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با سالم خدمت همکاران عزيز و ارجمندم؛

در روزهای نخستين سال 1۳98 سيالب هايی در استان های مازندران، گلستان، فارس، خوزستان و لرستان به راه افتاد. تلخ ترين 
بخش اين حادثه، از دست دادن جان عده زيادی از هم ميهنان عزيزمان بود، جا دارد که اين ضايعه دردناک را به بازماندگان ايشان 

و مردم ايران تسليت عرض نمايم.
در بهار امسال نيز مانند سنوات گذشته، نمايشگاه ايران بيوتی و کلين برگزار شد. صنعتگران صنف سلولزی بهداشتی ايران در اين 
نمايشگاه تخصصی، شاهد حضور گسترده شرکت های خارجی بودند، گفتگوها نشان دهنده اين بود که شرکت های خارجی به بازار 
ايران به منزله يک عرصه وسيع تجاری و رقابتی می نگرند و پتانسيل های بازار ايران را بسيار وسيع تر از گذشته احساس می کنند. 
بنابراين توليدکنندگان ناگزير هستند، برای حفظ و اشاعه بازار داخل کشور در برابر انبوه واردات به يک اصل جهانی رقابت برای 
تصرف بازار با )کيفيت مرغوب+قيمت مطلوب( تمرکز بيشتری نمايند، در غير اين صورت خطر از دست دادن بازار در رقابت با واردات 

انواع محصوالت خارجی بسيار محتمل است.
مورد ديگر تخصيص و دريافت ارز برای واردات مواد اوليه در صنايع سلولزی بهداشتی می باشد که يکی از مشکالت اساسی برای 
واحدهای توليدی زيرمجموعه انجمن به حساب می آيد. نوسانات و افزايش قيمت ارز در اواخر سال 97 و ابتدای سال جاری به اوج 
خود رسيد و اثرات مستقيمی بر روند توليد داشته است. متاسفانه ايران در شرايط تحريم های ظالمانه و جنگ ناخواسته اقتصادی 
قرار گرفته و از آنجائی که مواد اوليه از طريق واردات تامين می گردد، ناگريز هستيم سال جاری را با دقت بيشتر، وسواس بيشتر و 
تالش بيشتر ادامه دهيم تا تبعات آسيب های بيرونی را که بر صنعت ما عارض می شود، تعديل کنيم.  قيمت ها نيز ارتباط مستقيمی 
با ارز دارد به نحوی که اگر دولت تدبيری برای کاهش قيمت ارز داشته باشد قيمت محصوالت نيز کاهش می يابد و اين به نفع 
توليدکنندگان و مصرف کنندگان خواهدبود. خوشبختانه توليدکنندگان داخلی توانايی تامين تمام نياز کشور را در بخش سلولزی 
بهداشتی دارند و چرخه توليد و توزيع محصوالت سلولزی در حال حاضر با نظم خاصی همراه است و هيچ گونه مشکلی جهت تامين 

نياز مصرف کنندگان وجود ندارد. 
در اين ميان مشارکت ارگان های ذی ربط در بهبود فضای کسب و کار و رونق توليد داخلی اثرات چشمگيری خواهد داشت. مشکالت 
مربوط به تخصيص ارز، محدوديت های بانکی، ترخيص مواد اوليه ضروری و... مسائلی است که منجر به بروز وقفه در امور توليد 
می شود، انجمن با برگزاری جلسات متعدد با مسئولين سازمان های مربوطه، تمام تالش خود را در تسهيل شرايط موجود انجام 

می دهد. 
از جمله اقدامات انجمن در راستای تسهيل موانع توليد واحدهای صنفی سلولزی بهداشتی، پيگيری مجدانه قريب به يک سال و 
نيم پيرامون اختالف وزن محموله های مربوط به خمير کاغذ )در مبادالت تجاری واحد انواع خمير کاغذ بر اساس جرم هوای خشک 
ADMT می باشد( بوده است. انجمن پس از رايزنی با سازمان ملی استاندارد و اخذ تاييديه مبنی بر پذيرش تلورانس 10 درصدی 

وزن، از اين سازمان؛ با برگزاری جلسات متعدد با مسئولين گمرک جمهوری اسالمی ايران و بانک مرکزی موفق به اخذ تاييديه 
پذيرش اختالف وزن محموله خروجی خمير کاغذ شد. عنقريب نامه گمرک در سامانه بانک مرکزی به منظور بهره برداری واحدهای 
توليدی که واردات خمير کاغذ دارند، درج خواهد شد. اين معقوله برای تمام توليدکنندگان محصوالت سلولزی و بهداشتی بسيار 

حائز اهميت است.
مدير مسئول: دکتر عباس فصيح خوشگرد        

سخن مديرمسئول



3

ضیافت افطار در هتل بین المللی اسپیناس 

به میزبانی شرکت زرین برگ پرشیا

ضيافتی در بهار امسال، به ميزبانی شرکت زرين برگ پرشيا، 
 2۳ الی   20 ساعت  از   98/0۳/01 مورخ  چهار شنبه  روز  در 
به صرف  رمضان،  مبارک  ماه  از  روز  شانزدهمين  با  مصادف 
افطار و شام در تاالر ايوان هتل بين المللی اسپيناس واقع در 

سعادت آباد تهران برگزار شد. 

بر روی  پاورپوينت  نمايش جزء به جزء صفحات  سپس ضمن 
پرده نمايش به تفصيل توضيحات تخصصی و فنی تکنولوژی  و 
توليد تيشو زرين برگ پرشيا پخش شد و توضيحاتی پيرامون 
راه اندازی خط دوم توليد تيشو ارائه شد، که خالصه ای از آن 

در ادامه آمده است. 

در اين ميهمانی، مديران و مسوولين شرکت زرين برگ پرشيا 
از  بهداشتی(، برخی  اوليه صنايع سلولزی  )توليدکننده مواد 
مسئوالن ارگان های ذی ربط، مسئولين وزارت صمت، اعضای 
و  مديران  بهداشتی،  سلولزی  صنايع  انجمن  مديره  هيئت 
پرسنل شرکت های وابسته به صنف سلولزی بهداشتی و تنی 

چند از اصحاب رسانه حضور داشتند.
 مراسم با تالوت آياتی چند از قرآن مجيد و اذان مغرب آغاز 
آمد.  عمل  به  دعوت  افطار  صرف  برای  ميهمانان  از  و  شده 

مراسم با اجرای همخوانی گروه تواشيح ادامه يافت. 
 

استفاده  با  پرشيا در سال 1۳9۳  برگ  زرين  صنايع کاغذی 
از طرحی جامع در خصوص احداث کارخانه های توليد انواع 
کاغذ تيشو در شهر صنعتی کاوه واقع در شهرستان ساوه در 
آغاز  را  فعاليت خود  مترمربع  هزار  به مساحت ۳20  زمينی 
نمود. استفاده از تکنيک برتر ساخت کاغذ تيشو با بهره وری از 
ماشين آالت پيشرفته والمت  و تجهيزات جوهرزدايی و تصفيه 
آب از جمله برتری های فنی اين پروژه می باشد که در ارتقا 

کيفيت کاغذ تيشو نقش اساسی دارد.
دفتر مرکزی شرکت واقع در قلب کالن شهر تهران، پايتخت 
ايران با به کارگيری پرسنل باتجربه، سخت کوش و متعهد در 
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توليد  در  را  خود  فعاليت  شرکت  اهداف  به  دستيابی  جهت 
کاغذ تيشو ادامه می دهد.

با  پرشيا  آقای محمد ميزبان مدير عامل شرکت زرين برگ 
ذکر خيرمقدم و خوشامدگويی به حضار دقايقی را به طرح و 
بازگويی مزايای راه اندازی خط دوم توليد تيشو زرين برگ 

اختصاص داد. 

نمود: همانطور که همکاران مستحضر هستند،  بيان  ميزبان 
سال هاست که بنده در اين صنعت مشغول به فعاليت هستم 
و در خدمت همکاران و خانواده سلولزی بهداشتی می باشم. 
خط اول زرين برگ پرشيا در سال 1۳94 به توليد رسيد و 
با ياری خداوند علی رغم مشکالت و سختی ها در سال 1۳98 
به بهره برداری رسيد. همانطور که مشاهده می کنيد تصاوير از 
داخل مجموعه به صورت زنده در سالن پخش می شود و خط 
يک و دو به طور همزمان را در حال توليد نشان می دهد گفتنی 
به 120 هزارتن رسانديم و  را  است که ظرفيت اسمی خود 
باعث افتخار بود که روز گذشته سرکار خانم مهندس محرابی 
و جناب آقای مهندس اسفندياری از وزارت محترم صنعت، 
معدن و تجارت از مجموعه زرين برگ بازديد به عمل آوردند 
و توانايی مجموعه را از نزديک مشاهده نمودند. خرسنديم که 
قادريم اين اميدواری را به همکاران بدهيم که خط دوم ضامن 
خط اول است و کنار توليدکنندگان هستيم، با ياری خدواند،  
تالش خود و تدبير مسئوالن از مشکالت عبور خواهيم کرد و 

با تمام توان نياز تيشو کشور را برآورده می نماييم.

اين مجموعه قابليت توليد کاغذ تيشو در گرماژ 1۳/5 تا ۳8 
اين  جوهرزدايی  مدرن  تجهيزات  هم چنين  می باشد.  دارا  را 
و  طبيعی   %100 پالپ  از  تيشو  کاغذ  توليد  توانايی  شرکت، 
100% جوهرزدايی شده را فراهم می نمايد، که اين مهم منجر 
صرفه جويی  و  طبيعی  منابع  حفظ  و  کاغذ  انواع  بازيافت  به 
اين  آب  تصفيه  نوين  تکنولوژی  و  توانايی  می شود.  ارزی 
مجموعه باعث کاهش مصرف آب در روند توليد و صرفه جويی 
در مصرف آب و جلوگيری از آلودگی محيط زيست می گردد.

فاز اول اين واحد توليدی قادر به توليد ساليانه 60.000 تن 
نيازهای  از  قابل توجهی  بخش  که  بوده  سال  در  تيشو  کاغذ 
ماه  بهمن  در  توسعه  دوم  فاز  در  می نمايد.  تامين  را  کشور 
دوم  خطوط  راه اندازی  با  پرشيا  برگ  زرين  شرکت   ،1۳97
توليد  کردن ظرفيت،  برابر  دو  و  تيشوی خالص  کاغذ  توليد 
پروژه  اين  به 120.000تن در سال رسانده است که  را  خود 
عظيم، کشور ايران را به عنوان يک صادرکننده موفق و نمونه 
در صنعت تيشوی جهانی مطرح و کشور را از واردات کاغذ 

تيشو بی نياز می کند.
مجموعه  اين  پوشش  تحت  تماما  ايران  بازار  حاضر  حال  در 
بوده و هم چنين صادرات به کشورهایCIS ، عراق، افغانستان 
و ... در حال انجام است؛ که در فاز دوم توسعه با دو برابر شدن 
ظرفيت توليد، کشورهای تحت پوشش صادراتی شرکت زرين 

برگ پرشيا به سرعت افزايش خواهند يافت.
به  باکيفيت  خدمات  و  محصوالت  توليد  ما،  خط مشی 

مشتريان همراه با نوآوری و تنوع توليدات می باشد.

رضايت مشتری، استاندارد کيفيت عملکرد ما است.
هم چنين در طول مراسم فيلم هايی از توليد شبانه روزی اين 
مجموعه به صورت زنده و مستقيم از محل کارخانه بر روی 

پرده نمايشگر به مشاهده حضار رسيد.
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زرين برگ ويژگی خاصی دارد و آن وجود واحد جوهرزدايی 
در اين مجموعه است که به واسطه وجود آن، حتی در شرايط 
دشوار تحريم ها هم توليد زرين برگ متوقف نخواهد شد. تنوع 
توليد از نظر گرماژ و توليد همزمان تيشو به صورت ويرجين 
همين  و  است  امکان پذير  توليدی  واحد  اين  در  ريسايکل  و 
امر سبب می شود که با توليد انواع تيشو در خدمت همکاران 
زرين  که  است  اهميت  حائز  بسيار  نکته  اين  و  باشيم  عزيز 
است که هر دو محصول  توليدی در کشور  واحد  تنها  برگ 
و  می کند  توليد  همزمان  طور  به  را  ريسايکل(  و  )ويرجين 
اين وجه تمايز سبب شده است آوازه اين مجموعه به خارج از 
کشور نيز برسد. تعداد زيادی درخواست کننده برون مرزی 
اين  از  به علت محدوديت ظرفيتی که پيش  وجود دارد که 
درخواست کنندگان  تمام  به  پاسخگويی  امکان  داشت  وجود 
را نداشتيم اما به لطف خداوند با باال بردن ظرفيت توانستيم 
مقام  فرمايش  طبق  برداريم.  صادرات  زمينه  در  بزرگی  گام 
معظم رهبری صادرات نقطه عطف بزرگی است که می تواند 
به شرايط اقتصادی کمک کند؛ در همين راستا بعد از پوشش 
کامل نياز توليدکنندگان داخلی، صادرات از اهداف اوليه اين 

شرکت می باشد.
تمام  نياز  توليد،  ظرفيت  افزايش  با  بتوانيم  اميدواريم   
دهيم. هدف  پاسخ  نحو  بهترين  به  را  داخلی  توليدکنندگان 
باشد و  انبار توليدکنندگان  اين است که زرين برگ درواقع 
به  را  دلگرمی  اين  نداشته باشند،  انبار  به  نيازی  ديگر  ايشان 
توليدکنندگان می دهيم که زرين برگ به اندازه کافی توانايی 
خريد مواد اوليه و توليد تيشوی مورد نياز مصرف کنندگان را 

به هر ميزان دارد.
 اميد است تا در کنار هم بتوانيم ايرانی آباد، توانمند و سرافراز 

داشته باشيم. 
به خاطر قبول  از حضار و همکاران  پايان مجددا  ميزبان در 

دعوت وحضور در مراسم، کمال قدردانی را به عمل آورد. 

سپس دکتر عباس فصيح خوشگرد، رييس هيئت مديره انجمن 
صنايع سلولزی بهداشتی ايران، ضمن بيان خوش آمدگويی و 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات ميهمانان، دقايقی درخصوص 
راه اندازی خط دوم توليد تيشو شرکت زرين برگ پرشيا به 
اختصار توضيحاتی را ارائه داد. وی با شعری از صائب تبريزی 

صحبت خود را آغاز نمود؛
روغنی در شيشه بينی صاف و روشن ريخته                                            

غافلی بر سر چه آمد کنجد و بادام را
نشان دهنده  هستيم،  آن  نظاره گر  امروز  که  زيبايی  فيلم 
آقای  عزيزم  همکار  و  دوست  فراوان  و  شبانه روزی  زحمات 
و  تحريم ها  وجود  فراوان،  سختی های  با  که  است  ميزبان 
شرايط تحميلی اقتصادی که متاسفانه به سبب آن در جنگ 
نابرابر اقتصادی با دنيا هستيم؛ با تالش های بی وقفه ايشان به 
بار نشسته است. بنده از طرف خود و انجمن سلولزی کشور از 
ايشان تشکر و قدردانی می نمايم. همانطور که مستحضريد تا 
چند سال گذشته ارز بسيار زيادی برای واردات تيشو از کشور 
خارج می شد، اما با راه اندازی خط دوم توليد تيشو زرين برگ 
شرايط  هر  در  تيشو  توليد  توانايی  جوهرزدايی(  قابليت  )با 
اقتصادی و تحريم را برای کشور عزيزمان دارد. اميدوارم که 

خداوند متعال توفيقات روزافزونی به ايشان عنايت فرمايد.

شام  به صرف  را  حضار  و  ميهمانان  پايان،  در  ميزبان  محمد 
دعوت نمود. 

با پذيرايی از ميهمانان و گرفتن عکس های يادگاری  مراسم 
به پايان رسيد.

***
تهيه و تنظيم: الهام صنعتی
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محمد میزبان

مدیر عامل شرکت زرین برگ پرشیا

محمد ميزبان، متولد 1۳4۳، فارغ التحصيل مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شريف... 
ميزبان با بيش از ۳5سال سابقه کار در صنعت، مدير عامل شرکت زرين برگ پرشيا به عنوان تنها توليدکننده 
را  تيشو کشور  تامين  اعظم  ايران می باشد که هم اکنون سهم  در  ريسايکل)به طور همزمان(  و  ويرجين  تيشوی 

عهده دار است.
زرين برگ در سال 1۳91 کار اجرايی خود را شروع و در سال 1۳94 به توليد رسيد. تا امروز مدت 4 سال است 
که در حال توليد است. خط دوم توليد تيشو زرين برگ در بهمن ماه سال 97 به بهره برداری رسيد و به اين بهانه 

نشريه آوند مصاحبه ای در اين زمينه ترتيب داد که در ادامه به تفصيل به آن پرداخته شده است.

* خط اول توليد تيشو زرين برگ
توليد  اول  خط  شبانه روزی،  تالش  و  پروردگار  عنايت  با 
تيشوی زرين برگ پرشيا در سال 94 به بهره برداری رسيد. 
سرمايه  با  برگ  زرين  کارخانجات  پروژه  سرمايه گذاری  کل 
خصوصی و بدون استفاده از وام يا کمک دولتی به بهره برداری 
رسيده است. تيم متخصص و متعهد زرين برگ پرشيا قدم 
به قدم با برنامه ريزی حرفه ای و اجرای به روز پروژه و بدون 
دلسرد شدن از مشکالت سخت و طاقت فرسای پيش رو، گام 
به گام با هدف خودکفا شدن کشور عزيزمان جمهوری اسالمی 

ايران در زمينه توليد کاغذ تيشو با بهترين استاندارد جهانی ، 
پيش رفت و در نهايت فاز اول اين پروژه عظيم با قدرت هر 
چه تمام تر شروع به کار کرد. در ابتدا با توليد روزانه 100 تن 
شروع به فعاليت نمود و ديری نپائيد که به ظرفيت رسمی 
خود که همانا توليد ماهيانه 5000 تن مطابق پيش بينی برای 
خط اول توليد بود، دست يافت. از همان ابتدا از جمله اهداف 
در  تنوع  داخلی،  بازار  نياز  تامين  پرشيا،  برگ  زرين  شرکت 
محصول و تبديل ايران از وارد کننده به صادرکننده بوده که 

خوشبختانه در همان سال اول به آن دست يافت. 
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* راه اندازی خط دوم توليد تيشو زرين برگ
راه اندازی: آزمايشی زمستان 97 

توليد بهار 98 
مساحت زمين ۳10.000 متر مربع 

مساحت زير ساخت 50.000 متر مربع 
ميزان توليد 120.000 تن در سال 

تعداد پرسنل 2۳0 نفر 
در حال حاضر يک تيم کامال متخصص با مليت های مختلف 
برنامه ريزی، حمل  توليد و  با اهداف مشترک در زمينه  ولی 
و نقل داخلی و خارجی، فروش و بازاريابی، تدارکات داخلی 
و خارجی، بخش های مالی و حقوقی، فن آوری اطالعات و در 
وظيفه  انجام  حال  در  محترم،  مديره  هيئت  حمايت  نهايت 
شبانه روزی برای نيل به اهداف تعريف شده مجموعه می باشند. 

نيز محقق گرديد. اين امر در نهايت باعث توليد با کيفيت تر و 
با هزينه مناسب تر خواهد شد که در اين صورت توان رقابت در 
مورد صادرات و رقابت با توليدکنندگان مطرح و بزرگ جهانی 

را باالتر خواهد برد. 
قابل ذکر است که شرکت زرين برگ پرشيا تنها شرکتی است 
که توان توليد کاغذ تيشو از خمير کاغذ خالص )ويرجين( و 
کاغذ بازيافتی )جوهرزدائی( را با کيفيت خوب و در تناژ باال 
در ايران داراست.  به اين معنا که اين کارخانه قادر به توليد 
همزمان تيشوی خالص و جوهرزدايی می باشد و تکنولوژی و 
توان اين نوع توليد دوگانه در ايران را منحصرا در اختيار دارد. 

* مشکالت در زمينه واردات، ثبت سفارش و تخصيص 
ارز

کشور  عليه  ظالمانه  تحريم های  به  توجه  با  درحال حاضر     
و  ماشين آالت  يدکی  لوازم  و  اوليه  مواد  تهيه  عزيزمان، 
با جابجائی  نياز، به صورت غيرمستقيم و  دستگاه های مورد 
مکرر و به صورت دست چندم انجام می گيرد که باعث افزايش 
هزينه ها و صرف زمان طوالنی گرديده است. بايد توجه نمود که 
شرکت زرين برگ پرشيا اين توان و امکان را دارد که با ايجاد 
ارتباطات حرفه ای با تامين کنندگان درجه يک جهانی خمير 
کاغذ، مقادير)تناژهای( باال و تنوع اقالم الزم جهت توليد کاغذ 
به موقع، تخصيص،  ثبت سفارش  برای  متاسفانه  اما  دارد  را 
است. روبه رو  فراوانی  دشواری های  با  ارز،  حواله  و  تامين 

برگ  زرين  اوقات  بيشتر  در  و  نبوده  کامل  عمال  اين چرخه 
عدم  به خاطر  خود  استراتژيک  ذخيره  از  استفاده  با  پرشيا 
موقعيت  در  موقع،  به  حواله جات  و  ارز  تامين  و  تخصيص 
پرريسک قرار می گيرد ولی با توکل به خداوند متعال و اعمال 
چرخه  از  بخشی  تا  داده  ادامه  را  راه  مدبرانه،  سياست های 
اقتصادی کشور در اين صنعت بزرگ، روی پاشنه خودکفايی 
بچرخد و در سال رونق و حمايت از توليد ملی رسالت خود را 

به بهترين نحو انجام دهد.

قديمی  خط  به  نسبت  دوم  خط  بهره وری  و  مزيت   *
توليد تيشو 

با استفاده از امکانات جديد در خط دوم توليد، ميزان انرژی 
حرارتی بکار رفته کاهش يافته و صرفه جوئی در مصرف گاز 



8

 متاسفانه علی رغم مطرح نمودن تمام مسائل و مشکالت ارزی 
با ارگان ها و موسسات مربوطه، کماکان شاهد عدم  بانکی  و 
تامين و حواله ارز برای چندين ماه پياپی می باشيم، که اين 
امر امکان برنامه ريزی های حياتی بلندمدت شرکت را مختل 
نموده و باعث فرسايش روحی و فيزيکی مجموعه خواهدشد. 

* در حال حاضر توانايی تامين چند درصد از نياز بازار 
داخلی را داريد؟

شرکت زرين برگ پرشيا به شرط تامين ارز در زمان مطلوب 
برگ  زرين  دارد،  را  بازار  نياز  درصد   60 تا   50 تامين  توان 
تيشوی  قبيل  از  متنوعی  تيشوی  محصوالت  توليد  توانايی 
صد درصد خالص و تيشوی صد درصد جوهرزدايی و تيشوی 
با  تيشو  انواع  همينطور  دارد،  را  نوع(  دو  اين  )بين  ميکس 
بازار مصرف  نياز  به  با توجه  نهايی  ضخامت و نرمی تيشوی 
اين  توليد  توان  امر،  اين  و  می کند  توليد  خارجی  و  داخلی 
کارخانه را منحصر به فرد نموده و اين شرکت با بهره گيری از 
نيروهای متخص در بخش R&D ، در حال تحقيق و توسعه 
نيز  نوآور  و  متنوع  توليدات  و  جديد  مصرف  بازار  زمينه  در 

می باشد. 
سخت  تحريم های  از  عبور  راه  تنها  که  کرد  فراموش  نبايد 
فعلی، توليد توليد و توليد، عرضه داخلی و صادرات می باشد 
و شرکت زرين برگ با تمام توان در جهت تقويت و حمايت 
و  برداشته  محکم  قدم های  خود  داخلی  تجاری  شرکای 

لحظه ای پا پس نخواهد کشيد.  

سلولزی  محصوالت  توليدکنندگان  از  بسياری   *
مشکل  دچار  خود،  اوليه  مواد  تامين  برای  بهداشتی 
هستند! آيا برای رفع نياز ايشان تدابيری انديشيده ايد؟

 با ياری خداوند متعال و کارکرد مداوم دو خط توليد، انشااهلل 
ديگر در کشور کمبود کاغذ تيشو نخواهيم داشت )به شرط 
تامين  برای  تدبير  بزرگترين  موقع(.  به  و  الزم  ارز  تامين 
توسط  مشکل  که  است  ارز  تامين  کشور  نياز  مورد  تيشوی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران قابل حل می باشد. 
انجمن صنايع سلولزی  از  پرشيا  تقاضای شرکت زرين برگ 
مداوم  پيگيری  صنف،  اين  متولی  عنوان  به  ايران  بهداشتی 
مطالبات اين واحد استراتژيک توليدی و ساير مجموعه های 
از  از ارگان های ذيربط مثل سازمان حمايت  توليدی مرتبط 
توليدکنندگان و مصرف کنندگان و وزارت محترم صمت و ... 

تا حصول اطمينان از نتيجه نهايی و درست می باشد.
جاری، سنگين  تحريم های  از  عبور  و  خودکفايی  برای  ما 

چاره ای بجز همدلی و همراهی نداريم و جدا افتادگی و عدم 
مقطع  اين  در  واحد صنفی  هر  برای  منافع جمعی  به  توجه 
حساس فعلی باعث تضعيف و پس از آن کاهش توليد و در 
نهايت از کار بيکار شدن نان آوران خانواده های ايرانی و توقف 
خطوط توليد و تعطيلی کارخانجات و خاموشی صنعت خواهد 
شدن  تبديل  مورد  در  امکان  اين  روند،  اين  ادامه  با  و  شد 
کشور به سمت يک واردکننده صرف به جای توليدکنندگان 
کنار  را  منافع شخصی  بياييم  دارد.  وجود  صادرکنندگان،  و 

گذاشته و منافع جمعی را سرلوحه کار خود قراردهيم. 
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* صادرات و برنامه های توسعه
توليدکننده  بزرگ ترين  عنوان  به  پرشيا  برگ  زرين   شرکت 
کاغذ تيشو در ايران به تنهايی 90%  از بار صادرات کاغذ تيشو 
اين صادرات عمدتا  به دوش می کشد که  را  کشور عزيزمان 
صورت  ارمنستان  و  ترکمنستان  افغانستان،  عراق،  کشور  به 
ورود  تحقيقات الزم در حال  از  اين شرکت پس  و  می گيرد 
  CIS محدوده  در  چندکشور  و  پاکستان  قطر،  کشورهای  به 

می باشد. 
البته اين امر هميشه با يک تعادل منطقی بين فروش داخلی 
الويت  و  داشته  وجود  شرکت  اين  برای  صادراتی  فروش  و 
ابتدا تامين مکفی تيشوی داخلی و سپس بحث  زرين برگ 

صادراتی آن می باشد. اين توازن بسيار مهم بوده و بايد همواره 
به نحوی از طرف شرکت تنظيم شود که هم تيشوی هر دو 
خط توليدی کارخانه تا آخرين کيلو به دست مشتری برسد، 
هم قيمت های داخلی و خارجی کنترل شود که سرريز بار از 
دو طرف صورت نگيرد و هم احساس امنيت برای تک تک 

مشتريان وجود داشته و تقويت شود. 

