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ســال پنجم

و مسئولیت مطالب  نبوده  نشریه  نظر  لزوما  نویسندگان  • مقاالت 
مندرج در آنها بر عهده نویسندگان است.

تایید شورای سیاست گذاری »صنعت سبز  از  مقاالت رسیده پس   •
سلولز«، به ترتیب زمان دریافت در اولویت چاپ قرار خواهد گرفت.
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بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم

ــدگان  ــندیکای تولیدکننـ ــلنامه ســـ فصــــ
ــران ــوای ایــــــ ــذ و مقـــــــ کاغـــــــ
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فهرست مطالب

مجوز پروانه انتشار از معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به شماره ثبت 81967 

نیما بصیریسردبیر:
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ابوالفضل روغنی گلپایگانی

بطور مشخص همیشه و در همه جای دنیا تشکل های صنفی ، تولیدی 

و خدماتی بعنوان یکی از بازوان و حامیان کند نیازمند آن است که یک 

تشکل منسجم و قوی در آن وجود داشته باشد تا بتواند منافع جمعی و 

صنفی آن دفاع کند.. از آنجا که یک شرکت یا یک بنگاه نمیتواند از منافع 

یک صنف دفاع کند و الزم است تعداد زیادی بنگاه اقتصادی یا شرکت 

کنار هم جمع شوند و شرایطی را بوجود آورند تا بتوانند از منافع صنفی و 

خواسته های مشترکی که مدنظر دارند دفاع الزم را داشته باشند و برای 

پیشبرد اهداف جمعی فعالیت کنند و صدای واحد فعالین آن حوزه باشند.

سابقه تشکل ها مثل سندیکاها ، انجمن ها، خانه های صنعت و معدن 

و... به سنوات خیلی قبل برمیگردد. اگر به تاریخ رجوع کنیم در آمریکا و 

اروپا تشکل هایی که در معادن وجودداشتند که هم تشکل کارگری و هم 

تشکل کارفرمایی بودند و معموال وظیفه انجام مذاکرات در جهت حفظ 

منافع طرفین را داشتند.

 با این مقدمه ، در ایران نیز سالیان سال است که تشکل هایی زیر 

نظر وزارت کار ، اتاق اصناف و ... مشغول فعالیت هستند .اتاق بازرگانی ، 

صنایع ، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مادر تشکل ها سالهاست که 

نقش تشکل ها در ارتقا صنعت

سـر مقالــه
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به جهت حمایت از منافع فعالین اقتصادی در تمامی بخش ها اقدام به 

تشکیل تشکل های تخصصی مرتبط با هر کدام از زیرمجموعه های این 

بخش نموده است و این تشکل ها به محض تشکیل اقدام به گردآوری 

چند شرکت فعال در آن حوزه خاص را می کنند و با استفاده از نظرات 

جمعی به دنبال منافع صنفی می روند و نظراتشان تاثیرات مناسبتری بر 

قوانین و مقررات خواهد داشت بنظر بنده تشکل های صنفی نقش بسیار 

موثری در تبیین یا تغییر قوانین باالدستی و قوانین پایین دستی خواهد 

داشت.بنابراین اتاق بازرگانی هم بسیار به موضوع تشکل سازی در صنایع 

راغب می باشد که بتواند با این تشکل ها اهداف و منافع تمام ذینفعان خود 

را پیش ببرد و دنبال کند. و این یکی از موارد بسیار مهمی است که باید 

مورد توجه قرار بگیرد. 

اما در خصوص سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران که قدمت 

حدود ۲0 سال دارد در ابتدا از 3یا4 شرکت تشکیل شده بود و بنده شخصا 

حدود 15 سال در این تشکل حضور دارم ولی افراد قدیمی تر از بنده در 

این تشکل حضور داشتند و زحمات زیادی برای این تشکل کشیده اند از 

خرید ساختمان  برای مکان سندیکا تا سازماندهی بخشهای مختلف برای 

منافع تولیدکنندگان انواع کاغذ ، چوب ، و سایر فعالیت های مرتبط و بهبود 

قوانین زحمات بسیار زیادی کشیده شده که بخشی از آن میراث گذشته 

های بسیار دور سندیکا می باشد که ما هم از حدود 15 سال پیش تا کنون 

سعی در بزرگتر شدن خانواده سندیکا داشتیم و امروز با افتخار میزبان حدود 

بیش از 90 شرکت در سندیکا می باشیم که در واقع می توانیم بگوییم 

سندیکا خانه صنعتگران صنایع سلولزی کشور می باشد این استقبال و 

اعتماد همکاران باعث شده تالش بیشتری برای بهبود شرایط کسب و کار 

همکارانمان در صنعت سلولزی کشور ایجاد کنیم . موفقیت هایی حاصل 

شده و با توجه به اینکه در بخشهای سخت افزاری و بخش نرم افزاری  

و تعریف سیستمهای مختلف در سندیکا از جمله همین »نشریه صنعت 

سبز سلولز »که پیش روی شماست و سایر همکارانی که در این زمینه به 

ما کمک فراوانی میکنند همه دست به دست هم داده ایم تا بتوانیم یک 

اتحادیه و مجموعه بزرگی در جهت توسعه و رشد این صنف و صنعت 

ایجاد کنیم. 

در چند سال گذشته سندیکا موفق شد تا رتبه C در طرح رتبه بندی 

تشکل های عضو اتاق بازرگانی ایران قرار بگیرد . خوشبختانه امروز و در 

ارزیابی سال 1400 سندیکا موفق به اخذ رتبه A شده است که جای بسی 

افتخار و تقدیر است و بنده به همه اعضای محترم سندیکا این موفقیت 

  +A بزرگ را  تبریک عرض می نمایم و هدف بعدی ما رسیدن به رتبه

می باشد که البته این هدف مستلزم اقداماتی است که الزم است انجام 

گیرد و این نتیجه تالش همکاران ماست و الزم است همه شرکتهای 

عضو ما را در رسیدن به این هدف یاری رسانند. البته اعضای محترم هیئت 

مدیره و کارکنان سندیکا از هیچ تالشی در این زمینه فروگذار نبوده و 

نیستند ولی در این راه نیازمند همیاری همه اعضای محترم می باشیم. این 

موفقت بزرگی است و نشان از رشد و بلوغ سندیکا دارد و نشان می دهد 

سندیکا در مسیر درستی در حال حرکت است .هیئت مدیره بسیار خوبی 

اداره کننده سیستم است ، کارکنان متخصص در سندیکا داریم و اعضای 

همدل و متحدی داریم همیشه حامی و پشیبان این سندیکا بوده اند و به 

لطف خدا این سندیکا یکی از سندیکاهای مطرح در کشور می باشد که 

در بسیاری از جاها دارای کرسی تصمیم گیری و تصمیم سازی است و 

این می تواند کمک بسیار زیادی به منافع صنعت نماید . ما با بسیاری از 

تشکل های هم عرض در حال هم فکری و تبادل نظر هستیم تا بتوانیم 

شرایط بهتری برای تمامی فعالین و ذینفعان صنعت داشته باشیم ، مجددا 

ضمن تبریک این موفقیت سندیکا در کسب رتبه A در میان تشکل های 

اتاق بازرگانی ایران ، امیدوارم که از این فرصت بدست آمده بهره کامل را 

برداشت و بتوانیم  قدرت چانه زنی خود را باال برده و در حل بیش از پیش 

مسایل و مشکالت اعضا سندیکا موفق باشیم . 

ـه
الـ

مق
ـر

س
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شروع انتشار نشریه »صنعت سبز سلولز« به عنوان ارگان رسمی سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از تابستان 1397 که 
بعد از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای الزم صورت گرفت را می  توان نقطه عطفی در مسیر توسعه صنایع سلولزی کشور 
مخصوصا صنایع کاغذ، مقوا و محصوالت مرتبط با آن دانست که باعث گردید، یک تریبون رسمی و پرنفوذ در قالب یک 
فصلنامه تخصصی در اختیار کلیه فعاالن و ذینفعان صنایع کاغذ و مقوای کشور قرار گرفته و تمامی دستاوردها، پیشرفت ها و 
صدالبته مشکالت و موانع موجود در این حوزه، در حد امکان به سمع و نظر تمامی فعاالن صنعتی و همچنین مسئوالن و متولیان 
امر برسد. لذا جا دارد در ابتدای سخن از تالش های صورت گرفته برای اخذ مجوز و انتشار این نشریه مخصوصا از آقای دکتر 

روغنی ریاست محترم سندیکا که زحمات زیادی در این مسیر متقبل شدند، تشکر نمایم.
اکنون و با انتشار هفدهمین شماره فصلنامه »صنعت سبز سلولز« که ویژه تابستان 1401 می  باشد، این نشریه پس از چهار 
سال انتشار منظم و مستمر، وارد پنجمین سال انتشار خود می شود که قطعا این مهم، بدون حمایت ها و پیشتیبانی های معنوی 

به مناسبت آغاز پنجمین سال انتشار فصلنامه 
»صنعت سبز سلولز«

سردبیر
سخن 



13

و مادی شما گرامیان به عنوان اعضای محترم سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا و همچنین بدون همراهی اساتید دانشگاه، 
دانشجویان، نویسندگان و کلیه ذینفعان و عالقمندان به صنایع کاغذ و مقوا، امکان پذیر نبوده است.

