیاف اتفاق می افتد. 
نشان  را  باالتری  مقاومت  اسیدی  سولفیت  الیاف  با  مقایسه  در  کرافت  الیاف 
می باشد.  کمتر  سلولز  هیدرولیز  قلیایی  شرایط  تحت  اینکه  برای  می دهند، 
به  همی سلولزها  است،  بیشتر  کرافت  فرایند  در  نیز  همی سلولزها  ماندگاری 
با  و  یکدیگر  با  پیوندها  این  که  پیوند هیدروژنی عمل می کنند،  عامل  عنوان 
مقاومت بیشتر هر فیبر، به تنهایی موجب تولید کاغذ قوی تر می شوند. دامنه ای 
که لیگنین برداشت می شود و نتیجتا بازدهی بستگی به استفاده مورد نظر ما از 

خمیر و اینکه خمیر برای اهداف مختلفی استفاده می شود، دارد.

 از تولید مقوای تیره رنگ و پاکت ها تا کاغذ تحریر رنگبری شده به مقدار 
برای  کرد.  استفاده  کرافت  خمیر  از  می توان  باال  کیفیت  با  کتاب های  و  زیاد 
پیش  مرحله  نیازمند  کرافت  فرایند  سلولزی  فراورده های  سایر  و  رایون  تولید 
نوع  این  تهیه  برای  کاهش  یابد  سلولزها  همی  ماندگاری  تا  است.  هیدرولیز 
بازده  بنابراین  باشد،  باید حداقل  لیگنین و همی سلولزها در خمیر  خمیر وجود 
پایین است و اغلب کمتر از %40 می باشد. بعد از پخت محتویات دیگ پخت 
)دایجستر( تخلیه می شوند و تحت عمل بخار خروجی خرده چوب ها به الیاف 
به صورت  الیاف  از جداسازی  باشد  نیاز  باال مورد  بازدهی  اگر  تبدیل می شوند. 
نشده اند  تبدیل  الیاف  به  که  خرده چوب هایی  می شود،  گرفته  مکانیکی کمک 
مانده  باقی  پخت  مایع  می شود،  تفکیک  غربال  روی  بر  غیره(  و  )گره ها 

)مایع سیاه( که حاوی اجزاء حل شده می باشد. به وسیله تبخیر متراکم می شود 
تا مقدار مواد جامد آن به 50 تا 60% برسد و باقی مانده نیز در کوره سوزانده 
بخار  تولید  برای  حرارت  این  که  می کند  تولید  حرارت  سوزاندن،  می شوند. 
استفاده می شود، نمک های سدیم )Na2Co3( و )Na2S( که به حالت مذاب 
باقی می مانند، در آب حل می شوند. این محلول مایع سبز نامیده می شود. تحت 
تأثیر هیدروکسید کلسیم،  کربنات سدیم به هیدروکسید سدیم )سود سوزآور( بر 

طبق واکنش ذیل تبدیل می شود.

Ca )OH( 2 + Na2Co3    CaCo3 + 2NaOH

رسوب  به صورت  کلسیم  کربنات  می ماند.  باقی  تغییر  بدون  سدیم  سولفید 
ته نشین می شود و مایع تمیز باقی می ماند )هیدروکسید سدیم و سولفید سدیم(، 
مایع سفید نامیده می شود. مجدداً در دیگ پخت استفاده می شود. فقدان مواد 
شیمیائی پخت به وسیله افزودن سولفات سدیم به مایع سیاه قبل از سوزاندن آن 

جبران می شود که در اثر این واکنش سولفید سدیم تولید می شود. 

Na2So4 + 2C    Na2S + 2Co2

بازیابی مواد شیمیائی در این فرایند در مقیاس بزرگ بهتر صورت می گیرد، به 
همین دلیل است که تا حدودی تمایل به احداث واحدهای بزرگ خمیرسازی به 
روش قلیایی وجود دارد که برخی از آنها بیش از 2000 تن خمیر در روز تولید 
می کنند15. اهمیت بازیابی مواد شیمیائی با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی و 
آلودگی محیط زیست آشکار می گردد. حسن این روش است که با موارد دیگری 
میزان  و  مختلف  گونه های  از  استفاده  امکان  خمیر  باالی  مقاومت  همچون 
تیره خمیر  آلودگی هوا، رنگ  این روش شامل  تولید می شود. معایب  سریع تر 

رنگبری نشده و هزینه باالی رنگبری است.

 آلودگی هوا از ترکیبات گوگردی ناشی می شود که بوی ناخوشایندی دارند و 
وجه مشخصه این گونه واحدهای تولید خمیر از فواصل دور می باشد. همچنین 
تمام  در  امر  این  که  می شود  ایجاد  نیز  رنگبری  پساب های  به وسیله  آلودگی 

مواردی که خمیر رنگبری شده تولید می شود اتفاق می افتد. 

12- تال ایل داراي اسیدهاي رزیني )رزین(، اسیدهاي چوب  و مواد خنثي مي باشد. ترپن هاي فرار چوب بصورت متراکم و سولفاته به نام ترپنتین در مي آیند بازدهي تال ایل از حدود 50ـ  30 )کیلوگرم/ تن( خمیر 
متغیر مي باشد، اما این مقدار بعد از مدتي ذخیره کردن خرده هاي چوب کاهش پیدا مي کند. بعد از 30 هفته انبار کردن، حدود 80% ترپنتین از بین مي رود. خمیرسازي کرافت منبع اصلي و دائم ْرزین و ترپنتین مي باشد.

13- بهبود خمیرسازي در محیط قلیائي توسط اضافه کردن مقدار کمي آنتراکینون که باعث افزایش سرعت تخریب لیگنین )لیگنین زدایي( مي شود، امکان پذیر است.
14- کارخانه هاي خمیرسازي شیمیایي معموال بزرگ هستند. در گزارش تحقیقي در مورد ایجاد کارخانه تولید کاغذ در کشورهاي در حال توسعه، ظرفیت کوچکترین واحدهاي اقتصادي به قرار زیر مي باشند )تن/
روز(: مکانیکي 10 )تن/ روز(، نیمه مکانیکي  20 )تن/ روز(، شیمیایي حاصل از چوب بیش از 100 )تن/ روز(، )شیمیایي از کاه گندم همراه با بازیابي مواد شیمیایي 30-40 )تن/ روز( و بدون بازیابي مواد شیمیایي 1 

)تن/ روز(، کاغذ باطله بازیافت شده 1 )تن/ روز(. 
15- در یک روش شیمیایي غیر معمول، الکل به عنوان ماده خمیرکننده به کار مي رود. این روش ممکن است براي خمیرسازي یک واحد کوچک )تولید 5000 تن در سال برابر 15 )تن/ روز( بکار رود. و هم براي 
سوزني برگ و هم پهن برگ قابل اجرا مي باشد، خمیر با مقاومتي باال )مشابه با خمیر کرافت( و درجه خالص باال )مناسب براي کاغذ، الیاف مصنوعي، پالستیک و ...(؛ خمیرسازي سریع است و احتمااًل مجددا از الکل 

استفاده مي کنند، بازیابي حالل با توجه به هزینه باالي آن خیلي مهم است. 
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 شکل 6: دایجستر پیوسته کامیر. )A( ارتفاع 30 متر و قطر 4/2 متر، خمیرسازی 
نیمه شیمیایی پهن برگان. )B( ارتفاع 85 متر و قطر 5/5 متر، خمیرسازی کرافت کاج 

 Chemical-Mechanical(  خمیرسـازی شیمیایــی مکانیکــی
 )Pulping

این فرایندها، هم تیمار شیمیایی و هم انرژی مکانیکی را برای خمیرسازی بکار 
می برند و شامل فرایند نیمه شیمیایی، شیمیایی مکانیکی )مکانیکی شیمیایی( و 
فرایند کمی گراندوود می باشد. نیمه شیمیایی فرایند اصلی است، سایرین از اهمیت 

کمتری برخوردارند. 
در خمیرسازی به روش نیمه شیمیایی، جداسازی الیاف تا اندازه ای به وسیله مواد 
شیمیایی و تا اندازه ای به وسیله انرژی مکانیکی در دو مرحله متوالی انجام می شود. 
این فرایند تقریباً از سال 1930 مورد استفاده قرار گرفته است. اما کاربرد صنعتی آن 
محدود گردیده است. بازدهی این فرایندها باالست )65 تا 85%( گونه های اصلی 
مورد استفاده پهن برگان هستند )صنوبر، بلوط، اکالیپتوس ها و گونه های گرمسیری( 
البته تعداد کمی از سوزنی برگان )نراد و دوگالس فر( مورد استفاده قرار می گیرند. 
چوب پوست کنی و سپس به خرده چوب تبدیل می شود، اما خرده چوب ها در مقایسه 
 in 5/0  1/2 یا cm با فرایندهای قبلی کوتاه تر بریده می شوند )طول خرده چوب
یا کمتر است( تا ورود مواد شیمیایی و جداسازی مکانیکی الیاف که پس از آن 
انجام می شود تسهیل گردد. در دیگ های پخت در مقایسه با خمیرسازی به روش 
شیمیایی از شدت کمتری برخوردار می باشد. درجه حرارت در این فرایندها پایین تر 
و مقادیر مواد شیمیایی مورد استفاده نیز کمتر است. افزایش مقدار مواد شیمیایی 
موجب کاهش بازدهی می شود. خمیرسازی می تواند با همان مواد شیمیایی مورد 
استفاده در خمیرسازی به روش سولفیت یا روش قلیایی انجام گیرد. روش معمول 
سولفیت خنثی نامیده می شود که ماده شیمیایی مورد استفاده در آن سولفیت سدیم 

Na2So3 با اضافه کردن کربنات سدیم Co2Na3 یا بی کربنات سدیمNaHCo3 یا 

مایع سبز حاصل از خمیرسازی به روش قلیایی می باشد تا با افزودن مواد فوق الذکر 
از افت شدید pH به زیر سطح خنثی اجتناب گردد. خمیرسازی )NSSC( می تواند 
در دیگ های پخت )دایجسترهای( منقطع )ثابت یا چرخنده( انجام شود با وجود 
این تمایلی نسبت به استفاده از دیگ های پخت پیوسته دارای سیستم های مختلف 
وجود دارد )سیستم جریان افقی، جریان باالرونده، پایین رونده، جریان پایین رونده در 
دیگ های پخت مایل(. شرایط بسته به گونه چوبی، بازده مورد نظر و کیفیت خمیر و 
نوع دیگ پخت متفاوت می باشد. حداکثر حرارت oc 185ـ of( 160 365ـ 320( و 
حداکثر فشار   1/1ـ  0/6 می باشد. بازدهی این نوع خمیر متفاوت است، اما از بازدهی 
خمیرهای حاصل از فرایندهای شیمیایی باالتر می باشد. به جهت اینکه در این روش 
فقط بخشی از لیگنین و همی سولزها در دیگ پخت حمل می شوند، در زمان خروج 
خرده چوب ها باقی می مانند تا شکل جامد آن حفظ گردد. جداسازی الیاف به صورت 
مکانیکی به وسیله آسیاب های ساینده صفحه ای انجام می شود. خواص شیمیایی و 
مکانیکی این خمیر حد واسط بین خمیر مکانیکی سوزنی برگان و خمیر شیمیایی 
می باشد. اما به خواص خمیر شیمیایی شبیه تر می باشد و ظاهر ماکروسکوپی آن 
به خمیر شیمیایی شبیه تر می باشد. استفاده عمده خمیر نیمه شیمیایی تولید مقوای 
کنگره ای جهت بسته بندی است، این خمیر برای تولید کاغذ بسته بندی و کاغذ 
خشک کن استفاده می شود. همچنین بعد از رنگبری می تواند به عنوان کاغذ بسته 
بندی و نشریات، ماهنامه و فصلنامه نیز استفاده  شود. خمیرسازی به روش شیمیایی 
مکانیکی در دهة 1950 تکامل یافت  )CMP(. این فرایند به عنوان فرایندهای با 
بازده باال شناخته می شود )%95 ـ 85( که بازدهی این خمیر نزدیک به بازدهی 
خمیرهای مکانیکی می باشد. خمیر عمدتا از تأثیر سودای سرد )هیدروکسید سدیم( 
ـ %2،  درجه  تولید می شود. سودا 6%  بر روی خرده چوب ها تحت شرایط ذیل 
حرارت oc 50 ـ oc 30  درجه سانتی گراد )of 125ـ 85(، و زمان 240 ـ 30 دقیقه، 
خرده چوب ها، کوچک و شیبه به خالل های کبریت هستند. تجهیزات )دیگ های 
پخت( شبیه به دیگ های پخت هستند که در خمیرسازی به روش نیمه شیمیایی 
مورد استفاده قرار می گیرند، گرچه سیستم های ویژه نیز وجود دارد. نرم شدن خرده 
چوب ها در دایجسترها )دیگ های پخت( همانند فرایند قبلی به وسیله جداسازی 
الیاف به صورت مکانیکی که بعد از تیمار شیمیایی انجام می شود صورت می گیرد. 
تأثیر مواد شیمیایی موجب بروز تغییر اساسی در لیگنین نمی شود و جدا شدن الیاف 

عمدتاً به وسیله انرژی مکانیکی به وقوع می پیوندد.

 سرانجام فرایند گراندوود شیمیایی، شکل تغییر یافته ای از خمیرسازی مکانیکی 
است. چوب به شکل گرد در معرض تأثیر سولفیت سدیم خنثی قرار می گیرد و 
عمل جداسازی الیاف به طور مکانیکی انجام می گیرد. این روش قادر به تولید خمیر 
 SGW از چوب پهن برگان می باشد،  یعنی گونه هایی که در فرایند آسیاب کردن
خمیر با کیفیت خوب را تولید می نمایند. ضایعات خمیرسازی به روش نیمه شیمیایی 
محیط زیست را آلوده می نماید، اما روش هایی نیز برای بازیابی مواد شیمیایی وجود دارد.

ادامه دارد ...
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علی بقایی
دکتری مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ضایعات اسپتیک، چراغ خاموش اما پرکاربرد

های  پاکت  معرفی   : مقدمه 
نوشیدنی اسپتیک

پاکت های نوشیدنی اسپتیک در واقع 
پلیمر  مقواهایی هستند که چندین الیه 
)پلی اتیلن( و یک الیه فویل آلومینیوم بر 
روی آن پوشش داده شده است و نقش 
مهمی در ماندگاری و ثبات محصوالت 
شیر و آبمیوه ارسالی به مصرف کنندگان 
پاکت  اولین  دارد.  جهان  سراسر  در 
حاوی  که  اسپتیک  شده  استریل  های 
فروخته شد.  در کشور سوئیس  اکتبر 1961  در  بود،  استریل شده  شیر 
 Tetra pak. SIG Combibloc. Elopak امروزه چهار شرکت 
های  پاکت  غالب  سهم   Greatview Aseptic Packaging و 

نوشیدنی اسپتیک کل صنعت غذایی را تامین می کنند.

 
شکل 1. انواع پاکت های اسپتیک

داده شده  نشان   3 و  در شکل 2  اسپتیک  پاکت  معمول یک  ساختار 
است. الیه خارجی، یک الیه پلی اتیلن با دانسیته پایین بوده که مقاومت 
در برابر رطوبت و حفاظت از جوهر چاپ شده بر روی مقوا را فراهم می 
شود. نوع  بندی می  های بسته  لبه  نیز سبب مهر و موم شدن  آورد و 
بازار و منطقه  بندی شده،  به محصول بسته  استفاده وابسته  مقوا مورد 
ای که محصول نهایی در آنجا به فروش می رسد و شرایط ساخت آن 

با  یا سه الیه  این مقوا، یک ماده دوالیه  اما به صورت کلی  باشد  می 
یک الیه خارجی بیلیچ شده یا روکش شده بوده که عمدتا شامل خمیر 
شیمیایی- حرارتی- مکانیکی )CTMP( می باشد. مقوا مورد استفاده، 
سختی مکانیکی مورد نیاز را فراهم آورده و معموال 75 درصد از کل وزن 
بسته بندی را شامل می شود. به دلیل اینکه تماسی میان مقوا و محصول 
مایع داخل بسته بندی وجود ندارد، در مقوا مورد استفاده هیچگونه ماده 
افزودنی به جهت مقاومت در برابر رطوبت بهره گرفته نشده است. سمت 
آلومینیوم  فویل  به  چسبیده  که  سبک  اتیلن  پلی  با  نیز  مقوا  داخلی 
می باشد، پوشش داده شده است )عموما ضخامت 6/35 میکرون و 5 
درصد از کل وزن پاکت را دارا می شود( که مقاومت در برابر بو، نور و 
گاز فراهم می کند. چسبندگی فویل آلومینیوم به الیه پالستیکی داخلی 
که   )EMAA( اسید  کومتاکریلیک  اتیلن  پلی  الیه  از  استفاده  بوسیله 
انجام  دارد،   )LDPE( سبک  اتیلن  پلی  به  مشابهی  رئولوژیکی  خواص 
شدن  موم  و  مهر  جهت  به   LDPE داخلی  الیه  یک  نهایتا  شود.  می 

گرمایی )Heat Seal( پاکت اعمال می شود. 