* سخن پايانی
وزارت صنعت  محترم  مسئولين  و  مديران  تمام  از  پايان  در 
بهداشت و درمان و سازمان محيط  معدن و تجارت، وزارت 
اراک و ساوه،  تهران و چه در شهرستان های  زيست چه در 
که با تدابير صورت گرفته، ما را در امور واردات ماشين آالت 
و مواد اوليه کارخانه ياری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را 

داريم. 
دست تک تک مشتريان و شرکای تجاری شرکت زرين برگ 
پرشيا را صميمانه فشرده و به همگی اطمينان می دهيم که با 
تمام توان در جهت تامين خواسته های ايشان تالش خواهيم 

کرد.     

خداوندا مرا آن ده که آن به ...         

***

تهيه و تنظيم: الهام صنعتی
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گفت و گو رئیس انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران با ایرنا  

تهران- ايرنا- رئيس انجمن صنايع سلولزی بهداشتی ايران گفت: سرانه مصرف محصوالت سلولزی 
در کشور نزديک به 2 کيلوگرم است و به دليل توليد بيش از مصرف داخلی، بقيه آن صادر می شود.

ششمين  و  بيست  برگزاری  حاشيه  در  خوشگرد«  »عباس 
بهداشتی،  آرايشی،  شوينده،  مواد  المللی  بين  نمايشگاه 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  وابسته  ماشين آالت  و  سلولزی 
محصوالت  مختلف  انواع  توليد  قابليت  افزود:  ايرنا  اقتصادی 

سلولزی با بهترين کيفيت مواد در کشور فراهم است.
ظرفيت های  گذشته  سال   2 در  صنفی،  مقام  اين  گفته  به   
نيازهای  بر رفع  ايجاد شده که عالوه  نيز در کشور  جديدی 
داخلی، رونق صادرات را ميسر کرده است و اکنون برای توليد 

و عرضه اين محصوالت هيچ مشکلی وجود ندارد. 
خوشگرد اضافه کرد: کشورهای آسيای ميانه، عراق، افغانستان، 
قطر و برخی کشورهای عربی، بازارهای هدف اصلی صادراتی 

اين صنعت را تشکيل می دهند.
* ارز محصوالت صادراتی به کشور برمی گردد

به  ايران در واکنش  بهداشتی  انجمن صنايع سلولزی  رئيس 
عراقی  يا  افغان  بازرگانان  برخی  استفاده  درباره سوء  ادعايی 
در پرداختن پول محصوالت سلولزی به ريال )به جای ارز( و 
بازنگشتن ارز صادراتی به کشور گفت: در اين موارد، خريدها 
در  و  انجام می شود  است  ريال شده  به  تبديل  با دالری که 

نهايت با واسطه يا بی واسطه ارز به کشور برمی گردد.
برای  افغان،  يا  بازرگانان عراقی  اضافه کرد:  اين مقام صنفی 
خريد ريال بايد ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند يا ريال 
مورد نياز را با فروش دالر به صرافان سر مرز تامين کنند که 

در هر 2 صورت، به معنای بازگشت ارز به کشور است.
* برخی شرکت های خارجی در کمبود پارسال محصوالت 

سلولزی موثر بودند
سال  در  پوشک  تامين  به  مربوط  مشکالت  درباره  خوشگرد 
گذشته گفت: با افزايش نرخ ارز، مردم به خيال کمبود پوشک 
به بازار هجوم بردند و بيش از نياز خود خريد کردند که اين 
رفتار 2 ماه بيشتر طول نکشيد و امروز در توليد يا توزيع اين 

کاال هيچ مشکلی نداريم.
وی به تاثير سوء برخی شرکت های خارجی حاضر در کشور 
بر تامين مواد اوليه در آن دوره اشاره کرد و گفت: صنعتگران 
ظرفيت های  ايجاد  به  زمان  آن  از  و  نبودند  بيکار  کشورمان 
جديد اقدام کرده اند، از آن جمله راه اندازی يک خط بزرگ 
بخش  سوی  از  گذشته  ماه های  در  که  است  تيشو  ساخت 

خصوصی به بهره برداری رسيد.
محصوالت  قيمت  امروز  کرد:  يادآوری  صنفی  مقام  اين 
ماه های  در  و  است  رسيده  ثبات  به  نيمايی  ارز  با  سلولزی 

گذشته افزايش قيمت چندانی را تجربه نکرديم.

***
منبع:

 خبرگزاری جمهوری اسالمی )ايرنا(
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گزارش افتتاح و برگزاری 

بیست وششمین نمایشگاه ایران بیوتی و کلین

بيست وششمين نمايشگاه بين المللی مواد شوينده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشين آالت وابسته )ايران بيوتی و کلين( 
از تاريخ 2 الی 5 ارديبهشت ماه سال 1۳98 از ساعت 10 صبح لغايت 18 )6 بعدازظهر( در فضای وسيع نمايشگاه بين المللی 

ايران واقع  در اتوبان چمران در تهران بزرگ پذيرای بازديدکنندگان بود. 
از سال 1۳80 تاکنون، برگزارکننده نمايشگاه، شرکت »سامع پاد نوين« بوده و اين نمايشگاه با نظارت مستقيم انجمن صنايع 

شوينده، بهداشتی و آرايشی ايران و نيز انجمن صنايع سلولزی بهداشتی ايران برگزار می گردد.
 



12

و  بيوتی  ايران  نمايشگاه  پوشش  تحت  سالن های   *
کلين سال 98 در نمايشگاه بين المللی

سالن های 5 - 6 - 7 - 8 و 9 - 10 و A - 14 - 11 25 و 27 
به اين نمايشگاه اختصاص داشت که در اين ميان غرفه های 
مربوط به صنايع سلولزی بهداشتی ايران )شرکت های داخلی( 
که در زمينه توليد محصوالت سلولزی بهداشتی فعاليت دارند، 
در سالن های 8 و 9 مستقر بودند. غرفه انجمن صنايع سلولزی 
ماشين آالت  و  داشت  قرار   9 و   8 سالن  در  ايران  بهداشتی 
صنايع سلولزی بهداشتی نيز بطور مجزا در سالن اختصاصی 

14مستقر بودند.

* کاالها و خدمات 
انواع مواد شوينده، پاک کننده، محصوالت سلولزی بهداشتی، 
و  اودکلن  عطر،  مو،  رنگ  مو،  پوست،  محافظتی  محصوالت 
مواد  منزل،  بهداشتی  محصوالت  و  خوشبوکننده  اسپری، 
و  ماشين آالت  مشاوره،  و  بازرگانی  خدمات  واسطه ای،  اوليه 
و  ديد مخاطبان  نمايشگاه در معرض  اين  در  وابسته  صنايع 

عالقه مندان قرار گرفت.

ورودی  در  مبدا  از  راس ساعت 11 صبح  تاريخ 98/2/2  در 
سالن 8 و 9 آغاز شد. مسئولين نمايشگاه و مديران غرفه ها 
و 9  ورودی سالن 8  قبل جلوی در  دقايقی  از  غرفه داران  و 
منتظر استقبال از مقامات مسئول کشوری برای بريدن روبان 
قرمز و اعالم افتتاح نمايشگاه بودند و خبر حضور مقامات و 
نمايشگاه  بلندگوی  از  دفعات  به  نيز  افتتاحيه  مراسم  زمان 

اعالم می شد. 
با همراهی ديگر مقامات  نيارکی  صالحی نيا و صادقی  آقايان 
در ساعت مقرر در سالن 8 و 9 حضور بهم رساندند و پس 
بيوتی  ايران   نمايشگاه  به کار  آغاز  قرمز،  روبان  بريدن  از 
صنعتگران  غرفه داران،  نمودند.  اعالم  رسما  را  بيست وششم 
ضمن  کدام  هر  و  می نمودند  احاطه  را  ايشان  کارآفرينان  و 
دعوت از اين مقام مسئول و همراهان برای بازديد از غرفه شان 
تالش می کردند مشکالت و موانع توليد، صنعت و چرخه کار 
و اقتصاد را در صنف سلولزی بهداشتی، شوينده، پاک کننده 
و آرايشی، با عجله و شتاب و به اختصار بازگو کنند و راه حل 

بطلبند. 

هيئت  همراهی  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون   
بازديدکننده از نمايشگاه صنايع سلولزی، بهداشتی، شوينده 
و  سالم  و  غرفه ها  تک تک  از  بازديد  ضمن  پاک کننده،  و 
دل  درد  شنيدن  به  کوتاه  دقايقی  غرفه داران،  با  احوالپرسی 
به  راه کار  ارائه  و  هريک  مسئولين  و  مديران  زبان  از  صنعت 

ايشان پرداختند.

* انجمن صنايع سلولزی بهداشتی ايران
و   8 سالن  در  ايران  بهداشتی  سلولزی  صنايع  انجمن  غرفه 
و  کارآفرينان، صنعتگران  ميهمانان،  ميزبان  و  داشته  قرار   9
که  بود  بهداشتی  سلولزی  صنف  سختکوش  توليدکنندگان 
در راستای اصالح و بهبود شرايط صنعت و اقتصاد به انجام 

مذاکرات سازنده می پرداختند.

* شرکت های داخلی و خارجی
از  خارجی  شرکت   27 تعداد  و  ايرانی  شرکت   2۳8 تعداد 
کشورهای ايتاليا، فرانسه، کره جنوبی، چين، ترکيه، امارات، 
در  اتريش  و  فنالند  هلند،  اسپانيا،  بلژيک،  آلمان،  مالزی، 

نمايشگاه ايران بيوتی و کلين سال 98 مشارکت نموده اند.

* مراسم افتتاحيه نمايشگاه ايران بيوتی
 مراسم افتتاحيه نمايشگاه ايران بيوتی امسال با حضور جناب 
آقای صالحی نيا )معاون وزير، رييس هيئت مديره و مديرعامل 
سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران( و جناب 
آقای صادقی نيارکی )مديرکل محترم دفتر صنايع غيرفلزی( 
ايشان  همراه  هيئت  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از 
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پس از مراسم افتتاحيه جناب آقاي صالحی نيا، )معاون اسبق 
وزارت صنعت در امور صنايع و سرپرست وقت سازمان صنايع 
آقای  به همراه جناب  ايران(  و شهرک های صنعتی  کوچک 
غرفه  از  فلزی(،  غير  صنايع  دفتر  )مديرکل  نيارکی  صادقی 
انجمن صنايع سلولزی بهداشتی ايران در بيست و ششمين 
را  دقايقی  انجمن  دبير  نمودند.  بازديد  بين المللی  نمايشگاه 
گذشته  سال  يک  طی  قبيل  از  صنفی  مشکالت  پيرامون 
مشکالت گمرکی و مسائل مربوط به ADMT 1 و ... که انجمن 
برطرف  برای  فراوانی  پيگيری های  گذشته  سال  يک  طی 

نمودن آنها نمود و با ايشان گفتگو نمود.

صنايع  انجمن  مديره  هيئت  رئيس  بيگی«  علم  »بختيار 
برگزاری  از  روز  نخستين  در  بهداشتی  و  آرايشی  شوينده، 
نمايشگاه از غرفه انجمن بازديد نمود و با دبير انجمن صنايع 

سلولزی گفت وگو پيرامون مسائل صنفی پرداخت.

فصيح  عباس  دکتر  با  صالحی نيا،  آقاي  جناب  هم چنين 
خوشگرد رئيس هيئت مديره انجمن صنايع سلولزی بهداشتی 
عضو  شرکت های  مشکالت  درباره  را  دقايقی  و  ديدار  ايران 

انجمن مذاکره نمودند.

و  مسئوالن  ميزبان  انجمن،  نمايشگاه  برگزاری  سوم  روز  در 
کارشناسان سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان 
از غرفه انجمن بازديد نمودند و پيرامون مسائل و مشکالت 
صنفی و همکاری سازمان حمايت در توليدات داخلی مذاکره 

نمودند.

آقای دکتر خراسانی، معاونت بازرگانی  فروشگاه های زنجيره ای 
رفاه به همراه جمعی از همکاران و مدير عامل محترم شرکت 
رها پاپيروس، در غرفه انجمن صنايع سلولزی بهداشتی ايران 

حضور داشتند و به گفت وگو پرداختند.

1- Air Dry Metric Ton

هم چنين در سومين روز از نمايشگاه کارشناسان پژوهشکده 
از  غيرفلزی  استاندارد  اجرای  بر  نظارت  اداره  و  استاندارد 
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سازمان ملی استاندارد، کارشناسان آزمايشگاه های همکار در 
مسائل  پيرامون  نشستی  و طی  داشتند  انجمن حضور  غرفه 
سايز  دستمال  پيرامون  مسائلی  پرداختند.  گفتگو  به  فنی 
کوچک و تخلفاتی که در اين زمينه صورت می پذيرد توسط 

شرکت های توليدکننده عضو انجمن مطرح گرديد.

مسئول  کارشناس  مسعودنيا  مجيد  مهندس  آقای  جناب 
صنايع نساجی و چرم از اداره کل استاندارد تهران در پاسخ 
به اين سواالت اظهار نمود: به طور کلی قرار دادن دستمال 
کاغذی سايز کوچک در جعبه دستمال معمولی جرم محسوب 
می شود و از جانب اداره استاندارد قوانينی برای اين امر وجود 
توليدکننده ای  اگر  و  می گردد  برخورد  متخلفين  با  و  دارد 
دستمال سايز کوچک توليد نمايد بايد روی جعبه اين عبارت 
درج گردد. از آنجايی که بسياری از مصرف کنندگان به نوشته 
روی جعبه دقت نمی کنند و با ديدن سايز جعبه اقدام به خريد 
دستمال  نبايد  و  است  جرم  نيز  شبهه،  ايجاد  می نمايند، 
سايز کوچک در جعبه دستمال معمولی قرار گيرد. در ادامه 
توليدکنندگان دستمال کاغذی نيز به ارائه نقطه نظرات خود 

پرداختند.
 

در روز دوم نمايشگاه مديران شرکتی از کشور ترکيه در غرفه 
همکاران  و  انجمن  اعضای  با  صميمانه  نشستی  طی  انجمن 
صنفی به گفتگو پيرامون ابعاد مختلف همکاری اين شرکت با 

توليدکنندگان ايرانی پرداختند.

در طول برگزاری نمايشگاه، مديران و کارشناسان واحدهای 
و  سلولزی  صنف  واردکنندگان  انجمن،  عضو  توليدی 
صنعت  با  غير مستقيم  و  مستقيم  به طور  که  شرکت هايی 
آمده  هم  گرد  انجمن  غرفه  در  هستند،  ارتباط  در  سلولزی 
و بحث و گفتگوی صميمانه پيرامون ابعاد مختلف مشکالت 

صنعت می پرداختند. 

و  صنعتگران  همه  برای  روزافزون  موفقيت  آرزوی  با 
کارآفرينان ايران...

***
تهيه و تنظيم: الهام صنعتی
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سعید ناقدی نیا

مدیرعامل شرکت طلیعه صنعت

معرفی مدير عامل و شرکت
گروه صنعتی )ناقدی( به عنوان يک هلدينگ، با شرکت های 
زير مجموعه مختلف، در زمينه واردات ماشين آالت صنعتی 
مديريت  افزار  نرم  توليد  و  طراحی  بهداشتی،  و  سلولزی 
يکپارچه، صرافی، امور بورس بين الملل و... فعاليت می نمايد. 
شرکت طليعه صنعت يکی از زير مجموعه های گروه صنعتی 
ماشين آالت  واردات  حوزه  به  آن  فعاليت  که  است  )ناقدی( 

صنايع سلولزی بهداشتی مربوط می شود. 
بنده حدود پنج سال است که در سمت مديريت عامل شرکت 
عنوان  به  اينجانب  پدر  و  می نمايم  فعاليت  صنعت  طليعه 
يکی از فعاالن قديمی حوزه صنعت سلولزی با سابقه 55 ساله 
مديريتی، حدود 17سال است که در زمينه واردات ماشين آالت 
سلولزی بهداشتی مشغول به فعاليت هستند. شايان ذکر است 
که بخش عظيمی از ماشين آالت ما از شرکت دی چانگ يو، 

سونترو و داچانگ از کشور چين وارد شده است. 
در واقع شرکت طليعه صنعت به عنوان نمايندگی انحصاری 

شرکت های:

  SHANGHAI SOONTRE MACHINERY EQUIPMENT  •

توليدکننده دستگاه های بسته بندی دستمال کاغذی
توليدکننده   DECHANGYU PAPER MACHINERY  •

دستگاه تاکن دستمال کاغذی
• DACHANG MACHINERY توليدکننده دستگاه های دستمال 

مرطوب 
 QUQNZHOU HANWEI MACHINERY MANUFACTURING •

توليدکننده دستگاه های نوار پوشک

به  دستگاه   670 تقريبی  به طور  توانسته است  امروز  به  تا 
و  برساند  فروش  به  ايران  نام  صاحب  و  معتبر  شرکت های 

خدمات پس از فروش آنها را نيز تامين نمايد .
نکته قابل توجه در اين صنعت سوق يافتن شيوه های توليد 
طبع  به  که  است  کات  فول  سمت  به  تا  و  تيغ  بر  مبتنی 
توليدکنندگان و کارخانه داران را نيز متمايل به به روز رسانی 
ميان  اين  در  که  نموده است  خود  تجهيزات  و  ماشين آالت 
نقش موثر شرکت طليعه صنعت در جايگزين نمودن بخش 
توليد  ارتقا روش  و  تجهيزات  و  ماشين آالت  اين  از  عمده ای 
تيغ و تا به فول کات و روش های متداول و مدرن جهانی را 

نبايد ناديده گرفت. 

داچانگ،  سونترو  ديچانگيو،  شرکت  پنج  با  همکاری 
هانوی و هنژين 

شرکت دچانگيو از بزرگترين کارخانجات توليدکننده ماشين آالت
بزرگ  کمپانی   5 جزو  و  چين  کشور  در  کانورتينگ  صنعت 
دستمال  است  قادر  را  آن  توليدی  ماشين آالت  که  دنياست 
کاغذی را به صورت لمينيشن با سرعت باال توليد کند، بدين 
نحو که بين کاغذها چسب ريخته و لمينيشن پف دار )بالکی( 

سه و چهار اليه با کيفيت باال توليد می نمايد. 

هم چنين شرکت سونترو بهترين برند ماشين آالت بسته بندی 
و پکيجينگ در کشور چين به حساب می آيد که 65 درصد 
سهم بازار کشور چين را در زمينه سافت پکينگ )بسته بندی 

نايلونی( به خود اختصاص داده است.
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 Modern Sunrise Innovation GmBH طرح صنعتی شرکت
و شرکت طليعه  ايرانيان  تجارت  با همکاری شرکت کيميا 
تا  گرفت  قرار  يو  چانگ  دی  شرکت  اختيار  در  صنعت 
به روزرسانی  طرح،  اين  اجرای  جهت  را  خود  ماشين آالت 
شرکت  کارشناسان  و  مديران  اينکه  جالب  کند.  تجهيز  و 
از  اطالعی  همکاری  قرارداد  اين  از  پيش  يو  چانگ  دی 
نوآورانه  و  مدرن  توليد  روش های  و  ملزومات  و  اجرا  نحوه 

نداشتند. 
بسته بندی  دستگاه های  ارائه  در  پيشرو  سونترو  شرکت 
پس  خدمات  و  باال  استانداردهای  دارای  کاغذی،  دستمال 
طليعه  است. شرکت  قابل قبول  و  کيفيت  با  بسيار  فروش  از 
صنعت با بيش از 5 سال همکاری با شرکت سونترو به عنوان 

نماينده انحصاری اين شرکت در ايران فعاليت می کند.
رباتينگ  امور  انجام  در صنعت سلولزی؛  مهم  نکات  ديگر  از 
تيم  عهده  به  که  است  سونترو  و  يو  چانگ  دی  شرکت  دو 
در   ABB شرکت  می باشد.   ABB سوئيسی  مهندسی  فنی 
زمينه امور رباتينگ مربوط به صنعت سلولزی، با بهره گيری 
متخصص  نيروهای  برترين  و  دنيا  روز  تکنولوژی  برترين  از 
 1۳0 با  اين شرکت  دارد.  جهان  در  را  رتبه  دومين  انسانی، 
سال سابقه فعاليت هم اکنون با 1۳2 هزار کارمند مشغول به 

فعاليت می باشد. 

خط توليد کارخانه کيميا تجارت ايرانيان
کارخانه  دستگاه های  و  ماشين آالت  صنعت،  طليعه  شرکت 
کيميا تجارت لطيف ايرانيان را به منظور توليد دلسی با طرح 
ابداعانه مذکور با همکاری سه شرکت دی چانگ يو، سونترو و 
ABB تامين نموده است. وسعت خط توليد اين کارخانه 1000 

متر مربع می باشد. مجموع دستگاه ها به شکلU چيدمان شده 
تداوم  در  و  خطی  صورت  به  دستگاه ها  نصب  صورت  در  و 
همديگر، طول اين مجموعه به 80 متر می رسد. ماشين آالت 
با سيستم فول اتوماتيک و نهايتا با فعاليت 4 يا 5 اپراتور در 
فرآيند توليد قرار می گيرد. ظرفيت توليد به ازای هر شيفت 
10 تن و حدود 100 هزار بسته می باشد که در فرآيند توليد 
اين دستگاه ها دستمال دلسی به صورت لمينيشن دکونستد 
با سه اليه چسب توليد می شود. دستمال کاغذی لمينيشن 
توليد  ايران  در  بار  نخستين  برای  چسب  اليه  تعداد  اين  با 

می گردد.

شرکت هان - وی
در حدود 15 سال پيش شرکت طليعه صنعت ضمن برگزاری 
نشستی با شرکت هان- وی در محل صدا و سيمای جمهوری 
آغاز  رسمی  به طور  را  خود  تجاری  مناسبات  ايران  اسالمی 
و  نصب  محل  در  را  خود  دستگاه های  شرکت  اين  نمود. 
از  دستگاه  چندين  کنون  تا  زمان  آن  از  نمودند.  راه اندازی 
مجموعه تجهيزات و ماشين آالت دستگاه هان - وی در ايران 

توسط شرکت طليعه صنعت به فروش رسيده است. 
شرکت هان - وی دومين شرکت سازنده دستگاه های پوشک 
نيز  برندها  بهترين  از  بهداشتی در چين می باشد که  نوار  و 
الکترونيک  تجهيزات  زمينه  در  هم چنين  می نمايد.  استفاده 
بهره مند  ژاپنی  معتبر  برندهای  و  آلمان  زيمنس  شرکت  از 
است و در مورد چسب، از چسب Nordson  آمريکا استفاده 
می نمايد. سرعت دستگاه ها از 600 پد تا 1000 پد در دقيقه 
از  پوشک  دستگاه های  توليد  برای  مجموع  در  و  می باشد 
آخرين تکنولوژی روز دنيا بهره برداری می نمايد. نکته شايان 
از  شرکت  اين  استفاده  وی،   - هان  شرکت  مورد  در  توجه 
آخرين سيستم ها و فن آوری های روز دنياست که همگی برای 

نخستين بار در دنيا ساخته و عرضه گرديده اند.
يکی از ماشين آالت اين شرکت، دستگاه توليد پوشک شورتی 
است که شباهت زيادی به دامن داشته و با تکنولوژی خاص 
و نو برای نخستين بار توسط شرکت ياد شده طراحی و ثبت 

گرديده  است. 
شورت های  بار  نخستين  برای  وی   - هان  شرکت  هم چنين 
مخصوص بانوان را طراحی کرده که جايگزين نوار بهداشتی 
می شود و ديگر نيازی با استفاده از نوار بهداشتی نيست و در 
واقع اين ابداع سبک جديدی در توليد نوار بهداشتی می باشد. 
شورتی  پوشک  بچه،  پوشک  روی  بر  شرکت  اين  تمرکز 
بزرگسال و شورت جايگزين نوار بهداشتی بانوان )رده سنی 
قديمی ترين  از  شرکت  اين  می باشد.  ساله(   50 تا   20 بين 
شرکت های توليد ماشين آالت و نوار بهداشتی در کشور چين 

می باشد که از آخرين تکنولوژی روز دنيا بهره مند است. 
شايان ذکر است که اين شرکت محصول نهايی توليد نمی کند 
و تنها در زمينه توليد ماشين آالت و تجهيزات و دستگاه های 

پوشک و نوار بهداشتی در کشور چين می باشد. 
نيز  ايران  در  وی   - هان  شرکت  دستگاه های  نصب  پيرامون 
با  صنعت  طليعه  همکاری  شروع  از  که  شوم  متذکر  بايد 
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تکنولوژی  است  مسلم  می گذرد.  سال   15 شده  ياد  شرکت 
کنونی شرکت پيشرفت چشمگيری داشته و تا کنون حدود 
5 دستگاه ماشين آالت با تکنولوژی قديم اين شرکت در ايران 
در  مشترک  پروژه  يک  تازگی  به  که  رسيده است  فروش  به 
بزرگسال  تکنولوژی پوشک  اجراست در در خالل آن  دست 
در ايران استفاده خواهد شد. متاسفانه تا به امروز ماشين آالت 
وارد نشده چرا که  به روز و جديد  با تکنولوژی  اين شرکت 
طراحی و توليد و راه  اندازی اين ماشين آالت به ماه های اخير 
مربوط می باشد و تعداد معدودی دستگاه در کشورهای چين 
و ژاپن نصب و راه اندازی گرديده است. از ديگر نکات مهم، 
همکای شرکن هان - وی با شرکت ژاپنی )زايکو( است که در 
يک سال اخير اقدام به تاسيس کارخانه جديدی با چندين 

برابر وسعت و ظرفيت توليد قبلی نموده است. 

خمير کاغذ يا پالپ 
به  که  است  )ليگنوسلولز(  چوب  سلولز  جنس  از  ماده ای 
شيوه شيميايی يا مکانيکی از الياف سلولز چوب، الياف جدا 
شده، محصوالت فيبری، کاغذ يا الياف طبيعی پنبه ای تهيه 
ساخته  چوب  از  تنها  کاغذها  گونه های  از  بسياری  می شود. 
شامل  اين  نشده اند.  مخلوط  به  ديگری  چيز  هيچ  با  و  شده 
پالپ  می شود.  توالت  کاغذ  حتی  و  مجالت  روزنامه ها،  کاغذ 

يکی از مواد خامی است که به فراوانی در دسترس است.
به عنوان  است که  نيز حدود 2 سال  شرکت طليعه صنعت 
واردکننده و تامين کننده اصلی مواد اوليه سلولزی نظير )هارد 
 )Fluff Pulp فالف – Softwood سافت وود – Hardwood وود

فعاليت می کند.

