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ابوالفضل روغنی گلپایگانی

کاغذ چاپ و تحریر یکی از موضوعات مهم و داغ کشور است.دولت 
سیزدهم در هنگامی که کمپین های تبلیغاتی خود را راه اندازی کرده 
بود در چند گردهمایی تبلیغاتی اعالم نمود که مشکل کاغذ را حل خواهد 
نمود و کاغذ را به خودکفایی خواهد رساند. این موضوع کاغذ هم از مناظر 
مختلف قابل تحلیل است اما واقعیت بازار چیز دیگری است ، با  استناد به 
آمار و اطالعاتی که در داخل کشور موجود است در ده سال گذشته بیش 
از 250 هزار تن واردات در این زمینه وجود داشته است.البته در برخی 
سالها تا 340 هزار تن هم واردات وجود داشته است که این عدد بسته به 
شرایط کشور باال و پایین بوده است .پس اگر از این منظر به این موضوع 
خودکفایی نگاه شود ما هرگز و یا حداقل تا ده سال آینده به خودکفایی 

نخواهیم رسید.
اگر بخواهیم به ظرفیت های موجود در کشور نگاهی بیاندازیم پتانسیل 
های کشور شامل چوب و کاغذ مازندران، کاغذ پارس، دیبای شوشتر، 
کاغذ تبریز، کاغذ زاگرس، پارس کاغذ مشهد می باشد که اگر همه این 
واحدها بطور تمام ظرفیت مشغول فعالیت باشند حدود 130-140 هزار 
تن می توانند تولید داشته باشند پس این ظرفیت در حال حاضر در کشور 

وجود دارد البته در صورت حل موانع و مشکالت تولید در این بخش خاص 
میتوان تاحدودی برای آینده برنامه ریزی کرد.

وزارت ارشاد ،دیدگاه دیگری دارد و البته این دیدگاه مورد تایید بنده نیز 
می باشد که از منظر خاصی کامال درست است.تحلیل این است که حدود 
30هزار تن کاغذ برای چاپ و نشر در کشور مورد نیاز است و حدود 40 
هزار تن هم برای کاغذهای مورد نیاز کتب آموزش و پرورش که مجموع 
آن کاغذ تحریر مورد نیاز کشور است.البته در این دیدگاه کتب کمک 
آموزشی ، کاغذپرینتر یا A4 ، کاغذهای مورد استفاده برای لمینیت و 
کاغذهایی از این دست را در محاسبه لحاظ نمی کنند.اگر صرفا کاغذ 
مورد نیاز انتشارات و کتاب های درسی مورد نظر باشد با ظرفیتی حدود 60 
هزار تن امکان این را داریم که تولیداتمان را به مرحله خودکفایی برسانیم 
و درصورت اندکی حمایت )تاکید می کنم اندکی حمایت( به این موضوع 
خواهیم رسید که البته این نیازمند ان است که کارخانجات داخلی بازسازی 
و نوسازی شوند ، تامین منابع صورت پذیرد و حمایتهای الزم از صنعت 
تولید کاغذ بشود تا بتوانیم به این مرحله برسیم.این موضوع تا زمان پایان 
دولت سیزدهم کامال امکانپذیر است و از منظر ظرفیت کاغذ مورد نیاز نشر 
و کتب درسی به خودکفایی خواهیم رسید ولی اگر از منظر 250 هزار تن 
بخواهیم بنگریم باید بگویم که این خودکفایی امکان پذیر نیست چون 
فاصله بسیار زیادی وجود دارد.البته بنده این موضوع را تایید و تاکید می 
کنم که کاغذ مورد نیاز کشور ما حداکثر 100 هزار تن می باشد و مابقی 
آن کاغذهایی است که با ارز دولتی و ارزان قیمت وارد کشور شده و صرف 
موارد غیر ضروری می شود بطور مثال لمینیت، جعبه شیرینی ، کاغذ 
ساندویچ و این قبیل مواردی که اصال مورد نیاز ضروری کشور نیست و 
بنابراین ما تا مرز خودکفایی 100 هزار تن فاصله زیادی نداریم و در صورت 
حمایت دولت و مجلس از بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و در اختیار 
قرار دادن تسهیالت ارزان قیمت این شرکتها توانایی بسیار خوبی برای 
تولید کاغذ تحریر دارند.بطور مثال کاغذ پارس و یا چوب وکاغذ مازندران و 
همچنین کاغذ زاگرس که در صورتی که دولت بتواند تسهیالتی در اختیار 

دولت سیزدهم به کاغذ تحریر و موضوع بسته بندی به عنوان فرصت نگاه کند.

سـر مقالــه
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کاغذ زاگرس قرار دهد که این شرکت بتواند خط خود را راه اندازی نماید 
قطعا به چرخه تولید خواهند پیوست.

حاال یک سوال بوجود می آید که آیا کشور ما قادر است تمام این نیاز 
280 هزار تنی را تولید نماید؟ باید بگویم در حال حاضر خیر.آیا اصال 
ظرفیت و مزیت تولید کاغذ تحریر در کشور وجود دارد ؟ باز هم پاسخ 
خیر است.دلیلش هم آن است که مواد اولیه ، آب، برق و زیرساختهای 
مورد انتظار در کشور برای تولید کاغذ تحریر تاسقف 300 هزار تن وجود 
ندارد. مشکل بعدی که در داخل کشور وجود دارد و باید حتما رفع گردد 
این است که در حال حاضر کاغذ تحریر چهار متولی در کشور دارد.وزارت 
ارشاد، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به 
عنوان مصرف کننده و وزارت صمت  بعنوان متولی صنعت ، الزم است 
نخست بین وزارتخانه های کشور هماهنگی و وحدت رویه بوجود آید .از 
طرفی هم در کشور همیشه کارهای هم عرض زیادی انجام می شود که 
زیرساخت های اطالعاتی خوبی برایش وجود ندارد.مثال در حوزه معاونت 
اول ریاست جمهوری ، کارگروه کاغذ تشکیل شده که مهترین رکن آن 
در واقع سندیکا یا بخش خصوصی می باشد که می توانند از نظرات آن 
استفاده کنند و مطالب الزم را به عنوان اطالعات پایه ایی به این کارگروه 
ارائه بدهد ولی متاسفانه تا به امروز هیچ دعوتی از طرف این کارگروه از 
سندیکا بعمل نیامده است. مشخص است در این کارگروه کاغذ که عوامل 
دولت در آن گرد هم می آیند طبیعتا نمی توانند واقعیت های بازار و جامعه 
را دقیقا رصد کنند چون امارهای موجود و با آنچه که در واقعیت  بازار در 
حال انجام است تفاوت زیادی دارد و این فاصله بسیار زیاد است.بطور 
مثال بنده امروز در یک مصاحبه رادیویی با دو نفر از مقامات دولتی حضور 
داشتم که در این مناظره نه من زبان آنها را می فهمیدم و نه آنان زبان 
بنده را و آمارهای ارائه شده از سوی این عزیزان بطور میدانی اشتباه بود 
چون این دوستان بر روی کاغذ و براساس منابع موجود اظهار نظر می کنند 
ولی ما بصورت میدانی و عملیاتی صحبت می کنیم بنابراین آمار میدانی 
واقعی تر از آمار کالسه بندی شده است.بطور مثال دومیلیون و هشتصد 
هزار تن مجوز کاغذ صادر شده که این واقعا صرفا برروی کاغذ است ولی 
اینکه در واقعیت چه میزانی در حال تولید است اطالعاتی است که صرفا 
سندیکا بر آن مشرف و آگاه است و حتی برخی آمارهایی که در وزارتخانه 
وجود دارد آمارهای قابل اتکایی نیست.در هر صورت کاغذ تحریر به دلیل 
اهمیتی که هم از لحاظ فرهنگی و هم به دالیل رشد و توسعه اقتصادی 
و نقش در GDP دارد مورد توجه بوده و از طرفی مقام معظم رهبری هم 

همواره تاکید بر سروسامان بازار کاغذ داشتند .مجلس نیز تالش زیادی 
داشتند که این سازماندهی را انجام دهند و این کار سالهاست که در کشور 
آغاز شده است اما اگر بخواهیم به نقطه واحد و با وحدت رویه برسیم هنوز 
فاصله زیادی با این نقطه داریم.بنابراین باید حتما به عنوان یک فرصت 
در دولت سیزدهم به آن نگاه کنیم .دولت عزم بر حمایت از تولید کاغذ 
دارد و همچنین وزارت ارشاد هم در این زمینه بسیار فعال است و شخص 
آقای وزیر ارشاد بسیار بیشتر از وزارت صمت در حال سرکشی و بازدید 
از واحدهای کاغذ تحریر است و می توان گفت شخص وزیر ارشاد تقریبا 
تمام این واحدهای کاغذ تحریر را بازدید نموده است و معاون ایشان جناب 
آقای احمدوند  بازدیدهای بسیاری از این واحدها داشتند ولی تاکنون یکبار 
هم وزیر صمت از کارخانه های کاغذ جز یکی از آنها که آن واحد هم 
اصال کاغذ چاپ و تحریر تولید نمی کند بازدید ننموده است و تاجایی که 
بنده مطلع هستم در حوزه کاغذ چاپ و تحریر وزیر صمت از هیچ واحد 
تولیدی بازدید ننموده است.و این نکته حائز اهمیت است که وقتی وزارت 
صمت متولی این امر است الزم است این وزارتخانه وقت بیشتری نیز در 
این زمینه بگذارد البته شایان ذکر است که در حد مدیران کل در وزارت 
صمت تالش بسیاری در حال انجام است و سرکار خانم ابروفراخ تالش 
بسیاری در این زمینه دارند ولی در سطح وزیر خیر. جناب آقای اسماعیلی 
وزیر محترم ارشاد شخصا تمام کارخانه های کاغذ تحریر را بازدید نموده 
اند و زمان بسیاری را برای حل مساله کاغذ در نظر گرفته است و اینجانب 
شخصا حداقل دوبار در رابطه با موضوع کاغذ چاپ و تحریر با ایشان جلسه 
داشتم ولی تاکنون  هیچ جلسه ای با وزیر صمت در رابطه با موضوع کاغذ 
تحریر برگزار نشده است. مجددا تاکید میکنم من حداقل دوبار باشخص 
وزیر ارشاد وبطور متوسط هر 45 ورز یکبار با آقای احمدوند معاون ایشان 
جلسات مستمر دارم که با هم مشورت داریم و حتی در مواردی باهم 
اختالف نظراتی هم داریم ولی ایشان حرفهای مارا می شنود و در تصمیم 
گیری ها لحاظ می کنند و انصافا در حوزه کاغذ حال تالش هستند  اما 
از وزارت صمت انتظار بیشتری به عنوان متولی صنعت وجود دارد که 
متاسفانه این تالش ضمن تشکر از همه تالشهای خانم دکتر ابروفراخ در 
روند وزارت صمت دیده نمی شود ولی شخص وزیر هیچ تالش مستقیمی 
تاکنون در این زمینه نداشته اند که مثال آن عدم بازدید ایشان از کارخانه 
های کاغذ تحریر است که با وجود گذشت زمان دوسال از دوره فعالیتشان 

هیچ واحد تولیدی در این زمینه را بازدید نکردند.
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به بهانه برگزاری نمایشگاه آینده چاپ ایران
گفتگو با آقای بابک عابدین 

پیشینه حضور در صنعت چاپ
بنده بابک عابدین هستم. پدر من یکی از فعاالن صنعت چاپ بودند و 
از دهه 20 در زمینه صنعت چاپ فعالیت می    کردند.ایشان از سن پایین و 
نوجوانی در روزنامه اطالعات فعالیت داشتند؛ البته کل خانواده پدری من هم 
در زمینه چاپ فعالیت داشتند. پدرم در سال 1343 چاپ صفا را در کوچه دیبا 
و در محیط حدود 150 متر مربع راه اندازی کرد. آن فضا برای من که در آن 
زمان بسیار کم سن بودم، به اندازه دنیا بزرگ بود. در آن زمان چاپخانه به 
ماشین های اصطالحا »خوابیده« مجهز بود؛ چند ماشین افست خوابیده و تیغ 
و برش و ملخی و... تعداد افرادی که در آنجا کار می کردند، آنقدر زیاد بود 

که به هر بار به چاپخانه می رفتم احساس می کردم وارد یک شهر شده ام.
10 سال بعد؛ یعنی در سال 1353، چاپخانه صفا در محل فعلی تاسیس شد. 
این چاپخانه، ازجمله اولین چاپخانه هایی بود که افست ایستاده را در ایران 
نصب کرد و ماشین آالت دو ورقی، دو و نیم ورقی و چهار و نیم ورقی در آن 
نصب شد. چند سالی هم اختصاصا در زمینه نشر و چاپ کتاب های درسی و 
آموزشی فعال بودیم. آن زمان مراحل صحافی، به صورت دستی انجام می شد 
و تیم های چندنفره مراحل ترتیب  کردن برگه ها، چسب زنی و جلدگذاری 
را  ارزشمندی  یادگارهای  برای من حکم  این  خاطرات،  انجام می دادند.  را 

دارد که در سنین کودکی، برایم بسیار جذاب و دوست داشتنی بودند. یادم 
می آید که پدرم همیشه خودش، راس ساعت هفت صبح درب چاپخانه را 
باز می کرد. تابستان  آن سال ها، من همیشه در چاپخانه بودم و مانند سایرین، 
کار می کردم. آخرهر ماه هم به تناسب کسوت و ارجحیت کارگران، در صف 
می ایستادیم تا دستمزد ماهیانه را دریافت کنم. حسابدار ما آقای وصال که از 
همان زمان تا 45 سال بعد در چاپخانه صفا همکاری داشتند، اخیرا به دلیل 
ابتال به بیماری کرونا مرحوم شد. او آنچنان مهارتی در شمردن پول داشت که 

به نظرم شمارشگرهای اتوماتیک بانکی به پایش نمی رسیدند.
به هرترتیب و بعد از چند سال، برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان، 
راهی آمریکا شدم. در دانشگاه نیز ابتدا رشته علوم کامپیوتر را انتخاب کردم 
اما بعد از مدت یکسال، متوجه شدم با عالیق من، همخوانی چندانی ندارد. به 
همین دلیل، ترجیح دادم تحصیالت دانشگاهی ام را در رشته بیولوژی ادامه 
بدهم. فوق لیسانس را هم در رشته  میکروبیولوژی گذراندم و در سال های 
اخیرنیز ارشد دیگری در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی اخذ کردم.