شکل 2. اجزای تشکیل دهنده یک پاکت اسپتیک

پایه  بر  سبک  اتیلن  پلی  از   Tetra Pak شرکت   ،2006 سال  از 
اتیلن  پلی  پوشش  از  تر  نازک  درصد   30 که   )m-LLDPE( متالوسن 
سبک استفاده نمود. پاکت های به شکل رول که توسط Tetra Pak و  
Great View Aseptic توزیع می شود نیازمند یک نوار طولی مهر 
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و موم شده داخلی به منظور جلوگیری از تماس آلومینیوم و لبه مقوا و 
محصول می باشد. البته قابل ذکر است که این امر برای پاکت های خالی 
شکل گرفته الزم نیست. نوار مربوطه از الیه اصلی پلی اتیلن ترفتاالت 
)PET(، پلی آمید )PA( و کوپلیمر اتیلن وینیل الکل )EVOH( تشکیل 
شده که با توجه به میزان حساسیت محصول به اکسیژن با LDPE یا 
LLDPE پوشش داده می شود. در مجموع میزان پلیمر مورد استفاده در 

پاکت های نوشیدنی میزان 20 درصد از وزن پاکت را دارا خواهد بود. 
 

شکل 3. شماتیکی از ساختار یک پاکت اسپتیک

فرآیند بازیافت ضایعات اسپتیک
شود.  می  بندی  دسته  سری   4 به  ضایعات  نوع  این  بازیافت  فرآیند 
بازیافت نوع اول )بازیافت حلقه بسته( در واقع فرآیند دوباره بازگشت مواد 
به کاربری اصلی یا محصوالت قابل مقایسه با کیفیت مشابه بوده ولی 
این امر برای پاکت های پس از مصرف کاربردی نخواهد بود زیرا امکان 
تبدیل مستقیم به کاربری اصلی آن وجود ندارد. گرچه بازیافت نوع دوم 
در حوزه هایی استفاده می شود که خواص ماده اصلی مورد نیاز نباشد 
ولی این فرآیند برای پاکت های اسپتیک گزینه مناسبی می باشد. فیبر 
کاغذ از پلی آلومینیوم )Poly Al(، که ترکیبی از پلی اتیلن و آلومینیوم 
می باشد، جدا می شود و در تولید محصوالت کاغذی مورد استفاده قرار 
می گیرد که این امر، فرآیندی نسبتا رایج در طول 40 سال گذشته بوده 
است. روش دیگر بازیافت نوع دوم شامل تبدیل پاکت-های خرد شده 

به مواد ساختمانی می باشد. 

سازنده  های  بلوک  به  محصول  شکستن  شامل  سوم  نوع  بازیافت 
شیمیایی آن و سپس تبدیل آن واحدهای شیمیایی به محصوالت دیگر 
می باشد. بازیافت نوع چهارم پاکت ها شامل سوزاندن با بازیابی انرژی 
بوده که این فرآیند حتی در بسیاری از کشورها بعنوان یک روش بازیافت 
گرمایی  و  شیمیایی  مکانیکی،  فرآیندهای  شود.  نمی  آورده  حساب  به 

جهت جدا کردن پلی اتیلن و آلومینیوم در پلی آلومینیوم، که از فیبر کاغذ 
بازیافت شده باقی مانده بود، استفاده می شود. بازیافت این نوع ضایعات 
در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است و این در حالی است که 
در دیگر نقاط جهان از کشورهای نزدیک به ایران مانند هند و ترکیه تا 
چین، آمریکا، کانادا و علی الخصوص کشورهای اروپایی توجه ویژه ای 
به این ضایعات شده است. نمودار آورده شده در شکل 5 میزان بازیافت 
پاکت-های نوشیدنی در اروپا را تا سال 2016 نشان می دهد که این 
اما در سال  به 47 درصد و 450 میلیون تن رسیده است  نهایتا  میزان 
2019 و بر اساس اطالعات بدست آمده از اتحادیه پاکت های نوشیدنی و 
محیط زیست، که یک گروه صنعتی برای تولیدکنندگان پاکت نوشیدنی 
و تامین کنندگان مقوا آن ها می باشد، میزان بازیافت این پاکت ها در 
28 کشور عضو اتحادیه اروپا نسبت به سال 2016 رشد داشته و به 51 
رسیده است که این میزان حتی برای کشورهای آلمان و بلژیک باالتر 
بوده و به 70 درصد نیز می رسد. در حالیکه این میزان در امریکا و بر 

اساس آمار حاصل از جامعه کارتن آمریکا، حدودا 18 درصد می باشد. 

شکل 4. پاکت های پیش از مصرف اسپتیک

الف( بازیافت فیبرکاغذ
همانطور که پیشتر ذکر شد، 75 درصد از وزن یک پاکت را کاغذ آن 
تشکیل می دهد، لذا بازیافت مقوا آن یکی از اهدافی است که کارخانجات 
بر روی آن متمرکز شده اند. بازیافت مقوا به کار رفته در پاکت در یک 
پذیر است. تماس میان  از طریق هیدراپالپر امکان  کارخانه کاغذسازی 
آب و الیه  کاغذ در پالپر و در نتیجه نیروی هیدرولیکی ایجاد شده در 
داخل پالپر سبب جدایش الیه ها از یکدیگر می شود. به صورت کلی 
غلظت 12 الی 15 درصد، محدوده مطلوبی جهت استفاده از مخلوط آب 
و خمیر بدست آمده می باشد. معموال در کنار پالپرها، دستگاهی که پلی 
آلومینیوم باقیمانده، درب  پاکت ها، نی و مواد رشته ای بلند موجود در 
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مخلوط آب و خمیر را جداسازی کند نیز به مانند درام وجود دارد. اگرچه 
بازیافت این پاکت ها که 25 درصد ضایعات )از جمله پلی آلومینیوم و هر 
پلیمری که از اجزای سازنده درب و نی باشد( دارد چندان معمول نیست و 
در صنعت کاغذسازی این میزان ضایعات در خمیرسازی یک امتیاز منفی 
درنظر گرفته می شود. اگر پالپر به صورت ناپیوسته )Batch( باشد، پس 
از هر پالپر بایستی خالی و تمیز گردد. پس از تخلیه پالپر، پلی آلومینیوم 
را  چسبیده  فیبرهای  از  برخی  توان  می  و  شده  شسته  باقیمانده،  های 
بازیابی کرد، اما نهایتا در حدود 0/5 درصد از فیبرها به عنوان ضایعات در 
هنگام تولید از دست رفته و قابلیت بازیابی و استفاده را نخواهند داشت. 
فیبرهای کاغذ بازیابی شده نهایتا به یکی از اشکال نشان داده شده در 
تصویر 6 بدست آمده و از آن ها در تولید محصوالت کاغذی از جمله 

دستمال کاغذی و کاغذ تحریر استفاده می شوند. 
بعنوان یک پرکننده ساختمانی به  نیز  بازیافت شده  از فیبرهای  اخیرا 
همراه پلیمر زیست تخریب پذیر پلی بوتیلن سوسینات )PBS( زیست 

های مرسوم  هایی تهیه شده که جایگزین جدی کامپوزیت  کامپوزیت 
چوب بر پایه پالستیک یا پالستیک می باشد. در یکی از تحقیقات انجام 
گرفته به جهت تهیه فیلر، فیبرهای بازیافتی در بازه 10 الی 50 درصد 
وزنی در فرایند ذوب به پلیمر PBS افزوده شده تا 5 کامپوزیت  زیستی 
 ،PBS با 55 الی 75 درصد تهیه شود. افزودن 50 درصد وزنی فیبر به
مقاومت دو برابری در سختی کامپوزیت نسبت به PBS خالص ایجاد 
می کند. مدول یانگ نیز تقریبا 3 برابر شد در حالی که مقاومت کشش 
)TS( و شکل پذیری کاهش پیدا کرد. آنالیز دینامیک مکانیکی نشان داد 
که مدول ذخیره و اتالف در بازه دمایی 70- الی 70 درجه سانتی گراد 
افزایش یافت. قرار دادن فیلم PBS/فیبر و PBS خالص در داخل خاک 
نشان داد حضور سلولز تخریب PBS را به تاخیر انداخته و در نتیجه زمان 
تخریب کامپوزیت ها طوالنی تر خواهد شد. هم چنین پیشنهاد می شود 
که کامپوزیت های فیبر/PBS را می توان در صنایع بسته بندی، مبلمان 

و ساختمان استفاده نمود.  

شکل 5. میزان بازیافت پاکت های اسپتیک در اروپا

شکل 6
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ب( مواد ساختمانی
تاکنون تالش های بسیاری جهت به کارگیری از ضایعات تولیدی در 
در   1990 سال  در  است.  شده  انجام  نوشیدنی  های  پاکت  کارخانجات 
آلمان شرکت Tetra Pak با فرآیندی ویژه یک ماده کامپوزیتی بنام 

Tectan ساخت که نمونه ای از آن در شکل 7 نشان داده شده است.
 

Tectan شکل 7. ماده کامپوزیتی

بودند(  نوشیدنی  پاکت  تولید  از  پس  ضایعات  عمدتا  )که  اولیه  مواد 
با  مطابق  و  شوند  می  گرانول  به  تبدیل  سپس  و  شده  خشک  و  خرد 
مصرف نهایی و بر اساس مشخصات محصول نهایی با پلی اولفین ها 
بمانند LDPE، HDPE یا PP ترکیب می شوند و بعنوان پایدارکننده 
و افزایش دهنده سختی ماتریس پلیمری به کار می روند. تولیدکنندگان 
مقوا از ماده کامپوزیتی Tectan به منظور فشرده سازی و تزریق قالب 

و ساخت چرخ و محافظ کناره ها )شکل 8( استفاده می کنند.

Tectan شکل 8. ساخت محافظ گوشه و چرخ از

دیگر کاربرد خالقانه از این ماده که توجه همگان را به خود جلب کرد، 

استفاده شرکت Sony از Tectan در ساخت محفظه هایی جهت ارتقا 
عملکرد اکوستیک بلندگوهای خود بود )شکل 9(. 

 
Tectan از کامپوزیت Sony شکل 9. استفاده شرکت

از  آمده  بدست  ترین محصول  گسترده  کامپوزیتی  های  پنل   امروزه 
پاکت های نوشیدنی بوده که با خرد کردن پاکت ها به اندازه 1 الی 5 
میلی متر و سپس فشرده سازی در دمای باال نیاز دارند. این صفحات 
نیز  آب  برابر  در  و  باشند  می  منعطف  و  داشته  پایینی  وزن  کامپوزیتی 
مقاومت هستند. گاها پلی اولفین هایی با کیفیت پایین تر نیز به آن ها 
افزوده می شود چرا که پالستیک موجود در پاکت ها جهت دستیابی به 
خواص مکانیکی مطلوب، به میزان کافی نمی باشد. گرچه پاکت های 
پس از مصرف هم می توانند جهت تولید پنل های کامپوزیتی استفاده  
شوند اما مناسبت ترین ماده اولیه برای تولید این پنل ها، ضایعات پس 
از تولید کارخانجات تولید پاکت ) به صورت کلی ضایعات و پاکت های 
مصرف نشده( می باشند چراکه آلودگی های ناشی از ناخالصی و محصول 
باقی مانده در پاکت مصرف شده با رطوبت محیطی موجود ترکیب شده و 

سبب ایجاد محدودیت در کاربردهای این پنل ها می شود.
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شکل 10. نمونه ای از ایرانیت کامپوزیتی حاصل از ضایعات اسپتیک

همچنین امکان حضور باالی میکروب ها نیز باعث ایجاد نگرانی نه فقط 
در کاربرد نهایی محصول بلکه در حین فرآیند تولید و ایجاد مشکالت 

برای پرسنل و تهدید سالمت کارگران می شود.
از دیگر کاربردهای پنل های کامپوزیتی می توان به صنایع مبلمان 
از  کامپوزیتی  پنل   ،2010 سال  در   Ayrilmis آقای  داشت.  اشاره 
پاکت های اسپتیک با روکش راش را با چهار نوع چسب پلی یورتان 
اوره  مالمین  و   )UF( فرمالدهید  اوره   ،)PF( فرمالدهید  فنل   ،)PU(
با  ارزیابی قرار داد. پنل های روکش شده  فرمالدهید )MUF( مورد 

دارا  را  آب  برابر  در  مقاومت  و  مکانیکی  خواص  بهترین   PU چسب 
بودند. خواص فیزیکی و مکانیکی پنل های کامپوزیتی به طور قابل 
نئوپان( که  های  )تخته  از صفحات شامل خرده چوب  باالتر  توجهی 
بصورت مرسوم استفاده می شدند، بوده که ناشی از ساختار پروفایل 
متراکم و فشرده و نیز دانسیته باالتر صفحات در کامپوزیت می باشد. 
این امر سبب ایجاد مسیری جهت جایگزینی و کاربرد این پنل های 
دیوارهای جداکننده،  ها،  هایی همچون کفپوش  در حوزه  کامپوزیتی 
شیمی-  خواص  به  توجه  با  و  اخیرا  گردید.  بام  پشت  و  ها  کابینت 
ایرانیت  جای  به  ها  آن  جایگزینی  کامپوزیتی  های  پنل  این  فیزیکی 
شده  انجام  های  مقایسه  در  است.  یافته  زیادی  رونق  سیمانی  های 
میان ایرانیت های سیمانی و ایرانیت های حاصل از پنل کامپوزیتی، 
برابر   2 از  بیش   )14/4  MPa( کامپوزیتی  نمونه  کششی  مقاومت 
خود  از  باالتری  انعطاف  قابلیت  و  بود   )5/2  MPa( متداول  نمونه  
دانسیته  سیمانی  های  نمونه   .)0/8 برابر  در   1/5  MPa( داد  نشان 
نشان  از خود  کامپوزیتی  نمونه  به  نسبت  باالتری  آب  و جذب  باالتر 
داد که این موارد نیز مسیر جایگزینی پنل های کامپوزیتی را تسهیل 

است.  نموده 
 

در پایان شماتیکی از روند بازیافت ضایعات اسپتیک در 
شکل 11 آورده شده است.

شکل 11. طرح شماتیکی از روند کلی بازیافت ضایعات اسپتیک
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اعضا محتـرم سندیکای تولید کنندگان کاغـذ و مقـوای ایـران

به منظــور کمک به حل مسائل و مشکالت صنعـت و همچنیـن مشـارکت 
هرچه بیشتر در تصمیمات تخصصـی  و شناسایی نقاط ضعـف و قـوت صنعت  و 
پیشبــرد اهـداف جمعـی اعضـا  از تمامی کارشناسـان و متخصصیـن 
شاغـل در شـرکت های عضــو سنــدیکا دعـوت بعمـل می آیـد تـا 
بـا هماهنگـی واحـد متبـوع خود             در کمیسیون هـای            تخصصـی        سنـدیکا 

مشارکت  و فعالیت نمایند.

این کمیسیون های  تخصصی عبارتند  از :

- کمیسیون آمـوزش و ارتقـا آگاهی
- کمیسیون فنی و تخصصی کاغذ و مقوا
- کمیسیــون صــادرات و وارد ات

                          - کمیسیــون بازیافت  

عالقمندان میتوانند درخواستهای خود را به دبیرخانه سندیکا  ارسال نمایند
 تا بررسی و اقدامات الزم در این زمینه بعمل آید.