نوسانات قيمت ارز و تاثيرات آن بر روی شرايط کنونی 
واردات ماشين آالت

بر اساس مذاکرات انجام شده، اين شرکت تمايل به همکاری 
آنجايی که  از  اينجانب  عقيده  به  و  دارد  به صورت مشارکتی 
است،  مواجه  فراوانی  مشکالت  با  اروپا  با  ايران  روابط 
شرکت های چينی با محصوالت مرغوب می توانند جايگزين 
صنعت  تجهيزات  و  ماشين آالت  تهيه  برای  مناسبی  بسيار 

سلولزی می باشند. 
که  عقيده اند  اين  بر  چينی  شرکت های  مديران  از  بسياری 
آينده بسيار خوبی برای اين صنعت در ايران می توان متصور 
شد از اين رو در حال سرمايه گذاری مالی و زمانی هستند تا 

بتوانند مشتری های بيشتری در ايران جذب نمايند. 
بنده الزم می دانم اين نکته راه هم متذکر شوم؛ با توجه به 
در کشور چين صاحب حساب  طليعه صنعت  اينکه شرکت 
می باشد و تبادالت و تعامالت مناسبی با اين شرکت ها دارد، 
قادر است به کليه شرکت های داخلی و همکارانی که نياز به 
ماشين آالت دارند، خدمات ويژه ای ارائه دهد تا با ارز دولتی 

ماشين آالت مورد نياز خود را وارد نمايند. 

نمايشگاه ايران بيوتی و کلين سال 98
وضعيت نمايشگاه امسال آن چنان مطلوب نبود و رضايت مندی

کنونی  شرايط  بهبود  با  است  اميد  نشد.  حاصل  قبولی  قابل 
شاهد نتايج بهتری در نمايشگاه های آتی باشيم.

شرکت در اولين نمايشگاه تخصصی کاغذ و مقوا
نماينده  عنوان  به  بار  اولين  برای  صنعت  طليعه  شرکت 
رسمی شرکت هان - وی در ايران در نمايشگاه سال  گذشته 
دعوتنامه های  واسطه  به  نمايشگاه  اين  برپايی  نمود.  شرکت 
منتشر شده در گروه ها و کانال های فعال در فضای مجازی 
رسانی  اطالع  می باشند  طليعه صنعت  به شرکت  متعلق  که 
گرديده است که خوشبختانه بازدهی اين نمايشگاه بسيار قابل 
توجه بوده است و اکثريت بازديدکنندگان را مشتريان معتبر 
و اشخاص متخصص و فعال در اين صنعت تشکيل داده بود. 
به نظر می رسد شرکت در اين نمايشگاه نتايج مطلوب تری را 

حاصل نمايد.

سخن پايانی 
ما به زودی سيستم ها را در شرکت دی چانگ يو تست نموده 
و به عبارتی اقدام به توليد آزمايشی محصول می نماييم و پس 
از حصول اطمينان از مجموع جوانب اين امر، خط توليد را 
وارد ايران نموده و سپس مهندسين و تکنسين های فنی و 
مجرب شرکت های دی چانگ يو، سونترو، ABB جهت نصب، 
کارخانه  و  ايران  وارد  سيستم ها  با  کار  آموزش  و  راه اندازی 

کيميا تجارت می آيند. 

نمايشگاه های  در  که  داشته باشيم  را  اين  توفيق  اميدواريم 
و  فنی  مراودات  و  کاری  تعامالت  و  داشته  حضور  نيز  آتی 
فنی  متخصصان  و  همکاران  ساير  با  توجهی  درخور  تجاری 

داشته باشيم. 
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احسان هوشیار

مدیرعامل شرکت پدیده صنعتی آویژه

اين  در  عزيز  دوستان  و  همکاران  خدمت  سالم  عرض  با 
صنعت...

معرفی و رزومه مديرعامل
من احسان هوشيار متولد مهر ماه 1۳6۳ هستم. حدودا 2 سال 
و نيم می باشد که در خدمت همکاران عزيز مشغول فعاليت 
در صنف سلولزی هستم. مدرک تحصيلی بنده ليسانس گياه 
پزشکی می باشد. از سال 1۳8۳ مشغول به واردات پارچه های 
و  احداث  مشغول  که  است  سال   4 به  قريب  و  بودم  زينتی 

بهره برداری کارخانه توليد خمير کاغذ بهداشتی شده ام.

معرفی شرکت و خالصه ای از فعاليت های شرکت
شرکت پديده صنعتی آويژه به ظرفيت توليد 5000 تن در 
سال، در سال 95 به بهره برداری رسيد و در پايان سال 95 به 
توليد واقعی خود رسيد. اين شرکت توليدکننده خمير کاغذ 
کامال بهداشتی )فالف پالپ( و  واردکننده مواد اوليه مربوطه 

خود از اقصی نقاط دنيا می باشد.

شرکت پديده صنعتی آويژه با افزايش حجم توليد فعلی خود 
به 6000 تن در سال 97 سال گذشته را به پايان رساند و در 
سال 97 استارت برای طرح توسعه اين کارخانه را کليد زد و 
در حال حاضر در حال احداث کارخانه جديد خود با ظرفيت 
توليد ساالنه 15000 تن در سال می باشد که با ياری خداوند 

تا پايان خرداد ماه به بهره برداری خواهدرسيد.

طرح توسعه و صادرات
در حال حاضر شرکت پديده صنعتی آويژه توانايی پاسخگويی 
مشتريان برای صادرات را نداشته و انشاهلل با راه اندازی خط 
جديد امکان صادرات به کشورهای ديگر را نيز خواهيم داشت.

حضور در نمايشگاه ايران بيوتی و کلين98
سلولزی  خانواده  از  کمی  بسيار  تعداد  امسال  نمايشگاه  در 
صنعت  اين  به  آرام  آرام  عدم حضور  اين  که  کردند  شرکت 
لطمه بزرگی خواهد زد، شايد اينگونه به نظر برسد که شرکت 
که  همکارانی  و  دوستان  از  بعضی  برای  نمايشگاه ها  اين  در 
مشتريان خود را دارند، ضرورتی نداشته باشد ولی تنها هدف 
از اين نمايشگاه ها جذب مشتری نيست؛ بلکه حضور در اين 
نمايشگاه ها باعث استحکام ستون های اين صنعت و ارتباطات 
خارجی  کشورهای  مورد  در  چه  و  ايران  داخل  چه  جديد 

می گردد.



19

در  که  است  سال  سومين  آويژه  صنعتی  پديده  شرکت 
نمايشگاه شرکت می کند و به لطف خداوند توانسته با دوستان 

و همکاران بيشتری آشنا و همکاری بيشتری داشته باشد.

وضعيت اقتصادی صنعت سلولزی
بالطبع برای مجموعه ما از سال های قبل بهتر بود زيرا به دليل 
نوسانات قيمت ارز و نبود مواد اوليه مورد نياز کارخانجات در 
سال 97، درصد بيشتری از توليدکنندگان برای توليد پايدار 
در سال 98 پيش بينی کرده  که شايد با مشکالتی هم چون 
سال 97 روبرو خواهند شد و ما هم اين تضمين را به مشتريان 
خود داده ايم و می دهيم که تمام توان خود را برای تامين مواد 

اوليه توليدی آنها مصرف بنماييم.
به دليل مشکالت سياسی و اقتصادی کشورمان صد در صد 
نه تنها اين صنعت بلکه صنوف ديگر نيز با مشکالتی روبرو 
خواهند بود، برای تامين مواد اوليه هر کارخانه ای، مواد اوليه 
ديگری مورد نياز می باشد، مخصوصا يکی از معضل های بزرگ 
ما در اين صنعت تامين خمير کاغذ الياف کوتاه و بلند )هارد 
وود و سافت وود( به منظور تهيه خمير کاغذ بهداشتی )فالف 

پالپ( می باشد. 
به هرحال دوستان و همکاران ما با در نظر گرفتن و پيش بينی 
اين مشکالت بايد از ابتدای سال به فکر دپو مواد اوليه مورد 
در  باشند چرا که  توليدی خود  توليد محصوالت  نياز جهت 
ماه های آينده می توانند با ضريب خطر و ريسک کمتری به 

توليد خود ادامه بدهند.

سخن پايانی
اميدوارم امسال، سالی پر از خبرهای خوب و اتفاقات خوب 
برای اين صنعت باشد تا توليدکنندگان بتوانند با خيال آسوده 
و در ريسک کمتری توليد کنند و با ثبات قيمت ها به محصول 
و  ثابت  قيمتی  می رسد  مصرف کننده  دست  به  که  نهايی 
مناسب داشته باشد. هم چنين سال رونق، سالی پرشکوه برای 

توليدکنندگان باشد.

در پايان از اعضای محترم انجمن صنايع سلولزی و هم چنين 
نشريه آوند که هميشه با حمايت ها و زحمات خود برای اين 
صنعت توانسته اند ستون های اين صنعت را محکم نگه دارند، 

کمال تشکر را دارم.
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»کسب موفقيت مستلزم تالش شبانه روزی بينش مدار است.«

معرفی مدير عامل و رزومه 
من جواد خسروی متولد سال 1۳60 مدير عامل کيميا تجارت لطيف ايرانيان و رئيس هيئت مديره شرکت سپهر تجارت 
را در شرکت  فروش  و هم چنين دوره  مارکتينگ گذرانده  دانشکده مديريت  را در  ايرانيان، هستم. تحصيالت خود  آسمان 
بازرگانی بازاريابی ايرانيان ساتاگيد طی کرده و اصول تخصصی بازاريابی به سبک چينی و دوره مديريت MBA را در کشور 
چين گذرنده ام. مدرک مارکتينگCertifiafe swiso  در يک کالج آمريکايی در کشور امارات را کسب نموده ام. هم چنين در 

شرکت سپهر تجارت آسمان ايرانيان پخش محصوالت ايزی پيک را عهده دار می باشم. 
شروع فعاليت کاری بنده از شرکت محترم صنايع توليدات کاغذی خراسان )گلريز( به عنوان مدير فروش به مدت 10 سال 
بود و حدودا 1/5 سال در حوزه فروش خمير تيشو به عنوان مدير فروش شرکت بازرگانی وابسته به بانک مسکن فعاليت خود 
را ادامه دادم. از سال 1۳94 با تالش و سخت کوشی به طور خودکفا وارد عرصه واردات خمير پالپ و فالف از اروپا و آمريکای 
جنوبی و روسيه شدم که به حمداهلل تجارب و نتايج مطلوبی را در اين عرصه کسب کردم و در عين حال در شرکت حرير 
خوزستان به عنوان فروشنده تيشو همکاری دارم. از ديگر فعاليت های اينجانب ثبت پتنت نوار بهداشتی برای اولين بار در دنيا 

با خاصيت ضد قارچ، ضد بو و ضد التهابات پوستی بود که در 1۳ مارس 2018 تاييد نهايی شد.
در سال 1۳95 همزمان با فعاليت هايی که داشتم، شرکت کيميا تجارت لطيف ايرانيان را با همکاری دوستان گرانقدرم جناب 
آقايان احمد رضوی نژاد و سامان سارنگ پور کارخانه ای به مساحت حدود 22000 مترمربع که 7000 مترمربع آن سالن توليد 
اين مجموعه است داير نموديم و برای اولين بار خط توليد دستمال توالت و حوله بدون دخالت دست، با بروزترين دستگاه ها 

و به صورت کامال روباتيک راه اندازی شد.
در تاريخ 1۳96/0۳/01 با تالش های بی وقفه موفق به توليد و عرضه اين محصول خالقانه در بازار شديم. همانطورکه شاهد 
آن هستيد در زمان نه چندان طوالنی توانستيم عضو کوچک بسياری از خانواده ها شده و از اين طريق در خدمت بهداشت و 
سالمت آنها باشيم. ضمنا محصوالت اين شرکت در سال 97 - 1۳96 به عنوان طرح برتر از طرف اداره صنعت، معدن و تجارت 

در استان البرز انتخاب گرديد.

جواد خسروی

مدیر عامل شرکت کیمیا تجارت لطیف ایرانیان
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* طرح توسعه و صادرات
در حال حاضر صادرات را از کشورهای حوزه خليج فارس، آسيای ميانه و کشور روسيه آغاز نموده ايم.

* حضور در نمايشگاه ايران بيوتی وکلين
نمايشگاه ايران بيوتی اولين تجربه حضور برند ايزی پيک بود چون برای اولين بار دستمال های توالت و حوله رونمايی شد 
و با هدف معرفی بيشتر و بهتر اين نوع محصول شرکت کرده ايم که خوشبختانه نتايج مثبتی حاصل شد و به اهدافی مورد 

نظرمان رسيديم.
از آنجا که تا کنون شاهد برگزاری نمايشگاه های مختلفی در صنعت سلولزی بوده ايم امسال پيشرفت چشمگيری را برای کيميا 
تجارت شاهد بوديم و به تمامی دست اندرکاران برگزاری اين نمايشگاه خسته نباشيد عرض می نمايم و برای يکايک عزيزان 

آرزوی موفقيت دارم.

* وضعيت اقتصادی صنعت سلولزی
- به دليل وضعيت معيشتی مردم برخی از افراد ناگزير اقدام به خريد اجناس ارزان قيمت و بعضا بی کيفيت نمودند، از اينرو 

شرکت هايی موفق خواهند شد که کاالی خود را به نازل ترين قيمت و باالترين کيفيت به فروش رسانند.
همکاری  توليدکنندگان  با  طريق  اين  از  و  برساند  حداقل  به  را  تيشو  واردات  تعرفه  ايران  اسالمی  جمهوری  دولت  اگر   -
نمايد، رقابتی بين تيشوسازها و بازرگانان واردات تيشو ايجاد خواهدشد و قيمت تيشو يه قيمت واقعی خود نزديک می شود 
بهتری  وضعيت  دارند  تيشو  توليد  که  توليدی  شرکت های  ندهند  تيشو  کارنوتورها  به  تيشوساز  شرکت های  درصورتی که 
خواهندداشت تا بتوانند با واردات، مواد اوليه خود را تامين کنند و بازار رقابتی تر و يکسان خواهد شد و شرکت های اين چنينی 

کيفيت باالتری خواهندداشت.
ماشين آالت  کردن  به روز  از  حمايت  و  توليد  در  موثری  کمک  می تواند  کمتر  بهره  با  وام هايی  پرداخت  با  محترم  دولت   -

کارخانجات توليدی   کمک شايانی به اين صنعت نمايد.
- اکثرا کارخانه های توليد دستمال کاغذی با حداقل استانداردها هستند و تفاوتی بين آنها با کارخانه هايی که ماشين آالت 

پيشرفته روز دنيا دارند، وجود ندارد. که اين امر بايد قايل توجه دست اندرکاران اين صنعت باشد.
با رويکرد  تازه تاسيس  برای شرکت های کوچک  بيمه  افزوده، ماليات و  ارزش  از  اعم  را  - دولت محترم طرح های حمايتی 

متفاوت را در دستور کار خود قرار دهد.
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* سخن پايانی
از انجمن خواهشمندم نظارت بيشتری در بازار داشته و با شرکت های متخلف برخورد داشته باشد و باعث يکسان سازی بازار 
شوند و هم چنين کارخانه ها را طبقه بندی کنند و طرح پاداش برای شرکت های بدون تخلف و جريمه برای شرکت های دارای 

تخلف بگذارد. برگزاری جلسات را در ماه را باال برده تا نقطه نظرات اعضا تاثيری در يکسان سازی بازار داشته باشد.
و در آخر از زحمات هيئت مديره محترم انجمن صنايع سلولزی بهداشتی ايران تشکر ويژه دارم و بهترين ها را برای تمام 

همکاران آرزومندم.

داوود فراهانی

مدیرعامل صنایع بسته بندی کیان ماشین

معرفی و رزومه مديرعامل
داوود فراهانی هستم، مديرعامل صنايع بسته بندی کيان ماشين.

در سال 1۳90 با هدف ارتفاع سطح کيفی ماشين آالت بسته بندی و هم چنين نوآوری و ساخت ماشين آالت جديد با توجه 
به نيازهای صنعت سلولزی اين مجموعه را تاسيس نمودم.
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صنايع بسته بندی کيان ماشين
در چند سال اخير با توجه به نيازهای بازار و هم چنين کاهش واردات ماشين آالت به دليل افزايش نرخ ارز و دشواری های امور 
مربوط به واردات ماشين آالت بر آن شديم تا در حد توان سهمی هر چند کوچک از توليد ماشين آالت مربوط به بسته بندی 

صنعت سلولزی کشور را از آن خود کنيم.
مجموعه کيان ماشين در سال های گذشته همواره با توجه به نوآوری ها و ساخت ماشين آالت جديد مرجعی برای ماشين سازان 
نوپا در اين صنعت گرديده است و امروز با افتخار می توانيم بگوييم طرح و ساخت درصد بااليی از ماشين آالت بسته بندی جديد 
صنعت سلولزی داخل کشور به ويژه بسته بندی هايی که به واسطه نايلون انجام می شود برای اولين بار توسط اين مجموعه 

رونمايی گرديده است.
طرح های توسعه و صادرات

هم چنين  و  کشور  بزرگ  و  مطرح  توليدکنندگان  استقبال  مورد  مجموعه  اين  ماشين آالت  که  شاکريم  را  متعال  خداوند 
کشورهای همسايه قرار گرفته است، از اين رو با توجه به اشباع درصد زيادی از بازار داخل کشور طرح های جديدی جهت نفوذ 
به بازارهای کشورهای همجوار را در دستور کار خود قرار داده ايم که به زودی با رونمايی از چند طرح جديد و شرکت در 

نمايشگاه های خارج از ايران اين امر محقق خواهد گرديد.
ارزيابی نمايشگاه سال 98

متاسفانه ضعف در مديريت امور مربوط، در مورد سالن ماشين آالت هر ساله نمود بيشتری پيدا می کند. مسئله ای که امسال 
به شدت مشهود بود، عدم تمرکز بر سالن های ماشين آالت بود، سال گذشته نيز اين درخواست را از شرکت مجری داشتيم که 

شرايط بهتری را برای سالن ماشين آالت در نظر بگيرند که متاسفانه به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نمی شود.
امسال برای چهارمين سال متوالی در نمايشگاه ايران بيوتی حضور داشتم که همزمان با اين نمايشگاه از جديدترين محصول 
شرکت کيان ماشين ))دستگاه تمام اتوماتيک بسته بندی دستمال توالت(( رونمايی شد. دستگاهی که در سال جديد ساخته 

و ثبت اختراع گرديد.
بازدهی نمايشگاه سال 98 در مقايسه با سال های گذشته 

در نگاه اول با توجه به شرايط حاکم بر بازار و نوسانات غير قابل پيش بينی برآيند خوبی از نمايشگاه امسال را پيش بينی 
افزايش حجم  اين  بتوان  از حجم سفارش های مشتريان غافلگير شديم! شايد  پايان نمايشگاه و  با  نمی کرديم، در حالی که 

سفارش را به نوعی گرايش به خريد ماشين آالت داخلی با توجه به افزايش قيمت ماشين آالت خارجی دانست.
در پايان اميدوارم بتوانيم با به روزرسانی و ساخت دستگاه های جديد در سال جاری جايگاه خود را در اين صنعت بيش از پيش 

مستحکم تر و باالتر ببينيم. 
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دیدار مسئوالن انجمن و شرکت های حریر پارسیان و پارس سلولز 

با مسئولین محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت

هيئت مديره انجمن به همراه مديران شرکت های پارس سلولز و حرير پارسيان در روز شنبه مورخ 11 اسفند 1۳97 با جناب 
آقای مقيمی )معاون محترم وزير در امور صنايع( و جناب آقای اسفندياری )معاون محترم مدير کل دفتر صنايع شيميايی 
و سلولزی( در وزارت صنعت و معدن و تجارت ديدار داشتند. هم چنين در اين جلسه مسئولين محترم سازمان حمايت از 
توليدکنندگان و مصرف کنندگان، آقای مهدی پور )مديرکل محترم نظارت بر محصوالت بهداشتی، دارويی و تجهيزات پزشکی( 

و آقای دولتی)کارشناس ارشد( حضور داشتند.

با توجه به وضعيت اخير بازار سلولزی و نابه سامانی های بازار و خريد بی رويه در پاييز سال 97 و رکود بازار، شرکت های مذبور 
که به منظور تامين نقدينگی خود در بازه ای از زمان مجبور به فروش محصوالت خود با تخفيفات باالتر از ضوابط شده بودند؛ 
مطرح و قرار بر اين شد، با مساعدت وزارت صنعت و سازمان حمايت مشکل پيش آمده برای شرکت های فوق الذکر برطرف 

گردد.
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مروری بر قوانین نظارتی و سیر تکاملی تولید مقوای بهداشتی بازیافتی در ایران

مجيد مسعودنيا
کارشناس مسئول صنايع نساجی، چرم و بسته بندی اداره کل استاندارد استان تهران

در کشور ما با توجه به محدوديت منابع جنگلي و عدم توانايي منابع داخلي براي تامين کاغذ و مقواي مورد نياز کشور و هزينه هاي 
زياد واردات اين مواد و همين طور با توجه به اينکه در برنامه سوم توسعه کشور با تصميم شوراي عالي الگوي مصرف مقرر است 
بخش عمده اي از نياز مواد اوليه به خصوص در مورد سلولز از طريق بازيافت تامين گردد، بازيافت کاغذ و مقوا سال ها است که 
مورد توجه مسئولين قرار گرفته است ]1[. اهميت بازيافت کاغذ را مي توان به طورکلي از دو منظر، ضرورت بازيابي کاغذهاي باطله 
و کمک به حفظ محيط زيست و منافع اقتصادي حاصل از آن مورد بررسي قرار داد. از نظر زيست محيطي بازيافت کاغذ موجب 
کاهش وابستگي به کاغذهاي بکر و در نهايت کاهش قطع درختان و باال رفتن تجديد حيات عرصه هاي جنگلي عريان مي شود ]2[.

امروزه مواد سلولزي از قبيل کاغذ و مقوا 12 درصد زباله خشک شهري را تشکيل مي دهند و تقريبا80 درصد کاغذهايي که 
از زباله هاي منازل جدا مي شود را به طور قطع مي توان بازيافت نمود، ضمن توجه به اين نکته که کاغذ يا مقوايي که از الياف 
بکر تهيه مي شود را تا 6 بار مي توان بازيافت نموده و در فرآيند توليد قرار داد. بنابراين منافع اقتصادي حاصل از اين بازيافت 

را نمي توان ناديده گرفت.
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خوشبختانه در کشور ما از چند دهه گذشته قدم هاي اوليه صنعت بازيافت کاغذ برداشته شد، اما در آن زمان متاسفانه به 
دليل عدم وجود يک استرات    ژي بلند مدت و همين طور عدم تدوين و تصويب مقررات مورد نياز رشد اين گونه صنايع، در جهت 
صحيح و اصولي قرار نگرفته بود تا اينکه با توجه به اين نياز اولين بار سازمان ملی استاندارد دست به کار شد و در سال 1۳71 
استاندارد ۳۳41 با عنوان جعبه مقوايي شيريني- ويژگي ها و روش هاي آزمون، تهيه و به تصويب رسيد. اين استاندارد در سال 
1۳75 اجباري اعالم گرديد و در سال 1۳76 مورد تجديد نظر واقع شد. در همين راستا در سال 1۳82 استاندارد ملي ديگري 
در جهت تعيين آيين کار و شرايط توليد مقواي مورد مصرف در بسته بندي مواد غذايي تحت شماره 6690 و با عنوان آيين 
کار بهداشتي واحدهاي توليدکننده مقواي مورد مصرف جهت بسته بندي مواد غذايي تصويب شد. همزمان در سال 1۳82 
حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداري کارخانجات توليد کننده مقواي بهداشتي جهت مواد خوراکي توسط اداره کل نظارت بر 
مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تدوين و تصويب شد که کمک بزرگي به رفع خالء قانوني توليد مقواي بهداشتي 
نمود. در پي آن در سال1۳94 استانداردهاي 10687 و 208۳7 با عناوين ويژگي هاي شيميايي و ميکروبي تصويب و مورد 

استفاده قرار گرفت.
همگام با اين اقدامات تاثيرگذار ارگان هاي دولتي ذي ربط، چندين واحد توليدي نيز ضمن اقدام به هماهنگ سازي شرايط 
توليد با اين قوانين و مصوبات، موفق به دريافت نشان استاندارد ملي و مجوزهاي بهداشتي از مراجع ذي ربط شدند که اين امر 

حاکي از وجود توانايي هاي توليد اين محصول با شرايط بهداشتي در داخل کشور بود.
 در پي توسعه روش هاي بازيافت و همگامي ارگان هاي دولتي مربوطه در راستاي تهيه و تدوين قوانين و نظارت بر توليدکنندگان 
و تالش براي فرهنگ سازي صحيح توليد و استفاده از مقواهاي بازيافتي در بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان به جرات 
مي توان گفت که امروز اغلب قريب به اتفاق توليدکنندگان ورق مقوايي بهداشتي بازيافتي استان تهران داراي پروانه استاندارد 
و مجوزهاي مربوطه مي باشند و در مقايسه اي هر چند سطحي و ظاهري مي توان به اختالف عميقا فاحش مقواهاي بازيافتي 
در سال هاي گذشته و حال حاضر پي برد که قطعا عالوه بر اختالفات ظاهري، تفاوتهاي عميقي نيز در ويژگي هاي شيميايي 

و ميکروبي دارند.

در پي همگامي واحدهاي توليدي با قوانين و سازوکارهاي ارگان هاي مربوطه در ارتقاء سطح کيفي محصول و از آنجا که کشور 
عزيزمان در زمينه بازيافت مقوا و استفاده از آن در بسته بندي غذا از پيشگامان عرصه جهاني مي باشد، کارشناسان سازمان 
استاندارد براي بار سوم در حال تجديدنظر و به روزرساني استاندارد ۳۳41 بوده و در پي ارائه راهکارهايي براي بهبود کيفيت 

اين محصول مي باشند که در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:

1- نوع آخال مورد استفاده: با توجه به اينکه اصلي ترين ماده اوليه توليد مقواي بازيافتي آخال است و ويژگي هاي آن در نوع 
مقواي حاصله تاثيرگذار مي باشد، بنابراين توجه به نوع آخال بسيار مهم است. بهترين نوع آخال ضايعات دم قيچي مقواهاي 
بکر مورد مصرف صنايع دارويي و کاغذهاي بکر مي باشد. در صورت استفاده از کاغذها و مقواهاي رنگي و پر نوشته احتمال 

باالرفتن عناصر سنگين همچون سرب در محصول نهايي باال مي رود.
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2-  آب مصرفی: از آنجا که آخال با آب ترکيب شده و تبديل به خمير مي شود، الزم است آب مصرفي آب سالم و بهداشتي 
بوده و در صورت استفاده از آب چاه کلرزني به موقع انجام و آزمون هاي ميکروبي دوره اي جهت بررسي سالمت آن انجام گردد.