بازگشت به تهران و آغاز راه
در آن سال های دور، قرار من با پدرم این بود که من پس از اخذ دکتری و 
بازگشت به کشور، با حمایت او یک آزمایشگاه مجهز تاسیس کنم اما متاسفانه 
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تقدیر جور دیگری رقم خورد و پدرم به رحمت خدا رفت. سال 1373 بود که 
به ایران بازگشتم و مسئولیت خانواده و چاپخانه که عطر و بوی آن را از دوران 
کودکی به یاد داشتم، به عهده من قرار گرفت. خوب؛ من چند سالی از این 
فضا دور بودم، ولی با آن بیگانه نبودم. کارگرهای پیشکسوتی در آن زمان در 
چاپخانه داشتیم؛ کارگرانی که برخی از آن ها به سطحی از مهارت و دانش 
رسیدند که خودشان چاپخانه دار شدند. اکثر کارکنان دهه های 40 الی 80 
چاپ صفا، حاال صاحب برندهای شناخته شدن و مطرحی در عرصه چاپ و 
بسته بندی هستند و چاپ صفا این افتخار را داشته که چنین مدیران موفقی 

را پرورش بدهد.
معتقد بودم برای اداره چاپخانه، باید تمام تخصص های الزم را شخصا 
کسب کنم و به همین دلیل، زمان و توان زیادی را برای این کار صرف کردم. 
همانند پدرم ساعت هفت صبح سرکار حاضر می شدم و با تکیه بر پیشینه 
چاپخانه و ضرورت سرپا نگه داشتن آن، 24 ساعته فعالیت می کردم. اگر به 
هر دلیلی یکی از ماشین ها خراب می شد و مکانیک و یا سرکارگر حضور 
نداشت، خودم دست به کار می شدم و ماشین را راه می انداختم و به این ترتیب 
کارکردن با ماشین آالتی که در چایخانه داشتیم را یادگرفتم. به خاطر دارم در 
آن دوره، انتخابات مجلس شورای اسالمی در حال برگزاری بود و آقای جالل 
دیهیم با من تماس گرفت که یکی از نمایندگان مجلس پوستر می خواهد. 
گفتم روز جمعه است و هیچ یک از کارگران حضور ندارند! اما به اصرار ایشان، 
خودم دست به کار شدم. پوستر سه-چهار رنگ با چند زینک مختلف، چاپ 
شد و این مساله اعتماد به نفس مرا باالتر برد. از طرفی هم با نصب ماشین 

آالت جدید در چاپخانه، تسلطم در کار بیشتر شد.
بعد از چند سال، به مرور فعالیتم در امور داخلی چاپخانه کمتر کردم و از سال 
1999 در حوزه تامین مواد مصرفی سالن های چاپ و پیش از چاپ مشغول 
فعالیت شدم. کم کم توانستم چند نمایندگی از کشور های اروپایی بگیرم و 
واردات را شروع کردم. البته این فرآیند به دلیل پاره ای بی اخالقی ها در مقوله 
بازرگانی، خالی از چالش هم نبود و سختی های خاص خودش را به همراه 
داشت؛ آن هم برای منی که در فعالیت های اقتصادی، احترام به اعتماد دیگران 
همیشه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به نوعی خط قرمز من به حساب 
می آید. این روند ادامه داشت تا اینکه تصمیم گرفتم راسا فعالیت بازرگانی را 
 CIG آغاز کنم. این تصمیم، با تاسیس شرکت سایان ایمان و ایجاد برند
آغاز شد و از آن پس این امکان برایم فراهم شد تا قراردادهایم را با کشورهای 
خارجی را توسعه بدهم. همچنین بخشی از سهام شرکت هایی که با آنها کار 
می کردم نیز حاصل شد و به این ترتیب، آن ها محصوالتشان را به شکل 
سفارشی و با برند CIG و حتی گاهی با مشخصات مورد درخواست ما تولید 
می کردند. رفته رفته با توسعه فعالیت ها، به بازار سایر محصوالت نیز حرکت 
کردیم و هم اکنون نیز کمابیش در حال استفاده از آن هستیم. همچنین 
با برندهای مطرح دیگری در سطح دنیا مشغول فعالیت هستیم و همیشه 
محصوالتی را به کشور وارد می کنیم که باعث تسریع و تسهیل در فرآیندهای 
چاپی و افزایش کیفیت کار شود. در تمام سال های فعالیتم، به دنبال چالش 

با بازار نبوده ام؛ زیرا همیشه اعتقادم این بوده که که افزایش و حفظ کیفیت، 
در نهایت افزایش قیمت مقطعی مواد اولیه را جبران می کند. البته در کنار 
فعالیت های بازرگانی، چاپخانه به مسیر رشد خود ادامه داد و کار توسعه آن 
را کماکان دنبال می کنیم. البته مدتی هم در زمینه واردات کاغذ فعال بودیم.

شروع فعالیت های صنفی
پدر من همواره روابط عمومی خوبی داشت و همیشه ارتباط صنفی نزدیکی 
با همکارانش داشت. او مرا به سمت مسائل مسئولیت اجتماعی سوق داد و من 
نیز چون خصویات اخالقی پدر را به ارث برده ام، منتظر یک جرقه بودم و این 
اتفاق افتاد. حدود هفت سال مسئول هیات حل اختالف صنفی اتحادیه بودم 
و در همین حین هم در تعاونی، به عنوان کاندیدای مستقل، وارد هیئت مدیره 
شدم. در حین این فعالیت ها، کم کم اتحادیه صادرکنندگان خدمات چاپ 
شکل گرفت و من در این اتحادیه نیز از سال 1386 به  عنوان عضو هیئت 
مدیره انجام وظیفه کردم و چند سالی هم هست که افتخار ریاست هیئت 
مدیره آن را دارم. در این سال ها، توسعه بخش لیبل از جمله فعالیت های ما 
به شمار می آید. نخستین بار در سال 2009 و بعد از سیاست گذاری در اتحادیه، 
در راستای فعالیت برون مرزی در نمایشگاه دبی، اولین پاویون چاپ و بسته 
بندی ایران را ایجاد کردیم. پاویون ایران، صد متر مربع مساحت داشت و 
بسیار شیک بود. در همان نمایشگاه، حتی مدیران نمایشگاه  »دروپا« به دیدن 
غرفه ما آمدند و از ما برای حضور در نمایشگاه های خود، دعوت کردند که 
عین همان پاوین را در دروپا برگزار کنیم ولی متاسفانه شرایط به گونه ای 
پیش نرفت که تعامالت در این حوزه را تداوم ببخشیم. در همان برهه متوجه 
شویم در حوزه لیبل، محدودیت های زیادی در کشور وجود دارد و به طور مثال، 
کشور ترکیه هرسال حدود 1500 متر غرفه در نمایشگاه تهران اجاره می کرد 
و 70 درصد این فضا، به تولیدکنندگان لیبل اختصاص داشت. طبق محاسبات 
انجام شده، واردات لیبل ایران، حدود یک میلیارد دالر بود و از این عدد، حدود 
500 میلیون یورو فقط واردات از ترکیه بود. در این مسیر، با برگزارکنندگان 
نمایشگاه لیبل اکسپو وارد مذاکره شدیم و توانستیم اولین سمینار بین الملی 
لیبل تهران را در سال 2011 در اتاق بازرگانی ایران برگزار کنیم و روند تولید 
لیبل، ماشین آالت چاپ آن و دانش مورد نیاز این شاخه از چاپ را در آن 
سمینار، تشریح کردیم. مجددا تاکید می کنم حضور در نمایشگاه های خارجی 
و قرار گرفتن در فضای رقابتی، سبب ایجاد توسعه می شود؛ چه در زمینه 
شخصی و چه در سطح کالن. برگزاری آن سمینار سبب ایجاد انگیزه زیادی 
در شرکت کنندگان شد و فعالیت در حوزه چاپ لیبل را جذاب کرد. البته پیش 
از آن ما تعداد کمی تولیدکننده لیبل در ایران داشتیم؛ ولی آن ها هم با توجه 
به تقاضای بسیار باال، چندان در این حوزه توسعه چشم گیری نداده بودند. 
سپس، جهت آشنایی از نزدیک با ماشین آالت و تکنولوژی و روند چاپ لیبل، 
بازدید اولین هیأت تجاری ایران متشکل از 40 نفر از اعضای صنعت چاپ، 
در نمایشگاه لیبل اکسپو را فراهم آوردیم، که تا حدودی باعث رفع غریبی 
و نگرانی اعضا از این فرایند صنعت چاپ و بسته بندی شد. اما مجددا در 
سال 2015 دومین سمینار لیبل را برگزار کردیم که این بار با استقبال بسیار 
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باالیی روبه رو شد؛ به طوری که در سالن 500 نفری، واقعا با کمبود جا مواجه 
بودیم. حضور بعدی ما در نمایشگاه لیبل اکسپو به نحوی بود که شرکت ها 
به دنبال خرید ماشین آالت لیبل بودند و همچنین فعاالن اقتصادی اقدام به 
اخذ نمایندگی ها، خدمات پس از فروش و خدمات فنی و مهندسی در  این 

حوزه نمودند.  به حدی تقاضا باال رفت که در عرض حدود 2 سال چندین ده 
میلیون یورو صرف خرید ماشین آالت شد. این روند به حدی مثبت بود که 
ما اکنون در بخش تولید لیبل، کامال خودکفا هستیم و الزم است از این پس، 
سرمایه گذاری ها را هدفمند کنیم. واقعیت این است که همه نباید به سمت 

یک بازار حرکت کنند تا ارزش افزوده سرمایه گذاری در آن، محفوظ بماند.
اما خدا را شکر در حال حاضر، در جایگاهی هستیم که آن یک میلیارد 
دالر واردات لیبل، تقریبا به صفر رسیده است و ما صادرکننده این محصول 
شده ایم. این اتفاق، سبب تغییر اکوسیستم اقتصاد در این بخش شد و هنوز 
هم در حال توسعه است. با همین رویکرد، مجتمع چاپ صفا نیز در حوزه لیبل 
فعال شده و در حال توسعه است. ما این مجموعه در حال حاضر به مرکزی 
برای لیتوگرافی، طراحی ساختار، گرافیک، تولید بسته بندی های خاص، لیبل 
و فرآیند های پس از چاپ تبدیل کرده ایم. فعالیت های دیگر من نیز در طول 
این سال ها عبارت است از عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی به مدت 
18 سال، کارشناس رسمی دادگستری در صنعت چاپ، یک دوره عضویت 
در هیأت مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران و دبیری اتحادیه در هیأت 
رئیسه و یک دوره عضویت در هیأت مدیره تعاونی صنف چاپ تهران.  در 
حال حاضر نیز عضو و نایب رئیس کمیسیون فن آوری اطالعات و ارتباطات 
و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس کمیسیون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار و رفع موانع تولید در اتاق تبازرگانی هستم که کمیسیون 
بسیار تاثیرگذاری در چرخه اقتصادی است. یکی دیگر از فعالیت های کنونی 
من، ورود به حوزه تولید کاغذهای پشت  چسب دار است که مشترکا با یکی از 
همکاران آن را آغاز کرده ایم و به همین دلیل، به تازگی به عضویت سندیکای 

تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران درآمده ایم.

اولین جرقه ها برای راه اندازی نمایشگاه
من همیشه نسبت به صنعت چاپ و آینده آن دغدغه داشته و دارم؛ دغدغه ی 
این  که به کدام سمت در حال حرکت است و به فراخور این حرکت، همواره 
تالش کرده ام با از دانش و تکنولوژی های روز مطلع باشم. همانطور که 
می دانید؛ چاپ، صنعتی رو  به  رشد است و صنعتی نیست که با مرور زمان، 
از جایگاه و کمیت آن کاسته شود. من به عنوان فعال صنعت چاپ، هر سال 
با تغییرات بیشتری نسبت با سال قبل مواجه بوده ام؛ خصوصا که فن آوری ها 
دیجیتال، تحوالت این صنعت را سریع تر کرده است و آینده صنعت چاپ 
به سمت پیوند  با فناوری های دیجیتال پیش می رود. در حال حاضر، هوش 
مصنوعی به کمک صنعت آمده است و ماشین آالتی تولید شده اند که پس از 
یک یا دو بار چاپ برای یک مشتری، سلیقه مشتری را به حافظه می سپارند 
و پس از آن، پروسه تولید را مطابق با سلیقه او، تنظیم می کنند تا همواره به 
رنگ های دلخواه برسد. سیستم های هوشمند دستگاه را برای شما عیب یابی 

می کند و به کارخانه سازنده ماشین، مشکالت را گزارش می کند.
همچنین با دانش واقعیت مجازی می توان بسیاری از هزینه های تولید 
بسته بندی و اعمال سلیقه مشتری را کاهش داد. من بارها تاکید کرده ام 
در  باید  بلکه  تولیدکننده نیست؛  صرفا  چاپخانه دار  کنونی،  درشرایط  که 
مسیری قدم بگذارد که بازاریاب مشتری باشد و بتواند برای مشتری بازار 
رقابتی ایجاد کند، شریک تجاری مشتری خود شود و به افزایش فروش 
بسته بندی ها  بسیاری  از سوی دیگر، درحال حاضر  محصول کمک کند. 
آزمایشگاه  چاپخانه ها جهت استقامت، کیفیت، ماندگاری و …. مورد  در 
بررسی قرار می گیرند که این امر سبب کاهش هزینه و ضایعات و  افزایش 
فروش و وفاداری مشتریان به یک برند و محصول می شود. چاپخانه های 
موفق دارای واحدهای کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه و آزمایشگاهی می 
باشند. همچنین چایخانه ها به سمت اخذ ایزوها و استانداردهای بین المللی 
گام برداشته اند؛ چون اگر به بازارهای صادراتی نگاهی داشته باشند، بدون 
استاندارد، امکان صادرات محصول وجود ندارد. چاپ از بحث ارائه خدمات 
یا تولید صنعتی در حال تبدیل شدن به بخش مارکتینگ کارخانه ها است. 
بحث های مسئولیت اجتماعی نیز امروزه بسیار مهم است و گاهی بی توجهی 
از بین رفتن میلیاردها تومان سرمایه می شود. بحث کاهش  به آن سبب 
مصرف مواد شیمیایی در پروسه چاپ که یکی از اقالم پرمصرف در این 
صنعت است نیز امروزه در دستور کار بسیاری از چاپخانه های پیشرو قرار 
گرفته است. صحبت در این زمینه زیاد؛ ولی دوست دارم در پایان صحبتم 
به بهانه برگزاری اولین نمایشگاه »آینده چاپ ایران« توضیحاتی را در این 

