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سر مقالــــه

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

پس از انتخابات سال 1400 ریاست جمهوری و تشکیل کابینه جدید در 
دولت سیزدهم تغییراتی در ساختار وزارت صمت بوجود آمد و چارت سازمانی 
در حوزه های  در بخش های تخصصی  تغییراتی  با  وزارت صمت  جدید 
مختلف از جمله معاونت صنایع مواجه شد تغییراتی هم در بخش های کسب 
و کار ، برنامه ریزی ، کنترل و بازار ایجاد شد . شاید هنوز زمان مناسبی 
برای تحلیل این تغییرات نیست چون اگر ساختاری بخواهد پاسخگوی نیاز 
ذینفعانش باشد باید دارای ویژگی هایی خاص باشد از جمله اینکه چابک 
باشد، پاسخگو باشد و از افراد صاحب تجربه و پیشکسوت و جوان و پرانرژی 
و با تحصیالت دانشگاهی استفاده گردد تا بتوانند در جهت اهداف تشکیالتی 
خود پاسخگوی نیازها باشند.در خصوص وزارت صمت بنده خیلی خوشبین 
به بعضی از این تغییرات نیستم چون سازمان هنوز چابک نشده بلکه گسترده 
تر شده است. بعضی از افراد اضافه شده نیز خیلی سابقه مرتبطی ندارند اما در 
خصوص دفتر صنایع سلولزی که خانم دکترابرو فراخ تشریف آوردند موضوع 
متفاوت است . خوشبختانه در این حوزه می بینیم از فردی استفاده شده که 
تجربه الزم دربسیاری از وظایف محوله  را دارد  . قبال هم به عنوان مدیرعامل 
هلدینگ صنایع سلولزی تامین اجتماعی که تعدادی شرکت فعال و خوشنام 
در زمینه سلولزی کشور را در زیرمجموعه مدیریتی خود داشتند سابقه دارند. 
ضمنا اطالعات کافی و الزم را برای پذیرش مسئولیت این پست  دارند و از 
همه مهم تر اینکه از روز اول بنای کار را بر همکاری و مشورت با تشکل ها 
و ذینفعان در دستور کار خود قرار دادند که این نشان از روحیه باال و تمایل به 
کار تیمی  ایشان در انجام امور می باشد بنابراین درایجاد این دفتر و انتصاب 
مدیریت جدید اتفاق بسیار خوب و شایسته ای صورت گرفته است و آرزوی 
ما موفقیت ایشان و همکارانشان است . البته الزم به یاد آوری است همکاران 
دیگری که از قبل در این اداره کل حضور داشتند همگی از انسانهای شریف 
و با تجربه بوده و زحمات بسیاری برای این صنعت کشیده اند.که جا دارد از  
زحمات این افراد قدردانی گردد. باید توجه داشت که مهمترین جایگاهی که 
در رابطه با فعالیت های سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران و بطور 
کلی صنعت سلولزی کشور وجود دارد همین مدیریت صنایع سلولزی و چاپ 
و نوشت افزار می باشد که بنده امیدوارم بتواند بعنوان مرجع و جایگاهی 
در وزارت صمت برای تولیدکنندگان این صنعت باشد که بتواند مسائل و 
مشکالت را مرتفع نماید و بستر سازی مناسب برای رشد صنعت را ایجاد 
نماید.چون این صنعت در زمینه کاغذ بسته بندی با تالش بسیار خوب بخش 
خصوصی و حمایت های الزم نه نتها خودکفا شده است بلکه هم اکنون بیش 

از نیاز داخل تولید می شود که واحدها با تولید انبوه و بسیار با کیفیت زمینه ساز 
صادرات  مازاد تولید به کشورهای مختلف شدند. و ارزآوری بسیار خوبی در 
بخش صادرات غیر نفتی  برای کشورایجاد کرده ا ند.البته الزم است مراکزی 
در وزارت صمت بطور مداوم این امور را بررسی و رصد نمایند و جهت دهی 
الزم را ایجاد نماید و با رفع موانع، تسهیل گری الزم برای ادامه این روند  را 
ایجاد نمایند. در حوزه کاغذ چاپ و تحریر ما مشکالت بسیار زیادی داریم و 
متاسفانه هنوز نتوانستیم نیاز کشور را برطرف نماییم بیشتر فرصت به واردات 
این نوع کاغذ داده شده و تولید در این بخش با مهری مواجه شده و زمینه را 
برای وارد کنندگان برای برطرف کردن نیاز کشور فراهم کرده اند .بنظر بنده 
یکی از مواردی که سرکار خانم ابروفراخ باید مستقیما نسبت به اصالح آن 
اقدام نمایند حوزه کاغذ چاپ و تحریر است  این آمادگی هم در سندیکا وجود 
دارد که با تمام قوا و ظرفیت های موجود خود به ایشان کمک نماید و در 
کنار وزارت صمت برای پوشش بخشی از نیاز کشور در این حوزه قرار خواهد 
گرفت که تحقق این امر برای کشور بسیار مهم و ضروری است و همانگونه 
رهبری عزیز نیز همواره نگاه ویژه ای به مقوله کتاب و چاپ دارند ان شاهلل 
مشکالت در این بخش هم مرتفع گردد. الزم است مقامات کشور نیز بسیار 
به این مقوله ورود پیدا کنند و در زمینه نوشت افزار و کتب مدارس و در واقع 
چاپ و نشر و انتشارات بومی سازی الزم صورت گیرد و ساماندهی شود. .در 
حال حاضر مهمترین مساله ای که در سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای 
ایران وجود دارد موضوع ساماندهی در اموری است که قوانین وضع شده مانع 
تولید و یا بر ضد تولید می باشد که هنوز این موضوع حل نشده است .در حوزه 
بازیافت و همچنین پساب های صنعتی مشکالت بسیار زیادی وجود دارد 
بخصوص در زمینه واردات مواد اولیه نظیر آخال و پوشال که الزم است در 
این زمینه قدمهای بزرگی برداشته شود و در زمینه صادرات و استاندارد سازی 

ساختار جدید وزارت صمت    
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الزم است با دفتر صنایع سلولزی در کنار هم قرار بگیریم و مشکالت را رفع 
نماییم و کیفیتی مطابق استانداردهای جهانی ارائه دهیم. بنده به نمایندگی 
از اعضای سندیکا این قول را به خانم ابرو فراخ می دهم که سندیکا در کنار 
ایشان است و هر تصمیمی که در چارچوب قانون گرفته شود که زمینه ساز 