3- استفاده از ضدعفوني کننده هاي مجاز جهت کاهش بار ميکروبي در خمير: با توجه به آلودگي باالي خمير تهيه 
اوليه  اندازه هاي تعيين شده در کاهش تعداد ميکروارگانيسم هاي  شده از آخال استفاده از ضدعفوني کننده هاي مجاز در 
موجود در خمير و جلوگيري از رشد و تکثير آنها در مقواي تهيه شده بسيار موثر است. البته بايد به اين نکته توجه داشت 
که با توجه به تماس مستقيم مواد غذايي مانند پيتزا و شيريني با مقوا ماده ضدعفوني کننده بايد از مواد مجاز مورد استفاده 
صنعت غذا و در دوزهاي تاييد شده مورد استفاده قرارگيرد. ضمنا با توجه به اينکه خمير تحت حرارت مستقيم خشک شده 

و به مقوا تبديل مي شود، ضدعفوني کننده بايد در دماهاي باال پايدار بوده و تجزيه نگردد.

4- استفاده از روکش هاي مناسب با درجه خوراکي براي جعبه هاي شيريني و روکش هاي با قابليت استفاده براي مواد 
غذايي داغ همچون اليه هاي نازک آلومينيوم براي انواع فست فودهايي که به صورت داغ سرو مي شوند.                   

تقدير و تشکر
 در پايان از کليه عزيزان و دست اندرکارانی که به نحوی در ارائه قوانين و سازوکارهای مربوط به ارتقاء کيفيت و بهبود شرايط
با پذيرش توليد و مديران کنترل کيفيت محترم که  توليدکنندگان، مديران  نمودند و هم چنين  اين محصول همت   توليد 

قوانين، به اهتمام و جديت در توليد هر چه بهتر اين محصول اقدام نمودند، نهايت تشکر و قدردانی را دارم.

***

منابع:
1- دکتر محمد مهدي دالل و همکاران1۳9۳- بررسی فراوانی آلودگی های ميکروبی در فرآورده های سلولزی عرضه شده در 

سطح تهران.
2- قلندري و همکاران1۳9۳ – وضعيت و اهميت بازيافت کاغذ در ايران و جهان.
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بسته پیشنهادی حمایت از تولید داخلی استاندارد

در جلســه مــورخ 98/02/15 کــه بــا حضــور و مشــارکت اغلــب انجمــن هــای کشــوری برگــزار شــده بــود، معاونــت 
محتــرم نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد، بســته پيشــنهادی ذيــل را جهــت حمايــت از توليــد در اختيــار انجمــن هــا 

قــرار دارد کــه بــرای بهــره بــرداری بهتــر توليدکننــدگان گرامــی در ايــن شــماره از نشــريه ارائــه شــده اســت:
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چالشی  برای  یافتن زیست پالستیک های با کیفیت و سازگار با صنعت

زيست  جايگزينی  امروزه  بنابرين،  است.  سلولزی  بسته بندی محصوالت  الينفک  پالستيک جزء  تن  ميليون  هزاران  هرساله 
پالستيک ها )بايوپالستيک ها( در چرخه توليد ضروری به نظر می رسد. آقای »ايراس بيولری« مدير توليد صنايع بسته بندی 

»فبيو پرينی ايتاليا« آخرين دستاوردهای موفق تحقيق در اين زمينه را تشريح می کند. 
روش های مرسوم بسته بندی فعلی که با استفاده از مواد پالستيکی انجام می شوند، نقشی اساسی در محافظت، نگهداری، حمل 
و تبليغ محصوالت دارند. به همين علت، ماده ای که بتواند جايگزين پالستيک شده و مزايای اقتصادی مشابه برای استفاده 
در خطوط توليد روزافزون خودکار، سريع و با کارايی باال داشته باشد، قطعا يک چالش است. جايگزينی از پالستيک به مواد 
ديگر به همان اندازه با کارايی باال، نيازمند يک تغيير بنيادين، سرمايه گذاری های هنگفت، فرآيندهای جديد، فناوری ها و مواد 

الزم خواهد بود. 
ضروری است که مواد جايگزين به وفور در دسترس باشند، زيرا مقدار پالستيکی که در حال حاضر برای بسته بندی استفاده 
می شود، صدها ميليون تن در سال است. عالوه بر اين، هرگونه ماده جديد بايد از زنجيره های بازيافت زيست محيطی پايدار 

اقتصادی برخوردار شود )زنجيره تخريب هزينه بر نباشد(.
بدين معنی که طراحی  است.  بسته بندی  از  قبل  فعلی، مداخله در قسمت  تغيير سيستم  برای  راه حل های موجود  از  يکی 
بسته بندی با سيستم های بسته بندی موجود و گياهانی که در محيط وجود دارند سازگار باشد. »فابيو پريينی« تالش خود را 
برای جايگزينی برای پالستيک آغاز کرده است که می تواند، عالوه بر تعويض با سيستم های بسته بندی فعلی نيز سازگار باشد.

در فرآيند توليد محصوالت با نام تجاری»کسماتيک« تصميم گرفته شد، به مرور پالستيک از بسته بندی اوليه و ثانويه چرخه 
توليد مصنوعات سلولزی حذف شود. آزمايش های بيشماری بر روی بازدهی بسته بندی های جديد مانند »سی ام دبيلو 1000« 
و اضافه کردن »کربن تی« انجام شده است تا بدانند که مواد مناسب برای جايگزينی پالستيک بدون تغيير کامل دستگاه ها 

کدامند، امروزه در بسياری از شرکت های مشتريان از  اين روش استفاده می شود.
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شروع از کاغذ )که امروزه به روش های مختلفی در زمينه کاری ما مورد استفاده قرار می گيرد و قادر به جايگزينی پالستيک 
از نشاسته ها و زباله های گياهی دارای خواص مشابه  با بيوپالست های زيست محيطی ساخته شده  می باشد( و ترکيب آن 
اين  اين تفاوت عمده که  با  امروز را حفظ کند،  پليمرهای پالستيکی، محصولی را توليد می کند که می تواند چرخه توليد 

محصول صددرصد طبيعی است.

اما چرا زيست پالستيک ها ) بايوپالستيک( مستقيما  بدون اضافه کردن کاغذ استفاده نمی شوند؟
امروزه زيست پالستيک های گياهی و يا حيوانی هنوز هم بسيار گران هستند و کماکان بطور کامل در مقياس صنعتی مورد 
استفاده قرار نمی گيرند. بنابراين ما به دنبال موادی بوديم که می توانست با اين محصوالت ترکيب شود و در اين ميان کاغذ 

بسيار کارآمد بود.
مقادير مختلف کاغذ طبق گواهينامه »اف سی اس« )زيرا کاغذ بايد از منابع مسئول و پايدار آمده باشد( در بسته بندی های 
»کسمتيک« مورد آزمايش قرار گرفتند. از کاغذ گرم پايين کم حجم )25 گرم بر مترمربع( تا کاغذ ضخيم با حجم باال )40 
گرم در متر مربع( برای اطمينان از مقاومت عالی در برابر سوراخ شدن و نگهداری خوب از محصوالت داخل بسته بندی آن 
آزمايش شد؛ هم چنين کاغذ صددرصد طبيعی و جديد و نيز کاغذهای بازيافتی جهت استفاده مجدد در چرخه توليد نيز مورد 

ارزيابی قرار گرفتند. 
تمام محصوالت لمينت شده و يا اکسترود شده )با فشار از قالب رد شده( با زيست پالستيک ها که با ضخامت 7 تا 9 ميکرون، 
آب بندی و مانع هيدروسکوپی خوبی برای محصوالت داشتند. اين در حالی است که، هزينه مناسب در چرخه توليد را نيز 

حفظ می کند.
در ماه ژانويه سال جاری، همراه با شرکای تجاری، دو نوع کاغذ ساخته شد که می توانست کل پايداری محصوالت بسته بندی 
شده توسط دستگاه های ما را تضمين کند: صددرصد کاغذ زيست کامپوزيت با گواهينامه Vincomet OK compost و کاغذ 

صددرصد قابل بازيافت و تجزيه پذير.
 امروزه همه مشتريان ما که می خواهند در حفاظت از اين سياره مشارکت داشته باشند، خود را متمايز می کنند و به طور 

فزاينده ای در زمينه پايداری زمينه خاص ما  فعال هستند. 
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ماشين های Fabio Perini با نام تجاری Casmatic با يک وسيله جديد ساخته شده اند، که به آنها اجازه می دهد تا به راحتی با 
استفاده از صفحه )پنل( کاربر از »پلی« به کاغذ برسند. اين پيشرفت ها به اين منظور انجام شده است که دستگاه ها بتوانند با 
هر نوع کاغذی کار کنند: کاغذهای نو که الياف آن به صورت خيلی نزديک به هم متصل شده اند، ايجاد سد حرارتی در برابر 
گرمايی که باعث ذوب شدن زيست پالستيک )بيوپالستيک( ديگر می کنند، لذا اين امر سبب می شود تا الياف گسترده تر شده 

و اجازه دهد تا حرارت به سادگی پخش شود، اين امر روند آب بندی را نيز ساده تر می کند.
امروزه دستگاه های Casmatic به طور گسترده و خودکار توانايی ايجاد دماهای مختلف متناسب با زمان آب بندی را دارند، 

بنابراين در حال حاضر کارايی الزم در تمام محصوالت توليدی بازار را نيز تضمين می کنند.
اين آزمون ها ايده هايی را ارائه می دهند که می توانند بر روی ماشين های بسته بندی گسترش يافته و عالوه بر تضمين تبادل 

مطلوب بين پالستيک و کاغذ، در حال حاضر سهولت بيشتری را نيز در مورد عمليات ماشين آالت معمولی به وجود آورند.
برای بسته بندی ثانويه، »فبيو پرينی« در حال حاضر برای ارائه به مشتريان خود با يک راه حل ساده، صدردرصد سازگار با 
محيط زيست، قادر به کاهش استفاده از پالستيک در تمام ماشين آالت با نام تجاری Casmatic می باشد. يک فناوری جديد 

برای بسته بندی ثانويه قبل از پايان سال ارائه خواهد شد.

»تحوالت بسته بندی:  اکنون تبادل مطلوب بين توليد پالستيک و کاغذ می تواند تضمين شود«
اين چالش »فابيو پريينی« است: تهيه نمونه کار محصوالت و کمک به مشتريان با ماشين آالت خود با نام تجاری Casmatic، به 
طور فعال در محافظت از محيط زيست با محصوالت زيستی و قابل بازيافت، به سادگی با نصب »تجهيزات بسته بندی زيستی« 
به صنعت کمک کرده تا به طور خالصه با استفاده از فناوری ها و بهره وری، احترام به طبيعت، سياره و آينده به حفاطت از 

محيط زيست نيز بپردازند.

*** 
نويسنده: ايراس بيولری- مدير صنايع بسته بندی فبيوپرينی1 

)TWM( منبع: نشريه تيشو ورلد
مترجم: الهام صنعتی

  16 می 2019 – ماه می/ ژوئن 2019 مقاله تخصصی بسته بندی -1
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علیرضا پورانصاری شوریجه

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کوثر صنعت سرو

معرفی خودتان
عليرضا پورانصاری شوريجه هستم متولد سال 1۳72 دارای مدرک تحصيلی کارشناسی مکاترونيک از دانشگاه صنعتی شريف 
و تحصيالت تکميلی در دوره کارشناسی ارشد مکاترونيک از دانشگاه تهران. در حال حاضر در سمت نايب رئيس هيئت مديره 

شرکت کوثر صنعت سرو مشغول فعاليت می باشم. 

ISI و همينطور ساخت و  ازجمله  به نگارش چندين مقاله معتبر در ژورنال های جهانی  بنده می توان  از فعاليت های علمی 
طراحی چندين پروژه مهم علمی و انجام چندين پروژه صنعتی در کشور را نام برد. 

 در ابتدا الزم به ذکر است که رئيس هيئت مديره  و مديرعامل شرکت، جناب آقای عبدالرحيم پورانصاری شوريجه می باشند؛ 
ايشان متولد سال 1۳27 و دارای مدرک ليسانس فيزيک ازدانشگاه تهران و هم چنين فوق ليسانس و دکترای الکترونيک 
از دانشگاه north Carolina آمريکا هستند و سوابق بسيار ارزنده ای در سطح علمی کشور و همينطور در امر صنعت را، دارا 
می باشند؛ از نمونه های بارز آن می توان به شرکت صنايع نيمه هادي ايران اشاره کرد که يکي از پيشگامان صنعت کارت هاي 

هوشمند در ايران است.

از  اين شرکت متعاقبا فعاليت خود را در زمينه کارت هاي هوشمند گسترش داده، به نحوي که هم اکنون به عنوان يکی 
عمده ترين تامين کنندگان محصوالت مختلف از قبيل سيم کارت تلفن همراه و ساير کارت هاي هوشمند محسوب می گردد.  

معرفی شرکت
اقشارجامعه  از مهم ترين و اساسي ترين صنايع هر کشوري محسوب مي شود؛ چرا که مورد استفاده تمامي  صنايع سلولزي 
می باشد و نيز مستقيما با سالمت افراد و در نتيجه بقاي جامعه سر و کار دارد، در همين راستا شرکت کوثر صنعت سرو با هدف 
توليد انواع محصوالت سلولزی درسال 1۳97 به بهره برداری رسيد و در حال حاضر با نام تجاری »ليالک« محصوالت خود را 
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روانه بازار می کند؛ اين کارخانه در زمينی به مساحت 15000مترمربع در استان فارس، شهر شيراز، جاده ترانزيت شيراز- بندر 
عباس، شهرک صنعتی سروستان 2 احداث شده  است و دارای سالن های مختلف، جهت توليد محصوالت سلولزی می باشد.

شرکت کوثر صنعت سرو، با به کارگيری نيروهای متخصص و نخبه از دانشگاه های معتبر کشور و همکاری با البراتوارهای بزرگ 
دانشگاهی، با بهره گيری از مشاورين زبده توانسته است عالوه بر ارتباط مناسب و پويا با مراکز معتبر علمی به ارتقاء سطح کيفی 

محصوالت خود کمک شايان نمايد. با اين رويکرد اين شرکت گام های استوار و محکمی را در صنعت سلولزی برداشته است.

هدف و فعاليت شرکت
 فعاليت اين شرکت بر مبنای توليد پيشرفته و نوين و هم چنين نوآوری در زمينه محصوالت سلولزی و تغيير و پيشرفت در 
نحوه بسته بندی اين محصوالت است؛ يکی از اهداف اين شرکت توليد محصوالت جديد و پيشگام در صنعت سلولزی است 
که در همين راستا واحد تحقيق و توسعه شرکت، برنامه ريزی و فعاليت خودرا انجام خواهد داد؛ درحقيقت توليد محصولی 
با کيفيت و با بسته بندی جديد در دستور کار اين شرکت قرار دارد. واحد کنترل کيفيت شرکت کوثر صنعت سرو با نظارت و 
کنترل کامل بر چرخه توليد؛ دو اصل مهم و کلی کيفيت و مشتری مداری را در دستور کار خود قرارداده و بدان اعتقاد دارد و 

برای دستيابی به اين اهداف پيوسته بر فرآيند فرآوری محصول نظارت و کنترل دارد.

محصوالت
در اين واحد صنعتی دستمال کاغذی جعبه ای و همين طور بسته بندی نايلونی، انواع حوله کاغذی و کاغذ توالت با قابليت 
رنگی و طرح دار و هم چنين دستمال سفره با نام تجاری »ليالک« توليد می شود. به کارگيری تيشو درجه يک با بسته بندی 

منحصر به فرد در توليد اين محصوالت سبب تمايز کيفيت آن می باشد.
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***

تهيه و تنظيم: الهام صنعتی

طرح توسعه
يکی از مسائلی که برای اين شرکت که از ابتدای فعاليت بسار حائز اهميت  بوده است؛ تکميل سبد کااليی می باشد در همين 
راستا شرکت در نظر دارد خط توليد پوشک کامل بچه و همين طور نوار بهداشتی در انواع مختلف را پياده سازی نمايد. الزم 
به ذکر است اين شرکت عالوه بر توليد محصوالت سلولزی در نظر دارد در صنايع ديگر نظير بسته بندی محصوالت و صنايع 

مرتبط فعاليت خود را ادامه دهد.

پرسنل و کارخانه
به  توجه  با  راستا  آفرينی است؛ درهمين  و کار  اشتغال زايی  اهداف شرکت کوثر صنعت سرو  اصلی ترين  از  درحقيقت يکی 
موقعيت جغرافيايی شرکت، اقدام به استخدام پرسنل بومی و هم چنين پرسنل نخبه دانشگاهی کرده و با بهره گيری از حمايت 
البراتوارهای دانشگاهی معتبر، اقدام به آموزش و تربيت پرسنل مجرب نموده است؛ هم چنين اين شرکت با بهره گيری از توان 

نخبگان داخلی، اقدام به طراحی ماشين آالت با کيفيت، هم در زمينه توليد و هم بسته بندی نموده است. 

 پيروی از استانداردها
که،  چرا  می شود  محسوب  سلولزی  صنايع  آزمايشگاهای  پيشرفته ترين  از  اين شرکت  کيفيت  کنترل  و  آزمايشگاهی  واحد 
از بهترين ها است. اين شرکت تمامی  ابزارآالت آزمايشگاهی و هم در زمينه استفاده از پرسنل مجرب، يکی  هم در زمينه 
ضوابط بهداشتی و استاندارد محصوالت را با باالترين کيفيت مورد آزمايش و پايش روزانه قرارداده و نظارت کامل بر اجرای 
استانداردهای توليد محصوالت خود را دارا می باشد و درحال انجام اقدامات مربوط به اخذ گواهينامه ISO در قسمت های 

مختلف توليد و کنترل کيفيت است.

سخن پايانی 
با  اين شرکت  داده ايم،  را شکل  سلولزی  زمينه صنايع  در  پويا  يک شرکت  کوثر صنعت سرو  در شرکت  همکارانمان  و  ما 
بهره  گيری از کارکنان متعهد و متخصص خود در جهت شناخت نيازهای حال و آينده مصرف کننده و تامين آن، ايجاد رضايت 

مصرف  کننده و خودکفايی بازار ايران در زمينه محصوالت بهداشتی و سلولزی گام برمی دارد.
 اميد است که با ياری خداوند متعال بتوانيم اين مجموعه پر تالش را در رسيدن به اهداف عاليه و ارائه هر چه بهتر محصوالت 

در سطح بين المللی حفظ نمائيم.
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سیالب، حیات در دستان آب

اثر اين بارندگی ها سيالب هايی در  ابتدای سال 1۳98 بارش های بهاری فراوانی در سراسر کشور رخ داد و متاسفانه بر  در 
استان های مازندران، گلستان، فارس، خوزستان و لرستان به راه افتاد. از زمان ابتدای جاری شدن سيل دستگاه های اجرايی، 
نيروهای امدادی و ... درمناطق سيل زده حاضر و مشغول خدمات رسانی به مردم آن مناطق شدند. تلخ ترين بخش اين حادثه، 
از دست دادن جان عده کثيری از هموطنانمان بود، جا دارد که اين ضايعه تاسف بار را به بازماندگان اين اتفاق دردناک و ملت 

ايران تسليت عرض نماييم.
مسلما در پی وقوع چنين اتفاقاتی تمام اقالم اوليه زندگی برای افراد حادثه ديده امری حياتی و ضروری است. مواد خوراکی، 
پوشاک، وسايل بهداشتی، دارو و... به يک اندازه دارای اهميت است و برخالف تصور عموم تنها مواد غذايی و خوراکی و البسه 
نيست که نياز ضروری اين افراد به شمار می رود. چرا که بر اثر بروز سيل، بهداشت جامعه مورد نظر، در معرض خطر بسيار 
جدی است که در صورت عدم دسترسی به اقالم بهداشتی، با بيماری های واگيردار مواجه خواهندشد و در نتيجه ناگزير نياز 

به تهيه دارو و امکانات پزشکی نيز ايجاد خواهد شد.
 در اين شرايط توزيع برخی از اقالم سلولزی بهداشتی نظير انواع پوشک و نوار بهداشتی بسيار ضروری و غيرقابل انکار می باشد. 
در اين ميان شرم از به زبان آوردن نياز حياتی اقالمی مانند نوار بهداشتی بانوان سبب شد تا در بخش هايی نياز به اين قبيل 
محصوالت اعالم نگردد و روشن است که عدم وجود نوار بهداشتی و پوشک مخصوصا در اين شرايط چه ميزان سالمت فردی 

و اجتماعی افراد را به خطر می اندازد. 

کمک به سيل زدگان و هموطنان آسيب ديده توسط خانواده بزرگ سلولزی بهداشتی ايران
تامين کردند، همکاران  امدادی که مايحتاج هم ميهنانمان  ارگان های ذی ربط و گروه های  بر  اين حادثه دردناک عالوه  در 
صنف سلولزی بهداشتی نيز کمک هايی را مستقيما به مناطق سيل زده ارسال نموده تا قدمی برای کمک به هموطنان خود 
بردارند، تعدادی از شرکت های عضو انجمن صنايع سلولزی بهداشتی ايران به اين عمل انسان دوستانه اقدام نمودند و کمک های 
کااليی و نقدی فراوانی را به اين مناطق ارسال کردند. اين کمک ها شامل محصوالت خود )پوشک، نوار بهداشتی، دستمال 
مرطوب و دستمال کاغذی( و هم چنين کاالهای ضروری ديگر مثل مواد غذايی و لباس، پتو و... به منظور کمک رسانی به مردم 
آسيب ديده استا ن های لرستان، خوزستان و گلستان بوده است. از آنجائی که بسياری از عزيزان از بيان عمل خيرشان ممانعت 

داشتند، انجمن نيز از ارائه اسامی شرکت های کمک کننده معذور است.

***
تهيه و تنظيم: الهام صنعتی
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مقایسه تکنولوژی های تولید تیشو در بخش فرمینگ

دکترمحمد طاليی پور
دانشيار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات تهران

مقدمه
کليه ماشين های کاغذسازی از سه بخش اصلی تشکيل شده اند که در غالب يک ماشين کاغذ پيوسته عمل می کنند. اين 
بخش ها عبارتند از بخش فرمينگ1 ، بخش پرس2 و بخش خشک کن۳ . اولين بخش از ماشين کاغذ که در واقع ورقه کاغذ در 

آن تشکيل می گردد بخش فرمينگ است. 
در طول زمان اين بخش از ماشين کاغذ تغييرات زيادی داشته است به اين معنی که تقاضای رو به رشد کاغذ در جوامع بشری 
از يک سو و نياز به کاغذهای با کيفيت باالتر از سوی ديگر سبب شده  است که طراحان ماشين های کاغذ به طور مداوم نسبت 
به تغيير اين بخش از ماشين کاغذ تالش های فراوانی صورت دهند. هم چنين بايد اضافه نمود که موضوع کاهش هزينه های 
سرمايه گذاری و نيز کاهش هزينه های توليد نيز يکی از مسائل بسيار مهم در طراحی ماشين های کاغذ از جمله ماشين های 

توليد کاغذ تيشو بوده  است. 
ارزيابی و مقايسه قرار گيرند. اين  در اين مقاله سعی شده است آخرين تکنولوژی های توليد تيشو در بخش فرمينگ مورد 
تکنولوژی ها هم اکنون بخش غالب ماشين های توليد تيشو در جهان را به خود اختصاص می دهند و مقايسه آنها با يکديگر 

خود می تواند نمايانگر ديدگاه طراحان ماشين های کاغذ تيشو در دنيا باشد. 

بخش فرمينگ » توری دو قلو4 « 
در اين سيستم، بخش فرمينگ ماشين توليد کاغذ تيشو دارای دو توری کاغذسازی5 است. يکی از توری ها به نام توری بااليی6 
و توری ديگر به نام توری پائينی7  ناميده می شود. اين دو توری در مجموعه ای از غلطک ها از جمله غلطک فرمينگ 8 ، غطلک 
سينه ای9 ، غلطک های کشنده واير10 ، و غلطک های راهنما11  قرار گرفته اند. سوسپانسيون خمير کاغذ پس از خروج از دهانه 
هدباکس بين اين دو توری پاشيده می شود و در منطقه ای از روی غلطک فرمينگ که به نام منطقه آبگيری12 ناميده می شود و 

1- Forming Section

2- Press Section

3- Drying Section

 4-  Twin Wire

 5-  Wire

 6- Top Wire

7-   Bottom Wire

8-   Forming Roll

9-   Breast Roll

10-   ُStretching Roll

11-   Guide Roll

12-   Drainage Zone
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به شکل حرف C انگليسی است، آب از سوسپانسيون خارج شده و يک ورقه نازک خيس از الياف تشکيل می گردد. از آنجائی که 
منطقه آبگيری از سوسپانسيون الياف و تشکيل ورقه خيس کاغذ به شکل حرف C انگليسی است اين نوع سيستم ها به نام 

C-Wrap Former شناخته می شوند. 

تا اواسط دهه 90 ميالدی تقريبا تمام ماشين های توليد تيشويی که در دنيا ساخته می شد دارای اين تکنولوژی در بخش 
فرمينگ بود و در حال حاضر نيز بيشترين تعداد ماشين های توليد تيشو در دنيا از اين نوع سيستم بهره می گيرند. در شکل 1 

نمايی از سيستم C-Wrap Former در ماشين های کاغذ تيشو نشان داده شده  است. 

C-Wrap Former شکل 1- نمايی از سيستم

غلطک فرمينگ در اين سيستم می تواند به صورت »غير مکشی1۳« و يا »مکشی14«  باشد ولی در اکثر موارد از نوع غير مکشی 
است. در حالتی که غلطک فرمينگ از نوع غير مکشی است، آبگيری به صورت يک طرفه انجام می گيرد و چنانچه غلطک 

فرمينگ از نوع مکشی باشد، آبگيری به صورت دو طرفه انجام خواهدشد. 
به عبارت ساده تر در حالتی که سيستم دارای غلطک غير مکشی است، عمليات آبگيری در منطقه آبگيری و از طريق توری 
باالی انجام می گيرد. به همين دليل به توری بااليی، توری آبگيری نيز گفته می شود. نيروهايی که باعث خروج آب و تشکيل 
ورقه خيس کاغذ می گردند عبارتند از نيروی حاصل از کشش واير بااليی و نيروی گريز از مرکز حاصل از چرخش غلطک 
فرمينگ. به عبارت ديگر فشار الزم برای آبگيری در اين منطقه متناسب است با کشش توری و شعاع انحنای غلطک فرمينگ. 

