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سر مقالــــه

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

یکی از مهمترین تصمیمات غلط در دولت گذشته ارز 4200 تومانی بود. و بنده 
به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و دیگر فعاالن اقتصادی جزو اولین نفراتی بودیم 
که نسبت به این تصمیم اعتراض کردیم که البته مستندات آن در مصاحبه های 
مختلف در روزنامه ها و نشریات مختلف موجود است.پیش بینی  ما این بود که ارز 
4200 تومانی قطعا سر سفره مردم نخواهد آمد و فقط به مردم آسیب می رساند.

البته این نکته ناگفته نماند که شاید اگر ما هم جای مسئولین بانک مرکزی بودیم 
همین تصمیم را می گرفتیم . بطور مشخص وقتی که میخواهیم ارز را تک نرخی 
کنیم مستلزم برخی اقدامات و پیش نیازهایی است که الزم است انجام شوند در آن 
زمان دولت زیرساخت های الزم در این زمینه را به دلیل شرایط سنگین تحریم 
ظالمانه نداشت . ولی به هرحال این تصمیم تصمیم بسیار غلطی بود که حتی دولت 

با کارشناسان بانک مرکزی نیز در این زمینه مشورتی نکرده بود .

 بنده مصاحبه طوالنی از آقای عراقچی شنیدم که ایشان به صراحت عنوان کرد 
که بارها و بارها به رئیس جمهور وقت هشدارهای الزم در خصوص غلط بودن این 
رویه داده شد ولی به هرحال ایشان این تصمیم را گرفتند.در دوره ای که ارز 4200 
تومانی متولد شد بنظر بنده نه تنها کمکی به سفره مردم و صنایع داخلی نکرد بلکه 
اتفاقا سفره مردم را کوچکتر کرد بطور مثال در صنعت تولید کاغذ ، می توانید از مردم، 
ناشران و مصرف کنندگان سوال کنید زمانی که به کاغذ ارز 4200 تومانی تعلق می 
گرفت چقدر این کاغذ به دست مصرف کننده نهایی ما می رسید؟ آیا این کاغذها 
با بسته بندی مجدد راهی افغانستان و عراق نمی شد؟ مصرف کننده نهایی یعنی 
مردم نتوانستند از مزایای آن استفاده کنند و منافع آن به جیب عده ایی خاص رفت.  
بنابراین ارز 4200 تومانی نه تنها کمکی به صنعت کاغذ ما نکرد بلکه صنعت کاغذ 
ما را دچار چالش نمود و رقابت ناسالم و مخربی را در بازار ایجاد کرد و بی اعتمادی 
را رواج داد . در خصوص بسیاری از کاالهای دیگر نیز تقریبا وضع بر همین منوال 
است. مثال در مورد شکر ، گندم این محصوالت با ارز 4200 تومانی وارد کشور شد 
و به محصوالتی نظیر شکالت و شیرینی و منسوجات غیره تبدیل و مجددا صادر 
و  از کشور خارج شد و تاثیری در سفره مردم نداشت و فشار را بر آنان مضاعف کرد 
. جالب اینجا بود که برخی شرکتها به همین دلیل جایزه صادراتی گرفتند و بعنوان 
صادر کننده نمونه معرفی شدند . بنابراین مجددا تاکید می کنم که این تصمیم بسیار 
غلط و اشتباه بود و یا می توانیم بگوییم درست تفسیر و اجرا نشد و همانطور که شاهد 
بودیم این چالش برای کشور به معضل بزرگی تبدیل شد و بابت همین موضوع افراد 
بسیاری دستگیر شدند و بسیاری یک شبه ره صدساله رفتند و با استفاده از آن پولدار 
شدند ، افراد خوشنامی ناخواسته بدنام شدند و از طرفی این مشکل انقدر شرایط بدی 
را برای کشور پدید آورد که بسیاری به دنبال دریافت ارز 4200 تومانی بودند که از 

این نمد برای خود کالهی ببافند ! 

بنده همواره بطور صددرصد موافق حذف ارز 4200 تومانی بوده ام و در آن زمان 

هم مکرر نسبت به عواقب آن هشدار دادم .امروز که دولت با تمام همت خود به 
این کار روی آورده و آن را در دست اجرا دارد برای اجرای درست آن می تواند به 
طرق مختلف این موضوع را سازماندهی کند بطور مثال در مورد داروی بیماریهای 
خاص ، میتوان این داروها را از طریق ره گیری پرونده های این بیماران دقیقا به 
دست مصرف کننده نیازمند رساند. این که به طور عمومی کماکان  ارز 4200 تومانی 
منحصر به یک سری کاال و محصول باشد مطمئنا راههای سواستفاده را باز خواهد 
گذاشت و به هیچ وجه سر سفره مردم نخواهد آمد.  این کار یک جراحی است و 
الزم است درد جراحی را بپذیریم و قبول کنیم این کار برای بهبود اقتصاد الزم است 
و تمامی فعالین با دولت همکاری کنند تا بطور کامل حذف شود و به مرور شرایط 
اقتصادی بهتر گردد. هرچند بهتر بود حذف ارزهای دولتی در دولت قبل و زمانی رخ 
میداد که فاصله ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی کمتر از رقم فعلی بود اما اکنون نیز کار 
بزرگ و مهمی است که بخش خصوصی هم در کنار دولت این طرح را به سرانجام 
برساند.  بنابراین در شرایط فعلی دولت کار بسیار درستی را در پیش گرفته و اگر دولت 
به دنبال حمایت از قشر ضعیف جامعه است باید بداند این قبیل سیاست ها نه تنها 
از قشر ضعیف حمایتی نمی کند بلکه به نابرابری و توزیع رانت نیز کمک می کند 
و سفره آنان را کوچکتر و سفره عده ایی خاص را بزرگتر و پر تر میکند. اعتقاد دارم 

هزینه مبارزه دولت با فساد را نباید از سفره و جیب مردم پرداخت کرد.

خوشبختانه  در بودجه 1401 هم که به مجلس تقدیم شد  ارز 4200 تومانی 
دیده نشده  و مبلغی برای جبران اصالح نرخ  کاالهای اساسی ، دارو ، یارانه نان و 
خرید تضمینی گندم  پیش بینی شده است البته آن هم در جای خود مباحثی را به 
دنبال دارد.  موضوع قابل بررسی دیگر این است که حذف ارز 4200 تومانی باید با 
تعدیل و ساز و کارهای جبرانی متناسب انجام شود تا نه تنها از افزایش قیمت های 
یکباره ممانعت بعمل آید ، بلکه اقتصاد کشور با تکانه تورم مضاعف روبرو نگردد . 
در غیر این صورت قیمت تولید کاال افزایش یافته و می تواند باعث افزایش مصرف 
کاالهای قاچاق و ... شود. اعتقاد دارم هزینه مبارزه دولت با فساد را نباید از سفره و 

جیب مردم پرداخت کرد. 

عده ای می خواهند از نمد ارز 4200 تومانی، برای خود کالهی ببافند
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نمونه  صادرکننده  عنوان  کسب  بابت  تبریک  ضمن 
بصورت  لطفاً  ماریناسان،  سلولزی  صنایع  شرکت  توسط 
مختصر خودتان را معرفی بفرمایید و در رابطه با شرکت 
برای  شرکت  این  در  تولیدی  های  فعالیت  و  ماریناسان 

کنید. صحبت  خوانندگان 

باسالم به تمامی خوانندگان گرامی مجله وزین صنعت سبز سلولز،
فعالیت  سابقه  سال   30 حدود  و  هستم  نژادیان  ابول  مهران  بنده 
و  مالی  حوزه  دو  در  اینجانب  تحصیلی  سوابق  دارم.  را  صنعت  در 
مالی،  مختلف  سمتهای  در  هم  شغلی  سوابق  در  و  بوده  مارکتینگ 
16 سال است در گروه  ام و حدود  فعالیت داشته  مارکتینگ  فروش، 

به بهانه دریافت جایزه ملی صادرات

مصاحبه با آقای دکتر ابول نژادیان 
مدیرعامل شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

مصاحبـــه
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آن  عمده  بخش  که  باشم  می  خدمت  به  مشغول  گلرنگ  صنعتی 
سال  شش  حدود  و  بوده  شوینده  مواد  حوزه  در  دورتر  سالهای  در 
صنایع  مجموعه  مدیرعامل  عنوان  به  و  سلولزی  صنعت  در  را  اخیر 
سلولزی  بخش  تولیدات  تخصصی  به صورت  که  ماریناسان  سلولزی 
باشم.  می  فعالیت  مشغول  دارد  عهده  بر  را  گلرنگ  صنعتی  گروه 
زمینه های مختلفی  در  دانید گروه صنعتی گلرنگ  همانگونه که می 
نهایی  محصوالت  حوزه  خصوص  در  ولی  باشد  می  فعالیت  مشغول 
FMCG در بخش های مختلف شامل صنایع شوینده و بهداشتی  یا 
شرکت  گفتم  که  همانگونه  نماید.  می  فعالیت  نیز  سلولزی  صنایع  و 
گروه  مالکیت  تحت  مختلف  برندهای  تولید  دار  عهده  ماریناسان 
تمام  تولیدکننده  ماریناسان  کارخانجات  و  باشد  می  گلرنگ  صنعتی 

این محصوالت می باشند.کار ما به دو بخش تقسیم می شود. 

باشند.  می  هایژنیک  محصوالت  دوم  بخش  و  سلولزی  اول  بخش 
بخش سلولزی انواع محصوالت دستمال کاغذی که شامل سه گروه 
های  بندی  بسته  و  سایزها  در  خودش  که  صورت  کاغذی  دستمال 
شوند،  می  تولید  اتیلنی  پلی  های  بندی  بسته  انواع  و  جعبه  مختلف 
های  دستمال  سوم  بخش  و  توالت  رول  های  دستمال  دوم  بخش 
هایژنیک  گروه  شوند.  می  استفاده  آشپزخانه  در  عمدتًا  که  ای  حوله 
مرطوب  دستمال  انواع  و  بانوان  بهداشتی  نوار  و  بچه  پوشک  شامل 
می باشد. از مجموع چهار کارخانه تحت پوشش شرکت، دو کارخانه 
ساوه  کارخانه  و  باشد  می  خام  تیشو  تولیدکننده  قزوین  در  یکی 
و دستمال  را که شامل سه گروه دستمال صورت  نهایی  محصوالت 
تولید می  و  تامین  گروه سلولزی  در حوزه  را  و دستمال حوله  توالت 
کنند. دو کارخانه دیگر یکی در اشتهارد در استان البرز تولید پوشک 
نیز وظیفه  دارد و کارخانه قم  بر عهده  را  بهداشتی  نوار  انواع  و  بچه 

تولید ملزومات بسته بندی را بر عهده دارد.

در  ولی  بود  موجود  وضعیت  خصوص  در  شده  عنوان  توضیحات 
خصوص زیرساخت ها ما همواره در حال برنامه ریزی و توسعه بخش 
تقویت  به  اگر شرکتها نسبت  های مختلف هستیم چون معتقدیم که 
و توسعه زیرساخت ها فعالیت نکنند نمی توانند برای فردا کار کنند و 
حتما یکی از ابزارهای تأمین نیاز فردا با سرمایه گذاری و زیرساخت 
بدست خواهد آمد. کارخانجات ما چه در بخش سلولز و چه در بخش 
کار  باال   GMP با   و  است  بهداشتی  و  اتوماتیک  کامال  هایژنیک 
برند بودن محصوالت  به  با توجه  این است که  می کنند و دلیل آن 
تولیدی و هزینه های سنگین تبلیغات این محصوالت، همواره تاکید 
شرکتهایی  معدود  از  است.  کیفیت  بر  ما  های  بحث  تمام  محور  و 
ایجاد  فعال  و  جدی  بصورت  را  مشتری  شکایت  سامانه  که  هستیم 
و  شده  درج  سامانه  این  شماره  محصوالت،  تمام  روی  بر  و  کردیم 