فکس 88۰۳191۴    - تلفن 886۰7899

info@ skmiran.ir  :ایمیل

هیئت مدیـره سندیکای تولیـد کنندگان کاغـذ و مقـوای ایـران
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مقاالت علمی

7 واقعیت بازاریابی در دوران پساکرونا
استراتژیهای  که  برسند  نتیجه  این  به  برندها  باعث شد  کرونا  بحران 
سابقشان در جلب مشتری در زمانه کرونا کافی نیست. این یادداشت به 
تشریح تغییراتی می پردازد که با آینده بازاریابی شرکتی گره خورده است.

آینده برندها با خواسته های جدید مشتریان گره خورده است.

پاندمی کرونا باعث شد هرآنچه که متخصصان بازاریابی میدانستند و 
اجرا میکردند ناگهان تغییر کند. خود من بیست سال در این حوزه کار 
کردم و مجموعه تجربیات بیست ســاله ام با آنچه که ظرف یک سال 
گذشته شاهدش بودم برابری میکند. اغراق نیست اگر بگویم مناسباتی 
که برندها و مشتریانشان با یکدیگر داشتند در دوران کرونا از هنجارهای 
سابقش فاصله گرفت و قواعد جدیدی در آن آشکار شد. با این اوصاف، 
چه درسهایی از دوران پاندمی گرفتهایم و چطور قرار است در بازاریابیهای 
این پرسشها میدهیم تعیین  آنها استفاده کنیم؟ پاسخی که به  از  آینده 

کننده موفقیت شرکت و برند ما در ماهها و سالهای آینده خواهد بود.

1- واقعیت قدیمی:شما با رقبایتان رقابت میکنید.  واقعیت جدید: شــما 
میکنید.  رقابت  است  داشته  مشتریتان  که  خوبی  تجربــه  آخرین  بــا 
هم  آغاز شود  کرونا  بحران  که  آن  از  پیش  حتی  مشــتریان  انتظارات 
در حال باال رفتن بود. نســل ِزد )متولدین اواســط تا اواخر دهه 1990 
زندگی  با  به شکل گریزناپذیری  تکنولوژی  آنهایی هستند که  میالدی( 
با  ارتباط مســتقیم  که  است. شرکتهایی  بوده  تنیده  درهم  رشدشان  و 
مشتری دارند )مثل گالسیر که محصوالت بهداشتی و آرایشی سفارشی 
هم برای مشتریان تولید میکند( حتی پیش از بروز بحران کرونا به این 
نتیجه رسیده بودند که تجربه شخصی مشتری و ارائه خدمات مخصوص 
به خود او را باید در اولویت توجه قرار بدهند. یعنی اطالعات شــخصی 
مشتری در اختیار شرکت قرار میگیرد تا محصولی کامال مناسب برای او 
تولید شود. وقتی بحران کرونا رخ داد، شرکتها متوجه شدند که یکشبه 
میخواستند  مواجه شدهاند. مشتریان  باالتر مشتریان  بسیار  انتظارات  با 

بدانند که شــرکتها به صورت دیجیتال دقیقا چه کاری میتوانند.
در  که  کاری  کند.  برآورده  را  آنها  انتظارات شخصی  که  دهند  انجام 
این میان از شرکتها برمی آید این است که بنیانهای مناسب داده ها و 
فن آوری متناسب آنها را در اختیار داشته باشند و از اهداف و انتظارات 

شخصی به اهداف و انتظارات جمعی برسند.

2- واقعیت قدیمی: مشــتریان امیدوارنــد شما آنچــه را که مطلوب 
دقیقا  شما  دارند  انتظار  مشتریان  جدید:  واقعیت  باشید.  داشته  آنهاست 
پساکرونا،  دنیای  در  باشید.  داشته  میخواهند  آنها  که  را  چیزی  همان 
را در همان  این است که هرچه میخواهند  تنها دغدغه شان  مشتریان 
زمانی که میخواهند به دســت بیاورند. آنها دوســت ندارند هیچ مانعی 
را در این راه پیــش روی خود ببینند. شــرکتها هم برای آن که بتوانند 
چنین انتظاراتی را برآورده کنند به دادهها و تکنولوژی بیشتر - از جمله 
هوش مصنوعی- نیاز دارند تا تصمیمگیری های خود را در مورد آنچه 

که میتوان به مشتری ارائه داد بهبود ببخشند

3-واقعیت قدیمی: بازاریابی با شــناخت مشــتری آغاز میشود. واقعیت 
جدید:بازاریابی با شناخت بخشی از جامعه که مشتری در آن قرار دارد 
آغاز میشود. بحران کرونا باعث شد چیزی که همیشه میدانستیم دوباره 
به ما اثبات شود: اینکه برندها باید به شکل محلی و دقیق با مشتریان 
خود ارتباط برقرار کنند و بدانند که مشتریان در چه موقعیتی قرار دارند 
و در آن موقعیت چه چیزی میخواهند. این یعنی کشور به کشور، استان 
درمورد  داشت.  متناسب  برنامه های  باید  منطقه  به  منطقه  و  استان  به 
بانکها، فروشگاههای خرده فروشی و رستورانها حتی معنی اش این است 
است  این  واقعیت  داشت.  متناسب  های  برنامه  باید  شعبه  به  شعبه  که 
که در شــرایط جدید، برقراری ارتباط شخصی هوشمندانه با مشتری و 
خواسته هایش اهمیت اصلی را دارد. علتش هم این است که در شرایط 
ارتباطات اجتماعی کمتر است، جنبه های مختلف فردیت  کرونایی که 
مشتری روی رفتارهای او در عرصه خرید کامال تاثیر بیشتری میگذارد. 
شــاخص مصرف کننده آینده که رفتارهای خرید در بیش از 14 هزار 
نفر در 20 کشــور جهــان را از زمان آغاز پاندمی کرونا تاکنون بررسی 
کرده، در این راستا پنج گروه مشتری را شناسایی کرده است: گروه اول: 
از  دسته  این  درصد(.   32( میدهند  اهمیت  مناســب  قیمت  به  که  آنها 
مشتریان به دنبال آن هستند که کاالهاو خدماتی را که با بودجه شان 
متناسب باشد پیدا کنند. این یعنی روی برندها تمرکز کمتر دارند و بیشتر 
به دنبال کارکرد محصول هستند. گروه دوم: آنها که به سالمت و امنیت 
اهمیت میدهند )25 درصد(. این دسته از مشتریان آنهایی هستند که به 
دنبال ریسک در خریدنیســتند و باید از سالمت و امنیت محصولی که 
انتخاب کرده اند مطمئن شوند. در دوران کرونا، جلب رضایت این گروه 
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حتی سخت تر است. گروه سوم: آنها که به محیط زیست اهمیت میدهند 
)16 درصد(. این مشــتریان در تالش اند که تاثیر منفی زیست محیطی 
خریدهای خود را به حداقل برسانند و بنابراین از برندهایی که اهداف سبز 
دارند استفاده میکنند. گروه چهارم: آنها که جامعه را در اولویت میدانند 
)15 درصد(. این دسته از مشتریان به دنبال شفافیت، صداقت و مسئولیت 
با توجه  انتخاب خود را حتی در زمان کرونا  برندها هستند و  اجتماعی 
به همین موضوع انجام میدهند. گروه پنجم: آنها که به تجربه کــردن 
عالقه دارند )12 درصد(. اینها مشتریانی هستند که به تجربه محصوالت 
و برندهای جدید عالقه زیادی دارند و به خصوص در دوران کرونا بیشــتر 
به این راه کشیده شده اند. برندها و شرکتهایی که بتوانند این طبقه بندی 
از مشتریان را در نظر بگیرند و استراتژیهای رسان های الزم برای جذب 
شد. خواهند  ظاهر  موفق  بازاریابی  عرصه  در  باشند،  داشته  هم  را  آنها 

4-واقعیــت قدیمی: مشــتری پیداکــردن روشهای چهار اثبات شده 
ای دارد. واقعیت جدید: مشــتری پیداکردن در فضای آنالین مختصات 
خودش را دارد. درگذشته، بازاریابی به این معنی بود که محصول خود 
را به بخش بزرگتری از جامعه برســانید و از رسانه ها برای معرفی آن 
استفاده کنید و سپس منتظر بمانید تا نتیجه توجه مشتریان را ببینید. مثل 
این بود که در مراسم های مختلفی شرکت کنید تا بالخره بتوانید یک 
دوست صمیمی برای خودت پیدا کنید. اما امروزه واقعیت شکل دیگری 
دارد. مشتریان میلیونها اپ را در اختیار دارند و الگوریتمها طوری تنظیم 
میشوند که گزینه های زیاد و متناسب را در اختیار آنها بگذارند. بسیاری 
از  نماندن  برای عقب  که  گرفتهاند  تصمیم  کرونا  دوران  در  از شرکتها 
قافله، تیم مدیریت مناسبات با مشتری را با تیم رسانهای خود نزدیکتر 
انتخاب هایشان در اختیار  از مشتریان و  کنند. این یعنی اطالعاتی که 
مشتریان  با  ارتباط  برقراری  و  بازاریابی  برنده  برگ  به  هست،  برندها 
تبدیل میشود. در این دوران، همه چیز میتواند تازه و امتحان نشده باشد 

و جواب هم بدهد.

5-واقعیت قدیمی: مناسبات و ارتباطات اهمیت زیادی دارند. واقعیت 
که  میدانند  همه  را  این  چیز.  همه  یعنی  ارتباطات  و  مناسبات  جدید: 
بنا  اعتماد  اساس  بر  و  دارد  اهمیت  بسیار  با مشتریان  مناسبات  ساختن 
اعتماد  که  است  آن  دنبال  به  میکند  تبلیغ  برندی  وقتی  مثال  میشود. 
مشتریان را جلب خود کند. سپس با ارائه محصول و خدمات و پشتیبانی 
سعی میکند این اعتماد را حفظ کند. اما در دوران کرونا، تمرکز بیشــتر 
روی مناسبات با مشتری قرار گرفته اســت. مشــتریان قدیمی برندها 

از قبل در این مناسبات با اعتماد ظاهر شــدهاند اما جلب مشتریان جدید 
بر این مبنا دشوارتر است. اینجاست که فضای مجازی که برای خرید 
زمینه  در  فضا  این  اگر  و  میکند  پیدا  زیادی  اهمیت  است  طراحی شده 
باشد،  اعتمادبخشی به مشتری ضعیف عمل کرده  برقراری مناسبات و 

امیدی به موفقیت بازاریابی برند نخواهد بود.

6-واقعیت قدیمی: شــما باید تکنولوژی مناسب را برای شش پیشبرد 
موفقیت بازاریابی مدرن خود در اختیار داشته باشید. واقعیت جدید: شما 
به مجموعه متعادلی از عوامل مختلف )از جمله تکنولوژی مناسب( برای 
پیشبرد موفقیت بازاریابی خود احتیاج دارید. هرچه گزینه ها برای تبلیغات 
زیادتر شــده، این تصور اشتباه هم پیش آمده که تکنولــوژی میتواند 
همواره عامل تغییردهنده بازیِ راری داشته باشید و فقط با سرعت باشد. 
اما اگر شما با یک اتومبیل فراری با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت حرکت 
بازاریابی هم اوضاع  اید. در عرصه  نداشته  کنید، یعنی دستاورد خاصی 
همین است. آن تکنولوژی که در اختیار شماست باید با ســطح دادههای 
در دسترس شما نیز تناسب پیدا کند تا بتواند راهی برای موفقیت نهایی شما 
باشد. این تناسب، از راه بهکارگیری نیروهای ماهر و ایدههای جدید میتواند 
حاصل شود و تکنولوژی بازاریابی در چنین شرایطی جواب خواهد داد.

جدید:  واقعیت  دارد.  اهمیت  رشد  برای  بازاریابی  قدیمی:  7-واقعیت 
به  شــرکتها  گذشــته،  زمانهای  در  دارد.  قرار  رشد  قلب  در  بازاریابی 
هروقت  و  بودند  متمرکز  خود  سرمایه  بازگشــت  افزایش  روی  شدت 
اولین  از  یکی  بازاریابی  بخش  میآمد،  وجود  بــه  راه  این  در  مشکلی 
جاهایی بود که ضربه میخورد و کوچک میشد. اما در دوران کرونا اوضاع 
تغییر کرد. بازاریابی به دلیل وجود امکانات دیجیتال و دسترسی سریع 
به مشــتریان احتمالی وارد مرحله جدیدی شد و حتی طلیعه دار تمام 
فعالیتهای شرکتها در جهت رشد به حساب آمد. برندها متوجه شــدند 
که چه در دورانهای پررشــد و چه در دورانهای کم رشد، چــاره ای 
نیازهای مشتریان  ندارند جز آن که روی روح زمانه و فضای ذهنی و 
دارند. بخش  نگه  باز  این طریق  از  را  آینده  راه  و  سرمایه گذاری کنند 
را که  دارد که آن نقش مرکزی و مهم  را  آن  اکنون فرصت  بازاریابی 
آن  برای خود حفظ کند و حتی  آورده است،  به دست  در دوران کرونا 
را بهبود ببخشد. تاثیر این بخش در رشد و نیز نوآوریهای برندها حاال 

انکارناشدنی است.

منبع: آینده نگر

مقاالت علمی
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جنگ تمام عیار دنیا با کرونا 
بازسازی اقتصاد دنیا نیازمند اجرای سیاست های پس از جنگ است 

همه  که  داند  نمی  درستی  به  هنوز  دنیا 
گیری کرونا چه تاثیری روی اقتصاد بر جای 
گذاشته است . هر روز خبرهای رسانه ها در 
این  قربانیان  شمار  و  مبتالیان  شمار  مورد 
ترین حالت  بینانه  ویروس است و در خوش 
در  رفته  بین  از  مشاغل  مورد  در  آمارهایی 
ارائه  مالی  های  کمک  و  صنعتی  کشورهای 
ولی  شود  می  منتشر  ها  دولت  توسط  شده 
حال  در  اقتصادی کشورهای  درباره وضعیت 
توسعه ، شغل هایی که در این منطقه از بین 
برای برطرف شدن  رفت و بحران هایی که 
آنها سال ها زمان مورد نیاز است ، اطالعاتی 

وجود ندارد . 
تاثیر  کنونی  اقتصادی  های  داده  مبنای  بر 
صنعتی  اقتصادهای  روی  کرونا  گیری  همه 
دنیا چهار برابر تاثیر بحران مالی سال 2008 
تولید  ارزش  . در فصل دوم سال 2020  بود 
درصد   9.1 نرخ  با  امریکا  داخلی  ناخالص 
نسبت به فصل اول همان سال منقبض شد 
سال  دوم  فصل  در  که  است  حالی  در  این 
کشور  این  اقتصاد  که  زمانی  یعنی   2009
درگیر بحران مالی شدیدی بود ، نرخ انقباض 
با 2 درصد بود  برابر  اقتصادی در این کشور 
هم  یورو  منطقه  اقتصادی  وضعیت  بررسی   .

 2020 سال  دوم  فصل  در  دهد  می  نشان 
کشورها  این  داخلی  ناخالص  تولید  ارزش 
بدتر  حتی  که  کرد  پیدا  کاهش  درصد   11.8
کنید  تصور  حال   . بود  امریکا  شرایط  از 
توسعه  حال  در  کشورهای  اقتصادی  اوضاع 

یا اقتصادهای کم درامد دنیا چگونه است . 

در برخی از اقتصادهای در حال توسعه دنیا 
بین  از  کامل  به طور  اقتصاد  از  هایی  بخش 
اند و این وضعیتی است که معموال در  رفته 
جریان جنگ ها در اقتصاد کشورهای درگیر 
که  است  دلیل  همین  به   . افتد  می  اتفاق 



35فصلنامه صنعت سبز سلولز بهـار 1400شماره 12

فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

مقاالت علمی

برای گذر از این دوره بحرانی اقتصادی باید 
های  طرح  و  گذاری  سرمایه   ، ریزی  برنامه 
که  هایی  طرح  مشابه  اقتصادی  اصالحاتی 
میکنند  اجرا  ها  جنگ  پایان  از  بعد  کشورها 
را مشاهده کنیم . در واقع باید اقتصاد دنیا در 
جریان بحران کرونا را مانند شرایط جنگی در 
نظر بگیریم و در پسا کرونا هم سیاست های 
بعد از جنگ ها را در پیش بگیریم تا بتوانیم 

به سرعت این بحران خارج شویم. 