در طول چهار سال گذشته، عرصه اقتصاد کشور دستخوش نوسانات، نامالیمات و شوک های اقتصادی متعددی بوده که 
بی تردید نشریه »صنعت سبز سلولز« نیز از این محیط پرتالطم، مبرا و مستثنا نبوده و بعضا با فراز و نشیب هایی نیز مواجه شده 
است. با این حال، تالش گردانندگان نشریه همواره بر این بوده که هیچ یک از این مشکالت تا جای ممکن خدشه و خللی در 
روند فعالیت و انتشار نشریه وارد ننماید و این تریبون ارزشمند و ارزنده، با قدرت و صالبت و در تیراژی وسیع در اختیار فعاالن 

صنعتی و عالقمندان قرار بگیرد و مسیر خود را با وجود همه سنگالخ ها، به سمت پیشرفت و تعالی هرچه بیشتر طی نماید. 
البته تردیدی نیست که در عصر تحول و انقالب دیجیتال و در دوران سیطره شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال بر 
فضای خبری، علمی و اطالع رسانی که بعضا رسانه های سنتی مکتوب و چاپی را نیز به حاشیه کشانده، تالش برای انتشار یک 
نشریه چاپی با تمامی الزامات، اقتضائات و محدودیت های مختص به آن، بیش از گذشته امری خطیر و پرچالش قلمداد می شود 
که خوشبختانه استقبال و حمایت شما فعاالن صنایع کاغذ و مقوا از نشریه خودتان، چه از طریق مقاالت و مصاحبه ها و چه از 
طریق درج آگهی های تبلیغاتی، مهر باطلی بر تئوری مرگ رسانه های چاپی زده و این حمایت همه جانبه شما بزرگواران، ضامن 
و زمینه ساز بقا، استمرار و توسعه روزافزون این نشریه شده است و گردانندگان نشریه را برای ایجاد نوآوری، تغییرات سازنده و 

ارتقای همه جانبه در آغاز پنجمین سال انتشار آن، ترغیب نموده است.
البته شکی نیست که با توجه به افزایش تالطمات اقتصادی و تشدید مشکالت فعاالن صنعتی در سال های گذشته و نیز 
چشم انداز نه چندان روشن اقتصادی کشور در آینده، تحقق این هدف یعنی حفظ استمرار و صدالبته ارتقای سطح علمی و 
محتوایی نشریه در سنوات آینده، همت و هزینه به مراتب بیشتری را نسبت به چهار سال گذشته می طلبد و این امر، مستلزم 
افزایش تالش گردانندگان نشریه در سندیکا از یک سو و حمایت مضاعف معنوی و مادی اعضای محترم سندیکا از سوی 
دیگر می باشد که بر همین اساس، دست همکاری را به سوی کلیه اعضای محترم دراز کرده و از هرگونه انتقاد، پیشنهاد، کمک 

محتوایی و... برای افزایش اثرگذاری و تسهیل فعالیت نشریه، به گرمی استقبال می نماییم. 
به موازات و با توجه به توسعه روزافزون رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی که اقتضائات و گرایشات جدیدی را در حوزه 
خبررسانی و اطالع رسانی علی الخصوص برای نسل جوان تر ایجاد نموده است، تقویت حضور سندیکا و متعاقبا نشریه »صنعت 
سبز سلولز« در فضای دیجیتال و مجازی به عنوان مکمل نسخه چاپی نشریه، ضرورتی انکارناپذیر است که قطعا این مهم نیز 
توسط گردانندگان نشریه دنبال خواهد گردید تا در نهایت، مجموعه کاملی از کانال های ارتباطی و اطالع رسانی اعم از چاپی و 

مجازی در اختیار عموم فعاالن و عالقمندان صنایع کاغذ و مقوا علی الخصوص اعضای محترم سندیکا قرار بگیرد.
در پایان، یک بار دیگر از همراهی تمامی مخاطبان فصلنامه »صنعت سبز سلولز« با این نشریه در طول چهار سال گذشته، 
صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و ابراز امیدواری می نماییم در آینده نیز نشریه را از حمایت های همه جانبه خود بهره مند نمایند.

نیما بصیری سردبیر

یر
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رسمی  ارگان  عنوان  به  سلولز«  سبز  »صنعت  نشریه  انتشار  شروع 
نقطه  می  توان  را   1397 تابستان  از  مقوا  و  کاغذ  تولیدکنندگان  سندیکای 
عطفی در مسیر توسعه صنایع سلولزی کشور مخصوصا صنایع کاغذ، مقوا 
و محصوالت مرتبط با آن دانست که باعث گردید، یک تریبون رسمی و 
ذینفعان  و  فعاالن  کلیه  اختیار  در  قالب یک فصلنامه تخصصی  در  پرنفوذ 
پیشرفت ها  دستاوردها،  تمامی  و  گرفته  قرار  کشور  مقوای  و  کاغذ  صنایع 
و صدالبته مشکالت و موانع موجود در این حوزه، در حد امکان به سمع 
برسد.  امر  متولیان  و  مسئوالن  همچنین  و  صنعتی  فعاالن  تمامی  نظر  و 
لذا جا دارد در ابتدای سخن از تالش های صورت گرفته برای اخذ مجوز و 
محترم سندیکا  ریاست  روغنی  دکتر  آقای  از  نشریه مخصوصا  این  انتشار 
این  قطعا  نمایم. که  متقبل شدند، تشکر  این مسیر  در  زیادی  که زحمات 
به  گرامیان  شما  مادی  و  معنوی  پیشتیبانی های  و  حمایت ها  بدون  مهم، 
همچنین  و  مقوا  و  کاغذ  تولیدکنندگان  سندیکای  محترم  اعضای  عنوان 
بدون همراهی اساتید دانشگاه، دانشجویان، نویسندگان و کلیه ذینفعان و 
پایان، یک  نبوده است. در  امکان پذیر  عالقمندان به صنایع کاغذ و مقوا، 
با  سلولز«  سبز  »صنعت  فصلنامه  مخاطبان  تمامی  همراهی  از  دیگر  بار 
این نشریه در طول چهار سال گذشته، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و 
از حمایت های همه جانبه  را  نشریه  نیز  آینده  در  امیدواری می نماییم  ابراز 

خود بهره مند نمایند    نیما بصیری

تصمیمات  در  عمومی  مشارکت  و  حضور  افزایش  فرهنگ  ارتقای   
سبز  صنعت  نشریه  مخاطبان  میان  در  آگاهی  سطح  افزایش   ، تشکلی 
تخصصی صنعت  و  علمی  های  یافته  و  دستاوردها  آخرین  انتشار   ، سلولز 
های  رسالت  ترین  مهم  از  کاغذ  با  مرتبط  صنایع  دیگر  و  مقوا  و  کاغذ 
دست اندر کاران نشریه بوده است. باعث خرسندی و افتخار است امروزبا 
گذشت 5 سال ازشروع فعالیت نشریه همچنان در جهت پویایی و رشد آن 
برای نیل به اهداف و منافع جمعی صنعتگران این حوزه فعالیم و مصمم 
هستیم در جهت افزایش محتوای علمی و اطالع رسانی با در نظر داشتن 
هرچه  رضایتمندی  برای  ایی  رسانه  اخالق  رعایت  و  فرهنگی  رسالت 

بیشتر مخاطبان با جدیت کار را ادامه دهیم.   مهشید پورداد

کلیه  به  را  نشریه صنعت سبز سلولز  انتشار  و  فعالیت  پنجمین سالگرد  آغاز 
اعضای محترم سندیکای معظم تولیدکنندگان کاغذ و مقوای کشور و دست 
اندرکاران تولید محتوی، طراحی، چاپ و توزیع این نشریه وزین که این مهم 
را با جان و دل و با کمترین هزینه ممکن به انجام می رسانند، تبریک عرض 

می نمایم.
قطعًا وجود نشریه فرصت مغتنمی است که افکار، آرا و عقاید اعضا، انتظارات 
از نهادها و تصمیم گیرندگان کالن کشور و فرصتهای تحقیقاتی و نتایج آنها 
به اشتراک گذاشته شود و به عنوان تریبونی موثر در فضای صنعت سلولزی 

پیام اعضای شورای سیاستگذاری به مناسبت پنج سالگی نشریه

سالگی
پیام پنج 
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و بسته بندی موجب افزایش قدرت چانه زنی در جهت حفظ فعاالن این صنعت 
خواهد بود.

و  عملکرد  در  الزم  بلوغ  به  سال   5 از  پس  سلولز  سبز  صنعت  وزین  نشریه 
تأثیرگذاری در صنعت رسیده و با حمایت همه اعضا از منظر تأمین هزینه های 

الزم هم پیشرفتهای خوبی حاصل گردیده است. 
امید است این روند رو به رشد با توجه به توفیقات حاصله در 4 سال گذشته در 
سایه لطف خداوند متعال و با همت همه اعضای محترم سندیکا با شدت و قوت 

بیشتر ادامه یابد.      امیـر سـامان اسفندیـاری

دنیای امروز که پس از صنعتی شدن ، جهان ارتباطات قلمداد شده نقش رابطه 
بین صنعت و دانشگاه را برای کاهش فاصله بین علم و عمل نمایان تر می کند. 
بی شک اطالع رسانی به موقع و ارائه راهکارهای علمی و انتقال تجارب مثبت 
افزایی ورشد مثبت در بین تولیدکنندگان  تواند منجر به هم  سایر کشورها می 
عزیزمان باشد.تمام تالش بنده به عنوان عضو کوچکی از این نشریه که بیش از 
پنج سال را مهمان شماست همواره کمک به اعتالی سطح علمی و عملی شما 
همکاران عزیز بوده است . و قضاوت اینکه چقدر در جهت نیل به این هدف موفق 
بوده ایم و یا نیازمند انتقادات سازنده تان هستیم با شما خوانندگان محترم می 
باشد.هدف ما حرکت به سمت دانایی و خردورزی است.اینجانب ضمن تبریک 
تیم همکاران شاغل دردفتر نشریه صنعت  تمامی  به مدیر مسئول و سردبیر و 
سبز سلولز ، آرزوی توفیق روزافزون مجموعه و همه عزیزان را از خداوند متعال 
نشریه صنعت  در  همکارانم  کوشانه  فعالیت سخت  استمرار  امیدوارم  خواستارم. 
سبز سلولز آینده ای پر افتخارتر را برای صنعت سلولزی کشور و علی الخصوص 

تولیدکاغذومقوای ایران رقم بزند .       نیما میرعابدین

سلولز  سبز  صنعت  نشریه  انتشار  توالی  ورود 
ارزشمند  آغاز و جریانی  از  به سال پنجم نشان 
و  قدرتمند  تداومی  نویددهنده  نیز  و  هدفمند  و 
سودمند است. نشریه ای آمیخته از آگاهی های 
علمی، آموزشی و ترویجی که متفاوت از نشریات 
پژوهشی، پیونددهنده محیط واقعی کسب و کار 
صنایع سلولزی به مبانی دانشی مربوطه بوده و 
نتایج پژوهش های منتشره صنعتی شده و یا با 
در  را  ملی  بوم  زیست  در  قابلیت صنعتی شدن 

دسترس صنعتگران بهینه گرا قرار می دهد. امیدست با تسری و تعامل روزافزون 

تا  سازی  تصمیم  گستره  در  نخبگان  مرجعیت  نیز  و  سلولزی  صنعت  و  دانش 
تصمیم گیری، ارتقای مستمر صنایع سلولزی پایدار همگام با استانداردهای بین 

المللی محقق گردد.      حسین جاللی

باسالم همیشه طی سالیان قبل کمبود نشریه ای تخصصی مربوط به 
صنعت سلولزی پیش چشم بود ولی عکس العمل و کنش مناسبی انجام نمشد.