بهبود در صنعت گردد ما در خدمت ایشان هستیم.
یکی از اشکاالتی که اگر حساب شده به آن پرداخته نشود در این تجمیع ها 
به وجود می آید این است که مثال یک بخشی از کاغذ روزنامه و کاغذ چاپ 
در حوزه نظارت وزارت ارشاد می باشد و بخشی در حوزه وزارت صمت که این 
زمینه ساز بالتکلیفی می گردد که این زیرمجموعه ها که شامل کاغذ کپی 
کاغذ روزنامه و کاغذ تحریر است که خیلی از افراد نمیدانند که مرجع اصلی 
آنها کیست و آیا باید به وزارت صمت یا  وزارت ارشاد مراجعه کنند که در حال 
حاضر هم بخش از پیگیری امور در این وزارت خانه و بخشی در وزارتخانه 
دیگر انجام می شود که الزم است این موضوع تجمیع شود که انجام آن می 
تواند منافع بیشتری برای صنعت داشته باشد. طبق مواد  5 و 6 قانون بهبود 
فضای کسب و کار تصریح گردیده که بایستی از ظرفیت تشکل ها برای 
هر تصمیم گیری در حوزه های تخصصی استفاده گردد و تصریح می نمایم 
اصلح ترین و بهترین مرجع مشاوره در زمینه های تخصصی انجمن معتبر در 
همان زمینه است که باید خدمات خود را به ذینفعان خود که تشکل ها نماد 

تصمیم گیری آنها هستند را به نحو مطلوب از آنها استفاده نماید.
تجمیع دفتر تخصصی صنایع سلولزی شامل کاغذ و کارتن و تیشو و 
دستمال کاغذی وسلولزی بهداشتی با چاپ و نوشت افزار از لحاظ ماهوی 
اتفاق خوبی است و این بخش ها به هم مرتبطند . اما کارایی و بهبود عملکرد 
آنان بستگی به بدنه کارشناسی و در اختیار داشتن امکانات اجرایی و وجود 
نیروی انسانی متخصص الزم دارد امیدواریم این موضوع مورد عنایت قرار 
گیرد و بدنه کارشناسی در این بخش تقویت گردد. موضوع مهم دیگری که 
باید به آن پرداخت این است که  در حوزه سلولزی باید وزارت صمت به آن 
ورود جدی نماید و نیازمند  اصالح و رفع قوانین زائد می باشیم این است 
که بعنوان مثال در حوزه کاغذ چاپ و تحریر 9 درصد ارزش افزوده ای تولید 
کنندگان داخلی کاغذ چاپ و تحریر موظف به پرداخت آن است عمال  توان 
رقابت با وارد کننده را از او گرفته و عمال رغبت الزم برای تولید نداشته و 
اینجا نیازمند همکاری دولت  و اصالح قانون ارزش افزوده هستیم که تولید 
کننده را تشویق به سرمایه گذاری در این بخش نماید و شرایط نابرابر بین 
وارد کننده و تولید کننده را در این بخش از بین ببرد . این قوانین همواره در 
جهت حمایت از واردات و تضعیف تولید کننده عمل کرده و رفته رفته زمینه 
تولید را از بین برده است  به عقیده من این موضوع یکی از موانع اصلی در 

عدم رغبت برای سرمایه گذاری در این بخش می باشد. 
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در  و  بفرمایید  معرفی  را  لطفا بصورت مختصر خودتان 
تولیدی  های  فعالیت  و  پارس  مهرآئین  با شرکت  رابطه 

در این شرکت برای خوانندگان صحبت کنید.

عرصه  در  خدمت  29سال  حدود  با  مومنی  ابوطالب  سید  اینجانب 
در  مختلفی  های  تجربه  و  هستم   فعالیت  به  مشغول  کشور  تولید 
لوازم   - کارتن  تولیدی   ، فروشگاهی  و  خدماتی  های  مجموعه 

نمودم. بندی کسب  بسته  وتولید کاغذ  خانگی 

با ثبت شرکت   1397 پارس در سال  شرکت کاغذسازی مهرآیین 
قدیم  خط  اورهال  و  کهریزک  کاغذسازی  دوخط  از  یکی  خرید  و 
خود طی سه مرحله و با سرمایه گذاری جناب آقای طالبلو شروع به 

تولید در صنعت کاغذ بسته بندی کشور نمود . 

که  هایی  چالش  و  تولید  اولیه  مواد  تامین  با  رابطه  در 
شرکت برای تامین آن مواجه می باشد توضیح بفرمایید.

عدم وجود اطالعات روشن درخصوص میزان نیاز و مصرف ، ورود 
همکاری  عدم  اقتصادی،  ثبات  عدم  و  بازار  نوظهوربه  شرکتهای 
تامین  روی   ، نامناسب  ریزی  برنامه  و  دولتی   دستگاههای  الزم 

تاثیر مستقیم دارد . اولیه صنعت کاغذ  مواد 

لطفا   ، سندیکا  مدیره  هیئت  اعضای  از  یکی  عنوان  به 
مشکالت صنعت و مسائلی که تولیدکنندگان با آن روبرو 

بفرمایید. بیان  را بصورت مختصر  هستند 

صنعتی  مدت  بلند  و  مدت  مدت،میان  کوتاه  ریزی  برنامه  عدم   -
ثبات  عدم  و  تحریمی  مختلف،موضوعات  های  حوزه  در  کشور 

باشد . اقتصادی مهمترین چالشهای پیش رو صنعت کشور می 

و  صادرات  امکان  و  داخل  تولید  کاغذهای  کیفیت  با  رابطه  در 
بفرمایید. توضیحاتی  لطفا  بازارهای هدف صادراتی 

- درخصوص کیفیت مهمترین ارکان مواد اولیه و تکنولوژی ماشین 
آالت تولیدی می باشد که طی دهه گذشته با ورود شرکتهای جدید 
و  داشته  ای  مالحظه  قابل  رشد  محصوالت  کیفیت  عرصه  این  به 
داشته  را  امکان صادرات  این حوزه   در  فعال  از شرکتهای  تعدادی 
که نیاز به همراهی وزارت صمت ، بانک مرکزی ، سازمان حفاظت 

مصاحبه با آقای مهندس مومنی
مدیرعامل شرکت مهر آیین پارس

مصاحبـــه
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باتوجه به شرایط تحریمی قوانین آسانتری  محیط زیست میباشدکه 
جهت صادرات وضع نموده و به این امر کمک نمایند .

