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 تاریخچه:

 کارخانه از بعد ایران دردر حالت کلی می توان عنوان کرد که بسته بندی با کاغذ، قدمتی به اندازه تاریخ کاغذ دارد. 

 های کاغذ که شد احداث کهریزک در ۱۳۲۸ سال در سازی کاغذ کارخانه اولین شد، می اداره ها چینی توسط که سمرقند

 .آمد وجود به ایران نقاط سایر در دیگر تولیدی واحد تعدادی آن از بعد کرد، می استفاده مقوا و کاغذ تولید برای را باطله

 نیشکر تفاله از استفاده با تحریر های کاغذ تولید برای «خوزستان تپه هفت» در ۱۳۴۹ سال در ایران مدرن کارخانه اولین

(bagasse )شد احداث . 

 

 انواع کاغذ بسته بندی:

 و الینر کاغذ  - فلوتینگ کاغذ - (وایت تاپ) سفید کاغذ - کرافت کاغذ :عبارتند از بندی بسته در استفاده مورد کاغذ انواع

. با توجه به محدودیت زمان این وبینار، صحبتی درباره تفاوت های ایندربورد مقوای  - طوسی پشت مقوای  - الینر تست

کاغذهای یادشده از خمیر  برای تولید برخی ازانواع کاغذ مطرح نمی شود و صرفا به بیان این نکته اکتفا می کنم که 

خمیر ناشی از بازیافت کاغذ و برای دسته دیگر از ترکیب هر دو گونه خمیر استفاده می برای تولید برخی دیگر از  ویرجین،

 شود.

 

 مبحث اصلی:

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

 در استراتژیک کاالیکاال و صنعت استراتژیک، تعاریف گوناگونی ارایه شده است اما از  کاغذ، یک کاالی استراتژیک است.

 در کالنی اهداف به بتوان تا شود انجام بلندمدت ریزی برنامه یک آن برای باید که است باال اهمیت ضریب با کاالیی واقع

 هدفمند و جامع ریزی برنامه یک به نیاز راهبردی کاالهای یا استراتژیک کاالهای. کرد پیدا دست عرضه و تأمین حوزه

به همین نسبت، صنعت استراتژیک  .شود انجام کاالیی های گروه از یک هر برای خاصی استراتژی باید آن طبق که دارند

 متاسفانه در سطح کالن، دید استراتژیک به صنعت سلولزی وجود ندارد. نیز صنعتی با ضریب اهمیت باالست.

 

 

 چالش ها:

 گروه اصلی تقسیم می کنیم: ۴چالش های صنعت کاغذ بسته بندی را به 

 الف( مفاهیم زیربنایی و ساختاری



 ب( آموزش و نیروی انسانی

 پ( مواد اولیه

 آوری، ماشین آالت و قطعات فنت( 

 

 

بودن این صنعت است. « انرژی بَر»الف( در بحث مفاهیم زیربنایی و ساختاری، مولفه اصلی در صنعت کاغذ بسته بندی، 

متر مکعب آب نیاز است. مصرف برق نیز بستگی  ۸تولید کاغذ، به آب و برق زیادی نیاز دارد. به ازاء تولید هر تن کاغذ به 

وجود دارد. اگر سیستم های مدرن تصفیه گر، در این صنعت امکان بازیافت آب به نوع ماشین آالت تولید دارد. از طرف دی

بخش عمده ای از آب مصرفی  –که متاسفانه هنوز پیشرفتی همسان با دنیا در کشور نشده است  –آب به کار گرفته شوند 

در فرایند تولید کاغذ را نیز به چرخه برمی گردد. همچنین می توان با بهره گیری از فن آوری های مدرن، بخار آب موجود 

 به انرژی تبدیل کرد.

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

 می شود چه برای تامین ماده اولیه چه برای تحویل محصول.

 از مقوا و کاغذ تولید در بورسی فعال های شرکت تعداد حاضر حال درهمچنین با اشاره به ساختاری بودن بازار بورس، 

 باشند داشته صنعت این در را برتر دست کاغذ واردکنندگان شده موجب خود این و نیست بیشتر دست یک انگشتان تعداد

 .باشند مواجه مشکل یک و هزار با حوزه این در فعال داخلی محدود شرکتهای تا شده سبب که

 



 

فاصله زیادی میان مباحث دانشگاهی و  –به ویژه آموزش عالی  –ب( آموزش و نیروی انسانی. متاسفانه در زمینه آموزش 

سال مسئولیت در شرکت کاغذسازی عرض می کنم که  ۱0متن صنعت سلولزی و کاغذسازی وجود دارد. با تکیه بر حدود 

چوب و کاغذ است. در حالیکه فارغ التحصیالنی که جذب این  صنعت تولید کاغذ، ترکیبی از رشته های شیمی، مکانیک و

نیاز است تا دانش و معلومات بیشتری از دو رشته دیگر داشته صنعت می شوند عمدتا از رشته چوب و کاغذ هستند که 

 . باشند

 

مقوا است. فرایند جمع  پ( ماده اولیه در تولید کاغذ بسته بندی بازیافتی، آخال نام دارد که در اصل همان ضایعات کاغذ و

آوری آخال، به همین شکلی هست که حتما تا کنون دیده اید. عده ای با وانت، کاغذ، مقوا و کارتن های ضایعاتی را جمع 

انه این فرایند هیچ مرجعی آوری می کنند و بعد به کارگاه هایی برای بسته بندی در ابعاد بزرگ فرستاده می شود. متاسف

آوری ارتباط مستقیمی با کیفیت تولید دارد. به عبارتی هر چه جمع آوری آخال از نظم و استاندارد کیفیت جمع  ندارد.