های  بودجه  از  حمایتی  های  بودجه 
سال 2008 بیشتر بود 

شدید  نیاز  صنعتی  کشورهای  از  بسیاری 
را  مالی  های  حمایت  دریافت  برای  اقتصاد 
مرتبط  های  سیاست  و  بودند  کرده  درک 
مثال   . کردند  اجرا  نیز  را  تازه  شرایط  این  با 
گروه  های  دولت  توسط  شده  ارائه  آمارهای 
20 نشان می دهد که این کشورها در مجموع 
7.6 هزار میلیارد دالر به اقتصاد کمک کردند 
و بانک های مرکزی از طریق تزریق پول به 
زنده  را  دنیا  اقتصاد  تا  کردند  تالش  اقتصاد 
نگه دارند .فدرال رزرو آمریکا برای حمایت از 
بازارهای مالی و کسب و کارهای آسیب دیده 
در جریان کرونا بالغ بر 2.3 هزار میلیارد دالر 
شده  صرف  هزینه  که  حالی  در  کرد  هزینه 
  2008 سال  در  اقتصادی  ارگان  این  توسط 

تنها برابر با 700 میلیارد دالر بوده است . 

این بودجه های حمایتی برای شمار زیادی 
از مردمی که کارشان را در جریان این بحران 
ها از دست داده بودند یا کسب و کارهایی که 
تعطیل شده بودند ، ضروری بود ولی مقایسه 
بودجه حمایتی در دو دوره 2008  و  2020  
هم می تواند شدت و بزرگی بحران کنونی را 

در مقایسه با بحران قبلی نشان دهد . 

از  حمایتی  های  بودجه  این  اینکه  وجود  با 
مردم و کسب و کارها در کشورهای صنعتی 
تا شرایط  باعث شد  ولی  است  حمایت کرده 
مردم در کشورهای کم درآمد و فقیر دنیا بدتر 
شود . حتی قبل از همه گیری کرونا ، شمار 
با  دنیا  توسعه  حال  در  کشورهای  از  زیادی 

مشکل افزایش بدهی روبرو بودند . 

رشد  پایین  نرخ  کشورها  این  اغلب  در 
اقتصادی ، چالش های ناشی از تغییرات جوی 
و سیاست های نامناسب اقتصادی مشکالت 
زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود . در این 
کشورها دولت ها توان حمایت مالی از مردم 
هم  مردم  و  ندارند  را  بحرانی  های  دوره  در 
های  هزینه  تامین  برای  الزم  مالی  منابع  از 
زندگی در شرایط بیکاری و بحران برخوردار 
نیستند . از طرف دیگر در دوره بحران کرونا 
دولت های ثروتمند هم توان مالی الزم برای 
ارائه کمک مالی به کشورهای فقیر یا اجرای 
طرح های تامین غذا را نداشتند و به همین 
دلیل بود که در این سال شرایط کشورهای در 
حال توسعه و مردم فقیر دنیا بدتر از قبل شد .
سیاست های دوره همه گیری باعث 

کاهش ارزش پول کشورهای در حال 
توسعه شد 

مشکل دیگری که همه گیری کرونا ایجاد 
حال  در  کشورهای  پول  ارزش  کاهش  کرد 
توسعه بود . کشورهای صنعتی میلیاردها دالر 
که  حالی  در  کردند  تزریق  خود  اقتصاد  به 
محدود  توسعه  حال  در  کشورهای  به  تزریق 
پول  ارزش  تا  شد  باعث  تفاوت  این  و  بود 
افت   . یابد  تنزل  توسعه  حال  در  کشورهای 
ارزش پول ملی در کشورهای در حال توسعه 
این  کاالهای  پذیری  رقابت  کاهش  باعث 
کشورها در بازارهای صادراتی ، کاهش جذب 
سرمایه های خارجی ، افزایش نرخ تورم و در 
نهایت افزایش بی ثباتی در فضای اقتصادی 

این کشورها شد . 

فقیر  کشورهای  اقتصاد  از  زیادی  بخش 
این  در  است.  وابسته  رسمی  غیر  اقتصاد  به 
کشورها سهم اعظم درآمد دولت از صادرات 
و صنعت  توریسم  ، صنعت  اساسی  کاالهای 
این  تمامی  و   . شود  می  تامین  داری  هتل 
منابع درآمدی در دوره کرونا از بین رفته است 
. به عنوان مثال افت شدید درآمد نفت موجب 
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شد تا منبع اصلی درآمد کشورهای نفت خیز 
از بین برود و تاثیرات اقتصادی بحران کرونا 

روی این کشورها تشدید شود .

افزایش  باعث  صنعتی  کشورهای 
قیمت مواد غذایی شدند 

دوره  در  صنعتی  کشورهای  های  سیاست 
در  غذایی  مواد  قیمت  تا  شد  موجب  کرونا 
افزایش  این  تاثیر  و  کند  رشد    2020 سال 
قیمت روی مردمی که در کشورهای در حال 
توسعه و فقیر زندگی می کردند بیشتر بود . 
در شرایطی که قفسه های سوپر مارکت ها  
مواد  از  پر  ثروتمند  و  صنعتی  کشورهای  در 
این محصوالت  قیمت  و  بود  مختلف  غذایی 
غذایی نسبت به روزهای قبل از کرونا تغییر 
حال  در  کشورهای  در   ، بود  نکرده  زیادی 
قیمت  درصدی   25 بر  بالغ  افزایش  توسعه 
بالغ  تا  شد  باعث  و  شد  تجربه  غذایی  مواد 
از ساکنان کشورهای کم  نفر  بر 130میلیون 
روز  در  غذایی  وعده  تامین یک  برای  درآمد 
جمعیت  به  افراد  این  که  شوند  مشکل  دچار 
700 میلیون نفری گرسنگان دنیا قبل از همه 

گیری کرونا اضافه شد .

نکته دیگر در مورد تاثیر این بحران بر روی 
مردم  از  دنیا  تمامی  در   . است  کار  نیروی 
ویروس  شیوع  از  ممانعت  برای  شد  خواسته 
کرونا از خانه خارج نشوند و دور کاری داشته 
از  بسیاری  فقیر  کشورهای  در  ولی  باشند 
نیروهای کاری امکانات ، توانایی و علم الزم 
را  کاری  دور  و  تکنولوژی  از  استفاده  برای 
از  زیادی  بخش  کشورها  این  در   . نداشتند 
برای   که  دهند  می  تشکیل  افرادی  را  مردم 
ندارند  زیادی  مهارت  به  نیاز  کارشان  انجام 
و به سادگی جایگزین می شوند . اغلب آنها 
اعالم کردند در صورتی که از خانه خارج شوند 
احتمال ابتال به ویروس را دارند و در صورتی 
کارشان  در محل  و  نشوند  از خانه خارج  که 
 . ندارند  خوردن  برای  غذایی  نشوند  حاضر 

بودند  کاری  در محیط  آنها  تمامی  بنابراین 
و همین مسئله باعث افزایش شمار مبتالیان 
نشان می دهد  آمارها   . این کشورها شد  در 
در کشورهای در حال توسعه دنیا نرخ ابتال به 
کرونا و نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا بیشتر 
است و حتی در داخل این کشورها هم شمار 
افراد مبتال به ویروس در میان طبقات پایین 

تر اقتصادی بیشتر است . 

ایجاد شد  این سال  در  دیگری که  مشکل 
افزایش نرخ فقر بود که به گفته سازمان های 
جهانی باعث از بین رفتن بالغ بر یک دهه از 
موفقیت های دنیا در مبارزه با فقر و گرسنگی 
شد . در شش ماه اول همه گیری کرونا ، بالغ 
بر یک دهه از پیشرفت های دنیا در کاهش 
نرخ فقر و گرسنگی از بین رفت . در فاصله 
سالهای  1990 تا  2017  تعداد افرادی که 
دو  حدود  از  کنند  می  زندگی  مطلق  فقر  در 
پیدا  تنزل  نفر  میلیون    689 به   نفر  میلیارد 
کرد ولی بعد از همه گیری کرونا شمار فقرا 
بالغ بر 140 میلیون نفر افزایش پیدا کرد که 
کشورهای  در  افراد  این  از  شمار  بیشترین 
این   . کنند  می  زندگی  افریقا  و  آسیا  جنوب 
اولین بار از سال  1998 تاکنون است که دنیا 

شاهد افزایش شمار فقرا و گرسنگان است .
 

برای حل مشکالت چه می توان کرد 
مختلف  ابعاد  و  وسعت  به  توجه  با  حال 
 ، دنیا  در  کرونا  گیری  همه  اقتصادی  اثرات 
کاهش  برای  که  شود  می  ایجاد  سوال  این 
شدت اثرات همه گیری روی اقتصاد دنیا چه 

می توان کرد ؟

که  صنعتی  کشورهای  باید  اول  درجه  در 
به  اقدام  دارند  اختیار  در  بیشتری  مالی  منابع 
ساختی  زیر  های  بخش  در  گذاری  سرمایه 
فقیر  کشورهای  در  و  خود  کشور  داخل  در 
های  ساخت  زیر  و  ها  جاده  توسعه   . کنند 
صنعتی ، توسعه زیر ساخت های تکنولوژیکی 
و افزایش ارائه خدمات آموزشی به این افراد 
دنیا  در  گرسنگی  و  فقر  نرخ  شود  می  باعث 
و  امکانات  به  بیشتری  افراد  و  یابد  کاهش 
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باشند  داشته  دسترسی  اشتغال  های  فرصت 
 10 گذاری  سرمایه  طرح  مثال  عنوان  به   .
دهه  یک  مدت  به  سال  هر  در  دالر  میلیارد 
برای توسعه راه ها و ایجاد امکانات نگهداری 
باعث  تواند  می  غذایی  مواد  کردن  انبار  و 
 34 برای  غذایی  مواد  رفت  هدر  کاهش 
گذاری   سرمایه  و  شود  مردم  از  نفر  میلیون 
الزم  امکانات  تواند  می  دالری  میلیارد    26
امکانات  به  نفر  میلیون   30 دسترسی  برای 
تلفن همراه در مناطق روستایی را فراهم کند .

 
این  در  توانند  می  مردم  وضعیت  این  در 
دنیای تازه راهی برای کسب درآمد به دست 
با دریافت اطالعات الزم  آورند یا کشاورزان 
پیش  و  بازار  در  محصوالت  قیمت  مورد  در 
بینی آب و هوا ، بهترین تصمیم را در مورد 
زمان برداشت و نحوه عرضه محصوالت خود 

به بازار اتخاذ کنند . 

به  تمایلی  صنعتی  کشورهای  آیا 
سرمایه گذاری در کشورهای فقیر دارند 
در  صنعتی  کشورهای  گذاری  سرمایه 
کشورهای در حال توسعه گزینه خوبی برای 
حمایت از اقتصادهای دنیا است ولی به نظر 
می رسد تمایل سیاسی الزم در میان سران 
در  آمریکا   . ندارد  وجود  صنعتی  کشورهای 
مالی  های  کمک  بیشترین  گذشته  سالهای 
بیشترین  و   . کرد  می  فقیر  کشورهای  به  را 
حجم از این منابع مالی برای توسعه خدمات 
بهداشتی و توسعه اقتصادی صرف می شد . 

نکته مهم این است که بحران کرونا به ما 
نشان داد که دنیا مانند حلقه های زنجیر در 
هم تنیده است و اگر کشورهای صنعتی برای 
بهبود وضعیت بهداشتی و توسعه اقتصادی در 

کشورهای فقیر سرمایه گذاری کنند ، امکان 
شیوع ویروس ها و بیماری های تازه و انتقال 
آن به داخل مرزهای کشورهای خود را نیز از 
کنونی  در شرایط  این مسئله   . برند  بین می 
که دنیا درگیر یک همه گیری است بیش از 

پیش قابل درک است . 

کنونی  شرایط  در  داشت  نظر  در  باید  البته 
به دلیل درگیری کشورهای صنعتی با بحران 
انگیزه  تنها  نه  خود  مرزهای  داخل  در  کرونا 
در  فقیر  کشورهای  از  حمایت  برای  سیاسی 
بلکه  ندارد  وجود  آنها  سیاستمداران  میان 
این  اجرای  برای  مالی  توانایی  و  امکانات 

طرح های حمایتی هم وجود ندارد . 

اقتصاد دوباره خواهد درخشید
در این روزها بارها در مورد وضعیت اقتصادی 
دنیا در پسا کرونا صحبت می شود . دوره ای 
که بسیاری بر این باورند که باید پساجنگ نام 
داشته باشد ، زیرا دنیا در این سال شدیدترین 
جنگ را علیه ویروسی تجربه کرد که به همه 
حمله کرده بود ولی این پایان ماجرا نیست . 
مطالعات تاریخی نشان می دهد حتی بعد از 

بدترین جنگ های تاریخ بشریت هم دوباره 
اقتصاد شکوفا می شود و رشد اقتصادی از سر 
گرفته می شود . اما برای گذر از این روزهای 
سر  از  اقتصادی  بازسازی  تجربه  و  سخت 
گرفته می شود . اما برای گذر از این روزهای 
چه  باید  اقتصادی  بازسازی  تجربه  و  سخت 
سیاست هایی در پیش گرفت ؟ اقتصاددانان 
بازسازی  شاهد  اینکه  برای  باورند  این  بر 
احیای  الگوهای  به  باید  باشیم  اقتصادی 
اقتصاد بعد از تجربه جنگ های بزرگ توجه 
کنیم و سیاست هایی را در پیش بگیریم که 

در آن شرایط استفاده می شد . 

در واقع باید پذیرفت که دنیا در سال2020 با 
آسیب  و  بود  روبرو  کرونا  علیه  بزرگ  جنگی 
های اقتصادی این جنگ از تمامی جنگ های 
پیشین دنیا بیشتر بود . دنیا باید سطح وسیع 
این آسیب را بشناسد و متناسب با این آسیب 
ها برای بازسازی اقتصاد سیاست گذاری کند 
در غیر اینصورت نمی تواند به این زودی ها 

روزهای خوش اقتصادی را تجربه کند .  

منبع : مجمع جهانی اقتصاد



شماره 12فصلنامه صنعت سبز سلولز بهـار 381400

از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 

براساس آخرین آمار موجود در سال 1399، روزانه حدود 6هزار تن پسماندهای 
خانگی و غیرخانگی و قریب به 30هزار تن پسماند ساختمانی و عمرانی در شهر 
تهران تولید می شود. این حجم عظیم از پسماند در کنار فقدان یک نظام یکپارچه 
که بتواند مراحل مختلف مدیریت پسماند از تولید و جمع آوری گرفته تا انتقال و دفع 
را به نحوی مؤثر و اثربخش ساماندهی کند، ضمن اینکه سیستم مدیریت شهری 
را با چالش های اجرایی )مثاًل جمع آوری چندبار در روز با حداقل تفکیک در مبدأ( 
و اقتصادی )ناپایداری مالی سیستم و عدم توانایی شهرداری در اخذ بهای خدمات 
مدیریت پسماند از شهروندان که به یک طلب انباشتی حدود 1600میلیارد تومانی 
بدل شده( روبه رو ساخته، محیط زیست انسانی را نیز با مخاطرات جدی مواجه کرده 
و نارسایی های اجتماعی مهمی همچون زباله گردی را نیز موجب شده است. نظر 
به چالش های مطروحه که به سیستم موجود مدیریت پسماند در شهر تهران وارد 
است و با توجه به اینکه تهران طی بیش از 2دهه گذشته، فاقد طرحی منسجم و 

محمد حسین بوچانی  
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مقاالت علمی
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فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

همه جانبه در حوزه مدیریت پسماند بوده است، در راستای سیاست ارتقای کیفیت 
زندگی شهروندان تهرانی، تهیه »طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران« در سال 
1397در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. این مطالعات با طی تشریفات یک 
فراخوان عمومی و با همکاری تمام دستگاه های ذی مدخل، به عقد قرارداد با مشاور 
پایه یک، در آذرماه 97انجامید و همزمان با آن، با طی فرایندی مشابه، یک مشاور 
نیز در نقش عامل چهارم در قالب »خدمات مدیریت طرح« انتخاب شد که مسئولیت 
نظارت کمی و کیفی بر فرایند تهیه طرح را عهده دار بود. همچنین، مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهر تهران به عنوان کارفرمای طرح، از ابتدای پروژه، با تشکیل کمیته 
راهبری با حضور جمعی از نخبگان دانشگاهی و مدیریتی، بستر الزم برای نظارت 

عالیه بر فرایند تهیه طرح را فراهم کرد.
تشکیل قریب به 250جلسه طی حدود 2سال و هماهنگی و تشریک مساعِی 
شهر تهران،  اسالمی  شورای  تهران،  استانداری  ازجمله  ذینفعان  تمام  حداکثری 
معاونت  استان تهران،  محیط زیست  کل  اداره  دهیاری ها،  و  شهرداری ها  سازمان 
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران )سازمان مدیریت پسماند( و مناطق 
22گانه شهر تهران، از ویژگی های شاخص این طرح بوده است. همچنین لحاظ 
و  پسماند  مدیریت  سیستم  پشتیبانی  امور  و  موظف  عناصر  مراحل  کلیه  کردن 
ارائه برنامه درخصوص تمامی انواع پسماندهای تحت مدیریت شهرداری شامل:

الف( پسماندهای خانگی و غیرخانگی
ب( پسماندهای ساختمانی و عمرانی؛ ج( پسماندهای بیمارستانی بی خطرشده؛ 

د( پسماندهای فضای باز )نظیر پسماندهای رفت  و روب و فضای سبز( و ه( 
پسماندهای خاص )نظیر پسماندهای حجیم و جزو ویژه پسماند عادی( از دیگر 

ویژگی های بارز این طرح است.