باشد. پیگیری می  قابل 

شرکت  در  طبیعتا  که  گلرنگ  صنعتی  گروه  در  جاری  مشی  خط 
ماریناسان هم در حال اجراست این است که باید بهترین کاال را برای 
این مجموعه  کارکنان  بنابراین همه  تولید کنیم پس  هموطنان عزیز 
اقتصادی،  مختلف  شرایط  تمام  در  که  دانند  می  موظف  را  خود 
اجتماعی و سیاسی مثل شرایط تحریم و یا سایر بحران های موجود 
کاال را بصورت روزانه برای مصرف کنندگان تولید و تامین نمایند که 
این از باالترین افتخارات ماست. به هر حال وقتی ادعای خدمت به 
جامعه را داریم اگر در شرایط سخت بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم 
تولید  عادی،  شرایط  در  وگرنه  کنیم  اثبات  را  خود  ادعای  توانستیم 
دهند.  می  انجام  را  آن  نیز  تولیدکنندگان  سایر  و  نیست  سختی  کار 
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ترین  بحرانی  در  که  کرد  اشاره  توان  می  موضوع  این  گواه  برای 
نرخ  افزایش  شدت  و  گرفت  اوج  تحریم  که   1397 سال  در  شرایط 
ابتدای سال 1399 که شروع بحران کرونا  ارز بوجود آمد و حتی در 
در  که  بود  هایی  شرکت  معدود  از  ماریناسان  شرکت  بود،  کشور  در 
پیک بحران و اوج کرونا، بی وقفه ملزومات بهداشتی مورد نیاز مردم 
اولویت  با  و  ایران  فروشگاههای در سراسر  تمام  در  و  تولید کرده  را 
فروشگاههای زنجیره ای کاالها برای توزیع در اختیار مصرف کننده 
نهایی قرار گرفت. شایان ذکر است توزیع محصوالت شرکت ماریناسان 
انجام  مویرگی  توزیع  و همچنین  ای  زنجیره  فروشگاههای  از طریق 
می گیرد. سیاست های تولید در مجموعه ما به گونه ای است که اگر 
خدای نکرده شرایط بحرانی بوجود بیاید حداقل بتوانیم برای 3 الی 6 
ماه نیاز مردم را برطرف کرده و فرصت تصمیم گیری را داشته باشیم. 
همگی به یاد داریم که در بعضی کشورهای اروپایی در شروع بحث 
قرنطینه کرونایی، بحران هایی در تامین دستمال کاغذی بوجود آمد 
که این شرایط اصال در کشور ما وجود نداشت و البته نه فقط در شرایط 
بحرانی، که در سالهای اخیر نیز هیچ گاه بحرانی در این زمینه و نیز 
در زمینه محصوالت پوشک و نوار هم نداشتیم و با توجه به اتفاقات 
بوده است  ... همیشه کاال در دسترس مردم  زلزله و  مختلف سیل و 
که این یکی از باالترین ماموریت ها و مسئولیت هایی اجتماعی است 
بند هستیم. پای  آن  به  افتخار  با  و  داریم  مدنظر  در مجموعه  ما  که 
مناسبی  تامین  بتوانیم  باید  حتما  کنیم  می  کیفیت  از  وقتی صحبت 
استانداردهای  با  همراه  تولید  فرآیند  که  باشیم  داشته  اولیه  مواد  از 
دنیا  تمام  در  است که  باشد. خوشبختانه صنعت سلولزی صنعتی  باال 
فعال است و به راحتی می توان استانداردهای کشور را با دنیا مقایسه 
کرد و شاید بر خالف برخی از صنایع که در مقایسه با استانداردهای 
جهانی دچار آسیب هستند، صنعت سلولزی این آسیب را ندارد. گواه 

نمونه  صادرکننده  جایزه  بحث کسب  موضوع   همین  نیز  مطلب  این 
توسط شرکت ماریناسان است چون اگر کاال توان رقابت در بازارهای 
جهانی از نظر کیفیت و قیمت را نداشته باشد، امکان فروش در بازار 
رقابتی  جهات  تمامی  از  باید  حتما  کاال  و  داشت  نخواهد  را  جهانی 

باشد. 

که  هایی  چالش  و  تولید  اولیه  مواد  تامین  با  رابطه  در 
شرکت برای تامین آن مواجه می باشد توضیح بفرمایید.
همانگونه که اشاره کردم صنعت سلولزی بگونه ای است که تامین 
مواد اولیه آن از خارج از کشور صورت می گیرد به دلیل آنکه این مواد 
خمیرهای  ما  اولیه  مواد  عمده  نیست.  تامین  قابل  جایی  هر  از  اولیه 
طریق کشت  از  که  باشد  می   Soft Wood و    Hard Wood
درختان سوزنی برگ که صرفا در مناطق خاصی از دنیا مثل شرق آسیا 
و آمریکای جنوبی و اروپای شمالی و همچنین بخشی از روسیه قابل 
کشت هستند. بنابراین وابستگی در آن باالست که در واقع ماده اصلی 
تیشو به عنوان ماده اولیه اصلی برای تمامی تولیدات ما بکار می رود. 

تمام  باوجود  و  است  منوال  همین  به  وضع  نیز  پوشک  حوزه  در 
از  برخی  امریکا  کشور  از  ما  صنایع  حاضر  حال  در  ها  محدودیت 
این  البته  وارد می کنندکه  از جمله خمیر فالف  نیاز  اولیه مورد  مواد 
همچنین  دارد  را  بازرگانی  زمینه  در  خود  خاص  مشکالت  واردات 
تایوان  از کشور  ماده دیگر مورد استفاده پودر جاذب است که عمدتا 
جالب  البته  است،  ایشان  اختیار  در  آن  تکنولوژی  زیرا  شود  می  وارد 
محصول  این  که  باشد  می  نفت  جاذب،  پودر  اولیه  ماده  بدانید  است 
که  گردد  می  وارد  کشور  به  افزوده  ارزش  برابر  هفت  یا  و  شش  با 
استفاده  کشور  در  مصارف  سایر  در  هم  و  بهداشتی  مصارف  در  هم 
خارجی  خصوص  این  در  ما  های  محدودیت  از  بعضی  گردد.  می 
یا عدم صدور  انتقال پول و  و  نقل  است مثل تحریم ها و مشکالت 
ولی  کرد  درک  توان  می  را  ها  محدودیت  این  دارند،  وجود  پروفرما 
آنها  پذیرش  و  هستند  تر  سنگین  بسیار  داخلی  های  محدودیت 
اداری  چالشهای  دلیل  به  که  هایی  محدودیت  مثال  است  سخت 
بشدت  گردند  می  ایجاد  گمرک  یا  و  صنایع  یا  و  بانکی  سیستم  در 
روبرو  فراوان  مشکالت  با  را  تولید  و  هستند  صنعت  گیر  گریبان 

می کند. 

سازمانی  های  محدودیت  پای  به  میتوان  را  آن  از  هایی  بخش 
ارتباطات  و  تر  روان  را  کارها  میتوان  امور  از  خیلی  در  ولی  گذاشت 
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خودشان  و  هستند  معتبرتر  که  شرکتهایی  حداقل  و  کرد  تسهیل  را 
بصورت  اطالعاتشان  و  گیرند  می  برعهده  را  مربوطه  امور  مسئولیت 
را  باشد  می  دستگاهها  همه  دسترس  در  روزانه  بصورت  و  شفاف 
مستثنی نموده و آزادی عمل بیشتری به آنها داده شود. با وجود تمام 
به شیوه های مختلف  دارد  از شرکتهای خارجی  مشکالتی که خرید 
کاال وارد گمرک می شود ولی به دلیل مشکالتی مثل اشکاالت ثبت 
خروج  مشکالت  دست  این  و  بانکی  های  سختگیری  یا  و  سفارش 
ماده اولیه از گمرک ماهها زمان می برد. در مجموع علی رغم وجود 
را  داخل  نیاز  تامین  و  همواره  ماریناسان  شرکت  مشکالت  این  تمام 

سرلوحه کار خود قرار داده است.

با آن  لطفا مشکالت صنعت و مسائلی که تولیدکنندگان 
بفرمایید. بیان  روبرو هستند را بصورت مختصر 

این  از  نیز  ما  مشکالت در همه صنایع بسیار زیاد هستند و صنعت 
و  هستند  مشترک  مشکالت  این  از  بخشی  نیست،  مستثنی  قائده 
بخشی از آن نظیر بازرگانی و حمل و نقل و توزیع هرکدام مشکالت 
خاص خود را دارند ولی بطور مثال ماههای اخیر قیمت حمل خارجی 
بشدت گران شد و این افزایش قیمت بطور حتم اثر مثبتی بر قیمت 
این مشکالت  از  بنده بخشی  به عقیده  تمام شده محصول دارد ولی 
که  چالشهایی  از  یکی  مثال  است  ساخته  خود  ناخواسته،  یا  خواسته 

اقتصادی صنعت  های  واقعیت  نپذیرفتن  دارد  وجود  ها  دوره  این  در 
قیمت  وقتی  است  طبیعی  خیلی  است.  دولتی  مراجع  از  برخی  توسط 
ارز 3000 تومان بود قیمت کاال نیز براساس ارز 3000 تومانی است 
و وقتی قیمت ارز به 25000 تومان می رسد، قاعدتًا قیمت محصول 
نهایی نیز به همین نسبت افزایش پیدا می کند. وجود برخی سیستم 
های نظارتی که کامال دور از محاسبات اقتصادی برای کاهش کاذب 
تاثیر  از  غیر  به  البته  که  گذارند  می  فشار  تحت  را  صنایع  قیمت 
کامال  صنعتی  سلولزی  صنعت  مثال  بطور  ندارد  دیگری  تاثیر  منفی 
اشباع از منظر رقابتی است در صنایعی که انحصار وجود دارد ممکن 
است بتوان با قیمت بازی کرد ولی وجود رقبای زیاد در بازار، باعث 
نیست.  باالسری  مراجع  فشار  به  نیازی  و  شود  می  قیمتی  باالنس 
اتفاق مهم دیگر این سالها که در تمام صنایع مشترک است، مسائل 

است.  پرسنلی  اقتصادی  و  معیشتی 

بر خانواده ها فشار آورده که شرکتها  انقدر  اقتصادی کشور  مسائل 
نیاز  است  ممکن  باز  باشند  داشته  پرسنل  از  هم  حمایت  میزان  هر 
کردیم  سعی  زیادی  بسیار  تالش  با  ما  ندهد  پوشش  را  آنها  حداقلی 
نسبی  رضایت  ما  پرسنل  حدودی  تا  و  کنیم  تر  ور  بهره  را  مجموعه 
خوبی نسبت به سایر صنایع دارند از مهمترین ویژگی های مجموعه 
اشاره کرد که طی سالهای گذشته  نکته  این  به  توان  ماریناسان می 
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و با وجود مشکالت فراوان همواره در ابتدای ماه حقوق پرسنل واریز 
شده و هیچ گونه حقوق معوقه ای برای همکارانمان نداریم که الاقل 
این کمک های  باشند و در کنار  همکارانمان استرس کمتری داشته 
نقش  بتواند  که  داریم  آن  کنار  در  نیز  موردی  و  شده  ریزی  برنامه 
کمکی در زندگی این عزیزان داشته باشد. در زمینه مشکالت خارجی 
با  تحریم  شرایط  در  خارجی  های  شرکت  همکاری  عدم  به  میتوان 
بر  سنگینی  بسیار  هزینه  موضوع  این  که  کرد  اشاره  ها  مجموعه 

قیمت تمام شده تحمیل می کند و ایجاد چالش می کند.

عنوان صادرکننده نمونه برای شرکت چگونه بدست آمد 
و کسب این جایگاه و حفظ آن تا چه حد برای شما مهم 
بازارهای  و  صادرات  میزان  با  رابطه  در  است؟همچنین 

بفرمایید. توضیحاتی  لطفا  هدف صادراتی 
صادرات شرکت ماریناسان در بخش هایژنیک بوده است که شامل 
گفتم  که  همانگونه  باشد.  می  بانوان  بهداشتی  نوار  و  بچه  پوشک 
و  است  مصرف  میزان  از  بیشتر  مراتب  به  ایران  در  تولید  ظرفیت 
کامال  در کشور  موجود  های  تکنولوژی  و  باالست  پتانسیل صادراتی 
به روز می باشد مثال پوشک بچه تولید مجموعه ماریناسان به راحتی 
در تمام دنیا قابل فروش و استفاده است و این شرایط برای دستمال 
های تولیدی ما نیز وجود دارد. در شرایط فعلی بازارهای صادراتی ما 
آسیای  شرقی،  همسایه  کشورهای  شامل  که  بوده  منطقه  کشورهای 
بسیار  ای  رقیب منطقه  از وجود  نباید  البته  است.  بوده  و عراق  میانه 
بزرگی که در همه صنایع و مخصوصا صنعت سلولزی با ما در رقابت 
شدید است بنام ترکیه غافل شویم که به دلیل برنامه ریزی قوی که 
دست  بشدت  دارد  که  باالیی  بسیار  حمایت  و  ترکیه  دولتی  سیستم 
ایران  اینکه در شرق  باز می گذارد کما  ایران  با  رقابت  برای  را  رقبا 
مانند افغانستان که ایران مزیت نسبی دسترسی دارد، رقبای ترک در 

خیلی جاها نفوذ بیشتری از کشور ما دارند. 

نیز مشکالت بسیار زیاد است و قوانین  متاسفانه در بحث صادرات 
هم  سبق  ما  به  عطف  مواردی  در  که  شبه  یک  های  بخشنامه  و 
این  که  کند  از صادرکننده سلب می  را  اطمینان خاطر  دارند همواره 
می  رفته  اصطالحا شسته  و  قانونی  کامل  فعلی  در شرایط  که  کاری 
با صدور بخشنامه جدید مشکالتی  باشد و فردا  نهایی  باشد قطعی و 
ارزی  تعهد  گونه  هیچ  ماریناسان  شرکت  اگرچه  نیاید.  پیش  برایتان 
ندارد  ما  مجموعه  برای  جذابیتی  صادرات  اقتصادی،  نظر  از  ندارد. 
ولی ما صادرات را با دو هدف عمده در دستور کار داریم: اول اینکه 

بخشی  ارزی  تبادالت  و  دارد  ارز  ما مصرف  اینکه مجموعه  دلیل  به 
از  اینکه  دوم  و  کند  می  تامین  مارا  ارزی  نیاز  از  بخشی  صادرات 
جهانی  استانداردهای  با  مقایسه  و  جایگاه  و  برند  گسترش  منظر 
نتیجه  در  که  بزنیم  محک  جهانی  بازارهای  در  را  خودمان  بتوانیم 
سبب افزایش ارتقای کیفیت محصوالت داخلی نیز خواهد بود. برای 
سیستم  امیدوارم  و  داریم  توسعه صادرات  های  برنامه  آینده  سالهای 
تولید  از  حمایت  برای  گذاری  هدف  آتی   سالهای  در  دولتی  های 

داشته باشند تا بتوان این روند را توسعه داد. 