خصوص ارائه کنم.
 Iran Future Print Expo)  »تشریح »نمایشگاه آینده چاپ

)IFPEX
نمایشگاه آینده چاپ ایران 20 تا 23 دی ماه از ساعت 10 تا 19 در مرکز 
نمایشگاهی ایران مال برگزار خواهد شد. مرکز نمایشگاههای بین المللی 
ایران مال با اختیار داشتن فضاهای  منحصر بفرد و تسهیالت و امکاناتی 
مناسب همچون سالن نمایشگاهی استاندارد، پارکینگ عمومی و ویژه غرفه 
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داران، انواع کافی شاپ و رستوران و  فضاهای منحصر بفرد و تسهیالت و 
امکانات استاندارد است که زمینه را برای برپایي شایسته نمایشگاه آینده چاپ 
ایران مهیا ساخته است. با توجه به دغدغه همیشگی من در صنعت چاپ و 
اینکه همیشه در ایران، جای خالی مرکزی تخصصی در این حوزه احساس 

شده است؛ فضایی که بتوان در آن تکنولوژی های به  روز را ارائه دهیم و 
بتوانیم یک بستر B2B ایجاد کنیم. برای این موضوع در بستر نمایشگاه ها، 
همواره اتفاقات خوبی می افتد. هدف از ایجاد چنین بستری در ایران، این 
است که نشان دهیم کشورمان به مرزهای خاکی و آبی و جمعیت حدود 
90 میلیونی خود محدود نمی شود؛ بلکه می تواند در حوزه تجارت و اقتصاد، 
از پتانسیل 800 میلیون نفری جمعیت منطقه که معادل است با حدود 10 
درصد جمعیت جهان نیز بهره مند شود. با بنابراین اگر تولیدکنندگان خارجی 
پی ببرند که با ایجاد پایگاهی در ایران برای ارائه تکنولوژی، دسترسی بسیار 
راحت متقاضیان را خواهند داشت، حتما از آن استقبال خواهند کرد. ما همواره 
در حوزه B2C موفق بوده ایم و نمایشگاه چاپ و بسته بندی ساالنه در بالغ 
بر 30 هزار مترمربع، عملکرد موفقی دارد. ولی در حوزه خدمات تخصصی 
B2B تصمیم گرفتیم با ایجاد نمایشگاهی تخصصی در ابعاد 5 تا 10 هزار 
مترمربع، ضمن گردآوردن برندهای معتبر و آینده ساز در صنعت چاپ و 
بسته بندی، همزمان، متخصصان و فعاالن اقتصادی خارجی را برای بازدید 
و ارائه خدمت به نمایشگاه بیاوریم تا هم متخصصان داخلی، توانمندی های 
صادراتی خود را در آن فضا به نمایش بگذارند و از کشورهای دیگر مخاطبان 
و مشتریان خود را جذب کنند. به همین دلیل اسم این نمایشگاه را »آینده 

چاپ« انتخاب کردیم؛ چون دیدگاه آینده نگری داشتیم و امیدواریم بتوانیم 
به این سمت حرکت کنیم. البته در حال حاضر به دالیل مختلف اعم از 
دالیل سیاسی و اقتصادی و .. با محدودیت هایی در این راه مواجه هستیم، 
اما انگیزه ما حرکت به سوی آینده است و برای توسعه بازار بسیار عالقمند 

بودیم که این کار با شریک خارجی انجام شود. از آنجایی که در حال حاضر 
امکان حضور اقتصادی شریک خارجی در ایران وجود ندارد، تا تحقق این 
هدف، ما این کار را با هماهنگی و رعایت استانداردها و بنچمارک های 
 ،CIF بین المللی جلو خواهیم برد. هدف گذاری ما در فاز اول، خاورمیانه، حوزه
شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است. در فاز دوم و پس از ایجاد نگرش و 
انگیزه نسبت به این موضوع، به سمت گسترش نمایشگاه پیش خواهیم رفت. 
خدا را شکر نمایشگاه، حامیان بسیار خوبی دارد وسندیکاها و اتحادیه ها و 
انجمن های همگن مرتبط، همگی از آن حمایت کرده اند. نمایشگاه آینده چاپ 
ایران در بخش بسته بندی های انعطاف پذیر، لیبل، کارتن، ماشین آالت، چاپ 
سه بعدی، مواد مصرفی، زنجیره تامین، صادرات، تولیدات صنایع وابسته به 
صنعت چاپ طراحی شده است. سمینارها و کنفرانس ها و جلسات آموزشی 
که خواهیم داشت، بیشتر در زمینه چاپ و تکنولوژی های جدید صنعت چاپ 
خواهد بود. همچنین در نظر داریم در ایام نمایشگاه و در فضای مناسبی، 
یک سمینار تخصصی روند چاپ را به  صورت آنالین و یا از پیش ضبط 
شده از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند و امکان انتقال تکنولوژی را 
دارند، برگزار کنیم. خصوصا که تمایل داریم به بیان نقش سالمت بسته بندی 
نمایشگاه  رویکرد  است.  روز جهان  بحث  اکنون  هم  که  بپردازیم  غذایی 
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IFPEX این است که عالوه بر مالحظاتی که در ارائه و انتقال دانش و 
تکنولوژی داریم، زمینه حضور بازدیدکنندگان و مشتریان اصلی محصوالت 
چاپ و بسته بندی که صاحبان صنایع دیگر را شامل می شوند نیز در آن 
فراهم شود. در این راستا، حتی وبسایت نمایشگاه هم متمایز و متفاوت 
از سایت های مشابه نمایشگاهی طراحی شده است که از جمله تمایزات 
آن می توان به بخش ثبت نام بازدیدکنندگان و غرفه داران داخلی و خارجی 
اشاره کرد. همچنین امکانات QR را در سایت گنجانده ایم که از آن طریق، 
دیگر شاهد صف بازدید کنندگان در ابتدای ورودی نمایشگاه نخواهیم بود. 
همچنین ثبت نام  تنها برای افراد باالی 16 سال میسر است تا بازدید ها 
هدفمند باشد. در صدد هستیم تا مخاطبین این نمایشگاه کامال تخصصی 
باشند. همانگونه که می دانید میزان درآمد صنعت چاپ طبق آمار پایرا)سایت 
جهانی آمار چاپ(، تا سال 2025 در منطقه ما با احتساب سهم ترکیه، حدود 
80 میلیارد دالر تخمین زده شده که رشد حدود 6 درصدی مستمر را در 
پی خواهد داشت. ما هم در نمایشگاه آینده چاپ ایران می خواهیم سهم 
خوبی از این درآمد برای صنعت چاپ کشورمان ایجاد کنیم. در حال حاضر 
ترکیه بالغ بر 50 درصد از درآمد منطقه را در اختیار دارد؛ حال آنکه ما در 
کشورمان، منابع و امکانات و افراد متخصص تری داریم و الزم است به 
نحو احسن از این بازار جذاب بهره مند شویم. خیلی از کشورهای منطقه 
هم از فله فروشی تولیدات به فروش خورد رفته اند که نیاز به بسته بندی 
ایران حدود 5 هزار واحد فعال در چاپ نشر و  افزایش داده است. در  را 
بسته بندی داریم که تعداد قابل توجهی است. بازار ایران هم با توجه به 
حرکت به سمت صنعتی شدن، همواره بستر قابل رشدی برای صنعت بسته 
بندی است.بازدیدکنندگان ما در این نمایشگاه چاپخانه داران، تولیدکنندگان 
لیبل و بسته بندی، کارتن سازان، چاپخانه های صنعتی، چاپخانه های امنیتی، 
محصوالت تجاری، کارخانه جات مواد غذایی و نوشیدنی، صنایع تبدیلی، 
صنایع دارویی و آرایشی، بانک ها، طراحان ساختار و گرافیک، دانشجویان 
و  شده اند. فروشندگان  هدف گذاری  بندی  بسته  کنندگان  مصرف  و 
تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات یدکی، مواد مصرفی، لوازم مصرفی در 
تولید و فرآیندهای چاپی، تولیدکنندگان نرم افزار، شرکت های حمل و نقل و 
واحدهای حقوقی، تمام نشریات مرتبط، انجمن های مربوطه ، برای حضور در 

نمایشگاه دعوت شده اند.
شده  دعوت  نمایشگاه  از  بازدید  برای  نیز  کشور  بلندپایه  مسئوالن  از 
است. ما می خواهیم هدفمند حرکت کنیم و در این ایام، هم غرفه داران 
خصوص  در  همچنین  باشند.  داشته  خوبی  حس  بازدید کنندگان  هم  و 
هدف گذاری  کشور  هفت  نمایشگاه،  از  بازدیدکننده  هیئت های خارجی 
رایزنان  با  از آن طریق  ایران مکاتبه شده که  بازرگانی  اتاق  با  شده اند و 
اقتصادی اتاق های مشترک هماهنگی ایجاد و روش دعوت به آنها اعالم 
شد تا به تمام هیأت های خارجی بازدیدکننده خدماتی از جمله هزینه سه 
روز و دو شب اقامت در هتل، رفت و آمد به نمایشگاه به عالوه وعده های 
غذایی و همراهی یک نفر مترجم به صورت رایگان ارائه شود. این کشورها، 

عراق، اقلیم کردستان، آذربایجان، ارمنستان، سوریه، روسیه و افغانستان را 
شامل می شوند. یکی از نوآوری هایی که در این نمایشگاه برجسته است، 
برای  از غرفه ها است.  بازدید کنندگان  برای  قبلی  برقراری وقت  امکان 
این منظور، الزم است بازدیدکنندگان محترم روی سایت نمایشگاه رفته 
و شماره غرفه و ساعت بازدید خود را مشخص کنند. در این شرایط، غرفه 
دار نیز از درخواست مالقات مطلع خواهد شد و اینکه در چه زمانی و با چه 
اشخاصی در غرفه مالقات خواهد داشت. همچنین بحث پنل غرفه دار که 
شامل کلیه نیازهای غرفه داری از قبیل کیترینگ، تجهیزات نمایشگاهی و... 
است نیز طراحی و اجرایی خواهد شد تا در حین برگزاری، دغدغه ذهنی 
دیگری جز فعالیت های نمایشگاهی و اقتصادی خود نداشته باشند. تبلیغات 
ما در این زمینه بسیار هدفمند و هوشمند انجام شده و در حال انجام است. 
بحث خبری و همچنین تبلیغات در فضای مجازی در حال انجام است و 
بیلبورد هایی در همین راستا در سطح شهر تهران نصب شده است. همکاری 
بسیار خوبی با وزارت فرهنگ و ارشاد در این زمینه داشتیم. همچنین قرار 
کنفدراسیون  و  تهران  بازرگانی  اتاق  و  ارشاد  وزارت  امور چاپ  دفتر  شد 
صادرات ایران هم در این نمایشگاه میز خدمت داشته باشند و خدمات خود 
را به مراجعان، اطالع رسانی و ارائه کنند. دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد 
در غرفه ای مستقل، خدماتی مانند فرآیند تاسیس چاپخانه، فرآیند دریافت 
مجوز، فرآیند خدمات تولید محصول چاپی صادراتی، فرآیند واردات ماشین 
آالت و کاالی چاپی را ارائه خواهد داد. در حال برنامه ریزی ایجاد غرفه 
حقوقی برای آشنایی دوستانی که قصد بستن قرارداد و یا مذاکره با مشتریان 
بین المللی را دارند نیز هستیم تا بتوانند با شیوه صحیح این کار آشنا شوند. 
امیدوارم که بتوانیم در پایان حس خوبی را هم برای شرکت کنندگان و هم 
برای بازدیدکنندگان ایجاد کرده و آینده ای درخشان برای صنعت چاپ، نشر 

و بسته بندی کشور فراهم سازیم.
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 ،1401 آبان   28 شنبه  »شرق«،  روزنامه  آخر  صفحه  در 
عنوان  زیر  بود  آمده  نژادبهرام  زهرا  خانم  قلم  به  یادداشتی 
»خودکفایی کاغذ با توسعه پایدار همراه نیست«. در جست وجو 
برای شناخت بیشتر از ایشان برای اینکه ببینم این فرمایش 
تا چه اندازه می تواند اعتبار داشته باشد، نگاهی در گوگل به 
پیشین صاحب  دولت های  در  دیدم  و  انداختم  ایشان  سوابق 
منصب بوده و در دانشگاه لندن تحصیل نموده اند، مدتی عضو 
بنابراین شخصیتی تحصیل کرده و  شورای شهر تهران بوده 
خوشحال  ایشان  یادداشت  عنوان  از  اوال  هستند.  تجربه  با 
پایدار  توسعه  بودند.  کرده  اشاره  پایدار«  »توسعه  به  شدم. 
حفاظت  از  تولید  و  توسعه  برنامه  هرگونه  تبعیت  لزوم  یعنی 
نشان  نیز  مقاله  متن  بازتولید.  قابلیت  حفظ  و  زیست  محیط 
از درک  می دهد که دغدغه زیست محیطی دارند که متأسفانه 
و عمل اغلب مدیران امروزی خارج است. به همین دلیل الزم 
که  شوم  یادآور  ایشان  دلسوزانه  تذکر  به  احترام  با  دانستم 
اقتصادی،  آگاهی های  از  ترکیبی  که  تخصصی  مسئله ای  در 
نتیجه گیری  نمی توان  است،  فنی  و  زیست محیطی  مدیریتی، 

شتاب زده کرد.
از جشن شکرانه  اسالمی خبر  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  ظاهرا 
کاغذ  درصد   80 ما  که  است  کرده  اشاره  و  داده  کاغذ 