از نقاط قوت این طرح آنالیز و تحلیل کمی و کیفی زباله های تهران است. این 
پژوهش نشان داد سرانه تولید پسماند در تهران 764گرم در روز است که 492گرم 
به بخش خانگی و 272گرم به بخش غیر خانگی اختصاص دارد. براساس نتایج 
بوده،  غذایی  خانگی،  پسماندهای  مبدأ، 58درصد  در  انجام شده  نمونه گیری های 

34درصد پسماند خشک ارزشمند و 8درصد پسماند خشک غیرارزشمند است.
یکی دیگر از دستاوردهای مهم طرح، چشم انداز 20ساله مدیریت پسماند تهران 
و عبارت است از: »کالنشهر تهران دارای مدیریت پسماندی هوشمند و نوآورانه، 
مشارکتی و پایدار با کمترین تولید پسماند و بیشترین بازیابی منابع« خواهد بود. 
یعنی هوشمند و نوآورانه در ارائه خدمات و بهبود مستمر زیرساخت ها و تأسیسات 
و تجهیزات پسماند؛ با مشارکت همگانی و نقش آفرینی و مسئولیت پذیری کلیه 
ذی مدخالن در چارچوب یک نظام حقوقی- قانونی و نظارتی جامع و با حداقل اثرات 

سوء  محیط زیستی و اجتماعی- فرهنگی و مدیریت بهینه هزینه ها.
اهداف 6گانه طرح جامع مدیریت پسماند شامل: یکپارچگی و شمولیت ارکان 
در  موجود  فرایندهای  بهینه سازی  شهری،  پسماند  مدیریت  سیستم  کلیدی 
به کارگیری فناوری های مدیریت پسماند، پایداری اقتصادی و مالی سیستم مدیریت 

پسماند شهری، کمینه سازی اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی سیستم مدیریت 
پسماند، جلب مشارکت حداکثری شهروندان و خدمات گیرندگان، کاهش آسیب ها و 
اثرات سوء اجتماعی - فرهنگی سیستم مدیریت پسماند شهری است. راهبردهای 

13گانه طرح عبارتند از:

   تقویت نقش سازمان مدیریت پسماند در سیستم مدیریت پسماندهای شهری
   چابک سازی ساختار اداری- تشکیالتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

   زمینه سازی برای بهبود عملکرد و نقش نظارتی نهادها و تشکل های مردم نهاد 
در حوزه مدیریت پسماند

و  توسعه ای  پروژه های  برای  مستقل  و  مؤثر  اجرایی  فنی-  نظام  پی ریزی     
بهره برداری مدیریت پسماند

   طراحی و پیاده سازی نظام اطالعات و پشتیبان تصمیم گیری مدیریت پسماند
   افزایش انضباط و شفافیت نظام درآمد- هزینه مدیریت پسماند

   تنوع بخشی به منابع مالی و درآمدی سیستم مدیریت پسماند
   استانداردسازی فرایندها و روش های جاری عملیات سیستم مدیریت پسماند

   زمینه سازی و بسترسازی قانونی، فنی و اجرایی برای کاهش میزان تولید و 
افزایش تفکیک، پردازش و بازیافت پسماند

   ترویج آموزش های همگانی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی
   ارتقای سطح مشارکت شهروندان و خدمات گیرندگان در فرایند مدیریت پسماند
   مدیریت و بهسازی فعالیت غیررسمی افراد مختلف درگیر در سیستم مدیریت پسماند

   رفع اثرات سوء اجتماعی و امنیتی فرایند جمع آوری و حمل پسماند ساخت و 
تخریب

در نهایت یکی از مهم ترین خروجی های طرح جامع مدیریت پسماند تدوین الیحه 
بود. سیستم موجود مدیریت پسماند شهر تهران با وجود بهبود عملکرد نسبی در 
بخش های تکنولوژیکی و توجه جدی به فرایندهای پردازش و بازیافت، به منظور 
ارتقای بهره وری و بهبود بلندمدت و رفع نواقص و نارسایی های موجود، نیازمند 
نگاهی تمام شمول و جامع نگر در ابعاد مختلف است که همین امر، ضرورت تدوین 

الیحه را بیش از پیش نمایان ساخت. 

مقاالت علمی



شماره 12فصلنامه صنعت سبز سلولز بهـار 401400

از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(
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فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(



شماره 12فصلنامه صنعت سبز سلولز بهـار 421400

از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

بسته بندی های کارتنی و مقوایی با وجود انبوهی از طرفدارانی که 
دارند بیشترین مصارف را در صنعت بسته بندی به خود اختصاص داده 
اند که تولیدکنندگان بسیاری این گونه پک ها را برای محصوالت خود 

استفاده کرده و بازخورد آن ها را دریافت کرده اند.
فرمول محاسبه قیمت بسته بندی های کارتنی و مقوایی بسته بندی 
کارتنی و مقوایی را به روشهای متعددی محاسبه می کنند که ما در 
اینجا یکی از نحوه های محاسبه جعبه های کارتنی را بیان می کنیم.

)هزینه چاپ( + )طول×عرض×قیمت کارتن موردنظر(+)هزینه تولید(

- مزایای بسته بندی های کارتنی و مقوایی
هر تولیدکننده ای در زمینه های متفاوتی که فعالیت دارد، خواستار 
این است که محصوالتش سالم و با همان کیفیت در مرحله تولید به 
دست مصرف کنندگان برسند، از این رو لزوم بسته بندی بیش از پیش 
حس می شود.پک ها و بسته بندی های کارتنی ومقوایی با توجه به 
مزیت هایی که دارند می توانند هرگونه محصول با هر نوع ابعادی را 

پشتیبانی کنند و سالم به مقصد برسانند.

درونی  محتویات  از  نگهداری  و  حفاظت  بندی  بسته  اصلی  هدف 
بندی  بایست درون بسته  به گونه ای که هر محصولی می  کاالست 
شود. مقصد  بازار  وارد  خسارتی  یا  و  آسیب  گونه  هیچ  بدون  مناسب 
بسته بندی های کارتنی و مقوایی با وزن سبکی که دارند می توانند 
محصوالتی را با وزن های متفاوت و ابعاد مختلف درون خود جای دهند 
که این امر باعث سریع تر شدن حمل و نقل می شود، در کنار چنین 
ویژگی هایی با امتیاز  خوب چاپ می توانند انواع و اقسام محصوالت را 

پوشش داده و زیبایی و جذابیت را به آن ها هدیه کنند.
این بسته بندی ها به دلیل آنکه از جنس کاغذ هستند بهترین گزینه 
برای بسته بندی به حساب می آیند زیرا که تجزیه پذیری شان باالست 
و سریعتر از هر نوع پک دیگری وارد چرخه بازیافت شده و به محیط 

زیست آسیب نمی رسانند.

- بسته بندی های کارتنی و مقوایی موارد تاثیر گذار در قیمت 
از آنجایی که پک ها و بسته بندی های کارتنی و مقوایی محدودیتی 
در چاپ طرح و رنگ ندارند می توانند در زمینه صادرات موثر واقع شوند 

و پاسخگوی نیاز مشتریان خارج از کشور باشند . 

- چاپ سیلک
استفـــاده  شابلــون  از  آن  در  که  است  چاپ  از  نوعـــی  این 
می شود ، در اکثر چاپ هایی که از طریق زینک یا کلیشه به صورت 
چاپ  در  شود  می  استفاده  کارتن  یا  و  مقوا  سطح  روی  مستقیم  غیر 
بندی مورد نظر درج می شود.  به صورت مستقیم روی بسته  سیلک 

- چاپ افست 
چهار رنگ اصلی ابی ، زرد ، مشکی و قرمز تشکیل دهنده این نوع 
چاپ هستند که هر کدام با ترکیب شدن یکدیگر می توانند رنگ های 
دیگری را بسته به نیاز مشتری خلق کنند و از طریق زینک روی کارتن 

درج شوند. 

- چاپ فلکسو 
در چاپ فلکسو طرح و لوگوی مربوط به طور مستقیم روی کارتن 
چاپ می شود که با توجه به محدودیتی که در طرح و رنگ دارد هزینه 
ی کمتری را نسبت به افست شامل می شود ، اما در صادرات برای 
جلب نظر مشتری خوب عمل نکرده و در فروش نیز تاثیر چشمگیری 
ندارد و به همین خاطر پیشنهاد می شود برای رسیدن به نتیجه مطلوب 

تر از چاپ افست استفاده شود . 

اگر تولید کننده محصوالت صادراتی هستید می توانید از بسته بندی 
های لمینتی که در ادامه به فرایند آن ها اشاره خواهیم کرد ، استفاده کنید . 

نحوه محاسبه قیمت بسته بندی های کارتنی و مقوایی

مقاالت علمی
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از بازیافت تا کاغذ بسته بندی
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لمینت در بسته بندی نوعی از چاپ نبوده بلکه یک فرایند محسوب 
می شود که طرح مورد نظر از قبل طراحی شده با مقوایی که می خواهد 
چاپ روی آن درج شود به چاپخانه فرستاده می شود ، چاپخانه طرح 
مورد نظر را روی مقوا چاپ کرده و اگر به سلفون و خدمات چاپ های 
دیگر احتیاج داشته باشد نیز این مرحله هم اعمال می شود که در نهایت 
یک پوستر با خدمات چاپ مورد نظر به دست می آید ، این پوستر را 
می توان با شیوه های مدرن که به آن فرآیند لمینتی می گویند روی 
کارتن چسباند و پس از برش مورد نظر تبدیل به جعبه بسته بندی کرد . 

- بسته بندی های کارتنی و مقوایی الیه های کارتن 
کارتن ها در انواع و با الیه های متفاوتی ساخته می شوند که معمول 
ترین آن ها 3 الیه و 5 الیه بوده و در بعضی از موارد از 7 الیه نیز 
استفاده می شود . هر چه الیه ها زیادتر باشند استحکام کارتن باالتر 
رفته به شرط آنکه از الیه های کارتنی مرغوبی استفاده شده باشد . از 
کارتن با الیه های متعدد بیشتر برای محصوالتی با وزن باال استفاده 

می شود . 
برای مثال : وزن اجسامی که درون کارتن های 3 الیه قرار می گیرد 
با وزن کاالهای درون یک کارتن 5 الیه قابل مقایسه نیست و باید به 
آن توجه کرد . در کنار دو مورد گفته شده برای سفارش کارتن ، ابعاد 
آن ) طول ، عرض و ارتفاع (  حائز اهمیت بوده زیرا مشخص می کند 

که چه مقدار وزن نیاز است و ذکر آن ها الزامی است .

- تأثیر طرح و رنگ در جذابیت 
کمتر بسته بندی پیدا می شود که بتواند از طرح و رنگ های متفاوت 
و متنوع در آن استفاده شده باشد . پک های کارتنی و مقوایی با قابلیت 
چاپ باالیی که دارند توانسته اند در طرح ها و رنگ های مختلفی ظاهر 

شوند و تاثیر بسزایی در جلب رضایت مشتری و فروش داشته باشند . 
امروزه با افزایش تولیدات ، تنوع در بسته بندی نیز بیشتر شده است 
و می توان گفت که امروز بسته بندی ای می تواند موفق عمل کند که 
ظاهری جذاب و کیفیتی قابل قبول داشته باشد ، از این رو عامل زیبایی 
بسیار مهم است زیرا می تواند در ذهن مشتریان تا مدت ها باقی بماند . 
این سخن که می گویند : » از روی ظاهر قضاوت نکن » صحیح 
است اما در مواردی مانند فروش محصوالت که همگی با پک های آن 
ها بررسی و قضاوت قرار می گیرند ، ظاهر و زیبایی بسیار مهم می شود 
و به نوعی محصوالت وارد یک رقابت تنگاتنگ با یکدیگر می شوند و 
به گونه ای هر محصولی که بسته بندی آن زیبا و جذاب باشد ، فروش 

خوبی داشته و در تبلیغ نام تجاری شما موثر عمل می کند.
یک طراح خوب می تواند همه موارد گفته شده از جمله فروش بیشتر 
و جلب نظر مشتری را به ارمغان بیاورد . استفاده درست از رنگ ها و 
طرح ها در کنار یکدیگر ، به کارگیری فونت و نوشته های مختلف و 
همچنین استفاده درست از لوگوهای مناسب همگی برای دیده شدن 
محصول الزم هستند و می توانند تاثیر خوبی را در بازار هدف از خود 
به جا بگذارند که نتیجه آن فروش بهتر و تثبیت شدن برند شما است . 
تولیدکنندگان باید بدانند که پک یک کاال نباید به گونه ای باشد که 
بهای فروش باالیی داشته باشد بلکه باید طوری طراحی شده و به تولید 
برسد که از نظر قیمت مناسب بوده و اقشار مختلف جامعه توان خرید 
آن را داشته باشند . تولیدکنندگان ، باید سرمایه گذاری در صنعت بسته 
بندی را یک هزینه اضافی تلقی نکنند زیرا این امر دربسته بندی بازخورد 
های خوبی را شامل حال کاال ها خواهد کرد که شاید در وهله اول به 
چشم نیاید اما مطمئنأ در دراز مدت تاثیرات آن احساس خواهد شد . 

منبع:چاپ ونشر
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و  اقتصادی  سیاستگذاران  میان  در  ویژه  جایگاهی  از  همواره  تولید 
معظم  مقام  و  است  بوده  برخوردار  کشورها  استراتژیک  ریزان  برنامه 
رهبری نیز به عنوان راهبردی ترین جایگاه حاکمیت در مسیر توسعه و 
پیشرفت، بارها این مساله را رهنمون گردیده اند، ضمن آنکه بی تردید 

رونق تولید در اقتصاد کنونی ایران بسیار راهگشا و حیاتی است.