Crescent Former بخش فرمينگ
از اواسط دهه نود ميالدی، طراحان ماشين های توليد تيشو نوع ديگری از سيستم های فرمينگ را معرفی کردند که دارای 
تفاوت های اساسی با سيستم فرمينگ توری دو قلو بود. در اين سيستم بر خالف سيستم توری دو قلو تنها از يک توری در 
بخش فرمينگ استفاده می شود با اين تفاوت که طول فلت 15 بخش پرس بيشتر شده و در واقع سوسپانسيون الياف پس از 
خروج از دهانه هدباکس در فاصله بين توری و فلت پاشيده می شود. در اين طراحی اساسا توری پائينی و تمام متعلقات آن 
مانند غلطک کشنده و غلطک های راهنما و غيره وجود ندارند. در نتيجه صرفه جويی بسيار زيادی در هزينه سرمايه گذاری ثابت 
ماشين و نيز هزينه های متغير ماشين صورت می گيرد زيرا يک توری و چند غلطک و متعلقات ديگر از بخش فرمينگ حذف 
شده اند. به عبارت ديگر ويژگی مهم و منحصر به فرد اين طراحی، هزينه سرمايه گذاری و هزينه عملياتی پايين  تر آن نسبت 
به سيستم توری دو قلو است. بايستی ياد آور شد که طراحی اين سيستم به نحوی است که هدباکس در باال قرار می گيرد بر 

خالف سيستم توری دو قلو که هدباکس در پايين قرار دارد. 

13- Plain Forming Roll

14- Sucion Forming Roll

15-  Felt
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منطقه آبگيری در اين طراحی نيز به شکل حرف C انگليسی است. تفاوت عملياتی اين سيستم از نظر شکل گيری ورقه کاغذ 
در اين است که در اين طراحی ورقه کاغذ خيس بين توری و فلت تشکيل می گردد درحالی که در سيستم توری دو قلو ورقه 
خيس کاغذ بين دو توری تشکيل می شود. توری آبگيری در اين طراحی نيز توری بااليی ناميده می شود. در شکل 2 نمايی از 

بخش فرمينگ از نوع Crescent Former نشان داده شده  است.

Crescent Former شکل 2- نمايی از سيستم فرمينگ

 C-Wrap Former در مقايسه با Crescent Former مزايای سيستم
) Pick-Up هزينه های سرمايه گذاری کمتر )تنها يک توری، بدون جعبه مکش انتقال دهنده16 ، بدون *

* هزينه های عملياتی کمتر )نياز به وکيوم کمتر، کاهش هزينه های توری، کاهش هزينه های نگه داری، کاهش هزينه های  
مربوط به آب شاورها و پمپ های مربوطه(

* کارآيی عملياتی باالتر )کاهش زمان تعويض توری، کاهش عمليات نگه داری مکانيکی در مورد برينگ ها، غلطک ها، شاورها، 
داکترها و ....(

* بهبود عملکرد توليد )کاهش معايب ورقه کاغذ، بهبود ظاهری کاغذ های با گرماژ کمتر(

C-Wrap Former و Crescent former مقايسه دو سيستم فرمينگ
در اين مقايسه سيستم فرمينگ از نوع C-Wrap Former به عنوان مرجع گرفته شده و سيستم Crescent Former  نسبت 

به آن سنجيده می شود. 

16-  Transfer Suction Box
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 C-Wrap Former و   Crescent Former جدول 1- مقايسه عملکردی بين

C-Wrap Former و Crescent Former جدول 2- مقايسه هزينه ها و سرمايه گذاری بين

C-Wrap Former و Crescent Former جدول ۳- مقايسه کيفيت کاغذ تيشوی توليدی بين

نتيجه گيری
امروزه  و هزينه های عملياتی کمتر  به دليل جنبه های سرمايه گذاری  بيشتر   Crescent Former نوع  از  فرمينگ  سيستم 
نسبت به سيستم C-Wrap Former ارجحيت بيشتری يافته  است و تقريبا کليه ماشين های جديد توليد تيشو از اين طراحی 

استفاده می کنند وگرنه از نظر کيفيت تيشوی توليدی تفاوت بسيار چشمگيری بين دو سيستم مذکور وجود ندارد. 
همانطور  که گفته شد در حال حاضر در جهان هنوز تعداد ماشين های توليد تيشو که از سيستمC-Wrap Former  استفاده 
می کنند بيشتر از ماشين هايی است که از سيستم Crescent Former  بهره می گيرند که البته اين روند به تدريج به نفع 
سيستم Crescent Former تغيير خواهدکرد. نکته ای که بايد روی آن تاکيد کرد اين است که امکان توليد تيشو با کيفيت 
باال توسط سيستم C-Wrap Former هم چنان وجود دارد و نبايد اين سيستم را به عنوان يک سيستم از رده خارج يا منسوخ 

در نظر گرفت. 

C-Wrap FormerCrescent Formerعملکرد

يکسانمرجعآبگيری
يکسانمرجعنگه داری الياف روی توری17

يکسانمرجعخشکی پس از پرس

بهترمرجعحذف ذرات چسينده

بهترمرجعکناره بری ورقه کاغذ

بسيار بدترمرجعتنظيم کناره بری ورقه کاغذ

C-Wrap FormerCrescent Formerعملکرد

يکسانمرجعتوليد

کمترمرجعسرمايه گذاری ها

کمی کوچکترمرجعاندازه ماشين کاغذ

کمترمرجعهزينه های توری و فلت

C-Wrap FormerCrescent Formerعملکرد

کمی بهترمرجعکيفيت کلی
کمی بهترمرجعشکل گيری ورقه کاغذ18

يکسانمرجعظاهر کاغذ

يکسانمرجعMD/CD کم

بهترمرجعMD/CD زياد

کمی بدترمرجعدامنه وزن پايه

کمی بهترمرجعنرمی
زيادترمرجعبالک19

بهترمرجعسوراخ20

16-  Transfer Suction Box

17-  Retention

18-  Formation

19-  Bulk

20-  Pinhole

1- Tissue Handbook, For Best Performance and Quality, Andritz.                                                                                       منبع 
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چین : آگاهی  بهداشتی  و ارتقاء محصوالت ، سبب رونق  بازار  تولیدات  سلولزی

ميزان آگاهی مردم از مسائل بهداشتی همسو با ارتقاء کيفيت و تنوع محصوالت بهداشتی سلولزی و بازار خرده فروشی، حاکی 
از رشد چشمگير بهداشت به لحاظ کمی و کيفی در سال 2017 در چين بوده است. انتظار می رود اين رشد در پنج سال آينده، 

تا سال 2022 نيز ادامه يابد.
افزايش قيمت مواد اوليه، روی مصرف کنندگان در قالب افزايش قيمت خرده فروشی و تمرکز بر اضافه پرداخت ها نيز تاثير 

گذاشته، به طوری که اين روند به رشد ارزش فرآورده های سلولزی در بازار نيز کمک کرده است.
تا روی محصوالتی که ارزش  از مصرف کنندگان را قادر می سازد  از اين جهت، بسياری  افزايش درآمد حاصله  با اين حال، 
افزوده بيشتری دارند معامله کنند، هم چنين روی محصوالتی که کمتر استفاده می شوند، نظير حوله های کاغذی هزينه کنند.

عالوه بر اين، در راستای بهبود شرايط زندگی، مصرف کنندگان بيشتر تمايل به خريد محصوالت سلولزی را دارند. آنها سالمت 
و بهداشت را نسبت به قيمت ترجيح می دهند. به منظور حفظ اين رويه، توليدکنندگان، محصوالت جديدی را با گواهينامه های 

FDA، AP و LFGB  برای نشان دادن ايمنی توليدات خود ارائه نموده اند.

توان خريد  باالتر، تقويت تقاضا در بازار خرده فروشی 
اگر چه مصرف سرانه تيشو در بازار خرده فروشی چين در سال 2017 نسبت به کشورهای آمريکای شمالی و اروپای غربی 
بازار  درآمد، ظرفيت  افزايش  و  در چين  پايدار  اقتصادی  اما رشد  بوده است،  نيافته کمتر  توسعه  روستايی  بازارهای  به دليل 

خرده فروشی را در سال 2017 افزايش داده است.
کلی  فروش  سهم  که  می رود  انتظار  حال،  اين  با  مانده است.  باقی  خرده فروشی  رده  باالترين  در  کماکان  توالت،  دستمال 
محصوالت مصرفی، هم چنان در چين کاهش يابد، زيرا مصرف کنندگان از ساير محصوالت نظير دستمال کاغذی نيز برای تميز 
 1 CAGR  کردن دست و صورت خود استفاده می کنند. در واقع، انتظار می رود که عرضه دستمال کاغذی، به ظرفيت دو رقمی

ازسال 2017 تا سال 2022 برسد، اين به دليل افزايش سهم مصرف خرده فروشی در کشور است.
افزايش آگاهی مصرف کنندگان، رشد سريع مصرف حوله های کاغذی را تقويت می کند. به عنوان يک طبقه در حال ظهور با 
قيمت واحد نسبتا باال، صرفا مصرف کنندگان با درآمد باال در مناطق شهری ثروتمند و کسانی که در خارج از کشور به سر می برند، 

معموال از حوله های کاغذی در چين استفاده می کنند. 

  1 - CAGR: Compound Annual Growth Rate                     
نرخ رشد ترکيبی ساليانه )CAGR(: يک معيار کسب و کار و سرمايه گذاری برای نسبت پيشرفت هندسی است که نرخ ثابت بازده را در دوره زمانی فراهم می کند.
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با اين وجود، بيشتر توليدکنندگان تيشو با استفاده از حوله های کاغذی، به گسترش بازار مصرف خانگی و توزيع گسترده 
توليدات خود اقدام می نمايند، اين امر سبب می شود تا تعداد بيشتری از مصرف کنندگان، آنها را به عنوان بخشی از لوازم منزل 

روزمره خود پذيرفته و جايگزين حوله های قابل استفاده مجدد نمايند.

هزينه های توليد و توسعه مصرف پس از افزايش قيمت
ميانگين قيمت واحد خرده فروشی تيشو در سال 2017 در شرايط فعلی افزايش يافته است. در چين بيشتر مواد خام مخصوص 
کاغذسازی از خارج وارد می شوند. بر اثر نوسانات نرخ ارز وافزايش قيمت جهانی خمير کاغذسازی، قيمت ها در سال 2017 
ميالدی، شاهد رشد فزاينده ای در چين بوده است. با افزايش قيمت مواد خام، توليدکنندگان تيشو، عمال هزينه های فزاينده ای را 

به مصرف کنندگان اين محصوالت منتقل می کنند.
هم چنين افزايش قيمت همراه با ارتقاء کيفيت محصوالت به منظور تامين نيازهای در حال رشد مصرف کننده چينی تقويت 

می شود. 
بسياری از مصرف کنندگان، به ويژه اقشار با درآمد باالتر، ديگر با محصوالت اوليه راضی نمی شوند، بلکه آنها به دنبال محصوالتی 
آلرژی  دارای  و کسانی که  بانوان مصرف کنندگان  مثال، دستمال مرطوب صورت،  به عنوان  نوآورانه هستند.  ويژگی های  با 

هستند، را مورد هدف قرار داده است. 
توالت چهاراليه،  توليد دستمال کاغذی  راه اندازی خط  باال در چين شامل،  با کيفيت  تيشو  از ديگر محصوالت  نمونه هايی 
دستمال کاغذی و حوله های کاغذی با فناوری نقوش برجسته روی دستمال موسوم به »4دی- ديکو« توسط صنايع کاغذی 
»گوانگدونگ ويندا« هستند، گفته می شود از اين روش به منظور افزايش مقاومت، نرمی و جذب  بهتر در محصول استفاده 

شده است. 
اين شرکت از تکنيک های بازاريابی گوناگونی برای تقويت بازار خود نيز استفاده نموده است، از جمله از يک بازيگر محبوب و 
مدلر لباس بنام »لين چی لينگ« که يک  لباس عروس دست ساز ساخته شده از الياف کاغذی )سلولزی( با فن آوری برجسته 
چهار بعدی »4دی- ديکو« که توسط طراح مشهور لباس »الن يو« ساخته شده بود، در هفته مد لباس »هوت کوچر« پاريس 

در سال 2017 ميالدی  بهره برده است.

افزايش  محبوبيت  محصوالت رنگی )فرآوری غيرسفيد(
با افزايش آگاهی بهداشتی و زيست محيطی، دستمال های کاغذی رنگی در چين محبوبيت زيادی پيدا کرده است. در حقيقت، 
موسسه بين المللی »يورو مانيتور« مايل به نظرسنجی درباره ويژگی های محصوالتی است که مصرف کنندگان با اشتياق برای 
آنها هزينه می پردازند، چين به عنوان يکی از بازارهايی که  ويژگی سازگاری با محيط زيست آن را در صدر فهرست قرارداده، 
شهرت يافته است. در سال 2017،  صنايع کاغذی »سی اند اس« مجموعه ای از مواد چوب طبيعی را معرفی کرده است که از 
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سفيد کننده استفاده نمی کند و گفته می شود نرم تر، خالص تر و با دوام تر از بسياری از محصوالت رنگی موجود در بازار است.
عالوه بر اين، محصوالت رنگی )فرآوری غير سفيد(، از جمله سری »سافت اند کلين«) نرم و تميز( که در باال ذکر شد، و 
هم چنين محصوالت رنگی توسط گروه صنايع کاغذی »هانجی« و »ايرپالس هايجنيکس« )محصوالت ضدباکتری(2 توسط 
گروه قهرمان شانگهای شرقی و محصول »سان المنت اوريجين رنج« )طيف اصلی عناصر آفتابی( توسط صنايع کاغذ »شان 
دانگ«، همه اين محصوالت حداقل دو گواهينامه از FDA، AP و LFGB دريافت نموده اند، که از مصرف کنندگان درخواست 

می کنند، صرفا به دنبال محصوالتی باشند که آنها را سالم تر می پندارند.

2-   Hygienix:  مجموعه ای از محصوالت ضد باکتری موثر است که به نيازها و نيازهای زندگی پر مشغله امروز پاسخ می دهد

شرکت های »ايسی تی«  و  صنايع کاغذی »سی اند اس« برخوردار از رشد فزاينده
صنايع کاغذی »سی اند اس« رشد چشمگيری را در سال 2017 نشان داده است، در واقع سريع ترين رشد در ميان پنج توليد کننده 
برتر بازار خرده فروشی در چين بوده است. اين شرکت هم چنان به بهبود شبکه توزيع خود ادامه داده و شبکه های بازاريابی آن 
بيشتر مناطق چين را تحت پوشش قرار داده است. عالوه بر اين، صنايع کاغذی »سی اند اس« سرمايه گذاری در برنامه های 
ساختاری تجارت الکترونيک مانند »تی مال«، »جی دی«، »وای اچ دی« و »سانينگ« با سيستم های پشتيبانی تدارکات 

مربوطه است.
شرکت »ای سيتی« هم چنين يکی از چشمگيرترين نرخ رشد را در ميان توليدکنندگان برتر سال 2017 داشته است. نام 
تجاری آن »تمپو« بوده و در سال 2017 حضور خود را در شهرهای جنوبی و مرکزی چين گسترش داد. پوشش گسترده تر 
فروش آن موجب عملکرد قوی در شهرهای اصلی، فراتر از »مصب رودخانه مرواريد« و »مصب رودخانه يانگ تسه« شد. عالوه 
بر اين، شرکت فعاليت های بازاريابی نوآورانه ای را برای افزايش شناخت نام تجاری خود، در ميان مصرف کنندگان محلی ارائه 
کرد. به عنوان مثال، با همکاری JD.com، اولين کنفرانس محصوالت تيشو با کيفيت برتر در جهان را در ماه مه 2017 راه 
اندازی کرد، که طی آن شرکت نسخه بی نظير از محصوالت تجاری »تمپو« را در جشن 88 سالگی خود معرفی کرد. بسته بندی 
های نفيس برای اين محصول سبب گرديدند تا محصوالت »تمپو«، تصوير فوق العاده ای از نام تجاری خود در اذهان مشتريان 

ايجاد نموده و مصرف کنندگان بيشتری را جذب نمايد.
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ظرفيت  بالقوه  نامشخص 
باتوجه به اينکه مصرف سرانه محصوالت سلولزی در چين نسبتا کم است، 5 کيلوگرم به ازای سرانه بازار خرده فروشی در 
چين، در مقايسه با 1۳کيلوگرم برای آمريکای شمالی و 9 کيلوگرم برای اروپای غربی، اين کشور هنوز از ظرفيت های بالقوه 

زيادی برای رشد اين صنعت برخوردار است.
در واقع، شرکت بين المللی »يورومانيتور« ظرفيت بالقوه ناشناخته ای را در بازار خرده فروشی چين تخمين می زند، که بيش از 
چهار ميليون تن يا به صورت بالقوه 11 ميليارد دالر در خرده فروشی ها بطور فزاينده ای توليدات مصرفی را به فروش برساند.

از مراکز عمده شهری،  از گسترش توزيع در مناطق خارج  نيازمند است،  به تدابير خاصی  بالقوه،  اين ظرفيت  به  دستيابی 
از جمله مناطق روستايی چين گرفته تا تقويت نوآورانه از ارزش افزوده بيشتر و ايجاد تقاضا برای محصوالت با ويژگی های 
سازگاری با محيط زيست، نظير تيشو رنگی بدون استفاده از مواد سفيدکننده، اين موارد توسط کارگزاری های مشهور برای 

حمايت از اين مطالبات نيز تضمين شده است.  

*** 
نويسنده: شان چن، محقق و تحليگر شرکت بين المللی 

يورومانيتور، شانگهای چين
)TWM(منبع: نشريه تيشو وورلد

مترجم: الهـام صنـعتی
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سه دیدگاه در مورد فرصت کارآفرینانه

 براساس سه جريان در ادبيات موضوعي اقتصادي که به فرصت کارآفرينانه مربوط مي شوند- يعني بازار به عنوان فرآيندي 
تخصيصي، بازار به عنوان فرآيند کشف، و بازار به عنوان فرآيند خالقانه- مي توانيم فرصت کارآفرينانه را به ترتيب به صورت 
تابع يا فرآيند يا مجموعه اي از تصميمات مدل کنيم. اين سه ديدگاه که در اينجا ارائه شد به طور خاص از سه مطالعات گذشته 
حاصل شده است: يعني هايک )1945(، نايت )1945( و بوکانان و ونبرگ )1991( که همه آنها با مشکل اصلي درک عدم 

قطعيت هاي اقتصاد و مدلسازي بي خبري عامل اقتصادي دست و پنجه نرم مي کنند روبرو بوده اند. 
هايک در يک مقاله مهم در سال 1945 مفهوم دانش پراکنده را به صورت يک اصل موضوعه ارائه کرد که هيچ دو فردي دانش 
يا اطالعات يکساني در مورد اقتصاد ندارند. هايک بين دو نوع دانش تمايز قائل شد: اول مجموعه دانش علمي که پايدار است 
و به بهترين وجه مي توان آن را با انتخاب متخصصاني در زمينه  مربوطه کسب کرد؛ دوم اطالعات پراکنده در زمان و مکان 
خاص که تنها کساني که آن را دارا هستند مي توانند در مورد اهميت آن قضاوت کنند. هايک استفاده از نوع دوم دانش را به 
عنوان عنصر دست کم گرفته شده و کليدي در توسعه اقتصادي جوامع الزم شمرد. تا جايي که فرصت کارآفرينانه مد نظر 
باشد، اين پراکندگي دو پيامد بي نهايت مهم دارد. اول اينکه پراکندگي دانش توضيح ريشه اي حضور عدم قطعيت است که 
در وهله اول منجر به ايجاد فرصت ها مي شود. دوم اينکه اين پراکندگي دانش، علت ايجاد پيوند فرد با فرصت است؛ فرصتي 
که بايد بازاري را کشف، يا خلق و يا از آن بهره برداري نمايد )Venkataraman, 1997; Shane, 2000(. بدون پيوند فرد 

و فرصت، بيشتر اختراعات انجام نمي شوند.
  اما مسئله کليدي اين نيست که کدام يک از اين ديدگاه ها صحيح است، بلکه اين است که کدام يک از اين ديدگاه ها تحت 
چه شرايطي از عدم قطعيت مفيد هستند. چنين رويکرد پراگماتيکي به ما اجازه مي دهد که از هر سه ديدگاهي که تاکنون 
تشريح شده اند براي ايجاد گونه شناسي فرصت هاي کارآفريني بر اساس پيش شرط هاي وجود آنها به شرح زير استفاده کنيم: 
1- تشخيص فرصت: اگر هر دو منبع عرضه و تقاضا تا حدودي به صورت آشکارا وجود داشته باشند  فرصت کنار هم قرار 
دادن آنها بايد تشخيص داده شود و سپس انطباق بين عرضه و تقاضا بايد يا از طريق شرکت هاي موجود و يا توسط شرکت 
جديدي اجرا شود. اين مفهوم از فرصت بايد با بهره برداري از بازارهاي موجود در ارتباط باشد. مثال ها عبارتند از خريد و فروش 

همزمان در دو بازار مختلف و فروش امتياز فعاليت.
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2- کشف فرصت: اگر تنها يک طرف وجود داشت، يعني فقط تقاضا داشتيم، اما عرضه اي وجود نداشت يا برعکس- طرف 
ناموجود بايد قبل از اجراي انطباق کشف شود. اين مفهوم از فرصت بايد بهره برداري از بازار موجود و بازار متاخر در ارتباط 
مانند  جديد  فناوري هاي  کاربرد  و  شود(  کشف  بايد  عرضه  دارد،  وجود  )تقاضا  بيماري ها  درمان  از  عبارتند  مثال ها  باشد. 

کامپيوترهاي شخصي )عرضه وجود دارد، تقاضا بايد کشف شود( 
3- خلق فرصت: اگر نه عرضه و نه تقاضا هيچ کدام به نحوي آشکار وجود نداشته باشد، يک يا هر دو مورد بايد خلق شده 
و چندين اختراع اقتصادي در بازار، امور مالي و غيره ايجاد گردد تا فرصت ايجاد شود. اين مفهوم از فرصت بايد در ارتباط با 
خلق بازارهاي جديد باشد. براي مثال شرکت جنرال الکتريک، اَبر شرکتی صنعتی و چند مليتی است که در حوزه هايی بسيار 
متنوع، فعاليت می کند. با ظهور فناوری های نوين و به طور خاص، رواج يافتن اينترنت اشيا در کاربردهای صنعتی، اين شرکت، 
در پی بهره  گيری از اين تحوالت، برای بروزرسانی فرآيند توليد محصوالت و خدمات، و هم چنين خلق فرصت های تازه، برای 

پايه ريزی کسب و کارهای جديد، برآمد.
مفاهيم ضمني  بعدي،  نشان مي دهد. در سه بخش  ابعاد مختلف  در  را  اين سه ديدگاه  بين  مقايسه  از  جدول1 خالصه اي 
فرصت کارآفرينانه را از طريق هرکدام از سه جريان در فرآيندهاي بازار دنبال مي کنيم و مشخصه هاي کليدي ماهيت فرصت 

کارآفرينانه را بر اساس هر کدام از اين ديدگاه توسعه مي دهيم.  

جدول1- مقايسه سه ديدگاه در مورد فرصت کارآفرينانه
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به طور خالصه هر اختراعي فرصت هايي براي خلق چندين موقعيت اقتصادي و همينطور انواعي از اثرات اجتماعي قابل توجه 
فراهم مي کند. رويکردهايي براساس ديدگاه بازار به عنوان فرآيندي تخصيصي به طورکامل بر تاثيرات نهايي خلق فرصت تمرکز 
مي کند، و نحوه برخوردش با فرآيندها منجر به اين مي شود که اثرات نهايي تنها جزئيات کار باشند؛ رويکردهاي مبتني بر 
ديدگاه بازار به عنوان فرآيند کشف تنها بر مبدا فرصت براي خلق آن تاکيد مي کند و با اثرات نهايي به صورت محصوالت 
بازارهاي رقابتي برخورد مي کند؛ و در نهايت رويکردهايي مبتني بر بازار به عنوان فرآيند خالقانه که بر تصميم ها و اعمال 

عوامل اقتصادي تاکيد مي کند و منشا و اثرات  نهايي را به اين تصميمات و اعمال مربوط و وابسته مي دانند.

 از ديد ما اگر بخواهيم درک خود را از فرصت کارآفريني عميق تر کنيم، نياز داريم که اين سه رويکرد را با هم ادغام نماييم، 
و بر احتماالت تاکيد کنيم نه بر موارد اجتناب ناپذير. به عنوان اولين قدم در اين جهت، ما استدالل هاي زير را براي مطالعه 

پديده اصلي کارآفريني يعني فرصت هاي کارآفريني پيشنهاد مي کنيم.   

حقيقت1:
 مجموعه ای از همه کاالهای اقتصادی احتمالی مبتنی بر هر اختراع بيشتر از مجموعه ای از کاالهای اقتصادی است که در دوره 

زمانی محدود پس از اختراع ايجاد شده اند.

حقيقت2:
همه کاالهاي اقتصادي توليد شده در نهادهاي اقتصادي موجود توليد نمي شوند. به بيان ديگر، توليد کاالهاي اقتصادي جديد 

اغلب در ادامه خلق نهادهاي اقتصادي جديدي مانند شرکت ها و بازارهاي جديد رخ مي دهد.  

حقيقت3:
 از ديدگاه رفاه اقتصادي، همه ي کاالهاي اقتصادي و نهادهاي اقتصادي حاصل از هر اختراعي به ميزان يکساني مطلوبند. 
بنابراين، )تاخير زماني و غير از آن( بين هر اختراع و خلق رفاه اقتصادي جديد حاصل از آن، نه تنها به توانايي و آگاهي 
تشخيص و درک و استقامت براي کشف فرصت ها براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مانند افزايش سود و سهم 
بيشتر بازار نياز دارد بلکه به تصميم ها و اقداماتي نياز دارد که تنها بر پايه تخيل و آرمان هاي انساني است که ممکن است در 

گذر زمان به محصوالت، شرکت ها و بازارهاي جديدي بيانجامد و يا نيانجامد.
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بررسی سیستم تولید بهنگام و مقایسه با سیستم تولید انبوه

چکيده
سيستم توليد بهنگام يک فلسفه مديريتی است که خاستگاه 
اوليه ای  مواد  هيچ  سيستم  اين  در  است.  ژاپن  کشور  آن 
خريداری نمی شود و هيچ محصولی ساخته نمی شود، مگر 
در هنگام ضرورت. اين سيستم برحذف هرگونه اتالف و بهبود 
مستمر بهره وری تمرکز دارد. استفاده از اين سيستم، دارای 
ميزان  کاهش  و  کيفيت  افزايش  که  است  مزايا  سری  يک 
موجودی و متعاقب آن کاهش هزينه ها از آن جمله اند. اجرای 
موفق سيستم توليد بهنگام، نيازمند فراهم آوردن يک سری 
زيرساخت ها و مقدمات بوده است و نياز به برنامه ريزی دقيق 

دارد.
سری  يک  با  دارد،  که  مزايايی  علی رغم  سيستم  اين 
محدوديت ها رو به رو است که از آن جمله مي توان به عدم 
اين  نمود. در  اشاره  از آن در همه کشورها  استفاده مناسب 
تحقيق درباره اهداف، مزايا، محدوديت ها، مراحل پياده سازی 
اين  ... اين سيستم بحث  می شود. روش مورد استفاده در  و 

تحقيق مطالعات کتابخانه ای است.
 