و  می کنیم  تولید  داخل  در  را  آموزش و پرورش«  »مورد نیاز 
زمینه  این  در  خودکفایی  به  که  است  کرده  امیدواری  اظهار 
شاید  خوب،  خبر  این  دیگر  جنبه  به  نژادبهرام  خانم  برسیم. 
به  اشاره  با  و  انداخته اند  نگاهی  و سیاسی،  مقابله جناحی  در 
درباره  زیست محیطی  شعار  به  اشاره  و  کشور  در  آب  کمبود 
و  کاغذ  تن  یک  تولید  برای  درخت  اصله   15 قطع  به  نیاز 
هم  آب  به  نیاز  که  سنگ  از  کاغذ  تولید  مانند  امکاناتی  نیز 
در  نیست  ملزم  کشور  که  واقعیت  این  به  اشاره  با  و  ندارد  
آیا  که  کرده اند  مطرح  را  پرسش  این  شود،  خودکفا  همه چیز 
در  کاغذ  تولید  به  جنگل ها  نابود کردن  بهای  به  است  درست 
تولید کاغذ در چین و ژاپن  از  با مثال هایی  بیندیشیم؟  کشور 

و مناطق سبز جهان.
تبلیغ  باب  در  و  دارم  زیست محیطی  دغدغه های  نیز  بنده 
کوشیده ام.  خود  سهم  به  و  کافی  اندازه  به  پایدار  توسعه 
وارد  نژادبهرام  خانم  سرکار  یادداشت  به  را  ایرادهایی  اما 
توسعه  نشانه های  از  جامعه  هر  در  کاغذ  مصرف  می دانم. 
فرهنگی و تمدنی آن جامعه است. خوشبختانه اکنون دستیابی 
مصرف  از  بخشی  جای  اطالعات  تبادل  در  مجازی  فضای  به 
کاغذ را گرفته است. با این حال مصرف سرانه کاغذ در ایران 
وزیر  آمار  در  ضمنا  است.  نیافته  توسعه  کشورهای  شمار  در 

خودکفایی کاغذ مشکلی با توسعه پایدار ندارد
دکتر فریدون مجلسی - رئیس هیئت مدیره شرکت سوبرا رزین
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آموزش و پرورش  وزارت  مصرفی  کاغذ  تولید  به  فقط  ارشاد 
نظر  زیر  را  درسی  کتاب  میلیون ها  فزاینده  انتشار  ساالنه  که 
و در اختیار دارد، اشاره شده است. یعنی آمار تولید و مصرف 
آموزش وپرورش  وزارت  بخش  از  فراتر  بسیار  کشور  کاغذ 
است. آیا از کاغذهای بسته بندی و کارتن تا دستمال کاغذی 
که  دارید  اطالع  آیا  اما  هستید؟  غافل  بهداشتی  کاغذهای  و 
و  واردات  پس  در  سال ها  طی  انحصارطلبانه ای  منافع  چه 
بوده  نهفته  آموزش و پرورش  وزارت  مورد نیاز  کاغذ  فروش 
است که سوداگران ذی نفع همیشه مدافع واردات آن بوده اند 
آنان  سوداگرانه  منافع  قطع  موجب  آن  تولید  و  هستند؟  و 

می شود؟
نابودی  کاغذ مستلزم  تولید  اینکه چرا  به  پرداختن  از  پیش 
جنگل نیست، الزم به توضیح می دانم که تولید کاغذ از سنگ 
چیزی شبیه سنگ مصنوعی است که از اختالط پودر یا براده 
بیشتر  و  است  قابل تولید  گوناگون  پلیمرهای  با  آهک  سنگ 
برای بسته بندی به کار می رود که کاغذ نیست، ورق پالستیک 
غیرقابل  پالستیک  رواج  آیا  کلسیم.  کربنات  پرکننده  با  است 
بازیافت و غیرقابل بازگشت به چرخه طبیعت را به جای کاغذ 
کتاب  به  تبدیل شدن  قابلیت  که  می کنید  توصیه  قابل بازیافت 

درسی را هم ندارد؟
فرموده اید   اشاره  ژاپن  و  چین  کشورهای  به  اینکه  دیگر 
بسیاری  و  ژاپن  و  چین  است.  ناقص  اطالعات  پایه  بر  که 
هستند؛  کاغذ  عمده  تولیدکنندگان  اروپایی  کشورهای  از 
درحالی که ژاپن طی قرن گذشته و چین در 50 سال گذشته 
بسیار  را  خود  آسیب دیده  جنگل های  کاغذ سطح  تولید  ضمن 
افزایش  با وجود  افزایش هم داده اند! در ژاپن و کره جنوبی 
یافته است.  توسعه  بسیار  کاغذ، پوشش جنگلی کشور  تولید 
لطفا در این باب به کتاب مستند »فروپاشی« مراجعه فرمایید.
دیگر اینکه آیا می دانید چه میزان از کاغذ تولیدی ایران از 
صفر!  تقریبا  می شود؟  تهیه  چوب  از  یعنی  بکر،  کاغذ  خمیر 
یعنی دلسوزی برای جنگل به خاطر لطمه دیدن از کاغذ مورد 
و  می برند  نجاری  و  الوار  و  تخته  خاطر  به  را  جنگل  ندارد. 
اگر  است.  کاغذ  تولید  مناسب  یا  می شود  هیزم  آن  زوائد 
مدیریت  با  کشوری  در  صحیح  اقتصادی  و  صنعتی  برنامه 
ودیعه  یک  به عنوان  جنگل  باید  باشد،  همراه  کارشناسانه 
و  باشد  منابع  مثبت  احیای  و  مصرف  حال  در   دائما  تولیدی 
به تولید کاغذ و الوار هم ادامه دهد! جنگل های زاگرس برای 
اما هرگز  نابود شده   دام خوانین  قابلیت چرای  و  ذغال  تولید 

برای تولید کاغذ یک درخت آن هم بریده نشده است!
نیشکر  پسماند  از  کشور  کاغذ  تولید  از  بخشی  اینکه  دیگر 
اما  ندارد.  جنگل  به  ربطی  که  می شود  تولید  باگاس  یعنی 
که  است  بازیافتی  کاغذ  از  کشور  کاغذ  تولید  بزرگ تر  بخش 

می کنیم   دلسوزی  برایشان  که  زباله گردهایی  همین  نبود،  اگر 
باشند،  مشغول  بازیافت  بهداشتی  مراکز  در  می توانستند  و 
و  درصد   80 به  اروپا  در  بازیافت  می ماندند!  بی نان  و  بی کار 
مقادیری کاغذ  و  25 درصد می رسد   تا   20 به  ایران فقط  در 
بازیافتی از خارج وارد می شود  و بخشی از چوب برای تولید 
خمیر کاغذ با الیاف بلند برای صنایع ورق چوبی ام دی اف  نیز 
همراه با خمیر کاغذ الیاف بلند برای تقویت خمیر تولیدی داخل 
آموزش  و پرورش  وزارت  همین  تازه  می شود.  وارد  خارج  از 
باید کاغذ کتاب های ساالنه یک بارمصرف و رایگان خود  چرا 
است   الزم  مناسب  کاغذ  کند؟  تهیه  کاغذ  نوع  بهترین  از  را 
و  کتاب ها  باید  بعدی  ارزان  یا  رایگان  کتاب  دادن  برای  اما 
آن  و  بگیرند  تحویل  را  قبل  سال  مصرف شده  دفترچه های 
ثروت عظیم را برای بازیافت و تأمین بخشی از کاغذ مصرفی 

به کارخانه های کاغذ محلی بفروشند! خود 
مصرف آب کم نیست  اما بخش عمده آن بازیافت و دوباره 
مصرف می شود. می فرمایید حدود 70 کارخانه تولید کاغذهای 
چند  که  شود  تعطیل  کشور  تحریر  و  بهداشتی  و  بسته بندی 
را  ایران  زیست محیطی  مسئله  کاغذ  واردات  با  بتوانند  تاجر 
به جهان خارج منتقل کنند؟ اما چرا صنعت کاغذ »باید« برای 
فرزندان  امسال همراه  تابستان  باشد:  بی زیان  محیط زیست 
هزار  صدها  شاهد  داشتم.  ایتالیا  شمال  در  زمینی  سفری 
و  اروپایی  تبریزی های  و  سپیدار  انواع  از  درختستان   هکتار 
درختی که در ایران صنوبر نامیده  می شود و همچنین زیرفون 
بریده  درختستان ها  از  نوبت  به  مختلف  سنین  در  بودم. 
می شوند تا چند سال بعد بار دیگر نوبت به پاجوش های آنها 
سوئد  در  می شود.  هم  افزوده  نمی شود،  نابود  جنگلی  برسد. 
زیست محیطی  دلیل  به  را  درختستان ها  که  بوده ام  شاهد  نیز 
کرده اند  و سوزنی برگ ها  برگ پهن ها  ترکیبی  کاشت  به  ملزم 
دارد،  ادامه  پیش  سال   70 از  بازسازی  و  قطع  برنامه  و 
آهسته تر  و  کمتر  بسیار  درختان  آن سرما رشد  در  درحالی که 
از سرزمین های معتدل است! در ایران نیز هنگام برنامه ریزی 
به  مازندران،  کاغذ  و  چوب  و  گیالن  در  چوکا  کاغذ  تولید 
دادند  تخصیص  را  مخروبه ای  جنگل های  و  زمین ها  هرکدام 
می دانم  شود.  برداشت  و  کشت  سپیدار  انواع  همین  از  که 
بدون  را  انقالب چه شد؟ صنعت  از  اما پس  آغاز هم شد   که 
مالحظات زیست محیطی تعطیل و واردات را بدون دلیل واقعا 
کردید.  انحصاری  البته  و  تشویق  زیست محیطی  و  اقتصادی 
راهنمایی  و  درختستان ها  توسعه  و  تشویق  دولت  وظیفه 
به  را  کاغذ  صنعت  اینکه  نه  است   زیست  محیط  از  حفاظت 
و  غیرقابل تجزیه  کاغذی  پالستیک  و  تعطیل  سوداگران  سود 

بازیافت کند! مخرب را جانشین کاغذ طبیعی قابل 
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پژمان رضایتی چرانی
عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی صنایع سلولزی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان 

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

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

دادند. ارائه  مبلمان  صنایع  مدیریت،  و  اقتصاد  لیگنوسلولزی، 
چوب  صنایع  و  علوم  موضوع  اهمیت  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 
این  دست اندرکاران  و  پژوهشگران  صاحبنظران،  علمی  و  پژوهشی 

کند. برگزار  را  کنفرانس  حوزه، 
چوب  صنایع  و  علوم  سازنده  اهمیت  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 
پیرجانی،  افشین  مهندس  این سخنرانی ها  از  یکی  یادآور شد:  وی 
اجمالی  نگاهی  عنوان  با  که  بود  توحید  کارتن  مدیرعامل  قائم مقام 
ارتباط  بازنگری  ضرورت  و  اقتصادی  رقابت پذیری  شاخص  بر 

شد. ارائه  دانشگاه  با  صنعت 
بزرگان،  از  نفر   20 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 

مدلل،  محمد  ربیع،  دکتر  روغنی،  ابوالفضل  کرامتی،  احمد  زارعی، 
علی  همتی،  علی  پورداد،  مهشید  حجازی،  سحاب  ساالری،  جلیل 
این  پور، کامبیز راشدی و علیرضا همایون، در  چگینی، سراج واعظ 
و  چوب  حوزه  در  آن ها  موثر  تالش های  و  زحمات  پاس  به  عرصه 

شد. تقدیر  کاغذ 
همایش  دبیرخانه  به  مقاله   90 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
از  و  پذیرش  مقاله   48 تعداد  داوری  از  پس  گفت:  شد،  ارسال 
شدند  ارائه  پژوهشگران  توسط  همایش  روز  در  مقاله   6 تعداد  این 
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، 
از  استفاده  »قابلیت  غالمیان،  هادی  دکتر  توسط  مبلمان«  صنعت 
مکانیکی  فیزیکی-  ویژگی های  اصالح  منظور  به  آمینی  رزین های 
حرارتی  سنجی  جرم  »آنالیز  افهامی،  داود  دکتر  توسط  چوب 
زیستی  بر  سوخت های  لیگنوسلولزی  بایندرهای  اثرات    )TGA ( 
طبیعی  فلورسنت  »ویژگی های  و  ابیض  علی  دکتر  توسط  جامد« 
این  در  نیز  علی  شیخ  حافظه  مهندس  توسط  لیگنوسلولزی«  مواد 

شدند. ارائه  مراسم 
نواوری  و  دانش  ملی  همایش  پنجمین  نمود  اعالم  ثمریها  دکتر 
در صنعت چوب و کاغذ سال 1402 با رویکرد جدید و در دو بخش 

شد. خواهد  برگزار  کاغذ  و  چوب  مجزا 
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1 - برگزاری جلسه هم اندیشی کاغذ سازان در رابطه با وضعیت بازار و کنترل قیمت ها جهت افزایش تقاضا و مدیریت صحیح بازار در محل اتاق 
بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران که در آن بر مشارکت و هماهنگی واحدها برای جلب رضایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاکید 

بعمل آمد.
2- شرکت در نمایشگاه چاپ ، بسته بندی و ماشین آالت وابسته که در آن تعدادی از واحدهای تولیدی و اعضا سندیکا حضور و مشارکت فعال داشتند 
. در این نمایشگاه سندیکا با برپایی غرفه مجزا پذیرا و پاسخگوی همکاران ، مشارکت کنندگان [ مهمانان دولنی و بخش خصوصی ، دانشگاهیان و 

سایر فعالین اقتصادی مرتبط بودند.