از سوی دیگر سالهاست که شعار سال ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری تبیین کننده نقشه راه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می 
گردد. سازمان ها برای عمل به شعارهای ابالغی تالش های بسیاری 
از سوی خود نشان می دهند و برای ارائه خدمات بیشتر و کامل تر به 
عموم جامعه از فرصت شعار سال بهره می جویند ، به ویژه در سالهای 
مسائل  به  آگاه  حاکمیت  و  دارند  اقتصادی  مضمون  شعارها  که  اخیر 
تا بدنه اجرایی و دستگاههای  جامعه، به حق هدفگذاری نموده است 
اجرایی قوای سه گانه به دنبال راهکارهایی برای گره گشایی اقتصادی، 
البته  باشد.   ... و  تولید  رونق  ایرانی،  کاالی  از  حمایت  اشتغال،  ایجاد 
نظام برنامه ریزی کشور اسناد بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت را 
تدوین نموده است. سند بیست ساله چشم انداز سال 1404 تبیین کننده 
نقشه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور می باشد که در سال 1384 
با این سند، سیاست های اصل 44 نیز ابالغ  ابالغ گردید و همزمان 
شد و نظام اقتصادی کشور فصلی تازه را آغاز نمود. شعارهای ابالغی 
نیز همانند اسناد توسعه ای کشور بسیار راهبردی و حکیمانه هستند. 
اگرچه تولید به میزان مناسب به جایگاه واقعی خود دست نیافته است. 
فعاالن زیادی در جایگاه تولید مشغول فعالیت شده اند و تالش های 
زیادی صورت گرفته است، قوانین و راهکارهایی برای رونق تولید در 
کشور تعبیه گردیده است، اما تولید کنندگان کماکان دچار چالش هایی 
هستند. می توان گفت به رغم تمامی سرمایه گذاری ها، برنامه ریزی 
نیازمند   ، تولیدی  شرایط  سازی  مهیا  برای  اساسی  تصمیمات  و  ها، 
تدابیر بیشتر برای حفظ و ارتقای میزان کمی و کیفی تولیدات در رسته 
های متنوع صنایع و کشاورزی هستیم. دنیا دنیای رقابت و پیشرفت 

است و سرعت تحوالت در صنایع و تکنولوژی ها بسیار باالست. هر 
در  تولید  فرایند  که  است  این  برای  مجالی   ، تکنولوژی  در  پیشرفت 
مختلف  صنایع  در  آالت  ماشین  گیرد.  قرار  فناوری  از  باالتر  سطحی 
به جایگزینی  نیاز  یا  و  نموده  پیدا  ، جایگزین جدید  در مدت کوتاهی 
پایه  علوم  و  علوم طبیعی  و  مهندسی  دانش  دستاوردهای  تمام  دارند. 
تاثیر  تولیدی  فرایندهای  بهبود  در  کوتاهی  مدت  طی  در  پزشکی  و 
مستقیم می گذارند و در این میان بدون هیچ گونه تردیدی تشکیل و 
شکل گیری فرایند تولید و چرخه خلق ارزش ازمرحله تامین ، تولید تا 
توزیع و فروش و مصرف مرهون مولفه ها و عوامل موثر از جمله روابط 
روابط  واحدهای  اصوال   . باشد  نهاد مدنی می  به عنوان یک  عمومی 
عمومی ارکان ارتباطی دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی 
عملکرد  و  وظایف  چارچوب  تعریف  در  گرچه  هستند.  دنیا  سراسر  در 
سازمانی واحدهای روابط عمومی می توان مجموعه ای از فعالیت ها را 
بیان نمود، اما نمی توان یک نسخه واحد برای هر واحد روابط عمومی 
تجویز نمود. حتی یک نسخه واحد را نمی توان برای یک روابط عمومی 
در زمانهای مختلف توصیه نمود. در واقع شرح وظایف روابط عمومی 
در هر سازمان بستگی به رسالت و مأموریت سازمان مورد نظر دارد.  
شرح  کدام  هر  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی،   ، تولیدی  های  سازمان 
وظایفی بنا به هدف سازمانی خویش دارند. اما آنچه که در مجموعه 
فعالیت های روابط عمومی مشهود است اهمیت روز افزون »مشتری 
مداری«و توجه به ذی نفعان می باشد. ذی نفعان افرادی هستند که با 
توجه به نوع فعالیت سازمانی، نزدیکترین ارتباط را با سازمان دارند. به 
عنوان مثال ذینغعان یک واحدتولیدی عبارتند از سهامداران ، کارکنان، 
مشتریان و تامین کنندگان آن واحد تولیدی، اما نکته مشترک در این 
دانند:  می  خود  دسترس  در  همیشه  را  واحد  یک  آنها  همه  که  است 
به  پیشنهادها  و  ها  انتقادات، شکایت  معموال  عمومی«.  روابط  »واحد 
و  شنوا  گوش  ارتباطی  رکن  این  و  شود  می  منعکس  عمومی  روابط 
چشم بینای مسائل و مشکالت پیش روی ذینفعان و ذیمدخالن بانک 
می باشد. واحدهای روابط عمومی از ابزارهای مختلف برای ارتباط با 

نقش روابط عمومی در رونق تولید
نیما میرعابدین روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران

مقاالت علمی



45فصلنامه صنعت سبز سلولز بهـار 1400شماره 12

فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

اطالع  های  سامانه  ابزارهای  جویند.  می  بهره  مشتریان  و  مخاطبین 
رسانی، سایت، پیامک، گرافیک، نشریه، آگهی ها ، بروشور، بنر ، و انواع 
تبلیغات همگی نوعی از ارتباط با مخاطب هستند که هر کدام کارکرد 
و جایگاه خاص خود را دارند. اما مهارت بهره گیری از این ابزارها در 
بهترین موقع و بهترین جایگاه، نیاز به مهارت، وقت شناسی، موقعیت 
شناسی دارد که از مدیر آگاه و آشنا به محیط روابط عمومی دارد. محیط 
و پارادایم روابط عمومی محیطی است سرشار از فعالیت های متعدد، 
با اولویت های متعدد که صد البته با فشار، استرس و حساسیت های 
خاص همراه است. و یک مدیر مدبر و اندیشمند می تواند این محیط 
پر تنش و پر استرس را تبدیل به محیطی همراه با نشاط، شادابی و 
دارد  و  مشاوره  راهنمایی،  به  نیاز  متقاضی؛  و  نماید. مشتری  خالقیت 
با  با نشاط همراه  باید روحیه ای  و کاربر روابط عمومی سازمان خود 
آگاهی های کامل از فرایندها و شناخت سازمانی داشته باشد تا بتواند 

پاسخگوی نیاز مشتری و متقاضی باشد.

واحدهای روابط عمومی سال هاست که به دلیل احساس برخی نیازها 
در دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی در همه کشورها جایگاه 
ویژه ای یافته اند.قبل از تشکیل واحد روابط عمومی به صورت معمول 
کنونی نیز ، سازمان ها کارکردها و وظایف مشابه روابط عمومی امروزی 
از  اقداماتی  واقع  در  اند.  داده  می  انجام  دیگرخود  نیروهای  توسط  را 
قبیل ارائه گزارش عملکرد به مخاطبین درون و بیرون سازمانی، بیان 
به منظور  تبلیغات  اهداف سازمان،  پبشبرد  به منظور  نیازها  هنرمندانه 
بیان عملکرد و همراه نمودن بیشتر مخاطبین درون و برون سازمانی، 
حق  )به  ای  رسانه  ای  حمله  مورد  سازمان  که  بحرانی  مواقع  از  گذر 

از جمله محورهایی هستند که شرکت   ... و  گیرد،  قرار می  ناحق(  یا 
اند  آورده  تکنیک هایی روی  و  اقدامات  به   ، اهداف  پیشبرد  برای  ها 
البته  است.  عمومی  روابط  روزمره  کارکردهای  از  قسمتی  امروزه  که 
وظایف روابط عمومی وابسته به ماموریت سازمان است. روابط عمومی 
جایگاهی است که برآیند عملکرد همه واحدها را متمرکز نموده و به 
موفقیت بیشتر سازمانی تبدیل می کند. جایی است که تعارض ها را 
تبدیل به هم سویی می نماید، کارکنان روابط عمومی همچنین تالش 
ورقابت  افزایی  هم  به  را  ها  نزاع  شفافیت،  به  را  ابهامات  میکنندکه  
سازمانی را تبدیل به همکاری سازمانی کنند و در واقع تجمیع کننده 
به  باشند.روابط عمومی ها  به اهداف می  نیل  برای  نیروهای سازمان 
عنوان جایگاه های ویژه ارتباطات انسانی در انتقال دانش بسیار مستعد 
هستند. روابط عمومی های صنایع مختلف می توانند خط شکن ایجاد 
تحوالت مثبت در واحدهای تولیدی باشند. روابط عمومی ها جایگاهی 
توانند  آنها می  پیام ها و پیشنهادها دارند.  انتقال کوتاه مدت  از  فراتر 
جایگاه مطمئنی برای مدیریت و ذخیره سازی دانش، مدیریت و توسعه 
اطالعات باشند  صد البته واحدهای همکار نیز در این امر وجود دارد.

تنها  نباید  راستی  به  امروز  رقابت  از  سرشار  دنیای  در  کنندگان  تولید 
بمانند . رویکردهای حرفه ای برای بهبود فرایند تولیدی، صرفه جویی 
انرژی، افزایش بهره وری و اتکا به دانش در محیط تولیدی نتایجی از 
قبیل کاهش قیمت تمام شده منجر شود. کشورهای مختلف با توسل 
به تکنیک های مختلف در تولید برخی کاالها مزیتی مطلق یا نسبی 
می یابند. شناخت مزیت نسبی برای کاالهایی که پتانسیل تولیدی آنها 
در کشور فراهم است از جمله محورهایی است که روابط عمومی ها 
و رسانه ها و متخصصین می توانند نقش بسزایی داشته باشند.روابط 
عمومی ها می توانند در کشف و معرفی نخبگان جوانی که در سن ایده 
پردازی قرار دارند و ایده شجاعانه آنها می تواند در تلفیق با متخصصین 
با تجربه منجر به بهبود و توسعه شرایط تولیدی شود موثر واقع گردند. 
در واقع باب سازمان و واحد تولیدی باید از طریق روابط عمومی ها به 

سوی نخبگان باز باشد.

امروزه تولید در واقع تجلی گاه تمامی پیشرفت های سرمایه انسانی 
کشور می باشد. اگر مشارکت متخصصین در فرایند تولیدی کافی نباشد 
و  تولید  باشد.  می  بر  هزینه  و  ناقص  تولیدی  فرایندهای  و  ها  روش 
بومی  متخصصین  تجربه  و  دانش  تمامی  از  که  است  موفق  صنعتی 
خود به خوبی بهره جوید. حتی برخی متخصصین به صورت پاره وقت 

مقاالت علمی
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و مشاوره ای می توانند پیشنهادها و نقطه نظرات خود را به واحدهای 
تولیدی ارائه دهند.

درست است که در نگاه اول به مساله تولید، آنچه مطرح می شود 
باشد  می  آالت  ماشین  و  تجهیزات   ، ابزار  اولیه،  مواد  نمودن  فراهم 
تحت  و  کارآمد  انسانی  روابط  و  عوامل  سایه  در  عوامل  این  همه  اما 
مدیریتی دانش محور و در بستر اقتصادی سالم و شفاف مولد خواهند 
بود. برخی واحدهای تولیدی منتظر یک جریان تامین مالی هستند تا به 
چرخه مناسب تولید برگردند. برخی بنگاه های دانش محور منتظر نگاه 
حمایتی از سوی دستگاه های متولی هستند تا ایده خود را پیاده سازی 
از این موقعیت ها و نیازسنجی ها در بسیاری  کنند. شناخت بسیاری 
اوقات به وسیله روابط عمومی ها و واحدهای همکار امکان پذیر می 
باشد. تولید کنندگان کاالهای استراتژیک و سایرتولید کنندگان باید تا 
حد امکان تحت حمایت سیاست های اقتصادی دولت باشند و روابط 
عمومی دستگاه های حمایتی از این حیث مسئولیتی مهم دارند.در تولید 
صرفا ابعاد فنی و تکنیکال مطرح نیست، بلکه ابعاد انسانی، سازماندهی 
و مدیریتی در جایگاهی مهم تر و استراتژیک  و راهبردی جا می گیرد. 
جایگاه تولید ویترین و برآیند توفیقات کشور در ابعاد علمی و اقتصادی 
می باشد . با رونق تولید است که عالوه بر اشتغال واحدهای فنی ، شاهد 
ایجاد موقعیت اشتغال زایی برای بازاریابان، حسابداران و مشاغل دیگر 
فراهم می شود و در واقع چرخه مشاغل مختلف حول مساله تولید شکل 
می گیرد. بهره گیری هنرمندانه و مدبرانه از همه امکانات تولید با توجه 
به رعایت الزامات زیست محیطی، برخاسته از عمق استراتژیک دانش 
و اقتصاد کشور می باشد. ترکیب عوامل و امکانات تولید اگر به شکلی 

باشد که در مجموع و در میان مدت و بلند مدت موجب تقویت حجم 
اندرکاران  تولید داخلی و ملی شود ، نشان دهنده آن است که دست 
برنامه ریزی توسعه در کشور آگاه به مولفه ها و شرایط محیط تولید در 
کشور و در سطح بین الملل می باشند.واحدهای روابط عمومی به عنوان 
رکن ارتباطی سازمانها نقشی بی بدیل در تبیین و پیاده سازی اهداف 
راهبردی شعار سال دارند. »رونق تولید« بعد دیگر بسیاری از شعارهای 
برای  انسجام کامل  از  اخیر است و مطمئنا شعارها  اقتصادی سالهای 
تحقق اهداف اقتصادی کشور برخوردار هستند. واحدهای روابط عمومی 
به واسطه نوع فعالیت شان از بسیاری از چالش ها و مسائل سازمان 
مطلع هستند. روابط عمومی ها طالیه داران پیشرفت اقتصادی کشور 
هستند. بسیاری از برنامه های راهبردی سازمانها نیز توسط واحدهای 
روابط عمومی مستند سازی می شود. روابط عمومی یکی از مهمترین 
کانال های ابالغ اسناد تحولی و راهبردی است. درست است در مرحله 
است  کشور  راهبردی  اسناد  از  برگرفته  که  راهبردی  اسناد  تدوین 
واحدهای مختلف سازمانی نقش دارند اما نقطه مشترک و کانونی همه 
اسناد و برنامه های راهبردی روابط عمومی می باشد. روابط عمومی به 
عنوان محوریت برگزاری نشست های تخصصی و همایش ها و کارگاه 
های گوناگون به همراه واحدهای مرتبط، تاثیر انکارناپذیر در انسجام و 

یکپارچه سازی مسیر و محتوای برنامه ها دارد.

در سال های مزین شده به نام رونق تولید، روابط عمومی ها عهده 
دار تکالیفی برای نقش آفرینی دستگاه های اجرایی می باشند. همگان 
های  چالش  تولیدی   واحدهای  و  کنندگان  تولید  که  دارند  اذعان 
متعددی پیش رو دارند. مجموعه چالش های تولید کنندگان به ویژه در 
بخش صنایع و کشاورزی  در هر بخش تخصصی باید در اسرع وقت 
توسط ارکان ارتباطی سازمانها شناسایی و مستند گردیده و برای رفع 
چالش ها و مسائل و نیز گشایش آنها راه حل های پایدار در نظر گرفت. 
هنر روابط عمومی در این است که منعکس کننده مشکالت و موانع 
تولیدی  واحدهای  در  و همچنین مشوق خالقیت  باشد  تولیدکنندگان 
باشد. تولید کنندگان از جمله اقشاری هستند که در دنیای رقابت شدید 
بین المللی و نیز برخی دسیسه های اقتصادی کشورهای معاند، ممکن 
است دچار آسیب پذیری شوند. حمایت از کاالهای تولیدی و کمک به 
روابط عمومی ها می  است که  از جمله خدماتی  ارتقای سطح کیفی 

توانند در آن نقش ایفا نمایند.
منبع: اینترنت

مقاالت علمی
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چرا قیمت جهانی کاغذ باال می رود؟

نوسان  و  است  چاپی  عملیات  هرگونه  برای  اصلی  عنصر  کاغذ 
قیمت آن بر کسب و کار چاپخانه ها و مشتریان آن ها تأثیر فراوانی 
می گذارد . بحران ویروس کرونا موجب تغییر و تحول چشمگیری 
 . است  شده  سازی  کاغذ  صنعت  تولید  فرایند  و  عملکرد  نحوه  در 
این تغییرات به سهم خود باعث نوسانات در قیمت کاغذ و عرضه و 

تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت کاغذ می شود . 

افزایش  را  کاغذ  قیمت  افزایش  عمده  دلیل  کارشناسان  و  ناظران 
قیمت خمیر کاغذ ، سوخت و حمل و نقل می دانند . افزایش قیمت 
مستقیم  ارتباط   ، مقصد  به  مبدا  کشورهای  از  کاغذ  ارسال  و  حمل 
ماه  در  کاغذ  سازندگان  از  بسیاری   . دارد  کرونا  های  محدودیت  با 
های اخیر قیمت های خود را افزایش داده اند . شرکت کاغذ سازی 
7 تا 11  ساپی قیمت مقوای بسته بندی و کاغذ های ویژه خود را 
درصد افزایش داده است . افزایش قیمت از اول آوریل سال 2021  

اعمال شده است . 