ارتباط شرکت تولیدی شما با سندیکای تولیدکنندگان 
ملی  تشکل  این  از  انتظاراتی  چه  و  است  چگونه  کاغذ 

دارید؟   
روابط  سندیکا  مدیره  هیئت  در  اینجانب  عضویت  به  باتوجه   -
راستای  در  ایم  نموده  سعی  همواره  و  داشته  وجود  نزدیکی  بسیار 

اهداف صنعت و صنف همراهی الزم را با سندیکا داشته باشیم .

آسیا  سمت  به  ها  قاره  ازسایر  صنعت  فزاینده  رشد  به  توجه  با   -
درصورتی که مانع زدایی مناسب با اهداف صنعتی مشخص و هدف 
سلولزی  صنعت  بخش  در  میتواند  ایران  شود  انجام  معین  گذاری 

باشد. داشته  مناسبی  رشد 

آن  از  شما  ارزیابی  و  بینید  می  چطور  را  صنعت  آینده 
چیست؟

ایران در منطقه خشک و  به قرارگیری  باتوجه  تامل  قابل  - نکته 
گذاری  هدف  بایست  می  صنعت  توسعه  اخیر  سالیان  طی  آبی  کم 
توسعه  با  که  شکل  .بدین  پذیرد  صورت  خصوص  این  در  مناسبی 
سرمایه  و  قدیمی  تکنولوژیهای  آب،حذف  بهینه  مصرف  بازیابی  و 
چرخه  به  آن  بازگشت  و  آب  مصرف  بتوان  بخش  این  در  گذاری 

دوباره مصرف را احیاء نمود.

لطفا در خصوص طرح های توسعه ای شرکت مهرآئین 
بفرمایید. توضیحاتی  پارس 

 ، بنایی  زیر  امکانات  به  باتوجه  هم  پارس  مهرآیین  شرکت   -
تولیدی  قدیمی  امکانات  و  جغرافیایی  مناسب  مکان  در  قرارگیری 
باشد  می  جدید  تکنولوژی  نمودن  جایگزین  جهت  بررسی  حال  در 
حدود  آفرینی  اشتغال  به  نسبت  مستمر  باتالش  بتوانیم  امیداست   ،
را  بازار  از  مناسبی  سهم  روز  تکنولوژی  با  و  دیگر  نفر  150تا200 

نماییم.  تامین 

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

بگذارید.

بوده  کارآفرینی  جهت  مناسب  بستر  ایجاد  درصدد  همیشه   -
که  دارم  و  داشته  اعتقاد  کارصنعتی  سخت  شرایط  به  باتوجه  ام 
درصورتیکه تمام تمرکز خود را بر یک امر قراردهی نتیجه مناسبی 
پشتیبانی  و  کمک  به  مجموعه  این  در  مهم  این  خورد  خواهد  رقم 
حال  ودر  محقق  همکاران  وقفه  بی  تالش  و  گذارمجموعه  سرمایه 

. میباشد  توسعه 

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

توسط  کشور  دولتی  سیستم  از  متفاوتی  انتظارات  واقعیت   -
صنعتگران وجود دارد اما این امر محقق نخواهد شد مگر با نزدیکی 

با بخش خصوصی و صنعتی. سیستم دولتی 
 

باید  دربها  نمیدهد  و  نداده  جواب  پایین  به  باال  نگاه 
جهت تبادل و ایجاد راهکارهای مناسب باز شود.

، مساعدت  موانع  ، رفع  بستر سازی مناسب  به  نیاز  ارتقاء صنعتی 
و مشوقهای الزم می باشد . 

سخن اخر هم کمک نماییم تا کل صنعت منسجم تر عمل نماید 
را  اقتصادی  رشد  شرایط  بتوانیم  و  برسانیم  حداقل  به  را  بیکاری 

برای کشور رقم بزنیم .
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سندیکا در سالی که گذشت
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پژمان رضایتی چرانی
عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی صنایع سلولزی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان 
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هیچ کس نمی تواند به تنهایی یک سمفونی بنوازد؛ مگر این که یک 
گروه اکستر داشته باشد.

سال هاست که مدیران به این نتیجه رسیده  اند که بزرگ ترین سرمایه 
هر سازمانی نیروی انسانی است. باید بگوییم که از سال ها پیش مدیران، 
دریافتند که همیشه چند ذهن، بهتر از یک ذهن، آنها را در رسیدن 
به اهداف متعالی در سازمان یاری خواهد کرد. ازاین رو شروع به ایجاد 
گروه های  مختلف در سازمان های خود کردند ،از سوی دیگر تیم ها را 
تشکیل دادند تا همکاران بتوانند ایده های خود را در مورد سوژه های 
گوناگون به اشتراک بگذارند . به همین خاطر داشتن توانایی انجام »کار 
تیمی« و »کار گروهی« از نیازهای اساسی در محیط کار به حساب 
می آید. واژه همکاری مهم ترین دغدغه یک تیم موفق است ؛همکاری 
یعنی اعتقاد داشتن به این که هیچ کس به تنهایی به هیچ جایی نمی 

رسد ؛ مگر اینکه به دیگری کمک کند تا به هدفش برسد .

دراین نوشتار سعی داریم تعاریف ،ارکان ، انواع تیم ها و ویژگی های 
یک تیم را با هم بررسی کنیم . در پایان چند نکته کاربردی در خصوص 

جاری سازی فرهنگ کار تیمی در سازمان ها را  با هم یاد میگیریم.

تیم یا گروه ؟
تیم به مجموعه افراد هم فکری گفته می شود که با تمرکز کردن بر 
یک هدف و ارزشی یکسان برای رسیدن به آن هدف تالش می کنند، 
اما در مقابل گروه به افرادی گفته می شود که اساسا بیشتر از دو نفر 
هستند اما الزاما هدف و ارزش خاصی را دنبال نمی کنند. شاید بتوان 
گفت از مهم ترین دالیل پیشرفت تیم ها، داشتن هدف و ارزش یکسان 
است که به عنوان عامل اصلی رشد و موفقیت در تیم ها به حساب 
می آید. برای ساختن تیم های بزرگ، نیاز به مدیرانی بزرگ و عالی 
است. مدیران و رهبرانی که از اصالح شدن، گرفتن تصمیمات دشوار و 
رعایت استانداردهای عملکردی واهمه نداشته و در هر زمان آماده رشد 

تیم سازی از صفر تا صد
نویسنده : فاطمه طبع رازقی - دانش آموخته  mba ) گرایش مدیریت استراتژیک(  از دانشگاه تهران  
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و پیشرفت هستند. چه در محل کار، چه در ورزش های حرفه ای و چه 
در جامعه محلی ، تیم سازی نیاز به درک دقیق از افراد، نقاط قوت آن ها 
و شکل هیجانات آن ها دارد. تیم سازی نیاز به مدیریت منافع شخصی 
و نیاز همیشگی افراد برای جلب توجه و شناخت دارد که البته این نیازها 
همیشه  هم موجه نیستند. تیم سازی هم یک هنر و هم یک علم است و 
رهبری که می تواند به طور مداوم تیم های قوی بسازد، بی نهایت باارزش 
است. روحیه تیمی یعنی آگاهی داشتن و زندگی کردن با این عقیده و 
باور که موفقیت یک گروه ، به مراتب بزرگتر، عمیق تر و بهتر از موفقیت 
فردی خواهد بود. کار تیمی یعنی انرژی که اجازه می دهد افراد مشابه به 

نتایج غیر مشابه دست پیدا کنند.