یا  باشد  نداشته  اقتصادی  صرفه  صادرات  این  که  صورتی  در  ولی 
در روند تولید شرکت خللی وارد کند به ناچار مجبور به کاهش و در 
چالشهایی  وجود  با  همواره  ما  اگرچه  هستیم  صادرات  توقف  نهایت 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  صادرات  داشته  برایمان  موضوع  این  که 
هدف  کشورهای  در  تولیدی  سایت  ایجاد  ما  مندی  عالقه  ایم.  داده 
هم  این  عمال  سیاسی  و  اقتصادی  های  ریسک  وجود  با  ولی  است 
آن دست  به  توان  نمی  راحتی  به  است که  هایی  از محدودیت  یکی 

یافت. 

چگونه  کاغذ  تولیدکنندگان  سندیکای  با  شما  ارتباط 
است و چه انتظاراتی از این تشکل ملی دارید؟   

همراهی  و  قوی  های  مدیره  هیئت  اخیر  سالهای  طی  خداروشکر 
هیئت  اعضای  همدلی  و  همراهی  و  اند  شده  انتخاب  سندیکا  در 
این  در  خوبی  بسیار  تحوالت  سبب  سندیکا  اعضای  و  دبیر  و  مدیره 
برخورد  سلولزی  صنعت  با  گشاده  روی  با  همواره  و  بوده  صنعت 
بسیار  سندیکا  در  کاغذ  تولیدکنندگان  وزن  شاید  که  البته  اند  داشته 
فکر  ولی  است  داشته  کمتری  اعضای  تیشو  بخش  و  است  باالتر 
صنعت  از  سندیکا  در  حضور  پیشگام  ماریناسان  شرکت  کنم  می 
با اعضای سندیکا داریم چرا  سلولزی بود که تعامل بسیار خوبی هم 
بنظرم  و  باشیم  می  بندی  بسته  ملزومات  کننده  مصرف  بعنوان  که 
است  قائل  اعضا  برای  اهمیتی که سندیکا  و  تعامالت سندیکا  همین 
نشان دهنده جایگاه و نقش سندیکا در صنعت می باشد و امیدواریم 
برداریم. قدم  سندیکا  اهداف  پیشبرد  راه  در  بتوانیم  نیز  ما  که 

آینده صنعت را چطور می بینید و ارزیابی شما از آن چیست؟ 
و  پتانسیل  اینکه  اول  است:  بررسی  قابل  جنبه  دو  از  موضوع  این 
ظرفیت ها و امکانات صنعت چیست و دوم هم اینکه ما چقدر از آن 
داریم.  خوبی  بسیار  ظرفیت  ما  ایران  در  میکنیم.  استفاده  ها  ظرفیت 

مصاحبــــه
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فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

است  آالتی  ماشین  همانند  هستند  نصب  کشور  در  که  آالتی  ماشین 
که در تمام دنیا نصب هستند که اکثر این ماشین آالت هم اروپایی 
این  که  کشورهایی  سایر  و  ایران  و  آمریکا  و  اروپا  در  که  هستند 
از  بنابراین  پس  دارند.  را  آالت  ماشین  همین  هستند  دارا  را  صنعت 
برقرار است.از نظر دانش  این شرایط در کشور کامال  نظر زیرساخت 
ما  کشور  در  سلولزی  صنعت  که  است  سال  ده  چند  هرحال  به  فنی 
کشور  در  زمینه  این  در  فراوانی  متخصص  نیروهای  و  است  فعال 
بهبود  زمینه  در  پیشنهاداتی  گاها  متخصص  نیروهای  این  و  داریم 
عملکرد ماشین دارند که سازندگان ماشین نیز از شنیدن آنها متعجب 

می شوند. 

در مکان  به هر حال  نیز خوب  استراتژیک کشور  موقعیت  منظر  از 
و هم  داریم  آزاد  آبهای  به  و هم دسترسی  باشیم  مناسبی می  بسیار 
اینکه  از کشورهای منطقه دسترسی داریم ولی  به طیف گسترده ای 
چه مقدار از این پتانسیل استفاده شود جای بحث دارد و آیا عزیزانی 
به  نگاه  همین  آیا  کنند  نگاه  منظر  این  از  مسائل  این  به  باید  که 
مسائل را دارند یا خیر؟ مثال فرض کنید با وضعیت موجود که کشور 
این  اولیه  مواد  میتوانیم  ما  است  روبرو  ارز  محدودیت  با  شدت  به 
صنعت را وارد کنیم و محصول نهایی را صادر کنیم و ارزش افزوده 
هستیم.  آسیب  دچار  زمینه  این  در  ولی  کنیم  ایجاد  نیز  خوبی  بسیار 

مثال در سال 1397 با باالرفتن قیمت ارز، بازار پوشک دچار بحران 
گران  تصور  با  مردم  که  معنا  این  به  شد  تولید(  بحران  نه  )و  خرید 
و  کردند  خریداری  پوشک  زیادی  بسیار  حجم  پوشک،  قیمت  شدن 
بدون مصرف در منازل انبار کردند و سبب ایجاد شوک در بازار بود. 
مجموعه  به  اقتصادی  های  آسیب  سبب  چنینی  این  نکات  واقع  در 
در  که  است  این  دارد  وجود  که  دیگری  نکته  شود.  می  پیشرو  های 

کشور ما سرانه مصرف بشدت پایین است.

سرانه  دارد.  جامعه  سالمت  با  مستقیم  ارتباط  سلولزی  کاالی 
در  باشد  می  2کیلوگرم  از  کمتر  تیشو  بخش  در  ما  در کشور  مصرف 
ماشین  میزان  این  دوبرابر  حداقل  ما  کشور  زیرساختهای  که  صورتی 
تولید  ظرفیت،  زیر  تولیدی  واحدهای  متاسفانه  ولی  دارد.  شده  نصب 
نتیجه  در  و  شود  می  صنعت  زیان  و  آسیب  سبب  این  که  کنند  می 
هزینه آن تحمیل به مصرف کننده نهایی خواهد شد. در صورتی که 
با برنامه ریزی صحیح می توان سرانه مصرف را افزایش داد و حتی 

صادرات خوبی هم داشت.

ها  کاستـــی  و  مشکالت  تمام  وجود  با  کنم  می  عرض  دیگر  بار 
های  طرح  نیز  مدعا  این  دلیل  و  هستم  بین  خوش  آینده  به  بنده 
میخواهیم  که  است  آینــده  برای  ماریناســان  ای شرکت  توسعـــه 
به  بهتری  خدمات  و  سرویس  بیشتری  آمادگی  با  فردا  برای  انشااهلل 

کنیم. ارائه  عزیزمان  هموطنان 

لطفا در خصوص طرح های توسعه ای شرکت ماریناسان 
بفرمایید. توضیحاتی 

سان  مارینا  شرکت  کارخانجات  حاضر  حال  در  گفتم  که  همانگونه 
مختلف  محصوالت  تولید  و  فعالیت  حال  در  کشور  از  نقطه  چهار  در 
ایجاد  مشغول  که  است  یکسال  از  بیش  ولی  هستند  شرکت  این 
بزرگ سلولزی جدیدی در شهر صنعتی خرمدشت در منطقه  مجتمع 

مصاحبــــه
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تاکستان قزوین هستیم و ان شاهلل طی چند ماه آینده افتتاح فاز یک 
آن را خواهیم داشت و پیش بینی انجام 6 فاز را داریم و بالغ بر هزار 
تیشوی  تولید  حاضر  حال  در  نمود.  خواهد  ایجاد  زایی  اشتغال  نفر 
کارخانجاتمان  مصرف  میزان  جوابگوی  ماریناسان  فعلی  کارخانجات 
بر جوابگویی  این مجتمع جدید عالوه  اندازی  راه  ان شاهلل  و  نیست 
نیاز همکاران محترم در  از  نیاز مجموعه ماریناسان می تواند بخشی 

این صنعت را نیز جوابگو باشد.

تجربه  اگر  موفق  تولیدی  واحد  یک  مدیرعامل  بعنوان 
درمیان  نشریه  مخاطبان  با  لطفا  دارید  ای  خاطره  یا 

بگذارید.
برای  که  شرکتی  بعنوان  ما  ولی  هستند  زیاد  بسیار  خاطرات 
ایم  کرده  زیادی  بسیار  های  هزینه  خود  تجاری  اسم  و  برندینگ 
بسیار  احترام  برندمان  برای  بنابراین  ایم  کرده  فراوانی  تبلیغات  و 
ما  اعتبار  به  آسیبی  نمی خواهیم کوچکترین  و  قائل هستیم  زیادی 
وارد شود ما در بحرانی ترین شرایط ارزی سال 97 و کرونا سال 99 
تامین کردیم  را  نیاز مردم  و  بسیار عجیبی کار کردیم  با چالشهای 
مراجعات  و  شدیم  آسیب  دچار  حمایت  بجای  مواقع  از  خیلی  در  و 
غیر ضرور و آسیب زای فراوانی از سوی ادارات مختلف داشتیم و 
گاها با برخوردهای ناپخته مسئولین اجرایی رده پایین آسیب هایی 
به بدنه صنعت وارد می شود که گاهی جبران آن به آسانی نیست. 

 99 سال  نوروز  به  مربوط  بنده  خاطرات  جالبترین  از  یکی  ولی 
می باشد که شروع کرونا بود و هیچ اطالعاتی از بیماری کرونا در 
با این وجود همکاران من در روزهای تعطیل سرکار  نبود  دسترس 
که  مراقبتهایی  با  و  کردند  تامین  را  مردم  نیاز  و  شدند  حاضر  خود 
به  ابتال  مورد  چند  البته  ندیدند  آسیب  همکاران  از  هیچکدام  شد، 
بهترین  این  که  شد  حاصل  بهبودی  خداروشکر  که  داشتیم  کرونا 
آسان  نکردن  کار  هرحال  به  چون  سالهاست  این  در  من  خاطره 
است و کارکردن سخت است، ولی کارکردن بدون آسیب هنر است 

افتخارات بنده می باشد. و این جزو 

از مدیران و مسئوالن دولتی  توقعات شما  و  انتظارات 
تولید چیست؟ از  برای حمایت 

ما  مملکت  در  ولی  دارم  سالمتی  آرزوی  مسئوالن  تمامی  برای 
را  جمالت  موافقان  و  میبینند  منفی  را  جمالت  مخالفان  متاسفانه 

کشور  های  محدودیت  وقتی  کنم  می  تاکید  مجددا  من  ولی  مثبت 
متوجه  میبینیم  را  تجاری  ارتباطات  و  ارز  مختلف  های  زمینه  در 
با  را  دولتی  و  صنعتی  مدیران  ها  محدودیت  این  که  شویم  می 
به  بیشتر  اعتماد  با  تواند  می  دولت  ولی  کند  می  روبرو  مشکالتی 
می  واقع  در  که  بخش خصوصی  الخصوص  علی  بخش خصوصی، 
فراهم  را  امورتولید  تسهیل  زمینه  بکند،  عمل  شفاف  کامال  تواند 
گذشته  سالهای  تمام  طی  ماریناسان  مجموعه  مثال  بطور  آورد. 
بهین  نظیر  دولتی  مختلف  های  سامانه  در  را  خود  اطالعات  کلیه 
نمی  اصال   و  کند  می  مستند   .... و  انبارها  جامع  سامانه   ، یاب 
در  همزمان  و  هستیم  بزرگی  مجموعه  چون  نباشیم  شفاف  توانیم 
لحظه  به  و  روز  به  باید  کنیم  می  فعالیت  کشور  استانهای  تمامی 
تمام آمار ما مشخص باشد و اگر اینگونه نباشد، امکان مدیریت آن 
با اعتماد بیشتر به شرکتهایی  بنابراین دولت می تواند  وجود ندارد. 
این  ایجاد  برای  سالها  و  اند  کرده  ایجاد  بزرگی  زیرساختهای  که 
عملیاتی  را  تولید  موانع  رفع  زمینه  اند  کشیده  زحمت  زیرساختها 

کند. 