3 -برگزاری جلسات مشترک با تشکل های همکار از جمله انجمن مدیران صنایع ورق و کارتن، انجمن وارد کنندگان کاغذ و فراورده ای سلولزی، 
اتحادیه چاپخانه داران در رابطه با موضوعات مشترک و هم اندیشی برای حل مشکالت و سهولت فعالیت ها

4 - برگزاری جلسات هیئت مدیره برای بررسی برخی مشکالت واحدها که برای حل آنها با سندیکا مکاتبه نمودند.
5 - سفر سرکار خانم دکتر ابرو فراخ به استان خراسان رضوی با همراهی دبیر سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا و بازدید از تعدادی واحدهای 
تولیدی این استان صورت گرفت . ایشان از دستاوردهای همکاران کاغذ ساز ازجمله تولید کاغذ چاپ و تحریر و طرح افزایش  تولید کاغذ های بسته 
بندی با کیفیت باالتر و همچنین طرح عملیاتی سامانه هوشمند مدیریت پسماند  بازدید بعمل آوردند . ایشان بر لزوم ایجاد فضای مناسب برای تولید 

وعزم دولت برای حل مشکالت صنعتگران تاکید نمودند . 

خالصه اخبار سندیکا

ش
گـــزار



47

6 -سندیکا با همراهی واحد های تولید کاغذ چاپ و تحریر جلسه ایی در محل معاونت پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای خدادادی  تشکیل و در 
آن گزارشی توسط ریاست محترم سندیکا از روند تولید و ظرفیت های موجود کشور در زمینه کاغذ چاپ و تحریرارائه شد پس از آن مدیران واحدهای تولید چاپ و 
تحریر به بیان وضعیت خود و حمایت های مورد نیاز در این زمینه  پرداختند . در جلسه مدیر عامل شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی با بیان همکاری با شرکت چوب 

و کاغذ مازندران پرداخت و نظرات خود را در رابطه با حل مشکالت جهت افزایش بهره وری اعالم نمودند .
5 - برگزاری سمینار یکروزه » بررسی چالش ها و مشکالت بازیافت occ » با تدریس دکتر لتیباری برای پرسنل و کارکنان واحدهای تولید کاغذ بازیافتی که در 

آن بصورت کاربردی به بیان مشکالت در این بخش و ارائه راهکارهای عملی برای واحدها با پرسش و پاسخ فنی پرداختند.
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ایـنـفـوگـرام

علی بقایی

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

اینفوگرام صنعت سلولز )بخش دوم(

در سلسله آماری که در نشریه صنعت سبز سلولز منتشر می شود، صنایع خمیرکاغذ، کاغذ و مقوا به روایت آمار 
بررسی شده تا دیدگاه جامع و کاملی در اختیار عالقه مندان به این حوزه قرار گیرد.

در این بخش، نمودار و تصاویر بیانگر اطالعات بوده و متن های کوتاه صرفا انتقال اطالعات را تکمیل می نماید.

شرکت های پیشرو تولیدکننده کاغذ و دارای جنگل در سراسر جهان بر اساس درآمد )میلیارد دالر آمریکا( اظهارشده در سال 2021 
شرکت های تولیدکننده کاغذ در ارائه انواع کاغذ از قبیل ظروف کاغذی، دستمال کاغذی، کاغذهای چاپ و تحریر و نیز کاغذ روزنامه فعالیت 
می کنند. بزرگترین شرکت تولیدکننده کاغذ در سراسر جهان International Paper مستقر در ایاالت متحده است که درآمدی معادل 19/36 
میلیارد دالر در سال 2021 گزارش کرده است. International Paper تولیدکننده پیشرو در محصوالت بسته بندی صنعتی به ویژه بسته 
بندی کنگره-دار است. در سال های گذشته International Paper در زمینه تولید کاغذهای چاپی نیز فعالیت گسترده ای داشت، اما در سال 
2021 این شرکت کسب و کار کاغذهای چاپی خود را به قامت یک شرکت مستقل به نام Sylvamo Corporation تبدیل نمود. در مقام دوم 
 Oji بود که درآمد 18/75 میلیارد دالری را گزارش نمود و در ادامه نیز شرکت ژاپنی کاغذ West Rock در سال 2021 نیز شرکت آمریکایی
 Stora Enso، قرار داشت که درآمد 12/5 میلیارد دالری را اعالم کرد. از دیگر تولیدکنندگان عمده کاغذ می توان به شرکت های Holdings

UPM-Kymmene، Smurfit Kappa و DS Smith. اشاره داشت.

شکل  1. درآمد شرکت های پیشرو تولیدکننده کاغذ و دارای جنگل در سراسر جهان در سال 2021
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شکل  2. خالصه آمار تولید کاغذ و مقوا جهانی در سال 2020

شکل  3. توزیع تولید کاغذ و مقوا در سال 2020
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شکل  4. اطالعات آماری حوزه تجارت در سال 2020

شکل  5. اطالعات آماری حوزه تولید و مصرف در سال 2020

شکل  6. خالصه آمار تولید کاغذ و مقوا جهانی در سال 2020

https://www.statista.com :منبع
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 اهمیت فاضالب صنعتی
برخوردار  اهمیت خاصی  از  واحدهای صنعتی  برای  موضوع فاضالب 
منابع  آلودگی  از  و جلوگیری  زیست  از محیط  به جهت حفاظت  است، 
موجودات،  سایر  و  انسان  سالمتی  و  بهداشت  رعایت  همچنین  و  آبی 
الزم است عملیات تصفیه، حذف یا کاهش غلظت آالینده های موجود 
از طرف  انجام شود.  استاندارد  در حد  و  پایدار  به صورت  فاضالب  در 
به  مبرم  نیاز  آبی،  منابع  روزافزون  کمبود  به  توجه  با  امروزه  دیگر 
دیگر  مصارف  یا  و  صنعت  در  فاضالب  مجدد  استفاده  و  بازچرخانی 
از  کمتر  تنها  نه  موضوع  این  جایگاه  و  اهمیت  بنابراین  دارد.  وجود 
آب همچون صنعت  به  وابسته  در صنایع  بلکه  نمی باشد،  تولید  مسایل 

کاغذ و مقوا از جایگاه ویژه برخوردار است.
 موضوع پیش رو در مورد فاضالب صنعت کاغذ و مقوا تدوین شده 

و در چندین بخش ارایه خواهد شد:
فاضالب  تصفیه  مورد  در  عمومی  و  کلی  مطالب   - اول  بخش   -

صنعت کاغذ و مقوا و سایر صنایع 
مقوا  و  کاغذ  صنعت  فاضالب  ماهیت  و  مشخصات   - دوم  بخش   -

اختصاصی بطور 
کاغذ  فاضالب صنعت  تصفیه  سامانه های  و  روشها   - بخش سوم   -

و مقوا
در  این صنعت  فاضالب  تصفیه  موردی  تجربیات   - بخش چهارم   -

صنعتی کشورهای 
- بخش پنجم - تجربیات داخلی و بررسی آنها

تعریف و شناخت فاضالب صنعتی
پسابهای  یا  ریز(  )دور  شده  مصرف  آبهای  کلیه  به  صنعتی  فاضالب 
یا  صنعتی  کارخانه های  بخش های  همه  در  تولید  عملیات  از  حاصل 

گفته می شود.  تولیدی  واحدهای 
بندی  دسته   ذیل  به شرح  را می توان  فاضالبهای صنعتی  کلی  بطور 

کرد:
انسانی یا  • فاضالب بهداشتی 

• آبهای دور ریز خنک کن )خروجی برجهای خنک کننده(
از سیستم های تصفیه آب صنعتی آبهای حاصل   •

فعالیت  از  ناشی   process wastewater فرآیند  فاضالب   •

)فاضالب صنعتی( تولیدی و صنعتی  واحدهای 
گرچه اصطالح فاضالب صنعتی، اغلب شامل فاضالب ایجاد شده از 
اوقات مخلوط همه جریانهای فوق  لیکن گاهی  تولید می باشد،  فرآیند 
نیز  را  پسابها  و سایر  تولید  فرآیند  فاضالب  بهداشتی،  فاضالب  از  اعم 

می گویند. صنعتی  فاضالب 
و  تولید  مختلف  جریانهای  مدیریت  و  جداسازی  تفکیک،  البته   
همچنین  و  آلودگی  شدت  و  حجم  کاهش  باعث  داخلی  بازچرخانی 

تصفیه می گردد. هزینه  های  در  کاهش چشمگیر 
آالینده های  غلظت  کاهش  یا  حذف  و  صنعتی  فاضالبهای  تصفیه 
زیرا  است.  الزام  و  ضرورت  یک  شده،  معین  استاندارد های  حد  تا  آن 
اثرات شدید زیست  ناقص، موجب  با تصفیه  یا  تخلیه آن بدون تصفیه 
و  انسان  بهداشت و سالمت  منابع آب، خاک، هوا،  آلودگی  و  محیطی 
اثرات  بعضا  و  شد  خواهد  حیوان  و  گیاه  از  اعم  زنده  موجودات  سایر 

مخرب ایجاد شده ممکن است غیر قابل جبران باشد. 
تصفیه فاضالبهای صنعتی امری کامال تخصصی و نسبتا پر هزینه و 
مهم می باشد که در صورت اجرای ناقص موجب درد سر برای مدیران 

صنایع خواهد شد.
 )wastewater treatment( تصفیه فاضالب

مختلف  عوامل  غلظت  کاهش  یا  حذف  معنی  به  فاضالب  تصفیه 
استانداردهای  یا  و  مطلوب  حد  تا  فاضالب  جریان  در  موجود  آالینده 
و  فیزیکی  مختلف  عملیات  می باشد.  مسئول  سازمانهای  شده  مقرر 
تلفیقی  صورت  به  زیستی  بیولوژیک  و  شیمیایی  متعدد  فرایندهای 
فیزیکی،  های  آالینده  انهدام  یا  تبدیل  حذف،  کاهش،  برای  مجزا  یا 
خانه  تصفیه   واقع  در  رود.  می  بکار  فاضالب  بیولوژیک  و  شیمیایی 
اولیه  مصرفی  آب  وضعیت  به  تقریبا  را  فاضالب  کیفیت  فاضالب، 
شده       مهندسی  کامال  سیستم  یک  خانه  تصفیه   هر  می سازد.  نزدیک 
میکروبیولژی،  شیمی،  فیزیک،  مثل  مختلف  علوم  پایه  بر  می باشدکه 
بیوشیمی و همچنین سایر رشته های مهندسی مانند طراحی راکتور و 

مهندسی سیاالت و غیره بنا شده است.
نامناسب  با آن روبرو هستیم عملکرد  این حوزه  مساله مهمی که در 
و نامطلوب اغلب تصفیه  خانه های صنعتی است که عدم توجه به ریشه 
ها و علل این امر می تواند خسارتها و معضالت بزرگی را ایجاد نماید.

فاضالبهای صنعتی  آالینده  عوامل  یا  مشخصات 

تصفیه فاضالب صنعت کاغذ و مقوا
بخش اول: مروری بر مسایل و مشکالت

: دکترمرتضی قاسمی شرکت مهندسی صنعت محیط کننده  تهیه 



53

ت
اال

مق

ماهیت تصفیه  و  آنها  پارامترها، غلظت  آالینده،  یا عوامل  مشخصات 
پذیری  فاضالب صنعتی هر کارخانه یا واحد صنعتی با دیگری متفاوت 

است که تابع عوامل ذیل می باشد.
- نوع صنعت یا واحد تولیدی

و  فناوری ها  کلی  بطور  و  تولیدی  روشهای  و  فرآیند ها  نوع   -
دستگاه های مورد استفاده در آن صنعت و قدمت کارخانه

- نوع مواد اولیه مصرفی و نوع محصوالت تولیدی اصلی و فرعی 
- مدیریت تولید )مثال جلوگیری از اتالف مواد و منابع و...(

شدت  و  )حجم  ضایعات  کاهش  جهت  شده  اعمال  روشهای   -
آلودگی( در کارخانه

- مواد شیمیائی مصرفی در کارخانه
- میزان و کیفیت آب مصرفی

- سطح آموزش مدیران و پرسنل تولید
- سایر عوامل

توان گفت: بطورکلی می 
فاضالب  مثاًل  است،  متفاوت  دیگری  با  صنعت  هر  فاضالب  اواًل:   
ضایعات  از  کاغذ  تولید  با  چوب  از  کاغذ  تولید  کارخانه  یک  صنعتی 
پسماندهای کشاورزی و یا انواع کاغذهای باطله کاماًل متفاوت است .
ثانیًا: ممکن است حتی فاضالب در هر صنعت خاص و مشابه از یک 
! )زیرا عوامل تعیین کننده  نیز متفاوت باشد  کارخانه به کارخانه دیگر 

باشد( متفاوت  ماهیت فاضالب ممکن است 
ثالثًا: حتی در یک کارخانه خاص و معین هم به دلیل تغییرات عوامل 
یا  ماه  هفته،  روز،  طی  در  صنعتی  فاضالب  ماهیت  است  ممکن  موثر 
سال تغیر ات شدید و قابل توجهی داشته باشد، همچنین یک کارخانه 
زیر  به دالیل  الذکر،  فوق  موثر  عوامل  تغییرات  بر  است عالوه  ممکن 

هم  ماهیت،کمیت و کیفیت فاضالب تغییر کند :
کارخانه توسعه 

تولیدی محصوالت  تغییر 
اولیه مواد  تغییر 

و  مدیریتی  روش های  و  تولید  های  فناوری  در  تغییرات  سایر  و 
ضرورت صرفه جویی در منابع و مواد و انرژی

وجود  همیشه  صنعتی  فاضالب  موضوع  در  ثابت  اصل  یک  بنابراین 
دارد و آن امکان تغییر مداوم ماهیت فاضالب می باشد.