انواع تیم
استعداد بازی را می بََرد اما کار تیمی و هوش جمعی به قهرمانی می 
رسد.تیم ها انواع مختلفی دارند و طبیعتا در هنگام تیم سازی، وظایف 
و اهداف آن ها نیز متفاوت است. برخی از انواع تیم ها در سازمان های 

مختلف عبارتند از:
• تیم اجرایی

• تیم فرماندهی
• تیم های پروژه

• تیم های مشورتی
• تیم های کاری

• تیم های عملیاتی
• تیم های ورزشی
• تیم های مجازی

• تیم های کاری
• تیم خودکفا و خودمختار

• تیم های موازی
• تیم های مدیریتی
• تیم مدیریت شده

فاکتورهای یک تیم موفق و کارآمد را به 4 دسته تقسیم کرد:
• محیط حمایتگر

• آشکار بودن مهارت ها و وظایف
• اهداف کامال مشخص

• جوایز تیمی
• تقویت حس تعلق در افراد تیم 

یک گروه زمانی به یک تیم موفق تبدیل می شود که همه اعضای آن 

از خودشان مطمئن باشند و استعداد ها و مهارت های او را تحسین کنند.
• اصول موفقیت در انجام کارها به روش تیم سازی 

• تعداد افراد کم )حداکثر 12 نفر(
• ماموریت یکسان

• وجود مهارت های مکمل
• اهداف یکسان و واضح

• توافق در رویکرد یکسان و مشترک کار
• پاسخ گویی متقابل

• افراد تیم بایستی دارای مهارت های تکمیل کننده یکدیگر باشند.
• افراد تیم دارای وابستگی باالیی به یکدیگر هستند به طوری که عدم 
فعالیت یک نفر از تیم و یا انجام اشتباه فعالیت ها از سوی یک نفر باعث 

ایجاد تأثیر منفی بر فعالیت کل تیم خواهد شد.
• تیم ها به شدت اعجاب انگیز هستند. هیچ وظیفه ای برای آن ها 
بیش از حد بزرگ نیست، هیچ موفقیتی برای آن ها خیلی سخت نیست 
و هیچ رویایی برای آن ها دست نیافتنی نیست. در واقع کار تیمی یعنی 

رسیدن به رویا های کاری.

 مزایای استفاده از تکنیک تیم سازی در سازمان ها  :
1. افزایش انگیزه اعضای سازمان

2. افزایش بهره وری
3. بهبود ارتباطات

4. ارضا خالقیت و ایجاد شکوفایی در سازمان

کار تیمی در سازمان باعث می شود تا کارمندان امکان پیشرفت را در 
سازمان و خود احساس کنند. در حقیقت اگر تیم سازی اصولی در کسب 
و کارتان داشته باشید کارمندان شما مطمئن هستند که اگر تالش کنند 
و به درستی مشکالت  سازمان را حل کنند پاداش می گیرند و مرتبه ی 
شغلی شان بهبود می یابد. در این حالت کارمندان با نهایت انرژی و انگیزه 
برای شما کار می کنند و در برابر مشکالت شرکت احساس مسئولیت 

دارند و برای حل مشکالت کنار شما هستند.

ادگار شاین توصیه می کند، برای آن که بتوانید فرهنگ کار تیمی را 
سازمانی نهادینه کنید، باید ابتدا تغییراتی را در خودتان به وجود آورید و 
الفبای کار گروهی را یاد بگیرید و سپس گروهی کوچک از کارمندانی 
را که می دانید آموزش پذیر هستند انتخاب کنید سپس سعی کنید برای 

مدتی کارهای تیمی و وظایف گروهی به آنان پسپارید.
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چند نکته مهم در تیم سازی :
رهبری صحیح تیم.

در مدیریت تیم خود سعی کنید مانند مربی نمایش سیرک عمل کنید. 
مربی سیرک شناخت خوبی روی مهارت نمایشی تیم نمایش سیرک 
دارد و به نحوی افراد را برای انجام نمایش قرار می دهد که نمایش به 
صورت کامال بی نقص اجرا شود. شناخت شما از شخصیت و مهارت هر 
یک از افراد در مدیریت تیم کسب و کار بسیار با اهمیت است. با قرار 
دادن اعضای مناسب کنار یکدیگر، کارهای اجرایی به خوبی و با سرعت 
مناسبی انجام می شود.در واقع می توان گفت رهبری و مدیریت تیم مهم 
ترین رکن ساخت یک تیم قوی و موفق به شمار می رود. بهترین و 
متخصص ترین افراد اگر مدیریت قوی نداشته باشند به طور حتم به یک 

تیم شکست خورده تبدیل خواهند شد.

گوش دادن موثر. 
یکی ار ارکان مهم برای ایجاد یک ارتباط مؤثر چه در تیم ها چه در 
گروه ها چه در ارتباطات بین فردی ؛ توانایی گوش دادن است . گوش 
دادن تنها راهی برای یافتن نکات در صحبت طرف رو به روی صحبت 
نیست . در اصل شما با درست گوش کردن به طرف صحبت خود این 
پیام را می دهید که احترام شما را دارد و با تأیید اینکه مطالبی که او بیان 
می کند را شنیده اید یا درخواست از توضیح بیشتر در موردی که سخنران 

در حال توضیح آن است و حتی یک سر تکان دادن ساده می توانید در 
ایجاد یک ارتباط مؤثر موفق تر عمل کنید.

استفاده از افراد عملگرا و خالق در تیم.
هیچ کسب و کاری تا کنون تنها با یک ایده کار خود را آغاز نکرده 
است. این خیلی با اهمیت است که افرادی را در تیم خود قرار دهید که 
اهل عمل باشند و ایده های مناسبی برای کسب و کار شما ارائه دهند. 
این اجرای کارها است که کسب و کار شما را در مسیر درآمدزایی قرار 
می دهد. به همین خاطر باید تیمی را دور هم جمع کنید تا بتوانید کارها را 

در زمان مناسب و بیشترین کیفیت انجام دهید.