گذاری  سیاست  برای  محل  بهترین  سندیکا  همانند  ای  مجموعه 
آنجا  در  تولیدکنندگان  تمامی  چون  است  تیشو  و  کاغذ  زمینه  در 
عضو هستند و رقابت هم باال و سالم است و این صنایع چاره ای 
به جز بهینه سازی و به روزآوری خود ندارند پس بهتر است اعتماد 
بیشتر شود و دولت بیشتر در زمینه برنامه ریزی کالن فعالیت کند 
و امور اجرایی را به سندیکاها و تشکل های معتبر بسپارد که امور 
خواهد  بهتری  روزهای  مطمئنا  و  گیرد  انجام  تر  تخصصی  بصورت 

بود. این چالشها گذرا خواهند  آمد و 

و سخن آخر 
عزیزمان  همکاران  همه  برای  توفیق  و  سالمتی  آرزوی  و  تشکر 
و  سندیکا  محترم  اعضای  الخصوص  علی  و  سلولز  صنعت  کل  در 
هیئت مدیره محترم دارم و از همه عزیزانی که در این چندساله به 
بازرس  بعنوان  اینجانب  انتخاب  با  در مجامع  و  داشتند  اعتماد  بنده 
تشکر  مجددا  کردند  محول  بنده  به  را  توفیق خدمتگذاری  سندیکا، 
اعضا چه کسانی که  به سمت همه  را  ما دست دوستی  نمایم.  می 
عنوان  به  حوزه  یک  در  حتی  که  کسانی  چه  و  هستند  ما  مکمل 
توانیم  می  هم  با  حتما  و  کنیم  می  دراز  کنند،  می  فعالیت  رقبا 

کنیم.  کار  تر  موفق 

مصاحبــــه
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اخبار سندیکا

- تالش در جهت تعامل و همکاری با ذینفعان صنعت از جمله تولیدکنندگان ورق و کارتن از طریق تشکیل جلسات مشترک

بندی بسته  کاغذ  انواع  شده  تمام  قیمت  با  رابطه  در  کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  سازمان  با  همکاری   -

پارس کاغذ  صنایع  شرکت  برای  کاغذسازی  شیمیایی  افزودنی  مواد  با  آشنایی  تخصصی  آموزشی  دوره  برگزاری   -

-تالش برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید کاغذ چاپ و تحریر در کشور و حمایت از طرح توسعه تولید در شرکت چوب 
و کاغذ مازندران

از  برای حمایت دولت  دارند  را  ایجاد تصفیه خانه صنعتی  توانایی  تولیدی که در زمینه مدیریت پسماند  -معرفی شرکتهای 
آنان. توسعه صادرات 

مدیره. انتخابات هیئت  و  -برگزاری مجمع عمومی سالیانه سندیکا 

از هدررفتن منابع داخلی و تشویق در جهت واردات  بندی جهت جلوگیری  -همگرایی وکمک به صادرکنندگان کاغذبسته 
مواد اولیه مورد نیاز.

با کشورهای خارجی  تعامل  فارسی که در زمینه  انگلیسی و  به سایت دوزبانه  ارتقا  و  بهینه سازی سایت سندیکا  -بهبود و 
بود. بسیار موثر خواهد 

-بازدید کارشناسان فنی سندیکا از پروژه تولیدی کاغذ زاگرس به همراه کارشناسان وزارت صمت با همکاری استانداری فارس

-شرکت در جلسات ستاد تنظیم بازار و کارگروه کاغذ.

-حضور در بیست و هشتمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی . در این دوره نیز همچون گذشته غرفه سندیکا از حیث کمیت 
پذیرای  اجرا گردید و  فعالین صنعت طراحی و  از قبل و در خور شان اعضای محترم سندیکا و  از جنبه کیفت متمایز  و هم 

بود. محترم  بازدیدکنندگان 

اخبار سندیکا
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گــــزارش

کیلومتر  فارس  استان  در  فارس  زاگرس  کاغذ  صنایع  شرکت 
عملیات   1392 سال  از  و  شد  تأسیس   1384 سال  در  شیراز   20
فیزیکی  پیشرفت  با  مربع  متر   110.000 مساحت  به  آن  احداث 
خارجی  گذاری  سرمایه  با  باشد،  می  اجراء  حال  در  درصد   80
انواع کاغذ چاپ و تحریر با  سهامداران شرکت، در دو خط تولید 
به  دیسپرس کردن خمیر کاغذهای  قادر  است که   DIP سیستم 
و  بوده  آن   )Bleaching( سفیدگری  همچنین  و  بازیافتی 
تولید  مناسب  سفیدی  درجه  با  بازیافتی  کاغذ  خمیر  تواند  می 
نظیر  نوری  کننده  روشن  مواد  و  پیگمنت  از  استفاده  با  و  نماید 
تحریر  و  چاپ  جمله  از  و  مختلف  گریدهای  با  کاغذهایی   OBA
انتخاب  گذاری،  سرمایه  این  های  مزیت  از  یکی  نماید.  تولید 

باشد. آلمان می  از کشور  ماشین آالت 

22 مهر ماه سال جاری ریاست محترم جمهور دکتر  تاریخ   در 
مجموعه  این  از  همراه  هیئت  و  کشور  محترم  وزیر  و  رئیسی 
پیش  مشکالت  و  موانع  جریان  در  نزدیک  از  و  نموده  بازدید 
سندیکای  فنی  کارشناسان  دیدار  این  از  پس  گرفتند،  قرار  روی 
بررسی  جهت  صمت  وزارت  و  مقوا  و  کاغذ  تولیدکنندگان 

حضور  مذکور  کارخانه  محل  در  تولید  موانع  و  فنی  مشکالت 
قالب  در  و  قرارداده  بررسی  مورد  را  مسایل  نزدیک  از  و  یافته 
و  معدن   ، صنعت  محترم  وزیر  به  ارائه  برای  مشترک  گزارشی 

دادند.  انعکاس  تجارت  

راه اندازی این پروژه سهم بسزایی در تامین کاغذ چاپ و تحریر 
داشت. خواهد  بر  در  شغلی  فرصت   600 حدودا  اشتغال  و  کشور 

آشنایی با شرکت صنایع کاغذ زاگرس فارس 
تولید کننده کاغذ چاپ و تحریر
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گــــزارشفصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

سعید فالحتی، کارشناسی ارشد صنایع سلولزی
مدیر واحد تحقیق و توسعه / مدیر فروش واحد صادرات شرکت پارس کاغذ نکا

مشکالت کاغذهای تولیدی ایران از نگاه مشتریان عراقی

با توجه به برگزاری نمایشگاه آگروپک ) صنایع غذایی ، کشاورزی 
محل  در  جاری  سال  ماه  آذر   5 تا   2 تاریخ  در  که   ) بندی  بسته  و 
دائمی نمایشگاههای اربیل در منطقه کردستان عراق برگزار گردید ، 
از خطوط ورق و کارتن  بازدید  نمایشگاه و همچنین  از  بازدید  جهت 

و بررسی بازارهای این منطقه به عراق سفر کردیم.

شرکت های تولید کننده ورق و کارتن و صنایع چاپ وبسته بندی 
بزرگی از مناطق کرد نشین و عرب زبان کشور عراق و ترکیه  در این 
تولید  زمینه  در  شرکت  یک  تنها  ایران  از  نمودند.  شرکت  نمایشگاه 
های  شرکت  مابقی  و  یافته  حضور  نمایشگاه  این  در  کارتن  و  ورق 
پتروشیمی  و  غذایی  صنایع  نظیر  غیرسلولزی  های  زمینه  در  حاضر 

داشتند. فعالیت 

و  عراق  کارتن  و  ورق  کننده  تولید  های  شرکت  باالی  پتانسیل 
روند روز افزون ورود ماشین آالت چاپ و بسته بندی از یک طرف 
در  کارتنی  و  کاغذی  های  بندی  بسته  به  کشور  این  نیاز  افزایش  و 

بود. نمایشگاه مشهود  این 

پس از بازدید از نمایشگاه به بازدید از خطوط ورق و کارتن بزرگ و 
فعال در عراق پرداختیم. با توجه به صادرات 4 ساله به کشور عراق و 
همکاری با شرکت های ورق و کارتن این کشور ،  تصور چنین صنایع 
خود  تصورات  در  و  نداشتم  کشور  این  از صنعتگران  خوبی  و  روز  به 
با تکنولوژی پایین را برای این کشور متصور بودم. صنایع ضعیف یا 

دارای  و  باال  سرعت  با   ، روز  به  تولید  خطوط  واقعیت  در  اما 
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اروپا ساخته  یا  آلمان  های  تکنولوژی  با  عمدتا  که  باال  استاندردهای 
در  یا  بوده  فعالیت  به  این کشور مشغول  در  اند، در حال حاضر  شده 

حال نصب و راه اندازی هستند.

میزان  به  توجه  با  بوده که  این  ها  این شرکت  در  توجه  قابل  نکته 
نیاز باال به کاغذهای بسته بندی شامل کاغذهای کرافت ، فلوتینگ 
و تست الینر در این کارخانجات ،  عمدتا از روی اجبار از کاغذهای 
تولید  کاغذهای  مصرف  به  مشتریان  عمده  و  نموده  استفاده  ایرانی 
ترکیه  کاغذ  به صادرات  توجه  با  اما  اند  داشته  بیشتری  تمایل  ترکیه 
اروپا و بحران فعلی کاغذ در این کشور ، عمال امکان تامین این  به 
کاغذها برای مصرف کنندگان عراقی مقدور نبوده و ناگزیر به سمت 

خرید از ایران مجبور شده اند.

از  مهمی  نکات  عراق  کارتن  و  ورق  صنایع  از صاحبان  پرسش  در 
آنها  از  تعدادی  به  زیر  در  اعالم شده که  ایرانی  مشکالت کاغذهای 

اشاره می نمایم:

کاغذهای  تولید  کارخانجات  اکثر  در  ایرانی:  کاغذهای  بد  بوی   -1

بازیافتی در ایران به دلیل گردش باالی آب در فرایند تولید و عدم وجود 
سیستم های تصفیه پساب و اسیدی بودن شرایط کاغذسازی در کنار 
کیفیت پایین ماده اولیه این مشکل در چند سال گذشته مشهود است.

ایرانی  ، باالتر از  2- نوسانات رطوبت و گراماژ زیاد در کاغذهای 
تعریف شده  استاندارد  حد 

ایرانی به  پایین کاغذهای  3- مقاومت کششی ، خمشی و ترکیدن 
متعدد  های  پارگی  که  منطقه  رقبای  سایر  و  ترکیه  کاغذهای  نسبت 
دقیقه  بر  متر   150 باالی  تولید  های  سرعت  در  ضایعات  افزایش  و 

میگردد.

و  الیه   5 سفارشات  در  ایرانی  های  کاغذ  اکثر  نبودن  جوابگو   -4
زیر صفر سفارشات 

5- عدم تعهد زمانی جهت تحویل سفارشات به مشتری

با محصول ارسالی برای مشتری 6- عدم تطابق نمونه تحویلی 
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7- عدم پشتیبانی از مشکالت کاغذ ارسالی در صورت بروز مشکل 

دلیل  به  کوتاه  زمانی  بازه  در  زیاد  قیمتی  نوسانات  و  تغییرات   -8
تغییرات نرخ ارز در ایران

9- پوشش دهی نا مناسب رول ها و آسیب دیدگی زیاد رولها حین 
تحویل در مقصد به دلیل تخلیه و بارگیری رولها در گمرکات و عدم 

کاال. مستقیم  امکان حمل 

گیری:  نتیجه 
با این روند رشد و مصرف روز افزون کاغذ در کشور عراق و سایر 
ایران در  ارتقای کیفیت کاغذ تولیدی  کشورهای منطقه ، در صورت 
حد رقبای منطقه ای ، تا چند سال آینده شاهد اوج شکوفایی صنعت 
کاغذ کشور برای صادرات خواهیم بود اما در صورت ادامه رویه فعلی 
چند  تا   ، خارجی  کننده ی  مصرف  مشکالت  و  نیاز  به  توجه  عدم  و 
منطقه  رقبای  به  راحتی  به  را  اقتصادی  و  بکر  بازار  این  دیگر  سال 

واگذار و از دست خواهیم داد.
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کنندگان  تولید  سندیکای  العاده  فوق  بطور  عمومی  مجمع 
با  ایران در تاریخ 1400/7/19ساعت 10 صبح  کاغذ و مقوای  

دستور جلسه زیر برگزار گردید :
1- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس

2- تصویب صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30
االنتشار انتخاب روزنامه کثیر   -3

4- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه
5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس

گذاری  فاصله  لزوم  و  موجود  وضعیت  و  شرایط  به  توجه  با 
اجتماعی و رعایت آن در برگزاری مجامع و گردهمایی ها ، اتاق 
فراهم  تمهیداتی  ایران  کشاورزی  و  معادن   ، صنایع   ، بازرگانی 
و  برگزار  قانونی  روال  طبق  ها  تشکل  عمومی  مجامع  تا  نمود 

عالوه بر آن امکان حضور حداکثری اعضا بصورت آنالین میسر 
مورد  پلتفرم  قالب  در  امسال  انتخابات  و  مجمع  بنابراین  باشد. 
تایید اتاق در امنیت کامل انجام شد و این امکان بوجود آمد تا 
جهت آرامش همکاران و پرهیز از رفت و آمد های بین شهری 
و حضور حداکثری اعضا ، شرکت کنندگان بصورت آنالین  در 

رسانند. بهم  جلسه حضور 

دور  کاندیداهای  و  اتاق  نمایندگان   ، قبلی  مدیره  هیئت  اعضا 
حضور  امکان  که  اعضا  از  محدودی  تعداد  و  انتخابات  جدید 
بازرگانی  اتاق  جلسات  سالن  در  داشتند،  را  جلسه  در  فیزیکی 

رساندند.  بهم  حضور 

صبوری  با  که  سندیکا  محترم  اعضای  تمامی  از  تشکر  ضمن 

مجمع عمومی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای  ایران 
در تاریخ 1400/7/19 
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همراهی  و  داشتند  حضور  گیری  رای  پایان  تا  جلسه  ابتدای  از 
همیشگی خود با سندیکا را نشان دادند ، نتایج رای گیری  برای 
انتخاب اعضای هیئت مدیره سندیکا به شرح ذیل اعالم گردید: 

