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سخن سردبیر

نیما بصیــری

در هفته های نخستین فعالیت دولت سیزدهم شاهد مجموعه از تحرکات جدید 
در عرصه دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور بوده ایم که از آنجمله می توان 
از  تعدادی  مقامات  با  دیدار  و  بغداد  کنفرانس  در  خارجه  امور  وزیر  به حضور 
کشورهای همسایه، حضور رئیس جمهور محترم در اجالس شانگهای و متعاقبا 
انتشار خبر پذیرش سند عضویت ایران در سازمان اقتصادی شانگهای اشاره 
کرد. بسیاری از تحلیلگران این تحرکات را در راستای سیاست جدید کشور 
مبنی بر برقراری دیپلماسی آسیامحور و تقویت ارتباط با همسایگان ارزیابی 
می کنند که البته برای ثمربخش شدن این تالش ها و انعکاس آنها در افزایش 
صادرات  رشد  متعاقبا  و  همسایه  کشورهای  با  اقتصادی  و  تجاری  مراودات 
کشور، مسیر طوالنی و چالش های فراوانی در پیش است. در واقع، با وجود 
و همکاری های  مبادالت  افزایش  برای  منطقه  لفظی کشورهای  تمایل  ابراز 
اقتصادی با کشورمان، مسائل مهمی همچون تحریم های اقتصادی در حوزه 
سرنوشت  و  ایران  هسته ای  مسئله  خارجی؛  تجارت  و  بانکی  پولی،  مسائل 
برجام؛ پذیرش یا عدم پذیرش FATF، سیاست های منطقه ای ایران و وجود 
عنوان  به  مختلف،  در حوزه های  برخی کشورهای همسایه  با  منافع  تعارض 
موانع و چالش های اصلی در مسیر توسعه روابط اقتصادی با همسایگان مطرح 
هستند که حل و فصل هرکدام از آنها نیز قطعا به چندین ماه زمان نیاز دارد. 

بر همین اساس، با وجودی که تحرکات منطقه ای اخیر ایران به عنوان گام 
قلمداد  مثبت  امری  جهانی،  تجارت  به عرصه  بازگشت کشور  برای  نخست 
می شود اما تا زمانی که این تالش ها  به دستاوردهای عملی و ملموس برای 
اقتصادی مستمر و  افزایش صادرات غیرنفتی و رشد  از جمله  اقتصاد کشور 
اقدامات قضاوت کرد. این  بد  پایدار منجر نگردد، نمی توان در مورد خوب و 

مسئله مهم دیگر، لزوم توجه دولت و مسئوالن محترم به موانع و مشکالت 
داخلی در حوزه اقتصاد و محیط کسب وکار کشور است که به موازات تالش های 
دولت برای تقویت روابط اقتصادی خارجی و رفع تحریم ها، باید مورد توجه جدی 
قرار بگیرد. امروز چند چالش مهم و بسیار اثرگذار پیش روی اقتصاد کشور قرار 
دارد که در صورت عدم توجه به آنها، می تواند تاثیرات منفی بر وضعیت فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی و عامه مردم برجای بگذارد. یکی از این مسائل، 
کسری بودجه شدید دولت است که چگونگی تامین و جبران آن به یک چالش 
جدی برای دولت تبدیل شده است. بر اساس آمار و اطالعات موجود، در چهار 
ماهه ابتدای سال جاری تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده و کسری 
بودجه کل سال 1400 رقمی در حدود 400 هزار میلیارد تومان برآورد می گردد. 
مطمئنا این مسئله فشار مضاعفی را به نرخ ارز وارد خواهد کرد و اگر دولت برای 
جبران این کسری به سمت استقراض از منابع بانک مرکزی )چاپ پول( روی 

بیاورد، می تواند به تشدید رشد نقدینگی و متعاقبا افزایش نرخ تورم در ماه های 
آینده منجر گردد که همه این موارد به معنای فشار به بنگاه های تولیدی، افزایش 
هزینه های تولید و تضعیف بیشتر قدرت خرید عموم مردم و به تعبیر بهتر، تشدید 
رکود تورمی در اقتصاد کشور خواهد بود. حال چنانچه دولت هم بخواهد به 
منظور جلوگیری از ایجاد تورم و افزایش قیمت ها، به قیمت گذاری دستوری 
و سیاست سرکوب بازار روی بیاورد، قطعا این سیاست عالوه بر تبعات مخرب 
بلندمدت، کاهش سودآوری و افزایش فشار به واحدهای تولیدی و احتماال کاهش 
ظرفیت تولید یا حتی تعطیلی گروهی از بنگاه های اقتصادی مخصوصا واحدهای 
کوچک و متوسط تامین کننده نیازهای مصرفی مردم را به دنبال خواهد داشت.

بر همین اساس، آنچه که باید به عنوان اولویت اصلی دولت در ماه های آینده 
مدنظر قرار بگیرد، تالش برای افزایش درآمدهای کشور از طریق ارتقای صادرات 
غیرنفتی، افزایش صادرات نفت از طریق رایزنی های بین المللی، کاهش هزینه ها 
مالی،  و  پولی  انضباط  سیاست  اجرای  با  غیرضرور  مخارج  در  و صرفه جویی 
حمایت از بنگاه های صادراتی از طریق کاهش یا حذف موانع و محدودیت های 
تجاری نظیر پیمان سپاری ارزی، افزایش درآمدهای مالیاتی البته با حذف برخی 
معافیت های غیرضرور بنگاه های دولتی و نهادهای خاص و گسترش پایه های 
مالیاتی به جای فشار به تولیدکنندگان شناسنامه دار، کاهش بوروکراسی ها و موانع 
کسب وکار از پیش پای تولیدکنندگان بخش خصوصی در راستای ارتقای تولید 
و اشتغال در سطح کشور، تالش برای احیای واحدهای تولیدی-صنعتی راکد و 
نیمه تعطیل از طریق انجام اصالحات مدیریتی و پرداخت تسهیالت بلندمدت و 
مواردی از این دست می باشد که در صورت تحقق این موارد، می توانیم شاهد 
افزایش درآمدهای دولت به شیوه ای غیرتورمی و بهبود شرایط تولید و اشتغال در 

سطح کشور با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی باشیم.

البته شکی نیست که در کنار همه این اقدامات، تالش حداکثری برای رفع 
تحریم ها از طریق مذاکرات احیای برجام یا هرگونه توافق دیگر، باید به عنوان 
دغدغه جدی و اساسی دولت )و نه یک موضوع حاشیه ای( مطرح باشد تا هرچه 
سریع تر سایه تحریم های ظالمانه از سر اقتصاد کشور و عموم مردم و فعاالن 
اقتصادی برداشته شود. در پایان، امید است دولت محترم و تیم اقتصادی و سیاسی 
آن با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه و مبتنی بر وضع موجود کشور، مجموعه ای 
از اقدامات هماهنگ و منسجم را در راستای رفع تحریم ها و بهبود مناسبات 
اقتصادی و سیاسی کشور با کل دنیا، تنش زدایی و اصالح روابط با کشورهای 
همسایه، بهبود محیط کسب وکار داخلی و رفع موانع تولید و کاهش فشارهای 
اقتصادی موجود، انجام دهند و از هرگونه رویکرد شعاری و آرمان گرایانه که صرفا 

به تشدید فشارها و تنش های موجود منجر خواهد شد، پرهیز نمایند.

گام های دولت جدید برای احیای اقتصاد کشور
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تاریخچه:
در حالت کلی می توان عنوان کرد که بسته 
کاغذ  تاریخ  اندازه  به  قدمتی  کاغذ،  با  بندی 
که  سمرقند  کارخانه  از  بعد  ایران  در  دارد. 
اولین کارخانه  اداره می شد،  توسط چینی ها 
کهریزک  در   1۳28 سال  در  سازی  کاغذ 
برای  را  باطله  های  کاغذ  که  شد  احداث 
از  بعد  کرد،  می  استفاده  مقوا  و  کاغذ  تولید 
آن تعدادی واحد تولیدی دیگر در سایر نقاط 

ایران به وجود آمد.
 1۳4۹ سال  در  ایران  مدرن  کارخانه  اولین 
کاغذ  تولید  برای  خوزستان«  تپه  »هفت  در 
نیشکر  تفاله  از  استفاده  با  تحریر  های 

)bagasse( احداث شد. 

انواع کاغذ بسته بندی:
کاغذ  از:  عبارتند  بندی  بسته  در  استفاده  مورد  کاغذ  انواع 
کاغذ    - فلوتینگ  کاغذ   - وایت(  )تاپ  سفید  کاغذ   - کرافت 
ایندربورد.  الینر و تست الینر -  مقوای پشت طوسی -  مقوای 
تفاوت  درباره  صحبتی  وبینار،  این  زمان  محدودیت  به  توجه  با 
اکتفا  نکته  این  بیان  به  نمی شود و صرفا  انواع کاغذ مطرح  های 
خمیر  از  یادشده  کاغذهای  از  برخی  تولید  برای  که  کنم  می 
کاغذ  بازیافت  از  ناشی  خمیر  از  دیگر  برخی  تولید  برای  ویرجین، 
و برای دسته دیگر از ترکیب هر دو گونه خمیر استفاده می شود.

اصلی: مبحث 
از دید ما به عنوان تولیدکننده کاغذ، صنعت سلولزی - که تولید 
کاغذ،  و  استراتژیک  صنعت  یک   - است  آن  مجموعه  زیر  کاغذ 

یک کاالی استراتژیک است. از کاال و صنعت استراتژیک، تعاریف 
کاالیی  واقع  در  استراتژیک  کاالی  اما  است  شده  ارایه  گوناگونی 
ریزی  برنامه  یک  آن  برای  باید  که  است  باال  اهمیت  ضریب  با 
و  تأمین  حوزه  در  کالنی  اهداف  به  بتوان  تا  شود  انجام  بلندمدت 
یا کاالهای راهبردی  پیدا کرد. کاالهای استراتژیک  عرضه دست 
باید  آن  که طبق  دارند  و هدفمند  جامع  ریزی  برنامه  به یک  نیاز 
انجام شود.  از گروه های کاالیی  برای هر یک  استراتژی خاصی 
اهمیت  با ضریب  نیز صنعتی  استراتژیک  نسبت، صنعت  همین  به 
صنعت  به  استراتژیک  دید  کالن،  سطح  در  متاسفانه  باالست. 

ندارد. سلولزی وجود 

چالش ها:
چالش های صنعت کاغذ بسته بندی را به 4 گروه اصلی تقسیم می کنیم:

و ساختاری زیربنایی  مفاهیم  الف( 
ب( آموزش و نیروی انسانی

سخنرانی مهندس اسفندیاری 
)مدیرعامل کاغذسازی کاوه و عضو هیات رییسه سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران( در وبینار آینده پژوهی صنعت سلولزی

صنعت کاغذ بسته بندی؛ چالش ها و فرصت ها

سخنرانــی
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سخنرانـــی

پ( مواد اولیه
ت( فن آوری، ماشین آالت و قطعات

در  اصلی  مولفه  ساختاری،  و  زیربنایی  مفاهیم  بحث  در  الف( 
است.  صنعت  این  بودن  بَر«  »انرژی  بندی،  بسته  کاغذ  صنعت 
تن  هر  تولید  ازاء  به  دارد.  نیاز  زیادی  برق  و  آب  به  کاغذ،  تولید 
به  بستگی  نیز  برق  مصرف  است.  نیاز  آب  مکعب  متر   8 به  کاغذ 
نوع ماشین آالت تولید دارد. از طرف دیگر، در این صنعت امکان 
بازیافت آب وجود دارد. اگر سیستم های مدرن تصفیه آب به کار 
در  دنیا  با  همسان  پیشرفتی  هنوز  متاسفانه  که   – شوند  گرفته 
کشور نشده است – بخش عمده ای از آب مصرفی به چرخه برمی 
آوری های مدرن،  از فن  بهره گیری  با  توان  گردد. همچنین می 
بخار آب موجود در فرایند تولید کاغذ را نیز به انرژی تبدیل کرد.

نقل است. بخش عمده  زیربنایی، حمل و  نکته دیگر در مفاهیم 
ای از هزینه ها در این صنعت به حمل و نقل اختصاص داده می 

شود چه برای تامین ماده اولیه چه برای تحویل محصول.

حال  در  بورس،  بازار  بودن  ساختاری  به  اشاره  با  همچنین 
از  مقوا  و  کاغذ  تولید  در  بورسی  فعال  های  شرکت  تعداد  حاضر 
شده  موجب  خود  این  و  نیست  بیشتر  دست  یک  انگشتان  تعداد 

که  باشند  داشته  صنعت  این  در  را  برتر  دست  کاغذ  واردکنندگان 
با هزار  این حوزه  فعال در  تا شرکتهای محدود داخلی  سبب شده 

و یک مشکل مواجه باشند.

به   – آموزش  زمینه  در  متاسفانه  انسانی.  نیروی  و  آموزش  ب( 
ویژه آموزش عالی – فاصله زیادی میان مباحث دانشگاهی و متن 
صنعت سلولزی و کاغذسازی وجود دارد. با تکیه بر حدود 10 سال 
تولید  که صنعت  کنم  می  عرض  کاغذسازی  شرکت  در  مسئولیت 
کاغذ، ترکیبی از رشته های شیمی، مکانیک و چوب و کاغذ است. 
در حالیکه فارغ التحصیالنی که جذب این صنعت می شوند عمدتا 
معلومات  و  دانش  تا  است  نیاز  که  هستند  کاغذ  و  چوب  رشته  از 

بیشتری از دو رشته دیگر داشته باشند. 

پ( ماده اولیه در تولید کاغذ بسته بندی بازیافتی، آخال نام دارد 
آوری  فرایند جمع  مقوا است.  و  که در اصل همان ضایعات کاغذ 
آخال، به همین شکلی هست که حتما تا کنون دیده اید. عده ای 
با وانت، کاغذ، مقوا و کارتن های ضایعاتی را جمع آوری می کنند 
و بعد به کارگاه هایی برای بسته بندی در ابعاد بزرگ فرستاده می 
آوری  جمع  کیفیت  ندارد.  مرجعی  هیچ  فرایند  این  متاسفانه  شود. 
جمع  چه  هر  عبارتی  به  دارد.  تولید  کیفیت  با  مستقیمی  ارتباط 
بازیافت  و  از نظم و استاندارد بهتری برخوردار شود،  آوری آخال 

تبدیل آن به کاغذ نیز با کیفیت تر می شود. 

نیستیم  برخوردار  مطلوبی  وضعیت  از  کاغذ  بازیافت  در  متاسفانه 
فناوری  بودن کیفیت و سطح  پایین  این وضعیت،  از جمله علل  و 
از  زباله  تفکیک  در  سازی  فرهنگ  عدم  و  ای  کارخانه  تجهیزات 

است. مبدا 

نکات مهم بخش بازیافت کاغذ عبارتند از:
بازیافت استاندارد   .1

2. مدت زمان نگهداری آخال
۳. کاهش کیفیت آخال و باال رفتن ضریب مصرف

4. موانع سازمان محیط زیست در امر واردات
5. تاثیرپذیری از شرایط کالن اقتصادی
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کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 

سخنرانـــی

آوری،  فن  زمینه  در  قطعات:  و  آالت  ماشین  آوری،  فن  ت( 
داریم  روز  های  تکنولوژی  برخی  با  داری  معنا  فاصله  متاسفانه 
زمینه تصفیه پسآب. در بحث ماشین آالت و قطعات،  به ویژه در 
وابستگی 100 درصدی به خارج در برخی زمینه ها از جمله اقالم 
پوششی )فلت و وایر(، هد باکس، وکیوم پمپ و ... وجود دارد. با 
قطعات  اینگونه  تامین  ظالمانه،  های  تحریم  و  ارز  نرخ  به  توجه 
تکنولوژی  بودن  قدیمی  است.  شده  مشکل  بسیار  یدکی  لوازم  و 
توسعه  در  مانع  مهم ترین  تولیدی  ماشین آالت  بودن  مستهلک  و 
کیفیت  آمدن  پایین  موجب  هم  که  است  صنعت  این  سودآوری  و 
محصوالت تولیدی می شود و هم بهره وری پایین و قیمت تمام 

شده باالتر محصوالت را موجب می شود.

فرصت ها:
اصلی  گروه   4 به  نیز  را  بندی  بسته  کاغذ  صنعت  های  فرصت 

کنیم: می  تقسیم 
ج( سرمایه گذاری

اشتغال چ( 
ح( محیط زیست

خ( بازاریابی و فروش

ج( سرمایه گذاری:
الزمه اقتصاد ایران، ورود به اقتصاد چند قطبی است. به عبارتی اعطای 
فرصت به صنایعی غیر از نفت و مشتقات آن. خوشبختانه در صنعت 
کاغذ بسته بندی، فرصت های ذیقیمتی وجود دارد که به برخی از آنها 

اشاره می شود:

1. مقدار تولید کاغذ بسته بندی از سال ۹4 تا امروز، دو برابر شده است 
و همچنین در تولید انواع کاغذ الینر خودکفا شده ایم.

2. با توجه به سرانه مصرف، فرصت سرمایه گذاری در این صنعت 
وجود دارد. همچنین شیوع ویروس کرونا و گرایش به خریدهای اینترنتی 
باعث رونق نسبی در صنعت بسته بندی شده است. جذاب بودن مسئله 
باال  دلیل سوداوری  به  اخیر  در سالهای  تولیدی  صادرات محصوالت 
سبب می شود تا سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری در 

این بخش عالقه مند شوند.

۳. برخی از کشورهای همسایه و کمی دورتر کشورهای آسیای میانه، 
هنوز وارد صنعت تولید کاغذ بسته بندی نشده اند و این فرصت بسیار 

بزرگی برای کشور ماست.

4. صنعت بسته بندی، جزئی از زنجیره ارزش یک شرکت تولیدی 
تولیدشده و  ارتباط معنادار مثبتی میان کاالی  به گونه ای که  است. 
بازگشت سرمایه وجود دارد. با استناد به این تعریف، تولید کاغذ بسته 

بندی به این زنجیره عمق بیشتری می دهد.

5. این صنعت به دلیل منابع و مواد اولیه محدود در ایران، مظلوم واقع 
شده و میزان سرمایه گذاری در آن بسیار اندک است. از طرف دیگر در 
واردات مواد اولیه و آخال مصرفی مورد نیاز برای تولیدات داخلی نیز 
محدودیت های بسیاری وجود دارد. با برطرف شدن این موانع، فرصت 

های بسیاری ایجاد می شود.
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کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 

سخنرانـــی

اشتغال چ( 
گذاری  سرمایه  نسبت  به  صنعت  این 
و  مستقیم  اشتغال  ایجاد  شده،  انجام 
مقایسه  با  دارد.  بیشتری  غیرمستقیم 
صنعت  اشتغالزایی  میان  عددی  نسبت 
کاغذ بسته بندی با برخی دیگر از صنایع، 
با  صنعت  این  بیشتر  اشتغال  ضریب  به 
به  نسبت  گذاری  سرمایه  برابر  حجم 

بریم. پی می  دیگر  صنایع 

ح( محیط زیست:
است.  زیست  محیط  به  کمک  بازیافت، 
های  زباله  از  ای  مالحظه  قابل  حجم 
و  کاغذ  از  درصد(   10 حدود  )در  شهری 
پوشش  کمبود  به  توجه  با  هستند.  مقوا 
تولید  روش  بهترین  ایران  در  جنگلی 
بازیافت کاغذ است. این امر کمک  کاغذ، 
جنگلی  پوشش  حفظ  به  توجهی  قابل 

محدود در ایران دارد.