اهمیت شخصیت افراد در تیم سازی.
یکی از راه هایی که می توانید کسب و کار خود را در شکست غرق کنید، 
استخدام افرادی است که با یکدیگر سازگاری نداشته باشند. هماهنگ 
نبودن اعضای تیم با هم باعث می شود که انجام کارها با کندی پیش 
برود و نتایج کار از کیفیت پایینی برخوردار باشد. این اتفاق ممکن است 
که سرعت قطار کسب و کار شما را روی مسیر موفقیت کاهش دهد یا 

حتی آن را از ریل خارج کند.
ایجاد دیدگاه مشترک برای اعضای تیم.

سعی کنید چشم انداز و دیدگاه خود را برای اعضای تیم خود شبیه سازی 
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کنید. با انجام این کار، اعضای تیم شما به صورت متمرکز روی اهداف 
و چشم انداز چند سال آینده شرکت شما کار می کنند. برخی از مشاغل 
سعی می کنند که هدف نهایی خود را برای اعضای تیم مشخص نکند. 

کمک کردن به یکدیگر را تبدیل به فرهنگ کنید.

 در یک تیم ایجاد فرهنگ در خواست کمک کردن به صمیمیت و 
ایجاد جو مثبت در محیط کار می انجامد. به اعضای تیم خود آموزش 
دهید که هر زمان نیاز است از مهارت و دانش دیگر افراد کمک بگیرند و 

این کمک گرفتن به هیچ وجه نشانه ضعف و یا کمبود نیست.
مهم نیست استراتژی و ذهن تان چقدر خوب باشد اگر تنها بازی می 

کنید حتما به یک تیم خواهید باخت.

چگونه می توان کارتیمی را در سازمان به یک فرهنگ 
تبدیل کرد؟

اگر شاهد کارتیمی موفقی در سازمان هستید، ساده از کنار آن عبور 
نکنید. برای مثال چنانچه تیم فروش شما با کار تیمی فروش خود را 
افزایش داده است برای آن ها جشن کوچکی ترتیب دهید و از این کار 
قدردانی کنید. نشان دهید که موفقیت در تیم بیش از موفقیت های 
فردی در سازمان اهمیت دارد، ارج نهادن به این دستاوردهای تیمی و 
تاثیر آن بر کارکنان را دست کم نگیرید. از سیستم مدیریت عملکرد به 

همراه بازخورد 360 درجه در سازمان کمک بگیرید. بدین ترتیب کارکنان 
متوجه می شوند که چیزی که سازمان از آنها انتظار دارد کار تیمی است. 

در پایان ؛
آن  برای  ای  وظیفه  هیچ  هستند.  انگیز  اعجاب  شدت  به  ها  تیم 
خیلی  ها  آن  برای  موفقیتی  هیچ  نیست،  بزرگ  حد  از  بیش  ها 
نیست.  نیافتنی  دست  ها  آن  برای  رویایی  هیچ  و  نیست  سخت 

در واقع کار تیمی یعنی رسیدن به رویا های کاری.جالب است بدانید 
کشورهای  در   2012 سال  به  نسبت  تولید  بازده ی   2020 سال  در 
توسعه یافته 2 برابر شده است درصورتی که تعداد کارکنان بین 10 
تا 15 درصد کاهش یافته است. اگر کار تیمی به درستی و طبق اصول 
نمی باشد  کارمندان  از  تعدادی  به  نیازی  گیرد  انجام  سازمان  یک  در 
می کند.  پیدا  چشم گیری  کاهش  شرکت  هزینه های  نتیجه  در  و 

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شود و سبب گشوده شدن دریچه های 
جدیدی در کسب و کار و آینده شما باشد. در شماره بعدی به بررسی مهارت 
های کاربردی مدیران میانی در سازمان های امروزی خواهیم پرداخت.

 تندرست و پیروز باشید
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ارتباطات  ابزار  سومین   ،  ))Public Relations عمومی  روابط 
آن  توسط  که  است  ابزاری  عمومی  می باشد.روابط  بازاریابی  یکپارچه 
تصویر ذهنی بلند مدتی برای شرکت خلق می گردد. در حالی که هیچ 
یک از ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی، به اندازه روابط عمومی در 

این زمینه توانا نمی باشند.

روابط عمومی چه کاربردهایی دارد؟
روابط عمومی، دارای کارکردهای مختلفی است. یکی از این کارکردها، 
متقاعد ساختن مشتریان نسبت به خرید محصوالتی است که از طریق 
سایر ابزارها مانند تبلیغات، نمی توان آن ها را به فروش رساند. به طور 
مثال در تبلیغات داروهای ضد چاقی و ضد ریزش مو، استفاده از ابزار 
تبلیغات چندان مناسب نیست. چرا که کارایی الزم را ندارند و مشتری 

به تبلیغاتی از این نوع دیگر، اعتماد ندارد.

شاید روابط عمومی و سخن پراکنی برای فروش این گونه محصوالت 
و  نمودن مصرف کنندگان  متقاعد  برای  مثال  طور  به  باشد.  مناسب تر 
فروش این نوع محصوالت، می توان از شیوه هایی چون نوشتن مقاالت 
علمی و دعوت از افراد صاحب نظر برای سخنرانی در مورد محصوالت 

استفاده نمود.

کاربرد دیگر روابط عمومی، ترمیم تصویر ذهنی شرکت است. چنانچه 
تصویر ذهنی شرکت که با فعالیت های تبلیغاتی و ترفیع فروش خلق 
شده است، به هر دلیلی خدشه دار شود، راه اصلی اصالح آن به کارگیری 

روابط عمومی می باشد.

روابط عمومی چیست و ابزارهای اصلی آن کدامند؟
نیما میرعابدین روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران

مقـــــــاله
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به طور نمونه، می توان به تبلیغات شرکت فولکس واگن اشاره نمود. 
و  مختلف  صاحب نظران  دیدگاه  از  دنیا،  تبلیغات  تاریخ  تبلیغ  بهترین 
دهه  در  واگن  فولکس  شرکت  تبلیغ  تبلیغات،  عصر  مجله  دیدگاه  از 
همان  یا  بیتل  مدل  اتومبیل های  برای  تبلیغات،  این  می باشد.  شصت 
فولکس های قورباغه ای معروف صورت پذیرفت. شرکت فولکس واگن، 
موفقیت  و  به شهرت  سال 1960،  در  این محصول  تبلیغات  انجام  با 
اما تا سال 1990، برند و تصویر فولکس واگن به دلیل برخی  رسید. 