مقدمه
امروزه به لحاظ محدوديت هاي اقتصادي و توسعه و پيچيدگي 
و  شناخت  و  دسترس  در  منابع  از  بهينه  استفاده  بازارها، 
بخش هاي  در  مشتري  خواسته هاي  به  موقع  به  پاسخگويي 
و  گرديده  تبديل  ناپذير  اجتناب  امري  به  بازار  مختلف 
سازمان ها را بر آن داشته تا با حذف ساختارها و روش هاي 
کار سنتي، سهم خود را در بازار حفظ نمايند. سيستم توليد 
بهنگام که نخستين بار توسط تائيچي اونو، در شرکت تويوتا 
به کار گرفته شد يکي از همين سيستم ها است که به سرعت 
مورد توجه ساير شرکت هاي ژاپني قرار گرفت و با توجه به 
اکثر  در  اين سيستم  نياز  مورد  فرهنگ خاص  بودن  يکسان 
شرکت هاي ژاپني اجرا گرديده و توسعه يافت. اما با گذشت 
که  تالشي  رغم  علي  و  نظام  اين  معرفي  از  دهه  سه  حدود 
اين  اصول  بکارگيري  در جهت  ژاپني  غير  سازمان هاي  اکثر 
نظام صرف کردند، به داليلي که درباره ايران هم صادق است، 
يعني برداشت و تعاريف پراکنده اصول و نظريات اين سيستم، 
توسعه و اشاعه آن از رشد قابل مالحظه اي برخوردار نبوده 

گردآورنده: محمد مشهدبان کوچکسرائی
کارشناس ارشد مکانيک ساخت و توليد
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و اکثر افراد آن را تنها برنامه اي براي کنترل موجودي تلقي 
تنها  انبارها  اضافي  در حالي که حذف موجودي  مي نمايند. 

يکي از اصول مورد اشاره و توجه اين نظام مي   باشد.
از ديگر فوايد اين سيستم مي توان به کاهش قابل توجه کار 
فضاي  مشتري،  به  محصول  تحويل  زمان  ساخت،  درجريان 
مورد نياز، ضايعات، ضايعات دورريز و دوباره کاري، افزايش در 
بهره وري، بهبود روابط با عرضه کنندگاني که بهتر و موفق تر 
هستند و نيروي کار داراي انگيزه، راضي و با نشاط تر اشاره 

کرد.
 

تاريخچه توليد بهنگام   
توليد بهنگام يک فلسفه مديريت ژاپنی است که از اوايل دهه 
استفاده  مورد  ژاپن  توليدی  موسسات  از  بسياری  در   1970
در  اونو  تائيچی  توسط  بار  نخستين  فلسفه  اين  گرفت.  قرار 
شرکت تويوتا به عنوان ابزاری برای بر آورده ساختن خواسته 
مشتری با حداقل تاخير معرفی و به کار گرفته شد. به همين 
ناميده  بهنگام  توليد  سيستم  پدر  اغلب  اونو  تائيچی  دليل، 
 می شود. کارخانجات توليد تويوتا اولين محلی بودند که نظام 
توليد بهنگام در آنها مطرح گرديد. اين سيستم در طول بحران 
نفتی سال 197۳ مورد حمايت وسيعی قرار گرفت و پس از 

آن توسط بسياری از سازمان های ديگر انتخاب گرديد. ]1[
محرک  طبيعی،  منابع  ساير  فزاينده  کاهش  و  نفتی  شوک 
تويوتا  بود.  بهنگام  توليد  سيستم  سراسری  انتخاب  اصلی 
توانست از طريق يک روش مديريتی متفاوت با آنچه که در 
زمان خود مرسوم بود چالش های روز افزون برای بقا را پشت 
سر بگذارد. اين روش بر روی افراد، کارخانجات و سيستم ها 
متمرکز بود. تويوتا فهميده بود که سيستم توليد بهنگام تنها 
اجرای  در  سازمان  در  فرد  هر  که  شد  خواهد  موفق  زمانی 
آن مشارکت داشته باشد و کارخانه و فرآيندها برای حداکثر 
کيفيت  برنامه های  و  شوند  سازماندهی  وری  بهره  و  ستانده 
توليد برای برآورده ساختن تقاضای واقعی زمان بندی گردند. 
اگرچه در آغاز کار اين سيستم به عنوان روشی برای کاهش 
سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود ولی امروزه به يک 
فلسفه مديريتی شامل مجموعه ای از علوم و در اختيار گرفتن 
يک سری جامع از اصول و تکنيک های توليد گسترش يافته 

است. ]2[

تعريف عمومی سيستم توليد بهنگام 
به  مختلف  افراد  که  است  موضوعی  بهنگام  توليد  نظام 
صورت های متفاوتی آن را شرح داده اند و در متون مختلف 
بين  در  که  آنچه  است.  شده  تعريف  گوناگون  عبارت های  با 
بسياری از اين تعاريف و توضيحات مشترک می باشد، عدم 
اين  از  بسياری  در  است.  بهنگام  توليد  موضوع  کامل  تفهيم 
در  تکنيکی  عنوان  به  بهنگام  توليد  از  گفته ها  و  نوشته ها 
کنترل موجودی ياد شده است و آن را مترادف با موجودی 
صفر دانسته اند. موجودی صفر هدف توليد بهنگام نيست. نظر 
مبتکر اين موضوع يعنی تائيچی اونو نيز همين است. وی در 
جايی می گويد: موجودی صفر حرف بيهوده ای بيش نيست. 
نظام توليد بهنگام چيزی بيشتر از مديريت کاال و حمل و نقل 
مواد است. توليد بهنگام يک فلسفه و تفکر است که هدف آن 
از هدر رفتن منابع در همه  اتالف و جلوگيری  حذف جامع 
فعاليت ها می باشد. مبتکر اين تفکر در اين مورد گفته است: 
بهنگام  توليد  بيهودگی است.  و  اتالف  هدف ما حذف جامع 
سيستمی جامع برای کنترل موجودی های توليد است. در اين 
سيستم هيچ موجودی مواد اوليه خريداری نمی شود و هيچ 
محصولی ساخته نمی شود مگر هنگامی که ضرورت ايجاب 
از طريق حذف  بر کاهش هزينه ها  اساسا  اين سيستم  کند. 
موجودی های انبار تمرکز دارد به عبارت ديگر، نظام )سيستم( 
توليد بهنگام، تفکر و نگرش نوين در اداره سازمان های صنعتی 
دنبال  به  خاصی،  روش های  و  تکنيک ها  اصول،  با  که  است 
حذف کامل اتالف و افزايش بهره   وری در تمامی فعاليت های 

داخل و خارج سازمان می باشد. ]۳[

نظام بهنگام دريک نگاه 
بهنگام، چگونگی عملکرد  نظام  به جزئيات  پرداختن  از  قبل 
نظام به طورخالصه ارائه می شود. کار نظام با برنامه تفصيلی 
و  فروش  قسمت  از  يعنی  عقب  به سمت  کارکردن  و  توليد 
مرحله نهايی توليد به سمت مراحل توليد و مونتاژ، و سرانجام 
برنامه  می شود.  شروع  مواداوليه  و  قطعات  کنندگان  تامين 
تفصيلی برای يک تا سه ماه آينده طراحی می شد تا مراکز 
کاری و تامين کنندگان مواد و قطعات بتوانند برنامه کاری 
خود را تهيه کنند. برنامه روزانه نيز با توجه به برنامه ماهانه 
بهنگام  نظام  در  بهر  حجم  بودن  کوچک  می شود.  تدوين 
يک اصل مهم است. درنظام توليد بهنگام از يک نظام ساده 
گردش مواد که کانبان1 ناميده می شود برای حرکت مواد از 

1-  Kanban 
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يک مرکز کاری به مرکز کاری ديگر استفاده می شود. قطعات 
تنها  و  می شوند.  نگهداری  استاندارد  و  کوچک  درپالت های 
اين پالت ها درنظام وجود دارد. وقتی که  از  تعداد مشخصی 
که  زمانی  وتا  شده  خاموش  ماشين ها  پر شد،  پالت ها  همه 
ارائه  خالی  پالت  بعد(  کاری  )ايستگاه  توليد  بعدی  مرحله 
بنابراين موجودی  توليد نمی شود.  نکند، هيچ قطعه ديگری 
قطعات  و  بوده  موجود  پالت های  به  محدود  فقط  درجريان 
فقط در زمانی که مورد نياز است توليد می   شود. در زمانی 
تکميل  کاری  روز  اتمام  از  قبل  نياز  مورد  قطعات  توليد  که 
کارهای  در  و  کارگران در هسته های کنترل کيفی  می شود 
تيمی ديگر برای بهبود سيستم شرکت می کنند. توليد قطعات 
ايده آل نظام بهنگام  يا بهرهای يک عددی هدف  در دسته 
است. تاکيد بر کاهش حجم بهر و لزوم تغييرات زياد و سريع، 
آموزش و پرورش کارگرانی با چند مهارت و وظيفه را ضروری 
می نمايد. آموزش های چندگانه بطوری که کارکنان بتوانند از 
يک ماشين به سراغ ماشين ديگر بروند و همچنين خودشان 
بتوانند کارهای آماده سازی، نگهداری و تعمير ماشين را انجام 
دهند الزم می شود. نظام بهنگام نه تنها نياز به مهارت های 
وسيعتری دارد، بلکه کار گروهی و هماهنگی افراد باهم نيز 
با مشکالتی که  برای مقابله  مهم است، زيرا موجودی کافی 
به وجود می آيد، وجود ندارد. لذا کل نظام توليد بايد به طور 
نزديکتری به وسيله کارگران همامنگ شود. استقرار تجهيزات 
آن  با  متناسب  استقراری  بايد  بهنگام  نظام  در  ودستگاه ها 
باشد زيرا موجودی کاال در سطح کارگاه نگهداری می شود،

نه در انبارها و بين فرآيندها. بطور يقين درنظام توليد بهنگام 
کيفيت کاال عاملی اساسی است. نه تنها اقالم معيوب سبب 
آن  ايجاد  برای  که  سرباری  و  دستمزد  مواد،  هزينه  اتالف 
انجام شده است، می گردد، بلکه باعث توقف خط توليد نيز 

می شود. از آنجا که هيچ موجودی برای جبران اشتباه نگهداری 
نمی شود، قطعات و مواد ارسالی به کارخانه بايد دارای کيفيت 
کامل باشند. نظام بهنگام دستيابی به سطح کيفيت صد در صد 
توسط  فورا  معيوب  اقالم  زيرا  نمی کند،  آسان  را  مطلوب 

کارکنان مرحله بعدی توليد، کشف می شود.
سرانجام اينکه، رابطه سازمان با تامين کنندگان مواد اوليه و 
قطعات درنظام بهنگام رابطه ای ويژه است، تامين کنندگان 
قطعات اوليه و مواد اوليه در واقع قسمتی از کارخانه محسوب 
می شوند. آنها نيز همانند کارگاه های داخل کارخانه پالت و 
کانبان دريافت می کنند. از آنان خواسته می شود که قطعات 
را بطور مکرر و در بهرهای کوچک مستقيما به خطوط توليد 
بودن  نزديک  و  حمل  روش های  بهينه سازی  کنند.  حمل 
با  آن  بهتر  هماهنگی  برای  خريدار،  کارخانه  به  سازندگان 
نظام بهنگام ضروری است. همچنين از فروشندگان درخواست

 می شود که قطعات و موادی را که دارای کيفيت کامل مطلوب 
است توليد و ارسال نمايند. نظريه نظام بهنگام در برگيرنده 
تمام بخش   های کارخانه از قبيل برنامه ريزی، کيفيت، توليد، 
تامين کنندگان مواد و قطعات و روابط کار می باشد. تغييراتی 
که در اين عمليات به وجود می آيد با خود سود و فايده بالقوه 
ای دارد که در بلند مدت ظاهر می شود. نتيجه پياده کردن 
نظام توليد بهنگام افزايش بازده مجموع دارايی های سازمان 
درآمد،  افزايش  راه  از  دارايی ها  مجموع  بازده  افزايش  است. 
کاهش هزينه ها و سرمايه گذاری کمتر حاصل شده است. با 
حذف موجودی ها که ريشه و اساس همه ضرر و زيان ها به 
بهتر  مسئله  حل  فعاليت های  انجام  ضرورت  رود،  می  شمار 
احساس می گردد. بنابراين نظام توليد بهنگام بر اساس فلسفه 
بهبود مستمر شکل گرفته است. نظام توليد بهنگام در يک 

نگاه کلی به صورت شکل 1 می باشد. ]4[

 شکل 1 )نظام توليد بهنگام(]4[
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سيستم کانبان 
در  تويوتا  خودروسازي  کارخانجات  در  کابنان  سيستم 
سيستم  وري  بهره  بهبود  آن  هدف  کرد.  کار  به  آغاز  ژاپن 
در  وي  مشارکت  و  کارگر  درگير شدن  از  اطمينان  ايجاد  و 
دستيابي به اين بهره وري باال مي باشد. اين مهم با بکار گيري 
طول  در  محصوالت  جريان  مشاهده  براي  ديداري  ابزارهاي 
امکان   پذير گرديد.  نيز مشاهده سطوح موجودي  و  سيستم 
برخالف سيستم هاي کنترل فعاليت توليد در MRP 2 که به 
سيستم هاي فشاري معروفند به کانبان به عنوان يک سيستم 

کششي نگريسته مي شود. ]2[
دهد. می  تشکيل  را  کششی  سيستم  قلب  کانبان  روش 

پالستيکی  روکش  با  است  کاغذی  کارتی  معموال  کانبان 
که روی آن اطالعاتی مانند شماره فنی، نوع ظرف و حجم 
آن، محل آن در انبار و محل تحويل آن به خط، تعداد کل 

است. همچنين  نوشته شده   ... و  تحويل  زمان های  کارت ها، 
از  کاال  درخواست  فرم  جايگزين  کانبان  که  گفت  می توان 
انبار )که نياز به نسخه های متعدد و تاييد افراد مختلف دارد( 
می شود و از حجم عمليات دفتری می کاهد. محل  هايی که 
تکميل  محصوالت  و  مونتاژها  زير  اجزا،  شده،  توليد  قطعات 
شده نگهداری می گردند را در سيستم کانبان، سوپر مارکت

سوپرمارکت ها،  مکانيزم  از  کانبان  سيستم  می گويند. 
گرفته  الهام  مشتری ها  نياز  مورد  محصوالت  تامين  برای 
کردن  جايگزين  سيستم  به  وابسته  کانبان  سيستم  است. 
می  عمل  مارکت  سوپر  سيستم  شبيه  که  است  دوباره 
قطعات  )مشتری(  دستی  پايين  فرآيند  که  وقتی  و  کند 
برمی دارد.  مارکت(  )سوپر  دستی  باال  فرآيندهای  از  را 
توليد  طريق  از  را  شده  داشته  بر  محصوالت  باالدستی 
مقداری برابر آنچه برداشت شده است، دوباره پر می کند. ]۳[

شکل ۳ )متوسط انتظار شرکت خودرو سازی براي رسيدن قطعات به ساعت(

شکل 2 ) توضيح عملکرد کانبان ( ]8[

2- Material requirement planning
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انواع کارت هاي کانبان

1   - کانبان برداشت
مرکز  از  بايد  بعدي  فرآيند  که  اي  قطعه  تعداد  کارت ها  اين 
کاري قبلي خود برداشت کند را مشخص مي کند.  هر کارت 
را  قطعات  که  ايستگاهي  است:  درجريان  ايستگاه  دو  بين 
توليد  را  ايستگاهي که قطعات مورد نظر  دريافت مي کند و 
مي کند. کانبان برداشت در بردارنده نام مرکز کاري مصرف 
کننده و مرکز کاري تامين کننده قطعه مورد مصرف به همراه 
نام قلم مزبور و شماره آن مي باشد. به عالوه محل دقيق آن 
در انبار موجودي در جريان ساخت، نوع و حجم ظرف حمل 
کننده آن نيز مشخص مي گردد. شماره صدور بيانگر شماره 
کارت کانبان از کل تعداد کارت هاي کانبان صادر شده است.

2  -  کانبان توليد
را مشخص مي سازند که  توليد قطعه اي  تعداد  اين کارت ها 
مرکز کاري بايد به منظور جايگزين کردن مقادير برداشت شده 
توليد کننده  کاري  مرکز  نام  شامل  توليد  کانبان  کند.  توليد 
قطعه که قرار است توليد شود و محل آن در انبار موجودي 

در جريان ساخت مي باشد. ]2[

مثال استفاده از کانبان 
شرکت  قطعات  کننده  تامين  که  سازی  قطعه  شرکت  يک 
اين سيستم  بهتر کارايی  برای درک  خودرو سازی می باشد 
در نظر گرفته شد. درحال حاضر سيستم توليد اين شرکت 
MRP می باشد. بعد از اجرای کانبان برای توليد چهار قطعه، 
مدت زمانی که طول می کشد تا قطعه به شرکت ايران خودرو 
زمان  مقايسه   1 در جدول  داشت.  بهبود چشم گيری  برسد 
تحويل قطعه را در دوحالت MRP و کانبان را می بينيد. ]6[

عوامل موفقيت توليد بهنگام در ژاپن 
نظر اتفاق  و  گروه  به  وفاداری  برای  زيادی  اهميت  ژاپنی ها 

کليه  تقريبا  می گويند.  وا  آن  به  که  مفهومی  قائل اند، 
و  مديران  ميان  در  وا  مشوق  ژاپن  در  شرکتی  فعاليت های 
با  که  می کند  ملزم  را  گروه  اعضا  کليه  وا  هستند.  کارکنان 
و  مدارا  بحث  به  امر  اين  کنند.  همکاری  و  توافق  يکديگر 
سازش و مصالحه منجر می شود. مديران ژاپنی جذابيت بالقوه 
تصميمات تجاری گوناگون را بر حسب تاثير دراز مدت آنها 
برای وای گروه ارزيابی می کنند. به اين دليل است که سکوت، 
که برای تامل درباره گزينه های مختلف به کار می رود، ممکن 
رود.  شمار  به  مثبتی  عالمت  ژاپنی  رسمی  جلسه  در  است 
تفريح در ژاپن يک فعاليت کاری مهم است، زيرا وا را تقويت 

می کند. ]5[

اجزای سيستم توليد بهنگام 
با  اجزايی است که می بايست  و  بهنگام شامل عناصر  توليد 
يکديگر ادغام شوند تا به صورت هماهنگ جهت دستيابی به 
دراصل  اجزا  اين  نمايند.  عمل  بهنگام  توليد  اهداف سيستم 
و  برنامه ريزي  توليد،  فرآيند  خريد،  انسانی،  منابع  شامل 
وظايف هماهنگی در يک سازمان می گردند. بطور خالصه اين 

اجزا می توانند در چندگروه طبقه بندي شوند:

1  -  مشارکت کارکنان
دستيابی  در  که  کارکنانی  تمامی  حمايت  و  موافقت  جلب 
در  ضروري  کامال  اصل  يک  دارند  نقش  سازمانی  اهداف  به 
موفقيت سيستم توليد بهنگام است. جلب حمايت و توافق، 

قطغه 4قطعه ۳قطعه 2قطعه 1

MRP25 روز25 روز25 روز25 روز

کانبان
۳.۳ روز6.6 روز4.8 روز6.6 روز

قطغه 4قطعه ۳قطعه 2قطعه 1

MRP22151418

451۳کانبان

18101۳15بهبود

   جدول 1 )دوره سفارش دهي(

جدول 2 )مدت زماني که طول مي کشد قطعه ارسال شود(
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نيازمند مشارکت دادن و اطالع رسانی به تمامی گستره هايی 
است که ازشرکت سود می برند. اين می تواند ميزان زمان و 
زيادي کاهش  تا حد  را  بهنگام  توليد  اجراي  در  تالش الزم 
حداقل  را  اجرايی  مشکالت  ايجاد  احتمال  تواند  می  و  داده 
نمايد. حمايت و توافق می تواند از طريق گروه هاي زيرجلب 

شود:
الف( سهامداران و مالکين شرکت: در اينجا بايد تاکيد روي 
کسب سود در بلند مدت قرار داده شود و بنابراين درآمدهاي 
کوتاه مدت می بايست براي تامين مالی تغييرات مختلف و 
سرمايه گذاري الزم براي موفقيت توليد بهنگام صرف شوند. 
می بايست به روشنی تصريح شود که منافع مرتبط با سيستم 

توليد بهنگام تنها در بلند مدت عايد می گردد.
و  کارگري  اتحاديه هاي  تمام  کارگری:  سازمان های  ب( 
مطلع  بهنگام  توليد  اهداف سيستم  از  بايست  می  کارمندي 
شده و درمورد اينکه چطور اين سيستم برانجام کارهاي آنها 
تاثير می گذارد آگاه شوند. اين مساله در جلب حمايت اتحاديه 
کارگري براي کمک به اجرا و برطرف ساختن مشکالت نهانی 

اهميت دارد.
حمايت  برگيرنده  در  مساله  اين  مديريت:  حمايت  ج( 
آن  نيازمند  و همچنين  می باشد  تمامی سطوح  در  مديريت 
و  کارگران  براي  مثال هايی  ايجاد  آماده  مديريت  که  است 
براي  تالش  باشد.  رفتارها  تغيير  براي  فرآيند  سازي  آماده 
بلکه  نيازمند کارکنان کارگاه ها است؛  تنها  نه  بهبود مستمر 

همچنين می بايست جزء الينفک رفتارهاي مديريت گردد.
از  را  خود  حمايت  می تواند  دولت  دولت:  حمايت  د( 
با  را  دارند  بهنگام  توليد  اجراي  به  تمايل  که  شرکت هايی 
تشويق هاي  و ساير  ماليات  پرداخت  تر کردن مدت  طوالنی 
مالی ارائه نمايد. اين می تواند براي شرکت ها ايجاد انگيزش 
نمايد تا همچنان که برخی بارهاي مالی مرتبط با هزينه هاي 

اجراي توليد بهنگام را تحمل می کنند، خالق تر شوند.
2   - کارخانجات 

تغييرات بسيار زيادي درکارخانجات واقع می شوند که شامل 
جانمايی کارخانه، کارگران چند مهارته، سيستم کشش تقاضا، 
کانبان، خودکنترلی، برنامه ريزي مواد مورد نياز و برنامه ريزي 

منابع توليد و بهبود مستمر هستند.
الف( جانمايی کارخانه: در توليد بهنگام، جانمايی کارخانه 
می شود  انجام  کارگران  پذيري  انعطاف  سازي  بيشينه  براي 
از  نوع  اين  فرآيند.  تا  است  اساس محصول  بر  ترتيب  اين  و 

جانمايی نيازمند بکارگيري کارگران چند مهارته است.
تقاضا  کشش  نظريه  تقاضا:  کشش  اساس  بر  توليد  ب( 
شامل استفاده از تقاضا براي يک محصول است تا نشان دهدکه 
از سيستم کشش  استفاده  شود.  انجام  بايد  زمانی  چه  توليد 
تقاضا براي يک شرکت امکان توليد را در زمانی که بدان نياز 

است در مقادير مناسب و در زمان صحيح فراهم می    آورد.
ج( کانبان: يک کلمه ژاپنی است به معناي عالمت و معموال 
کارتی است که محصول را در کارخانه همراهی می   کند. براي 
کارت کانبان اسم يا شماره سريال براي شناسايی محصول، 
مقدار، عمليات الزم و مقصدي که قطعه می بايست به آنجا 
حمل شود اشاره می گردد. استفاده ازکانبان در ارتباط دادن 

فرآيندهاي توليدي مختلف به يکديگرکمک می نمايند.
توسط  کنترلی  خود  ازتکنيک  استفاده  خودکنترلی:  د( 
ايجاد  آنها  توليد  وارده هاي  اينکه  از  اطمينان  براي  فرد  هر 
ارزش افزوده نموده و با کيفيت بااليی است انجام شده است. 
خود کنترلی اين اجازه را می دهدکه اشتباهات و کارهاي با 
کيفيت ضعيف شناخته شده و در محلی که اين اشتباهات از 

همان ابتدا وقوع يافته اند به شکل کارآمدي تصحيح شوند.
ه( بهبود مستمر: نظريه بهبود مستمر شامل تغيير رفتارها 
به سمت کارايی جامع يک سازمان است. بهبود مستمر يک 
براي  که  است  بهنگام  توليد  از سيستم  نشدنی  قسمت جدا 
نه  بايست توسط هر فرد در سازمان و  موثر واقع شدن می 
فقط توسط آن عده که مستقيما درگير فرآيند توليد هستند 

مورد قبول واقع شود.
3   - سيستم ها 

فرآيندهاي  و  تکنولوژي  به  سازمان  يک  درون  سيستم هاي 
مورد استفاده براي ارتباط، برنامه ريزي و هماهنگی فعاليت ها 
در يک  اطالق می شود.  درتوليد  استفاده  مورد  اوليه  مواد  و 
زير  صورت  به  بهنگام  توليد  سيستم  اجازاي  بندي،  تقسيم 

می باشد:
الف( بهبود مستمر:

1. حذف مشکالت اوليه: از بين بردن فعاليت هايی که فاقد 
ارزش افزوده هستند.

2. تعبيه کردن سيستم هايی براي شناسايی مشکالت
۳. تالش براي سادگی: تالش براي پياده سازي سيستم هايی 
که براي مديريت قابل فهم تر، آسانتر و کم اشتباه تر باشند.

و  مواد  از  کمتري  اتالف  که  به صورتی  توليد محصوالت   .4
زمان داشته باشند.
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5. کنترل کيفيت: هر کارگر مسئول کيفيت کاري است که 
انجام داده است.

روش هاي  و  ابزارها  کارگيري  به  اشتباه،  از  جلوگيري   .6
نامعقول

نگهداري  و  بررسی  توليدي:  آالت  ماشين  از  نگهداري   .7
ماشين آالت و بهبود بخشيدن آنها به طور مستمر.