خ( بازاریابی و فروش
 )silent seller( خاموش  فروشنده 
به  آن  اشاره  از  بخشی  که  است  تعبیری 
های  )بخش  است  بندی  بسته  صنعت 
محیطی،  تبلیغات  به  تواند  می  دیگر 
روی  بر  دیجیتال  های  کاتالوگ 
کند(  اشاره   ... و  نمایش  های  صفحه 
از  ای  عمده  بخش  که  پیداست  ناگفته 
بسته  بر دوش  توان  را می  وظیفه فروش 
های  فرصت  پس  داد.  قرار  کاال  بندی 
زمینه  این  در  توان  می  نیز  را  فراوانی 

ایجاد کرد. و  جستجو 
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کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 

مقاالت علمی

را  خود  توجه  روزافزونی  طور  به  جهان  سازی  کاغذ  کارخانجات 
به ممیزی سیستم خالء در ماشین کاغذ معطوف ساخته اند. اگرچه 
آمده  وجود  به  مشکالت  رفع  بر  ها  ممیزی  و  بازرسی  این  عمده 
خللی  یا  مشکل  کاغذسازی  فرایند  در  اگر  و  است  بوده  متمرکز 
ایجاد نشود، غالبا ضرورتی نیز برای بررسی و ممیزی این سیستم 
احساس نمی شود، درحالیکه سیستم خالء می تواند یکی از دالیل 
کاغذسازی  کارخانجات  در  انرژی  مصرف  سرسام آور  هزینه های 

باشد. 

بررسی و مطالعه سیستم های خالء در ماشین کاغذهای مختلف 
مصرف  در  صرفه-جویی  برای  جدی  پتانسیلی  وجود  از  حاکی 
فرصتی  امکان  و همچنین  بوده  کاغذسازی  کارخانجات  در  انرژی 
مغتنم برای بهبود عملکرد کلی سیستم را فراهم می کند. با بهره 
و  کرده  شناسایی  را  فرصت ها  توان  می  ممیزی  فرایند  از  گیری 
راه های بهبود سیستم را مشخص ساخت. بسیاری از کارخانجات 
طریق  از  حتی  یا  اندک  گذاری  سرمایه  با  اند  توانسته  کاغذسازی 
اعمال یکسری اصالحات بدون خرج کرد و هزینه، بدون اینکه از 
مصرف  چشمگیر  کاهش  موجب  کنند  کم  ماشین  عملیاتی  کارایی 

انرژی شوند.

که  کرد  طراحی  گونه ای  به  می توان  را  خالء  ممیزی  فرآیند 
رفع  و  حل  پی  در  کارخانه  که  خاصی  موضوع  بر  صرفًا  تمرکز 
نظر  مورد  ویژه  هدفی  به  دستیابی  برای  یا  شود  معطوف  بوده  آن 
داشت که هیچ  نظر  در  باید  اما  انجام شود،  کارخانه  مدیریتی  تیم 
های  فرصت  گرفتن  نظر  در  بدون  ای  ارزیابی  و  ممیزی  فرآیند 
صرفه جویی در مصرف انرژی جامع و کامل محسوب نمی شود. 

کارخانه،  پرسنل  با  تعامل  شامل  متعارف  ممیزی  فرایند  یک 

با  آن  کردن  مرتبط  و  و  نیاز  مورد  هوای  جریان  تعیین 
بار  سرعت،  خالء،  مقادیر  گیری  اندازه  موجود،  ظرفیت های 
جداکننده  پیش  خالء،  های  پمپ  وضعیت  وارسی  الکتریکی، 
است.  غیره  و  تخلیه  و  کشی  لوله  سیستم  سپراتورها(،  )پری  ها 
اطالعات  جمع آوری  و  کارخانه  پرسنل  با  موثر  تعامل  و  ارتباط 
فرایند  یک  شرط  پیش  اطمینان،  قابل  و  مستند  داده های  و 
است. برخوردار  باالیی  اهمیت  از  و  شده  محسوب  خوب  ممیزی 

ممیزی سیستم خالء مزایای متعددی دارد و معمواًل توصیه می 
شود که کارخانجات در هر 5 سال یک نوبت این فعالیت را انجام 
دهند زیرا معموال در طول زمان شرایط کارخانه تغییر کرده و این 

سیستم دچار اختالل می شود.

برخوردار  باالیی  اهمیت  از  خالء  سیستم  ممیزی  چرا 
است؟ 

معمواًل ماشین های کاغذ مدرن در شروع خریداری و راه اندازی 
می  مطلوب  و  خوب  طراحی  با  خالء  سیستم  یک  به  مجهز  اولیه 
اصالحات  و  تغییرات  زمان،  گذشت  با  همزمان  درحالیکه  باشند 
متنوعی در ماشین کاغذ صورت می پذیرد که ممکن است موجب 
اصالحات  و  تغییرات  این  شود.  متعددی  های  خرابی  و  اختالالت 
تولید،  ظرفیت  تغییر  ماشین،  بازسازی  عملیات  از  متاثر  می-توانند 
پوششی  عناصر  یا  خمیر  ترکیب  تغییر  کاغذ،  ماشین  سرعت  تغییر 
ماشین کاغذ باشد. عالوه بر این موارد، سیستم  خالء نیز به تنهایی 
متحمل تغییرات متعددی می شود که می تواند شامل افزودن پمپ 
موتورها  و  پولی  تغییر  ها،  لوله  مسیر  و  اتصاالت  در  تغییرات  ها، 
با  خالء  سیستم  در  آمده  بوجود  تغییرات  از  بسیاری  باشد.  غیره  و 
که  باشد  می  خالء  کم  مقادیر  مانند  مشخصی  مشکل  حل  هدف 
اغلب با تخصیص و تأمین پمپ های خالء کمکی، مشکل مذکور 

امیدرمضانی - دکترای تخصصی فناوری خمیروکاغذ
استادیار دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی

ممیزی سیستم خالء ماشین کاغذ: 
راهکاری برای صرفه جویی در هزینه های تولید 
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کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 

مقاالت علمی

در این شرایط اضطراری مرتفع می شود. در اکثر اوقات این شرایط 
شدند  موقت  راه حل  یک  اعمال  و  تغییرات  موجب  که  اضطراری 
مشکل  حل  برای  شده  انجام  تمهیدات  حالیکه  در  می شود،  رفع 
مانند تعبیه و تخصیص پمپ های خالء کمکی تغییری نمی کنند 

که این عامل موجب بروز مشکالت غیرضروری می شود.

در حین ممیزی ماشین های کاغذ مختلف بسیار مشاهده می شود 
اینکه تغییرات فراوانی در پولی ها، موتورها، اتصاالت  که علیرغم 
و لوله های خالء صورت گرفته، اطالعات و داده های مربوطه در 
امر  این  عموما  که  نشده  روز  به  کارخانه  های  نقشه  و  مستندات 
نیز  مواردی  شود.  می  اشتباه  تصمیمات  و  گیری  نتیجه  به  منجر 
وجود دارد که پمپ ها در محل مناسب و کاربردی که برای آن در 

نظر گرفته شده و طراحی شده بودند، بکار گرفته نشدند.

همراه  به  را  زیر  مزایای  خالء  سیستم  جامع  مطالعه 
دارد:

انرژی پتانسیل صرفه جویی در  • شناسایی 
• شناسایی پتانسیل صرفه جویی در مصرف آب

بهبود عملکرد کلی سیستم خالء  •
• کمک به بروز رسانی داده ها و اطالعات کارخانه 
• شناسایی و کمک به حل مشکالت مرتبط با خالء

اهمیت  کاغذسازی،  کارخانجات  فنی  آگاهی  افزایش  با  امروزه 
و  است  شده  شناخته  گذشته  از  بیش  خالء  سیستم  سازی  بهینه 
ممیزی  دریافت  متقاضی  کارخانجات  تعداد  بر  افزون  روز  طور  به 

سیستم خالء  افزوده می شود.

راهکاری عملی برای ممیزی خالء 
و  همکاری  با  ممیزی  اهداف  شناسایی  و  تعیین  اول  گام  در 
گستره  و  تمرکز  زیرا  است  اهمیت  حائز  کارخانه  پرسنل  مشورت 
ممیزی را مشخص می سازد. داده های اولیه مربوط به خالء همراه 
تجهیزات  جانمایی  نقشه  و  ماشین  اصلی  اطالعات  و  داده ها  با 
تعیین  را  شود  انجام  باید  که  کاری  و حجم  وسعت  سیستم خالء، 
انجام  اقدامی  از هر  قبل  دارد  به همین سبب ضرورت  و  کند  می 

شده و اطالعات آن در دسترس قرار گیرد.
در ادامه برخی از اندازه گیری ها و مشاهدات اصلی که به آشکار 
در  جویی  صرفه  های  پتانسیل  و  کرده  کمک  مشکالت  ساختن 

مصرف انرژی را مشخص می سازد مورد بحث قرار می گیرد.

جریان هوا
شناسایی  در  شایانی  کمک  که  هایی  گام  مهمترین  از  یکی 
جویی  صرفه  های  پتانسیل  شناخت  همچنین  و  پنهان  مشکالت 
در مصرف انرژی می کند، تعیین جریان هوای مورد نیاز برای هر 
است.  استفاده  مورد  های  ظرفیت  با  آن  ساختن  مرتبط  و  کاربرد 
هرگونه عدم توازنی بین این دو باید با دقت مورد توجه و ارزیابی 
بیشتر  بسیار  استفاده  مورد  ظرفیت  که  شرایطی  در  گیرد.  قرار 
بدون  کاغذ  ماشین  در  خالء  میزان  و  باشد  نیاز  مورد  ظرفیت  از 
صرفه  شانس  حالت  این  در  باشد،  مطلوب  عملیاتی  مشکل  هیچ 
یکی  در  مثال  عنوان  به  باالست.  بسیار  انرژی  مصرف  در  جویی 
با ظرفیت 50   2002 Nash CL از کارخانجات پمپ خالء مدل 
متر مکعب بر دقیقه و درایو موتور ۷5 کیلو وات در پرس مکشی 
 20 به  نیاز  تنها  گرفت که  قرار می  استفاده  )ساکشن پرس( مورد 
با میزان خالء کمتر از 250 میلیمتر جیوه داشت.  مکعب بر دقیقه 
از مدار  را  این کارخانه پیشنهاد داده شد که پمپ خالء مذکور  به 
خارج کرده و پرس مکشی را به پمپ دیگری که در ماشین کاغذ 
کارخانه  کوچک  اصالح  این  انجام  با  کنند.  متصل  داشت  وجود 
کیلو   ۳0 معادل  توانی  گذاری،  سرمایه  هیچ  بدون  مذکور  توانست 

وات صرفه جویی کند.

انجمن TAPPI )انجمن فنی صنعت خمیر و کاغذ( دستورالعملی 
به  کاغذ  ماشین  در  خالء  سیستم  انتخاب  های  فاکتور  برای  را 
با  است.  کرده  تدوین  پرس  پخش  و  فوردرینر  های  ماشین  ویژه 
)با واحد مترمکعب  این دستورالعمل جریان هوای ویژه  از  استفاده 
کل  سپس  و  شده  تعیین   )CFM/inch2 یا  سطح  بر  دقیقه  بر 
سطح  در  ویژه  هوای  جریان  کردن  ضرب  طریق  از  هوا  جریان 
داشت  نظر  در  باید  می شود.  محاسبه  بررسی  مورد  خالء  منطقه 
قرار  استفاده  مورد  مفیدی  طور  به   TAPPI دستورالعمل  اینکه  با 
می گیرد، مواردی نیز وجود دارند که تجربه در تعیین خالء مورد 
موضوع  این  باشد.  می  مقدم  تئوریک  برآوردهای  بر  ماشین  نیاز 
بویژه در بعضی از موتورهای خالء قدیمی مانند برند Beloit که 
دارای جعبه های خالء پهن می باشند مشاهده می شود که براورد 
جریان هوای مورد نیاز بر مبنای استاندارد TAPPI بسیار باال می 
تئوریک  براورد  مقدار  سوم  به یک  عمل  در  بعضا  درحالیکه  باشد 
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نیاز است. )نظری( 

متقاضی  و  دارند  شکایت  خالء  کم  میزان  از  کاغذسازان  اغلب 
مقدار  ممیزی،  حین  در  بنابراین  باشند.  می  خالء  بیشتر  مقادیر 
میزان  اندازه گیری  با دقت چک شود.  و  به طور کامل  باید  خالء 
به  که  )دستگاهی  خالء  اعمال  نقطه  در  و  پمپ  ورودی  در  خالء 
ضرورت  یکسان  فشارسنج  یا  گیج  یک  وسیله  به  دارد(  نیاز  خالء 
دارد تا از خطاهای احتمالی کاسته شود. در یک سیستم لوله کشی 
بین  جیوه  میلیمتر   25 تا  حداکثر  خالء  افت  مناسب،  طراحی  با 
افت  مقادیر  است.  قبول  قابل  کاربرد  نقطه  و  خالء  پمپ  ورودی 
خالء بیش از 25 میلیمتر جیوه، بر مشکل و نقصانی در مسیر لوله 
ها یا لوله کشی نامناسب داللت دارد که باید به دقت مورد ارزیابی 
ها  لوله  خطوط  که  است  شده  مشاهده  مواقع  اکثر  در  گیرد.  قرار 

مسدود و بسته بوده یا شیرها  و دریچه ها نیمه باز می باشند. 
کامال  ها  دریچه  همه  و  بوده  تمیز  کامال  ها  لوله  مسیر  چنانچه 
باز باشند، به احتمال زیاد افت خالء ناشی از وجود نشتی در مسیر 
لوله و اتصاالت خالء و یا اندازه نامناسب لوله ها است. در حالیکه 
لوله  در  احتمالی  نقصان  از  حاکی  کشی  لوله  مسیر  در  خالء  افت 
کشی است، به طور کلی میزان خالء کم می تواند متاثر از عوامل 
داخلی،  رسوبات  گیری  شکل  پمپ،  پایین  سرعت  مانند  زیادی 
ناکافی  تامین خالء پمپ، جریان  فرسایش و ساییدگی در ظرفیت 
برای  باشد.  غیره  و  بندی  آب  آب  باالی  دمای  بندی،  آب  آب 
و  محتمل  فاکتورهای  کلیه  بایست  می  مشکل  از  صحیح  ارزیابی 
موثر را در نظر گرفته و مواردی را که از اهمیت کمتری برخوردار 

بوده و ظن کمتری به آنها می رود به ترتیب حذف کرد.

خالء  های  پمپ  در  مشکل  وجود  بر  کم  خالء  مقادیر  ضرورتًا، 
خالء،  باالی  خیلی  مقادیر  نیز  مشابه  طور  به  و  ندارد  داللت 
در  باشد.  نمی  وکیوم  سیستم  نقص  و  عیب  بی  عملکرد  متضمن 
از  جانبه  همه  و  جامع  نگاهی  باید  کاغذ  ماشین  ارزیابی  هنگام 

وضعیت داشته و متعاقب با آن نتیجه گیری کرد.

سرعت پمپ
با یک  را  بایست سرعت پمپ  باشد، می  در هر زمان که مقدور 
گیری سرعت  اندازه  که  در شرایطی  و  کرد  تاکومتر چک  دستگاه 

اندازه  طریق  از  توان  می  نیست،  عملی  مستقیم  صورت  به  پمپ 
محاسبه  را  سرعت  پولی  قطر  و  موتور  قطر  موتور،  سرعت  گیری 
استاندارد  سرعت  با  بایست  می  شده  گیری  اندازه  سرعت  کرد. 
ظرفیت  به  منجر  پمپ  کمتر  سرعت  عمومًا  باشد.  یکسان  پمپ 
نیز  سرعت  افزایش  می شود.  کمتر  خالء  میزان  نتیجه  در  و  کمتر 

بیشتر می شود. توان  به مصرف  منجر 

موتور الکتریکی  بار 
در  و  کرده  گیری  اندازه  را  موتور  الکتریکی  بار  کارخانجات  اکثر 
کتابچه گزارش فرایند شرکت ثبت می کنند. توان مصرفی واقعی 
باید با توان پمپ در سرعت عملیاتی پمپ مندرج در منحنی پمپ 
باالتر  یا  درصد   10 توان مصرفی حدود  اگر  باشد.  داشته  مطابقت 
علل  بررسی  باشد،  پمپ  منحنی  در  شده  تعیین  توان  میزان  از 
موتور  باالی  الکتریکی  بار  برای  مختلفی  دالیل  است.  الزامی  آن 
)اورلود  آب  سربار  مقدار  از  توان  می  جمله  آن  از  که  دارد  وجود 
و  پمپ  داخل  در  رسوبات  گیری  پمپ، شکل  باالی  آب(، سرعت 
فشار برگشتی و غیره نام برد که کلیه این موارد باید به دقت مورد 
و  آب سربار  باالی  میزان  است که  اثبات شده  گیرد.  قرار  بررسی 

الکتریکی باالی موتور می باشد. بار  اضافی دلیل اصلی 

)Seal water( آب آب بندی
درجه  و  مقدار  عامل  دو  هر  خالء،  پمپ  مطلوب  کارکرد  برای 
آب  آب  ناکافی  مقدار  است.  اهمیت  حائز  بندی  آب  آب  حرارت 
آب  آب  مازاد  مقدار  حالیکه  در  شده  خالء  افت  به  منجر  بندی 
بندی، بار الکتریکی بر روی درایو موتور را افزایش خواهد داد. در 
آسیب  پمپ  به  اضافی  آب  باالی  مقدار  است  موارد شدید، ممکن 
بزند. نصب دریچه و دهانه هایی با اندازه مناسب و همچنین فشار 
سنج )گیج فشار( در دهانه لوله آب آب بندی به کنترل جریان آب 
دستگاه  از  کارخانجات  برخی  در  می کند.  شایانی  بندی کمک  آب 
استفاده  بندی  آب  آب  جریان  کنترل  برای  )فلومتر(  سنج  جریان 
خسته  فرایندی  هیچگاه  خالء  سیستم  ممیزی  اجرای  کنند.  می 
کننده می  کنترل  فرد  زمان  هر  در  زیرا  نیست  یکنواخت  و  کننده 

اتفاقات غیر منتظره را داشته باشد! انتظار رویت و مشاهده  تواند 

اندازه گیری درجه حرارت آ ب آب بندی و نگه داشتن آن در زیر 
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ضروری  سانتیگراد  درجه   ۳5 از  کمتر  تقریبًا  منطقی  ای  محدوده 
مشکالتی  بروز  موجب  بندی  آب  آب  باالی  حرارت  درجه  است. 
شده  کاویتاسیون  و  پمپ  داخل  در  رسوبات  گیری  شکل  مانند 
استفاده  با  گذارد.  می  منفی  تاثیر  پمپ  عملکرد  بر  همچنین  و 
و  بندی  آب  آب  دمای  توان  می  راحتی  به  ساده  دماسنج  یک  از 
تولید  کارخانجات  از  یکی  در  کرد.  گیری  اندازه  را  پمپ  همچنین 
کاغذ روزنامه مشاهده شد که دمای آب آب بندی به اندازه ای باال 
کارخانه  این  در  بود.  دشوار  آب  لوله  سطح  کردن  لمس  که  بود 
اینکه فرصت خنک شدن داده شود، آب وکیوم پمپ مجدداً  بدون 
حرارت  درجه  کننده،  خنک  برج  یک  نصب  با  شد.  می  سیرکوله 
سانتیگراد  درجه   ۳5 تا   ۳0 محدوده  در  سهولت  به  بندی  آب  آب 

یافت. کاهش 

لوله کشی سیستم خالء و پیش جداکننده ها )پری سپراتورها(
طراحی صحیح لوله کشی همراه با تعبیه سیستم پیش جداسازی 
بسزایی  تاثیر  خالء  سیستم  عملکرد  بهبود  در  تواند  می  کارآمد، 
بگذارد. بررسی دقیق این مورد در هنگام ممیزی الزامی است. در 
سیستم  از  که  مشکالتی  برای  خالء  های  پمپ  مواقع  از  بسیاری 
شناخته  مقصر  گیرد،  می  نشأت  ها  جداکننده  پیش  و  کشی  لوله 
می شوند. عمومًا بازدید از زیرزمین ماشین کاغذ و مشاهده دقیق 
آشکار  را  پنهان  مشکالت  از  بسیاری  می تواند  کشی  لوله  سیستم 
سازد. بیشتر مشکالت متداول به ویژه در ماشین های کاغذ قدیمی 
نیمه  اتصاالت  لوله کشی و تعداد فراوان  به دلیل چیدمان پیچیده 
باشد.  می  غیره  و  نشتی  دارای  های  درپوش  و  کالهک  و  باز 
نامناسب لوله در سیستم خالء در ماشین  اندازه های  اغلب، وجود 
تولید  افزایش  هدف  با  که  شود  می  مشاهده  شده  بازسازی  های 
که  کشی  لوله  در  تغییری  حالیکه  در  اند  افزوده  خالء  ظرفیت  بر 

مسوول اصلی جابجایی هوا است صورت نگرفته است.