جمله  از  صنعتی  فاضالبهای  آالینده های  عوامل  شناخت  برای 
ماهیت  شناخت  به  ابتدا  است  بهتر  مقوا  و  کاغذ  صنعت  فاضالب 
درک  و  مقایسه  بتوان  تا  شود  پرداخته  شهری  یا  بهداشتی  فاضالب 
مبنا  گزارش  این  در  است  ذکر  شایان  داشت.  این خصوص  در  بهتری 

آن است که خواننده به مفاهیم شیمی فاضالب آشنایی داشته باشد.
فاضالبهای صنعتی و  بهداشتی  فاضالبهای  تفاوت 

را  شهری  یا  بهداشتی  فاضالبهای  مهم  و  اصلی  آالینده  پارامترهای 
: عمومًا میتوان چنین دسته بندی کرد 

BOD و مولفه های این پارامترها )شاخص های مواد  COD .1 و 
آلی موجود در فاضالب(

TSS .2 )ذرات معلق( و ذرات کلوئیدی )عامل کدورت(
بیماری زا یا میکروارگانیسم های  و  3. عوامل 

4. ترکیبات مغذی یا ترکیبات ازت  دار و فسفر  دار
اگر چند پارامتر فوق از فاضالب بهداشتی حذف شود، در اکثر مواقع 
به  انجام شده است و آب کامال زاللی حاصل می شود   عمل تصفیه 
الذکر  فوق  پارامترهای  حذف  شهری  فاضالب  تصفیه  اهداف  عبارتی، 

است که با روش های ذیل انجام می گیرد.
)ته نشینی دانه ها و ذرات معلق( تصفیه فیزیکی 

باقیمانده،   COD ، BOD، TSSبیولوژیکی جهت حذف تصفیه 
ازت  ترکیبات  بیولوژیکی  حذف  حتی  کدورت(  )عامل  کلوئیدی  ذرات 

دار و فسفر دار
ضدعفونی با کلر یا ازن

نیز  )و  شهری  فاضالب  تصفیه  اساس  و  محور  بیولوژیکی  تصفیه 
و  کاغذ  صنعت  جمله  از  آلی  مواد  حاوی  صنعتی  فاضالبهای  عمده 
به  شهری  فاضالب  اصلی  پارامترهای  نمونه  مقادیر  باشد.  می  ومقوا( 

شرح ذیل است که در همه جا تقریبًا یکسان است: 
پارامترها زیاد نمی باشد  دامنه تغییرات این 
     COD = 400- 600   mg/l

BOD=  200-300   mg/l
TSS = 150- 250   mg/l

TN  = 40- 60   mg/l
TP  = 6- 10   mg/l

چند  حاوی  مقوا  و  کاغذ  صنعت  در  جمله  از  صنعتی  فاضالبهای  اما 
باشد:  یا بهداشتی می  تفاوت اساسی نسبت به فاضالبهای شهری 

اوال : تنوع  پارامترها و عوامل آالینده بسیار بیشتر است و از جمله 
کننده  ممانعت  یا  بیولوژیک  تجزیه  برابر  در  مقاوم  آلی  ترکیبات  شامل 
و  فنل ها  مثل  متنوع  مصنوعی  شیمیایی  ترکیبات  و  میکروبی  رشد 
و  سنگین  فلزات  قلیایی،  و  اسیدی  شدیدا   PH کلردار،  آلی  ترکیبات 
گریس  میکروارگانیسم ها،روغن،  رشد  بازدارنده  و  ترکیبات سمی  دیگر 

و غیره می باشد.
باال  بسیار  اغلب  و  متفاوت  بسیار  آن  پارامترهای  غلظت  مقدار  ثانیًا: 
جای  همه  در  شهری  فاضالب   COD مثاًل  گرچه  عبارتی  به  است، 
 COD لکن  است،  لیتر(  در  گرم  )میلی   600 تا   400 حدود  جهان 
چند  به  است  ممکن  مقوا  کاغذ  صنعت  در  جمله  از  صنعتی  فاضالب 
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هزار میلی گرم در لیتر یا باالتر هم برسد.
شهری  فاضالب  بر خالف  صنعتی  فاضالبهای  پذیری  تصفیه   : ثالثا 
فرایندی  و  عملیاتی  واحدهای  به  و  نمی باشد  راحت  و  ساده  اغلب 
غلظت  و  تنوع  علت  به  بیانی  به  باشد.  می  نیاز  تصفیه  جهت  بیشتری 
تر  پیچیده  شهری  به  نسبت  صنعتی  فاضالبهای  تصفیه  آالینده ها، 
فاضالبهای  درتصفیه  می باشد.  بیشتر  واحدهای  تسلسل  ونیازمند  بوده 
فرایندها  انواع  از  است  الزم  مقوا  و  کاغذ  صنعت  جمله  از  صنعتی 
روشهای  سایر  و  بیولژیکی  شیمیایی،  فیزیکی،  مختلف  عملیات  و 

نمود. استفاد  پیشرفته 
مشابه  و  یکسان  شهری  فاضالب  تصفیه  سیستم های  و  روش ها   
است و ضمنًا به سادگی و به راحتی هم تصفیه پذیر می باشد، درحالی 
تابع  آن  تصفیه  روش  و  است  آن  برخالف  صنعتی  فاضالبهای  که 
منظور  آن  برای  واحدی  نسخه  نمی توان  و  بوده  فاضالب صنعتی  نوع 

داشت. پارامترهای مهم آالینده فاضالب صنعت کاغذ و مقوا
بطورکلی پارامترهای آالینده این نوع از فاضالب را می توان در اغلب 
مواقع در مجموع به شرح ذیل دسته بندی کرد )هرچند ممکن است در 

برخی مواقع برخی عوامل و پارامترهای دیگر هم اضافه شود(     
 Chemical Oxygen آلی  مواد  کل  یا   COD  -1

 Demand
CODشامل کلیه اشکال مواد و ترکیبات الی موجود در فاضالب   

از جمله موارد ذیل می باشد:
مواد آلی محلول یا نامحلول )ذرات معلق و کلوییدها(

مواد آلی طبیعی و یا مصنوعی 
مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیک، مقاوم یا غیر قابل تجزیه بیولوژیک

محلول  روغن های  به شکل  آلی  مواد  غیر سمی  یا  آلی سمی  مواد   
امولسیونی و آزاد )نا محلول در آب(

 
زیر  یا  مولفه  چندین  دارای  خود  که   CODشاخص یا  پارامتر  
،CODقابل  نامحلول   COD محلول،   COD مثل  مجموعه 
و  تجزیه  قابل  سریعا   COD تجزیه،  قابل  CODغیر  تجزیه، 
یا  این مولفه ها  قابل تفکیک است. شناخت  قابل تجزیه  COD دیر 
بسیاری  اهمیت  از  تصفیه  سامانه های  برداری  بهره  و  طراحی  در  اجزا 

است. برخوردار 
COD شاخص ترین و اصلی ترین پارامتر تعیین کننده ماهیت و   
پارامتر کلیدی در طراحی  غلظت مواد آلی فاضالبهای صنعتی است و 

و بهره برداری و مدیریت محیط زیست محسوب می شود.
COD را نشان می دهد. نمودار زیر انواع مولفه های پارامتر 

  
،اعم  بیولوژیک  تجزیه  قابلیت  با  آلی  مواد  شاخص   –  BOD  -2

نامحلول  یا  محلول  و  مصنوعی  یا  طبیعی  تجزیه  قابل  آلی  مواد  از 
BOD5-: از  عبارتند  پارامتر  این  مولفه  ترین  عمده  باشد.  می 

  BOD20-BOD U
کدورت  عوامل  و  کلوئیدی  ذرات  و  معلق  ذرات  یا   –  TSS  -3
 VSS-FSS-Setllable: از  عبارتند  ذرات  مهم  مولفه  برخی 

SS- یا ذرات معلق قابل ته نشین در مدت یک ساعت.
4- رنگ )ترکیبات آلی یا معدنی( اعم از رنگهای محلول یا نامحلول 

PH و اسیدیته و قلیائیت  -5
آرسنیک، مس  جیوه،  کادمیم،  روی،  )مثل سرب،  فلزات سنگین   -6

...( و همچنین سیانید و 
7- مواد مغذی )یا همان ترکیبات ازت دار و فسفر(

Toxic pri-)-یک درجه  اولویت  با  سمی  آالینده  ترکیبات   -8
ority pollutants(- که معموال شامل ترکیبات آلی شیمیائی 
حاد  اثرات  اغلب  و  بوده  بیولوژیک(  تجزیه  برابر  )در  مقاوم  مصنوعی 
یا مزمن بر سالمتی و بهداشت انسان و موجودات زنده دارند و قریب 
می باشند  شده  شناخته  آالینده  شیمیایی  ترکیبات  دسته  یا  نوع   129
 - - نیکل  - سرب  - کادمیم  از قبیل کروم  .البته فلزات سنگین هم 

مس -جیوه و ارسنیک در این مقوله کلی قرارمی گیرند.
به  مصنوعی  و  طبیعی  روغنی  مواد  انواع  شامل  گریس  و  روغن   -9

صورت شناور (free oil( یا امولسیونها یا محلول
10- دما یا درجه حرارت

11- شوری یا امالح محلول معدنی )یا نمک ها ی محلول معدنی( 
)مثل  انیونها  یا  و  کاتیونها  برخی  یا  شوری  وجود  موارد  برخی  در  که 
ممکن  کل  جامدات  یا   TS.باشند می  معضل  یک  کلراید(  و  سولفات 
است با شوری متفات باشد زیرا شامل ذرات معلق و ذرات کلوییدی و 

می باشد. آلی  ترکیبات  همچنین 
12- عوامل بو و مزه مثل ترکیبات فنلی و مرکاپتانها و غیره

اکتیو رادیو  ترکیبات   -13
14- ترکیبات الی فرار VOCs  و 

H2S 15- وجود برخی گازهای سمی مثل امونیاک یا
فاضالب  برخالف  که  است  آن  توجه  قابل  و  مهم  بسیار  نکته  یک 
شهری که عمده مواد آلی آن طبیعی و به راحتی قابل تجزیه بیولوژیکی 
غذایی  صنایع  جز  )به  صنعتی  فاضالبهای  آلی  مواد  اغلب  باشند،  می 
به  است  ممکن  بعضًا  و  بوده  مصنوعی  ترکیبات  عموما  کشاورزی(  و 
کند  است  ممکن  آنها   تجزیه  سرعت  یا  و  باشند  تجزیه  قابل  سختی 
تصفیه  عملیات  موارد  اغلب  در  نماید  می  تاکید  کلی  بطور  و  باشد 

نباشد. انجام  ممکن است  براحتی قابل 
تغییرات  به  است  الزم  الذکر  فوق  مسائل  همه  به  توجه  بر  عالوه 
)نوع  کیفیت  مداوم(  تغییرات  کلی  طور  به  )و  فصلی  و  هفتگی  روزانه، 
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پارامترها و غلظت آنها( و کمیت )یا میزان فاضالب( هم توجه داشت.
به  صنعتی  فاضالبهای  تصفیه  مناسب  سیستم  انتخاب  در  بنابراین   

باید توجه نمود. همه این عوامل بسیار مهم 
میزان  که  می باشد  تولیدی  صنایع  مهمترین  از  مقوا  و  کاغذ  صنعت 
و  خمیرکاغذ  تولید  است.  توجه  قابل  آن  فاضالب  تولید  و  آب  مصرف 
در  را  فاضالب  تولید  سهم  بیشترین  بری،  رنگ  یا  سفیدگری  عملیات 
مکانیکی  صورت  به  که  سازی  خمیرکاغذ  در  هستند.  دارا  صنایع  این 
فاضالب  وارد  و  شده  سازی  جدا  لیگنین  شود،  می  انجام  شیمیایی  یا 
می  جدا  لیگنین  باقیمانده  مجدد  هم  بری  رنگ  عملیات  در  شود،  می 
شود، میزان زیادی مواد شیمیایی نیز در این صنعت استفاده می شود.

ویژگیهای ذیل  دارای  بطور کلی  این صنعت  در  تولیدی  فاضالبهای 
: می باشد 

یا  مشتقات  و  لیگنین  از  ناشی   ( تیره  و  ای  قهوه  رنگ  دارای 
آن( محصوالت تجزیه 

COD وBODباال 
موجودات  در  پذیر  تجمع  مواد  و  ترکیبات سمی  و  مقاوم  مواد  وجود 

زنده
وجود ترکیبات آلی هالوژن دار

ذرات معلق و ذرات کلوییدی باال
و  سولفید-  متیل  مرکاپتانها-دی  متیل  سولفید-  هیدروژن  وجود 
سوزاور-سولفید  سود  مثل  سمی  ترکیبات  و  فرار  آلی  ترکیبات 
سولفاته-اولئات  سولفید-صابونهای  مرکاپتان-هیدروژن  سدیم-متیل 

سدیم.... ولینولئات 
در بخش های آتی به صورت تخصصی ماهیت و روشهای تصفیه و 
تجربیات جهانی و داخلی فاضالب صنعت کاغذ و مقوا بررسی خواهد 

شد.
صنعتی فاضالبهای  تصفیه  شیمیایی  فرایندهای 

===================================
دهی(  )رسوب  ترسیب  مثل  مختلفی  شیمیایی  فرایندهای 
)شیمیایی  سازی  لخته  و  ،انعقاد  سنگین(  فلزات  حذف  شیمیایی)برای 
یا الکتریکی( و انواع روشهای اکسیداسیون و شکست مواد و هیدرولیز 
شیمیایی و یا خنثی سازی و تنظیم pH کاربردهای زیادی در سیستم 

دارا هستند.  فاضالبهای صنعتی  تصفیه  های 
وجود  همچنین  و  ذرات  غلظت  باالبودن  علت  به  کاغذ  صنعت  در 
فیزیکوشیمیایی  تصفیه  مرحله  یک  به  عموما  ماکرومولکول  ترکیبات 
به صورت  تواند  می  انعقاد  باشد.عمل  می  نیاز  سازی  لخته  و  انعقاد  یا 
متداول یا شیمیایی باشد و یا با استفاده از روش انعقاد الکتریکی انجام 
لخته  و  انعقاد  عمل  از  حاصل  لجن  های  توده  جداسازی  شود.برای 
با  شناورسازی   یا  نشینی  ته  از  است  ممکن  شرایط  به  بسته  سازی 

هوای محلول استفاده شود .
صنعتی  فاضالبهای  تصفیه  بیولوژیک  فرایندهای 

در تصفیه فاضالبهای صنعتی حاوی مواد الی طبیعی و مصنوعی) از 
صنایع گسترده غذایی -کشاورزی تا صنایع مختلف نفت و پتروشیمی 
جمله   از  و   پوست  و  چرم  و  نساجی  و   ، دارویی  و  شیمیایی  صنایع  و 
مهم  بخش  و  ،(محور  و  وکاغذ  و خمیرکاغذ  مختلف  چوب  در صنایع 

بیولوژیک تشکیل می دهد. ، فرایندهای  و اصلی سیستم تصفیه را 
مثل  روشها  سایر  به  نسبت  بزرگی  محاسن  بیولوژیک  فرایندهای 
و  هوازی  )بی  چون  روشهایی  انواع  به  خود  و  دارند  شیمیایی  روش 
و  ها  و شکل  راکتورها  انواع  شامل  و  شوند  می  بندی  دسته   ) هوازی 

باشند . قابلیت های گوناگون می  تجهیزات وبا 
شناخت  نیازمند  صنعتی  فاضالبهای  بیولوژیک  تصفیه  مهندسی 
علوم  سایر  و  زمینه،  این  کاربردی  میکروبیولوژی  دانش  از  عمیقی 
 ، بیوتکنولژی   ، بیوشیمی   ، شیمی  مثل  هایی   فناوری  و  مرتبط 

مهندسی شیمی  و طرح و اقتصاد مهندسی می باشد.
باشد  لیتر  در  گرم  میلی   1000-1500 از  کمتر  CODفاضالب  اگر 
برای  فعال  لجن  فرایندهای  بخصوص  و  هوازی  روشهای  از  معموال 
کاهش مواد الی استفاده می شود؛ ولی اگر غلظت مواد الی از این حد 
فرایند  از  الی  مواد  غلظت  کاهش  جهت  ابتدا  است  الزم  باشد  بیشتر 
بی هوازی استفاده شود و در ادامه فرایند هوازی استفاده شود.ترکیب 
گزارش  در  که  دازرد  زیادی  مزایای  -هوازی  هوازی  بی  فرایندهای 

های بعدی اشاره خواهد شد.
باال  کارایی  با  و  هوازی  بی  بار  پر  و  پیشرفته  راکتورهای  امروزه   
 IC مثال 90 درصد ( از قبیل راکتورهای نسل چهارم بی هوازی مثل(
reactor و یا انواع فرایندهای به روز و بهینه شده لجن فعال مثل 
مسایل  جمله  از  و  صنعتی  فاضالبهای  مشکالت  از  بسیاری   ،MBR

فاضالب های کاغذ سازی را تا حدود زیادی حل کرده است.