ب( حذف اتالف:
به طور کلی هفت نوع اتالف وجود دارد:

1. اتالف ناشی از توليد بيش از حد
2. اتالف ناشی از زمان انتظار
۳. اتالف ناشی از حمل و نقل

4. اتالف پردازش
5. اتالف موجودي

6. اتالف حرکت و انگيزه
7. اتالف ناشی از محصوالت معيوب

ج(  تميز نگه داشتن و پاکيزگی کارخانه
د(   کاهش زمان راه اندازی

ه(   توليد ترکيبی از محصوالت
و(   کانبان ها: کانبان عبارت است از يک سيستم کنترلی براي 
اين  انتقال قطعات در مقدارهاي کوچک بين خطوط توليد. 
سيستم، کنترل قابل توجهی را روي حرکت مواد بين مراکز 
کاري اعمال می کند. کانبان، همچنين تحت عنوان سيستم 
جذبی هم ناميده می شود؛ زيرا کانبان هنگامی کاربرد دارد 
که قطعاتی که مورد نياز بخش بعدي هستند به وسيله اين 

بخش جذب می شوند.
ز(   اتوماسيون: فراهم آوردن ماشين آالت الزم

 ح(   بررسی مشکالت جهت انجام عمليات اصالحی الزم. ]4[

اهداف نظام توليد بهنگام
مديريت نظام بهنگام می تواند در فرآيندهاي توليد هر شرکتی 
به کارگرفته شود. اين نظام توسط منابع ارائه کننده خدمات 
نيز انتخاب شده است. سيستم توليد بهنگام در صورتيکه با 
موفقيت اجرا شود، می تواند تغييرات نامعلومی که بسياري 
از کارخانجات توليدي به دليل شرايط متغير اقتصادي تجربه 
می کنند را کاهش دهد. توليد بهنگام امکان اتالف زدايی در 
فرآيندهاي توليد شرکت را ميسر می سازد، کيفيت را بهبود 
می بخشد و تقاضاي مشتري را با يک روش قابل اعتماد و کارا 
ارضا می نمايد. براي توليد بهنگام سه هدف اصلی وجود دارد. 

اين اهداف در ماهيت عمومی متجانس هستند و می توان آنها 
را در سازمان ها و صنايع مختلف که با يکديگر تفاوت زيادي 

دارند انتخاب و به کارگرفت. ]4[

شرکت های  با  رقابت  برای  سازمان  توانايی  افزايش 
رقيب وحفظ قابليت رقابت در بلند مدت

به  بهنگام  نظام  بکارگيري  طريق  از  سازمانی  رقابت  قابليت 
توليد  براي  بهينه  فرآيند  يک  اجراي  امکان  اينکه  جهت 
محصوالت را به وجود می آورد افزايش می يابد. فرآيند توليد 
پيشرفته  سازمان هاي  و  مرسوم  و  عادي  سازمان هاي  بين 
تفاوت هايی دارند. سازمان عادي طرفدار اجراي خوب اشکال 
به تغييرات  توليد است. سازمان پيشرفته سازمانی است که 
محيط پاسخ داده و فرآيندهاي توليد خود را با اين تغييرات 
تطبيق می دهد. در بسياري اوقات اين نوع سازمان ها اولين 
سازمان هايی هستند که روش هاي نوآوري شده در توليد را 
طراحی و يا اجرا می کنند. بنابراين سازمان پيشرفته سازمانی 
با  تطبيق  طريق  از  را  رقابت  حفظ  توانايی  که  است  همانی 

تغييرات محيطی دارا می باشد.

1  .  افزايش ميزان بهره وری در فرآيند توليد 
بهره وري  از  باالتري  سطح  به  دستيابی  شامل  خود  کارايی 

همزمان با کاهش هزينه هايی مرتبط با توليد می   باشد.

2  . کاهش سطح مواد، زمان و کار در فرآيند توليد 
توجهی  قابل  بطور  تواند  می  غيرضروري  اتالف هاي  کاهش 
فوق  عمومی  هدف  سه  دهد.  کاهش  را  توليد  هزينه هاي 
حال  هر  به  ولی  هستند؛  اجرا  قابل  شرکتی  هر  براي  الذکر 
چندين هدف ديگر نيز وجود دارند که ممکن است مختص 
هر سازمان باشند. اين اهداف داراي طيف زمانی بلند و کوتاه 

مدت و شامل موارد ذيل می باشند:
2  - 1  -  شناسايی و پاسخگويی به نيازهای مشتری

مشتريان  طرف  از  آنچه  بر  تمرکز  در  سازمان  به  هدف  اين 
کرد.  خواهد  کمک  باشد  می  توليد  نياز  مورد  و  شده  تقاضا 
مشتريان  که  است  محصوالتی  توليد  سازمان،  اساسی  هدف 
که  توليد  فرآيند  يک  ايجاد  بنابراين  هستند.  آن  خواستار 
سازمان  پابرجايی  می نمايد  توليد  را  کيفيتی  با  محصوالت 

راتضمين خواهد کرد.
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2   -2  -  هدف گذاری برای ارتباط هزينه کيفيت بهينه
که  انجام شود  اي  نقطه  تا  نمی بايست  کيفيت  به  دستيابی 
ترتيب  بدين  باشد.  نداشته  سازمان  براي  صرفه جويی  هيچ 
تاکيد می بايست بر ايجاد فرآيند توليدي قرار داده شود که 

هدف آن ضايعات صفر است. 
2 -  3  -  کاهش اتالف های غيرضروری

براي  را  اي  افزوده  ارزش  هيچ  که  دارند  وجود  اتالف هايی 
محصول ايجاد نمی کنند. گروه هاي مختلفی از اتالف ها تعريف 
شده اند. برخی از آنها در فرآيندهاي اتالف زدايی بيشتر از 

سايرين مدنظر هستند.
2 -  4  -  هدف گذاری برای ايجاد اعتماد در بين عرضه 

 کنندگان
کننده  عرضه  چند  يا  يک  تنها  با  ارتباط  امکان،  درصورت 
مشخص می بايست مورد نظر قرار گيرد. اين در ايجاد يک 
شرکت کاراتر در رابطه با موجودي و مواد اوليه، به جا بودن 
که  زمانی  در  مواد  که  اين  از  مجدد  اطمينان  و  تحويل ها 
نياز هستند وجود دارند کمک بسيار می کند. يقينا اگر اين 

شرکت ها داخلی باشند اين اطمينان چند برابر می  شود.
و  بهره وری  حداکثر  برای  کارخانه  طراحی    -   5  - 2

سهولت توليد
اين موارد شامل استفاده از ماشين آالت و نيروي کاري که 

مطلقا براي فرآيند توليد ضروري هستند می باشد.
2   -6   - تطبيق منطق کاری ژاپنی با هدف گذاری بهبود 

مستمر
حتی درصورتی که در حال حاضر استانداردهاي بااليی موجود 
باشد، اين مورد رقابتی بودن سازمان را باتالش دائمی براي 
برآورده ساختن تقاضاي مشتري تضمين می نمايد. سيستم 
توليد بهنگام  يک مزيت رقابتی را به سازمان ارائه می کند که 
می تواند در شکل ارائه محصوالت با کيفيت باالتر به مشتريان 
نمودن خدمات  فراهم  يا  باشد،  رقيب  به شرکت هاي  نسبت 
برتر يا ايجاد توانايی توليد برتر که امکان بهره وري و کارايی 

روز افزون را براي سازمان به وجود می آورد. ]4[

مبانی توليد بهنگام 
نبايد های  و  بايد  بهنگام«  »توليد  مزايای  به  دستيابی  برای 
است.  گرديده  مطرح  مختلف  صورت های  به  زيادی  بسيار 
اين بايدها ونبايدها بر پايه مطالعات وتحقيقات کاربردی که 
سازمان های گوناگون به منظور تغيير سيستم آنها به سيستم 

از  مواردی  ارائه شده اند.  و  گرفته، طرح  انجام  بهنگام  توليد 
اين دستور العمل ها که پس از پياده کردن توليد بهنگام در 
موقعيت های متعددی عموميت پيداکرده و اصول اين تفکر را 

تشکيل می دهند، عبارتند از:
با تقاضای  1( تدوين برنامه تفصيلی توليد براساس سفارش 

واقعی
2( حرکت به سوی توليد يک واحدی )حجم بهر يک واحد(

۳( حذف جامع و کامل اتالف
4( بهبود مستمر جريان توليد

5( کيفيت کامل
6( اهميت دادن و احترام به کارکنان

7( حرکت در جهت حذف پيشامدهای تصادفی
8( افق نگرش بلند مدت

9( کاهش زمان آماده سازی تجهيزات 
10( تربيت کارگران چند وظيفه ای    

در مورد اجرای اصول فوق دو نظر وجود دارد. عده ای معتقدند 
اجرا هستند و می  قابل  تنهايی  به  از اصول فوق  که هريک 
بکار  نيز  سازمان  از  بخش هايی  يا  بخش  در  را  هريک  توان 
تمامی جنبه های  ندارد که  زيرا هيچ سازمانی وجود  گرفت، 
اعم  سازمان ها  همه  بلکه  باشد،  گرفته  بکار  را  بهنگام  توليد 
که  آنهايی  چه  خدمات،  و  کاال  کننده  توليد  سازمان های  از 
به صورت سفارش کار و چه به صورت »توليد انبوه« فعاليت

می کنند می توانند تا حدودی )بيشتر و يا کمتر( از اين اصول 
استفاده  اصول  اين  از  سازمان ها  که  کنند. حدودی  استفاده 
آنها  انتظار  مورد  مندی  بهره  درجه  کننده  تعيين  می کنند 
که  دارد  وجود  ديگری  نظريه  است.  بهنگام  توليد  مزايای  از 
بايد  اصول،  اين  ميان  ارتباطی  وجود  علت  به  است  معتقد 
هم  با  همزمان  بتوان  را  آنها  همه  تا  شود  فراهم  شرايطی 
به  نياز  بهنگام  توليد  نظام  هر  آورد.  در  اجرا  به  سازمان  در 
وجود شرايط مناسب برای اجرای تمامی اصول و جزئيات آن 
دارد. توجه به تنها يک جنبه از توليد بهنگام نه تنها موجب 
بلکه  می شود،  آن  نظر  مورد  مزايای  همه  به  دستيابی  عدم 
عنوان  به  باشد.  داشته  پی  در  نيز  خرابی هايی  است  ممکن 
سفارش«  اساس  بر  توليد  »برنامه های  اجرای  و  تهيه  مثال 
در  الزم  اقدامات  انجام  بدون  موجودی ها«  کردن  »حذف  و 
جهت »حذف پيشامدهای تصادفی« ممکن است باعث ايجاد 
از  درخواست  يا  گردد.  سازمان  در  خطرناکی  موقعيت های 
فروشنده يا سازنده قطعات به حمل و ارسال کاال در بهرهای 
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کوچک و در دفعات زياد، بدون وجود قراردادهای بلند مدت 
و برقراری روابط مناسب با آنها، باعث انتقال هزينه نگهداری 
قيمت  قالب  در  آنها  انتقال  مجددا  و  فروشنده  به  موجودی 

تمام شده محصول خريداری شده، به خريدار می شود. ]1[

منطق اجرای توليد بهنگام 
بسياری  دستيابی  در  بهنگام  توليد  سيستم  اجرای  محرک 
متکی  و  کيفيت  استانداردهای  به  ژاپنی  سازمان های  از 
رقابت،  افزايش  همانند:  اقتصادی  روابط  است.  بهره وری 
تغييرات اقتصادی و خواسته های مشتری برای کيفيت باالتر 
محصوالت نيز در اين مورد نقش دارند. رقابت سخت، محيطی 
را ايجاد کرده است که در آن تنها شرکت هايی که بيشترين 
باشند.  می  بقا  به  قادر  هستند  دارا  را  بهروری  و  اثربخشی 
سازمان هايی که برای بکارگيری نظريات خالق در فرآيندهای 
رقابتی  مزيت  دارای  کنند  می  عمل  سريع  خود  توليدی 
هستند.  نمی باشند  شرايط  اين  دارای  که  آنهايی  به  نسبت 
اين شرکت ها قادر به بقا و سودآوری در بلند مدت خواهند 
اقتصادی  تغييرات  تاثير  تحت  بهنگام  توليد  از  استفاده  بود. 
به صورت مخالف واقع نمی گردد چرا که توليد کامال برای 
برآورده ساختن تقاضای مشتری انعطاف پذير است. استفاده 
از توليد بهنگام برای هر دو شرايط اقتصادی پيشرفته و در 
حال توسعه مناسب است چرا که می توان آن را برای ارضای 
راحتی  به  منفی  عوارض  يا  زحمت  بدون  مشتری  تقاضای 
تنظيم نمود. اين تنظيم امکان پذير است چون نظام بهنگام 
وادار  توليد  فرآيند  به عنوان يک محور،  تقاضا  در جايی که 
عمل  تقاضا  کشش  سيستم  صورت  به  می نمايد  فعاليت  به 
افراد  و  موسسات  اقتصاد،  شکوفايی  دوران  در  نمود.  خواهد 
دارای تقاضای بيشتری هستند و توليد بر اساس اصول نظام 
بهنگام می تواند به سادگی برای برآورده ساختن اين تقاضاها 
افزايش داده شود. بطور مشابهی در شرايط رکود اقتصادی، 
از  پايين تری  سطوح  ساختن  برآورده  برای  تواند  می  توليد 

تقاضا کاهش داده شود.

رويکرد مديريت توليد بهنگام 
رويکرد مديريت سيستم توليد بهنگام داراي اصول متعددي 
است. اگر شرکتي بخواهد اين رويکرد را در فرآيند توليد خود 
به کار اندازد بايستي تمام اين اصول را تا حد امکان پياده کند:

1( تهيه فهرست و جدول توليد روزانه 

2( تهيه يک جدول توليدي که از قابليت انعطاف برخوردار 
باشد

حذف  و  »تقاضا«  توليد  کشش  سيستم  کارانداختن  به   )۳
ضايعات

4( بهبود و توسعه ميزان انعطاف تغييرات انواع محصوالت 
5( بهبود و توسعه ارتباطات فکري کارکنان توليد

6( کاهش هزينه هاي راه اندازي توليدي 
7( دادن اختيارات به کارگران توليد، درجهت تعيين جريان 

توليد
8( تهيه جدولي براي مواقعي که توليد در کمتر از ظرفيت 

کامل است
9( افزايش استانداردهاي پردازش و توليد محصول 

10( شناسايي مداوم و اصالح همه مشکالت مديريتي توليد ]4[

در  بهنگام  توليد  سيستم  عمده  ويژگی های  و  عناصر 
فرآيند توليد 

1   - سرعت يکنواخت و هموار توليد 
يکی از هدف های با اهميت سيستم توليد بهنگام، برقراری جريان 
از فروشندگان  با خريد مواد و کاال ها  مستمر توليد است که 
شروع و با تحويل کاال به مشتريان تمام می شود. سرعت های 
ناهماهنگ توليد، موجب تاخير يا ايجاد موجودی های بيش 
از اندازه کاالهای در جريان ساخت می گردد. اين هزينه های 
بدون ارزش افزوده، در سيستم توليد بهنگام حذف می شوند 

يا به نحو چشمگيری کاهش می يابند.
2  -  حذف نقاط بحرانی 

چنانچه در طی فرآيند توليد کليه دواير با سرعتی هماهنگ 
پايين  سرعت  با  دواير  در  تمام  نيمه  محصوالت  نکنند،  کار 
نگهداری  هزينه های  افزايش  باعث  که  می شوند  انباشت  تر 
فرآيند  و  می شود  گفته  بحرانی  نقاط  دواير  اين  به  می شود. 
در  می شود.  ناميده  بحرانی  نقاط  حذف  پروسه  آنها  حذف 
سيستم توليد بهنگام، کاالها در هر يک از مراحل توليد تنها 
هنگامی ساخته می شود که در مرحله بعدی مورد نياز باشد. 
در اين صورت، موجودی کاالهای در دست ساخت بين مراحل 
در  می شود.  حذف  کامل  طور  به  يا  يابد  می  کاهش  توليد 
نتيجه، مدت انتظار و هزينه های بدون ارزش افزوده آن کاهش 
از دريافت پيام  اين روش توليد هيچ کااليی قبل  يابد. در  می 
اضافه موجودی ها  نمی شود؛  ساخته  بعد  توليدی  مرحله  از 
 نمی گردد و فرآيند توليد، جريانی هموار و يکنواخت خواهد داشت.
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3 -   خريد يا توليد به مقدار نسبتا کم 
در سيستم توليد بهنگام، کاالها به منظور ايجاد موجودی انبار 
خريداری يا ساخته نمی شود و تنها هنگام ضرورت برای تهيه 
اين کار، کاهش فضای  اقدام می گردد. نتيجه  يا ساخت آن 
انبار مورد نياز و زمان هدر رفته و همچنين هزينه های بدون 

ارزش افزوده آن است.
4  -  کيفيت باال برای مواد اوليه و کاالهای ساخته شده 
در هنگام ضرورت، الزم  نسبتا کم  مقادير  توليد  به  توجه  با 
است که بتوان راه اندازی ماشين آالت را به سرعت انجام داد. 
فن آوری پيشرفته توليد و کنترل ماشين ها توسط کامپيوتر 

در جهت دستيابی به اين هدف کمک می کند.
5  -  راه اندازی سريع و کم هزينه ماشين آالت 

اگر قرار است که کاال ها و قطعات هنگام نياز در دسترس قرار 
قبول  قابل  در سطحی  نيز  آن  کيفيت  که  است  الزم  گيرد، 
باشد. زيرا در غير اين صورت، خط توليد دچار وقفه و مبالغ 
ايجاد می شود.  افزوده  از هزينه های بدون ارزش  با اهميتی 
عالوه بر اين، چون موجودی بسيار کمی از کاالهای ساخته 
در  نيز  آن  کيفيت  که  است  الزم  گردد  می  نگهداری  شده 
کنترل  دليل، سيستم  اين  به  باشد.  قبول  قابل  و  باال  سطح 

جامع کيفيت غالبا با سيستم توليد بهنگام همراه است.
6  -  سيستم اثربخش نگهداری تجهيزات 

نظر به اينکه کاالهای مورد نياز مشتريان بايد به موقع ساخته 
به  را  توليد  شود، نمی توان خرابی تجهيزات و توقف فرآيند 
نگهداری  سيستم  ايجاد  ترتيب،  اين  به  کرد.  تحمل  آسانی 
ضرورت  يک  آالت  ماشين  و  تجهيزات  بخش  اثر  و  مستمر 
محسوب می شود که به نوبه خود از خرابی تجهيزات و توقف 

توليد تا حد امکان جلوگيری می کند.
7   - بهبود سيستم توليد از طريق کار گروهی 

که  کند  می  ايجاب  جهانی  بازارهای  در  رقابت  توان  حفظ 
واحدهای توليدی همواره در جستجوی راه هايی برای بهبود 
کيفيت محصوالت، افزايش کارايی عمليات و حذف هزينه های 
بهترين شکل  به  دستاوردها  اين  باشند.  افزوده  ارزش  بدون 
ممکن می تواند از طريق کار گروهی حاصل شود و بسياری 
از واحدهای توليدی از طريق ايجاد سيستم های انگيزش، اين 

وضعيت را در واحد خود ايجاد می کنند.
8  -  تنوع مهارت های کارکنان و انعطاف تجهيزات 

تجهيزات  که  می کند  ايجاب  بهنگام  توليد  سيستم  اجرای 
داشته  متنوع  کاالهای  توليد  برای  را  الزم  انعطاف  توليدی 

باشد و کارکنان نيز مهارتی متنوع را برای کار با اين تجهيزات 
کسب نمايند. با دسته بندی ماشين آالت در واحدهايی که 
توليد  مشابه  فن آوری  با  را  کاالها  از  مجموعه ای  است  قادر 
با اين  کند، کارگران دارای مهارت های متنوع نيز می توانند 
اصطالح  با  غالبا  بندی  دسته  اين  نمايند.  کار  آالت  ماشين 

فناوری گروهی مورد اشاره قرار می  گيرد.
9   - توسعه نيروی کار با قابليت های انعطاف 

منظور استفاده از نيروهای کار متخصص است که می توانند 
يافتن  و  محصوالت  برای  هوشمندانه  بازاريابی  با  فعاالنه 
به  نيل  ارزان در جهت  و  اوليه مرغوب  عرضه کنندگان مواد 

اهداف توليد بهنگام، گام بردارند.
10   - معامله با عرضه کنندگان محدود 

سبب می شود که شرکت همواره از جهت تامين به موقع مواد 
اوليه مطمئن باشد و نيازی به ذخيره سازی غير ضروری مواد 

اوليه نباشد. ]4[

اندازه گيري کارايي در سيستم توليد بهنگام 
زمان، عامل بسيار مهم در سيستم توليد بهنگام است. بنابراين 
از  اطمينان  جهت  در  راهنمايي  مي تواند  زمان  اندازه گيري 
انجام وظايف و عدم وجود موانع بر سر راه توليد باشد. مدت 
زماني که الزم است يک محصول، فرايند توليد را طي کند 
تا به محصول نهايي تبديل شود، سيکل زماني توليد ناميده 
مي شود. اين سيکل زماني شامل چهار عنصر جداگانه است:

1( زمان پردازش و توليد محصول 
پشت  محصوالت  شدن  داشته  نگه  و  انبارداري  زمان   )2

ماشين آالت 
۳( زمان حرکت و نقل و انتقاالت توليدات بين واحدهاي توليدي 

4( زمان بازرسي و کنترل کيفيت 
براي  توليد  و  پردازش  زمان  فقط  زمان  چهار  اين  ميان  از 
هيچ  تنها  نه  عناصر  ساير  و  کند  مي  ايجاد  ارزش  محصول 

ارزشي به محصول نمي دهند بلکه هزينه زا نيز هستند.
از نسبتي به  اندازه گيري کارايي سيستم توليد بهنگام  براي 
زمان  نسبت  اين  استفاده مي شود.  توليد  کارايي  نسبت  نام 
صرف شده در فعاليت هايي که افزايش ارزش ايجاد مي کنند 
را به طور درصدي از کل سيکل زماني بيان مي   کند به شرح 

زير است:
)1( نسبت کارايی =  100 × )سيکل زمانی / زمان پردازش 

و توليد(
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هدف از نسبت کارايي يک زنگ خطر است براي مواقعي که 
زمان هاي غير افزاينده ارزش زياد هستند. بهبود اين نسبت 

مطمئنا روي هزينه ها اثر مي گذارد. ]7[

مزايای سيستم توليد بهنگام در توليد 
تحقق کيفيت و ارتقای متداوم و کاهش عملکردها در فلسفه 
مطرح  شرکت ها  رقابت  به  توجه  با  تواند  می  بهنگام  توليد 

سيستم توليد انبوهسيستم توليد بهنگام

مبتنی بر فشارندمبتنی بر کشش تقاضاست

موجودی ها ناچيزند.خطوط 

توليد شامل مجموعه ای از 

ميزان موجودی ها قابل توجه 

است.خطوط توليد شامل 

مجموعه ای از دواير توليدی

مراکز خدماتی به صورت غير 

متمرکز هستند.

مرکز خدماتی به صورت متمرکز 

هستند.

آموزش،فرآيندی پيوسته و مداوم 

است و کارکنان دارای مهارت های 

کاری چند گانه هستند.

ميزان آموزش کم و شايد حتی 

يک دفعه باشد وکارکنان در يک 

زمينه کاری مهارت کسب  

با توجه به مفهوم کايزن سازمان 

پوياست و بر کار گروهی تاکيد 

زيادی دارد.

سازمان ديوانساالر است و تاکيد 

کمی بر روابط متقابل وجود دارد.

تعداد عرضه کنندگان مواد  اوليه 

کم، اما روابط صميمانه و نزديک 

است.

تعداد عرضه کنندگان مواد اوليه 

زياد هستند.

مقايسه سيستم توليد بهنگام و توليد انبوه 

عملکردها  که  شود  می  باعث  بهنگام   توليد  تحقق  شود. 
پايين ترين سطح ليست موجودی و کاهش هزينه کيفی و 

بيشترين واکنش مشتريان را به همراه داشته باشد.
1( کاهش زمان فرآيند 

2( ارتقای کيفيت درونی
۳( ارتقای کيفيت بيرونی

4( افزايش بهره وری نيروی کار
5( بهبود رفتار کارکنان 

6( کاهش سطح موجودی ها
7( کاهش هزينه واحد

بازرس  انباردار،  نظير  به کارگر غير مستقيم  نياز  8( کاهش 
مواد و غيره. ]1[

محدوديت هاي سيستم توليد بهنگام 
اگرچه مزاياي استفاده از سيستم توليد بهنگام بسيار زياد هستند 
و در اکثر مواقع جاي هر محدوديت ممکن را مي گيرند، چند 

نقيصه اين سيستم به طور خالصه در زير مي آيد:
1( حذف ذخيره های احتياطی که در روش سنتی نقش يک 

موجودی ايمنی را برای شرکت ها ايفا می   کردند.
2( سطح مشارکت تعيين شده در سازمان های ژاپنی که نظام 
نياز  مورد  مشارکت  ميزان  با  اند  کرده  اجرا  را  بهنگام  توليد 
ايجاد  اين  و  نيست  سازگار  غرب  در  کارگران  ارضای  برای 

مشکل می کند.
اين  محدوديت های  از  ديگر  يکی  افراد  استقالل  کاهش   )۳

سيستم است.

موانع اجرايی سيستم توليد بهنگام 
برنامه ريزی دارد و کار  به  نياز  بهنگام  توليد  اجرای سيستم 
بگيرد که  آسانی نيست و چنين نيست که شرکتی تصميم 
اين مسأله را امروز در سازمان سيستم حاکم کند و مطابق 
با آن عمل کند؛ بلکه بايد اسباب و مقدمات اين کار فراهم 
اوليه کم  نوسان زيادی دارد و مواد  ايران قيمت ها  شود. در 
است. به دليل نوسانات قيمت و کمی مواد اوليه برای اجرای 
سيستم توليد بهنگام در ايران بايد ترتيبی اتخاذ نمود تا اين 
سيستم مورد پذيرش توليدکننده و مصرف کننده قرار گيرد 
و بين دولت و واردکننده تفاهم برقرار شود. بنابراين اجرای 
موفق توليد بهنگام در ايران، نيازمند پشت سرگذاشتن موانع 
بسياری است. در ايران مشکل مواد اوليه وجود دارد که بايد 

انبوه( ]2[ توليد  و  بهنگام  توليد  )مقايسه سيستم  جدول ۳ 

 می باشد.
سلول های توليدی است.

می کنند.
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باعث می شود بخش  امر  اين  داده شود که  قبل سفارش  از 
قابل توجهی از سرمايه درگير تامين مواد اوليه شده و راکد 
و حتی  نقل  و  ماشين آالت، حمل  مورد  در  ايران  در  بماند. 
کيفيت هم علی رغم وجود بازرسی  های متعدد، با مشکالت 
بسيار زيادی مواجه هستيم. همچنين در ايران اتالف منابع 
بکارگيری  به  می توان  جمله  آن  از  است.  مشهود  کامال  نيز 

بيش از حد نيروی انسانی در سازمان  ها اشاره نمود.
بنابراين اجرای موفق سيستم توليد بهنگام در ايران نيازمند 
اين  که  است  ذکر شده  و مشکالت  موانع  برداشتن  ميان  از 
و  مديران  نگری  آينده  و  مدت  بلند  برنامه ريزی  محتاج  امر 

مسئوالن کشوری است. ]1[

اهم مشکالت موجود در ايران
1( مقررات دست و پا گير بانکی و عدم تامين مالی در زمان 

مورد نياز
2( مقررات پيچيده گمرکی و پروسه طوالنی ترخيص کاال و 

توسعه نيافتن گمرکات استانی
۳( نوسانات قيمت نفت
4( نوسانات قيمت ارز
5( تحريم های موجود
6( سنتی بودن توليد

7( عدم تمايل به کار گروهی ]1[

نتيجه گيري
باتوجه به مطالب ارائه شده به نظر مي رسد اصول و مباني 
ارائه شده در رويکرد سيستم توليد بهنگام، آن قدر براي هر 
رويکرد اساسي هستند که در صورتي که يک اصل از اين اصول 
چشم پوشي شود، اهداف آن رويکرد حاصل نخواهد شد. در 
هر  از  بهنگام،  توليدي  سيستم  يک  کردن  پياده  براي  عمل 
رويکردي که باشد، شايد عمل کردن به بسياري از اين اصول 
مقدور نباشد. ولي هر چقدر از اين اصول رعايت نشود سيستم 
توليد بهنگام از کارايي الزم برخوردار نخواهد بود. متاسفانه 
شرايط  به  باتوجه  اصول  اين  از  بعضي  اجراي  ما،  کشور  در 
اقتصادي و سياسي غير ممکن است. البته به اين معني نيست 

که چون نمي توانيم بعضي از اين اصول را اجرا کنيم پس از 
کل سيستم توليد بهنگام چشم پوشي شود؛ بلکه شايد بهتر 
باشد با اجراي همان چند اصل ممکن نيز، بعضي از مزاياي 

اين سيستم استفاده نماييم.