بوده  جدی  دردسری  و  ضعف  ناکارآمد،  های  جداکننده  پیش 
هر  شود.  آن  کارایی  افت  و  پمپ  خرابی  موجب  است  ممکن  و 
از  استفاده  شود،  می  جا  جابه  فرایندی  آب  از  زیادی  حجم  زمان 
اندازه  و  طراحی  مثال  عنوان  به  است.  الزامی  ها  جداکننده  پیش 
توری،  مانند  هایی  بخش  در  ها  جداکننده  پیش  مناسب  بندی 
دارد.  ضرورت  غیره  و  مکشی  پرس  غلطک  کوچ،  های  غلطک 

جداکننده  پیش  های  تانک  در  استفاده  مورد  استخراج  های  پمپ 
فعالیت  به  قادر  ای طراحی شوند که تحت خالء  به گونه  باید  ها، 
باشند. بسیاری از کارخانجات نیاز مبرم به بازچیدمان سیستم خالء 
دارای  تولیدی  واحدهای  از  برخی  که  است  حالی  در  این  و  دارند 

باشند. محدودیت فضا می 

تخلیه سیستم 
به طور عمده، دو نوع طراحی برای سیستم تخلیه وجود دارد که 
دیگری  و  پمپ  هر  برای  مجزا  تخلیه  های  جداکننده  دارای  یکی 
دارای یک محفظه مشترک با دودکش خروجی برای همگی پمپ 
نامناسب سیستم تخلیه در هر دو نوع طراحی  اندازه  ها می باشد. 
فوق موجب ایجاد فشار برگشتی و تولید صدا می شود. همچنین، 
محفظه-های تحت فشار نیز باعث ارتعاشات زیادی می شوند. بار 
در  که  شود  می  مشاهده  ای  کاغذسازی  های  ماشین  در  اضافی 
آنها اضافه شده و در  های خالء  بر ظرفیت پمپ  بازسازی  هنگام 

باری مازاد بر محفظه تخلیه اعمال می شود. نتیجه 

اندازه گیری ظرفیت پمپ خالء
 عملی ترین راه اندازه گیری ظرفیت در شرایط عملیاتی کارخانه، 
استفاده از روش صفحه سوراخ دار )Orifice Plate( است. این 
شماره  با  کاغذ  و  خمیر  فنی صنعت  انجمن  دستورالعمل  در  روش 
در  است.  شده  داده  شرح  تفصیل  به   12-0420  TAPPI TIP
کاغذسازی  سیستم  از  کامل  طور  به  بایست  می  پمپ  روش  این 
انجامد.  به طول  نیمه روز  این کار ممکن است یک  جدا شده که 
در  خالء  جریان  گیری  اندازه  حمل  قابل  های  دستگاه  همچنین، 
ظرفیت  گیری  اندازه  آزمایشات  ترجیحا،  باشند.  می  موجود  بازار 
به  آنها  گیرد که ظرفیت عملیاتی  هایی صورت می  بر روی پمپ 
شدت کاهش یافته است زیرا مقدمات آماده سازی این تست زیاد 

و انجام آن زمان گیر است. 

 2 یا   1 سیستم  ممیزی  کاغذ،  ماشین  نوع  و  اندازه  به  توجه  با 
روز به طول می انجامد و چنانچه در حین این فرایند نیاز به اندازه 
بود.  نیاز خواهد  بیشتری مورد  باشد، زمان  ها  گیری ظرفیت پمپ 
تالش می شود در شماره های آتی این نشریه مطالب بیشتری در 

این خصوص تدوین و گزارش شود.
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آشنایی با فرایند تولید کاغذ )قسمت دوم(

)Treatment of the Pulp( تیمار حرارتی خمیر
خمیر تولید شده به وسیله روش های باال در معرض دسته ای از تیمارها قرار 
رنگبری،  کردن،  غلیظ  تمیزکردن،  کردن،  غربال  از،  عبارت اند  که  می گیرند 
کوبیدن و پاالیش کردن، رنگ کردن و اضافه نمودن مواد شیمیایی مختلف 

)افزودنی ها( به منظور اصالح قابلیت خود چسبندگی الیاف.

    )Screening and Cleaning( غربال کردن و تمیزکردن
نشده اند  تبدیل  خمیر  به  که  است  چوب هایی  حذف  تیمارها،  این  هدف 
)گره ها، دسته های الیاف( و همین طور خارج نمودن مواد خارجی ) از قبیل شن، 
آلودگی های خاک، فلزات، توده های مواد شیمیایی و غیره( می باشد. این مواد 
به وسیله غربال ها و تمیزکننده ها برداشت می شوند و در حالت دیگر، تفکیک 
مواد خارجی صورت می گیرد.  و  بین خمیر  ویژه موجود  اختالف جرم  پایه  بر 
به  امر بستگی  این  یا ریز صورت می گیرد که  به صورت درشت  غربال کردن 
ریز  مرحله  چند  یا  یک  درشت  غربال کردن  از  بعد  معمواًل  دارد،  غربال  منافذ 
غربال کردن صورت می گیرد که به وسیله غربال های مسطح یا استوانه ای انجام 
تمیزکردن  گیرد،  صورت  نیز  رنگبری  از  بعد  می تواند  کردن  غربال  می شود. 
و  دقیق  توجه  چنانچه  می شود،  انجام  مرکز  از  گریز  نیروی  به وسیله  معمواًل 
و  کردن  غربال  مشکالت  گردد،  معطوف  اولیه  ماده  نمودن  تمیز  به  مناسبی 
و  فلزی  اشیاء  نمودن  خارج  و  مناسب  پوست کنی  می یابد.  کاهش  تمیزکردن 

بسته بندی مواد، مراحل بسیار مهمی در این خصوص هستند1۷ .

)Thickening( تغلیظ کردن
در جریان غربال کردن و تمیزکردن، خمیر به شکل سوسپانسیون از الیاف موجود 
در آب با درصد خشکی کم است )%6 /0 ـ 0/1 و بیشتر از %1/5 هنگامی که فشار 
بکار می رود(. قبل از انجام هرگونه تیمار درصد خشکی به ۳% تا 6% افزایش می یابد. 
این گونه غلیظ کردن به وسیله ای که معمواًل شامل یک بدنه استوانه ای پوشیده 
شده و توسط غربال ریز می  باشد، و در داخل تانک محتوی سوسپانسیون الیاف با 
درصد خشکی کم می چرخد، انجام می شود. خمیر بر روی غربال باقی می ماند و آب 

به وسیله خأل برداشته می شود. این آب مجدداً برای بخش خمیر استفاده می شود.

)Bleaching( رنگبری
هدف اصلی رنگبری خمیر افزایش روشنی آن است. خمیر به دو روش رنگبری 
می شود، به وسیله تخریب گروه های رنگ ساز )رنگبری با حفظ لیگنین( یا به وسیله 
برداشت بقایای لیگنین )رنگبری با خروج لیگنین(. روش اول در مورد خمیرهایی که 
دارای مقادیر زیادی لیگنین می باشند و به وسیله روش های خمیرسازی مکانیکی یا 
نیمه شیمیائی تولید شده اند، بکار می رود. برداشت لیگنین از این خمیرها مطلوب 
نیست به جهت اینکه این امر به کاهش بازدهی منجر می شود. »حضور لیگنین 
باعث زرد شدن مجدد بعد از مدتی می شود، پس ثابت نیست«. روش دوم در مورد 
خمیرهای شیمیائی بکار می رود و تنها روشی است که باعث رنگبری دائم می شود. 

با وجود این باید به نکات زیر توجه شود:
• خمیر تولید شده به وسیله فرایند سولفیت، رنگ روشنی دارد در صورتی که خمیر 
قلیایی نسبتاً تیره است و خمیرهای نیمه شیمیائی و مکانیکی دارای رنگ حد واسط 

بین این دو می باشند.

• رنگ به لیگنین نسبت داده می شود و برخی مواد استخراجی )تانن ها و غیره( 
یون های فلزی )آهن، مس( با مواد فنلی موجود در خمیر و ذرات پوست واکنش 

می دهد.

رنگبری با برداشت لیگنین )لیگنین زدائی( معمواًل توسط کلر CL2 و مواد شیمیائی 
بر پایه کلر و نیز به وسیله اکسیژن O2 انجام می شود. در صورتی که متداول ترین 
مواد شیمیائی مورد استفاده در روش رنگبری با حفظ لیگنین، دی تیونیت سدیم و 
پراکسید سدیم می باشد و رنگبری با اکسیژن نیز حائز اهمیت است. فرایند رنگبری 
بسته به نوع خمیر در یک یا چند مرحله تکمیل می شود. ساده ترین روش )یک 
مرحله ای( شامل استفاده از سدیم یا هیدروکلریت کلسیم در مورد خمیر شیمیائی 
است. خمیر تولید شده به وسیله خمیرسازی قلیایی )کرافت یا سودا( می تواند در یک 
مرحله )روشنی بیش از ۷0 تا 80(18 بدون کاهش اساسی مقاومت الیاف رنگبری 
شود. هنگامی که رنگبری در چند مرحله انجام می شود، مواد رنگی به تدریج برداشت 
می شوند، تأثیر مواد شیمیائی بر روی الیاف به کمترین حد ممکن در هر مرحله 

1۷ -  در خمیرسازي اسیدي )سولفیت( کندن پوست ضروري تر از روش کرافت مي باشد، که در آن پوست مي تواند به مقدار زیادي به خمیر تبدیل شود. چوبهایي که بوسیله روش کرافت براي تولید مقوا )مقواي 
کنگره اي( به خمیر تبدیل مي شود، ممکن است اصاًل از پوست جدا نگردند. هنگامیکه از کاغذهاي مانند )روزنامه و مجله و …( استفاده مي شود، اغلب وسایل بسته بندي مورد نیاز مي باشد. 

18- روشني توسط یک دستگاه انعکاسي اندازه گیري مي شود، این دستگاه داراي سلول هاي فتوالکتریک مي باشد و میزان نور آبي منعکس شده از یک صفحه خمیر را با یک انعکاس استاندارد صفحه 
اکسید منیزیم مقایسه مي کنند )100% روشني(. خمیرهاي غیر رنگبر و کدر عددي بین %65 ـ 25 را نشان مي دهند. بعد از رنگبري، روشني ایجاد شده ممکن است عددي در حدود %۹0  را نشان دهد، 

البته میزان حداکثر شفاف سازي لیگنین مي تواند حدود %85 ـ 80 باشد.
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فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 

مقاالت علمی

می رسد و مواد شیمیائی عامل رنگبری، بهتر مورد استفاده قرار می گیرند. بعد از هر 
مرحله و در پایان، خمیر با آب شسته می شود، بنابراین مقادیر زیادی آب موردنیاز 
می باشد. رنگبری به روش برداشتن لیگنین معمواًل چند مرحله ای است و مراحل 
اکسیداسیون به طور نرمال حداقل با یک مرحله استخراج قلیائی )NaOH( همراه 
می شود. اگر خمیر فوراً برای تولید کاغذ مورد استفاده قرار نگیرد )برای ذخیره و 
انبارکردن یا انتقال به سایر کارخانه های آماده می شود(، آماده سازی ایجاب می کند 
که خمیر به رول یا ورقه های جداگانه )حدوداً cm 60×40 یا in 24 –16( تبدیل 
شود و به صورت بسته بندی شده که این عمل به وسیله ماشین های پرس کننده 

خشک کننده انجام می شود، که شبیه به ماشین های کاغذسازی هستند.

 )Beating and Refining( کوبیدن و پاالییدن
این مرحله بسیار مهمی برای آماده سازی خمیر برای تولید کاغذ است. خمیر 
آماده سازی  نمی شود.  تیمار  روش  این  به  دیگر  فراورده های  برای  نظر  مورد 
و سخت  یکنواخت،  )سنگین(،  قوی، چگال  کاغذ  تولید  برای  الیاف  مکانیکی 
الیافی که مورفولوژی طبیعی خود را حفظ  ضروری است. کاغذ تولید شده از 
و  است  متخلخل  و  کرک دار  دارند،  ناهمگن  بافت  و  کم  مقاومت  نموده اند، 
کوبیدن(  و  )پاالییدن  مکانیکی  تیمار  می باشد.  نامناسب  کاربردها  اکثر  برای 
الیاف  منظور  بدین  می باشد،  فیبرها  کردن  پاره  و  بریدن،  کردن،  خرد  شامل 
عبور  ویژه  ساختمان  با  دو صفحه سخت  بین  از  آبی  سوسپانسیون  به شکل 
این  از  یکی  تنظیم می باشد.  قابل  اما  یکدیگر کم  از  آنها  فاصله  که  می کنند 
به ندرت هر دو می چرخند.  اینکه  یا  و  است  ثابت  و دیگری  سطوح می چرخد 
حفره  واکشیدگی  کلی،  یا  جزئی  شدن  متالشی  از  عبارت اند  عمل  این  نتایج 
و  الیاف  طول  کاهش  الیاف،  بیشتر  انعطاف  سلولی  دیواره های  سلولی،  های 
جداسازی جزئی گروه های میکروفیبریلی )شکل ۷(. حالت اخیرالذکر به افزایش 
مورفولوژی سطوح  به وسیله  تغییرات  این  می کند.  الیاف کمک  خارجی  سطح 
و  می شود  کنترل  تیمار  و شدت  )مدت(  دامنه  و  تیزی(  و  )کندی  تیمارکننده 
آنها تا حد قابل مالحظه ای خواص خمیر و کاغذ را تحت تأثیر قرار می دهند. 
و  تجربه  به وسیله  و  شود  انجام  به دقت  باید  تیمارها  این گونه  دلیل  همین  به 
این  گردد.  هدایت  خمیر  نمونه های  آزمایشگاهی  آزمون های  از  حاصل  نتایج 
تجهیزات به چهار گروه اصلی تعلق دارند، هلندر، جردن، مخروطی و دیسکی 
)شکل 8(، اولی کوبنده است و سایرین پاالینده هستند. کوبنده هلندر )اختراع 
شده در هلند( بیش از 200 سال به صنعت خمیر و کاغذ خدمت می کند. این 
وسیله از ظرف وان مانند بزرگ، بیضی شکل و سنگین )چندین تن( با سطوحی 
ماده سازنده  نوع  و  تعداد شکل  نظر  از  )تیغه های( که  میله های  به  که مجهز 
می توانند متفاوت باشند، ساخته شده است. این رول بر روی یک یا چند بستر 
صفحه ای دارای ساختمان مشابه می چرخد. خمیر به صورت محیطی می چرخد 
و مکرراً از بین این دو سطح عبور می کند. در مقایسه با سه نوع وسیله دیگر، 

کوبنده هلندر گروه های مجزا خمیر را تیمار می کند و می تواند به طور مستقیم 
خمیر خشک را به همان خوبی کاغذ قبول نماید که این فراورده ها باید در آب 
پراکنده شوند و سپس مورد عمل کوبیدن قرار گیرند. امروزه به  نظر می رسد این 
ابزار برای کارخانه های بزرگ ناکافی است. معایبی نیز در خصوص فضا، هزینه 
نگهداری، هزینه آزمایشگاهی وجود دارد، اما کوبنده هلندر از نظر کیفیت تیمار 
و برای تیمار خمیر ساخته شده از کهنه یا تیمار خمیر مورد استفاده برای ساخت 
کاغذ های ویژه وسیله بسیار مناسب و معتبر می باشد، با این وجود تمایلی نسبت 

به جایگزینی این دستگاه وجود دارد. 