نوین در تصفیه فاضالبهای صنعتی پیشرفته و  فناوری های 
==================================

با  نیاز به اب  یا  استانداردهای خروجی سخت گیرانه  به  نیاز  به علت 
واحدهای  کارایی  هم  است  الزم  مجدد  استفاده  جهت  مناسب  کیفیت 
است  ممکن  که  را-  هایی  االینده  از  بسیاری  هم  و  باشد  باال  تصفیه 
در فرایندها و عملیات متداول قابل حذف یا تصفیه نباشند- باید مورد 
می  استفاده  ذیل  فناوری های  و  فنون  از  اینکار  داد.برای  قرار  تصفیه 

شود :
از  استفاده  قبیل  از  پیشرفته  تصفیه  به  معروف  روشهای  از  استفاده 

UV -اب اکسیژنه-و... اکسید کننده های مختلف :ازن- اشعه 
MF-UF-RO استفاده از صافی های غشایی مثل 
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بیولوژیک  پیشرفته  ازراکتورهای  استفاده 
ویژگیهای  چه  صنعتی  فاضالب  تصفیه  مناسب  سیستم 

باید داشته باشد :
بنابراین و بطورکلی طرح یک سیستم تصفیه مناسب و کارا و بهینه، 
مهندسی  فرایندهای  و  عملیات  و  ها  فناوری  انواع  بکارگیری  نیازمند 
می باشد . مهندس طراح و بهره بردار تصفیه خانه فاضالبهای صنعتی 
اموزشی  و  علمی  پیشینه  و  سابقه  و  روز  به  و  دانش عمیق  است  الزم 
تجربیات  بار  کوله  از  همچنین    این   بر  عالوه  و  داشته   متناسب 

ارزشمند و هدایتگر بر خوردار باشد.
اگر  ،و  روبروست  گذار  تاثیر  و  شدید  ضعفهای  با  متاسفانه  امر  این 
مسولین و دست اندرکاران بخواهند در این زمینه با موفقیت و فراخور 
اساسی،  بسیار  قدم  ،یک  بپردازند  مشکالت  و  مسایل  فصل  و  حل  به 
فراهم ساختن زمینه اموزشهای تخصصی پربار و سازنده و کاربردی و 

مهارت افرین برای مهندسان و کارشناسان   می باشد.

مالحظات و توجهات مهم در انتخاب و طرح سیستم
 

برخی مالحظات  و توجهات مهم در انتخاب و طراحی سیستم های  
تصفیه خانه  فاضالب صنعتی را می توان چنین ذکر است :

1- سیستم تصفیه خانه هر کارخانه با هر کارخانه دیگر) حتی مشابه 
خود( عموما متفاوت است و  عموما نمی توان بطور کامل کپی برداری 

کرد.
2- برای طرح یک سیستم تصفیه مناسب الزم است اطالعات دقیق 
و جامع در مورد کلیه پارامترهای کمی  و کیفی جریانها ی مختلف  و 

انها در دسترس باشد. تصفیه پذیری 
قابلیت  و   rate سرعت  (extent(و  میزان   است   الزم   -3

باشد.  آالینده مشخص  ترکیبات  پذیری  تصفیه 
مشابه  تجربیات  که  جایی  در  بخصوص  امکان   صورت  )در   -4
نباشد( پایلوت و تحقیقات آزمایشگاهی ممکن است نیاز باشد تا برخی 

آید. اطالعات طراحی بدست 
مبنای  بر  ها،  خانه  تصفیه  سیستم  طراحی  و  انتخاب  دالیلی  به   -5
تجربه و حتی سلیقه و بینش علمی طراح قرار دارد و ممکن است دو 
این  در  قطعا  البته  که  نمایند  طراحی  متفاوت  کامال  نوع  دو  طراح  نفر 

بین یکی بهینه و برتر است .
انجام  تجربیات  کلیه  از  المقدور  مناسب حتی  انتخاب سیستم  در   -6
مقیاس  در  چه  مشابه  های  کارخانه  مورد  در  خارجی  و  داخلی  شده 
استفاده  با  و  بهره جست  باید  ازمایشگاهی  پایلوت و حتی  یا  و  صنعتی 

از این تجربیات گسترده برای هر مورد) تابع   داده ها  و مطالعات و 
طرح  تصفیه(  اهداف  یا  پذیرنده  محیط  و  محیطی  شرایط  و  امکانات 

شود. تهیه 
برداری تصفیه فاضالبهای  اینکه طرح و احداث و بهره  7- به علت 
عملیات  مضافا   و  بوده  بر  انرژی  و  هزینه  مشکل،پر  عموما   صنعتی 
تصفیه منجر به تولید لجن و ضایعاتی می شود که دفع نهایی ان ممکن 
است دچار مشکل باشد؛ بنابراین بطور بدیهی الزم است حداکثر تالش 
برای کاهش حجم و شدت و میزان الودگی فاضالب خروجی کارخانه 
در  مدیریتی  و  مهندسی  تدابیر  اتخاذ  نیازمند  امر خود  اید.این  به عمل 

صنعت می باشد وشرح ان نیازمند گزارش و فصل مستقل می باشد.
تصفیه  یک  های  ویژگی   ، مهندسی  و  بهینه  طراحی  با  حال  هر  در 

خانه مطلوب را می توان چنین ذکر کرد :
باید   ، ان  عملیاتی  و  فرایندی   واحدهای   ،و  خانه  تصفیه  + سیستم 
تولید و فصول مختلف وغیره  باشد که در شرایط مختلف  به گونه ای 
بتواند کارایی مناسب و استاندارد را به صورت پایدار در بر  داشته باشد. 
+ هزینه های اولیه و جاری سیستم انتخابی باید مناسب و در حداقل 

باشد. 
ممکن  حداقل  در  خانه  تصفیه  اضافه  لجن  یا  تولیدی  +  ضایعات 
مناسب   نا  بوی  جمله  از  و  محیطی  زیست  اثرات  خانه  تصفیه  و  باشد 

باشد. نداشته 
+ حداقل وابستگی به انرژی و مواد شیمیائی مصرفی در تصفیه خانه 

باشد. وجود داشته 
باید قابلیت توسعه های آتی را حتی االمکان  + سیستم تصفیه خانه 

باشد. داشته 
بهینه  و  مناسب  فرایند  فلودیاگرام  دارای  باید  خانه  تصفیه  + سیستم 
باشد )به عبارتی انتخاب واحدهای تصفیه خانه به طور اصولی و مبنای 

باشند( پشت سر  مهندسی 
فنی  مشخصات  و  واحدها  احجام  و  ابعاد  تعیین  و  طراحی   مبانی   +
باشد. تجربه  و  دانش  درچهارچوب   و  مهندسی  اصول  تجهیزات طبق 

بسیاری از مشکالت تصفیه خانه ها به انتخاب نامناسب مبانی طراحی 
است. مرتبط 

+چیدمان  واحدهای تصفیه یا لی اوت واحدها در کنارهم  و مناسب 
و مطلوب و مهندسی باشد. و از نظر هیدرولیکی ارتباط مناسب بین آن 

ها فراهم باشد.به نحوی که راهبری و نگهداری سیستم ساده باشد.
تغییرات  یا  شوکها  برابر  در  که  باشد  ایی  گونه  به  باید  +سیستم 
پذیر  تحمل  کیفی  تغییرات  سایر  و  آلی  مواد  بار  و  هیدرولیکی  مختلف 

باشد و دچار مشکل نشود.
کمتری  ماهر  نیروهای  و  باشد  ساده  سیستم  نگهداری  و  +راهبری 

نیاز داشته باشد و بهره برداری و نگهداری ایمن میسر باشد.
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داشتن  ضمن  که  معنی  بدین  باشد  داشته  انعطاف  قابلیت  +سیستم 
بتواند  بردار  بهره  مهندس   ، شوکها  و  تغییرات  با  مقابله  امکان  قابلیت 

در برابر  شرایط حاد  هم تدابیر الزم اتخاذ کند.
فن  و  آالت  ماشین  موجود،  امکانات  به  و طرح سیستم  انتخاب  +در 

آوری های در دسترس و ساخت داخل توجه شود.
حداقل  تا  باشد  مدنظر  طرح  در  خارج  به  سیستم  وابستگی  )موضوع 

باشد.( داشته  وابستگی وجود 
+عمر مفید دستگاه ها باال باشد

+بطور کلی خروجی استاندارد بطور پیوسته  قابل حاصل باشد. 
+و مسایل و مشکالت عملیاتی ان در حداقل ممکن باشد.

مجموعه عوامل مهم فوق  ،که از اهمیت باالیی در طراحی و ساخت 
و اجرا و بهره برداری یک سیستم تصفیه خانه اصولی برخوردار است 
، فقط وقتی امکان پذیر است ،که طراح دارای دانش مهندسی الزم و 
کافی  و به روز و همچنین بخصوص تجربیات عمیق و گسترده  باشد 
انجام  را  بررسی های الزم  ، و مضافًا در تهیه طرح همه مطالعات  و 

داده و از نقاط قوت و ضعف صدها تصفیه خانه هم اگاه باشد.
طرحی  ارزشمند،  تجربیات  از   برخورداری  عدم  با  توان  نمی 
برای  صنعتی)بخصوص  فاضالب  خانه  تصفیه  برای  بهینه  و  مناسب 
و  ،چوب  پتروشیمی  و  نفت  ای چون شیمیایی، صنایع  پیچیده  صنایع  
کاغذ،چرم و پوست، دارویی ، نساجی ، صنایع تخمیری و غیره (ایجاد  

یا خلق کرد.

مهندسی  مطالعات 
مطالعات مهندسی  پایه الزم  جهت طراحی را می توان به شرح ذیل 

دسته بندی کرد :
مشابه  تجربیات  کلیه  بررسی   ، تئوریک  یا  نظری  مطالعات   -

بخصوص در کشور های صنعتی
و  فاضالب  کیفیت  و  کم  و  کارخانه  بررسی   ، میدانی  مطالعات   -

کسب اطالعات الزم و از جمله در صورت نیاز پایلوت
اطالعات  و  شرایط  کسب  و  طرح  تهیه  مهندسی  مطالعات  سایر   -

محیطی  اب و هوایی سرزمینی 
- تعیین اهداف تصفیه و استانداردهای مد نظر و یا کیفیت خروجی 

الزم جهت بازیافت و استفاده مجدد اب
تصفیه،  فرآیند  مهندسی  وانجام محاسبات  گزارش،  تهیه  لزوم 

انتخاب  )دالیل  توجیهی  گزارش  تهیه  شامل  طرح  یک  مهندسی 
محاسبات   ، خانه  تصفیه  فرآیند سیستم  یا طراحی  پایه  طرح(، طراحی 
،از  اجرایی   و  پایه  نقشه های الزم  کلیه  تهیه  و   تفصیلی  و  مهندسی 

جمله موارد ذیل می باشد:
PFD )نقشه فرآیند جریان تصفیه( • نقشه 

 P & ID نقشه •
هیدرولیکی نقشه   •
• نقشه موازنه جرم

• نقشه پالن موقعیت و پالن معماری و سایر نقشه های معماری 
و  دقیق  ابزار  و  برق   و  تاسیسات  و  مکانیک   ، سازه  های  نقشه   •

و جزئیات( تفصیلی  و...)نقشه های  کنترل 
• سایر نقشه ها )محوطه و ...(

• لیست و مشخصات فنی کامل و جامع کلیه تجهیزات
شرح فرآیند تصفیه خانه باید در گزارش طراحی پایه ارائه شود.