عدم کارایی ها تخریب گردید. 

در این سال شرکت فولکس واگن تصمیم به ارائه محصول جدیدی به 
نام »نیو بیتل« می گیرد. از این رو به ناچار باید اقدام به اصالح موقعیت 
برند خود می نمود و این کار جز از طریق روابط عمومی امکان پذیر نبود.

با  و  عمومی  روابط  کمک  به  واگن  فولکس  شرکت  اساس  این  بر 
شده  تخریب  ذهنی  تصویر  اصالح  به  اقدام  سخن پراکنی،  از  استفاده 
برای  جامع  برنامه ای  باید  شرکت،  عمومی  روابط  واحد  نمود.  شرکت 
ارتباط با کلیه ذی نفعان تدوین کند و دائما با ذی نفعان در ارتباط باشد 

تا علیه برند شایعه ایجاد نشود.

وظایف واحد روابط عمومی چیست؟

می باشد.  اصلی  وظایف  دارای  سازمانی،  هر  در  عمومی  روابط  واحد 
وظایف اصلی این واحد عبارت است از:

• ارتباط با خبرگزاری ها؛
• سخن پراکنی؛
• امور عمومی؛

• رایزنی؛
• ارتباط با سرمایه گذار؛

• خلق تصویر ذهنی.

ارتباط با خبرگزاری ها
شرکت،  با  رابطه  در  مطلوب  اخبار  انتشار  و  خبرگزاری ها  با  ارتباط 
محصوالت جدید و برند شرکت، جز وظایف واحد روابط عمومی می باشد.

سخن پراکنی
روابط  واحد  وظایف  از  دیگر  یکی   ،)Publicity( سخن پراکنی 
عمومی می باشد. سخن پراکنی در مورد محصوالت، بدون اینکه تبلیغ 
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این حالت،  انجام می پذیرد. در  این واحد  خاصی صورت گیرد، توسط 
حتی می توان سخنی از برند نیاورد.

به طور مثال، مقاله ای در وصف استفاده از دوغ و مزایای آن و توصیه 
به استفاده از دوغ به جای نوشابه، در مجالت مختلف به چاپ برسد. 
گردید مصرف  موجب  و  است  گرفته  ایران صورت  در  کار  این  نمونه 
نوشابه تا حدی کاهش یابد، یا به طور مثال مقاله ای درباره استفاده از 
کوله پشتی به جای کیف دستی نوشته شود و مضرات کیف دستی برای 

کتف یادآوری شود، بدون اینکه از برند خاصی نام برده شود.

در سخن پراکنی سعی می شود در مورد برند، حرف های خوبی در بازار 
پخش شود. این ابزار در کشور ما بسیار می تواند اثربخش واقع شود، چرا 

که تبلیغات دهان به دهان بسیار بر مشتریان تأثیرگذار است.

امور عمومی
امور عمومی )Public Affairs(، یکی دیگر از وظایف واحد روابط 
عمومی است. امور عمومی به معنای ایجاد ارتباطاتی با عموم و جامعه 
است. به طور مثال، ارتباط با سازمان محیط زیست، ارتباط با انجمن 
انواع سازمان های غیرانتفاعی  با  حمایت از کودکان سرطانی و ارتباط 

برای ایجاد شهرت و تصویر ذهنی مناسب نزد عموم، اقدام به برقراری 
این ارتباط می نماید.

رایزنی
عمومی  روابط  واحد  وظایف  از  دیگر  یکی   ،)Lobbing( رایزنی 
می باشد. در تمام نقاط دنیا، در برخی مواقع شرکت ها مجبور به رایزنی 
در شرکت های  هستند. خصوصا  مجلس  نمایندگان  و  قانون گذاران  با 
دولتی این امر متداول تر است. رایزنی در امریکا به شدت شایع است. 
شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت و جنرال موتورز به طور دائم در 
حال رایزنی با نمایندگان مجلس سنا و قانون گذاران کشور خود می باشند.

است.  بزرگ صادق  شرکت های  مورد  در  موضوع  این  نیز  ایران  در 
خودروسازان اصلی ایران، برای جلوگیری از واردات خودروهای خارجی، 
با نمایندگان مجلس برای باال نگاه داشتن تعرفه واردات خودرو، رایزنی 

می نمایند. رایزنی یک ابزار عادی در تمام نقاط دنیا می باشد.

ارتباط با سرمایه گذار
عمومی  روابط  واحد  وظایف  از  دیگر  یکی  سرمایه گذار،  با  ارتباط 
جدید  فعالیتی  و  محصول  تولید  برای  شرکت،  که  هنگامی  می باشد. 
قادر  را  خود  شرکت  و  باشد  سرمایه گذاری  نیازمند  نو  ایده  یک  طبق 

مقـــــــاله
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با  ارتباط  برقراری  به  اقدام  عمومی،  روابط  واحد  نباشد،  آن  تأمین  به 
سرمایه گذاران نموده و نظر آن ها را برای سرمایه گذاری جلب می نماید. 

این سرمایه گذاری در نهایت منجر به توسعه شرکت می گردد.

خلق تصویر ذهنی
یکی از وظایف روابط عمومی، ایجاد تصویر ذهنی می باشد. در واقع 
خلق و حفظ تصویر ذهنی، از وظایف مهم روابط عمومی است. شهر 
نیویورک، شهری است که از نقطه نظر بسیاری از افراد، به پیشرفته ترین 
شهر دنیا از نظر مدرن بودن معروف است. به این شهر بیگ اپل گفته 
می شود و اعتقاد مردم بر این است که این شهر هرگز خواب ندارد و 
مردم آن ساعت شبانه روز در حال کار کردن هستند. سال ها پیش در 
واقعه 11 سپتامبر با تخریب مرکز تجارت جهانی، تصویر این شهر در 
اذهان بسیاری از سرمایه گذاران تخریب گردید، به نحوی که بسیاری 
از سرمایه گذاران دیگر رغبتی حتی برای ورود به آن نداشتند، چرا که 
بسیاری از عزیزان خود را در آنجا از دست داده بودند. از این رو مردم 
شهر و شهردار آن به این نتیجه رسیدند که باید به وسیله روابط عمومی، 
یک برنامه جامع با شعار »من عاشق نیویورک هستم« راه اندازی نمایند 

تا شهر تصویر ذهنی مطلوب خود را بازیابد.