را قبول  پاالیشگرها که نمی تواند خمیر خشک  با  کوبنده هلندر در مقایسه 
تا  شود  پخش  آب  در  باید  ابتدا  خشک  خمیر  که  دارد  را  قابلیت  این  نماید، 
یعنی  می شود  انجام  نیز  پالپرها  در  عمل  این  شود.  واقع  استفاده  مورد  بتواند 
پروانه ای شکل  عنصر  چند  یا  یک  به  مجهز  که  استوانه ای شکل  تانک های 
چرخنده می باشد که این عناصر در دیواره های تانک قرار گرفته اند، این وسیله 
نوع   . می گیرد1۹  قرار  استفاده  مورد  شده  استفاده  کاغذ  کردن  پراکنده  برای 
جداسازی  برای  و  می شود  نامیده  دفلیکر  که  دارد  وجود  نیز  ماشین  دیگری 
الیاف خرده چوب هایی که به طور کامل دفیبره نشده اند بکار می رود. پاالیشگر 
جردن )طبق نام مخترع آن( خمیر را به طور پیوسته تیمار می کند. این وسیله 
با کوبنده هلندر تفاوت و با دو نوع دیگر )مخروطی و پاالینده دیسکی( شباهت 
دارد. این وسیله از جزء مخروطی )مخروط ناقص( فوالدی با میله های طولی 
)موازی با طول( که بر روی سطح قرار گرفته اند ، ساخته شده اند. این بخش 
)روتور( چرخنده و توپی در داخل پوسته مخروطی ثابتی )استاتور، پوسته( که از 
سطح داخلی که میله ها نیز از آن بیرون زده اند می چرخد. خمیر از مقطع کوچک 
وارد می شود و از طرف دیگر خارج می شود و از بین روتور و استاتور در سرتاسر 
شبیه  مخروطی  پاالیشگر  می نماید.  عبور  شود  تنظیم  می تواند  که  فاصله ای 
جردن است ، تفاوت این است که مخروطی در پاالینده مخروطی در مقایسه 
با جردن )10 تا 20 درجه( زاویه بزرگتری دارد )مثاًل 60 درجه( و عضو روتور 
استاتور به طور کامل قابل تعویض است. در صورتی که در جردن میله ها به طور 
مجزا در شکاف های تعبیه شده در روتور قرار گرفته اند؛ بنابراین پاالینده های 
مخروطی دارای قابلیتی هستند که می توانند انواع مختلف عناصر تیمارکننده را 
)مورفولوژی( دارا باشند. همچنین، ریفاینرهای مخروطی بیشتر با مالش الیاف 
سر و کار دارند و اولین برش در حداقل ممکن نگه داشته می شود )به همان 
صورتی که در مورد کوبنده هلندر و نیز این عمل مشاهده می شود(، در صورتی 
که در جردن ها بیشتر عمل برش و کمتر عمل مالش وجود دارد. پاالینده های 
این  و  میله هائی ساخته می شوند  به  یا صفحه مجهز  از یک دیسک  دیسکی 
دیسک به صورت موازی با یک صفحة دیگر می چرخد یا حالتی وجود دارد که 
هر دو دیسک می چرخند و یا دو دیسک چرخنده در دو طرف یک دیسک با 

1۹ - کاغذهاي باطله به عنوان منبع اصلي خمیر مي باشد و معمواًل این خمیر با یک خمیر خالص مخلوط مي شود. عمل بازیافت شامل مراحل زیر مي باشد، تقسیم بندي کاغذها بر اساس نوع آنها، از بین بردن 
جوهر توسط کربنات سدیم، خمیرسازي، غربال کردن و رنگبري خمیر. در سال 1۹8۹ کاغذهاي باطله ۳5% نیاز خمیر را در کشورهاي غرب اروپا،  45% در ژاپن، 45% در سوئد و ۳4% در آمریکا را تشکیل مي داد.
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کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 

مقاالت علمی

صفحه ثابت قرار دارند. در مقایسه با ماشین های دیگر جریان الیاف محوری 
است )عمودی( این امر فشار )بار( کمتری بر روی هر فیبر و برش کمتر منفجر 
می شود. یک تغییر جزعی در این پاالیشگر اجازه تیمار خمیر با درصد خشکی 
تمام  در  معمول  خشکی  درصد  که  صورتی  در  می دهد.  را   %40 تا   ۳0 باال 
ماشین ها ۳ تا 6% است، انواع صفحات مختلفی وجود دارد که از نظر طراحی 
کاغذسازی  کارخانه های  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  میله ها  گرفتن  قرار  مکان  و 
تجهیزات  این  می توانند  و  می باشند  دارا  را  فوق الذکر  تجهیزات  از  یکسری 
و  جردن  جردن،  دیسک  )هلندر،  باشد.  داشته  وجود  نیز  هم  مکمل  به صورت 
غیره( عمل دفیبریله شدن )جداسازی، میکروفیبریل ها که دیواره های سلولی( 
که از عمل کوبیدن پاالیش ناشی می شود به توسعه نیروهای جاذب مولکولی 
افزایش سطوح مماسی  از طریق  واندروالسی(  نیروهای  )پیوندهای هیدروژنی 
کمک می کنند این نیروها الیاف چوب )و سایر گیاهان( را بدون نیاز به چسب 
با یکدیگر نگه می دارند. درهم آمیختن الیاف از اهمیت کمتری برخوردار است. 

 
)Additives( مواد افزودنی

افزودنی ها برای اصالح برخی از خواص کاغذ نظیر مقاومت نسبت به ورود مایعات، 
روشنی، ماتی، نرمی سطح، خواص چاپ پذیری، رنگ و مقاومت )در حالت خشک 
یا بعد از مرطوب شدن( استفاده می شوند. مقاومت نسبت به ورود مایعات )جوهر، 
آب و غیره( به وسیله آهار زنی تأمین می شود، )یعنی افزودن رزین، موم، قیر یا مواد 
مصنوعی( ماده اصلی افزودنی آهار زنی رزین است )کلوفون( که از ترکیبات اصلی 
تشکیل دهنده رزین کاج است. رزین به جهت هزینه کم و نتایج مناسب ترجیح 
داده می شود. رزین تا حدودی یا به طور کامل به حالت صابونی )خنثی( اضافه 

می گردد و به همین دلیل آلوم )سولفات آلومینیم( نیز افزوده می شود. افزودنی ها 
خاصیت ضد آب محدودی را به سطح کاغذ اعطا می کنند، آنها ورود مایعات را 
کند می کنند، اما قادر به ممانعت از ورود مایعات نیستند. مواد شیمیائی دیگر که 
پرکننده نامیده می شوند جهت اصالح کیفیت کاغذ )یا مقوا( به جهت ذیل افزوده 
می شوند که شبکه ای معمواًل فقط از الیافی که دارای سطوح زبر با ناصافی های 
حفرات و فضاهای خالی هستند تشکیل گردیده است. پرکننده ها می توانند این گونه 
نامنظمی ها را پر کنند و بنابراین ناهمگنی سطح را کاهش دهند به طور همزمان 
روشنی، ماتی، چاپ پذیری و سایر خواص نیز اصالح می گردند و در مورد کاغذ 
سیگار تخلخل و میزان اشتعال نیز اصالح می گردد. این افزودنی ها شامل )پیرات 
آلومینیم، Al2o۳ ،۳Sio2(، دی اکسید تیتانیوم )Tio2(، کربنات کلسیم )CaCo۳( و 
دیگر ترکیبات کلسیم دار و سولفات باریم )BaSo4(، سولفید روی )ZnS( و غیره 
می باشند. آنها به نسبت 1 تا 10% وزن الیاف افزوده می گردند، همراه با آلوم یا سایر 
مواد شیمیائی که به چسبندگی این افزودنی ها به الیاف کمک نمایند. به غیر از 
اضافه کردن خمیر، فیلرها می توانند به سطح کاغذ نهائی یا در جریان تولید کاغذ 
به آن افزوده گردند. پلیمرهای مصنوعی نیز به عنوان فیلر استفاده می شوند. پیش 
از افزودن آلوم و ترجیحاً پیش از افزودن مواد ضد آب، افزودنی های رنگی با خمیر 
مخلوط می شوند. تا یکنواختی رنگ را تضمین نمایند. رنگ، ویژگی است که توجه 
انسان را به یک ورقه کاغذ جذب می کند و به مقدار زیادی جهت توسعه و ترقی 
مصرف کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. اگر کاغذها رنگ می شوند یا از برخی سایه 
رنگ های روشن بهره مند می شوند و این امر معمواًل به وسیله افزودن عوامل رنگی 
محلول در آب به خمیر صورت می گیرد و کاغذ سفید نیز با رنگ در هم می آمیزد. 
تقریباً تمام خمیرهای رنگبری شده یک سایه زرد رنگی دارند، و بنابراین مقدار 

20 - یک کاغذ، اگر %15 یا بیشتر از استحکام خشک خود را نگه داري کند، گفته مي شود که داراي استحکام تر مي باشد )و همینطور اگر 40%ـ  ۳0 باشد داراي استحکام خشک مي باشد(.
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فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 

مقاالت علمی

کمی رنگ قرمز متمایل به سیاه اضافه می شود تا این سایه )زرد( را خنثی نماید. 

کاغذ سفید در حقیقت رنگ سفید )ذغال تمام شده آتش( را دارد. افزودنی ها 
یافته(  )تغییر  نشاسته  استفاده می شوند.  نیز  الیاف  پیوند  اصالح  همچنین جهت 
چسب های طبیعی یا رزین های مصنوعی معمواًل جهت افزایش مقاومت کاغذ در 
حالت خشک اضافه می شود. همانطور که پیشتر ذکر گردید پیوند بین الیاف به 
نیروهای جاذب رطوبه ای نسبت داده می شود که به عنوان پیوند های هیدروژنی 
و نیروهای واندروالسی شناخته می شوند. با این وجود این گونه نیروها در آب، حل 
یا خنثی می شوند و به همین دلیل مقاومت کاغذ مرطوب عماًل برابر صفر است. 
مقاومت  موارد حفظ  برخی  است، گرچه  کاغذ  بازیافت  برای  مزیتی  ویژگی  این 
در حالت مرطوب مطلوب است20 . این امر به وسیله افزودن رزین های مصنوعی 
)اوره فرم آلدئید و مالمین فرم آلدئید و رزین های نوع پولی آمید و غیره( انجام 
می شود. این رزین ها به شکل محلول های آبدار به نسبت %1 ـ 0/5 و ندرتاً بیش 
از 5% بعد از اینکه خمیر آخرین ماشین پاالیشگر را ترک می  کند افزوده می شوند.

 )Forming-Production of Paper( شکل گیری تولید کاغذ
مرحله بعدی شکل گیری الیاف به صورت یک ورقه پیوسته با ضخامت و وزن 
دلخواه و سپس ساخت کاغذ به وسیله خارج نمودن آب اضافی در اثر فشار و حرارت 
می باشد. این فرایندها به وسیله ماشین های پیچیده ای انجام می شود که می توانند 
ورقه پیوسته ای از کاغذ را به عرض 1/5 تا 10 متر و وزن   50 ـ10 و با سرعت 
min /m  1500 میزانی برابر 1000 تن در روز تولید نماید. دو ماشین کاغذسازی 
قدیمی وجود دارد، فوردرنیر و استوانه ای، آنها از نظر روش شکل دهی کیک الیاف 
از یکدیگر متفاوت می باشد. در ماشین فوردرنیر شکل دهی بر روی توری فلزی بی 
انتهایی )تسمه سوراخ دار سیمی( انجام می شود که به روزنه های بسیار ، مجهز شده 
است. این به شکل رویه  میزی ساخته می شود و با سرعت زیاد در جهت افقی- 
طولی حرکت می کند، در حالیکه در همان زمان به طور جانبی از پهلو نیز نوسان 
می کند. خمیر در درصد خشکی پائین از الیاف در آب )% 1 ـ 0/1( به یک سیستم 
مکانیکی پخش کنندة  جریان رسانده می شود که در این سیستم تبدیل به جریانی 
می شود که پهنای آن برابر با پهنای ماشین می شود. متعاقباً جریان به سیستم کنترل 
جریان )هدباکس( و سپس همانطور که در باال ذکر گردید به توری منتقل می گردد، 
بر روی توری الیاف پخش می شوند و قسمت اعظم آب ۹5% یا بیشتر به وسیله میله 
ثقل و کاربرد خأل به وسیله سیستم های پمپی )جعبه های مکشی( نصب شده در 
زیر توری خارج می گردد. مرحله بعدی بخش پرس می باشد.  در این بخش کیک 
بر روی نوار پارچه ای )پتویی شکل( منتقل می شود و به وسیله استوانه های پرس 
)رول ها( جهت کاهش رطوبت آن فشرده می شوند. به صورت تکمیلی، کاهش شدید 
رطوبت )کمتر از ۷ تا 10 %( در بخش خشک کن اتفاق می افتد که این دو بخش 
خشک کن بعد از بخش پرس قرار گرفته و از یکسری استوانه  های چرخان )رول 
ها( که تعداد آنها بین 40 تا ۷0 عدد می باشد و به وسیله بخار گرم شده اند تشکیل 
می گردد. سپس کاغذ از میان یکسری استوانه های چرخان )رول های فشار کلندر( 
عبور می کند، که این رول ها نامنظمی های سطح را به وسیله عمل اتو کردن صاف 

می کند و دانسیته و ضخامت کاغذ را تنظیم می نمایند،  سرانجام کاغذ به صورت رول 
هایی جمع آوری می شود )شکل های ۹ و 10(. 

در  اینکه  به جهت  عمدتاً  دارد،  تفاوت  )فوردرنیر(  ماشین  با  استوانه ای  ماشین 
استوانه ای متخلخل پخش  یا چند سازه  بر روی سطح یک  الیاف  ماشین،  این 
می شوند که پیرامون این سازه ها به وسیله توری پوشانده می شود. کیک بر روی 
توری به وسیله چرخش استوانه تشکیل می شود که این استوانه به طور جزئی یا تا 
حدی در یک تانک )خمره( محتوی الیاف با درصد خشکی کم غوطه ور می شود در 
حالیکه در داخل استوانه فشار ایجاد می شود. کیک توسط یک نوار پارچه ای دریافت 
می شود و به همان روش کلی مشابه ماشین فوردرینیر پرس و خشک می شود. 
عالوه بر این دو نوع ماشین پایه )تغییرات جزئی نیز در خود این دو تا هم وجود 
دارد(، ماشین های دیگری نیز در سال های اخیر طراحی گردیده اند. آنها عمدتاً از نظر 
شکل دهی کیک الیاف با یکدیگر اختالف دارند. به عنوان مثال به وسیله حرکت 
افقی توری و استوانه یا دو توری موازی که در این حالت کیک شبیه یک ساندویچ 

می شود. 
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کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 

مقاالت علمی

 )Final Treatments( تیمارهای نهائی
کاغذ معمواًل بعد از انجام یکسری از تیمارهای دیگر جهت مصرف مورد استفاده 
قرار می گیرد. برخی از این تیمارها عبارت اند از: صاف نمودن تکمیلی بین رول ها 
)سوپر کلندر( برش و پیچش مجدد جهت تولید رول های با اندازه های دلخواه و 
نهایتاً برش به صورت ورقه، تیمارهای دیگر شامل اصالح خواص به وسیله اندود 
کردن یا آغشتگی مواد شیمیایی، الیه ای کردن )به عنوان مثال جهت تولید مقوای 
کنگره ای سه الیه( و سرانجام تبدیل به فرآورده های متنوع می باشد. تمام این موارد 
توسط ماشین های ویژه ای انجام می شود. یکی از مهم ترین تیمارها اندود کردن 
سطح کاغذ جهت بهبود خواص چاپ و نوشتاری و ظاهر آنها می باشد. این یک 
تیمار تکمیلی است به جهت اینکه هداف مورد استفاده قرار می گیرند، در واقع به 
خمیر اضافه می شوند، اندود کردن به وسیله تجهیزات مکانیکی انجام می شود که 
این تجهیزات همچنین ماده اندودی را بین رول های فشار نرم می کنند. مواد اندود 
کنند شامل؛ کائولن، دی اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و غیره می باشد. آنها به 
شکل سوسپانسیون آبدار همراه با مواد طبیعی یا مصنوعی دارای خواص چسبندگی 
)نشاسته و التکس( هستند. در بعضی اوقات این گونه تیمارها در جریان تولید کاغذ 
نزدیک به اتمام بخش خشک کن بکار می روند. اندود نمودن با مواد پالستیکی )به 
عنوان مثال رزین پلی اتیلن( کاغذ و مقوا را ضد آب می نماید و آن را برای ساخت 

ظروف )پاکت های شیر و غیره( و سایر فرآورده  ها مناسب می سازد.

     )Properties of Pulp and Paper( خواص خمیر و کاغذ
خواص خمیر و کاغذ بسته به تفاوت های موجود در مواد خام مورد استفاده برای 
تهیه آنها و روش های تولید بسیار متنوع و گسترده اند. برای چوب )و سایر الیاف 
گیاهی( موفولوژی سلول، عامل بنیادی است که این امر را تحت تأثیر قرار می دهد؛ 
بنابراین طول الیاف، قطر الیاف، قطر لومن )قطر حفره سلولی( و ضخامت دیواره 
سلولی خیلی مهم است. به عنوان مثال تحقیق نشان داده است که نسبت قطر حفره 
سلولی به قطر فیبر  )اصطالحی که گرایش یک فیبر را به کوالپس نشان می دهد( 

به مقدار زیادی به جرم ویژه ورقه خمیر و کاغذ ارتباط دارد. 

دانسیته ورقه همراه با مقاومت هر فیبر به میزان زیاد به مقاومت کششی و مقاومت 
ترکیدگی ورقه ارتباط دارد به تعبیر پیچیده تر فاکتور پارگی با دانسیته ورقه، طول 

ابتدا با افزایش دانسیته  الیاف ارتباط می یابد، فاکتور پارگی در  الیاف، و مقاومت 
ورقه افزایش می یابد و سپس در دانسیته های باالتر ورقه کاهش می یابد. طول 
الیاف و مقاومت الیاف هر دو در باالی سطح بحرانی جرم ویژه ورقه که مربوط 
به سطح پیوند بین الیاف می باشد اثر مثبت برای این فاکتور پارگی دارد. این پیوند 
بین الیاف بیشتر از حدی است که می تواند بر گسیختگی الیاف که از مکانیسم 
نماید. مطالعه دیگر نشان می دهد که ویژگی های  ناشی می شود غلبه  شکست 
مرفولوژیکی الیاف پهن برگان که بر روی خواص خمیرکاغذ تأثیر داشته اند، اکثرا 
مربوط به نسبت طول فیبر/ ضخامت دیواره )T/L( و زاویه فیبری بوده اند. سلول های 
پارانشیمی از نظر مقاومت ترکیدگی و مقاومت کشیدگی مضر بودند، اما عناصر 
آوندی تاثیری روی مقاومت کششی نداشته اند. خمیر به وسیله آزمون های شیمیائی 
و فیزیکی ارزیابی می شود . آزمون های شیمیائی شامل تعیین مقدار سلولز و مقدار 
مواد غیر سلولزی )لیگنین( و آزمون های فیزیکی شامل اندازه گیری ویژگی های 
الیاف و مقاومت نسبت به عبور آب از بین خمیر )درجه روانی( می باشد. خواص 
خمیر همچنین از ورقه های خمیر ساخته شده در آزمایشگاه نیز مورد ارزیابی واقع 
می شود. این گونه ورقه ها جهت تعیین خواص ذیل مورد استفاده قرار می گیرند. 
وزن در هر واحد سطح، حجم مخصوص )         ،         (، ضریب انتشار 
نور، مقاومت کششی ارتجاع، مقاومت ترکیدگی، پارگی،  تاشدن،  مقاومت کشیدگی 
 ، در دهانه صفر و مقدار رطوبت. کاغذ عمالً  به صورت هزاران فرآورده و درجه 
 . می باشند  دارا  یکدیگر  با  مهمی  بسیار  یا  جزئی  تفاوت های  که  می شود  تولید 

ارزیابی همچنین بر پایه خصوصیاتی است که در ارتباط با خواص ذیل می باشد : 
پایداری ابعاد،  وزن، ضخامت، دانسیته،  مقاومت کششی، ترکیدگی، پارگی، تاشدن، 
مقاومت خمشی، مقاومت به ساییدگی، تخلخل،  بافت سطح،  خواص نوری )روشنی، 
اسیدیته(،  اشتعال،   قابلیت  شدن،   )کهنه  شیمیائی  خواص  و  جالء(  ماتی،  رنگ، 
شناسایی مواد افزودنی و گونه های چوبی در خمیر و کاغذ با استفاده از معرف های 

شیمیائی و انواع میکروسکوپ انجام می  شود. 
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21 - نسبت قطر لومن “حفره سلولي” به قطر فیبر بنام اثر یا ضریب انعطاف پذیري معروف است. مطلب مربوط به این قضیه تحت عنوان »جزء دیواره« مي باشد که نسبت دو برابر ضخامت دیواره سلول به 
قطر فیبر مي باشد، هر دوي آنها خاصیت پالستیکي فیبر را نشان مي دهد و بصورت درصد بیان مي شود. جزء دیواره اي بین حدود 10 تا %۹0 متغیر مي باشد. مقدار متوسط جزء دیواره نباید از %50 در چوب هایي 

با کیفیت خوب تجاوز کند و ترجیاً باید کمتر از 40% باشد.
22 - هیچ نوع تست مشخص پذیرفته شده اي در این مورد وجود ندارد. اتحادیه فني صنعت خمیر و کاغذ آمریکا  )TAPPI( داراي استاندارهایي مي باشد که براي آزمایشات خصوصیات کاغذ و خمیر بصورت 

گسترده اي مورد استفاده قرار مي گیرد.
2۳ - انواع عمومي و کلي زیر جزء محصوالت کاغذ مي باشد: کاغذ روزنامه، کاغذ چاپ، کاغذ تحریر، کاغذ بسته بندي، کاغذ جاذب، کاغذ تزئیني یا دکوري و غیره. کاغذهاي با ضخامت بیش از ۳/0 میلي متر 

در دسته مقوا دسته بندي مي شود و براي بسته بندي و کاغذهاي ساختمان و … استفاده مي شوند.
24 - کاغذ و خمیر هر دو بصورت هیگروسکوپیک مي باشند و به همین دلیل آزمایش هاي مربوط به آن تحت شرایط هیدرومتریک دائمي انجام مي شود. رطوبت نسبي مورد استفاده، معمواًل                                         در 

آمریکا( و دماي آن حدود                                 مي باشد. 
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مقاالت علمی

اطالعیـــه

به اطالع اعضای محترم سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران میرساند ، مجمع عمومی بطور فوق العاده سندیکای 

تولید کنندگان کاغذ و مقوای  ایران در تاریخ ۱4۰۰/۰7/۱9ساعت ۱۰ صبح با دستور جلسه زیر برگزار میگردد :

۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس

2- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱399/۱2/3۰

3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

4- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه

5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس

با توجه به شرایط و وضعیت موجود و لزوم فاصله گذاری اجتماعی و رعایت آن در برگزاری مجامع و گردهمایی ها ، 

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تمهیداتی فراهم نموده تا مجامع عمومی تشکل ها طبق روال قانونی 

برگزار و عالوه بر آن امکان حضور حداکثری اعضا بصورت آنالین میسر باشد. بنابراین مجمع و انتخابات امسال در قالب 

اپلیکیشن مورد تایید اتاق در امنیت کامل قابل انجام است و این امکان وجود دارد تا جهت آرامش همکاران و پرهیز 

از رفت و آمد های بین شهری و حضور حداکثری اعضا ، شرکت کنندگان بصورت آنالین  در جلسه حضور بهم رسانند.