گلپایگانی روغنی  ابوالفضل   -1
اسفندیاری 2-امیرسامان 

3- امین ابراهیم زاده 
4- علی برزن 

ابوطالب مومنی  5- سید 
پایداری 6- حسین 

شیدایی  ویکتوریا   -7

راسخ  حسین  محمد  و  زاده  عکاف  مجید  آقایان  همچنین 
انتخاب شدند. البدل هیئت مدیره  بعنوان اعضای علی 

بعنوان  نژادیان  ابول  مهران  آقای  جناب  است  ذکر  شایان 
بازرس اصلی و آقای حمید عطارزاده بعنوان بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.  برای مدت یکسال 



شماره 14فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 281400

مقاالت علمی



29فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 1400شماره 14

مقاالت علمیفصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران



شماره 14فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 301400

مقاالت علمی



31فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 1400شماره 14

مقاالت علمیفصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران



شماره 14فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 321400

مقاالت علمی



33فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 1400شماره 14

مقاالت علمیفصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران



شماره 14فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 341400

مقاالت علمی



35فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 1400شماره 14

مقاالت علمیفصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران



شماره 14فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 361400

مقاالت علمی



37فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 1400شماره 14

مقاالت علمیفصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران



شماره 14فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 381400

مقاالت علمی



39فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 1400شماره 14

مقاالت علمیفصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران



شماره 14فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 401400

مقاالت علمی



41فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 1400شماره 14



شماره 14فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 421400



43فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 1400شماره 14

فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران



شماره 14فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 441400

کاربرد پسماند لجن حاصل از کارخانه های 
کاغذسازی بازیافت کننده کاغذ باطله

سمیه اکبری دادامحله
عضو هیأت مدیره شرکت حریر خوزستان، عضو کمیسیون فنی سندیکا

مدیریت انواع پسماند هاي شهري و صنعتي که روز به روز به مقدار 
آن ها افزوده مي شود، به خصوص از لحاظ زیست محیطي در تمامي 
است. روش های عمده مدیریت  برخوردار  اي  ویژه  از جایگاه  کشورها 
پسماند در جوامع بین المللی، دفن، سوزاندن، انواع روش های بازیافت 
و یافتن راههایی برای کاهش پسماند تولید شده است. در کشور ایران 

روش دفن، اصلی ترین روش مدیریت پسماند می باشد. 

بر اساس مطالعات صورت گرفته انتظار می رود که تولید کل کاغذ و 
مقوا در جهان تا سال 2050 به 700 تا 900 میلیون تن برسد که منجر 
انجام  تحقیقات  اعظم  بخش  شد.  خواهد  ضایعات  تن  میلیون   400 به 
به  ویرجین  خمیر  یا  چوب  از  که  است  هایی  کارخانه  لجن  روی  شده 
کارخانه  از  بسیاری  کنند. در صورتی که  استفاده می  اولیه  ماده  عنوان 
اولیه  ماده  عنوان  به  بازیافتی  کاغذ  از  ایران  داخل  در  های کاغذسازی 
استفاده می نمایند که عماًل تحقیقات زیادی روی پسماند آن ها انجام 
نشده است. لذا هدف اصلی این مقاله پرداختن به روش های بازیافت و 
کاربردهای صنعتی پسماند لجن کارخانه های کاغذسازی بازیافت کننده 

کاغذ باطله، به عنوان یکی از روش های مدیریت پسماند است. 

ناخالصی  شامل  بازیافتی،  کاغذ  اولیه  ماده  با  هایی  کارخانه  ضایعات 
هایی، مانند الیاف، کنگلومراها، منگنه ها و قطعات فلزی، ماسه، شیشه، 
پالستیک، ضایعات پرکننده کاغذ، موادی که برای چسباندن استفاده می 

شود و سایر مواد شیمیایی است.

لجن کاغذ، ضایعات حاصل از تصفیه آب است که در طی فرایند تولید 
کاغذ ایجاد می گردد. شیمی ضایعات لجن در کارخانه هایی که از کاغذ 
باطله برای تولید کاغذ استفاده می کنند )RPS( از کارخانه های کاغذ 
سازی که از مواد اولیه چوب یا خمیر ویرجین استفاده می نمایند متفاوت 

چندین  سلولز،  الیاف  بهینه  حفظ  برای  بازیافتی،  کاغذ  تولید  در  است. 
از فیلتر نهایی عبور می  از که  مرحله جداسازی وجود دارد. بخشی که 
شده  گرفته  نظر  در  ضایعات  عنوان  به  کاغذ  تولیدکنندگان  توسط  کند 
اجزای  درصد  تا 55  پسماند حاوی حدود 45  این  گردد.  انباشته می  و 
لیگنین  هستند،  کوتاه  کاغذ  تولید  برای  که  سلولزی  الیاف  )مانند  آلی 
و میکروارگانیسم ها( و 45 تا 55 درصد اجزای غیر آلی )مانند کربنات 
کلسیم، کائولینیت، تالک، فلزات سنگین و سایر مواد رسی( است. مقدار و 
ترکیب شیمیایی اجزای تشکیل دهنده پسماند لجن به فرآیند تولید کاغذ، 
مواد خام مورد استفاده و روش تصفیه فاضالب بستگی دارد. تقریبًا تمام 
لجن های جمع آوری شده از کارخانه های مختلف، ویژگی های مشابهی 
دارند، به جز محتویات مواد مغذی و فلزات سنگین که از یکدیگر متفاوت 

هستند.

امحاء ضایعات لجن حاصل از کاغذ بازیافتی )RPS( مشکل رایج جوامع 
است. امروزه بخش اعظم RPS دفن یا سوزانده می شود. با این حال، 
افزایش تقاضا و مصرف بشریت، مقیاس تولید کاغذ و درنتیجه افزایش 
محیط  آلودگی  به  مربوط  قوانین  به  توجه  همچنین  پسماند،  نوع  این 
پسماندها،  سوزاندن  از  ناشی  انرژی  مصرف  و  مالیات  افزایش  زیست، 
کشورها را به این نتیجه رسانده است که دفن و سوزاندن زباله ها باید 
حذف شود. لذا پیدا کردن راه هایی برای استفاده از RPS بسیار مطلوب 
است. PS R می تواند بعنوان ماده اولیه در بخش های مختلف صنعت 
استفاده شود. در ادامه به برخی از کاربردهای صنعتی RPS که تا امروز 

مورد مطالعه قرار گرفته اند می پردازیم.

- تولید بیوگاز
تولید  و  تثبیت لجن  برای  بالقوه  فرایند  )AD( یک  بی هوازی  هضم 
 %55 تا   %45 حاوی   RPS است.  تجدیدپذیر  های  انرژی  برای  بیوگاز 

مقاالت علمی
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از مواد آلی است که نشان می دهد دارای پتانسیل خوبی برای بازیابی 
انرژی و تولید بیوگاز می باشد. مطالعات نشان داده است که سرعت و 
راندمان این فرایند با استفاده از مخلوط کردن لجن با کودهای حیوانی 
گوشتی،  مرغ  اسب،  بز،  گوسفند،  خوک،  الما،  کود  گاوی،  کود  نظیر 
بوقلمون و غیره افزایش می یابد. از میان کودهای استفاده شده کود الما 
به دلیل محتوای باالتر نیتروژن و فسفر آن بهترین ماده خام برای تولید 

بیوگاز متان تشخیص داده شد. 

)Biochar( تولید بیوچار -
مطالعات دیگر نشان می دهد که RPS می تواند برای تولید بیوچار 
استفاده شود. بیوچار زغال تهیه شده از زیست توده های گیاهی و ضایعات 
و  جامد  ماده،  این  می شود.  استفاده  کود  عنوان  به  که  است  کشاورزی 
از کربن است که می تواند آن را به مدت هزاران سال در خود  سرشار 
نگاه دارد. بیوچار سبب اصالح خاک شده و حاصلخیزی آن را افزایش 
می دهد. این نوع کود محصوالت کشاورزی را افزایش داده و می تواند در 
برابر برخی بیماری های گیاهی، از گیاهان محافظت کند. بیوچار حاصل 

از RPS می تواند برای تصفیه خاک از یون روی استفاده شود.

- پوزوالن ها
در استاندارد ملی ایران پوزوالن ها »مواد سیلیسی یا آلومینو سیلیسی 
هستند که خود دارای قابلیت سیمانی شدن کم یا هیچ میباشند اما به 
صورت پودر شده بسیار نرم در حضور هیدرواکسیدهای قلیایی و قلیایی 
خاکی در دمای معمولی واکنش های شیمیایی می دهند تا ترکیباتی را 
که خواص سیمانی شدن دارند تشکیل دهند یا به تشکیل آن ها کمک 

کنند.« مصرف مواد پوزوالنی در بتن فواید زیر را دارد.

1. کاهش میزان سیمان به کار رفته در بتن.

2. کاهش سرعت و میزان حرارت حاصل از فرآیند آبگیری سیمان.
3. بهبود کارایی بتن.

4. افزایش مقاومت دراز مدت بتن.
5. افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذپذیری و عملکرد مناسب 

در برابر تهاجم یون کلرید و سولفات.

خاکستر RPS از اکسیدهای سیلیس )SiO2(، آلومینیوم )Al2O3( که 
از اجزای اصلی کائولینیت هستند و کلسیم )CaO و CaCO3( تشکیل 
شده است. شباهت ساختاری RPS با پوزوالن ها باعث شده است که 
امکان استفاده از آن در تولید محصوالت سیمانی و سرامیکی، سازه ای، 
مواد ضد آب، سازه های سبک وزن و سنتز زئولیت ها مورد مطالعه قرار 

گیرد.

به   RPS افزودن  که  دهد  می  نشان  مطالعات  ساختمانی  مصالح  در 
آجرها قابلیت عایق حرارتی آن را افزایش، اما قدرت و استحکام آن را 
کاهش می دهد. هنگامی که به عنوان پرکننده در پلیمرها بکار می رود، 
امکان به دست آوردن مواد کامپوزیتی پلیمری با خصلت مکانیکی زیاد، 
قابلیت عایق حرارتی کافی و پایداری در مقابل تخریب حرارتی را فراهم 
می کند. RPS فوق آبگریز بوده و دارای پتانسیل قابل توجهی به عنوان 
یک افزودنی یا پوشش دهنده سطحی برای افزایش مقاومت بتن در برابر 
برای مدیریت  ارزش  با  این فرایند یک مسیر کاربردی  نفوذ آب است. 
مواد زائد ارائه می دهد که به طور بالقوه می تواند دوام و پایداری سازه 

های بتنی را افزایش دهد.

کم  انقباض  است،  شده  حاصل  لجن  ادغام  از  که  آجری  محصول 
)1-2%( نشان میدهد. در حالی که آجر بدون پسماند حدود 3% منقبض 
می شود. چگالی آتش این نوع آجرها بین 1/92 و 1/28 گرم بر سانتی 
متر مکعب متغیر است که با کاهش 33 درصدی نسبت به چگالی آتش 
ضایعات  افزایش  با  ظاهری  تخلخل  دارد.  مطابقت  پسماند  بدون  آجر 
افزایش می یابد. اگرچه با افزایش لجن و میزان تخلخل، مقاومت فشاری 
نمونه ها کاهش می یابد ولی مقاومت فشاری نمونه ها همچنان باالتر 

از مقادیر مقاومت استاندارد است. 

- اصالح خاک
امروزه کاربرد پسماندهای صنعتی در خاک به عنوان یک گزینه اصالح 
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کننده به طور فزاینده ای مورد بررسی قرار گرفته است. این روش می 
 ، pHتواند هزینه های تصفیه و دفع را کاهش و از طرف دیگر با بهبود
ظرفیت تبادل کاتیونی، فعالیت میکروبی ومحتوای مواد آلی )OM( خاک، 
تسهیل انتقال مواد مغذی و افزایش ظرفیت نگهداری آب، حاصلخیزی 
و بهره وری خاک و شرایط رشد محصوالت را افزایش دهد و در نتیجه 
کند.  عمل  شیمیایی  کودهای  ترین  گران  برای  جایگزینی  عنوان  به 

باطله،  کاغذ  کننده  بازیافت  کاغذ  های  کارخانه  لجن   pH میانگین 
حدود 7 میباشد. قلیاییت لجن های کارخانه کاغذ معمواًل از مواد قلیایی 
مورد استفاده در فرآیند خمیرسازی و/یا  CaCO3مورد استفاده در فرآیند 
تکمیلی کاغذ ناشی می شود. بیشتر خاک های کشاورزی ماهیتی اسیدی 
باpH  پایین دارند. از این رو، لجن حاوی CaCO3 می تواند برای بهبود 
آن مفید باشد. محتوای فیبر سلولزی می تواند رطوبت را در سیستم خاک 
نگه دارد. میانگین محتوای نیتروژن و فسفر لجن کارخانه های کاغذ به 
نیتروژن و فسفر برای  ترتیب حدود 1/45 درصد و 0/18 درصد است. 

متابولیسم میکروبی خاک ضروری هستند.