جامع  برنامه  یک  اجرای  با  می تواند  نیز  تهران  شهر  و  ایران  کشور 

ذهنی  تصویر  مکان ها،  و  شهرها  برای  برندسازی  و  عمومی  روابط 
زیبایی نزد ایرانیان موفق خارج از کشور برای بازگشت به کشور و نزد 

سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد نماید.

ابزارهای اصلی روابط عمومی کدامند؟
اجرای روابط عمومی، نیازمند ابزارهایی است. این ابزارها عبارتند از:

• اخبار؛
• گزارش های مکتوب؛

• سخنرانی؛
• وقایع خاص؛

• ابزارهای صوتی تصویری؛
• ابزار هویت سازمانی؛

• فعالیت های خدمات عمومی؛
• وب سایت؛

اخبار
روابط عمومی است. سازمان، می تواند خود  ابزارهای  از  اخبار، یکی 
اقدام به ساخت و انتشار خبر نماید یا از خبرگزاری ها بخواهد اخباری 
به خود  نیز، خبر خود  مواقع  برخی  در  نمایند.  اعالم  به سازمان  راجع 

ساخته می شود.

مقـــــــاله



شماره 15فصلنامه صنعت سبز سلولز زمستان 501400

گزارش های مکتوب
گزارش های مکتوب، یکی دیگر از ابزارهای روابط عمومی می باشد. 
مورد  در  که  مطالبی  چون،  مواردی  می تواند  مکتوب،  گزارش های 
شرکت نوشته می شوند یا گزارش های سالیانه به سهام داران را شامل 
به  سالیانه  گزارش های  کنار  در  معموال  دنیا  موفق  گردد. شرکت های 
ارائه می نمایند و  سهام داران، گزارشی تحت عنوان »گزارش توسعه« 
گزارش  می شود.  داده  گزارش  منطقه  توسعه  در  شرکت  نقش  آن  در 
توسعه، می تواند مواردی چون حفاظت از محیط زیست، ایجاد اشتغال 
در محل استقرار شرکت، کمک به مردم منطقه و مواردی این چنین 

را شامل گردد.

سخنرانی
روابط عمومی  ابزارهای  از  دیگر  مدیران عامل، یکی  سخنرانی های 
با مشتری  ارتباط  می باشد. سخنرانی های مدیران عامل شرکت ها، در 
عمل  قوی تر  دیگر  بازاریابی  یکپارچه  ارتباطات  ابزار  هر  از  می تواند 
نماید. این طور معروف است که بالفاصله پس از سخنرانی مدیرعامل 
سابق شرکت اپل در معرفی محصوالت جدید شرکت، افراد برای خرید 
محصول جدید صف می کشیدند. اپل یکی از بهترین شرکت های دنیا 
از نظر ارائه محصوالت با تکنولوژی پیشرفته است و محصوالت این 

شرکت از نظر هنر و طراحی ساخت، مقبولیت خوبی یافته اند.

وقایع خاص
وقایع خاص، یکی دیگر از ابزارهای روابط عمومی می باشد. شرکت 
در زمان رویدادها و وقایع خاص، اقدام به برقراری ارتباط مشتریان از 
طریق برگزاری مراسم یا اجرای اقداماتی ویژه می نماید. برخی از این 
وقایع هر سال در زمان مشخصی تکرار می شوند و برخی تنها یک بار 
برای  برندسازی،  متخصصان  فروشگاه.  افتتاح  مانند  می شوند،  برگزار 
برای شهرها و  برند  ایجاد  برای  برگزاری وقایع  از  شهرها و مکان ها، 

مکان ها استفاده می کنند.

گزارش های صوتی – تصویری
گزارش های صوتی- تصویری، یکی دیگر از ابزارهای روابط عمومی 
می باشد که در آن فیلمی از شرکت ساخته می شود. در این فیلم خط 
و  استراتژی  مشی،  خط  به  راجع  و  شده  داده  نشان  کارکنان  و  تولید 
چشم انداز شرکت صحبت می گردد. فیلم تهیه شده بدون اینکه توسط 
صورت  به  می تواند  شود،  پخش  تلویزیون  مانند  به  و  آن  رسانه های 

مستقیم در اختیار مشتریان قرار گیرد.

ابزار هویت سازمانی
ابزار هویت سازمانی نیز از ابزارهای روابط عمومی محسوب می شود. 
هویت سازمانی، نشان دهنده هرگونه ابزاری است که قادر به ارائه هویت 
یکسانی از شرکت است. مظهر این یکسانی را می توان در شرکت پستی 
»فدکس« دید. در این شرکت که در امریکا فعال است، لباس کارکنان، 
کامیون ها و وسایل حمل کننده نامه ها و حتی هواپیماهایی که توسط 
آن ها نامه فدکس حمل می شوند، دارای رنگ و لوگوی یکسانی هستند. 
از این رو این شرکت هویت یکسانی از خود نزد مشتریان ارائه می نماید. 
ایجاد هویت منسجم سازمانی، چیزی فراتر از یک طراحی ساده است و 

در مرحله اول، الزم است »مفهوم طراحی« مشخص شود.

فعالیت های خدماتی عمومی
عمومی  روابط  ابزارهای  از  دیگر  یکی  عمومی،  فعالیت های خدمات 
در  که  است  فعالیت هایی  شامل  عمومی،  خدمات  فعالیت های  است. 
جهت ارائه خدمات به عموم مردم انجام می گیرند. به طور مثال احداث 
اقدامات عام المنفعه به این شکل،  پل، آسفالت نمودن خیابان و سایر 

گرچه به نفع مردم است اما برای شرکت نیز منفعت دارد.

وب سایت
از طریق  ابزارهای روابط عمومی می باشد.  از  وب سایت، یکی دیگر 

وب سایت شرکت نیز می توان اقدام به روابط عمومی نمود.
به طور مثال شرکت باتربال که تولیدکننده کره است، روز قبل از عید 
شکرگزاری در امریکا، روش آموزش پخت بوقلمون را در سایت خود قرار 
داده بود، چرا که مردم امریکا در روز عید شکرگزاری بوقلمون می خورند. 
این شرکت تولیدکننده کره می باشد و چندان به بوقلمون ارتباطی ندارد. 
اما آمارها حاکی از آن بود که در همان شب، 550 هزار بیننده از سایت 
شرکت دیدن نموده اند و این احتمال وجود دارد که افراد در کنار دیدن 
دستور پخت بوقلمون، نگاهی به محصوالت شرکت نیز نموده باشند.