با همت و هم فکری اعضا هیئت مدیره سندیکا این پیشنهاد خام مطرح و در 
نهایت تصمیم گیری شد که نسبت به ثبت یک نشریه اقدام گردد.با گذشت زمان 
این مهم عملی و مشاهده می گردد که با اعتماد و همراهی اعضا محترم سندیکا 
و شورای سیاست گذاری کم کم نشریه به جایگاه ارزشمند خود در حال نزدیک 
شدن می باشد.امید است با تالش و همفکری همه صنعتگران حوزه سلولزی در 

خصوص ارتقا آن کمک شایانی انجام دهیم.      ابوطالب مومنی

بنده به نوبه خودم آغاز پنجمین سال فعالیت 
نشریه صنعت سبز را تبریک عرض می نمایم.
همکاران  جمعی  تالش  با  بتوانیم  امیدوارم 
پیشبرد  راه  از پیش در  بیش  نشریه  سندیکا و 

اهداف صنعت سلولزی کشور کوشا باشیم.

امین ابراهیم زاده
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به بهانه دریافت عنوان واحد نمونه صنعتی سال 1401 و به 
منظور آشنایی همکاران محترم و خوانندگان محترم نشریه با 
اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پارس کاغذ مشهد؛

پارس  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس   ، آبادی  حاجی  غالمحسین  بنده 
 : کاغذ  پارس  شرکت  فعالیت  شروع  با  رابطه  در   . هستم  مشهد  کاغذ 
نعمتمان  ولی  از  مدد  وبا  متعال  ایزد  درگاه  از  استعانت  با  مجموعه  این 
حضرت رضا )علیه السالم( از سال 1393 درشهر مشهد درمجتمع بازیافت 
شماره یک شهرداری مشهد و در حوزه تولید کاغذ الینر ، تست الینر و 
مالکیت  حوزه  در  تحوالت  انجام  از  پس  کردو  فعالیت  به  آغاز  الینر  تاپ 
این  توسعه  انداز  چشم  خصوص  در  مدیره  هیئت  تصمیم   ، مدیریت  و 
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  بود.وبراساس  خاص  محصولی  تولید  شرکت 
، بر آن شدیم به جهت کمک  درچند سال اخیر ، مبنی بر تولید واشتغال 
را  تولید  دوم  خط   ، کشور  از  ارز  خروج   از  وجلوگیری  تولید  رونق  به 
 1399 آذرماه  در  160را  الی   50 عرض  از  گرمی   70 کرافت  براساس 
 1000 از  بیش  با  ماهیانه  الهی   قوه  و  حول  به  و  نماییم  اندازی  راه 
نماییم.                                                                            می  عرضه  داخلی  های  بازار  به  را  محصوالت  انواع  تولید  تن 
در گام دوم چشم انداز تولیدات این شرکت در سال 1401 ، به فن آوری 
ایم و هم اکنون   ماهیانه  یافته  تولید کاغذ تحریر 50 و70 گرمی دست 
 . می شود  ارسال  بازارهای هدف  به  تولیدو  دسته  این  در  کاغذ  400تن  
شایان ذکر است در سال 1401 موفق به کسب عنوان واحد نمونه صنعتی 

شده ایم .
لطفا در رابطه با طرح توسعه شرکت پارس کاغذ توضیح 

بفرمایید:

استحضار می  به  کاغذ مشهد  پارس  توسعه شرکت  درخصوص طرح 
رساند هیئت مدیره این شرکت از سال 1400 با بهره گیری از مدیران

جوان و متخصص بومی و با تاکید بر انجام کار دانش بنیان, سرمایه 
گذاری در خصوص طرح توسعه را به آغاز کرده است ،و در حوزه افزایش 
ظرفیت تولید کاغذ تحریر درحال انجام کار کارشناسی و تحقیق در حوزه 

تامین ماشین االت و تولید این محصول می باشیم .
انتظار شما از مدیران دولتی:

امسال و سال گذشته میزبان معاون محترم رئیس جمهور و مدیر کل 
محیط زیست کل کشور جناب آقای سالجقه و نیز سفیر ژاپن و فرماندار 
استانها  سایر  و  و شورای شهر مشهد  و شهردار  محترم جناب هاشمی 
بودیم که حضور و کالمشان دلگرمی برای مدیران بود اما به مشکالت 
موانع  و  به محدودیت ها  توجه  با  میرود  انتظار  نشد.  پرداخته  مجموعه 
موجود در مسیرتولید ، مدیران دولتی و استانی ضمن حمایت و پشتیبانی 
از این واحد صنعتی در  راه رسیدن به آرمان های مقدس نظام جمهوری 

اسالمی همراهی مان نمایند .

در ادامه در خدمت مدیریت محترم عامل مجموعه پارس 
کاغذ مشهد می باشیم ؛

سید  بنده   . سلولز  سبز  صنعت  نامه  فصل  محترم  خوانندگان  به  باسالم 
مختلف  صنایع  در  فعالیت  سابقه  سال   ۲4 حدود  و  هستم  جعفری  مهدی 

مصاحبه با رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت پارس کاغذ مشهد

صـاحبــه
م
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و  مالی  حوزه  در  کارشناسی  مقطع  تا  اینجانب  تحصیلی  سوابق   ، دارم  را 
در   . باشد  می  انسانی(  منابع  )مدیریت  بازرگانی  مدیریت  دکترای  درمقطع 
سمت های معاونت اداری ومالی در صنایع مختلف ارائه حضور داشته ام و 
از ابتدای سال 1396 درحوزه صنایع سلولزی مشغول به خدمت می باشم و 

در حال حاضر مدیر عامل شرکت پارس کاغذ مشهد هستم
برای تامین مواد اولیه خصوصًا درحوزه تولید کاغذ 50گرمی باچالش های 

جدی و کمبود آخال جهت تامین بخش عمده مواد 
نامه  از فصل  به رو هستیم و همانطور که در یکی  اولیه کاغذ تحریر رو 
های قبل ، جناب دکتر آقای روغنی رئیس محترم سندیکای تولید کنندگان 
کاغذ  تولید  از  دولتی  حمایت  عدم  به  توجه  با  فرموداند  اشاره  مقوا  و  کاغذ 
تحریر ومیل به واردات این محصول ، تولیدکنندگان داخلی تمایل به تولید 
کاغذ تحریر ندارند ، اما با توجه به نیاز کشور و تحریم های ظالمانه ، این 
به  به حمداهلل  و  است  نموده  این حوزه  در  به سرمایه گذاری  اقدام  شرکت 

فناوری تولید کاغذ تحریر 50گرمی رسیده  است .

انرژی   های  حامل  های  هزینه  افزایش  از  صنعت  مشکالت  در خصوص 
و هزینه های  حمل و جاری گرفته تا مشکالت مربوط به واردات قطعات 
مورد نیاز ، خط تولید کاغذ عرصه را بر  تولید کنندگان سخت نموده  است 
ودر سال جاری  نیز با  ابالغ قوانین جدید بانکی و همچنین حذف مشوق 

های مالیاتی کار  را بر تولید کنندگان دشوار تر شده است.
 آنچه که در رونق بازار های هدف صادراتی قابل توجه و تاثیر گذار است، 

رعایت استاندارد های الزم کیفی وثبات در کیفیت محصوالت
تولیدی می باشد ، بدیهی است پتانسیل بسیار خوبی در حوزه صادرات به 
کشورهای همسایه وجود داردکه شرکت پارس کاغذ مشهد در حال مذاکره 
وعقد قرارداد با بازرگانان و تجار کشورهایی همچون قرقیزستان ، پاکستان 

باشد افغانستان می  و 
ضمن تشکر و قدردانی از زحمات ریاست  و اعضای هیئت مدیره محترم 
مناسبت  به  تبریک  و همچنین عرض  ایران  ومقوای  کاغذ  تولید  سندیکای 

این  همواره   ، اقتصادی  های  تشکل  بندی  رتبه  طرح  در   A رتبه  کسب 
شرکت از حمایت های سندیکای محترم قدردانی به عمل می آورد .

با  و  نوپا  های  شرکت  به  ویژه  توجه  مقوا  و  و  کاغذ  صنعت  در  امیدست 
انگیزه صورت پذیرد به عنوان مثال فضای معرفی بیشتر واحدها با شرکت 
البته  که  بود.  خواهد  خصوص  این  در  سزایی  به  کمک  نمایشگاهها  در 
محدودیت  دلیل  به  فراوان  تالش  و  پیگیری  رقم  علی  امسال  متاسفانه 
نمایشگاه  ذر محل  ماه  مهر  اواخر  که  بندی  بسته  و  نمایشگاه چاپ  فضای 
المللی برگزار می شود این شرکت امکان اجاره غرفه را پیدا نکرد که  بین 
امکان  نمایشگاه  کننده  برگزار  بهتر  مدیریت  با  آتی  سنوات  در  امیدواریم 

حضور برای همه شرکتها فراهم شود.
منابع  خصوص  در  بنده  تحصیلی   و  تخصصی  حوزه  اینکه  به  توجه  با   

انسانی می باشد الزم است عرض نمایم مدیریت منابع انسانی 
های  سیاست  دارد.  سازمان  کارکنان  عملکرد  افزایش  در  مهمی  نقش 
کارامد منابع انسانی در یک سازمان ، طراحی شده است تا سطح اثر بخش 
فرایند   )HRM( انسانی  منابع  مدیریت  برساند،  خود  حداکثر  به  را  سازمانی 
با  سازمان  استراتژیک  اهداف  با  انسانی  منابع  های  عملکرد  دادن  پیوند 

هدف بهبود اثر بخشی سازمان می باشد .
ارتقاء بهره وری در حوزه منابع  بر اساس قواعد حاکم  بر رعایت اصول 
انسانی در مجموعه پارس کاغذ مشهد اقدامات موثری در این حوزه صورت 
نمونه  واحد  عنوان  به  مشهد  کاغذ  پارس  شرکت  انتخاب  که  است  گرفته 

سال 1401 تاثیر همین اقدامات می باشد . 