- تولید پنل های آکوستیک
در این مطالعه تولید پنل های کامپوزیتی که در آن RPS ماده اصلی 
کامپوزیت است مورد بررسی قرار گرفت. خاک رس به عنوان ماده اتصال 
دهنده، به دلیل خواص اتصال خوب و ترکیبات طبیعی آن پیشنهاد شد. 
با ماده اصلی  تولید پنل های آکوستیک مقاوم  برای  این مطالعه روشی 
مقادیر  پیشنهاد کرد.  اتصال دهنده  ماده  عنوان  به  و خاک رس   RPS
ضریب جذب صدا با کاهش چگالی ترکیب افزایش می یابد. نمونه هایی 
از حد متراکم  RPS برای جذب صوتی مؤثر بیش  تا 60 درصد  با 50 
درصد   80 با  کامپوزیتی  در  صوت  جذب  ضریب  بهینه  مقادیر  هستند. 
RPS یافت شد. از لحاظ صنعتی می توان از این پنل ها در شکاف هوا 
در پشت پنل های معمولی استفاده کرد تا جذب بهتر صدا با همان پنل 

به دست آید.

- تولید بیواتانول
کننده  بازیافت  کارخانه های  از  جمع آوری شده  کاغذ  لجن  نمونه های 
دهند.  می  نشان   %31/11 تا   %21/97 بین  گلوکز  محتوای  کاغذ، 
شستشوی لجن باعث کاهش محتوای خاکستر و افزایش غلظت گلوکز، 

زایلوز و لیگنین می شود.

کارخانه  در   LPG برای  جایگزینی  بعنوان  کاغذ  لجن  از  اتانول  تولید 
 IRR کاغذ، از لحاظ اقتصادی در مقایسه با فروش اتانول منجر به مقادیر
برای   %95 احتمال  کارلو  مونت  سازی  شبیه  گردید.  باالتری   NPV و 
دستیابی به مقادیر IRR بیش از 25% را پیش بینی کرد. از این مطالعه 
می توان نتیجه گرفت که لجن کاغذ یک خوراک عالی برای تولید اتانول 
به عنوان جایگزین  LPGدر کارخانه های کاغذ است. RPS تیمار  شده 
با ازن کوتاه، یک ماده اولیه موثر برای تولید بیواتانول و همچنین یک 

جاذب زیستی کم هزینه برای بخش تصفیه فاضالب نساجی است. 

بهبود  به  منجر  لیگنین،  جزئی  حذف  با  کوتاه،  زنی  ازن  تیمار  پیش 
چشمگیری در هیدرولیز آنزیمی RPS به قندها می شود. عالوه بر این، 
بقایای جامد مرحله هیدرولیز می تواند به عنوان یک جاذب زیستی برای 
حذف رنگ صنعت نساجی از آب استفاده گردد. با توجه به حذف هزینه 
های دفن RPS و و تبدیل آن به اتانول و جاذب، هزینه مورد نیاز جهت 
تامین انرژی و زیرساخت های مورد نیاز برای ازن زنی مقرون بصرفه 

بنظر می رسد. 

- تولید اسید الکتیک
زباله  یک   )RPS( بازیافتی  کاغذ  از  کاغذ  تولید  های  کارخانه  لجن 
صنعتی با محتوای پلی ساکارید باال است. بخش های سلولزی و همی 
سلولزی RPS را می توان به طور کامل با هیدرولیز آنزیمی به گلوکز و 
زایلوز سازنده تبدیل کرد. این مونوساکاریدها می توانند در محیط های 
تخمیر برای به دست آوردن محصوالت مختلفی مانند اسید الکتیک که 
بازار رو به گسترشی به عنوان پیش ساز پلی الکتیدهای زیست تخریب 

پذیر دارد، مورد استفاده قرار گیرند. 

امکان  که  غشایی  چرخه  راکتور  بیو  یک  توسط  تواند  می  روش  این 
و  باکتریایی  سلول های  و  آنزیم ها  بازیافت  و  الکتیک  اسید  جداسازی 

افزایش ظرفیت و بازده را فراهم می کند، توسعه یابد. 

- تولید نانوسلولز کریستالی
نانوسلولز )NC( به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خاص، در سراسر 
جهان مورد توجه بسیاری قرار دارد. نانوسلولز از مواد زیست توده با پیش 
 NC تصفیه ازن زنی و به دنبال آن هیدرولیز اسیدی تولید می شود. تولید
از لجن کاغذ بازیافتی )RPS(، که یک زباله غنی از سلولز کریستالی می 
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باشد، با پیش تصفیه ازن و به دنبال آن هیدرولیز اسیدی و تبدیل به اسید 
مالئیک رخ می دهد. ازن زنی منجر به حذف لیگنین، پتانسیل زتا منفی 
RPS و افزایش تولید NC، از 60 میلی گرم در لیتر به بیش از 80 میلی 
گرم در لیتر پس از 60 تا 120 دقیقه ازن زنی می شود. اسید مالئیک در 
این روش با موفقیت بازیابی می گردد ولی باید به این نکته توجه شود که 
ازن زنی طوالنی تر مقدار اسید موجود برای بازیابی را کاهش می دهد.

مفهوم  به  نمیگذارد،  جای  بر  شیمیایی  اثر  هیچ  زنی  ازن  که  آنجا  از 
»صنعت سبز« کمک می کند، و می تواند در شرایط محیطی اعمال شود. 
همانطور که در نمودار پایین نشان داده شده است، RPS پیش تیمار 
امواج  تابش  جمله  از  بعدی  فرایندهای  تحت  سپس  ازن  توسط  شده 

فراصوت ذرات نانوسلولز کریستالی )CNC( تولید می کند.
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نتیجه گیری
با توجه به افزایش روزافزون پسماند ها از جمله پسماندهای کارخانه 
از روش  به برخی  این شد که  بر  این مقاله سعی  های کاغذسازی، در 
اولیه کاغذ  ماده  از  تولید کننده کاغذ  بازیافت لجن کارخانه های  های 

دارند  سوددهی  و  شدن  صنعتی  توانایی  بالقوه  بصورت  که  بازیافتی، 
پرداخته شود. کاربردهایی از لجن که در این مقاله به آن ها پرداخته شده 
است، تولید بیوگاز، بیوچار، پوزوالن ها، پنل های آکوستیک، بیواتانول، 

اسید الکتیک، نانوسلولز کریستالی و اصالح خاک می باشند.
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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 )بخش دوم(

روش هاي رنگ آمیزي کاغذ
دو روش براي رنگ آمیزي کاغذ مورد 
آمیزي  رنگ  گیرد،  مي  قرار  استفاده 
خمیرکاغذ و رنگ آمیزي سطحي کاغذ 
که به صورت جداگانه صورت مي گیرد. 
تفاوت بنیادي این دو روش آن است که 
ورقه  گیري  شکل  از  بعد  یا  قبل  الیاف 
از  تلفیقي  اگرچه  شوند.  مي  رنگ  کاغذ 
هستند.  استفاده  مورد  نیز  روش  دو  هر 
آمیزي  در حالت خمیر رنگ  کاغذ  اکثراً 
مي شود. رنگ ها یا به طور ناپیوسته به خمیرساز اضافه مي شوند و یا 
به طور پیوسته و مداوم به حالت محلول وارد دوغاب خمیرکاغذ در جعبه 

تغذیه )هدباکس( مي شوند.

رنگ آمیزي سطحي کاغذ، شامل تمام روش هایي است که محلول 
هاي رنگ را به سطح یک ورقه خشک شده کاغذ یا مقوا مي مالند. این 
افزودن رنگ به محلول آهار و به کار بردن آن در  با  کار را مي توان 
پرس آهاردهي یا به صورت درون ماشیني و یا به صورت برون ماشیني 
انجام داد. این عمل هم چنین به واسطه مجموعه اي از غلتک ها در 
یک محلول آبي انجام مي شود که این فرآیند را رنگ آمیزي با غلتک 
مي نامند. عالوه بر این دو روش ذکر شده، رنگ را مي توان با مالیدن 
یک پوشش رنگي به ورقه افزود یا مي توان الیه اي از مرکب رنگي را بر 
روي ورقه، چاپ نمود. اخیراً عالقه به زدن رنگ به سطح ورقه در درون 
ماشین مجدداً احیا شده است، زیرا با این روش، مسئله پساب رنگي بسیار 
کاهش یافته و در نتیجه اثرات زیست محیطي آن نیز کمتر خواهد بود.

عوامل موثر بر رنگ آمیزي کاغذ
عوامل متعددي بر رنگ آمیزي کاغذ تاثیر دارند که در زیر به بعضي از 

آنها اشاره شده است:
اثر پاالیش خمیرکاغذ: افزایش شدت پاالیش عمق سایه هاي به دست 

آمده را در یک مقدار معین مواد رنگي افزایش مي دهد.
اثر پرکننده ها: با افزایش مصرف پرکننده عمق سایه مواد رنگزا کاهش 

مي یابد )5% تغییر در مقدار پرکننده ورق کاغذ، باعث 10% تغییر در عمق 
سایه خواهد شد(.

روش هاي کنترل رنگ آمیزي: سیستم رنگ آمیزي پیوسته موثرتر از 
سیستم ناپیوسته است.

تغییرات نوع خمیرکاغذ و آماده سازي : آن استفاده از خمیر بازیافتي به 
دلیل وجود مواد زائد موجب تغییراتي در سایه رنگ مي شود.

یا  خمیرساز  در  بایستي  رنگزا  مواد  رنگزا:  مواد  افزودن  روش صحیح 
هدباکس به خمیرکاغذ افزوده و به خوبي هم زده شوند.

کاربرد مواد رنگزاي اسیدي: براي ماندگاري بهتر این مواد رنگزا بایستي در 
محیط اسیدي استفاده شوند و از آلوم به عنوان تثبیت کننده آنها استفاده شود.

دوام مواد رنگزا در کاغذ تر: کاغذهاي بهداشتي دوام مواد رنگزاي کاغذ 
در حالت تر مهم است.

در  مانده  باقي  شیمیایي  ماده  یک  گاهي  مزاحم:  شیمیایي  مواد  اثر 
سیستم کاغذسازي روي عمق سایه تاثیر مي گذارد.

توالي افزودن: به دلیل واکنش مواد شیمیایي مواد با یکدیگر بایستي 
توالي افزودن به طور صحیح انتخاب شود.

مدت رنگ آمیزي: زمان کل رنگ آمیزي بایستي با توجه به زمان نفوذ 
مواد رنگي با کمترین مقدار نفوذ تنظیم شود.

چندگونگي رنگ: بهترین روش کاهش چند گونگي رنگ انتخاب مواد 
رنگي است که کمتر از دیگر رنگ ها به تغییر نور حساس هستند.

ثبات و ماندگاري مواد رنگزا: ماندگاري مواد رنگزا به مقدار زیادي به 
ماندهگاري نرمه ها و پرکننده ها بستگي دارد.
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ارزیابي مواد رنگزا در کاغذ
در صنعت کاغذ اغلب از مواد رنگزا با واژه سایه یا ته رنگ یاد مي شود. 
ته مواد رنگزا یا سایه ها بر اساس سه رنگ اصلي قرمز، زرد و آبي تعریف 
میشوند. مثاًل سایه آبي مي تواند قرمزتر یا سبزتر از یک سایه آبي دیگر 
تعریف شود و یا مي تواند تیره تر یا روشن تر هم باشد. قدرت رنگ، به 
عمق سایه اشاره دارد و براي تشخیص یک سایه روشن از یک سایه 
تیره تر یا عمیق تر مورد استفاده قرار مي گیرد. سیستم هایي که براي 
 CIE توصیف مواد رنگزا به کار مي روند شامل: سیستم مانسل، سیستم
و کاوشگر مقیاس L.a.b مي باشند سیستم مانسل با استفاده از نمونه 
براي  این روش  ارزیابي مي کند.  را  هاي رنگي و قیاس چشمي رنگ 
صنعت کاغذ مورد استفاده قرار نمي گیرد. سیستم CIE با استفاده از سه 
مختصات رنگي براي هر رنگ نام به مقادیر جلوه نوري، رنگ را ارزیابي 
باشد. پشت  CIE مي  از روش  نیز مشتق شده   L.a.b مي کند. روش 
پوشي کاغذ )ماتي( را مي توان به عنوان توانایي در پنهان کردن نوشته 
هاي پشت کاغذ بیان کرد. براي آنکه نوشته و مطالب چاپ شده در یک 
طرف کاغذ خوانده شود، ویژگي ماتي براي کاغذ ضروري است. یکي از 
باشد. حسگرهاي دستگاه  پویشگر مي  ابزارهاي دریافت کننده تصویر، 
جفت کننده بار در پویشگرهاي رنگي، تنها مقدار روشنایي برخورد کرده 
فضاي  به  تصویر  این  انتقال  عمل  و  کنند  گیري  اندازه  مي-توانند  را 
رنگي RGB توسط سه ردیف حسگر انجام مي گیرد که هر یک از این 
حسگرها توسط یکي از فیلترهاي رنگي قرمز، سبز و آبي پوشیده شده 

اند. از جمله ابزارهاي دیگر براي اندازه گیري مشخصات رنگي، طیف
انعکاسي و میزان ماتي کاغذ، دستگاه طیف سنجي انعکاسي مي باشد.