اعضا هیئت مدیره فعلی ، نمایندگان اتاق و کاندیداهای احتمالی )به تعداد محدود و با هماهنگی(و تعداد محدودی از 

اعضا که امکان حضور فیزیکی در جلسه را دارند، میتوانند در سالن جلسات اتاق بازرگانی حضور داشته باشند. 

لذا با توجه به اهمیت ویژه مجمع سالیانه و لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات هیئت مدیره و بازرس ، از اعضا  ارجمند 

 ID  سندیکا دعوت بعمل می آید ، در روز و ساعت مقرر بصورت آنالین در جلسه حضور داشته باشند. بدیهی است

اختصاصی مربوط به هر شرکت برای شخص مدیر عامل یا نماینده قانونی وی که قبال طی نامه رسمی به سندیکا معرفی 

گردیده  ارسال میگردد. خواهشمند است شخصا تا پایان جلسه حضور موثر خود را حفظ فرمایید.

                                                          هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران
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مقاالت علمی

بهینه سازی استفاده از خمیر حاصل از 
پخت کرافت چوب درخت کاج در کاغذسازی 

سمیه اکبری دادامحله
عضو هیأت مدیره شرکت حریر خوزستان، عضو کمیسیون فنی سندیکا
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کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 

مقـــاالت

مقدمه - در دهه های اخیر واژه برند تبدیل به یک کلمه کاربردی 
در همه حوزه های انسان امروزی شده است . کلمه ای که دنیایی از 
احساسات ، خاطرات و  رویدادها را در بطن خود جای داده است . برندها 
جز الینفک زندگی ما شده اند و همین سبب ایجاد رقابت در دنیای بی 
مرز محصوالت و خدمات در جهان است . جهان پیرامون ما مملو از 
برندهای رنگارنگی است که در همه عرصه های زندگی ما از خانه ، 
محل کار، هنگام رانندگی ، خواندن ، میهمانی ها  حضور پررنگ دارند. 

تاثیر شگرف این تعلق خاطر به یک محصوِل خاص با یک نام ویژه، 
برای ما تداعی کننده خاطرات است . برند ها همچون عطرها می توانند 
ما را به گذشته های شیرین  برده یا خاطراتی جدیدی را برای ما بسازند و 
این همان احساس وفاداری است که دنیای تجارت  در آن به رقابت می 
پردازد.  از این شماره سعی داریم طی سلسله مقاالت ساده و کاربردی  
واژه برند را واکاوی کنیم و از تعاریف تا محبوبیت برندها را مورد بررسی 
قرار دهیم . تجربه های بومی و غیر بومی را بخوانیم  و در دنیای آن ها  

زندگی کنیم.

 در این مقاله میخوانیم: 
برند چیست ؟ 

انواع برندها کدامند ؟ 
و چگونه یک برند محبوب باشیم ؟

برند چیست ؟
شاید بتوان گقت برند قولی است که به مشتری داده می شود شخصیت 
برند آن چیزی است که مصرف کنندگان می توانند با آن ارتباط برقرار کنند  
.شخصیت یک برند در واقع مجموع رفتار انسانی است که به  یک برند 

اختصاص داده می شود .در دنیای امروز همه چیز  برند نامیده می شود از 
سیارات تا کهکشان تا لوازم مصرفی و حتی انسان ها . واژه برند در زبان 
فارسی معمواًل تحت عنوان نام تجاری ترجمه می شود و برخی تصور 
می کنند برندینگ فریند انتخاب نام مناسب برای یک محصول است. اما، 

واقعیت این است که مفهوم برند بسیار فراتر از یک نام است.

طبق تعریف دیوید آکر1 : نمادی که ارزشی را به محصول یا خدمت 
یک شرکت نزد مشتریان می افزاید یا می کاهد. ارزش ویژه برند، ارزشی 
است که به نام تجاری برای محصول یا خدمت به همراه می آورد. این 
ارزش به صورت مستقیم به مفاهیم بازاریابی و ماهیت چندبعدی آن 

اشاره دارد.

انواع برند ها:
 در ابتدا شاید این تصور که برندها منحصراً متعلق به یک کاال است در 
ذهن متبادر شود ولیکن ،  برندها می توانند انواع گوناگونی داشته باشند. 
فهرست زیر ، مجموعه حوزه هایی است که مفهوم برندینگ در آن 

استفاده می گردد:

)Product Brand( 1. برند محصول
)Service Brand( 2. برند خدمات

)Personal Brand( ۳. برند شخصی
)Public Brand( 4. برند عمومی
)Private( 5. برندهای خصوصی

)Clean Slate( )6. برند بی نشان)لوح پاک

چگونه یک برند محبوب باشیم ؟
نویسنده : فاطمه طبع رازقی - مدیر روابط عمومی گروه صنایع کاغذ پارس 

David Aaker.1 :  استاد مدیریت اهل آمریکا است که در زمینه برندینگ و ارزش ویژه نام و نشان تجاری صاحب نظر می باشد. کتاب Brand Relevance او در سال 2011 به عنوان یکی از 10 
کتاب برتر تاریخ در حوزه مارکتینگ انتخاب شد. مقاالت وی به عنوان بهترین مقاالت Journal of Marketing انتخاب شده اند. آکر همچنین مشاور شرکت تبلیغاتی Dentsu است. او در نشریه خبری 

انجمن بازاریابی آمریکا دارای یک ستون خبری ثابت با نام Aaker on Branding می باشد
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)Corporate Brand( ۷. برند شرکتی
)Ingredient( 8. برند عوامل سازنده

)Place Brand(  ۹. برند مکان
)Global( 10. برند جهانی
)Generic( 11. برند جامع

)Investor Brand( 12. برند سرمایه گذار
)Ethical( 1۳. برند اخالقی

)Celebrity( 14. برند سلبریتی ها یا اشخاص مشهور
 )Nation Brand( 15. برند ملی

 NGO – Non-Governmental  16. برندهای غیر انتفاعی یا
)Organization

)Luxury( 1۷. برند لوکس
)Activist Brand( 18. برند عملگرا

)Cult( 1۹. برند دینی یا آیینی
)Employer( 20. برند کارفرما

  )Challenger( 21. برند چالشگر

چگونه یک برند محبوب باشیم ؟
 )Customer Orientation( 1. یکی از مصادیق مشتری مداری

صداقت است، پس با مشتریان خود صادق باشید. 

2. از شبکه های اجتماعی )Social media (برای ارتباطات دوسویه  
استفاده کنید .

 ) adeed value( ۳. برای مشتریان و ذی نفعان خود ارزش افزوده
ایجاد کنید ) چرا برند شما را باید انتخاب کند؟(

4. به اصول اخالقی )Ethics(پایبند باشید و برای کسب سهم بازار 
بیشتر رقیب خود را تخریب نکنید.

5. فعالیت های حوزه مسئولیت اجتماعی) CSR( را آگاهانه و هدفمند 
انتخاب کنید.

6. استراتژی رقابتی  Competitive Stategy  کسب و کار خود 
را باز آفرینی کنید. 

۷. از متخصصین و کارشناسان حوزه  حرفه ای خود کمک بگیرید. و 
تخصص گرایی را به عنوان یک فرصت برای رشد برند در نظر بگیرید .

8. همواره در ذهنتان این سوال را مطرح کنید چرا باید مشتریان به شما 
وفادار  )loyalty( بمانند. 

۹. برنامه ی وفاداری برای مشتریان خود بنویسید.

10. رنگ و لوگو و هویت برندتان) book brand(   را به روز نگه 
دارید .از تغییر نترسید و پیشرو باشید .

11. روی آموزش  و استفاده از ایده های کاربردی استارتاپی سرمایه 
گذاری کنید .

12. از تکنیک  Storytelling بهره بگیرید و داستان برندتان را به 
زبان ساده و صمیمی  با مشتریان مطرح کنید . آدم ها از شنیدن داستان 
های ساده و واقعی لذت میبرند.( داستان  استیو جابر ، نایکی را همه 

دوست دارند بخوانند ( 

1۳. نقد پذیر باشید معایب خود را بشناسید  تا قبل از فروپاشی بتوایند 
آسیب شناسی کنید .

14. بلند پرواز واقع بین باشید .) تولید محصوالت خارق العاده بدون بازار 
مصرف منر به شکست خواهد شد (

15. رهبر بازار بودن در هر صنعتی کاری سخت و بزرگ است . برای 
رهبر بودن باید  شاخصه های یک برند پیشرو را بدانید . ابتدا خودتان به 
عنوان کارفرما این اصول را بشناسید و سپس آن را در کسب و کارتان 
پیاده کنید . تفاوت یک  رهبر با یک مدیر در انجام دادن یک فعالیت  
نیست در نحوه  و چگونگی انجام است . به شما توصیه میکنم  برای 
لذت بردن از مسیر رسیدن به موفقیت هم مسیر خوب  و درست را 

انتخاب کنید .

در مقاله ی بعدی اصول رهبری در کسب و کارهای بزرگ را با هم 
مرور میکنیم .
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علی بقایی
Ali.Baghaei@aut.ac.ir  -  دکتری مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اهمیت رنگدانه و مواد رنگزا در صنعت کاغذسازی

مقدمه
کاغذ و مقوا، فراورده   اي متشکل از 
الیاف سلولزي هستند. خواص کاربردي 
با  زیادي  بستگي  محصوالت  این 
سلولز  دارد.  آنها  دهنده  تشکیل  الیاف 
از  شده  تشکیل  ساکارید  هوموپلي  یک 
و  است  گلوکوپیرانوز   D‐ß  ‐ واحدهاي 
هستند.  خطي  کاماًل  آن  هاي  مولکول 
تشکیل  به  شدیدي  تمایل  سلولز 
دارد  مولکولي  بین  هیدروژني  پیوندهاي 
)شکل 1(. تاریخچه مواد رنگزا و رنگدانه به اولین روزهاي تاریخ تمدن 
بر مي   گردد. در آن زمان مواد رنگي طبیعي مستخرج از گیاهان براي 
رنگ کردن پارچه به کار مي   رفت. صنعت مواد رنگزاي سنتزي به سال 
1856 برمي گردد. در آن زمان ویلیام هنري پرکین هنگام کار تحقیقاتي 
براي تسهیل تولید کینین ها به طور تصادفي یک ماده رنگي ارغواني 

را تولید کرد.
 

شکل 1: ساختار سلولز

امروزه ما در جهاني زندگي مي   کنیم که رنگ اهمیت فوق   العاده   
اي در آن دارد. مواد رنگزا در صنعت کاغذسازي همانند بسیاري از صنایع 
دیگر از اهمیت قابل توجهي برخوردار است به طوري که مي   تواند در 
تنوع فرآورده   هاي کاغذي حائز اهمیت باشد. مواد رنگزا در کاغذ و 
مقوا به منظور شناسایي، جلب توجه و تاکید بر خصوصیات برجسته به 
کار مي   رود. محصوالتي نظیر دستمال کاغذي، کاغذهاي حوله   اي و 
انواع کاغذ دیواري با روند افزایشي در حال رنگي   شدن هستند. سربرگ   
کاغذهاي  در  کننده  رنگین    اند.  شده    رایج  بسیار  نیز  رنگي  های 

الیاف  افزودن درصد کمي  با  مثاًل  دارند،  وسیعي  کاربرد  نیز  مخصوص 
کاماًل رنگ شده به خمیر کاغذسازي، کاغذهاي سایه   دار یا مه   آلود 
افزایش  حاصل مي   شوند. در ساخت کاغذ، به دالیل گوناگوني مثل 
رنگزا و  از مواد  ایجاد رنگ دلخواه و شناسایي تجاري،  جاذبه چشمي، 
رنگدانه   ها استفاده مي   شود. انتخاب مواد رنگزا و رنگدانه به عوامل 
نهایي کاغذ، خواص فیزیکي، شیمیایي و سطح  مانند مصرف  متعددي 
کاغذ بستگي دارد. رنگ کردن کاغذ براي رسیدن به یکي از اهداف کلي 

زیر انجام مي شود.

1. تولید کاغذ با رنگ یا سایه رنگي معین
2. تولید کاغذ با شدت سفیدي معین

۳. پوشاندن بعضي از خواص نامطلوب کاغذ

از  بسیاري  نیست.  آساني  کار  اهداف  این  سه  هر  یا  یک  به  رسیدن 
متغیرهاي فرآیندي بر روي مواد رنگزا اثر مي گذراند و شناخت خواص 
ویژه مواد رنگزاي به کار رفته در خمیر کاغذ نیز بسیار مهم است. اثر متقابل 
و نامطلوب مواد رنگزا بر دیگر افزودني ها به ویژه از طریق بار نیز مهم 
است. واکنش متقابل بیشتر مواد رنگزا با مواد موجود در خمیر کاغذسازي 
گیرد. مي  انجام  یوني  تبادل  ساده  سازوکار  طریق  از  عمده  طور  به 

در  باید  آید،  نظر  به  رنگي  به صورت  آلي،  مولکول  یک  اینکه  براي 
ساختار خود داراي گروه   هاي کروموفور یا داراي شبکه گسترده   اي 
هاي  گروه  از  هایي  نمونه  باشد.  مزدوج  دوگانه  و  ساده  پیوندهاي  از 
کروموفور در شکل 2 نشان داده شده است. گروه هاي کروموفور اسیدي 
یا بازي از طریق جاذبه هاي یوني و پیوند هیدروژني موجب اتصال مواد 
رنگزا به الیاف کاغذسازي مي شوند. تعدادي از گروههاي اسیدي و بازي 

در ادامه مشخص شده اند.
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پس از تصمیم   گیري درباره رنگ کردن کاغذ، مهم   ترین موضوع 
انتخاب مواد رنگزاي مناسب است. در مورد رنگ کردن کاغذ، نوع الیاف 
مصرفي و مصرف نهایي کاغذ نیز باید در نظر گرفته شود. براي مثال 
تولید کاغذ رنگي با الیاف خمیر مکانیکي به وسیله مواد رنگزاي بازي کار 
بیهوده   اي است. اگر چه عمق فام سایه و روشني بسیار خوبي حاصل 
مي   شود، ولي مواد رنگزا کاغذ به سرعت از بین مي   رود و خود کاغذ 

نیز دوره مصرف طوالني نخواهد داشت.
 

شکل 2: برخي از مهم   ترین گروه   هاي رنگساز موجود در ترکیبات آلي

کاربرد رنگدانه و مواد رنگزا در صنعت کاغذ
مواد رنگزا و رنگدانه   ها براي رنگي کردن کاغذ یا بهبود ظاهري به 
وارد صنعت کاغذ مي    تازه  اغلب کساني که  شوند.  افزوده مي    کاغذ 
شوند، هنگامي که مي   بینند به کاغذ سفید، رنگ قرمز یا آبي اضافه مي   
شود، شگفت   زده مي   شوند. علت انجام این اقدام آن است که الیاف 
کاغذسازي حتي وقتي رنگبري شده   اند، مقدار کمي رنگ زرد دارند 
که به کاغذ ظاهر نامطلوبي میدهد. فام زرد باعث مي   شود که کاغذ 
از قسمت بنفش طیف مرئي، در مقایسه با بخش قرمز طیف رنگ، نور 
بیشتري جذب کند. براي تصحیح یا بهبود این فام زرد، ته رنگ   هاي 
آبي- بنفش یا آبي مایل به قرمز به خمیر کاغذسازي افزوده مي   شود. 
این ته رنگ به ورقه کمي حالت آبي- خاکستري داده در نتیجه سبب 
مي   گردد رنگ زرد آن کم   تر شده و سفیدتر به نظر برسد. به جز 
رنگ   هاي فلورسنت، مواد رنگزا و رنگدانه   ها هنگامي که به یک بستر 
اضافه مي   شوند، موجب کاهش بازتاب کلي آن خواهند شد. منحني 
بازتاب طیفي خمیرکاغذ سولفیت سفید شده بي   رنگ و خمیرکاغذهاي 
مشابه که به صورت جداگانه با رنگ   هاي قرمز، آبي و زرد رنگ آمیزي 
در  که  خاصي  تغییرات  است.  شده  داده  نشان   ۳ شکل  در  اند  شده   
منحني   هاي بازتاب طیفي مشاهده مي   شود، به خاطر جذب انتخابي 
نور توسط رنگ   هاي ویژه مورد استفاده مي   باشد. مثاًل جذب انتخابي 
رنگ قرمز، در ورقه قرمز رنگ که منحني بازتاب طیفي آن در شکل ۳ 

نشان داده شده است، در ناحیه طول موج 550 الی nm ۷00 طیف نور 
است. در این ناحیه انعکاس ورقه-هاي رنگ شده و رنگ نشده، مشابه 
یکدیگر است. به هر حال در طول موج   هاي پایینتر از 660 نانومتر، 
جذب توسط رنگ قرمز به شدت افزایش مي   یابد و این روند تا حدود 
nm 550 که جذب در آن به میزان حداکثر مي   رسد، افزایش یافته 
است. بنابراین مواد رنگزا و رنگدانه   ها با جذب تمام نور تابیده شده به 
غیر از طول موج-هاي خاصي بسته به رنگي که دارند، کاغذ را رنگي 
مي کنند. رنگین کننده   هایي که این گونه رفتار مي کنند را کاهنده 
مي نامند. اگر سه فیلتر به رنگ هاي قرمز، فیروزه   اي و زرد، در مقابل 
یک منبع نور سفید قرار گیرند در قسمتي که سه فیلتر بر هم منطبق 
شدهاند، هیچ نوري عبور داده نمي   شود و این پدیده مهمي است، زیرا 
اساس کار کاغذساز براي تولید کاغذهاي رنگي با استفاده از مواد رنگزا و 
رنگدانه   ها به این صورت مي   باشد. براي ساخت یک ورقه زرد رنگ 
از الیاف تقریبًا سفید رنگ استفاده مي   شود. رنگ زرد، نور آبي را جذب 
مي   کند و تنها قسمت   هاي سبز و قرمز طیف مرئي توسط خمیر کاغذ 
رنگ شده منعکس مي   شود. از آنجا که نور قرمز و سبز، رنگ زرد را به 

وجود مي   آورند، ورقه رنگ شده زرد به نظر مي رسد.