که  است  تولیدکنندگانی  جمله  از   )sonoco   ( سونوکو  شرکت 
است  داده  افزایش  درصد   6 را  خود  مقوای  های  رول  های  قیمت 
 ( پوشش   بدون  بازیافتی  مقوای  قیمت  افزایش  نیز  را  آن  دلیل   .
میتسوبیشی  سازی  کاغذ  شرکت   . است  کرده  ذکر   )uncoated
می   ماه  اول  از  است  کرده  اعالم  نیز   )  hitec mitsubishi  (
2021  پنج درصد قیمت کاغذهای چاپ جوهر افشان خود را افزایش 
feldmuehle  از سازندگان آلمانی عمده  خواهد داد . شرکت   

کاغذ لیبل نیز قیمت های خود را  8 درصد افزایش داده است .

 paper international  دیگر سازندگان عمده کاغذ از جمله
Domtar ، verso ،  و  Nd Paper   نیز همگی قیمت های 
افزایش  آینده  ماه های  یا طی  اند  داده  افزایش  یا  را  تولیدات خود 
در  خود  گزارش  ترین  تازه  در   moody شرکت    . داد  خواهند 
مورد دورنمای بازار جهانی کاغذ ، بسته بندی و محصوالت جنگلی 
ادعا کرده که این صنایع در طول سال 2021  بین 8 تا 10 درصد 
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افزایش درآمد خواهند داشت . علت آن هم صعود قیمت خمیر کاغذ، 
فیبر ، مواد شیمیایی ، سوخت و هزینه های حمل و نقل است . 

امریکای  در  کاغذ  صنایع  درآمد    moody گزارش  براساس 
خواهد  افزایش  درصد   7 تا   5 بین   2021 سال  در  اروپا  و  شمالی 
داشت در عین حال در منطقه آمریکای التین این افزایش بین 25 
قیمت خمیر  افزایش  آن هم  دلیل عمده   . بود  خواهد  درصد   30 تا 

است.  اوکالیپتوس  کاغذ 

تقاضا برای کاغذ در سال 2021 کماکان افزایش پیدا خواهد کرد ، 
زیرا خریداران به خاطر بحران کرونا هر چه بیشتر به صورت انالین 
مایحتاج خود را خریداری می کنند به همین خاطر تقاضا برای بسته 
 . کرد  خواهد  پیدا  افزایش  ای  فله  بندی  بسته  جای  به  تکی  بندی 
بسته  جایگزین  موارد  بسیار  در  کاغذی  بندی  بسته  حال  عین  در 
MOODY     به ثبات  بندی پالستیکی خواهد شد . در گزارش  
قیمت تیشو در سال 2021  اشاره شده است . در سال 2021 قیمت 
افزایش چشمگیری داشته است.  توالت  دستمال کاغذی و دستمال 

خمیر  قیمت  درصدی   25 افزایش  به  همچنین  گزارش  این  در 
 8 افزایش شامل کلیه  این   . اشاره شده است   2021 کاغذ در سال 
نوع مختلف خمیر کاغذ می شود . دالیل افزایش قیمت خمیر کاغذ 
تولید در سال  ، کاهش  ارزش دالر  ، کاهش  تقاضا در چین  ، رشد 
2020  و کاهش عرضه در سال 2021 و همچنین احتکار سازندگان 

عمده خمیر کاغذ بوده است . 

کاهش شدید پس از فراوانی 
در سال 2020 انبار تولیدکنندگان کاغذ مملو از کاغذ های فروش 
نرفته بود . دلیل آن هم کاهش شدید تقاضا برای کاغذ بود. ولی در 
اوایل سال 2021 تمام این کاغذ ها بفروش رسید و میزان موجودی 
پاسخگویی  برای   . کرد  پیدا  چشمگیری  کاهش  سازان  کاغذ  انبار 
 )coated  ( دار  پوشش  های  کاغذ  سازندگان   ، بازار  نیازهای  به 
ظرفیت خود را افزایش داده اند . با این حال از آنجا که تقاضا بیشتر 
توانند  می  و  دارند  را  باال  دست  کاغذ  سازندگان   . است  عرضه  از 

قیمت را افزایش دهند . 

تولیدات  قیمت  اند  کرده  اعالم  دار  پوشش  های  کاغذ  سازندگان 
اند و در سال جاری  افزایش داده  30دالر  را در هر تن حدود  خود 
نیز افزایشی بین  3 تا 10  درصد دیگر اعمال خواهد شد . افزایش 

قیمت شامل کاغذ های افست نیز می شود .

در مجموع دالیل افزایش قیمت کاغذ شامل موارد زیر 
می شود :

- قیمت خمیر کاغذ در ژانویه 2021 افزایش پیدا کرده بود و در ماه 
مارس تقریبا همه سازندگان کاغذ، قیمت های خود را افزایش دادند . 
- هزینه حمل و ارسال محموله های کاغذ و مواد شیمیایی در سال 
2020 افزایش پیدا کرده و در سال 2021 نیز این افزایش ادامه خواهد 
داشت . همین امر باعث افزایش قیمت کاغذ در سطح جهان می شود .

نقل محلی ولجستیک در سه ماهه چهارم  - هزینه های حمل و 
2020  بیش از 3.7 درصد رشد داشته و انتظار می رود در طول سال  
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2021  این هزینه  1.9  درصد دیگر افزایش پیدا کند . 
- شرکت های حمل و نقل بین المللی بخاطر توقف عملیات حمل 

نتوانستند به موقع محمله های خود را به مقصد برسانند.  و نقل 
با   )coated  ( دار  پوشش  های  کاغذ  عمده  کنندگان  تولید   -
برای کاغذ  تقاضا  انتظار میرود  و  100 درصد ظرفیت کار می کنند 
های پوشش دار در سال 2021  حدود 6 درصد افزایش پیدا کند . 
- نسبت عملیاتی کاغذ های غیر پوشش دار ) UFS( در سه ماهه دوم 
سال 2021 به 94 درصد می رسد که بیشتر از 92 درصد معمول است. 
و  انتخاباتی  های  فعالیت  علت  به    UFS های   کاغذ  قیمت   -
تقویت  مدارس  از  برخی  بازگشایی  و  کار  به محل  بازگشت محدود 
شده در عین حال به علت افزایش قیمت خمیر کاغذ و هزینه های 
سازندگان کاغذ و عوامل دیگر انتظار می رود قیمت  UFS   باز هم 
افزایش پیدا کند. تقاضا برای این کاغذ ها نیز رو به افزایش است . 

در حالی که انبارهای سازندگان کاغذ تقریبا خالی است ، انبارهای 
نظر  به  خاطر  همین  به   . است  پر  کاغذ  کنندگان  توزیع  و  دالالن 
با واسطه ها و دالالن بجای خرید  می رسد در حال حاضر معامله 
مورد  این  اینکه  گو   . بیاید  در  آب  از  تر  ارزان  کارخانه  از  مستقیم 
تا حد زیادی بستگی به نوع ، حجم و اندازه کاغذ مورد نیاز دارد . 

از همیشه  کرافت گرانتر 
را  قیمت  افزایش  بیشترین  کرافت  کاغذ   ، کاغذ  انواع  میان  در 
تجربه کرده است . از ماه ژانویه 2020  تاکنون کاغذ کرافت بیش 
از 70 درصد گران تر شده است . از کاغذ کرافت برای تولید مقوای 

کنگره ای ) کارتن ( استفاده می شود . این افزایش قیمت به سهم 
FMCG خواهد شد . در حال  خود باعث افزایش قیمت کاالهای  
و  بپردازند  مقوا  بابت  بیشتری  هزینه  باید  کارتن  سازندگان  حاضر 
مصرف  به  را  قیمت  افزایش  این  خود  سهم  به  نیز  ها  آن  طبیعتأ 
کووید   ، کرافت  کاغذ  تولیدکنندگان   . کرد  خواهند  منتقل  کنندگان 
سوی  از   . دانند  می  قیمت  افزایش  این  اصلی  عامل  را  قرنطینه  و 
دیگر کاهش کاغذ های باطله برای بازیافت نیز عامل دیگری برای 

گرانی کاغذ کرافت است . 

چین عامل گرانی ؟
سراسر  از  زیاد  حجم  در  را  باطله  کاغذ  است  چندی  چین  کشور 
وارد  یافته  توسعه  کشورهای  دیگر  و  اروپا   ، آمریکا  جمله  از  جهان 
می  استفاده  بازیافتی  کاغذ  تولید  برای  ها  کاغذ  این  از   . کند  می 
شود . با این حال به تازگی چین واردات کاغذ های باطله را ممنوع 
کاغذ  تولید  برای  اولیه  مواد  کاهش  باعث  امر  همین  و  است  کرده 
در چین شده است . برای جبران کمبود چین کاغذ کرافت در حجم 
و  کاغذ  خمیر  به  و  کرده  بازیافت  را  آن  تا  میکند  وارد  هند  از  باال 

الیاف مورد نیاز برای تولید کاغذ تبدیل کند . 

همین امر باعث افزایش قیمت کاغذ کرافت در سراسر جهان شده 
است . در هر حال  به نظر می رسد در سال  2021 افزایش قیمت 
کاغذ ادامه پیدا کند و این افزایش قیمت ناگزیر به مصرف کنندگان 
منتقل می شود که به سهم خود پدیده خوبی نمی تواند باشد ، آن 

هم در حالی که ویروس کرونا هنوز قربانی می گیرد.
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شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

اخبار سندیکا

با پیگیری های مستمر سندیکا ، کارگروهی متشکل از دفتر صنایع سلولزی وزارت صمت ، سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران و دفتر 
حفاظت آب و خاک سازمان محیط زیست تشکیل شد.

در راستای سیاست های آموزشی کمیسیون آموزش و کمیسیون فنی سندیکا ، دوره های آموزشی کاربردی بهینه سازی کاغذتولیدی بازیافتی 
بازیافت پسماند در صنایع کاغذسازی)خانم دکتر اکبری(،  با رویکرد بهبود عملکرد مکانیکی ماشین آالت )آقای دکتررهنما(، برخی روش های 
پتانسیل های استفاده از نانوذرات و آنزیمها برای بهبود ویژگیهای خمیرOCC )آقای دکتر اسدپور(، مدیریت آب و پساب در کاغذسازی )آقای دکتر 
همزه(، Coating کاغذ خصوصا کاغذ قهوه ای) آقای دکتر موسوی( در محل چهارمین نمایشگاه کاغذ و مقوا برگزار شد که با استقبال بسیار 
خوب همکاران و دست اندرکاران صنعت روبرو شد.الزم به ذکر است فایل های ارائه شده در این دوره ها در دبیرخانه سندیکا موجود می باشد.

چهارمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آالت وابسته از تاریخ 31 خردادماه  لغایت 3 تیرماه 1400 برگزار 
بود. کشور  سلولزی  اندرکاران صنعت  دست  همه  و  کاغذومقوا  تولیدکنندگان  سندیکا،  اعضای  میزبان  همیشه  همانند  سندیکا  غرفه  و  شد 

می  بندی  بسته  کاغذ  بندی  گرید  کمیسیون  این  روزهای  این  بررسی  مورد  اصلی  موضوع  و  گردید.  برگزار  سندیکا  فنی  کمیسیون  جلسات 
موضوعات  بررسی  آماده  فنی سندیکا  کمیسیون  دبیرخانه  باشد.ضمنا  می  تولیدی همکاران  کاغذ  سامان دهی  و  بندی  دسته  با هدف  که  باشد 

باشد. به اعضای محترم سندیکا می  ارائه خدمات مشاوره  و مشکالت فنی و 

پیگیری سندیکا جهت تسهیل سازی واردات آخال

برگزاری دوره های آموزشی 

حضور در چهارمین نمایشگاه کاغذومقوا

برگزاری جلسات کمیسیون فنی

اخبار سندیکا
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شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

سلولزی  فرآورده های  مقوا،  کاغذ،  بین المللی  نمایشگاه  چهارمین 
در   1400 تیرماه  سوم  تا  خرداد   31 روزهای  وابسته  ماشین آالت  و 
گفته  به  شد.  برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  محل 
فضایی  در  رویداد  این  نمایشگاه،  برگزاری  ستاد  رئیس  امیدی  رضا 
به وسعت 10 هزار مترمربع در سه سالن و با حضور حدود 70 شرکت 
با نمایشگاه پارسال رشد 100 درصدی  برگزار گردید که در مقایسه 
یافت.  حضور  آن  در  نیز  هندی  ماشین ساز  شرکت  یک  و  داشت 
عضو  شرکت های  و  مقوا  و  کاغذ  تولیدکنندگان  سندیکای  همچنین 

امسال داشتند. نمایشگاه  از  پررنگ و حمایت ویژه ای  آن، حضور 

با  خردادماه   31 دوشنبه  روز  صبح  رویداد  این  افتتاحیه  مراسم 
وزارت  صنایع  امور  معاون  نیارکی  صادقی  مهدی  مهندس  حضور 
دفتر  مدیرکل  محرابی  افسانه  مهندس  تجارت؛  و  معدن  صنعت، 
و  مدیره  هیئت  وزارتخانه؛  این  سلولزی  و  پوشاک  نساجی،  صنایع 
از  جمعی  و  ایران؛  مقوای  و  کاغذ  تولیدکنندگان  سندیکای  دبیر 
تولیدکنندگان و فعاالن صنایع کاغذ و سلولزی کشور برگزار گردید. 

صادرات بیش از 100 میلیون دالری محصوالت سلولزی
و  معدن  وزارت صنعت،  امور صنایع  معاون  مراسم،  این  جریان  در 

تجارت از صادرات بیش از 100 میلیون دالری محصوالت سلولزی 
98 خبر داد. مهدی  در سال گذشته و رشد تولید آن نسبت به سال 
گذشته  دهه  یک  با  مقایسه  در  صنعت  این  افزود:  نیارکی  صادقی 
قبل  سال   10 تا  نمونه  طور  به  است،  داشته  قابل توجهی  تغییرات 
محصول  این  صادرکننده  امروز  اما  بودیم  تیشو  کاغذ  واردکننده 
تجهیزات  انواع  پیش  دهه  یک  تا  همچنین  داد:  ادامه  وی  هستیم. 
بلکه  شده،  تامین  داخل  نیاز  تنها  نه  امروز  اما  می شد  وارد  کشور  به 
را  اتفاقات خوبی  بسته بندی  و کاغذ  انواع کاغذ  راستای صادرات  در 

هستیم. شاهد 

با  و  امروز  کرد:  خاطرنشان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
تامین  بر  عالوه  انجام شده  ظرفیت سازی های  و  دولت  حمایت های 
هنوز  حال  این  با  گفت:  وی  می شود.  صادر  تولید  مازاد  داخل،  نیاز 
هر  هستیم،  کننده  وارد  تحریر  و  چاپ  کاغذ  مانند  اقالم  برخی  در 
این  تولید  دنبال  به  سرمایه گذاران  برخی  گذشته  سال های  در  چند 
موفق  و  شد  گرفته  تعرفه  مکانیسم  جلوی  اما  بودند،  محصوالت 
سال هاست  داشت:  بیان  نیارکی  صادقی  نشدند.  کار  این  انجام  به 
اما  می شود،  خرج  تحریر  و  چاپ  کاغذ  واردات  برای  کشور  ارز  که 
سرمایه گذاران برای ساخت داخل آن آمادگی کامل دارند. این مقام 

چهارمین نمایشگاه بین المللی کاغذ و مقوا برگزار شد
گردهمایی فعاالن صنایع کاغذ و سلولزی کشور

بولتن سندیکا
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فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

بسته بندی  کاغذ  و  دیواری  کاغذ  زمینه  در  داشت:  اظهار  مسئول 
واردکننده  اندازه ای  تا  هنوز  دارد(،  نیاز  خاصی  فناوری  )که  تتراپک 
آنها  خودکفایی  راستای  در  خوبی  سرمایه گذاری های  البته  هستیم، 
همه  تعامل  و  کمک  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی  است.  شده  انجام 
دستگاه ها از جمله وزارت ارشاد و حمایت رسانه ها، تنها قلم وارداتی 
بتوانیم  و  شود  داخلی سازی  است  تحریر  و  چاپ  کاغذ  که  امروز 

کنیم. تولید  خودمان  را  کتاب هایمان 
کاغذ  تولید  عمده  امروز  شد:  یادآور  صنعت  وزیر  معاون 
منظور  این  به  می شود،  انجام  کشور  در  باطله  کاغذهای  از 
قیمت  با  کاغذها  این  و  گرفته  شکل  کشور  در  بازیافت  چرخه 
ظرفیت  وی،  می شود.  خریداری  جمع آوری کنندگان  از  مناسب 
تن  هزار   200 و  میلیون  پنج  را  مقوا  و  کاغذ  صنعت  منصوبه 
اعم  زنجیره  این  کل  در  واحد   600 و  یک هزار  که  کرد  عنوان 
است. گرفته  شکل  مقوا  و  کاغذ  صنایع  بهداشتی،  سلولزی،  از 
کاغذ  انواع  و  تیشو  تولید  در  گذشته  سال  گفت:  نیارکی  صادقی 