بازار جهانی مواد رنگزا
گزارش بازار جهانی رنگ ها و رنگدانه ها، تحلیلی جامع از صنعت، بازار 
و بازیگران کلیدی است. این گزارش بازار را بر اساس تقاضا و عرضه 
به بخش پوشش داده است. گزارش بازار جهانی رنگ ها و رنگدانه ها نیز 
روندها را بر اساس بخش های بازار، فناوری و سرمایه گذاری با چشم انداز 

رقابتی ارائه می کند.

 2019 سال  در  را  درآمد  نظر  از  درصد   18.1 اروپا  راستا،  همین  در 
اصلی  اروپا عامل  در  تولید رنگ  افزایش  است.  داده  اختصاص  به خود 
بازار  که  پیش بینی می شود  است.  منطقه  این  در  بازار  تقاضای  افزایش 
جهانی رنگ ها و رنگدانه ها با نرخ 5.3 درصد از 33.20 میلیارد دالر در 
سال 2019 به 48.78 میلیارد دالر در سال 2027 رشد کند. تقاضای رو 
به رشد برای رنگ ها و پوشش ها یکی از عوامل کلیدی پیش بینی شده 
برای توسعه رنگ ها و رنگ ها است. صنعت رنگدانه در پنج سال آینده 

تامین کنندگان حمل و نقل هوایی، هواپیما و خودرو محصوالت پوشش 
سطحی مانند الک ها، درزگیرها، لکه ها و پوشش های رنگی و رنگی 
را ترکیب می کنند. ظاهر زیبایی را افزایش می دهد، از اجزای سازنده در 
برابر خوردگی محافظت می کند و محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش 

را فراهم می کند.

ارزش بازار رنگ های کاغذ در سال 2016 به 890 میلیون دالر رسید 
)با  برسد  دالر  میلیون   1099.3 به   2022 سال  تا  می شود  پیش بینی  و 
این  در  پیش بینی(.  دوره  در  درصد   3/63 ساالنه(  رشد  )نرخ   CAGR
گزارش سال 2016 به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است و دوره 
به  می توان  را  رشد  این  باشد.  می  تا 2022  سال 2017  از  بینی  پیش 
افزایش تقاضا برای رنگ های کاغذی در کاربردهای بسته بندی و مقوا و 
کاغذهای روکش شده نسبت داد. عالوه بر این، تقاضا برای رنگ کاغذ 
نوظهور عامل مهم  اقتصادهای  تعداد صنایع کاغذ در  افزایش  دلیل  به 
دیگری است که به رشد بازار رنگ کاغذ کمک می کند. در تصویر زیر 

نیز نموداری از رشد بازار رنگ در صنعت کاغذ آورده شده است.
 

کاربرد کاغذ شامل افزودن رنگ به کاغذ در خمیر در حین آماده سازی 
استوک است. آنها عمدتًا در چاپ و نوشتن، کاغذ پوشش داده شده، دستمال 
کاغذی و حوله، بسته بندی و تخته، کاغذ دستگاه کپی، درجه پاکت، کاغذ 
چند الیه تزئینی و برنامه های کاربردی کاغذ روزنامه استفاده می شوند. 
است. کاغذ  رنگ  بازار  کاربردی  بخش  بزرگترین  تخته  و  بندی  بسته 

رنگ های کاغذ در طیف وسیعی از کاربردها مانند بسته بندی و تخته، 
کاغذهای تحریر و چاپ، کاغذهای پوشش داده شده، دستمال کاغذی و 
غیره کاربرد دارند. بخش بسته بندی و تخته بزرگترین بخش کاربردی 
بازار رنگ کاغذ است و تخمین زده می شود که در طول دوره پیش بینی 
با باالترین CAGR رشد کند. بخش کاربرد بسته بندی و تخته به دلیل 
از صنعت تجارت  بندی کاغذ و تخته  بسته  برای  تقاضا  افزایش سریع 
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الکترونیک، در کل بازار رنگ های کاغذ پیشرو است.

پیش بینی می شود که بازار رنگ های کاغذ در منطقه آسیا و اقیانوسیه 
از سال 2017 تا 2022 با باالترین میزان CAGR رشد کند. این رشد را 
می توان به دسترسی آسان مواد خام مورد استفاده برای تولید رنگ های 
کاغذ نسبت داد. منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل هزینه پایین تولید در 

چین، کره جنوبی و هند، فرصت های توسعه را برای تولیدکنندگان رنگ 
تولید رنگ  و  استفاده  به  مربوط  مقررات محدود  فراهم می کند.  کاغذ 
بازار رنگ کاغذ در این منطقه تأثیر  اقیانوسیه بر رشد  کاغذ در آسیا و 
تا  بازار مصرف رنگ  از مقایسه  بیشتری می گذارد. تصویری شماتیک 
سال 2022 در دسته های کاربردی مختلف صنعت کاغذ به صورت ذیل 

به نمایش آمده است.

تقاضای جهانی برای رنگ های کاغذ در بسته بندی و کاربرد تخته با رشد 
صنعت کاغذ در کشورهای در حال ظهور مانند چین و هند به سرعت در حال 
افزایش است. عالوه بر این، تقاضا برای بسته بندی کاغذ و تخته از صنعت تجارت 
الکترونیکی باعث افزایش تقاضا برای رنگ های کاغذ در سطح جهان شده است. 
با این حال، قیمت مواد خام برای رنگ های کاغذ بی ثبات است، که عامل 
اصلی بازدارنده برای رشد بازار رنگ کاغذ است. قیمت مواد اولیه مورد استفاده 
در تولید رنگ در چند سال گذشته به دالیل مختلف اقتصادی و ژئوپلیتیکی 
متغیر بوده است. عالوه بر این، افزایش هزینه ها برای تالش های نظارتی مانند 
ثبت نام و ایمنی بهداشت و محیط زیست بر قیمت مواد خام تأثیر می گذارد.

 Merck متحده(،  )ایاالت   Eastman متحده(،  )ایاالت   Celanese
 Showa Denko ،)سوئد( Sekab ،)ژاپن( Sumitomo ،)آلمان( KGaA

 LCY Chemical )سوئیس(،   Lonza )هند(،  شاد  زندگی  علوم  )ژاپن(، 
 Archroma ،)آلمان( BASF ،)هند( Ashok Alco-chem و ،)تایوان(
)سوئیس(، DyStar )سنگاپور(، Atul Ltd. )هند(، KEMIRA OYJ )فنالند(، 
 Vipul )فرانسه(،   Axyntis Group چک(،  )جمهوری   Synthesia
Organics )هند(، رنگ های استاندارد )ایاالت متحده(، کیستون آنیلین )ایاالت 
متحده(، کروماتوس )ایتالیا(، ترماکس )هند(، و رنگ ها و رنگدانه های ارگانیک 

)ایاالت متحده( بازیگران پیشرو در بازار رنگ های کاغذ هستند.

این شرکت ها موقعیت خود را در بازار از طریق سبد محصوالت متنوع، مراکز 
تحقیق و توسعه استراتژیک، فعالیت های توسعه مداوم و پیشرفت های تکنولوژیکی 
تقویت کرده اند. آنها بر اتخاذ استراتژی های مختلف رشد ارگانیک و غیر ارگانیک، 
بازار خود متمرکز هستند. افزایش سهم  مانند توسعه، توافق، و تملک برای 
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مقـــــاالت

 در شماره گذشته به اختصار ضمن تعریف  واژه برند و انواع برندها، گام های 
اساسی در مورد محبوبیت یک برند را با هم بررسی کردیم. در این مقاله قصد داریم 
اصول  رهبری در کسب و کارهای بزرگ را بیان کنیم تا بتوانیم رهبری قدرتمند 
در کسب و کارخود باشیم . امروزه واژه رهبری به یکی از کلمات کلیدی و کاربردی 
تبدیل شده است .پیشگام بودن ، تاثیر گذاری و متفاوت فکر کردن به عنوان  سه 
رکن اصلی  همواره مورد توجه صاحب نظران این حوزه بوده است. اکنون به لطف 
تکنولوژی و گسترش روز افزون شبکه های ارتباطات در سراسر جهان، دسترسی 
به تعاریف و مختصر زمینه ای در هر حوزه ای، کافی است تا این تصور نادرست و 
اشتباه از رهبری و هدایتگری درشخص  سبب بروز فاجعه های مدیریتی شود. ما 
با بیان و بررسی مهم ترین ویژگی های این مهارت سعی داریم این مسیر رابرای 

افراد تاثیر گذارروشن تر کنیم.

بررسی تفاوت نقش رهبر و مدیر در سازمان ها 
 قبل از شروع این مبحث نیاز است بداینم سازمان ها فارغ از تفاوت مدیر با رهبر 
برای موفقیت نیاز به هردوی آن ها دارند. رهبر سازمان ، باالترین سطح اجرایی 
سازمان نیست ، چه بسا گاهی این نقش را شخصی دیگر در هرم سازمانی ایفا میکند . 
. عنوان رهبربه فردی اطالق می شود که توانایی تاثیر گذاری بر افراد بدون 
ارتباطات مدیریتی  در نظر گرفتن جایگاه سازمانی را دارد .  رهبران از طریق 
کارآمد، مسئول انتقال مأموریت، چشم انداز و اهداف شرکت به جامعه بیرونی اعم از 
سهامداران ، مشتریان و سازمان ها می باشند و می توان گفت  رهبران کار برنامه 

ریزی برای انگیزش و ایده پردازی  و مدیران نقش اجرا را برعهده دارند. 

ویژگی های یک رهبر موفق در حوزه کسب کار 
1-یکی از مهم ترین ویژگی یک رهبر کارآمد در دنیای امروز اعقتاد داشتن  به 
اصل خرد جمعی است.کسی که همواره خود را در معرض مشورت و دانش روز قرار 
میدهد تا آگاهی خویش را ارتقاء بخشد .به بیان ساده تر، رهبر خوب شنونده خوبی 
است . رهبری به این معنی نیست که همیشه باید در کانون توجه باشید. یکی از 
مهمترین ویژگی های رهبر خوب این است که به پیشنهادات، ایده ها و بازخورد افراد 

دیگر گوش کند و از آنها استفاده نماید
2- انگیزش کارکنان بر اثر مشارکت مستقیم آنها در تعیین پاداش های اقتصادی، 
هدفها، بهبود روش ها و ارزشیابی پیشرفت در جهت هدف ها بوجود می آید. به 
عبارت دیگر سهیم کردن ذی نفعان سبب تسریع در رسیدن به اهداف سازمان 

خواهد شد .
3- بهره گیری از نیروهای متخصص درکلیه جایگاه ها. این امر سبب می شود 
سازمان به صورت یکپارچه و متحد در راستای یک چشم انداز مشخص با توجه 
به ِویژگی ها و مهارت های تخصصی گام بردارند . این موضوع دردراز مدت سبب 
می شود در هزینه های آموزشی  و ترک کار و انگیره تیم تاثیر مثبت داشته باشد 

و از اتالف منابع جلوگیری میکند .
4- تببین اهداف بلند مدت و و نقشه راه و به اشتراک گذاری با مجریان ) مدیران 
و کارکنان ( در جهت ایجاد انگیزه و تاکید برای  اهمیت نقش تک تک افراد در 
رسیدن به قله موفقیت از دیگر موارد قابل مالحظه است . برنامه ریزی در جهت 
ایجاد و تقویت احساس اعتماد و احترام به افراد در سلسله مراتب سازمانی سبب 

ایجاد امنیت روانی در سازمان و تیم می شود .
5- تهیه و تدوین استراتژی کسب و کار از نکات طالیی در یک تجارت موفق 

است . یک رهبر تاثیر گذار نسبت به بازار خود  و رقبا  اطالعات جامع دارد.
6-  پایبندی به اصول و قواعد رفتار حرفه ای. همواره رهبران در سازمان های 
بزرگ بیش از مدیران در معرض قضاوت و گزینش هرم سازمانی قرار دادند . هزنیه 

جبران اشتباه در سطوح رهبری تقریبا غیر قابل بازگشت است .
 7- در دنیای پر تالطم بازارهای امروز، نیاز به  آشنایی با اصول و قواعد برند و 
شبکه های اجتماعی  به عنوان مهم ترین ابزارهای ارتباطی ضروری است . مهارت 
شبکه سازی از طریق حضور درفضاهای حرفه ای نظیر لینکدین ، توئیتر و پلتفرم 

های تبادل ارتباط از موارد مهم می باشد .
8- یک رهبر قدرتمند تزلزل ناپذیر است  و توانایی حل بحران رادارد . تحوالت 

شاخصه های یک رهبر قدرتمند 
نویسنده : فاطمه طبع رازقی 
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در سازمان ها همواره سبب ایجاد ترس می شود . تحوالت سیاسی ، اقتصادی و 
.... هنر مدیریت کردن این تحوالت  بدون آسب رساندن به تیم  در چرخه رسیدنبه 

اهداف سارمانی یک مهارت مهم و قابل توجه است .
با قاطعیت در مرز احترام  سبب می شود شما شهروندان  9- شفافیت توام 
سازمانی1 داشته باشید.رهبران قدرتمند همواره به دنبال برنامه های وفادار سازی 
هستند . اگرپس از سال ها فعالیت  هنوزدر بنگاه اقتصادی خود  شهروند سازمانی 
ندارید ، به عقب برگردید و این مسیر را دوباره با دقت تحلیل کنید . شهروندان 
سازمانی ارتش شما هستند یک فرمانده هر اندازه قوی باشد بدون ارتش یک بازنده 