 
شکل 3: نمونه   اي از منحنی   هاي بازتابش طیفي براي خمیرکاغذ 
 )B( ،خمیر کاغذ سولفیت رنگبري نشده )A( .رنگ شده و رنگ نشده

افزایش رنگ قرمز، )C( افزایش رنگ آبي و )D( افزایش رنگ زرد

مواد رنگزاي مورد استفاده در کاغذسازي 
کاغذسازان مواد رنگزاي مورد استفاده در کاغذسازي را به پنج دسته؛ 
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رنگزاي  مواد  قلیایي،  رنگزاي  مواد  اسیدي،  رنگزاي  مواد  ها،  رنگدانه 
مستقیم، مواد رنگزاي فلورسنت تقسیم بنــــدي مي کنند. ایــن تقسیم   
با  به واکنش  تمایل  فیزیکي، شیمیایي، شدت،  اساس خواص  بر  بندي 
الیاف کاغذسازي، دامنه pH موثر و حاللیت مي   باشد. هریک از مواد 
رنگي مزایا و معایبي دارند. به هر حال مواد رنگزاي مستقیم محلول در 
استفاده در صنایع کاغذ  ترین مواد رنگزاي مورد  رایج  بیشترین و  آب، 
محسوب مي   شوند. رنگدانه   ها بیشتر براي رنگ   کردن الیاف استفاده 
مي شوند، اما در آماده سازي پوشش   هاي رنگي نیز کاربردهایي دارند.

1. رنگدانه ها
هاي  رنگدانه    هاي طبیعي غیریوني،  رنگدانه  رنگدانه در سه گروه، 
غیرآلي سنتزي و رنگدانه   هاي آلي سنتزي قرار مي   گیرند. گروه سوم 
بیشترین اهمیت را در صنایع خمیر و کاغذ دارند. در بخش مواد پوشش   
دهي رنگدانه   هاي نسبت به مواد رنگزا برتري دارند، زیرا هنگام پوشش   
دهي همراه آب به داخل ورق کاغذ نفوذ مي   کنند. در شکل 4 نمونه   
است.  داده شده  نشان  آزو  رنگزاي  مواد  و  ها  رنگدانه    ساختار  از  اي 
خواص مهم رنگدانه   هاي شامل: ثبات رنگ بسیار زیاد، شدت رنگ کم 
و سایه روشن، عدم تمایل به واکنش مستقیم با الیاف، موجب دو رویه 

شدن کاغذ و خاصیت سنتزي مي باشند. 

مواد  به  رسیدن  براي  که  است  معني  این  به  ها  رنگدانه  کم  شدت 
رنگزاي پررنگ تر، مصرف مقدار زیادي از رنگدانه   ها ضروري است. 
این موضوع موجب کاهش خواص مقاومتي ورق کاغذ مي شود. فقدان 
کمک  مواد  از  استفاده  عدم  صورت  در  چوبي  الیاف  با  ترکیبي  میل 
نگهدارنده موجب ماندگاري ضعیف این مواد رنگزا میشود. اغلب از آلوم 
)سولفات آلومینیم( به عنوان کمک نگهدارنده این رنگ ها در کاغذسازي 
ها  پرکننده    ماندگاري  افزاینده  از مواد  توان  اما مي  شود  استفاده مي 
نیز براي این منظور استفاده کرد. وقتي آلوم مصرف مي   شود ضروري 
فعال  ماده  به یک  آلوم  تا  باشد   5 از  pH سوسپانسون کمتر  که  است 
براي ماندگاري تبدیل شود. این مواد رنگزا براي رنگ   کردن کاغذهاي 

مخصوص یا رنگي کردن ها پوشش مصرف مي شوند.

 

شکل 4: نمونه   ایي از رنگدانه ها و مواد رنگزاي آزو مورد استفاده در 
صنعت کاغذسازي

2. مواد رنگزاي اسیدي
مواد رنگزاي اسیدي عمدتا براي نایلون و پشم مورد مصرف قرار می   
گیرد. یک یا دو زیر گروه از این نوع مواد رنگزا در کاغذسازي نیز کاربرد 
دارند. مواد رنگزاي اسیدي همگي نمک هاي محلول در آب و اسیدهاي 
آلي آروماتیکي )اغلب نمک سدیم و یا پتاسیم( هستند که در این آب 

یونیزه مي شوند و آنیون هاي رنگي ایجاد مي کنند.
مواد  است.  داده شده  نشان  در شکل 5  اسیدي  رنگزاي  مواد  ساختار 
رنگزاي اسیدي شبیه مواد رنگزاي مستقیم هستند. مواد رنگزاي اسیدي 
نسبت به مواد رنگزاي مستقیم حاوي گروه   هاي اسیدي بیشتري بوده 
رنگزاي  مواد  با  مقایسه  در  آب  در  ها  آن    دلیل حاللیت  به همین  و 
مستقیم بسیار زیاد است. از خواص آن ها مي توان به قابلیت حل شدن 
زیاد در آب، تشکیل محلول کمي خنثي یا اسیدي، شدت مواد زنگزاي 
الیاف، موجب دو رویه بودن  با  براي واکنش  متوسط خوب، تمایل کم 
اتوزني ماشین  کاغذ، حساس به گرما و مناسب بودن آنها براي بخش 

کاغذ اشاره کرد.
 

شکل 5: نمونه   ای از مواد رنگزاي اسیدي
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3. مواد رنگزاي قلیایي
هیدروکلریدها،  )کلریدها،  رنگي  بازهاي  نمک  قلیایي  رنگزاي  مواد 
سولفات ها و اگزاالت ها( هستند. شکل 6 ساختار شیمیایي یک ماده 
رنگزاي قلیایي را نشان مي   دهد. این مواد رنگزا در آب اسیدي حل 
میشوند و دلیل استفاده از اسید استیک براي تولید محلول   هاي غلیظ 
مواد  از  گروه  یک  فقط  است.  موضوع  همین  خاطر  به  رنگزا  مواد  این 
رنگزاي قلیایي در صنایع کاغذ به کار مي روند. مواد رنگزاي این گروه 
تا حد زیادي در متیل، اتیل الکل   هاي ایزوپروپیل یا هر ماده   اي که 
داراي خواص مشابهي باشد، به ویژه روغن ها و موم ها حل مي شوند. 
از خواص مواد رنگزاي قلیایي مي توان به ماهیت قلیایي، عدم تمایل به 
واکنش با سلولز، روشن تر از همه رنگزاها، تمایل شدید به واکنش با مواد 
اسیدي مانند لیگنین و رنگ آمیزي گزینشي بعضي از الیاف به وسیله این 

مواد رنگزا اشاره کرد.

 
شکل 6:نوعي از مواد رنگزاي قلیایي مورد مصرف در صنعت 

کاغذسازی

4. مواد رنگزاي مستقیم
مواد رنگزاي مستقیم از نظر شیمیایي شبیه مواد رنگزاي اسیدي هستند. 
از نظر شیمیایي این مواد رنگزا شبیه مواد رنگزاي اسیدي هستند. دلیل 
این است که  شوند،  اینکه به عنوان مواد رنگزاي مستقیم شناخته مي 
تمایل زیادي به واکنش با سلولز دارند. شکل ۷ نوعي از مواد رنگزاي 

مستقیم را نشان مي دهد. از یک نظر مي   توان
تمایل مواد رنگزاي مستقیم براي واکنش با سلولز را به حاللیت کم 
این مواد و ایجاد پیوند هیدروژني نسبت داد. در واقع محلولهاي آبي این 
حتي  دارند.  کلوییدي  حالت  اغلب  کامل  محلول  حالت  جاي  به  رنگها 

به  آنها  محلول  که  در صورتي  مستقیم  رنگزاي  مواد  از  بعضي  محلول 
حالت ساکن نگهداري شوند، به ژل تبدیل مي شوند. تقسیم   بندي مواد 
این مواد  بیشتر  بینابیني دارد و  اغلب حالت  رنگزاي اسیدي و مستقیم 
از  بیشتر  رنگزا همپوشاني دارند. وقتي تمایل یک مواد رنگزا به سلولز 
تمایل متوسط مواد رنگزاي اسیدي و کمتر از تمایل مواد رنگزاي مستقیم 
باشد، جز مواد رنگزاي اسیدی طبقه   بندي مي   شود. در شکل 8 ساختار 
الیاف سلولز کاغذ نشان داده شده است.  پیوند مواد رنگزاي مستقیم با 
مواد رنگزاي مستقیم به صورت آنیوني و کاتیوني استفاده مي شوند. در 
رنگزاي  مواد  مولکول  ساختاري  شکل  رنگزا  مواد  این  کاتیوني،  حالت 
مستقیم اسیدي را حفظ مي   کنند، ولي گروه   هاي کاتیوني وارد ساختار 
این مواد رنگزا مي شوند تا تمایل واکنش آن ها با سلولز افزایش یابد. 
این مواد رنگزا به حالت مایع و پودر عرضه مي   شوند. بعضي از خواص 
مواد رنگزاي مستقیم شامل: تمایل زیادي به واکنش با سلولز، ثبات مواد 
رنگزاي زیاد، شدت مواد رنگزاي متوسط و قابل کاربرد در دامنه وسیعي 

از pH مي باشند.

 
شکل 7: نوعي از مواد رنگزاي مستقیم قابل استفاده در صنعت کاغذ

 
شکل 8: پیوند الیاف سلولز با یک ماده رنگزاي مستقیم. )A( الیاف 

سلولز، )B( مواد رنگزاي مستقیم
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5. مواد رنگزاي فلورسنت  
این مواد رنگزا به مواد رنگزاي سفیدکننده کاغذ و یا روشن کننده نوري 
معروف   اند و براي روشن   تر کردن مواد رنگزاي کاغذهاي سفید به 
این مواد وقتي درکاغذهاي به شدت رنگبري  کار مي روند )شکل ۹(. 
شده استفاده مي شوند، بسیار کارآمد و موثرند و وقتي براي کاغذهاي 
به کار  از خمیر کاغذهاي آسیاب شده  سفید نشده و کاغذهاي حاصل 
مي روند، موثر نیستند. مواد رنگزاي فلوئورسنت، نور را در ناحیه طول 
موج فرابنفش )کمتر از ۳۷0 نانومتر( جذب کرده و آن را به صورت نور 
مرئي در دامنه رنگ آبي )حداکثر طول موج نور آبي 45۳ نانومتر است( 

منتشر مي کنند. 

بدین ترتیب با ایجاد اثر فلوئورسنت، رنگ سفید روشني تولید مي شود و 
مانع ظاهر شدن زردي خمیرکاغذ سفید شده مي شود. هر ماده   اي که 
نور فرابنفش را جذب کند، موجب کاهش کارایي مواد رنگزاي فلوئورسنت 
مي   شود، براي مثال، لیگنین نور فرابنفش را جذب مي   کند و افزایش 
کننده  عامل روشن  کارایي  در خمیرکاغذ موجب کاهش  لیگنین  مقدار 
مي شود. بنابراین خمیر کاغذهاي چوب آسیاب شده و خمیر کاغذهاي 
سفید نشده، موجب تداخل در کارایي مواد رنگزاي فلوئورسنت مي شوند.

 
شکل 9: منحني بازتابش طیفی. )A( یک کاغذ اورق بهادار حاوي مواد 
رنگزاي فلوئورسنت، )B( خمیر لینتر پنبه، )C( خمیرکاغذ کاج جنوبي 

کاماًل رنگبري شده
را  فلوئورسنت  خاصیت  هم  و  فرابنفش  نور  هم  تیتانیم  اکسید  دي 

جذب مي کند که باعث کاهش اثر مواد رنگزاي سفید کننده مي شود 
آلومینیم  هیدروکسید  و  کلسیم  کربنات  مانند  اي  پرکننده   .)10 )شکل 
موجب انعکاس نور فرابنفش مي شوند، بنابراین اثر مواد رنگزا را افزایش 
سفیدي  حداکثر  موجب   )5/5 از  )بیشتر  باال   pH همچنین  دهند.  مي 
به  فلوئورسنت  هاي  کننده  روشن  انواع  شود.  مي   )Whiteness(

صورت ذیل می   باشند:

)Optical Bleaching Agents( عوامل رنگ بري نوری -

 )Optical Brightening Agents( عوامل روشن کننده نوری -

)Optical Whitening Agents( عوامل سفید کننده نوري -

 Fluorescent Bleaching( فلوئورسنت  بري  رنگ  عوامل   -
)Agents

 Fluorescent Brightening( عوامل روشن کننده فلوئورسنت -
)Agents

 Fluorescent Whitening( عوامل سفید کننده فلوئورسنت -
)Agents

 
شکل 10: ذرات دي اکسید تیتانیم مورد استفاده در صنعت کاغذ

در شماره بعدی نیز به بررسی بازار جهانی مواد رنگزا، روش ها و عوامل 
موثر بر رنگ آمیزی کاغذ خواهیم پرداخت.
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آرش پویان مهر
مدیر ارتباطات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه

پیام آشکار و پنهان یک نماد
کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت

همه ما با این نماد بین المللی آشنا هستیم. قریب به اتفاق به آن »نماد 
بازیافت« می گوییم. در صورتیکه بازیافت، یک از ارکان یا زوایای این 
مثلث است. )اگر بخواهیم به آن اشاره کنیم، فلش پایین چپ( این سه 
فلش، سه ماموریت متفاوت در رساندن سه پیام دارند: کاهش مصرف، 

استفاده مجدد و بازیافت
 

فلش باال، ماموریت انتقال پیام کاهش مصرف )Reduce( را با خود 
به همراه دارد. کاهش مصرف در همه چیز به خصوص در منابع طبیعی 
کنیم.  دقت   1۳۹۹ سال  سرد  فصل  اوایل  اتفاقات  به  تجدیدناپذیر.  و 
افتد(  اتفاق می  انتظار )که معموال در فصل گرم  از  خاموشی های دور 
که با افزایش مصرف گاز طبیعی همراه بود. تاکیدات فراوان مسوولین 
استمرار  منظور  به  گاز  مصرف  در  جویی  صرفه  به  مردم  تشویق  برای 
به طرق مختلف  تا مدت ها  برق  تامین  برای  نیروگاه ها  به  گازرسانی 
ما  نظر  و  سمع  به   )... و  خبر  تلویزیونی،  زیرنویس  مصاحبه،  )پیامک، 
می رسید. ظریفی می گفت: اگر این مقدار انرژی و هزینه برای تشویق 
به صرفه جویی گاز، قابل تبدیل به برق بود، روشنایی یک شهر از آن 

تامین می شد!! همین اتفاق، در فصل گرم امسال برای کاهش مصرف 
آب و برق تکرار شد. ماجرای سهمیه بندی بنزین و ... مثال های فراوان 
دیگری هستند برای دعوت به کاهش مصرف یا صرفه جویی آن چیزی 
که مستقیم یا غیرمستقیم به منابع تجدیدناپذیر وصل می شود. هر چند 
که دعوت به صرفه جویی، ریشه در تاریخ ما دارد ولی به حکم »انسان 
مدرن بودن« شاید در حال باختن رنگ در ضمیر ما است. به قول سعدی 

شیرین سخن:

اندازه نگه دار که اندازه نکوست       
                                  هم الیق دشمن است و هم الیق دوست

استفاده مجدد یا Reuse به عنوان فلش بعدی، مفهوم آشناتری دارد. 
استفاده مجدد به هر فعالیتی گفته می شود که عمر مصرف منابع، وسایل 
و یا داده ها را افزایش می دهد. تفاوت عمده این روش با بازیافت این 
است که آنچه دوباره به کار گرفته می شود، وارد فرآیند زمان بر و انرژی بر 
بازیافت نمی شود و به همین دلیل هم بر بازیافت ارجحیت دارد. اگر قبل از 
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آنکه وسیله ای را داخل سطل زباله بیاندازیم، یک بار دیگر تماشایش کنیم، 
شاید بتوانیم کاربرد دیگر یا امکان مصرف دوباره ای در آن بیابیم که ما را از 
خرید جدیدی بی نیاز کند یا به کار کس دیگری بیاید. باور ما به محدودیت 
منابع، می تواند منجر به تغییری مثبت و خالقانه در زندگی شود. مفاهیم 
ارزشمندی چون اهدا و بخشش، ارتباط مستقیمی با استفاده مجدد دارد.

به طرق مختلف »استفاده  به صورت خودجوش، سالهاست که  شاید 
بود(  باب  بیشتر  پیشتر  )که  آن  بارز  مثال  کنیم.  می  رعایت  را  مجدد« 
حرکت  یک  در  یا  و  بعد  نسل  به  سالم  و  نو  نسبتا  های  لباس  اهدای 
پسندیده مردمی، »دیوار مهربانی« بود که متاسفانه مانند بیشتر حرکت 
های خودجوش خیرخواهانه، به بیراهه رفت و »نامهربانانه« پس از مدت 
کوتاهی خاموش شد. در چند سال گذشته، یک جنبش مردمی – آن هم 
گرفته  پالستیکی شکل  های  کیسه  مجدد  استفاده  برای   – خودجوش 
را  است. بسیار دیده شده است که مردم، کیسه های پالستیکی خرید 
خرید  های  سایت  وب  رواج  دارند.  همراه  به  خود  با  بعدی  خرید  برای 
»استفاده  مفهوم  برای  دیگری  مصداق  دوم،  دست  کاالهای  فروش  و 
مجدد« است. به مثال لباس برگردیم، به گفته یک کارشناس ُمد، خیلی 
غیر قابل تصور نیست که بگوییم برای تولید یک دست تی شرت و شلوار 
تولید یک جفت کفش چرم  برای  لیتر آب و  جین نزدیک به 20 هزار 
نیاز است. هر چقدر فرهنگ استفاده مجدد رواج  لیتر آب  تقریبا 8000 

یابد، طبیعت برنده است.

استفاده مجدد خارج از موارد ملموس، در داده ها نیز کاربرد فراوان دارد. 
در همین بحران شیوع ویروس کرونا می توانیم مثال های آشکاری را از 
آن ببینیم. تقابل یا تفاهم طب سنتی و مدرن. استفاده مجدد از داروهایی 
با تجویز اطبای قدیم و برگشت به مصرف آویشن و زنجبیل و ... برای 
پیشگیری از بروز بیماری. این ها - حتا اگر تقابل داده نیز باشد - استفاده 
مجدد از داده های گذشته است. در سایر علوم نیز استفاده مجدد از داده 
ها رواج گسترده ای دارد. شاید به جرات بتوان گفت که پیشرفت در هر 

علمی، مرهون استفاده مجدد از داده هاست.

فلش سوم، بازیافت)Recycle( است. روشی که اگر نگاهی جامع به آن 
داشته باشیم، شاید در یک کالم، ناجی زمین باشد. همه ما از بازیافت بسیار 
شنیده ایم و خوشبختانه کمیسیونی با همین ماموریت نیز در سندیکا شکل 

گرفته است.