در این نوشتار با تعریف روابط عمومی وکارکردهای آن، وظایف واحد 
آشنا شدیم.  روابط عمومی  ابزارهای اصلی  روابط عمومی و همچنین 
رصد  و  تالش ها  این  رسیدن  ثمر  به  برای  ابزاری   CRM افزار  نرم 

بازخوردهای مشتریان و ذی نفعان از کارهای صورت گرفته می باشد.

تلخیص از کتاب اصول بازاریابی تألیف دکتر امیر اخالصی

مقـــــــاله
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مـرام نامــه



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

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

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

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

با سپاس
نیما بصیری، سردبیر 

فرم اشتراک

اشتراک یکساله با پست سفارشی )تهران(:

اشتراک یکساله با پست سفارشی )شهرستان(:

180,000  تومان

  200,000  تومان

لطفا پس از واریز وجه اشتراک، تصویر فیش بانکی یا رسید واریز را به همراه فرم تکمیل شده، به آدرس دفتر یا شماره فکس مجله 
ارسال نمایید.

نام خانوادگی:

شهرستان: شهر:

حساب بانک تجارت به شماره 138669599 به نام "صنعت سبز سلولز"

آخرین مدرک تحصیلی:

تلفن ثابت: 

شــماره کارت بانک تجارت 5859837003055114 به نام "صنعت ســبز سلولز"
شــماره شــبا بانک تجارت IR940180000000000138669599 به نام "صنعت سبز سلولز"

زمینه فعالیت:

موبایل:

نشانی: تهران، یوسف آباد، نبش پنجاه و هشتم، شماره 422، طبقه اول، واحد 4 
info@skmiran.ir :تلفن: 88607899-021  نمابر: 88031914-021  ایمیل
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اعضای سندیکا

نوع تولیداتشماره تماسنام مدیر عاملنام شرکتردیف

کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاغذ و مقوا01144152801آقای رحمانی پارس کاغذ آمل1
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 نیک نژاد 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 کاظمیچوب 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
خمیر کاغذ از باگاس، کاغذ چاپ و تحریر از باگاس، فلوتینگ02188749701آقای روغنی گلپایگانی کاغذ و مقوای دیبای شوشتر 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 
مهندسی، طراحی، ساخت و راه اندازی انواع خطوط تولید سلولزی 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 جوکار 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 زمانینوین پیوست پاسارگاد66

کاغذ 
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پاالیشگاه غالت زر بزرگترین تولید کننده نشاسته در ایران
پاالیشگاه غالت زر یکی از بزرگترین تولید کنندگان شربت های 
می  منطقه  و  ایران  در  نشاسته  و  مالتودکسترین  گلوکز،  فروکتوز، 
باشد که با فرآوری روزانه دو هزار تن ذرت، مواد اولیه انواع صنایع 
از جمله صنعت غذا، دارویی، کاغذسازی و ورق سازی را تأمین می 
نماید. این شرکت اخیرا اقدام به احداث کارخانه ای نموده است که 
صنایع  در  استفاده  مورد  نشاسته  انواع  تولید  به  اختصاصی  طور  به 

کاغذسازی و غذایی می پردازد. 

این  در گذشته عمده نشاسته های اصالح شده وارداتی بودند که 
کافی  و  موقع  به  تأمین  مانند  هایی  چالش  با  را  تولیدکنندگان  امر 
نیاز  تمام  عماًل  عرصه،  این  به  زر  ورود  با  امروزه  نمود.  می  مواجه 
وارداتی کشور به انواع نشاسته رفع شده است و عالوه بر تأمین به 
ارزبری  از  کنند،  می  استفاده  نشاسته  از  که  صنایعی  کافی  و  موقع 

این بخش جلوگیری می شود.

نشاسته یکی از مهمترین اجزاء انواع کاغذ می باشد. از نظر میزان 
نشاسته  معدنی،  های  رنگدانه  و  سلولز  فیبرهای  از  بعد  مصرف، 
صنعت  در  نشاسته  دارد.  صنعت  این  در  را  مصرف  حجم  باالترین 
)ورق  چسب  و  زنی  آهار  بایندر،  فلوکوالنت،  عنوان  به  کاغذسازی 

سازی( استفاده می شود. 

می  محدودی  کاربرد  دارای  خام  نشاسته  کاغذسازی،  صنایع  در 
اکسید  نشاسته  مانند  شده  اصالح  های  نشاسته  از  عمدتًا  و  باشد 
یک  با  نشاسته  واکنش  از  اکسید  نشاسته  شود.  می  استفاده 
دارای  خام،  نشاسته  با  مقایسه  در  و  آید  می  بدست  اکسنده  عامل 
سطحی  زنی  آهار  عامل  عنوان  به  و  است  تری  پایین  ویسکوزیته 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

بهتری  فیلم  تشکل  و  آب  جذب  دارای  ذرت  اکسید  نشاسته 
نتیجه هنگامی  در  است.  تشکیل ژل کمتر  به  آن  تمایل  و  می باشد 
که مقاومت سطحی باال و حفظ جوهر مد نظر باشد، نشاسته اکسید 

مطلوب تر است. نفوذ دیسپرسیون نشاسته به داخل کاغذ با توجه به 
فضای خالی بین فیبرها و ذرات رنگدانه صورت می گیرد.

 
متصل  رنگدانه ها  و  فیبرها  به  نشاسته  شدن،  خشک  فرآیند  حین 
بین  پل  ایجاد  و  نقطه ای«  »جوش  مکانیسم  طریق  از  و  می شود 
پرس،  سایز  از  هدف  می شود.  کاغذ  استحکام  سبب  کاغذ،  اجزاء 
کاغذ  سطح  فرج  و  خلل  کاهش  یا  و  کاغذ  سطح  مقاومت  افزایش 
می باشد در نتیجه کاغذ در برابر نیروی اعمالی هنگام پرینت جوهر 
بر سطح آن، مقاوم خواهد بود؛ بدین معنی که هنگام پرینت، از جدا 
شدن فیبرها از سطح کاغذ جلوگیری می شود. نشاسته اکسید توسط 
پاالیشگاه غالت زر )زر فروکتوز( با دامنه ویسکوزیته متنوعی بویژه 

برای تولید کاغذ مناسب برای کتاب و دفتر ارائه خواهد شد.

از جمله مزیتهای این مجموعه می توان به موارد ذیل 
اشاره نمود:

• توان تولید انواع نشاسته های اصالح شده روز دنیا با آنالیزهای 
باال طبق درخواست مشتری تناژهای  مختلف در 

• دارای مخازن ذخیره غالت در بنادر شمال و جنوب کشور

• دارای سیلوهای نگهداری غالت به ظرفیت یک میلیون تن

معــــــرفی
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