در هر نبرد است .
10. تمرین فروتنی کنید  و دانسته های خود را با دیگران سهمیم شوید . همیشه 
بدانید که همه چیز را نمی دانید.صداقت در رفتار  را تمرین کنید زیرا که سبب ایجاد 

امنیت روانی در سازمان و جامعه تحت رهبری شما می شود .
11. ریسک پذیر باشید و مانندجوانان بی پروا رفتار کنید . در دنیای امروز که 
یک سونامی ، یک ویروس یا حتی یک ویدئو وایرال شده می تواند سبب تحول 
در سیاست و اقتصاد جهانی شود ،داشتن اطالعات و ثبات به تنهایی ابزار تصمیم 
گیری نیست . انجام دهید و نهراسید . اغلب اوقات اقدام سریع سبب کسب اطالع 

وسیع برای گام بعدی می شود .
 12- اهداف و ارزش ها را ثابت نگه دارید حتی وقتی که شرایط تغییر می کند 

.ارزش ها چراغ راه هستند حتی در شرایط تغییر.
13- رهبران ناکارامد بر اساس غریزه میخواهند به قدرت بچسبند ، تا کنترل را 
در زمان تحوالت به دست بگیرند اما این نتبجه معکوس می دهد.بهترین راه در 
شرایط بی ثبات تقسیم کردن قدرت در اطرافیان است .روحیه مشورت و صداقت 
اینجا آشکار می شود ، روشن کنید که به تنهایی نمیتوانید کار را پیش ببرید .این 

کار سبب ایجاد خالقیت در مجموعه شما  می شود .
14- رهبران در تحوالت سنجیده می شوند . فرامش نکنیم که در دنیای کسب 
و کار امروزی رهبران با نقشه هایشان سنجیده نمی شوند بلکه با قطب نما هایشان 

قضاوت می شوند .به زبان ساده آن ها با اطالعاتی که دارند تصمیم میگیرند .
15- برای تقویت مهارت رهبری به دنبال الگوها باشید و به طور پیوسته یاد 
بگیرید.بازخورد بخواهید همکاران و مدیران می توانند به شما در شناسایی نقاط قوت 
و ضعف خود کمک کرده و شما را تشویق کنند که بر اساس هر دو مورد کار کنید. 
اعتماد به مخاطبین خود برای این نوع بازخورد به شما در ایجاد اعتماد و اعتبار که 

هر دو ویژگی اساسی رهبری هستند کمک می کند
ندارد که  واقعی هیچ مشکلی  رهبر  .یک  بگیرید  یاد  را  پیروی کردن   -16 
اشخاص دیگر را در زمان مناسب کنترل کند. نباید احساس کنید که کسی که 
با شما مخالفت می کند، تفکر شما را زیر سوال می برد، یا ایده های خود را مطرح 

می کند شما را مورد تهدید قرار می دهد.
17- درگیری ها را حل و فصل کنید . مدیری نباشید که درگیری ها را به جهنم 
تبدیل می کند. همیشه اینگونه نیست که همه افراد با هم کنار بیایند.مسائل را از 

دید سازمانی و کلی بررسی کنید .

18- از شخصی کردن مسائل اجنتناب کنید و به اصول اخالق حرفه ای در 
کسب و کار پایبند باشید .

و در نهایت الهام بخش دیگران باشید. یک رهبر موفق، رهبری 
است که الهام بخش باشد .

یکی از رهبران الهام بخش دنیا جک ولش است . جک ولش از سال 1981 تا 
2001 مدیرعامل جنرال الکتریک ، بزرگترین کارخانه تولید ثروت جهان  بوده است 
. بی شک تاثیرگذارترین و مهم ترین کار او مدیرعامل بودن صرف نیست . جمالت 
، اقدامات ، حتی رفتارهای او هنوز پس از سال ها در دانشگاه ها و موسسات علمی 
دنیا برای مدیران و رهبران به صورت دروس کارگاهی و تئوری تدریس می 
شود . مدیریت ولش موفقیت های زیادی را برای شرکت جنرال الکتریک رقم زد؛ 
به طوری که نشریه ی فورچون )Fortune( به او لقب مدیر قرن را داد. روزنامه ی 
و  از سودآورترین  یکی  عنوان  به  را  جنرال الکتریک  نیز شرکت  فاینشنال تایمز 
موفق ترین شرکت ها معرفی کرد، گزارش نشریه ی فورچون در سال های 1996 
و 1997 نشان می دهد که این شرکت همواره باالترین میزان سوددهی را داشته 

است. ولی چرا این مزد بزرگ اینچنین نام بزرگی از خود به جای نهاد ؟

ولش همواره بر نداشتن مرز در ساختار سازمانی و تالش برای یافتن بهترین 
ایده ها تأکید می کند. او معتقد است که اگر تمامی کارمندان سازمان هر روز به دنبال 
یافتن بهترین ایده ها و نظرات باشند و این تفکر نه درحد شعار بلکه به صورت 
کامال واقعی در سازمان نمود پیدا کند، می توانید در هر روز و هر ساعت منتظر بروز 

خالقیت و نوآوری در رفتار و تفکر کارکنان باشید.

کسی را به خاطر ریسک پذیر بودن مجازات نکنید .چه زمانی رئیس یک کارخانه 
یا شرکت باید مسئولیت شکست کارمند را برعهده بگیرد؟ پاسخ روشن است: 
همیشه و هر روز. مگر اینکه کارمند قانونی را نقض کند، چیزی را بدزدد یا کاری 
اشتباه و خالف اصول شرکت انجام دهد. در بقیه ی موارد این شما هستید که به 

عنوان رئیس کارخانه باید مسئولیت شکست کارمند را به عهده بگیرید.
ولش می گوید: »اگر شما مدیر هستید ولی کارمندان سازمانی که در آن کار 
می کنید، نمی دانند در کجا ایستاده اند و چه وظیفه و نقشی در سازمان دارند، باید 

اعتراف کرد که مدیر الیقی نیستید«.

راز  که  می بینید  کنید  نگاه  کارآفرینی  موفق  نمونه های  به  اگر 
در  درست  تصمیم های  گرفتن  و  درست  مدیریت  آن ها  موفقیت 

زمان های مناسب بوده است.
در پایان ، امیدوارم  راهکارهای ارائه شده در این مقاله برای شما 
راهگشا باشد . در شماره بعدی مهارت تیم سازی و هدایت تیم را 

با هم مرور خواهیم کرد. 

-OCB 1  پایه ی شهروندی، تعلق و رابطه است. شما وقتی شهروند جایی می شوید، نوعی رابطه و تعلق خاطر در ذهن تان نسبت به آن جا شکل می گیرد. مفهوم 

)Organizational Citizenship Behavior( به شکل گیری رابطه عاطفی بین کارو فرد اشاره دارد .
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دیـــــدگاه

نقش تشکل ها در فرآیند های تصمیم سازی
محمدرضا راوند- فعال حوزه تشکلی

تشکل ها به لحاظ اینکه آمار، اطالعات و گزارشات بسیار به روز 
برای  خوبی  بسیار  مشاوران  دارند  خود  صنعت  وضعیت  از  دقیقی  و 

دولت و تصمیم سازان اقتصادی هستند .

از علت های عدم موفقیت دولت ها و دستگاه های اجرایی  یکی 
در سیاست گذاری های اقتصادی، عدم همکاری و تعامل مستمر و 

سازنده با تشکل های حوزه کسب و کار است .

دلیل این امر نیز کامال واضح است زیرا در عدم بهره مندی وزارت 
صنایع  روز صاحبان  به  وضعیت  از  اجرایی  های  دستگاه  و  ها  خانه 
به  منجر  شود  می  منعکس  ها  تشکل  اطالعات  و  گزارشات  در  که 
اجرایی  قدرت  فاقد  و  واقعیت  از  بدو  خام،  بسیار  تصمیمات  اتخاذ 

بین تشکل های  تعامل مستمر  در صورت  و  میگردد  آن صنعت  در 
و  اقتصادی  های  سیاست  اجرای  های  چالش  دولت،  و  اقتصادی 
سیاست  و  بود  خواهد  کمتر  بسیار  خصوصی  بخش  توسط  صنعتی 
های اتخاذ شده روان تر توسط بخش خصوصی اجرایی میگردد در 
واقع همکاری تشکل ها با دولت منجر به ثبات و پایداری تصمیات 
که  اقتصادی  فعالین  و  صنایع  توسط صاحبان  آنها  اجرایی  قدرت  و 
و  همراهی  بیشترین  و  گردد  می  هستند  ها  تشکل  اعضاء  همان 
همسویی آنها را با سیاست های اقتصادی به دنبال خواهد داشت . 
البته تشکل ها نیز باید در تهیه و تدوین آمار، اطالعات و گزارشات 
صداقت داشته و منافع ملی را در کنار منافع صنفی و گروهی خود 
در نظر بگیرند در غیر این صورت نهایتا تضرر گزارشات مغرضانه و 

بی پایه تشکل ها به کل کشور و خود آنها باز میگردد . 
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لذا دانش و فرهنگ فعالیت تشکلی باید هم در سازمان های دولتی 
و حاکمیتی و هم در مدیران تشکل های اقتصادی دائما تقویت شود . 

تا زمانی که دولت و حاکمیت روش عدم همکاری با تشکل های 
سازی  تصمیم  های  فرآیند  در  را  آنها  و  نگذارند  کنار  را  اقتصادی 
اتفاق  در کشور  اقتصادی  توسعه  ندهند  مشارکت  گذاری  و سیاست 
نخواهد افتاد و البته نهایتا این موضوع قبل از اینکه به ضرر تشکل 
و  بود  خواهد  کشور  و  دولت  ضرر  به  باشد  اقتصادی  فعالین  و  ها 

منافع ملی و فرصت های اقتصادی از دست خواهند رفت.

تدوین  و  تهیه  اقتصادی  های  تشکل  وظایف  مهمترین  از  یکی 
باشد  می  خود  متبوع  صنایع  اقتصادی  وضعیت  از  روز  به  گزارشات 
بنابراین  است  گذاری  سیاست  و  سازی  تصمیم  پایه  اطالعات  زیرا 
باید  اجرایی  های  دستگاه  و  دولتی  های  سازمان  ها،  وزارتخانه 
در  را  کار  و  کسب  و  اقتصادی  های  تشکل  گزارشات  شوند  مکلف 
فواصل زمانی مشخص اخذ و از آنها در فرآیند های تصمیم سازی 
و سیاست گذاری اقتصادی و صنعتی استفاده نمایند و از طرفی این 
تشکل های اقتصادی هستند که  باید بدور از پنهان کاری و زیاده 

خواهی واقعیت های صنایع خود را مطرح کنند .

به  محور  عضو  های  سازمان  و  ها  تشکل  ها  کشور  از  بعضی  در 
سبب اختیارات گسترده آنها در مشارکت با حاکمیت برای حل چالش 
در حوزه های سیاست  کار  و  بهبود فضای کسب  و  اقتصادی  های 
. دولت محسوب می شوند  عنوان شبه  به  تصمیم سازی  و  گذاری 

سازی،  آگاه  همچون  مستقیم  غیر  های  روش  از  ها  تشکل 

بر سیاست  توانند  نیز می   ... و  آموزش  توانمندسازی، مطالبه گری، 
های اقتصادی دولت ها اثرگذار باشند . 

به آن توجه داشت توسعه تشکل گرایی در  باید  نکته دیگری که 
اقتصاد و کسب و کار از طرف حاکمیت است اگر دولت ها و دستگاه 
نمایند  برقرار  ها  تشکل  با  موثری  و  مستمر  همکاری  اجرایی  های 
و  همزمان  خصوصی  بخش  توسعه  و  اقتصادی  حکمروایی  توسعه 
نهایتا  اقتصادی  توسعه  در  موازنه  این  و  افتاد  خواهد  اتفاق  همطراز 

منجر به تامین منافع ملی کشور خواهد کرد . 

باید  قانونگذار  نهاد  عنوان  به  اسالمی  شورای  مجلس  طرفی  از 
و  کسب  و  اقتصادی  های  تشکل  با  را  ارتباط  و  تعامل  بیشترین 
کار داشته باشد در واقع تشکل های اقتصادی می توانند به عنوان 

مشاوری امین و حرفه ای برای پارلمان کشور باشند . 

با  مستمر  و  منظم  جلسات  برگزاری  با  مجلس  های  کمیسیون 
مطلع  صنایع  وضعیت  آخرین  از  توانند  می  اقتصادی  های  تشکل 
شوند و در واقع تاثیر سیاست های دولت بر فضای کسب و کار را 

از نمایی نزدیکتر و دقیق تر رصد و ارزیابی نمایند . 

سازی  تصمیم  های  فرآیند  در  اقتصادی  های  تشکل  مشارکت 
تصمیمات  در  عدالت  برقراری  باعث  اقتصادی  گذاری  سیاست  و 
و  رانت  توزیع  از  جلوگیری  به  خود  این  و  میگردد  دولت  اقتصادی 

کنترل زمینه های فسادزا کمک می نماید . 
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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 سندیکافصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

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 
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فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران









67فصلنامه صنعت سبز سلولز پاییـــــز 1400شماره 14

فصلنامه تخصصی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران
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