اگر چیزی قابل استفاده مجدد نباشد، شاید قابل بازیافت باشد. این جمله 
می تواند مرز بین استفاده مجدد و بازیافت باشد. برای تکمیل آن می توان 
گفت: اگر چیزی بازیافت شد، دیگر قابل استفاده مجدد نیست. چونکه فعالیت 
های مختلف و بعضا شیمیایی و ترکیبی بر روی آن انجام شده و دیگر همان 
چیز قبلی نیست. شاید در نماد مورد بحث، به همین دلیل باشد که ماموریت 

بازیافت، بعد از استفاده مجدد تعریف شده است.

بازیافت هر چه که هست، تا حدود زیادی نجات دهنده طبیعت است. می 
پذیریم که برای فرایند بازیافت، منابعی مصرف می شود اما سود آن بیشتر از 
زیانش است. اگر بتوانیم فناوری های مرتبط با بازیافت را در کشورمان گسترش 
دهیم، نباید شک داشته باشیم که به توسعه پایدار نزدیک تر خواهیم شد.

خالی از لطف نیست که با طراح این نماد نیز آشنا شویم. »گری اندرسن« 
طراح گرافیک معروف آمریکایی )متولد 1۹4۷ میالدی( طراح این نماد است. 
در اوایل سال1۹۷0 میالدی توجه جهانی به مسئله حفظ محیط زیست در 
روز زمین به اوج خود رسیده بود. به همین دلیل بنیاد شیکاگو که تولیدکننده 
بزرگ مقوای بازیافت بود یک مسابقه طراحی و هنری را بین تمام دانش 
آموزان دبیرستان ها و دانشگاه های آمریکا برگزار کرد. در این مسابقه، طرح 
»گری اندرسن« از دانشگاه کالیفرنیا برنده شد و اکنون آن طرح، نماد عمومی 

بازیافت است.

 
سخن آخر: یک نماد ساده و این همه تفسیر )که خیلی مختصر بیان شد( بر 
ماست که در گسترش پیام این نماد، تالش نماییم. چقدر خوب می شد اگر روز 
ملی کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت جایی در تقویم ما می داشت...
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آمارهای ارائه شده در جلسه ستاد تنظیم بازار تاریخ 
1400/6/28

موضوع تامین ارز واردات انواع کاغذ

      از سال ۹۷ تا امسال کل تامین ارز واردات کاغذ و خمیر کاغذ و 
ضایعات کاغذ 1/۳۷0/000/000 یورو بوده است که از این میزان :

 ۳86/000/000 یورو از محل تامین بانکی ) ارز 4200 ( 

8۹۷/000/000 یورو از محل ارز نیمایی

86/000/000 یورو از محل ارز حاصل از صادرات تامین  گردیده است.

میزان تامین ارز کاغذ چاپ و تحریر 66۷/000/000 یورو بوده است که 
۳52/000/000 یورو تامین ارز بانکی و مابقی حدود 50 درصد باقیمانده 

با ارز نیمایی تامین اعتبار گردیده است.

از مجموع 156/000/000 یورو  ارز واردات کاغذ گالسه  تامین  برای 

نیمایی  ارز  مابقی  و  دولتی  ارز  طریق  از  آن  یورو   ۹/  000/000 میزان 
تامین گردیده است.

برای ضایعات کاغذ در این مدت 51/000/000 یورو تامین ارز داشته 
ایم که تماما از طریق ارز نیمایی تامین گردیده است.

همچنین با توجه به عدم تولید داخل و تولید ناچیز در زمینه کاغذ های 
برای  ارز  تامین  درصد  اخیر ۹6  سالهای  روزنامه طی  و  تحریر  و  چاپ 
میتوانست  یافته است در حالیکه  اختصاص  زمینه  این  واردات کاغذ در 
بخش عمده ای از آن برای تامین مواد اولیه در این بخش مصرف گردد.
و  آینده  ماه  دو  مدارس طی  باز گشایی  احتمال  به  توجه  با  همچنین 
لزوم تامین دفترچه مشق مورد نیاز دانش آموزان بجز دفترچه های فعلی 
موجود در  بازار حدود 10/000/000 میلیون دفترچه مشق موجود و برای 

تولید 21/000/000 جلد برنامه ریزی تولید صورت گرفته است.

بولتن سندیکا
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اخبار سندیکا

ایجاد  بر  خود عالوه  موثر  با حضور  سندیکا  رویداد  این  در  که  سلولزی  های  فراورده  و  مقوا   ، کاغذ  تخصصی  نمایشگاه  در  فعال  2- شرکت 
برای عالقمندان  روزانه  را  مرتبطی  و  مناسب  آموزشی تخصصی  این حوزه سمینار های  فعالین  و  اعضا  گفتگوی  برای  در غرفه  مناسب  فضای 
برگزارنمود که با استقبال مشارکت کنندگان روبرو شد. همچنین محیطی فراهم گردید تا اعضا بتوانند با مشارکت همه جانبه نسبت به همفکری 

در رابطه با حفط و آرامش بازار اقدام کنند.

4- پیگیری بسته حمایتی کاغذ خصوصا در حوزه کاغذ چاپ و تحریر و  ایجاد زیرساخت های الزم با هماهنگی وزارت صمت برای مساعدت 
با تولید کنندگان برای ایجاد سهم بیشتری از این کاال در تولید داخلی

اطالعیه:  پیرو اطالع رسانی های قبلی در خصوص شروع فعالیت کمیسیون فنی سندیکا ، این کمیسیون در کنار برگزاری جلسات فنی برای 
تمام  هزینه  فرآیندها، کاهش  بهبود  تولید،  کیفی  و  ارتقای کمی  زمینه  در  ارائه خدمات  آماده  کاغذ  و تخصصی  کیفی  دستورالعمل های  تدوین 
شده، همکاری در زمینه شناسایی نقاط ضعف و زمینه های قابل بهبود ، اقدامات اصالحی و.....می باشد.لذا مجددا به اطالع کلیه اعضای محترم 
موضوعات  این  تا  باشد  می  تولید  زمینه  در  شما  های  موفقیت  و  دستاوردها  مشکالت،  مسائل،  کلیه  دریافت  آماده  سندیکا  دبیرخانه  رساند  می 
در جلسات کمیسیون فنی با حضور خودتان طرح مورد بررسی فنی قرار گیرد تا در جهت حل مشکالت  تولید و یا کمک در بهبود فرایندهای 

واحد تولیدی شما در حد توان اقدام نماییم.

۳- ارتباط موثر با شورای رقابت برای مساعدت در جهت تسهیل سازی واردات آخال برای تمامی واحد های کاغذ سازی و حذف  انحصار 
طبیعی و دولتی به وجود آمده در این بازار

کاغذ  کنندگان  تولید  بین  از  آخال  کننده  وارد  واحدهای  تعداد  افزایش  برای  وزارت صمت  و  زیست  با محیط  کارشناسی  تشکیل جلسات   -5
نمایند.  اقدام  نیاز خود  آخال مورد  واردات  به  الزامات زیست محیطی نسبت  با داشتن حداقل  میتوانند  متقاضی  این کار همگی واحدهای  با 

1- برگزاری جلسه هم اندیشی بین واحدهای تولیدکاغذ بسته بندی به منظور تثبیت قیمت فروش و ایجاد آرامش در بازار کاغذ که در محل 
داشتند. در آن حضور  واحد ها  اکثر  و  برگزار گردید  تهران  المللی  بین  نمایشگاههای 

اخبار سندیکا
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راهنمای مدیران

اگر به اینستاگرام نگاهی بیندازید متوجه می شوید که شرکتهای تولید 
کننده کاغذ، متخصیصن این صنعت و همچنین فعالین صنعت سلولزی کشور 
صفحات خود را در این شبکه راه اندازی نموده و هر روز صدها نفر صفحات 
مختلف را بازدید می کنند و به طبع آن از صفحاتشان بازدید می شود.شبکه 
های اجتماعی نظیر اینستاگرام، واتس آپ ،تلگرام و.... به دلیل محتوای جذاب 
و تغییر فرهنگ و ذائقه مردم به طرز عجیبی در زندگی این روزهای مردم 
نفوذ کرده است. اینستاگرام در حال حاضر تأثیرگذارترین شبکه ی اجتماعی 
است که بالغ  بر 80 درصد مردم از آن استفاده می کنند و زمان بسیاری را پای 
گوشی های خود صرف دیدن ویدئوها و عکس های اینستاگرام می کنند. تولید 
محتوا در اینستاگرام مهم ترین عامل برای جذب مخاطب و پیشرفت پیج های 
اینستاگرام است و برای تبلیغات اینستاگرام اهمیت زیادی پیدا می کند، زیرا 
باعث می شود تا کاربر با مطالعه ی محتوای مناسب و جذاب طرفدار پیج شود 
و آن را دنبال کند. از این رو می خواهیم در این مقاله به بررسی بیشتر تولید 

محتوا در اینستاگرام بپردازیم.
 

تولید محتوا در اینستاگرام چیست و چه کمکی به پیج شما در 
اینستاگرام می کند؟

همان طور که گفته شد اصلی ترین فاکتور برای داشتن یک پیج خوب در 
اینستاگرام تولید محتوا است. نحوه تولید محتوا تعیین می کند که مخاطبان 
شما را در اینستاگرام دنبال کنند یا خیر. این نکته برای کسانی که پیج های 
تجاری دارند و بازاریابی مجازی انجام می دهند از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. برای مثال شما اگر در زمینه تولید و یا فروش کاغذ فعالیت دارید 
ولی محتوای خوبی برای آن تهیه نکنید یا عکس و فیلم هایی جذاب برای 
مخاطبانتان در اینستاگرام به اشتراک نگذارید موفقیت و پیشرفت کمتری 

خواهید داشت.

با  مختلف  شرکتهای  و  افراد  که  است  جهانی  شبکه ای  اینستاگرام 
چه  که  است  اینجا  سؤال  اما  می کند.  مرتبط  هم  به  را  سلیقه ای  هر 
در  جهان  مختلف  شرکتهای  یا  افراد  میان  ارتباط  این  باعث  چیزی 

چک  حال  در  شما  که  کنید  فرض  مثال  برای  می شود؟  اینستاگرام 
را  شما  توجه  پستی  ناگهان  که  هستید  خود  شرکت  کردن صفحه ی 
آن  اخبار  از  تا  می کنید  باز  را  آن  بالفاصله  و  می کند  جلب  خود  به 
باخبر شوید. یا مثاًل بین صدها کلیپ اینستاگرامی شما یکی از آن ها 
را انتخاب کرده و آن را تا آخر تماشا می کنید، اینجا است که کیفیت 

محتوا حرف اول را می زند.

برند شما می شود اینستاگرام صدای  در  تولید محتوا 
است؛  داغ  حسابی  روزها  این  اینستاگرام  در  فروش  و  خرید  بازار 
اینستاگرام  دارید؟!  سهم  اینستاگرامی  تجارت  این  در  چقدر  شما 
محلی  به  باشد،  سرگرمی  برای  پلتفرمی  اینکه  از  بیشتر  روزها  این 
و  کسب  است.  شده  تبدیل  خریداران  و  فروشندگان  تجمع  برای 
کارهای زیادی هستند که فروش خود را از اینستاگرام آغاز کرده اند 
کم  میان  این  در  اما  رسیده اند؛  بزرگی  سود  و  رشد  به  هم اکنون  و 
پلتفرم  این  اما  نگرفتند  اینستاگرام شکل  بیزینس هایی که در  نیستند 

پیشرفت آن ها شد. بزرگی در  سبب جهش 

کم رنگ  حال  در  کم  کم  فروش  و  بازاریابی  قدیمی  روش های 
که سعی  زیادی هستند  کارهای  و  بین کسب  این  در  شدن هستند؛ 
چرا  کنند.  پیدا  خود  نوین  تبلیغات  برای  راهی  گونه ای  به  می کنند 
کارها  و  کسب  استقبال  مورد  دیگر  قدیمی  شیوه های  به  تبلیغات 

نمی شود؟ واقع 

است هزینه بر  قدیمی  به روش های  تبلیغات   •
• ممکن است به گوش مخاطب هدف شما نرسد.

کاغذ  تولید  کارخانه  یک  کنید  تصور  باال،  مورد  دو  توضیح  برای 
کنید.  تبلیغ  مشتری  جذب  برای  می خواهید  که  دارید  مقوا  یا 
ساز  کارتن  و  سازان  ورق  شما  هدف  مخاطبان  اصلی  هسته  مسلما 
را  شما  کاالی  تبلیغ  صنعت  از  قشر  این  اینکه  برای  هستند؛  ها 

تولید محتوا در اینستاگرام؛ صدای برند شما
)بخش اول( 

نیما میر عابدین
مدیر روابط عمومی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران
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راهنمای مدیران

بیلبوردهای  اجاره ی  می گیرید؟  پیش  را  تبلیغاتی  شیوه ی  چه  ببینند 
که  حالی  در  می گذارد  دستتان  روی  بر  زیادی  هزینه ی  تبلیغاتی 
حاال  بود.  نخواهد  شما  مشتریان  توجه  مورد  باید  که  آنطور  مسلما 
خریداران  می دانید  که  کنید  تبلیغ  جایی  را  خود  محصول  کنید  فکر 
آیا  مجازی!  فضای  می کنند؛  سپری  آنجا  را  خود  اوقات  اکثر  کاغذ 
اما  بکنید  زیادی  هزینه  نیست  قرار  نیست؟  اثربخش تر  تبلیغات  این 

است. همین سمت  به  آینده  طبیعتا حرکت 

کنیم؟ تولید  قوی  محتوای  اینستاگرام  در  چگونه 
زیرا  دارد،  متفاوتی  روش های  اجتماعی  شبکه های  در  محتوا  تولید 
هر پیج اینستاگرام هویت مخصوص به خود را دارد که تولید محتوا 
مثال  برای  باشد.  آن  فعالیت  زمینه ی  به  توجه  با  باید  آن  برای 
متنی  محتوای  از  باید  می کند  فعالیت  خبری  زمینه ی  در  که  پیجی 
در  باید  طنز  پیج های  یا  و  باشد  برخوردار  قدرتمندی  نوشتاری  و 
با  که  پیجی  همچنین  شوند.   ظاهر  قوی  ویدیویی  محتوای  تولید 
تولید  ازلحاظ  باید  می کند  فعالیت  اینستاگرام  در  لباس  فروش  هدف 
عکس  دیدن  با  مخاطب  که  باشد  گونه ای  به  تصویری  محتوای 

آن ها عالقه مند شود. به خرید  لباس ها 

و  خالقیت  داشتن  اینستاگرام  در  خوب  محتوای  تولید  الزمه ی 
انسان  می تواند  که  است  عنصری  خالقیت  است.  شناسی  فرصت 
مستثنا  قاعده  این  از  نیز  محتوا  تولید  و  کند  موفق  امری  هر  در  را 
نیست. اگر در تولید محتوای خود خالقیت به خرج دهید به طوری که 
پیجی  که  باشید  نداشته  شک  کنید  آن  مجذوب  را  مخاطب 
پیج های  شدن  زیاد  به  توجه  با  روزها  این  داشت.  خواهید  موفق 
که  هستند  پیجی  دنبال  به  مردم  زمینه ها،  همه ی  در  اینستاگرامی 
البته  ارائه دهد.  محتوای خالقانه تر و متفاوتی نسبت به دیگر پیج ها 
باشد  پیچیده و غیرقابل فهم  نباید  باشید که محتوا  باید توجه داشته 
شود.  مشکل  دچار  آن  دیدن  یا  خواندن  در  مخاطب  که  به گونه ای 
بلکه باید بتوانید محتوایی ساده، روان، جذاب و در عین حال خالقانه 

باشید. داشته  را  تا مخاطبان خود  کنید  تولید 

نو  از  را  برندتان  شخصیت  خوب،  محتوای  تولید  با 
بسازید!

این قدر  می تواند  محتوای خوب  چرا  که  می پرسید  از خودتان  حتما 

داشته  تجربه  آنالین  بازاریابی  حوزه ی  در  کمی  اگر  باشد.  تاثیر گذار 
پادشاه  “محتوا  که  شنیده اید  را  معروف  جمله ی  این  احتماال  باشید 
کرد؟  اطالق  محتوایی  هر  به  را  جمله  این  می توان  آیا  اما  است”. 
آن ها  با  مخاطبتان  زبان  با  توانست  کرده اید  تولید  که  محتوایی  اگر 
پادشاه  شما  محتوای  که  کرد  ادعا  می توان  زمان  آن  کند  صحبت 
اینترنتی  آنالین و فروش  بازاریابی  به  راجع  است! چرا که همه چیز 
خالق  و  کاربردی  محتوای  تولید  به  قادر  می چرخد؛  محتوا  حول 
بیاندازید  اینستاگرام  موفق  تجاری  پیج های  به  نگاهی  اگر  هستید؟ 
متوجه می شوید که تنها با کمک محتوای خوب توانسته اند در مدت 

برسند.  مثبتی  نتایج  به  کوتاهی  زمان 

خوابیده  راه  نقشه ی  و  ایده  کلی  آن ها  تولید  پشت  که  محتوایی 
و  کند  نفوذ  مخاطب  حافظه  و  ذهن  در  می تواند  راحتی  به  است 
با  واقع  در  بسازد.  آن ها  ذهن  در  شما  برند  از  فوق العاده  تصویری 
تولید محتوای خوب می توانید برای برند خود اعتبار بخرید در حالی 
برای  شما  پروژه  کل  می تواند  مهم  فاکتور  این  به  توجهی  بی  که 
می توانیم  چگونه  کند!  مواجه  شکست  با  را  اینستاگرام  در  فروش 
اینستاگرام چقدر  تولید محتوا  تولید کنیم؟ قیمت  یک محتوای خوب 

است؟

خود  برند  داستان  چگونه  می کند  تعیین  خوب  محتوای 
بازگو کنید برای مخاطب  را 

چه  هستیم؛  مواجه  اساسی  چالش  دو  با  محتوا  تولید  بحث  در 
بیزینس  و  برند  شناساندن  برای  اینکه  کنیم!  بازگو  و چگونه  بگوییم 
بحث  یک  دهیم  قرار  هم  کنار  را  کلمات  چگونه  کاربران  به  خود 
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کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 
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چالش  مخاطب  برای  آن  کردن  بازگو  چگونگی  مسئله ی  اما  است، 
خود  برند  داستان  به گونه ای  است  قرار  اگر  می رود.  شمار  به  اصلی 
کنید  تبدیل  خود  مشتری  به  را  او  که  کنید  تعریف  مخاطب  برای  را 
باید حواستان به درون مایه و لحن محتوایی که ارائه می دهید باشد.

 محتوایی که هیچ حرف جدیدی برای گفتن نداشته باشد به هیچ 
درد مخاطب نمی خورد؛ مخصوصا این روزها که رقابت اصلی بر سر 
محتوای  تولید  لحن  طرفی  از  است!  جذاب  و  یونیک  محتوای  تولید 
هزینه  آیا  وجود  این  با  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نیز  شما 
و  کسب  پایه های  نمی تواند  اینستاگرام  در  محتوا  تولید  برای  کردن 
کار شما را بسازد حتی اگر قیمت تولید محتوا اینستاگرام کم نباشد؟!

مخاطب  ذهن  در  ماندگاری  اینستاگرام  در  فروش  راز 
است و شرط ماندگاری؟!