فضا  ایجاد  و  انگیزه  با  و  جوان  میانی  و  ارشد  مدیران  از  استفاده 
تشکیل  با  سازمان  کارکنان  فردی  توانمندی  ارتقاء  جهت  مناسب  وبستری 
توسعه  های  در طرح  نگاه خالقانه  فضا جهت  ایجاد   ، کاری  کارگروههای 
به  امور  انجام  تولیدی  جهت  کارکنان  ومشارکت  کاغذ،  پارس  ای شرکت 
پارس  مجموعه  به  مسیر  این  در  که  است  اقداماتی  جمله  از  تیمی  صورت 

کاغذ مشهد کمک نموده است .
امور رفاهی پرسنل  به  اقدامات مربوط  انجام  شرکت پارس کاغذ مشهدبا 
خود و انتخاب و تجلیل از کارگران  نمونه سال 1400، گام موثری در ایجاد 

نشاط و مشارکت پرسنل برداشته است . 
با  که  مشهد  کاغذ  پارس  شرکت  محترم  مدیره  هیئت  از  تشکر  ضمن 
اعتماد به این جانب بستر مناسب برای انجام اقدامات موثر را فراهم نموده 
این  که  سلولز  سبز  صنعت  نامه  فصل  و  محترم  سندیکای  همچنین  و  اند 
فرصت جهت معرفی شرکت پارس کاغذ مشهد را در اختیار ما قرار دادند .
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لطفا بصورت مختصر خودتان را معرفی بفرمایید و در رابطه 
در  تولیدی  های  فعالیت  و  کرمانشاه  کارتن  غرب  شرکت  با 

این شرکت برای خوانندگان صحبت کنید.
شرکت  مدیرعامل  هستم  برمی  علیزاده  مهدی  اینجانب  خدا  نام  به 
توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه )غرب کارتن ( شرکت توسعه 
رسیده  ثبت  به    ۸۲-۸3 سال  در  کرمانشاه  بندی  بسته  و  چاپ  صنایع 
ومهمترین  تجاری  نامهای  بزرگترین  با  همکاری  شرکت  فعالیت  آغاز  واز 
در  شرکت  است.این  نموده  تجربه  را  مختلف  صنوف  در  تولیدی  شرکتها 
زمینی به مساحت 60000 متر مربع جهت تولید انواع ورق و کارتن های 
دو الیه، سه الیه و پنج الیه و انواع میکروفلوت ها با چاپ چهار رنگ به 
بدون چاپ،  ، سینی چاپدار و  دایکاتی  ، کارتن  آمریکایی  صورت کارتن 
انواع   ، سازی  کارتن  واحد  در  وغیره  اتوماتیک  های  بندی  بسته  سینی 
با  مقوایی  های  جعبه  انواع  تولید  و  لمینت  بخش  در  لمینتی  های  کارتن 
چاپ افست و چاپ یووی تا پنج رنگ ، پوشش ورنی و یووی به همراه 
چسبانی  وجعبه  چسبانی  پنجره   ، دایکات  و  برش  نظیر  تکمیلی  عملیات 
پویاترین  از  یکی  بی شک  گوشه(  و شش  گوشه  الکباتم-چهار  ساده-   (
با  که  باشد  می  بندی  بسته  و  چاپ  زمینه  در  ها  شرکت  پیشروترین  و 
برخورداری از تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده دراین شرکت مطابق 
با آخرین تکنولوژی های پیشرفته جهانی ظرفیت بالغ بر 100000 تن در 
سال را فراهم آورده است و با برخورداری از کادر مجرب در زمینه تولید 

ایجاد  به  منجر  شده  تعیین  های  سیاست  همراه  به  محصوالت  فروش  و 
عرصه  در  گیر  چشم  حضور  بر  عالوه  صادرات  حوزه  در  متفاوت  بازاری 

رقابت داخلی شده است.
المللی بوده  با استانداردهای بین  تولیدات و خدمات این شرکت منطبق 
،سیستم   IMS یکپارچه  مدیریت  سیستم  های  گواهینامه  اخذ  به  موفق  و 
محیطی  زیست  مدیریت  ،سیستم   ISO 9001:2015 کیفیت  مدیریت 
ای  حرفه  بهداشت  و  ایمنی  مدیریت  سیستم   ،  ISO 14001:2015
آزمایشگاه همکار  تایید صالحیت  ،دارنده گواهینامه   ISO45001:2018
تایید  مورد  تخصصی  آزمایشگاه  دارای  و  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  از 
و  باشد.  می  پیشرفته  های  آزمایشگاه  جزء  و  بوده  استانداردایران  موسسه 
 CSR در حیطه ECO Vadis همچنین اخذ مدال برنز گواهینامه جهانی
عمل به مسئولیت های اجتماعی و شاخص های مرتبط با آن مانند محیط 
ایران  بار در  اولین  پایدار برای  نیروی کار، اخالق مداری و تأمین  زیست، 

می باشد.که الزمه انطباق با اصول اخالقی تجارت بر اساس الزامات
 )Sedex Members Ethical Trade Audit( می باشد

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

و  مربوطه  حوزه  معضالت  حل  تشکل  یا  و  انجمن  هر  تشکیل  اساس 
مقوا  و  کاغذ  تولید  سندیکای  تشکیل  با  باشد  می  موجود  شرایط  بهبود 
نیاز  به کاهش  برود که منجر  به نحوی پیش  بود که شرایط  این  بر  امید 

مصاحبه با آقای دکتر علیزاده 
مدیرعامل شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه

SMETA

صـاحبــه
م
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بندی  بسته  صنایع  برای  اولیه  مواد  پایدار  تامین  و  خارجی  کشورهای  به 
حاصل گردد ولی این امر به هیچ وجه محقق نگردید.

عدم  در  را  خود  دالیل  عمده  کاغذ  کننده  تامین  های  شرکت  عموما 
توانایی عرضه مناسب و با کیفیت کاغذ را موارد ذیل می دانند :

نبود  مساله  این  عمده  که  خود  ورودی  آخال  پایین  کیفیت   -1
استانداردهای دقیق و اجرایی در این حوزه را شامل می شود

تامین  در  خودکفایی  عدم  به  توجه  با  تولید  نامناسب  تجهیزات   -۲
در  کاغذ  تولیدکنندگان  دوش  بر  را  گزافی  هزینه  مساله  این  که  قطعات 

کشور گذاشته است
3- تحریم های پیش روی صنعت کاغذسازی و عدم ثبات قیمتی منجر 
صنایع  همانند  وابسته  دست  پایین  صنایع  در  شالقی  اثر  نوعی  ایجاد  به 

بسته بندی می گردد
4- عدم ثبات قوانین که همانند آفتی ناشناخته عمل می کند و تمامی 
و  کاغذ  تولید  صنایع  جمله  از  صنایع  در  گرفته  انجام  های  ریزی  برنامه 

مقوا را فشل می نمایاند.
عدم توازن ارائه برخی از کاغذهای مورد استفاده نظیر کاغذ سفید درجه 

یک و کاغذ کرافت با کیفیت مناسب توسط شرکت های کاغذسازی.
وجه  پرداخت  انتظارات  کشور،  اقتصاد  وضعیت  بین  الزم  توازن  عدم 

انحصاری(. تولیدات  )خصوصا  داخلی  تولیدکنندگان  برخی  توسط  خرید 

و  ورق  صنعت  در  نمونه  صادرکنندگان  از  یکی  عنوان  به   
کارتن  ، لطفا مشکالت صنعت و مسائلی که تولیدکنندگان با 

آن روبرو هستند را بصورت مختصر بیان بفرمایید.

بعد  خصوصی  بزرگ  صنایع  اصلی  مشکالت  از  یکی  حاضر  حال  در 
ایران،  عزیزمان  کشور  علیه  بر  متحده  ایاالت  خصمانه  های  تحریم  از 
سیاست های دولت برای تامین ارز کشور از سال 97 با تکیه بر صادرات 
بخش خصوصی است، تغییر قوانین و ارائه ارز حاصل از صادرات با قیمت 
ارز نیمایی در سامانه در سال های اخیر موجب بروز مشکالتی شده است.

به  سنا  قیمت  به  ارز  بازگشت  بر  مبنی  جمهور  رئیس  دستور  اینکه  با   
می  محسوب  ارزی  تعهد  رفع  جهت  در  مثبت  گامی  مجاز  های  صرافی 
در  اسکناس  صورت  به  ارز  اظهار  بر  مبنی  آن  اجرای  ی  شیوه  اما  شود 
بسیار  با حجم  بوده و در صادرات  مبادی ورودی کشور عمال غیر ممکن 
این شیوه  باالتر  و  متوسط  در حجم  برای صادرات  است.  انجام  قابل  کم 
کاربرد نداشته و نیازمند بازنگری است. پیشنهاد می شود برای این منظور 
کانال ارتباطی بین صرافی های کشور مقصد و صرافی های مجاز داخلی 
برقرار شود تا ارسال از این طریق صورت پذیرفته و رفع تعهد در سامانه 

بانک مرکزی صورت پذیرد.
تا  یکسره  حمل  وجود  عدم  صادرات  حوزه  در  مشکالت  از  دیگر  یکی 
و  بارگیری  دوبار  باید  صادراتی  بارهای  هردلیلی  به  بنا  باشد،  می  مقصد 
تخلیه شوند و دلیل آن نیز تعویض وسیله حمل و نقل در مبادی ورودی 
کشورها است. اگر شرایطی فراهم شود که به اصطالح منجر به ترانزیت 
شدت  به  مقصد  تا  ونقل  حمل  هزینه  اول  درجه  در  گردد  محصوالت 
به  ارسالی  بار  کیفیت  افزایش  به  منجر  دوم  گام  در  و  یابد  می  کاهش 

گردد. مقصد می 
می  محصوالت  صادرات  کیفیت  کاهش  به  منجر  که  دیگر  مشکل  و 
گردد عدم وجود بسترهای مناسب چه تجهیزات حمل و نقل و چه ساختار 
های مرزی طرفین می باشد  پایانه  فیزیکی مناسب در مبادی ورودی در 
که بهبود و رفع این دو مورد جز با گفتگوهای بین المللی از طریق مراجع 

نمی-باشد. پذیر  امکان  ذیصالح 

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

این  در  گرفته  های عظیم شکل  گذاری  به سرمایه  توجه  با  به حمداهلل 
های  فناوری  از  کشور  در  متنوعی  کنندگان  تولید  حاضر  حال  در  صنعت 
روز دنیا استفاده می کنند که این امر موجب تولیدات با کیفیت در سطح 
افتخار اعالم می کنیم  با کمال  بنابراین در این مبحث  گردد.  جهانی می 
که توانایی رقابت در بازارهای بین المللی را با تمام توان دارا می باشیم.
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تولیدکنندگان  سندیکای  با  شما  تولیدی  شرکت  ارتباط   
کاغذ چگونه است و چه انتظاراتی از این تشکل ملی دارید؟  

 
 در حال حاضر اعضای سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا به عنوان 
کند  عمل می  بندی  بسته  و  چاپ  های  کننده شرکت  تامین  ترین  اصلی 
مشتریان  نحوی  به  کارتن  تبدیل  و  تولید  واحدهای صنعتی  کلیه  بنابراین 
این  میان  خوبی  روابط  بنابراین  گردند  می  محسوب  سندیکا  این  بالفعل 
سندیکا و شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه وجود دارد.