ماهه  دو  در  بسته بندی،  کاغذ  زمینه  در  و  داشتیم  رشد  بسته بندی 
امسال بیش از 700 هزار تن تولید انجام شد. وی بیان داشت: کاغذ 
تولید صنعتی کشور است و هر  کارتن و مقوا منعکس کننده وضعیت 
انجام  تولید  و  سرمایه گذاری  و  باشیم  داشته  رشد  بخش  این  چقدر 
است. صادقی  فعالیت ها  مثبت سایر رشته  نشان دهنده وضعیت  شود، 
ماده  تامین  خصوص  در  ایرنا  خبرگزاری  به  پاسخ  در  همچنین 
مربوط  زمینه  این  در  مشکالت  عمده  کرد:  خاطرنشان  آخال  اولیه 
پروتکل های  رعایت  در  سختگیری  و  زیست محیطی  مشکالت  به 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  امیدواریم  که  است  مربوطه 
کند. تسهیل  را  بخش  این  در  کافی  اولیه  مواد  تامین  تمهیداتی 

فعالیت 120 کارخانه در زمینه تولید کاغذ در کشور
مقوای  و  کاغذ  تولیدکنندگان  سندیکای  رئیس  ارتباط،  همین  در 
ایران نیز با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی کاغذ و 
مقوا اعالم کرد: ساالنه 1.6 میلیون تن کاغذ در کشور تولید می شود 

بولتن سندیکا
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شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

می شود.  آن صادر  مابقی  و  است  داخلی  نیاز  از  بیش  درصد   40 که 
دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی در نشست خبری پیش از برگزاری 
توسعه ای  منظر شاخص های  از  هم  کاغذ  کرد:   خاطرنشان  نمایشگاه 
توسعه یافتگی  میزان  سنجش  برای  شاخصی  هم  و  است  توجه  مورد 
تن  هزار   850 به  ساالنه  افزود:  وی  است.  کشور  یک  در  فرهنگی 
کاغذ بسته بندی نیاز است و حدود 2.8 میلیون تن مجوز تولید کاغذ 

در کشور صادر شده است.

 1.6 بیان کرد: ساالنه  رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا 
نیاز  از  بیش  40 درصد  تولید می شود که  میلیون تن کاغذ در کشور 
اظهار  گلپایگانی  روغنی  می شود.  صادر  آن  مابقی  و  است  داخلی 
دنبال  به  جامعه  برای  عمومی  منفعت  شود،  اجرایی  برجام  اگر  کرد: 
دارد، اما اگر منجر به باز شدن درهای کشور به روی واردات شود، 
آسیب زا خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: به عنوان رئیس کمیسیون 
رفع  و  تسهیل  ستاد  متعدد  جلسات  در  ایران،  بازرگانی  اتاق  صنایع 

این  از  را  خود  نگرانی  مختلف،  مسئوالن  با  جلسه  و  تولید  موانع 
شدیم. مناسب  تمهیدات  اندیشیدن  خواستار  و  کردیم  عنوان  مسئله 

روغنی خاطرنشان کرد: اکنون 120 کارخانه در زمینه تولید کاغذ در 
کشور فعالیت دارند که به جز تامین ماده اولیه آخال، با مشکل خاصی 
هر  ارز،  تخصیص  و  تامین  درخصوص  ادامه داد:  وی  نیستند.  مواجه 
چند تا چهار ماه پیش مشکالت جدی برای همه صنایع وجود داشت، 
دارد. وجود  اولیه  مواد  تامین  برای  آزاد  و  نیمایی  ارزهای  اکنون  اما 

 
و  خوب  فناوری های  تامین  را  زمینه  این  در  توفیق  دلیل  وی، 
شده  موجب  که  کرد  عنوان  کشور  در  جهان  روز  آالت  ماشین 
به  گذشته  سال های  در  مازندران  کاغذ  و  چوب  نظیر  کارخانه ای 

باشد. داشته  صادرات  انگلستان  و  آلمان،  فنالند 

در  خاطرنشان کرد:  مقوا  و  کاغذ  تولیدکنندگان  سندیکای  رئیس   

بولتن سندیکا
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شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

که  است  تن  هزار   380 به  نزدیک  سالیانه  نیاز  تحریر،  کاغذ  زمینه 
ایجاد شده است.  برای آن  180هزار تن ظرفیت  فقط 

وی، حمایت نکردن دولت های گذشته در این زمینه را دلیل میزان 
کم تولید نسبت به نیاز کشور عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال 9 
نمی شود،  اخذ  وارداتی  کاغذهای  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد 
ارز  تخصیص  همچنین  می شود،  گرفته  داخلی  تولیدات  از  اما 
ارزان قیمت سبب رونق گرفتن واردات در سال های گذشته شده بود. 
روغنی گلپایگانی تصریح کرد:  اکنون سرانه مصرف انواع کاغذ در ایران 
22 کیلوگرم، در اروپا 55 کیلوگرم و در آمریکا 160 کیلوگرم است.

کاغذ  سالیانه  مصرف  مقوا  و  کاغذ  تولیدکنندگان  سندیکای  رئیس 
کتاب درسی را 40 هزار تن عنوان کرد و افزود: سالیانه 120 هزار 
این  در  تولید  اما  می شود،  مصرف  کشور  در  بهداشتی  کاغذ  تن 
اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس  است.  تن  هزار   200 از  بیش  عرصه 

در  گفت:  نیز  صنعت  این  به  وابسته  ماشین آالت  درخصوص  ایران 
این  در  فعال  بزرگ  و  متوسط  صنایع  برای  نیاز  مورد  ماشین آالت 
صنعت، هیچ مزیتی برای بومی سازی در داخل نداریم و 100 درصد 
به ویژه  کوچک  صنایع  در  حال  این  با  هستند،  وارداتی  ماشین آالت 
صنایع سلولزی امکان ساخت و داخلی سازی ماشین آالت وجود دارد. 
و  کاه  چوب،  سنگ،  از  کاغذ  تولید  کشورمان  در  کرد:   تصریح  وی 
کلش، ساقه نیشکر و مواد بازیافتی انجام می شود، اما اقبال عمومی 
در جهان حرکت به سمت تولید کاغذ از مواد بازیافتی )OCC( است.

قوانین سختگیرانه زیست محیطی  یادآور شد:  روغنی در عین حال 
سبب شده تا برای واردات آخال )ضایعات کارتن و کاغذ( با مشکل 
مواجه باشد، اکنون سالیانه 900 هزار تن آخال داخلی مورد استفاده 
آن  عمده  که  شود  وارد  باید  تن  میلیون  یک  حدود  و  می گیرد  قرار 

وارد می شود. اروپا  و حتی  ترکیه  افغانستان،  از  عراق، همچنین  از 

بولتن سندیکا
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شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

نوع تولیداتشماره تماسنام مدیر عاملنام شرکتردیف

تولید دستگاه های ازن ژنراتور46876992آقای بهشتی ازن سازان پاسارگاد 1
کاغذ شبه کرافت از ضایعات88848430آقای راسخ افرنگ نور2
تولید رنگ کاغذ سازی88010477آقای وهاب زاده الوان ثابت 3
کاغذ تست الینر 01144782071آقای کاظمی آمل چوکا 4
تولید مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا 88041547آقای حسینی اصفهان بدر 5
ماشین آالت کاغذ سازی 88775844آقای امیدیآینده اندیشان رادینا 6
مقوای دوبلکس88828580آقای کیخسروی خمیرو کاغذ اترک7
انواع دستمال ) تیشو ( 88758368آقای یعقوبیآوا سلولز 8
کاغذ فلوتینگ04436523597آقای گلشن دوست بهسازان صنعت خوی 9

کاغذ کرافت 07144454525آقای واعظ پور کاغذ بیدستان 10
شبه فلوتینگ03132756203آقای صلصالبه کاغذ اصفهان 11
کاغذ فلوتینگ04442323214آقای محمدنژادکاغذ سازی بنیامین 12
کاغذ روکش شده ) جهت ظروف یکبار مصرف (88109092آقای عطاریان پیشرو کاغذ نگار پارس 13
کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای و فلوتینگ 01132022982آقای احمدی پویاایش مازند 14
خمیر مواد سلولزی برای قالب گیری مواد غذایی و 88504285آقای فداییپارس طبیعت سلولز 15

بهداشتی 
1-کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای - 2- کاغذ و مقوای 66596425آقای وحید کرامتی دنا سلولز16

الینر یک رو سفید 
کاغذ شبه کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 04132886955آقای قیچی ساز پاک رول جام 17
کاغذ مخصوص ساخت صافی 86070334آقای فتحعلی خانیپارس تاپکو 18
کاغذ –ورق – سلولز 05133210468آقای سید مهدی جعفریپارس کاغذ مشهد 19
کاغذ کاربن لس 77620746آقای سحرخیزصنایع پوشش کاغذ البرز20
کاغذ چاپ و تحریر از باگاس – فلوتینگ از کاغذ باطله –88735376آقای موذنیصنایع کاغذ پارس 21

کاغذ جهت ظروف یکبار مصرف کاغذی
فلوتینگ از کاغذ باطله- ورق کارتن چند ال 05134690026آقای مفیدی پارت پاپیروس 22
کاغذ غیر قابل نفوذ در مقابل چربی- کاغذ مخصوص 05134693444آقای باالزاده پارت سلولز فریمان 23

ساخت صافی –مقوای مخصوص هسته ترانس
دستمال کاغذ جعبه ای – کاغذ توالت – دستمال حوله 88516799آقای بصیری پارسیان حریر البرز 24

ای کاغذی
پر اکسید هیدروژن88516799آقای بصیری نیکان پایش البرز25
کاغذ فلوتینگ –کاغذ و مقوای الینر یک رو سفید- کاغذ 05131532آقای ابراهیم زاده پردیس کاغذ پاژ و پارسیان 26

و مقوای کرافت یک رو سفید
کاغذ و مقوای تست الینر – کاغذ مقوای الینر سفیده 26645794آقای سلیمانیپیشگامان صنعت کاغذ 27

نشده 
کاغذ و مقوای الینر قهوه ای – فلوتینگ از کاغذ باطله 01134759653آقای فالحتی پارس کاغذ نکا 28
واردات اقالم پوششی و قطعات یدکی ماشین کاغذ 88102335آقای طهرانی پارسه فرساد آریا 29
کاغذ کاربن لس – کاغذ روکش شده – فرم های رایانه 33994542آقای حاجیان  مجتمع تهران پیوند 30

ای بهم پیوسته 

کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاغذ باطله03146412451آقای حمیدرضا عربیان  کیمیا کاغذ نقش جهان 31
واردات اقالم پوششی – قطعات یدکی ماشین کاغذ03432437936آقای جهانشاهیتدارک صنعت کاغذ کرمان 32
کاغذ چاپ و تحریر88715301آقای سعیدی چوب و کاغذ مازندران 33

اعضای سندیکا
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از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(

نوع تولیداتشماره تماسنام مدیر عاملنام شرکتردیف

کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای 66091756آقای زمانی فرچوب و کاغذ ایران ) چوکا ( 34
کاغذ و مقوای تست الینر 08134586262آقای رنجبراندیانا کاغذ همدان 35
طرح، ساخت، نصب و راه اندازی خطوط کاغذ و مقوا44477864آقای حضرتی دینامیک پایش صنایع آذربایجان 36
کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای - فلوتینگ از کاغذ باطله 01144661893آقای نوابی پاژ سلولز آریا 37
کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای –فلوتینگ از کاغذ باطله –41248آقای پایداری راشا کاسپین ایرانیان 38

کاغذ و مقوای الینر یک رو سفید –کاغذ و مقوای کرافت الینر 
قهوه ای 

تولید رنگ کاغذ سازی 88990897آقای نوری سوبرارزین 39
ورق کارتن چند ال 02832884009آقای فرزانه سبالن سلولز 40
کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای 03532721685آقای دهقان سیمین کاغذ یزد 41
کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای 03152374570سرکار خانم شیداییسایان گستر ایرسا 42
کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای – فلوتینگ از کاغذ باطله – 03132227456آقای عکاف زاده سپهر کاغذ اسپادانا 43

کاغذ و مقوای الینر قهوه ای 
طراحی و ساخت ماشین االت کاغذ سازی 04134219081آقای حبیب زاده شیمی پژوهش صنعت 44
کاغذ فلوتینگ از ضایعات 01132633952آقای احمدی کاغذ سازی احمدی 45
کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای – کاغذ کرافت و شبه 03537272645آقای مومنین کاغذ کار کسری 46

کرافت – فلوتینگ از کاغذ باطله – خدمات برش و بسته بندی 
تولید مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا03134620755آقای صافی کاغذ و مقوای صافی 47
کاغذ فلوتینگ و کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 03433386124آقای ساالری کاغذ و مقوای کرمان 48
کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای – فلوتینگ از کاغذ باطله – 66091524آقای اسفندیاری صنایع کاغذ سازی کاوه 49

کاغذ و مقوای الینر قهوه ای 
کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاغذ و مقوا 03153323243آقای جبروتیان کاج سلولز سپاهان 50
تولید کاغذ فلوتینگ و کرافت و تست الینر03133690182آقای صلصال کاغذ سازی صلصال 51
تولید رنگ مخصوص کاغذ سازی 88481894آقای اقوام بکایی کیمیا پایش تارا 52
فلوتینگ از کاغذ باطله 03537283870آقای مهرداد کیان آریانا کویر یزد53
کاغذ مقوای تست الینر قهوه ای 02634483347آقای امین پور کاغذ کار کاسپین 54
کاغذ کرافت برای کیسه های با ظرفیت باال قهوه ای88738285آقای میر کریمی گلستان کاغذ پرشیا 55
کاغذ های بهداشتی ) تیشو ( 26645794آقای سلیمانی گلپونه پارس56
کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 08132355434آقای حاتمی لوح زرین مالیر 57
شانه تخم مرغی – مقوا 66940865آقای عبدی مقواسازی شرق 58
تولید فلوتینگ و کرافت 03145836493آقای صلصالمیثم کاغذ 59
کاغذ و مقوای تست الینر یک رو سفید – فلوتینگ از کاغذ 03532721097آقای ساالری مدرن کاغذ صنعت سبز 60

باطله – کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای 
کاغذ توالت و.... ) انواع تیشو ( 42354000آقای ابول نژادیان مارینا سان 61
تولید ورق و ظروف مقوایی 62

نیشابور 
کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 05143268344آقای موسوی 

تست الینر و فلوتینگ56547758آقای مومنی مهر آئین پارس63
کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 02334553366آقای طبیب زاده کاغذ نیل گرمسار 64
کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای –فلوتینگ از کاغذ باطله – 07143417071آقای واعظ پور نگین کوثر پارس 65

کاغذ و مقوای الینر قهوه ای 
فرم های رایانه ای بهم پیوسته – خدمات برش و بسته بندی 88593234آقای وحیدی فرنوین پیوست پاسارگاد66

کاغذ 

اعضای سندیکا



از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(



مشترک محترم و فرهیخته نشریه صنعت سبز سلولز
با سالم و تقدیم احترام

به پیوست یک جلد نشریه »صنعت سبز سلولز« وابسته به سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران 
تقدیم حضور می گردد. 

استدعا دارد در راستای اعتال و ارتقای سطح آگاهی و رشد اطالعاتی فعاالن صنعت سلولزی کشور و صنایع 
وابسته، ضمن ارسال مطالب، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود به دفتر شورای سیاست گذاری این نشریه، 
خواهشمند است به منظور استمرار انتشار این نشریه که تنها نشریه رسمی تخصصی دارای مجوز صنعت 

کاغذ و مقوای کشور می باشد، از حمایت های همه جانبه خود نشریه را بهره مند فرمایید.

با سپاس
نیما بصیری، سردبیر 



از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(



از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(



از بازیافت تا کاغذ بسته بندی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه )سهامی عام(
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