تبدیل  حرفه ای  فروشنده  یک  به  اینستاگرام  در  می خواهید  اگر 
را  راه  هستید،  اینستاگرام  محتوا  تولید  قیمت  دنبال  به  و  شوید 
درست آمده اید! چرا که اصلی ترین شرط ماندگاری در ذهن مخاطب 
کلمات هستند؛ البته کلماتی که با هوشمندی کنار هم چیده شده اند. 
آن  از  دیگری  انوع  می تواند  متنی  محتوای  بر  عالوه  شما  محتوای 
و  تصویر،ویدئو  می تواند  محتوا  این  مثال  عنوان  به  بگیرد؛  بر  در  را 

باشد. پادکست  حتی  یا 

کمک  که  است  این  محتوا  انواع  این  تمام  بین  اشتراک  وجه   
مخاطب  حافظه  در  جایی  کار   و  عنوان یک کسب  به  می کنند شما 
داشته باشید. فراموش نکنید که کاربر حافظه کوتاهی دارد و ممکن 

را  برندتان  شما،  محتوای  از  قوی تر  محتوایی  دیدن  به محض  است 
کامال به فراموشی بسپارد. بنابراین اگر دانش کافی را برای این کار 
ندارید، بهتر است بعد از تحقیق و اطالع دقیق از قیمت تولید محتوا 

بگیرید. زمینه کمک  این  در  متخصص  افراد  از  اینستاگرام 

نیست! زیاد  اینستاگرام  محتوا  تولید  قیمت 
قرار نیست برای تولید محتوا در اینستاگرام قسمت زیادی از بودجه 
حرفه ای  محتوای  تولید  گفت  می توان  واقع  در  کنید.  صرف  را  خود 
دارد  کمتری  هزینه ی  تبلیغاتی  راه های  دیگر  قبال  در  اینستاگرام  در 
توجه  باشد.  داشته  باالتری  بسیار  اثربخشی  می تواند  که  حالی  در 
داشته باشید که تفاوت بین شما و دیگر کسب و کارهای موفقی که 
و  اصولی  محتوای  تولید  در  هستند،  فعالیت  حال  در  اینستاگرام  در 

به شکل: این محتوا می تواند  است.  کاربردی 
برند شما برای معرفی خدمات و محصوالت  تیزرهای کوتاه   •

• عکس نوشته ها و پوسترهای تبلیغاتی و یا طراحی استوری اینستاگرام
• و محتوای متنی برای کپشن ها و متن های تبیلغاتی برند شما باشد 
که هر کدام بسته به ویژگی هایی که دارد هزینه های متفاوتی دارند .

کنیم باید رعایت  که  اینستاگرام  در  تولید محتوا  قواعد 
برای تولید محتوا در اینستاگرام باید ایده های متنوعی داشته باشید 
بدانید محتوایی که  باید  بتوانید مخاطب را سرگرم کنید. همچنین  تا 
پیج ها  از  بعضی  زیرا  خیر.  یا  است  مناسب  مخاطب  برای  می گذارید 
این مسئله پست هایی می گذارند که کاماًل بی ربط به  به  بدون توجه 
پیج خسته شود.  از  بیننده  باعث می شود  و همین  است  پیج  موضوع 
در  که  است  استوار  اصل   4 بر  اینستاگرام  در  محتوا  تولید  قواعد  اما 

بررسی می کنیم. باهم  را  زیر آن ها 

باید قوی باشد از لحاظ بصری  محتوا 
در  اینستاگرام  پیج  مدیریت  و  محتوا  تولید  در  عامل  مؤثرترین 
کیفیت  است.  آن  کیفیت  اینستاگرام  مخصوصًا  اجتماعی  شبکه های 
و  می زند  محتوایی  و  دیجیتال  بازاریابی  در  را  اول  حرف  همیشه 
محال  باشد  آشنا  پیج  یک  محتوای  خوب  کیفیت  با  که  مخاطبی 
نوع محتوای  به  فراموش کند. کیفیت در محتوا بستگی  را  آن  است 
از عکس ها  کنید  سعی  باید  تصویری  محتوای  در  مثاًل  دارد  تولیدی 
را  الزم  طراوت  پیج تان  تا  کنید  استفاده  باال  کیفیت  با  ویدئوهای  و 
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برای  می کند.  نوشتاری هم صدق  محتوای  در  امر  این  باشد.  داشته 
و  روان  ساده،  باید  می کنید  منتشر  خود  پست  در  را  متنی  اگر  مثال 

انتهای متن همراهی کند. تا  را  تا خواننده  باشد  امالیی  بدون غلط 

به  و  است  متفاوت  دیگر  مجازی  شبکه های  همه ی  با  اینستاگرام 
خاطر جنبه ی تصویر محوری آن از محبوبیت بسیار زیادی نزد مردم 
ویدئو  یا  عکس  اینستاگرام  کار  اساس  که  آنجا  از  است.  برخوردار 
دو  این  از  حتمًا  خود  پیج  محتوای  تولید  برای  کنید  سعی  باید  است 
فاکتور مهم استفاده کنید. حتی زمانی که می خواهید متنی را منتشر 
تا  بگذارید  آن  با  مرتبط  و  تأثیرگذار  زیبا،  تصویری  کنید  سعی  کنید 
متن شما بیشتر دیده شود زیرا اولین چیزی که بیننده می بیند عکس 

یا ویدئوی شما است.

بر اساس شناختی که دارید محتوا بگذارید
بسیاری از پیج های اینستاگرام بدون هیچ شناختی از فالوورهایشان 
مخاطبان  رفتن  دست  از  باعث  کار  این  طبیعتًا  و  می گذارند  پست 
باید  نمایش می گذارید  به  آن ها می شود. محتوایی که در صفحه تان 
بر اساس شناختی باشد که از مخاطبانتان دارید زیرا شما برای آن ها 
گذشت  از  بعد  معمواًل  و  است  نسبی  شناخت  این  می گذارید.  پست 

از تأسیس پیج به دست می آید. چند وقت 

برای تولید محتوا در اینستاگرام استراتژی داشته باشید
برنامه ریزی  یعنی  اینستاگرام،  در  محتوا  تولید  استراتژی  داشتن 
دقیق و داشتن برنامه ای منظم برای انتشار محتوا. در حقیقت داشتن 
محتوایی  بتوانید  خاصی  نظم  با  تا  می کند  کمک  شما  به  استراتژی 
تولید کنید که هم باعث پیشرفت پیج و هم باعث افزایش مخاطبان 
آن ها  برای  که  هستند  پیج هایی  دنبال  به  اینستاگرام  در  افراد  شود. 
محتوای  انتخاب  در  اگر  دلیل  همین  به  باشند  داشته  مفید  محتوایی 
در  چشم گیری  پیشرفت  ببرید  باال  را  آن  کیفیت  و  کنید  دقت  خود 

داشت. خواهید  زمینه  این 

چه  اینستاگرام  در  محتوا  تولید  استراتژی  برای 
کنیم؟ رعایت  باید  را  چیزهایی 

تولید محتوا از  قبل  انتخاب موضوعات خود 
موضوعات  از  باید  شوید،  مشغول  محتوا  تولید  به  آنکه  از  قبل 

را  موضوعات  کنید  سعی  باشید.  داشته  کامل  آگاهی  خود  نظر  مورد 
زیادی  طرفداران  که  بروید  موضوعاتی  دنبال  به  و  کنید  دسته بندی 
تگ  منشن،  هشتگ،  مانند  اینستاگرامی  ابزارهای  از  استفاده  دارند. 
باشد.  بازدید پست شما نقش مهمی داشته  افزایش  و… می تواند در 
استقبال  پست ها  از  دسته  یک  به  شما  پیج  مخاطبان  دیدید  اگر 
آن  از  کنید  سعی  می دهند  نشان  دسته ها  دیگر  به  نسبت  بیشتری 

کنید. تولید  بیشتری  محتوای  محبوب  دسته ی 

انتشار پست ها برای  اختصاص دادن زمان مناسب 
مردم  سرگرمی  برای  وسیله ای  روزها  این  اینستاگرام  ازآنجایی که 
بیشتر  شبانه روز  از  خاصی  ساعات  در  مردم  از  بسیاری  است،  شده 
پست های  انتشار  با  می توانید  بنابراین  دارند.  فعالیت  اینستاگرام  در 
خود  سمت  به  را  بیشتری  مخاطب  ساعات،  آن  در  سرگرم کننده 
اینستاگرام  در  ساعاتی  چه  در  بیشتر  مردم  اینکه  فهمیدن  بکشانید. 
در ساعات  روزی  است چند  کافی  نیست،  کار چندان سختی  هستند 
است  بیشتر  بازخوردها  زمانی  در چه  ببینید  تا  بگذارید  پست  مختلف 
با  دهید.  انتشار  را  پست هایتان  ساعات  همان  در  ترتیب  این   به   و 
میزان  می توانید  نیز   Instagram Insights ابزار  از  استفاده 
ساعات  و  کنید  مشاهده  را  اینستاگرام  در  خود  کاربران  فعالیت 

بدانید. دقیق تر  را  آن ها  فعالیت 

با مخاطبان تعامل  و  ارتباط 
یکی از چیزهایی که باعث افزایش بازدهی بیشتر پیج اینستاگرامی 
شما  زمانی که  است.  کاربران  بین  ارتباط  ایجاد  و  تعامل  می شود، 
باشید  داشته  توجه  باید  می کنید  انتخاب  موضوع  پست هایتان  برای 
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را داشته  پیج  به چالش کشیدن مخاطبان  قابلیت  انتخابی  تا موضوع 
می کنید  تولید  که  محتوایی  برای  موضوع  درست  انتخاب  با  باشد. 
می توانید بین کاربران تعامل ایجاد کرده و نظرهای مختلف آن ها را 

بدانید. مختلف  موضوعات  درباره 

باید  اینستاگرام  در  محتوا  تولید  برای  که  نکته ای 
کنید رعایت 

مشغول  اینترنتی  کسب وکار  به  آن  در  که  دارید  تجاری  پیج  اگر 
هستید و می خواهید محصوالت و خدمات خود را تبلیغ کنید بایستی 
اینستاگرام  اسپانسری  تبلیغات  که  باشید  داشته  توجه  نکته  این  به 
که  کند  احساس  نباید  مخاطب  عبارتی  به  نباشد!  زیاد  شما  پیج  در 
خود  محتوای  تولید  در  باید  بنابراین  است.  تبلیغاتی  پیجی  شما  پیج 
پرداختید  خود  محصول  تبلیغات  به  اگر  باشید.  داشته  زیادی  دقت 
برای مخاطب مفید و کاربردی  بزنید که  باید درباره چیزهایی حرف 
که  آنجا  از  کنید.  جذب  خود  سمت  به  را  مشتری  بتوانید  تا  باشد، 
قطعًا  است،  گرفته  ویژه ای  رونق  روزها  این  اینستاگرام  در  بازاریابی 
رقبای زیادی هم برای کسب و کار شما وجود خواهند داشت و تنها 
چیزی که می تواند شما را از بقیه متمایز کند تولید محتوای ارزشمند 

و خالقانه است.

محتوا  تولید  مخصوص  که  نرم افزارهایی  و  ابزار  از 
کنید استفاده  هستند 

مختلفی  نرم افزارهای  می کنید  تولید  که  محتوایی  نوع  به  بسته 
وجود دارند که می توانند به شما در این مسیر کمک کنند. مثاًل اگر 
محتوای تصویری تولید می کنید حتمًا از نرم افزارهای ویرایش عکس 

نرم افزارهای  حتی  کنید.  استفاده  است  فتوشاپ  آن ها  از  یکی  که 
عکس  به  مختلف  افکت های  با  که  دارند  وجود  نیز  دیگری  ساده تر 
تولید محتوای  برای  بیشتر کنند. همچنین  را  تأثیر آن  شما می توانند 
نرم افزار  این  می شود.  توصیه  ویراستیار  نرم افزار  از  استفاده  متنی 
متن شما را در چهارچوب قواعد زبان فارسی قرار می دهد و به شما 
برای  سازید.  برطرف  را  نظرتان  مورد  متن  مشکالت  می کند  کمک 
پریمیر  و  افترافکت  مثل  نرم افزارهایی  نیز  ویدیویی  محتوای  تولید 

هستند. کارساز  بسیار 

 از قابلیت های مختلف اینستاگرام نهایت استفاده را بکنید
قابلیت های  از  جدیدش  نسخه های  از  هرکدام  در  اینستاگرام 
دوچندان  کاربران  برای  را  آن  جذابیت  که  می کند  رونمایی  تازه ای 
اینستاگرام برای تولید محتوا  قابلیت های  از تمامی  باید  می کند. شما 
خود  ارتباط  و  دارید  نگه  به روز  را  خود  مخاطبان  تا  کنید  استفاده 
عکس  فقط  اینستاگرام  حاضر  حال  در  ندهید.  دست  از  را  آن ها  با 
استوری،  نظیر  امکاناتی  بلکه  نیست  دقیقه ای  یک  ویدئوهای  و 
تلویزیون اینستاگرام)IG TV(، لینک های تبلیغاتی و… در آن وجود 
است. محتوا  تولید  و  تبلیغات  برای  مناسبی  بستر  هرکدام  که  دارد 
می کنند  جذاب تر  مخاطب  برای  را  شما  پیج  مختلف  پلتفرم های  این 

بیننده می شود. در ذهن  تأثیرگذاری محتوای شما  باعث  و 

همکاری با اینفلوئنسرهای اینستاگرامی
اینفلوئنسر به پیج کسانی می گویند که در اینستاگرام بسیار تأثیرگذار هستند و 
بازدیدهای فراوانی دارند. به همین دلیل یکی از کارهای رایجی که باعث دیده 
شدن محتوای شما نزد کاربران اینستاگرام می شود همکاری با آن ها است. 
معرفی پیج های مختلف در هر زمینه ای توسط اینفلوئنسرها در اینستاگرام 

سیل فالوورهای جدیدی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

برای تولید محتوا در اینستاگرام سبکی منحصربه فرد داشته 
باشید

گذاشتن  یا  نوشتن  خاص  سبک  منحصربه فرد،  سبک  از  منظور 
که  است  این  منظور  نیست.  عجیب وغریب  ویدئوهای  و  عکس ها 
اینستاگرام  پست  طراحی  می توانید   مختلف  نرم افزارهای  به وسیله ی 
و  داده  قرار  آن  در  را  متنی خود  یا  انجام دهید و محتوای تصویری 
آن  با  اینستاگرام  پیج شما در  تا  باعث می شود  این کار  منتشر کنید. 
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مخاطب  چشم  به  فرم  آن  قالب  در  پستی  اگر  و  شود  شناخته  قالب 
این   به   و  است  شما  پیج  طرف  از  پست  آن  که  بفهمد  سریعًا  خورد 
می توان  پس  می گردد.  حک  بیننده  ذهن  در  شما  پیج  نام  ترتیب 
اینستاگرام  در  محتوا  تولید  که  رسید  نتیجه  این  به  کلی  نگاهی  در 
تأثیر  آن ها  از  هرکدام  که  است  مختلفی  فاکتورهای  رعایت  نیازمند 

مخصوص به خود را روی آن محتوا می گذارد.

محبوبیت افزایش  برای  راهی  مناسب،  محتوای  تولید 
اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  اینستاگرام  که  باشید  داشته  توجه 
از  بسیاری  می شود.  شناخته  ایران  در  جمعی  ارتباط  برنامه های 
خود  نظر  مورد  محصوالت  خرید  به  برنامه  این  از  استفاده  با  افراد 
دارد موجب  برنامه وجود  این  در  باالیی که  می پردازند. ظرفیت های 
کاری شما  با حیطه  مناسب  تولید محتوایی که  اهمیت  تا  است  شده 
باشد، بیش از پیش نمایان شود. محتوا سازی در اینستاگرام اهمیتی 
نشان  نوعی  به  مناسب،  و  کیفیت  با  محتوای  زیرا  دارد  فوق العاده 
می توانید  که  میزان  هر  به  شماست.  برای  مخاطبین  ارزش  دهنده 

ببرید.  تعداد فالوور های خود را باال 

که  باشید  داشته  را  توقع  این  می توانید  فالوور  افزایش  با 
مواجه  بیشتری  سود  با  آن  دنبال  به  و  گرفته  رونق  کسب وکارتان 
خواهید شد. ما به شما پیشنهاد می کنیم برای داشتن محتوایی ناب، 
دریافت  را  الزم  مشاوره  امر  این  متخصصین  از  مناسب  و  جذاب 
شبکه های  مدیریت  که  است  این  توجه  جالب  نکات  از  یکی  دارید. 
تنها  و  ندارند  بیزینس  و  اقتصادی  کاربرد  عنوان  هیچ  به  اجتماعی 
این  از  اینستاگرام  اما  است.  شده  ساخته  افراد  میان  ارتباط  برای 
مناسبی  پیج  کردن  پیدا  برای  افراد  از  بسیاری  است.  مستثنا  مقوله 
امر  این  دلیل  می کنند.  رجوع  برنامه  این  به  اینترنتی  خرید  جهت 
اطالعات  دادن  کرد.  جستجو  مناسب  محتوای  در  می توان  تنها  را 
به  را  شما  پیج  می تواند  جذاب  عکس های  و  ناب  محتوای  مناسب، 

نماید. تبدیل  و جذاب  بیننده  پر  صفحه ای 

مخاطبین مشخص، هدف اصلی تولید محتوا اینستاگرام
را مشخص کنید.  باید مخاطبین خود  تولید هر گونه محتوا  از  قبل 
چه  نظر  جلب  اینستاگرام،  برای  مشهد  در  محتوا  تولید  از  شما  قصد 
محتوای  می کنید،  مدیریت  را  عمومی  پیج  شما  اگر  است؟  کسانی 

بود.  خواهد  پزشکی  پیج  از  متفاوت  کاماًل  شما  توسط  شده  تولید 
محتوایی  باید  هستند،  بانوان  شما  هدف  مخاطبین  که  صورتی  در 
متفاوت از زمانی که مخاطبین شما مردان هستند، تولید کنید. توجه 
و  مناسب  محتوایی  تولید  در  را  شما  می تواند  مسائل  این  تمامی  به 

نماید. یاری  پسند  مخاطب 

بپرسید: از خود  باید  از تولید هر محتوایی  قبل 

چیست؟ من  مخاطبین  جنسیت 
است؟ سال  چند  من  مخاطبین  سنی  میانگین 

می کنند؟ زندگی  منطقه  کدام  در  من  مدنظر  مخاطبین 
عالقمندند؟ چیزهایی  چه  به  من  مخاطبین 

پیج من چیست؟ فالوو کردن  از  هدف مخاطبین 

تولید  کارخانه  پیج  یک  در  که  باشید  داشته  انتظار  نمی توانید  شما 
نشان  مثبتی  عکس العمل  طنز،  مطالب  دادن  قرار  به  افراد  کاغذ، 
دهند. آنان شما را به این دلیل دنبال می کنند که از مطالب شما در 
زمینه تولیدات و بهبود تولید خبر دار شوند. در صورتی که شما مدیر 
فروش  از  شما  مخاطبین  هستید،  کاغذ  افزودنی  مواد  فروشنده  پیج 
است  بهتر  دلیل  همین  به  شد.  نخواهند  خوشحال  شما  توسط  کاغذ 
فعالیت  به  راستا  همان  در  و  کرده  مشخص  را  خود  تخصصی  حوزه 
بپردازید. تولید محتوا اینستاگرام مرتبط می تواند پیج شما را به یکی 

کند. تبدیل  حیطه ای مشخص  در  بهترین صفحات  از 

ادامه دارد ...
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کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 

اعضای سندیکا

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
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اعضای سندیکا

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 
کاغذ تست الینر، فلوتینگ، الینر42318000آقای گیوه چیکاغذ پاپیروس کاوه47
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
تامین و تولید مواد شیمیایی، رنگ و تجهیزات22376712خانم عالئیپترو هگزان تجارت 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 





کیفیت و طول عمر محصوالت ما اعتبار ماست 