حداقل  پایدار  تامین  زنجیره  و  موقع  به  تامین  تنها  حاضر  حال  در  و 
انتظاری است که از این سندیکای ملی وجود دارد. گرچه انتظار می رود 
از  شده  ارائه  بازخوردهای  به  توجه  با  سندیکا  ی  رئیسه  هیئت  اعضای 
تولید کنندگان  پایین دستی )مصرف کنندگان کاغذ و  های  سوی شرکت 
که  نمایند  اقدام  مشکالت  و  معضالت  برخی  اصالح  به  نسبت  کارتن( 

امیدواریم این امر به زودی محقق شود.

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

در  باشد  تقاضا می  و  عرضه  زنجیره  یک  تشکیل  های  مولفه  مهمترین 
نهایی  کننده  مصرف  خرید  قدرت  کاهش  به  توجه  با  گذشته  های  سال  
متغیر تقاضا به شدت در کشور کاهش یافته است به نحوی که در برخی 
را  افت  درصد   40 حدود  در  مصرف  میزان  لبنی  صنایع  همانند  صنایع  از 
به  نیز  بندی  بسته  و  چاپ  صنایع  همانند  واسط  صنایع  دهد،  می  نشان 
منجر  شرایط  این  ادامه  که  نحوی  به  هستند  متاثر  موضوع  این  از  شدت 

به افزایش هزینه های بازاریابی برای یافتن بازارهای جدید می گردد. 
آینده صنایع بسته بندی عدم آگاهی و ورود  دومین عامل تهدید کننده 
به حوزه تولید توسط تولیدکنندگان خرد می باشد که منجر به ارائه قیمت 
این  ورشکستگی  نهایت  در  و  با ضرر  تولید همراه  بعضا  و  نامتعارف  های 

واحدها می گردد که هرازگاهی لطمه بعضا کوتاه مدت به آیند این صنعت 
وارد می نماید.

 
 انتظارات و توقعات شما از مدیران و مسئوالن دولتی برای 

از تولید چیست؟ حمایت 
این مطلب به نوعی سوال کلیشه ای در هر گفت گو تبدیل شده است و 
متاسفانه نتایج دخالت غیر کارشناسی شده در هر قسمت از صنایع کشور 

به خوبی هویدا می باشد.
همانطور که همواره توضیح داده ام مهم ترین مساله پیش روی صنایع 
در  مسلما  باشد  کارشناسی می  نظر  هیچ  بدون  الساعه  خلق  قوانین  تولید 
پیرامون  تهدیدات  ورته  از  صنایع  از  بسیاری  مورد  همین  بهبود  صورت 

نیازی به هیچ گونه پشتیبانی دولتی نخواهند داشت. رهایی می یابند و 

 و سخن آخر
و در پایان آرزوی سربلندی برای کلیه صنعتگران کشور عزیزمان ایران 
ملت  برای  روزافزون  توفیق  موجبات  آینده  در  اللهی  حمد  به  تا  دارم  را 

شریفمان را فراهم آورند. 
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گزارش جلسه با عنوان چالش های صنعت کاغذ سازی 
و ارائه راهکارها مورخ 1401/05/30

مقواسازی  کارخانه  تاسیس  با  بار  اولین  کاغذ سازی مدرن 
شمسی   1314 سال  در  باطله  های  کاغذ  از  استفاده  با  و 
. باوجود  پتانسیل های خوب در کشور برای رشد  شروع شد 
کشور  واقعی  جایگاه  به  رسیدن  برای   ُ این صنعت  توسعه  و 
جای فعالیت بیشتری دارد. وجود پتانسیل های تولیدی برای 
روزنامه  کاغذ   ، بهداشتی  کاغذ  جمله  از  سلولزی  محصوالت 
چوب  واردات  طریق  از  بندی  بسته  کاغذ  و  تحریر  و  چاپ   ،
چند  ساالنه  بازیافت  ظرفیت  از  استفاده  آن  کنار  در  و  خام 
میلیون تن کاغذ در جنوب کشور می تواند نه تنها نیاز داخلی 
کشور  سایر  به  محصوالت  این  صادرات  بلکه  کند  تامین  را 
ها علی الخصوص کشور های همسایه را در پی داشته باشد 
کشور  کنونی  وضعیت  تشریح   ، ها  پتانسیل  شناخت  لذا   .
و  ها  چالش  بیان   ، نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  و  تولید  در 
های  همکاری  خصوص   در  نظر  تبادل  و  بحث  و  راهکارها 
بخش خصوصی و دولت در کمک به توسعه این صنعت رو به 

رشد نقش بسزایی دارد.
چاپ   ، سلولزی  صنایع  دفتر  ها   همکاری  این  راستای  در 
تولید  سندیکای  همکاری  با  صمت  وزارت  افزار  نوشت  و 
علمی  و  تخصصی  نشستی   ، ایران  مقوای  و  کاغذ  کنندگان 
را در محل دفتر معاون محترم صنایع عمومی وزارت صمت ، 

اساتید   ، کننده سندیکا  تولید  اعضا  از  آن  در  که  داده  ترتیب 
فعالین    ، تخصصی  و  فنی  های  کمیسیون  اعضا   ، دانشگاه 
وزارتخانه  آن  کارشناسان  و  مدیران  و  صنعت  عالقمندان  و 
حضور داشتند و در آن چالش ها و نوآوری ها و نیاز های این 

بیان گردید. صنعت 
بیان  و  صتعت  بیشتر  هرچه  نزدیکی  باهدف  جلسه  این 
الخصوص  علی  دولتی  کاران  اندر  دست  در حضور  دیدگاهها 
علی  دکتر  آقای  جلسه  این  در  گردید  برگزار  تخصصی  دفتر 
بیان  به  سندیکا  تخصصی  و  فنی  کمیسیون  ریاست  برزن 
و  پرداختند  تخصصی  و  علمی  دیدگاه  از  صنعت  موضوعی 
با  مقایسه  در  را  روی صنعت  پیش  های  و چالش  توانمندیها 
دیگر کشورها مطرح نمودند. جناب آقای دکتر روغنی ریاست 
صنعتگران  روی  پیش  مشکالت  بیان  با  نیز  سندیکا  محترم 
سرمایه  با  مقوا  و  کاغذ  انواع  تولید  باالی  توان  و  حوزه  این 
بخش  توسط  حوزه  این  در  شده  انجام  عظیم  های  گذاری 
تولیدکنندگان  از  پیش  از  بیش  حمایت  خواستار  خصوصی 
تولید  شرایط  با  متناسب  وکاری  ساز  ایجاد   ، شدند.  داخلی 
توسعه  و  وخارجی  داخلی  بازارهای  به  ویژه  توجه  داخل، 
ایشان  تاکید  مورد  ایشان  توسط  واردات  کاهش  و  صادرات 

قرار گرفت.
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همایش  چهارمین  اجرایی  دبیر  ثمریها،  احمد  دکتر 
در  کاغذ  و  چوب  صنعت  در  نوآوری  و  دانش  ملی 
برگزاری  به  اشاره  با  سبز،  صنعت  نشریه  با  گفت وگو 
توسط  رویداد  این  گفت:   ،1401 مردادماه  چهارم  در  همایش 
انجمن علمی علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران و با حمایت مؤثر 
شرکت های  و  سازمان ها  ارگان ها،  دانشگاهی،  و  علمی  مجامع 
شرکت  توحید،  کارتن  بندی  بسته  صنایع  شرکت  همچون  بزرگی 
بین المللی  نمایشگاه  مروارید  سالن  در  دناسلولز  کاغذسازی 
کاغذ  بین المللی  تخصصی  نمایشگاه  پنجمین  با  همزمان  تهران 

شد. برگزار  مقوا  و 
که  داد:  توضیح  همایش،  این  محورهای  درباره  همچنین  ثمریها 

شامل:  موضوعات  در  مقاالتی  پژوهشگران 
فرآوری  و  اصالح  حفاظت،  بیولوژی،  لیگنوسلولزی،  اولیه  مواد 
مکانیکی  تبدیل  لیگنوسلولزی،  اولیه  مواد  شیمیایی  تبدیل  چوب، 
کاربردهای  بسته بندی در صنایع سلولزی،  و  بازیافت، چاپ  چوب، 

در  مجازی  فضای  و  استارتاپ  جایگاه  پایه،  چوب  مصالح  سازه ای 
در صنایع  نوین  فناوری های  کاغذ،  و  اهداف صنعت چوب  پیشبرد 

دادند. ارائه  مبلمان  صنایع  مدیریت،  و  اقتصاد  لیگنوسلولزی، 
اهمیت موضوع علوم و صنایع چوب  به  توجه  با  داد:  ادامه   وی 
کمیته  کشور،  در  کاربردی  و  موثر  رشته  این  ضرورت  و  کاغذ  و 
فرصتی  ایجاد  هدف  با  تا  گرفت  تصمیم  کنفرانس  این  برگزاری 
یافته های  و  دستاوردها  ارائۀ  و  اطالعات  تبادل  برای  مناسب 
دست اندرکاران  و  پژوهشگران  صاحبنظران،  علمی  و  پژوهشی 

کند. برگزار  را  کنفرانس  حوزه،  این 
و صنایع چوب  علوم  اهمیت سازنده  و  نقش  به  اشاره  با  ثمریها   
سخنرانی های  و  مقاالت  همایش  این  برای  داد:  توضیح  کاغذ،  و 
و  اساتید  پژوهشگران،  صاحبنظران،  توسط  بسیاری  علمی 

شد. ارائه  کاغذ  و  چوب  زمینه  در  معتبر  شرکت های  نمایندگان 
افشین  مهندس  سخنرانی ها  این  از  یکی  شد:  یادآور  وی 
عنوان  با  که  بود  توحید  کارتن  مدیرعامل  قائم مقام  پیرجانی، 