ایران اشکال برخی تصفیه خانه های فاضالب صنعتی در 
تصفیه  مشکالت  و  مسایل  به  توجه  که  است  الزم  نکته  این  ذکر    
کلی  کند.بطور  جلوگیری  انها  تکرار  از  تواند  می  فاضالب  های  خانه 
را  صنعتی  فاضالبهای  تصفیه   های  سیستم  اغلب   اساسی  اشکالت 

می توان از جمله  شامل  موارد و عوامل زیر دانست :
الف -  اشکاالت  مرحله مهندسی و طراحی 

برخی از این اشکاالت را می توان چنین ذکر کرد:
مناسب  سیستم  انتخاب  عدم  نتیجه  در  و  پایه  مطالعات  کمبود   -1
که  سازی  خنثی  واحد  مثال  نیست  درست  واحدها  در  جریان  )تسلسل 
گرفته  قرار  ان  از  قبل  باشد،  سازی  متعادل  واحد  از  بعد  باید  عموما 

است.(
فرایندی و عملیاتی   اساسی و الزم   واحدهای  برخی  2- عدم وجود 

فاقد سیستم چربی گیر مناسب است( )مثاًل سیستم 
3- طراحی نامناسب واحدها - یا انتخاب معیارهای طراحی نامناسب 
واحد  ابعاد   و  حجم  )مثاًل  فرایندی  و  عملیاتی  مهم  واحدهای   برای 

است(  نامناسب  هوادهی 
4- انتخاب لی اوت )Lay- Out( نامناسب

    5-  نقص هیدرولیکی در سامانه تصفیه خانه
6-طراحی نامناسب دستگاه ها و تجهیزات و تاسیسات )مثاًل دستگاه 

ندارد( هواده کفایت 
بندی  شیب  )مثاًل  ها  واحد  تفصیلی  جزییات   نادرست  طراحی   -5
ورودی  مسیرهای  جایگاه  باشد،یا   نمی  درست  استاتیکی  مخازن  کف 

و خروجی واحدها نادرست است و....( 
8-عدم توجه به موازنه جرم و انتخاب نامناسب مسیرهای هیدرولیکی

9-عدم توجه الزم و کافی به لجن های مازاد در تصفیه خانه
های  نیازمندی  و  سینتیکی  محیطی،  شرایط الزم  به  توجه  10-عدم 

بیولوژیک سیستم  برای  فرایندی 
طراحی  و  پروژه  مهندسی  نقص  و  ضعف  متعدد  علل  سایر   11-و 
اساسی  مبحث  یا  فصل  یک  نیازمند  انها  کامل  ذکر  که  خانه  تصفیه 
راه  روشنگر  تا  شوند  ارزیابی  و  شناخته  عوامل  این  همه  امید  و  است 
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باشد. طراحان 

ب - اشکالت و نواقص  مرحله اجرا
از: برخی از نقایص مرحله اجرا به عنوان نمونه عبارتند 

نبودن  بند  آب  )مثاًل  ساختمانی  اجرائی  مرحله  در  نفص  و  1( ضعف 
مخازن و انتقال بی هدف و نامطلوب و اثر گذار جریان از یک مخزن 
ته  مخازن  سرریز  ی  دیواره  لبه  نبودن  تراز  یا  و  دیگر-  مخزن  به 

) نشینی 
ها،  بندی  مثل شیب  اجرا  مرحله  در  نکات طراحی  به  توجه  عدم   )2

نقاط ورودی و خروجی مخازن و ....
3( استفاده از مصالح و تجهیزات نامرغوب یا ناکارآمد

انتخاب  )مثل  و نصب  اجرا   و  مرحله ساخت  سایر ضعف های  و   )4
دستگاه ها و تجهیزات ناکارآمد و غیراستاندارد و ....(

ج -  اشکال مرحله بهره برداری
آن   ساخت  و  طرح  مراحل  اگر  خانه  تصفیه  سیستم  یک  کلی  بطور 
بهره  و  اندازی  راه  مرحله  ،در  باشد  اصولی  و  مهندسی  و  مطلوب  هم 
تا عملکرد رضایت  بکارگرفته شود  اصولی  به صورت  باید  برداری هم 
فیزیکی  مختلف  واحدهای  از  خانه  تصفیه  سیستم  باشد.  داشته  بخش 
حتمًا  و  است  شده  تشکیل  بیولوژیک  یا  و  فیزیکوشیمیائی    ، شیمیائی 
آموزش  و  آگاه  اپراتورهای  و  متخصصان  توسط  آن  برداری  بهره  باید 
دیده و طبق اصول و مبانی فرایندی و عملیاتی واحدهای تصفیه خانه 

انجام شود.برخی ضعف های بهره برداری عبارتند از :
دفع  بیولوژیک) عدم  فرایندهای  در  لجن  مدیریت  به  توجه  -عدم   1

لجن اضافی یا دفع بیش از حد(
مواد  تزریق  کمبود  مثل   ( فرایندی  الزم  شرایط  تامین  -عدم    2

مغذی (
3  -عدم توجه یا ناتوانی  در رفع  مشکالت عملیاتی پیش امده به 

نداشتن دانش مربوط علت 
و  راهبری  های  نیازمندی  و  های  دستورالعمل  به  توجه  -عدم    4

برداری. بهره 
 همانگونه که قبال اشاره شد ، ضعف اموزش اپراتورهای بهره بردار  
،و عدم اشنایی با مبانی روشهای تصفیه، و نداشتن مهارت برای مقابله 
با مشکالت عملیاتی امری است که تقریبا در اکثر موارد مشهود است.

 حتی یک سیستم بخوبی طراحی شده اگر فاقد بهره برداری مناسب 
سیستمی  اگر  ضمنًا  و  شود  عملکردی  مشکل  دچار  است  ممکن  باشد 
توجه  قابل  هزینه  صرف  و  زمان  نیازمند  آن  رفع   ، شود  مشکل  دچار 

بود. خواهد 
به فاضالبهای صنعتی کارخانجات سایر توجهات مربوط 

عالوه بر همه مسائل فوق الذکر، الزم است در مورد موضوع و بحث 
، به موارد مهم و قابل توجه ذیل هم اشاره کرد :

کاماًل  و  پیچیده  موضوعی   ، صنعتی  فاضالبهای  تصفیه  اصواًل   .1
عوامل  مهندسی  های  رشته  سایر  خالف  بر   . باشد  می  تخصصی 
مورد  در  امر  این  باشد.  می  دخیل  طرح  یک  موفقیت  در  مختلفی 
از جمله صنعت چوب و کاغذ کاماًل  برخی فاضالبهای صنعتی پیچیده 

برجسته تر است .
2. تصفیه خانه های فاضالب صنعتی همیشه حالت دینامیکی داشته 
نیازمند توجه و تغییر و تحول و اصالح و تکمیل و  و به عبارتی مدام 
فاضالب  ماهیت  مدام  که  است  این  آن  دلیل  یک   . باشد  می  توسعه 
می  تغییرات  دچار  دیگر(  علل  یا  و  تولید  تغییرات  علت  )به  صنعتی  
شود . به همین جهت تقریبًا در اغلب صنایع بزرگ همواره این موضوع  
همیشه  کارخانه  فاضالب  پروژه  پرونده  عبارتی  به  و  است  توجه  مورد 

روی میز مدیران است.!
3. الزم است همواره مدیران ارشد صنعت ، تصفیه خانه فاضالب  را 
آنرا  همانند خط تولید و سایر مسائل کارخانه) به یک چشم (بنگرند و 
در اولویت آخر قرار ندهند.توجه به نیازمندی های تصفیه خانه از قبیل 
مشکالت  انباشت  از  ،جلوگیری  پیوسته  سازی  بهینه  و  رسانی  روز  به 
این نکته که  عملیاتی،اموزش اساسی کارشناسان تصفیه خانه،توجه به 
از  استفاده  ،و  باشد  می  و شرعی  ملی  وظیفه  یک  زیست  محیط  حفظ 

مشاوران ذیصالح و ..از نکات قابل ذکر است!
و  بخوبی  فاضالبهای صنعتی  اگر  که  مهمتر دقت شود  از همه  و   .4
در حد الزم تصفیه نشوند می توانند موجب خسارات زیست محیطی و 
بهداشتی غیرقابل جبران شوند و تبعات قانونی و حقوقی برای مسولین 

ان در پی داشته باشد.
5. بطور بدیهی طرح و اجرای سیستم تصفیه  هزینه بر است و الزم 

است در حد  الزم و کافی به آن توجه شود.
از فناوری  6. الزم است طراحی به گونه ای باشد که در حد امکان 
به کشورهای خارجی کمتر  وابستگی طرح  و  استفاده شود  بومی  های 

باشد.
تصفیه  روشهای  و  ماهیت  تخصصی  صورت  به  اتی  های  بخش  در 
و تجربیات جهانی و داخلی فاضالب صنعت کاغذ بررسی خواهد شد.



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
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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 

انواع نشاسته مورد مصرف در صنعت کاغذ و کارتن45644422-031آقای نصیریگلشهد نقش جهان26
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کاغذ و مقوای الینر قهوه ای ، فلوتینگ از کاغذ باطله 01134759653آقای فالحتی پارس کاغذ نکا 27

واردات اقالم پوششی و قطعات یدکی ماشین کاغذ 88102335آقای طهرانی پارسه فرساد آریا 28

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ،فلوتینگ از کاغذ باطله44661893-011آقای نوابیپاژ سلولز آریا 29

تامین و تولید مواد شیمیایی ، رنگ ، تجهیزات و اقالم 86058220سرکار خانم جهاندیدهپتروهگزان تجارت بین الملل 30
پوششی کاغذ سازی

واردات اقالم پوششی ، قطعات یدکی ماشین کاغذ03432437936آقای جهانشاهیتدارک صنعت کاغذ کرمان 31

کاغذ چاپ و تحریر88715301آقای نیک نژاد چوب و کاغذ مازندران 32

کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای 66091756آقای کاظمیچوب و کاغذ ایران ) چوکا ( 33

کاغذ و مقوای تست الینر 08134586262آقای رنجبراندیانا کاغذ همدان 34

انواع ماشن آالت کاغذ سازی 44477864آقای حضرتی دینامیک پایش آذربایجان 35

کاغذ فلوتینگ 04433744872آقای زندیش زرین برگ ارومیه 36

02141248آقای پایداری راشا کاسپین ایرانیان 37
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 کارا38
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 39
کاغذ و مقوای الینر یک رو سفید

پر اکسید هیدروژن88516799آقای بصیری  نیکان پایش البرز 40

کاغذ روکش شده ، کاغذ سایز شده از کاغذ گرید کپی  88727807آقای مقدم  تجارت پردازان بهاران 41

گروه صنعت سلولزی تامین 42
 انواع کاغذ بسته بندی ، تیشو ، پوشک ، نئوپان ،        88694274آقای نصرالهی گستر نوین )تاسیکو(

ام دی اف

مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع کاغذ سازی 44927697آقای نوری سوبرارزین 43

ورق کارتن چند ال 02832884009آقای فرزانه سبالن سلولز 44

کاغذ فلوتینگ ، تست الینر و کرافت از ضایعات کاغذ و 03532725921آقای رحیم پوران سپهر کاغذ یزد 45
مقوا 

فلوتینگ از کاغذ باطله 03153300090آقای اسکندری پویا کاغذ سپاهان 46

کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای 03532721685آقای دهقان سیمین کاغذ یزد 47

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای 03152374570سرکار خانم شیداییسایان گستر ایرسا 48

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ، فلوتینگ از کاغذ 03132227456آقای عکاف زاده سپهر کاغذ اسپادانا 49
باطله ، کاغذ و مقوای الینر قهوه ای 

طراحی و ساخت ماشین االت کاغذ سازی 04134219081آقای حبیب زاده شیمی پژوهش صنعت 50

یکاکاغذ فلوتینگ ، کاغذ کرافت09133463292آقای جاویدان نیاتولیدی صنعتی کریمان بم51
ند
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خمیر کاغذ از باگاس ،کاغذ جهت ظروق یکبار مصرف 88749701آقای محمد جواد مقدمکاغذ ومقوای دیبای شوشتر52
کاغذی ،کاغذ چاپ و تحریر از باگاس

کاغذ کاربن لس ، کاغذ پشت چسب دار ، فرم های رایانه 33994542آقای حاجیان  کاغذ گستران جم 53
ای بهم پیوسته 

کاغذ فلوتینگ از ضایعات 01132633952آقای احمدی کاغذ سازی احمدی 54

03537272645آقای مومنین کاغذ کار کسری 55
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 56

کاغذ فلوتینگ و کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 03433386124آقای ساالری کاغذ و مقوای کرمان 57

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ، فلوتینگ از کاغذ 88300570آقای اسفندیاری صنایع کاغذ سازی کاوه 58
باطله ، کاغذ و مقوای الینر قهوه ای 

کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاغذ و مقوا 03153323243آقای جبروتیان کاج سلولز سپاهان 59

مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا 03133690182آقای صلصال کاغذ سازی صلصال 60

فلوتینگ از کاغذ باطله 03537283870آقای مهرداد کیان آریانا کویر یزد61

کاغذ مقوای تست الینر قهوه ای 02634483347آقای امین پور کاغذ کار کاسپین 62

کاغذ تست الینر ، فلوتینگ ، الینر42318000آقای گیوه چی کاغذ پاپیروس کاوه63

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ،کاغذ چاپ و تحریر از 88738285آقای جوکار گلستان کاغذ پرشیا 64
ضایعات کاغذ و مقوا ، کاغذ و مقوای الینر یک رو سفید 

کاغذ های بهداشتی )تیشو(26645794آقای عباسی گلپونه پارس65

کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 08132355434آقای حاتمی لوح زرین مالیر 66

شانه تخم مرغی ، مقوا 66940865آقای عبدی مقواسازی شرق 67

تولید فلوتینگ و کرافت 03145836493آقای صلصالمیثم کاغذ 68

کاغذ و مقوای تست الینر یک رو سفید ،فلوتینگ از کاغذ 03532721097آقای ساالری مدرن کاغذ صنعت سبز 69
باطله ،کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای 

کاغذ توالت و.... ) انواع تیشو ( 42354000آقای ابول نژادیان مارینا سان 70

تولید ورق و ظروف مقوایی 71
کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 05143268344آقای موسوی نیشابور 

تست الینر و فلوتینگ56547758آقای مومنی مهر آئین پارس72

کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 02334553366آقای طبیب زاده کاغذ نیل گرمسار 73

کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای ،فلوتینگ از کاغذ 07143417071آقای واعظ پور نگین کوثر پارس 74
باطله ، کاغذ و مقوای الینر قهوه ای 

فرم های رایانه ای بهم پیوسته ،خدمات برش و بسته 88593234آقای زمانی نوین پیوست پاسارگاد75
بندی کاغذ 
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