 بهتری برخوردار شود، بازیافت  و تبدیل آن به کاغذ نیز با کیفیت تر می شود. 

 سطح و کیفیت بودن پایین وضعیت، این علل جمله از و نیستیم برخوردار مطلوبی وضعیت از کاغذ بازیافت در متاسفانه

 .است مبدا از زباله تفکیک در سازی فرهنگ عدم و ای کارخانه تجهیزات فناوری

 بخش بازیافت کاغذ عبارتند از: نکات مهم

 . استاندارد بازیافت۱

 . مدت زمان نگهداری آخال۲

 . کاهش کیفیت آخال و باال رفتن ضریب مصرف۳

 . موانع سازمان محیط زیست در امر واردات۴

 تاثیرپذیری از شرایط کالن اقتصادی. 5

 

ت( فن آوری، ماشین آالت و قطعات: در زمینه فن آوری، متاسفانه فاصله معنا داری با برخی تکنولوژی های روز داریم به 

درصدی به خارج در برخی زمینه ها از جمله  ۱00در بحث ماشین آالت و قطعات، وابستگی  ژه در زمینه تصفیه پسآب.وی

، تامین اینگونه ی ظالمانهشی )فلت و وایر(، هد باکس، وکیوم پمپ و ... وجود دارد. با توجه به نرخ ارز و تحریم هااقالم پوش

 قطعات و لوازم یدکی بسیار مشکل شده است.



 هم که است صنعت این سودآوری و توسعه در مانع ترینمهم تولیدی آالتماشین بودن مستهلک و تکنولوژی بودن قدیمی

 موجب را محصوالت باالتر شده تمام قیمت و پایین وری بهره هم و شود می تولیدی محصوالت کیفیت آمدن پایین موجب

 .شود می

 

 

 فرصت ها:

 گروه اصلی تقسیم می کنیم: ۴فرصت های صنعت کاغذ بسته بندی را نیز به 

 ج( سرمایه گذاری

 چ( اشتغال

 ح( محیط زیست

 خ( بازاریابی و فروش

 

 گذاری:ج( سرمایه 

الزمه اقتصاد ایران، ورود به اقتصاد چند قطبی است. به عبارتی اعطای فرصت به صنایعی غیر از نفت و مشتقات آن. 

 :نها اشاره می شود، فرصت های ذیقیمتی وجود دارد که به برخی از آکاغذ بسته بندی صنعتخوشبختانه در 



و برابر شده است و همچنین در تولید انواع کاغذ الینر خودکفا شده تا امروز، د ۹۴. مقدار تولید کاغذ بسته بندی از سال ۱

 ایم.

همچنین شیوع ویروس کرونا و گرایش به  ارد.فرصت سرمایه گذاری در این صنعت وجود دبا توجه به سرانه مصرف، . ۲

 در تولیدی محصوالت صادرات مسئله بودن جذاب خریدهای اینترنتی باعث رونق نسبی در صنعت بسته بندی شده است.

 بخش این در گذاریسرمایه به خصوصی بخش گذارانسرمایه تا شودمی سبب باال سوداوری دلیل به اخیر سالهای

 .شوند مندعالقه

هنوز وارد صنعت تولید کاغذ بسته بندی نشده اند و  ،کشورهای همسایه و کمی دورتر کشورهای آسیای میانهبرخی از . ۳

 گی برای کشور ماست.این فرصت بسیار بزر

. صنعت بسته بندی، جزئی از زنجیره ارزش یک شرکت تولیدی است. به گونه ای که ارتباط معنادار مثبتی میان کاالی ۴

تولیدشده و بازگشت سرمایه وجود دارد. با استناد به این تعریف، تولید کاغذ بسته بندی به این زنجیره عمق بیشتری می 

 دهد.

 اندک بسیار آن در گذاریسرمایه میزان و شده واقع مظلوم ،ایران در محدود اولیه مواد و منابع دلیل به صنعت این .5

 وجود بسیاری های محدودیت نیز داخلی تولیدات برای نیاز مورد مصرفی آخال و اولیه مواد واردات در دیگر طرف از. است

 با برطرف شدن این موانع، فرصت های بسیاری ایجاد می شود. .دارد

 

 چ( اشتغال

با مقایسه نسبت عددی  این صنعت به نسبت سرمایه گذاری انجام شده، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیشتری دارد.

صنعت با حجم برابر سرمایه به ضریب اشتغال بیشتر این  ،میان اشتغالزایی صنعت کاغذ بسته بندی با برخی دیگر از صنایع

 گذاری نسبت به صنایع دیگر پی می بریم.

 

 ح( محیط زیست:

 مقوا و کاغذ از( درصد ۱0 حدود در) شهری های زباله از ای مالحظه قابل حجمبازیافت، کمک به محیط زیست است. 

 قابل کمک امر این. است کاغذ بازیافت کاغذ، تولید روش بهترین ایران در جنگلی پوشش کمبود به توجه با. هستند

 .دارد ایران در محدود جنگلی پوشش حفظ به توجهی

 

 خ( بازاریابی و فروش



تعبیری است که بخشی از اشاره آن به صنعت بسته بندی است )بخش های دیگر می  (silent seller)فروشنده خاموش 

تواند به تبلیغات محیطی، کاتالوگ های دیجیتال بر روی صفحه های نمایش و ... اشاره کند( ناگفته پیداست که بخش 

انی را نیز می توان در این عمده ای از وظیفه فروش را می توان بر دوش بسته بندی کاال قرار داد. پس فرصت های فراو

 زمینه جستجو و ایجاد کرد.

 

 