ش
گـــزار

چهارمین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ

 برگزار شد
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ضرورت  و  اقتصادی  رقابت پذیری  شاخص  بر  اجمالی  نگاهی 
شد. ارائه  دانشگاه  با  صنعت  ارتباط  بازنگری 

بزرگان،  از  نفر   ۲0 از  همایش  این  در  اینکه  بیان  با  ثمریها 
این  در  گفت:  شد،  تجلیل  صنعت  و  علم  فعاالن  و  پیشکسوتان 
غفرانی،  اعظمی،  علیقلی  ابراهیمی،  قنبر  کرامتی،  علی  از  مراسم 
مهندس  کرامتی،  حسین  همایون،  محمد  عادل،  حداد  مهدی 
محمد  ربیع،  دکتر  روغنی،  ابوالفضل  کرامتی،  احمد  زارعی، 
علی  پورداد،  مهشید  حجازی،  سحاب  ساالری،  جلیل  مدلل، 
علیرضا  و  راشدی  کامبیز  پور،  واعظ  سراج  چگینی،  علی  همتی، 
آن ها  موثر  و تالش های  زحمات  پاس  به  این عرصه  در  همایون، 

شد. تقدیر  کاغذ  و  حوزه چوب  در 
ارسال  دبیرخانه همایش  به  مقاله   90 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
این  از  و  پذیرش  مقاله   4۸ تعداد  داوری  از  پس  گفت:  شد، 
شدند  ارائه  پژوهشگران  توسط  همایش  روز  در  مقاله   6 تعداد 
مقایسه  در  ایران  در  وارداتی  چوب های  قرنطینه ای  »قوانین  که 

هدف  با  قرنطینه  نوآورانه  و  جدید  های  روش  کشورها:  سایر  با 
این  از  یکی  طارمیان  اصغر  دکتر  توسط  چوب«  واردات  تسهیل 
این  در  شده  ارائه  مقاالت  دیگر  به  اشاره  با  بودثمریها  مقاالت 
در  سازی  هوشمند  جایگاه  و  »آینده  مقاله های  افزود:  مراسم، 
استفاده  »قابلیت  غالمیان،  هادی  دکتر  توسط  مبلمان«  صنعت 
فیزیکی-  ویژگی های  اصالح  منظور  به  آمینی  رزین های  از 
سنجی  جرم  »آنالیز  افهامی،  داود  دکتر  توسط  چوب  مکانیکی 
بر  سوخت های  لیگنوسلولزی  بایندرهای  اثرات    )TGA حرارتی  )
فلورسنت  »ویژگی های  و  ابیض  علی  دکتر  توسط  جامد«  زیستی 
نیز  علی  شیخ  حافظه  مهندس  توسط  لیگنوسلولزی«  مواد  طبیعی 

شدند. ارائه  مراسم  این  در 
نواوری  و  دانش  ملی  همایش  پنجمین  نمود  اعالم  ثمریها  دکتر 
دو  در  و  جدید  رویکرد  با   140۲ سال  کاغذ  و  چوب  صنعت  در 

شد. خواهد  برگزار  کاغذ  و  چوب  مجزا  بخش 
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ت علمی
مقاال

پژمان رضایتی چرانی
عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی صنایع سلولزی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان 

پرکننده ها در کاغذسازی )قسمت سوم(
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ایـنـفـوگـرام

علی بقایی

Ali.Baghaei@aut.ac.ir  -  دکتری مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اینفوگرام صنعت سلولز )بخش اول(

در سلسله آماری که از این پس در نشریه صنعت سبز سلولز منتشر خواهد شد، صنعت خمیر، کاغذ و مقوا به روایت آمار بررسی خواهند شد تا   
دیدگاه جامع و کاملی در اختیار عالقه مندان به این حوزه قرار دهد.

در این بخش از هر شماره نشریه، نمودار و تصاویر بیانگر اطالعات بوده و متن های کوتاه صرفا انتقال اطالعات را تکمیل می نمایند.

                                  حجم تولید جهانی کاغذ از سال 2008 تا 2018 )به 1000 تن(

نمودار آورده شده رشد قابل توجه در حجم تولید کاغذ را نشان  می دهد. چین و ایاالت متحده آمریکا دو کشور بزرگ تولید کننده کاغذ در 
جهان هستند. در حالی که تولید کاغذ در ایاالت متحده در دهه های اخیر رو به کاهش بوده است، تولید کاغذ در چین به شدت افزایش یافته و 
در سال ۲0۲0 به 117 میلیون تن رسیده است. این تقریبًا دو برابر تولید ایاالت متحده در آن سال بود. در حال حاضر چین بزرگ ترین تولیدکننده 

کاغذ در جهان است.
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صنعت کاغذ چگونه تغییر کرده است؟

صنعت کاغذ در دهه های اخیر به دلیل تغییر در رفتار مصرف کننده و افزایش روند دیجیتالی شدن جهان، شاهد تغییرات قابل توجهی بوده است. 
تنها در ۲0 سال گذشته، کاغذ روزنامه 1۲ درصد از تولید جهانی کاغذ و مقوا را تشکیل می داد، اما انتقال به پلتفرم های رسانه های دیجیتال 
باعث شد سهم آن از تولید جهانی به کمتر از 4 درصد کاهش یابد. کاغذهای چاپ و تحریر نیز تأثیر منفی داشته اند، به طوری که تولید جهانی 

ساالنه این نوع کاغذها از سال ۲010، به میزان ۲5 درصد کاهش یافته است. 
در مقابل، کاغذ بسته بندی در عصر دیجیتال، به ویژه از زمان رونق تجارت الکترونیک، پیشرفت کرده است. به عنوان مثال، تولید ساالنه کارتن 
های کنگره دار ، که نقشی محوری در تجارت الکترونیک ایفا می کند، در دهه گذشته تقریبا 30 درصد افزایش یافته است و اکنون 43 درصد 
از تولید جهانی کاغذ و مقوا را تشکیل می دهد. انتظار می رود تقاضا برای کارتن های کنگره دار در دهه آینده به رشد خود ادامه دهد و به ۲۲1 

میلیون تن برسد )افزایش 30 درصدی نسبت به میزان سال ۲0۲0(.

                  حجم تولید کاغذ و مقوا در کشورهای بزرگ از سال 2009 تا 2018 )به 1000 تن(
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افتخاری دیگر با دستان توانمند صنعتگران ایرانی حوزه تولید کاغذ و مقوای کشور رقم خورد . پس از مدتی وقفه در تولید کاغذ چاپ و تحریر 
و کمبود کاغذ برای کتب درسی و نیاز به واردات انواع مقوا برای انواع کتاب ها و مجالت ، اینک با همت و تالش شبانه روزی تولیدکنندگان 
داخلی بخش عمده ایی از کتب درسی به همراه جلد کتب با دستان توانمند صنعتگران داخلی تولید و از این پس در دستان دانش آموزان این مرز 

و بوم کتابهای تولید داخل را مشاهده می کنیم.
با آغاز به کار دولت سیزدهم و عزم جدی مبنی بر کاهش واردات کاغذ تحریر و احیای تولید داخل و تالش تولید کنندگان کاغذ و مقوای کشور 
، امضای قرارداد همکاری بین  وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم با شرکت چوب و کاغذ مازندران مبنی بر تحویل 30 هزار تن کاغذ برای 
چاپ کتب درسی سال آینده منعقد گردید.، با امضا این قرارداد امیدها به تولید باکیفیت و خودکفایی در کاغذ تحریر افزایش یافت و این آغاز راهی 
روشن برای تولید داخل می باشد. .در راستای کمک به حوزه نشر کشور، تفاهم نامه تامین 7000 تن کاغذ چاپ و تحریر با خانه کتاب و ادبیات 

ایران به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با شرکت چوب و کاغذ مازندران به امضا رسید. 
در خبری دیگر شاهد انعقاد تفاهم نامه جداگانه ای مابین شرکت راشاکاسپین ایرانیان و وزارت آموزش و پرورش برای تولید صد در صدی مقوای 
جلد کتب درسی هستیم و منبعد با تولید انبوه انواع مقوا قابل استفاده در جلد کتب و نشریات ، جلد کلیه کتب درسی از مقوای ایرانی تولید داخل 

و باکیفیت تامین خواهد شد.
تا پیش از این ،  کل حجم مورد نیاز مقوای کتب درسی از خارج از کشور و از طریق واردات تامین میشد که اکنون این وابستگی از بین رفته 
است.  تا امروز 70 درصد نیاز آموزش و پرورش به کاغذ چاپ و تحریر و صد در صد نیاز مقوای کتب درسی و کمک آموزشی توسط این دو واحد 
تولیدی توانمند تامین گردیده است . تحقق شعار تولید ، در این سال مبین این نکته است که با مانع زدایی و پشتیبانی از تولید داخلی  و با اعتماد 

به تالشگران ایرانی و تکیه بر توان داخل همواره زمینه های قطع وابستگی به واردات  بیش از پیش فراهم خواهد شد . 

توانستیم

افتخاری دیگر با دستان توانمند صنعتگران ایرانی حوزه تولید کاغذ و مقوای کشور 

ش
گـــزار
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به همت واحد آموزش شرکت صنایع کاغذ پارس و در راستای بهبود و 
افزایش مهارت و اطالعات پرسنل خط تولید و با محوریت کمیسیون آموزش 
ایران دوره های آموزشی »روش ها  سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای 
و  کاغذ«  الیاف  مورفولوژی  با  ،«آشنایی  کاغذ«  خمیر  تهیه  فرایندهای  و 
»فیزیک و مکانیک خمیرکاغذ« به ترتیب در مورخ ۲9، 30 و 31 مردادماه 

جاری در محل سالن جلسات کارخانه کاغذ پارس برگزار شد.در طول این 
سه روز آقای دکتر اسدپور به نمایندگی از سندیکا مسئولیت آموزش سه دوره 
را بر عهده داشتند که با استقبال بسیار خوب شرکت کنندگان در دوره مواجه 
و  آگاهی  افزایش  بر  عالوه  صنعت  در  آموزش  استمرار  با  بودیم.امیدواریم 

دانش کارکنان ، بتوانیم علم روز را در صنایع جاری نماییم.

برگزاری دوره های آموزشی در کارخانه کاغذ پارس 
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تولیدکنندگان  سندیکای  معنوی  حمایت  و  حضور  با  نمایشگاه  این 
کاغذومقوای ایران و برخی دیگر از تشکل های علمی و اقتصادی مرتبط 
برگزار گردید . حضور برخی از فعالین صنعت با بازدید هیات های تجاری 
از کشورهای همسایه و بازدیدکنندگان تخصصی رویکرد کامال تخصصی 
همراه گردید و از این بابت تمایز قابل توجهی را ایجاد کرده بود. اطالعات 

فیزیکی و محتوایی این نمایشگاه بدین شرح بود:
محل برگزاری :مرکز نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

تاریخ :8 الی 11 شهریور 
برگزارکننده: شرکت برساز رویداد پارس
A4-A5 فضاهای تحت پوشش: سالن

فضای کلی نمایشگاه: 15 هزار متر مربع
زمینه فعالیت نمایشگاه : انواع چاپ، خدمات و تکنولوژی های چاپ، 
بسته بندی های منعطف، کاغذ، کارتن و ورق، جعبه سازی، ماشین آالت 
صنعت چاپ، بسته بندی و کارتن سازی، ماشین آالت بسته بندی و فرآوری 

صنایع غذایی و دارویی

اطالع رسانی  داخلی :
کرج  گرمدره،تهران  کرج  تهران  درمسیرهای  بیلبورد   ۸ سانی  -اطالع 
شرقی،بزرگراه  ابراهیمی  پل  غربی،آزادگان  ابراهیمی  پل  فردیس،آزادگان 
امام رضا قبل از آقانور غربی،بزرگراه امام رضا قبل ازآقانور شرقی،عوارضی 

قم به تهران ،عوارضی تهران به قم
-اطالع رسانی گسترده در بیش از 10 رسانه دیجیتال مرتبط با صنعت 

چاپ وبسته بندی
-ارسال بیش از 65 هزار پیامک

-برگزاری نشست های متفاوت با دفتر کل چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد 
سازان  ماشین  انجمن  و  ایران  مقوای  کاغذو  سندیکای  ،روسای  اسالمی 

صنایع غذایی ایران 
-حضور به عنوان غرفه دار نمایشگاه کارتن سئول دوهفته قبل نمایشگاه  

جهت جذب بازدیدکننده متخصص
-انتشار تیزر نمایشگاه در تلویزیون های شهری برخی استان ها همچون 

اصفهان و مشهد 

چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری با موفقیت و 
پس از دو سال وقفه بدلیل شرایط شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

گزارش نمایشگاه چاپ و بسته بندی و فرآوری  
 Ipap & pacprocess   1401

ش
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اطالع رسانی خارجی:
- اطالع رسانی در بعد بین المللی جهت دعوت از بازدیدکننده متخصص

معرفی  در سلیمانیه جهت  ایران  با جناب شوشتری سرکنسول  - جلسه 
نمایشگاه و دعوت از بازدیدکننده متخصص

- جلسه حضوری  با مدیران ارشد وزارت صنعت معدن عراق و اربیل 
خدمات ویژه این نمایشگاه: 

ایران  چاپ  ادواری صنعت  های  برترین  به  رایگان  پاویون  اختصاص   -
جهت معرفی توانمندی های  شرکت های تراز اول حوزه چاپ به هیات 

های تجاری خارجی 
- اختصاص ۸ اتوبوس به استان های قم ،اراک، ا صفهان، همدان و البرز 
به صورت کامال رایگان جهت حضور چاپخانه داران برای بازدید از نمایشگاه 

- تهیه و تولید 5 تیزر تخصصی  متناسب با سکتورهای نمایشگاه 
- ایجاد اولین پاویون تخصصی فلکسیبل پکیج ایران در این نمایشگاه 

- حضور و دعوت بیش از 110 بازدیدکننده متخصص خارجی ریجستر 
کردستان،  اقلیم  عمان،  عراق،  افغانستان،  پاکستان،  کشورهای  از  شده 

قزاقستان،ازبکستان،تاجیکستان، قرقیزستان و روسیه

 برنامه های جانبی نمایشگاه :
- برگزاری نشست های تخصصی بین روسای انجمن ها و اتحادیه های 

با لیدر های هیات های در سکتور های تخصصی ایشان
- برگزاری جلسات B2B بین شرکت ها و هیات ها حاضر در نمایشگاه 

- برگزاری هفته چاپ توسط انجمن علمی و فناوری چاپ ایران در چها 
روز نمایشگاه

- برگزار کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه چاپ

رضایت  از  حاکی   ، نمایشگاه  در  کنندگان  از شرکت  آمده  بعمل  ارزیابی 
باالی مشارکت کنندگان ، غرفه داران و بازدید کنندگان ایرانی و خارجی 
بود .  امید است با تمهیداتی که برای سنوات آینده پیش بینی گردیده است 
شاهد حضور شرکت های بزرگ و فعال در زمینه تولید محصوالت بسته 

بندی و چاپ در این رویداد تجاری بین المللی  باشیم.

روابط عمومی شرکت برساز رویداد پارس
مجری برگزاری نمایشگاه
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مقــــــاله

نشاسته کاتیونی جزو نشاسته های اصالح شده طبقه بندی می شود. عمده 
استفاده این نشاسته در بخش wet-end فرآیند کاغذسازی می باشد.

از آنجایی که نشاسته خام نیز می تواند در این بخش استفاده شود ولی 
نشاسته  مثبت،  بارهای  داشتن  دلیل  به  باشد.  می  ارجح  کاتیونی  نشاسته 
کاتیونی به سهولت جذب فیبرهای سلولزی و فیلرهای با بار منفی می شود. 
در نتیجه اتصال بین این اجزاء زیاد می شود و در نتیجه استحکام کاغذ و 

همچنین حفظ فیلر و ذرات کوچک در ساختار کاغذ افزایش می یابد.
مزایای نشاسته کاتیونی در صنعت کاغذسازی

از خمیر  مقاومت کاغذ، دفع سریعتر آب  افزایش  باعث  کاتیونی  نشاسته 
کاغذ، حفظ فیلر و الیاف و در نتیجه کاهش آلودگی پساب و همچنین بهبود 
حین  کاغذ  پارگی  احتمال  کاهش  باعث  همچنین  شود.  می  کاغذ  کیفیت 

عملیات آبگیری و در نتیجه کاهش توقف های خط حین تولید می شود.
مکانیسم:

فیبرهای سلولزی در آب دارای بار منفی می شوند که این امر به دلیل 
گروه های یونیزه شده و همچنین حضور لیگنین باقی مانده بر سطح فیبرها 
می باشد. هنگامی که نشاسته کاتیونی اضافه می شود، در کنار پیوندهای 
هیدروژنی، چندین پیوند دیگر )ویژگی الکترواستاتیکی( ایجاد می شود. این 
امر منجر به ایجاد یک پل می شود که به صورت انعقاد خود را نشان می 
دهد. بسته به دوز، قدرت بار کاتیونی و حضور نیروهای برشی، نتایج مختلفی 

می تواند حاصل شود:
- پیوندهای بیشتر منجر به مقاومت مکانیکی بهتر )مقاومت به بِرست، 

مقاومت به کشش، مقاومت سطحی و ...( می شود.
- فیلرها و ذرات ریز در ساختار کاغذ بهتر حفظ می شود که این به نوبه 

خود باعث کاهش BOD و COD پسآب می شود.
- به دلیل ایجاد لخته های بزرگ، آب راحت تر از خمیر کاغذ جدا می 

شود. 
پارامترهای اثرگذار بر فرآیند و کیفیت کاغذ نهایی:

الف ( میزان آلوم: در آهار زنی اسیدی، به منظور رسوب رزیِن آهار زنی 
بر فیبرها، از آلوم استفاده می شود. هنگامی که فیبرها با یون +Al3 اشباع 
می شوند، بار منفی خود را از دست می دهند و خنثی خواهند شد. در نتیجه 
فیبرها تمایل خود به جذب نشاسته کاتیونی را از دست خواهند داد. معمواًل 
در غلظت 2% از یون +Al3، نشاسته کاتیونی به سختی در ساختار خمیر 

کاغذ باقی می ماند.

ب ( PH : در pH های باال، نشاسته کاتیونی بار خود را از دست می دهد. 
در صورتی که pH خمیر کاغذ از اسیدی به سمت خنثی شیفت پیدا کند، 
در آن صورت باید از نشاسته کاتیونی با درجه جایگزینی باالتر استفاده کرد.
ج ( حضور مواد آنیونی حل شده: حضور مواد آنیونی در خمیر کاغذ باعث 
به صورت  معمواًل  آنیونی  مواد  این  کاتیونی می شود.  نشاسته  اثر  کاهش 
از طرف  اما  شوند.  می  فرآیند  وارد  کارتن  بازیافتی  کاغذهای  از  ناخالصی 
دیگر، هنگامی که ناخالصی های آنیونی بر روی فیبرهای سلولزی چسبیده 
کاتیونی  نشاسته  و  فیبر  بین  اتصال  صورت  این  در  لیگنین(  )مانند  باشند 

تقویت می شود.
پاالیشگاه غالت زر یکی از بزرگترین پاالیشگاه های غله در خاورمیانه 
می باشد که با فرآوری روزانه هزاران تن ذرت، انواع محصوالت از جمله 
انواع نشاسته های مورد مصرف در صنایع کاغذسازی و غذایی را تولید می 
انواع  تولید  قطب  به  نشاسته،  تولید  کارخانه  احداث  با  مجموعه  این  کند. 
نشاسته در منطقه تبدیل شده است و با تولید نشاسته های مورد نیاز صنایع 
کاغذسازی، عالوه بر کاهش ارزبری، باعث سهولت دسترسی صنایع به انواع 

نشاسته ها نیز شده است. 

نویسنده: دکتر میالد پرو - کارشناس تحقیق و توسعه پاالیشگاه غالت زر

نشاسته کاتیونی
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نوع تولیداتشماره تماسنام مدیر عاملنام شرکتردیف

کاغذ شبه کرافت از ضایعات88848430آقای راسخ افرنگ نور1

تولید رنگ کاغذ سازی 88010477آقای ساکت الوان ثابت 2

کاغذ تست الینر 01144782071آقای کاظمی آمل چوکا 3

تولید مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا 88041547آقای حسینی اصفهان بدر 4

سفره کاغذی ،ظروف یکبار مصرف کاغذی ،خدمات برش 88775844آقای امیدیآینده اندیشان رادینا 5
و بسته بندی کاغذ 

مقوای دوبلکس88828580آقای کیخسروی خمیرو کاغذ اترک6

انواع دستمال ) تیشو ( 88758368آقای یعقوبیآوا سلولز 7

کاغذ فلوتینگ04436523597آقای گلشن دوست بهسازان صنعت خوی 8

کاغذ کرافت 07144454525آقای واعظ پور کاغذ بیدستان 9

شبه فلوتینگ03132756203آقای صلصالبه کاغذ اصفهان 10

کاغذ فلوتینگ04442323214آقای محمدنژادکاغذ سازی بنیامین 11

کاغذ روکش شده ) جهت ظروف یکبار مصرف (88109092آقای عطاریان پیشرو کاغذ نگار پارس 12

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای و فلوتینگ 01132022982آقای احمدی پویاایش مازند 13

خمیر مواد سلولزی برای قالب گیری مواد غذایی و بهداشتی 88504285آقای فداییپارس طبیعت سلولز 14

کاغذ شبه کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 04132886955آقای قیچی ساز پاک رول جام 15

کاغذ مخصوص ساخت صافی 86070334آقای فتحعلی خانیپارس تاپکو 16

کاغذ کرافت ، کاغذ سفید و کاهی ، کاغذ تحریر  05133210468آقای جعفریپارس کاغذ مشهد 17

کاغذ کاربن لس 22011038آقای سحرخیزپوشش کاغذ البرز18

کاغذ چاپ و تحریر از باگاس ، فلوتینگ از کاغذ باطله ، 88735376آقای روغنی گلپایگانیصنایع کاغذ پارس 19
کاغذ جهت ظروف یکبار مصرف کاغذی

فلوتینگ از کاغذ باطله- ورق کارتن چند ال 05134690026آقای مفیدی پارت پاپیروس 20

کاغذ غیر قابل نفوذ در مقابل چربی، کاغذ مخصوص 05134693444آقای باالزاده پارت سلولز فریمان 21
ساخت صافی ،مقوای مخصوص هسته ترانس

کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاغذ و مقوا 44666297-011اقای رحمانی پارس کاغذ آمل 22

دستمال کاغذ جعبه ای ، کاغذ توالت ، دستمال       88516799آقای بصیری پارسیان حریر البرز 23
حوله ای کاغذی

کاغذ فلوتینگ ،کاغذ و مقوای الینر یک رو سفید، کاغذ 05131532آقای ابراهیم زاده پردیس کاغذ پاژ و پارسیان 24
و مقوای کرافت یک رو سفید

کاغذ و مقوای تست الینر ، کاغذ مقوای الینر سفیده 26645794آقای سلیمانیپیشگامان صنعت کاغذ 25
نشده 

سندیکا
ضای 

اع

بانک اطالعات اعضا سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران
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کاغذ و مقوای الینر قهوه ای ، فلوتینگ از کاغذ باطله 01134759653آقای فالحتی پارس کاغذ نکا 26

واردات اقالم پوششی و قطعات یدکی ماشین کاغذ 88102335آقای طهرانی پارسه فرساد آریا 27

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ،فلوتینگ از کاغذ باطله44661893-011آقای نوابیپاژ سلولز آریا 28

تامین و تولید مواد شیمیایی ، رنگ ، تجهیزات و اقالم 86058220سرکار خانم جهاندیدهپتروهگزان تجارت بین الملل 29
پوششی کاغذ سازی

واردات اقالم پوششی ، قطعات یدکی ماشین کاغذ03432437936آقای جهانشاهیتدارک صنعت کاغذ کرمان 30

کاغذ چاپ و تحریر88715301آقای نیک نژاد چوب و کاغذ مازندران 31

کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای 66091756آقای کاظمیچوب و کاغذ ایران ) چوکا ( 32

کاغذ و مقوای تست الینر 08134586262آقای رنجبراندیانا کاغذ همدان 33

انواع ماشن آالت کاغذ سازی 44477864آقای حضرتی دینامیک پایش آذربایجان 34

کاغذ فلوتینگ 04433744872آقای زندیش زرین برگ ارومیه 35

02141248آقای پایداری راشا کاسپین ایرانیان 36
کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ،فلوتینگ از کاغذ 

باطله ،کاغذ و مقوای الینر یک رو سفید ،کاغذ و مقوای 
کرافت الینر قهوه ای 

34208190-041آقای صیامی پیشگام مکاترونیک صنعت کارا37
سایز پرس کاغذ سازی،انواع خشک کن کاغذ به جز 

خشک کن کاغذ تیشو ،انواع فوردینیر کاغذ سازی انواع 
هدباکس کاغذسازی.

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ، مقوای دوبلکس، 66596425آقای کرامتی دنا سلولز 38
کاغذ و مقوای الینر یک رو سفید

پر اکسید هیدروژن88516799آقای بصیری  نیکان پایش البرز 39

کاغذ روکش شده ، کاغذ سایز شده از کاغذ گرید کپی  88727807آقای مقدم  تجارت پردازان بهاران 40

گروه صنعت سلولزی تامین 41
 انواع کاغذ بسته بندی ، تیشو ، پوشک ، نئوپان ،        88694274آقای نصرالهی گستر نوین )تاسیکو(

ام دی اف

مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع کاغذ سازی 88990897آقای نوری سوبرارزین 42

ورق کارتن چند ال 02832884009آقای فرزانه سبالن سلولز 43

کاغذ فلوتینگ ، تست الینر و کرافت از ضایعات کاغذ و 03532725921آقای رحیم پوران سپهر کاغذ یزد 44
مقوا 

فلوتینگ از کاغذ باطله 03153300090آقای اسکندری پویا کاغذ سپاهان 45

کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای 03532721685آقای دهقان سیمین کاغذ یزد 46

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای 03152374570سرکار خانم شیداییسایان گستر ایرسا 47

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ، فلوتینگ از کاغذ 03132227456آقای عکاف زاده سپهر کاغذ اسپادانا 48
باطله ، کاغذ و مقوای الینر قهوه ای 

یکاطراحی و ساخت ماشین االت کاغذ سازی 04134219081آقای حبیب زاده شیمی پژوهش صنعت 49
ند
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خمیر کاغذ از باگاس ،کاغذ جهت ظروق یکبار مصرف 88749701آقای محمد جواد مقدمکاغذ ومقوای دیبای شوشتر50
کاغذی ،کاغذ چاپ و تحریر از باگاس

کاغذ کاربن لس ، کاغذ پشت چسب دار ، فرم های رایانه 33994542آقای حاجیان  کاغذ گستران جم 51
ای بهم پیوسته 

کاغذ فلوتینگ از ضایعات 01132633952آقای احمدی کاغذ سازی احمدی 52

03537272645آقای مومنین کاغذ کار کسری 53
کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ،کاغذ کرافت و شبه 

کرافت، فلوتینگ از کاغذ باطله ،خدمات برش و بسته 
بندی 

تولید مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا03134620755آقای صافی کاغذ و مقوای صافی 54

کاغذ فلوتینگ و کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 03433386124آقای ساالری کاغذ و مقوای کرمان 55

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ، فلوتینگ از کاغذ 88300570آقای اسفندیاری صنایع کاغذ سازی کاوه 56
باطله ، کاغذ و مقوای الینر قهوه ای 

کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاغذ و مقوا 03153323243آقای جبروتیان کاج سلولز سپاهان 57

مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا 03133690182آقای صلصال کاغذ سازی صلصال 58

فلوتینگ از کاغذ باطله 03537283870آقای مهرداد کیان آریانا کویر یزد59

کاغذ مقوای تست الینر قهوه ای 02634483347آقای امین پور کاغذ کار کاسپین 60

کاغذ تست الینر ، فلوتینگ ، الینر42318000آقای گیوه چی کاغذ پاپیروس کاوه61

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ،کاغذ چاپ و تحریر از 88738285آقای جوکار گلستان کاغذ پرشیا 62
ضایعات کاغذ و مقوا ، کاغذ و مقوای الینر یک رو سفید 

کاغذ های بهداشتی )تیشو(26645794آقای عباسی گلپونه پارس63

کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 08132355434آقای حاتمی لوح زرین مالیر 64

شانه تخم مرغی ، مقوا 66940865آقای عبدی مقواسازی شرق 65

تولید فلوتینگ و کرافت 03145836493آقای صلصالمیثم کاغذ 66

کاغذ و مقوای تست الینر یک رو سفید ،فلوتینگ از کاغذ 03532721097آقای ساالری مدرن کاغذ صنعت سبز 67
باطله ،کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای 

کاغذ توالت و.... ) انواع تیشو ( 42354000آقای ابول نژادیان مارینا سان 68

تولید ورق و ظروف مقوایی 69
کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 05143268344آقای موسوی نیشابور 

تست الینر و فلوتینگ56547758آقای مومنی مهر آئین پارس70

کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 02334553366آقای طبیب زاده کاغذ نیل گرمسار 71

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ،فلوتینگ از کاغذ 07143417071آقای واعظ پور نگین کوثر پارس 72
باطله ، کاغذ و مقوای الینر قهوه ای 

فرم های رایانه ای بهم پیوسته ،خدمات برش و بسته 88593234آقای زمانی نوین پیوست پاسارگاد73
بندی کاغذ 
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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(:

400,000  تومان

  480,000  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: نام:

شهرستان: شهر: استان :
آدرس :

حساب بانک سپه به شماره 1713009۲960۸ به نام "سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران"

آخرین مدرک تحصیلی: محل تولد :

تلفن ثابت:  فکس :

شــماره شــبا بانک سپه IR6701500000001713009۲960۸ به نام "سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران"

زمینه فعالیت: نام شرکت :

موبایل: کد پستی :
ایمیل :

نشانی: تهران، یوسف آباد، نبش پنجاه و هشتم، شماره 4۲۲، طبقه اول، واحد 4 
info@skmiran.ir :تلفن: ۸۸607۸99-0۲1  نمابر: ۸۸031914-0۲1  ایمیل





یک   )union انگلیسی:  )به  یونیون  یا  صنفی  اتحادیه  یا   )Syndicat فرانسوی:  )به  سندیکا 
این  برای  که  است  حقوقی  افراد  یا  اقتصادی، شرکت ها  بنگاه های  افراد،  از  خودگردان  تشکیالت 

متشکل می شوند تا منافعی که در آن سهیم هستند را ارتقاء دهند. 

منبع : ویکی پدیا