***
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قطب نمای رونق تولید داخلی

در اين مطلب »دنيای اقتصاد« به بررسی طول عمر بنگاه و چرخه رفتار سمت عرضه اقتصاد می پردازد:

نام گذاری  توليد«  »رونق  به عنوان  حالی  در   98 سال 
محور  همواره  اخير  سال   10 در  رويکرد  اين  که  شده است 
سياست گذاری های ساالنه بوده؛ اما هرگز محقق نشده است. در 
دهه های اخير مهم ترين ابزار سياست گذار برای تقويت توليد 
اين  بوده.  اعتباری«  يارانه« و »حمايت  دو سياست »اعطای 
در حالی است که اين ابزار جايگاه ويژه ای در تابع رفتار بنگاه 
ندارد. »دنيای اقتصاد« با بررسی تئوريک و تجربی استراتژی 
حمايت از توليد، چرخه عمر بنگاه را به ۳ مرحله تقسيم کرده و 

قطب نمای تقويت توليد ملی را پيشنهاد داده است.

مرحله ای از طول عمر بنگاه نقش نمی آفرينند حاکی از آن 
است که سياست حمايت از توليد داخلی در دهه گذشته از 
برای  که  معنا  اين  به  می برد؛  رنج  »هدف-ابزار«  تضاد  يک 
ابزاری گزينش شده که  توليد  از  به هدف حمايت  دستيابی 
خود زمينه را برای شکست توليد و توزيع رانت فراهم کرده اند.

تضاد هدف-ابزار
سال 98 با محوريت اقتصاد و با عنوان »رونق توليد« نام گذاری 
تکرار  در همه 10 سال گذشته  تقريبا  اتفاق  اين  البته  شد؛ 
شده است؛ از سال 1۳87 به بعد استراتژی »حمايت از توليد 
ملی« به صورت مستقيم يا غير مستقيم همواره مورد تاکيد 
اين،  وجود  با  است.  بوده  ساالنه  سياست گذاری های  مسير 
نشده،  محقق  استراتژی  اين  برای  لحاظ شده  اهداف  نه تنها 
بلکه توليد ملی در دهه  اخير مسير پرنوسان و گاهی عقب نگر 
را تجربه کرده است. اگر چه همه کارشناسان و سياست گذاران 
اما  هستند،  متفق القول  داخلی  توليد  به  توجه  اهميت  روی 
راوی  خوبی  به  نشده  محقق  مذکور  هدف  هيچ گاه  اينکه 
يک  از  داخلی  سياست گذاری  فضای  که  است  حقيقت  اين 
تعارض »هدف-ابزار« رنج می برد؛ به اين معنا که هم هدف 
به خوبی تعيين شده و هم تمامی نيروها وجوب هدف مذکور 
را تاييد می کنند اما به نظر می رسد غالف اين حلقه در ناحيه 
»ابزار« در رفته است و سياست گذار همواره ابزار نامناسب را 
ابزار  مرور  است.  گرفته  به کار  داخلی  توليد  از  حمايت  برای 
سياست گذار در دهه گذشته به خوبی اين »بدگزينی ابزاری« 

را روايت می کند. 
در 10 سال گذشته هر گاه صحبت از حمايت از توليد داخلی 
فريب نمای  نسخه  دو  به  محصور  سياست گذار  ذهن  شده 
»اعطای يارانه« و »حمايت اعتباری« شده است. ايده مخرب 
»بنگاه های زودبازده« ذيل استراتژی حمايت های اعتباری و 
ايده شکست خورده »سوبسيد انرژی« ذيل استراتژی اعطای 
يارانه قرار دارند که در دهه گذشته به طور پيوسته مورد تاکيد 
سياست گذار بوده اند؛ اما مرور فضای توليد در اين دوره نشان 
توليد  از  حمايت  هدف  نه تنها  استراتژی ها  اين  که  می دهد 
خود  و  داده  معکوس  نتيجه  بلکه  نکرده،  محقق  را  داخلی 

اخير  دهه  در  ساالنه  سياست گذاری  محور  که  حالی   در  
نشان می دهد  بررسی ها  اما  بوده  داخلی«  توليد  از  »حمايت 
بلکه عمدتا  به اهداف موردنظر نرسيده،  تنها  نه  اين رويکرد 
می دهد  نشان  بررسی ها  است.  داده  نيز  معکوس  نتيجه 
سياست گذار همواره برای تحقق اين هدف از دو ابزار »اعطای 
يارانه« و »حمايت اعتباری« بنگاه ها استفاده کرده است؛ اين 
در حالی است که اين ابزار جايگاهی در چرخه سه مرحله ای 
عمر بنگاه ندارد. هر بنگاه يک چرخه عمر سه مرحله ای شامل 
»آغاز کسب و کار«، »تسهيل عملياتی« و »بقای عمر« را طی 
می کند. در مرحله »آغاز کسب و کار«، سياست گذاری می تواند 
تسهيل  را  توليد  راه اندازی  بوروکراتيک  و  قانونی  مجاری 
فضای  می تواند  دولت  عملياتی«  »تسهيل  مرحله  در  کند. 
به  بنگاه  که  کند  طراحی  نحوی  به  را  تجارت  و  رگوالتوری 
راحتی به خريد و فروش عوامل توليد و محصول نهايی خود 
روی آورد. در مرحله »بقای عمر« نيز سياست گذار می تواند 
برای  را  زمينه  هدفمند  ارزی  و  پولی  مالی،  سياست های  با 
ايجاد ثبات بلندمدت و تداوم فعاليت بنگاه فراهم آورد. اينکه 
هيچ   در  اعتباری«  »حمايت  و  يارانه«  »اعطای  سياست های 
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بساط رانت و فساد را پهن کرده است؛ که اتفاقا نتيجه نهايی 
آن حذف بنگاه های رقابت پذير از بازار و شکست توليد بوده 
اعطای  با  بود  قرار  که  بازده  زود  بنگاه های  استراتژی  است. 
را دگرگون کند، مسير  توليد  پايين فضای  نرخ  با  تسهيالت 
اين تسهيالت را منحرف کرد و صاحبان نفوذ منافع تسهيالت 
را به جيب زدند، به عالوه، هرگاه هم بنگاه جديدی وارد بازار 
شد اين بنگاه ها غيرحرفه ای و خارج از دايره اصول متعارف 
بازار مديريت شدند. استراتژی اعطای يارانه نيز در نوع خود 
رانت های بی سابقه ای را به اقتصاد کشور تزريق کرده و باعث 
شده تا فضای بنگاهی در اقتصاد ايران از حالت رقابتی فاصله 
بگيرد و توان ناچيز خود را در رقابت با بازارهای جهانی نيز از 
دست بدهد. پمپاژ يارانه انرژی به محيط بنگاهی در دهه های 
اخير باعث شده تا فضای توليد به صورت تصنعی زنده بماند 
استانداردهای  به  دستيابی  و  فنی  ارتقای  فکر  به  هرگز  و 
جهانی نباشد. بنابراين مرور اهداف و ابزار انتخاب شده برای 
سياست های ميان مدت نشان می دهد فضای سياست گذاری 
اگر چه هدف را به درستی شناسايی نکرده است اما در انتخاب 
ابزار همواره از يک خأل ادراکی رنج برده است. در همين راستا 
اقتصاد و در  اين سوال مطرح می شود که در چارچوب علم 
خالل تجربه های موفق جهانی، ابزار ايده آل برای تقويت توليد 

داخلی چيست؟

تجزيه چرخه عمر بنگاه
در چارچوب علم اقتصاد، زمين بازی به چند بخش مختلف 
منحصرا  توليد  متولی  بخش بندی  اين  در  که  می شود  افراز 
عامل »بنگاه« است؛ به اين معنا که تمامی عواملی که رفتار 
متاثر  نيز  را  توليد  مسير  می دهند  قرار  تحت تاثير  را  بنگاه 
و  بوده  تقاضا  بخش  متولی  خانوار  که  همان طور  می سازند، 
با توجه  را توضيح می دهد.  اقتصاد  تقاضای  او ساختار  رفتار 
به منطق اين بخش بندی، به منظور دستيابی به ابزار مطلوب 
برای تحريک توليد، سياست گذار الزم است در وهله اول به 
نظر  مورد  ابزار  درصورتی که  بپردازد؛  بنگاه«  »رفتار  مطالعه 
بخشی از رفتار بنگاه را به سمت مثبت حرکت دهد می توان 
درصورتی که  اما  شود،  تقويت  آينده  در  توليد  داشت  انتظار 
يا  ندهد  تغيير  را  بنگاه  رفتار  سياست گذار  هدف  مورد  ابزار 
يا  به سمت منفی حرکت دهد توليد نيز يا بی تاثير می ماند 
تضعيف می شود. به منظور تفسير رفتار بنگاه و تجزيه ابزارهای 
موثر بر سمت توليد، علم اقتصاد رفتار بنگاه را در ۳ مرحله 

»راه اندازی کسب و کار«، »تسهيل توليد« و »بقای عمر بنگاه« 
کل  مرحله   ۳ اين  مجموع  که  معنا  اين  به  می کند.  مطالعه 
هر  می دهند؛  توضيح  را  توليدی  بنگاه  يک  عمر  طول  رفتار 
سه گانه  مراحل  از  يک  هر  در  سياست گذار  سوی  از  ابزاری 
روی رفتار بنگاه تاثير مثبت داشته باشد، سياست گذار را به 
هدف تقويت توليد نزديک می کند. در کشورهای پيشرفته نيز 
سياست گذار به جای انتخاب نسخه های پيش پا افتاده مانند 
حمايت های مخرب، روی اين سه مرحله از طول عمر متمرکز 
شده و تقويت فعاليت بنگاه را در چرخه عمر او نشانه گيری 

می کنند.

مرحله راه اندازی کسب و کار
اولين مرحله از طول عمر بنگاه مرحله آغاز کسب و کار است؛ 
تا  ايده« مجبور است طی کند  يعنی مرحله ای که »صاحب 
ايده خود را به ثبت برساند. در اين مرحله دو متغير »هزينه« 
می دهد.  قرار  تحت تاثير  را  ايده  صاحبان  تصميم  »زمان«  و 
را  کمتری  هزينه  و  کمتری صرف  زمان  ايده  هرچه صاحب 
برای  جامعه  انگيزه  کند،  پرداخت  خود  ايده  ثبت  به منظور 
مقابل،  سوی  در  می يابد؛  افزايش  کسب و کار  بازار  به  ورود 
صاحب ايده ای که چشم انداز زمانی ثبت ايده خود را طوالنی 
ارزيابی کرده يا هزينه های ملموس قابل توجهی را در مرحله 
راه اندازی کسب و کار پيش بينی کند به احتمال زياد در دوراهی 
ورود  به عدم  تصميم  بازار کسب و کار،  به  ورود  يا عدم  ورود 
می گيرد. اين مرحله اگر چه در نگاه اول مهم تلقی نمی شود، 
اقتصادی  آحاد  ذهنی  تصميم  در  چشمگيری  بسيار  اثر  اما 
دارد و بسياری از کشورها سهولت کسب وکار را به عنوان اولين 
اين مرحله  اثر  گام در تحوالت سمت عرضه تلقی می کنند. 
را می توان در مقايسه رشداقتصادی و جايگاه کشورهايی که 
به اين مرحله توجه ويژه ای داشته اند مشاهده کرد. مهم ترين 
می کند  ارزيابی  را  توليد  از  مرحله  اين  که  معتبری  شاخص 
بانک جهانی  توسط  که  است  شاخص »سهولت کسب و کار« 
ارائه  را  رتبه کشورهای مختلف  محاسبه می شود و هر سال 
کشورهای  شاخص،  اين  رتبه بندی  آخرين  در  می دهد. 
 4 تا  يک  رتبه  هنگ کنگ  و  دانمارک  سنگاپور،  نيوزيلند، 
طرف  در  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  کسب و کار  سهولت 
مقابل، ونزوئال، سودان، يمن، ليبی و افغانستان به ترتيب در 
قعر اين رتبه بندی قرار گرفته و صاحب رتبه های 185 تا 189 
هستند. رتبه ايران در اين رده بندی 128 و رتبه عربستان 
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92 است. مقايسه رشد اقتصادی کشورهای باال و پايين اين 
بين سهولت  مستقيمی  ارتباط  که  می دهد  نشان  رتبه بندی 
انجام کسب و کار و رشد اقتصادی وجود دارد. عمده کشورهای 
پايين جدول رشد اقتصادی منفی و تمامی کشورهای صدر 
تجربه  را  مثبت  اقتصادی  رشد  گذشته  سال   6 در  جدول 
باالی  کشورهای  ساله   6 اقتصادی  رشد  ميانگين  کرده اند. 
جدول 2/ ۳ درصد و ميانگين رشد اقتصادی کشورهای پايين 
جدول در 6 سال گذشته منفی 7/ 6 درصد بوده است. اگر چه 
اين مقايسه به طور دقيق ارتباط بين رشد اقتصادی و سهولت 
اين  راوی  تقريبی  به طور  اما  نمی زند؛  تخمين  را  کسب و کار 
از  يکی  آن  و سهولت  آغاز کسب و کار  مرحله  که  است  نکته 

گام های مهم در سمت توليد و عرضه در اقتصاد است.

مرحله تسهيل عملياتی
بعد از اينکه صاحب ايده بنگاه را ثبت کرد با سواالت متعددی 
در حوزه عملياتی مواجه می شود. در مرحله »تسهيل عملياتی« 
بنگاه با دو مسئله کلی مواجه است: اول اينکه عوامل توليد 
را با چه قيمت و کيفيتی از بازار بگيرد؟ دوم اينکه محصول 
خود را با چه سهولتی و در چه چارچوب رگوالتوری به فروش 
مهم  عامل   ۳ با  بنگاه  صاحب  اول  مسئله  قالب  در  برساند؟ 
به  »نيروی کار«، »سرمايه« و »تکنولوژی« مواجه است که 
اقتصاد معروف هستند. برآيند اين ۳ عامل  عوامل توليد در 
خروجی محصول بنگاه را تعيين می کند؛ هرچه در يک اقتصاد 
سرمايه انسانی کيفيت بيشتری داشته باشد، در شرايط برابر، 
بنگاه حجم بيشتری از محصوالت يا خدمات را می تواند توليد 
کند. هر چه اقتصاد رابطه نزديک تری با بازارهای جهانی داشته 
باشد و ورود و خروج سرمايه بازتر باشد، بنگاه فرصت بيشتری 
برای رقابت با بنگاه های خارجی دارد. در خصوص تکنولوژی 
توليد  فضای  در  بيشتری  وزن  توسعه  و  تحقيق  هرچه  نيز 
اقتصاد  ايده های بيشتری خلق و بهره وری کل  باشد،  داشته 
تئوريک رشد، ۳ عامل  تمامی مدل های  افزايش می يابد. در 
مذکور مهم ترين پايه های رشد اقتصادی در کشورها هستند و 
کشورهای مختلف مهم ترين استراتژی رشد بلندمدت خود را 

بر پايه اين ۳ عامل طراحی کرده اند.
که  است  اين  عملياتی  تسهيل  مرحله  ذيل  مسئله  دومين 
بنگاه در چه چارچوب قانونی به تجارت عوامل توليد و فروش 
محصول نهايی خود بپردازد. هرچه فروش کاالها و خدمات 
کمتر در معرض موانع رگوالتوری قرار گيرد و درهای تجارت 

به روی ورود و خروج کاالها و خدمات و ارتباط با کشورهای 
ديگر  بيشتر باز باشد بنگاه و سمت عرضه فرصت بيشتری دارد 
تا به رقابت با شرکت های رقيب داخلی و خارجی بپردازد. در 
طرف مقابل، هرچه فضای رگوالتوری تجارت کاالها و خدمات 
قرار  مقداری  و  قيمتی  محدوديت های  معرض  در  بيشتر  را 
دهد، فضای توليد آلوده به ويروس ناکارآيی و رشد تصنعی 
می شود. در اين مرحله دولت به عنوان يک رگوالتور می تواند 
سياست  دو  عوض  در  واقع،  در  کند.  ايفا  قابل توجهی  نقش 
اعطای يارانه و حمايت های اعتباری، تسهيل تجارت داخلی 
و خارجی می تواند به مراتب اثرات مثبت بيشتری در فضای 

توليدی داشته باشد.

تداوم بقا
بعد از اينکه بنگاه وارد مرحله عملياتی شد، عوامل توليد را از 
بازار گرفت و محصول نهايی را به بازارهای داخلی و خارجی 
عرضه کرد، مسئله بعدی نگرانی بقای بلندمدت بنگاه است؛ به 
اين معنی که آيا محيط اقتصادی شرايط برنامه ريزی بلندمدت 
را برای بنگاه فراهم می کند؟ يا نه، بنگاه در فضای موجود به 
را  بلندمدت  برنامه ريزی  فرصت  متعدد  ريسک های  واسطه 
رفتار  می تواند  که  شاخصی  مهم ترين  مرحله  اين  در  ندارد؟ 
ثبات  است.  اقتصادی«  »ثبات  عامل  دهد  توضيح  را  بنگاه 
از ۳ سياست »پولی«،  تابعی  اقتصادی  در خالل تئوری های 
در  اقتصاد  زمينه  اين ۳  در  است. هرچه  »ارزی«  و  »مالی« 
بنگاه فرصت بيشتری  معرض شوک های کمتری قرار گيرد، 
برای برنامه ريزی بلندمدت دارد و فضای توليد تقويت می شود. 
اما هرچه سياست های ۳ گانه مذکور به ميزان بيشتری ريسک 
و نااطمينانی به بازار تزريق کنند، ريسک فعاليت های توليدی 
افزايش يافته و بنگاه های اقتصادی از بازار خارج می شوند. با 
ارزی منحصرا  اينکه هر سه سياست مالی، پولی و  به  توجه 
در اختيار نهادهای دولتی است، اين مرحله مهم ترين جايی 
است که می توان ردپای دولت را مشاهده کرد. مرور اقتصاد 
نشان می دهد که مهم ترين خطری  اخير  ايران در دهه های 
 ۳ هر  در  ثبات  وجود  عدم  کرده  تهديد  را  توليد  فضای  که 
حوزه ياد شده است. بحران های ارزی در دهه جاری بالفاصله 
منجر به آشفتگی در فضای توليد و رکود اقتصادی شده است. 
نيز  پولی  انبساطی  سياست های  و  بودجه  مکرر  کسری های 
رشد شاخص قيمت و جهش های تورمی مقطعی را به همراه 
داشته که اين خود زمينه را برای چرخه های تجاری و غفلت 
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از ثبات اقتصادی فراهم کرده است؛ نتيجه نهايی اين است که 
سياست های دولت نه تنها باعث تقويت شعار حمايت از توليد 
داخلی نمی شود بلکه خود فضای توليد را به سمت آشفتگی 
و عدم قطعيت سوق می دهد. بررسی تجربه های موفق خارجی 
نشان می دهد يک ارتباط قدرتمند مستقيم بين ثبات و رشد 
اقتصادی وجود داشته است. هر کشوری که در ۳ حوزه مالی 
و پولی و ارزی ثبات رفتاری داشته، رشد پايدار اقتصادی را 
نيز تجربه کرده است. هر کشوری هم که در اين ۳ حوزه ثبات 
مکرر  چرخه های  اقتصادی  رشد  عوض  در  بالطبع،  نداشته 

تجاری را تجربه کرده است.

لزوم تغيير نگرش
بنابراين می توان گفت اگر چه در فضای سياست گذاری روی 
توافق  نهادها  تمامی  بين  داخلی  توليد  از  استراتژی حمايت 
تا  شده  باعث  »هدف-ابزار«  تضاد  هميشه  اما  دارد،  وجود 
نشان  بنگاه  عمر  بررسی چرخه  معکوس حاصل شود.  نتايج 
در  اخير  در دهه های  انتخاب شده  می دهد که سياست های 
هيچ مرحله ای از رفتار طول عمر بنگاه، حداقل در ميان مدت 
و بلندمدت جای ندارند. سياست »حمايت اعتباری« در دل 
يک  در  است  ممکن  چه  اگر  زودبازده  بنگاه های  استراتژی 
دوره توليد را تحريک کند، اما نتيجه نهايی آن افزايش فساد 
هم  اصلی  دليل  است.  بانکی  فضای  اعتبارات  در  انحراف  و 
نقدينگی،  مجموع  در  و  اعتباری  حمايت های  که  است  اين 
رفتار  در  کوتاه مدت هيچ  جايگاهی  از  بزرگتر  زمانی  بازه  در 
اثرات  نيز  يارانه  اعطای  ندارد. سياست  توليد  فضای  و  بنگاه 
مشابهی دارد. يارانه انرژی از آنجا که جزو عوامل توليد است 
بنگاه  رفتار  عملياتی(  مرحله  )يعنی  دوم  مرحله  در  چه  اگر 

را تحت تاثير قرار می دهد، اما نه تنها فضای توليد را تقويت 
نمی کند بلکه فضای رقابتی را از بنگاه می گيرد و بنگاه را به 
صورت تصنعی زنده نگه می دارد. راه حل خروج از اين تعارض 
بين هدف و ابزار اين است که سياست گذاری واقعيات حوزه 
توليد را پذيرفته و تنها در حوزه ۳ مرحله ای که رفتار بنگاه 
ابتدا  بپردازد.  سياست گذاری  به  می دهد  قرار  تحت تاثير  را 
شرايط را برای سهولت راه اندازی کسب و کار با حذف مجاری 
سخت بوروکراتيک فراهم کند سپس فضای رگوالتوری را با 
آزادسازی تجارت برای مسير عملياتی بنگاه فراهم کند و در 
نهايت ثبات اقتصادی را در ۳ حوزه مالی، پولی و ارزی تقويت 
و  کند  تضمين  را  بلندمدت خود  بقای  عرضه  تا سمت  کند 
قادر به برنامه ريزی بلندمدت باشد. در تجربه جهانی مهم ترين 
مثال برای سياست حمايت از توليد که به ميزان چشمگيری 
که  است  آلمان  کرده  تمرکز  شده  ياد  سه گانه  مراحل  روی 
شرکت های  شده است.  تبديل  اروپا  اقتصاد  قدرتمندترين  به 
مشهور  پنهان«  »قهرمانان  به عنوان  که  کوچک  و  متوسط 
شده اند حدود 40 درصد از کاالهای صادراتی صنعتی آلمان 
توليد  به غول های  از کاالها  برخی  و در  را پوشش می دهند 
شدن  تبديل  و  شرکت ها  اين  گسترش  شده اند.  تبديل  دنيا 
گزينش  نتيجه  دنيا  صادرکننده  غول های  از  يکی  به  آلمان 
صحيح ابزارها به منظور حمايت از توليد داخلی در اين کشور 
به  روی آوردن  جای  به  سياست گذار  آلمان  در  بوده است. 
سياست های حمايتی مخرب به ابزارهای هدفمند روی  آورده 
 190 بين  کسب وکار  سهولت  شاخص  در  آلمان  رتبه  است. 
کشور 24 است. ثبات بلندمدت و فضای رگوالتوری در اين 
و  داخلی  توليد  تقويت  در  اجتناب ناپذيری  نقش  نيز  کشور 

گسترش بنگاه ها داشته است.

منبع: روزنامه دنيای اقتصاد )شماره خبر:۳514598(
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خيريه مهرآوران جهت تامين کردن منابع مالی پروژه ساختمان مجتمع مسکونی در نظر دارد که تعدادی از سوئيت های خود 
را در مقابل دريافت کمک های بالعوض به عنوان باقيات و صالحات به نام اشخاص نام گذاری کند .

امتيازات 
1- کمک به امر تکميل مجتمع مسکونی و ماندگاری به نام خير 

2- اولويت برای رزور يک سوئيت برای خود و يا ديگران 

۳- تخفيف ويژه اقامت        

ن مجتمع اریکه آرامش وژیه سالمندا

 Mehravarancharity97@gmail.com   آدرس ايميل:راه های ارتباطی ما:

 تلفن:                                                   09111209161                           

mehravarancharity دنبال کنيد. (( )) ما را در اينستاگرام با آدرس 
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همسنگران صناعی سلولزی هب هس سوال رد مورد سالمندی  
چکیده نظرات 

علی محمد احمدان رشتی 
مدير عامل شرکت پاکان 

مهدی پور موسوی
مدير عامل شرکت گلخند 

بهداشت 

1- سالمندی دورانی است  که به مصداق ضرب المثل ))آرد را بيخته ، الک را آويخته 
(( همراه با آرامش خاطر استراحت، مسافرت و زندگی بدون دغدغه و.... همراه باشد .

2- متاسفانه دوران سالمندی در کشور ما برای اکثريت قريب به اتفاق دوران پر تنش 
با تنگناها و عدم تامين مالی و نگرانی فکری از آينده پيش رو می باشد که بخش عمده 
آن در زمينه مادی و درمانی است که می بايست با توجه به پرداخت سی سال يا بيشتر 

حق بازنشستگی پرداخت گردد که اينچنين نيست.
۳- گذشته مهم است اما نه به اندازه امروز و لحظات در حال سپری آن، مدام به آن 
زمان  در  کردن  زندگی  امروز  برای  و  نکردن  فکر  افتاده  اتفاق  گذشته  در  که  چيزی 
سالمندی بسيار مهم است. آينده هنوز نيامده و در راه هست، بنابراين درهر سنی که 
ما امروز هستيم بايد از زمان پيش رو لذت ببريم و بگذاريم گذشته بگذرد و هميشه تا 

لحظه زنده بودن برای آينده برنامه ريزی کنيم.

1- انسانها معموال اوخر عمر با انبوهی از مشکالت جسمی و بعضا روحی بسر می برند 
و شايد در برخی موارد همياری هم نداشته باشد. 

2- بزرگترين دغدغه يک سالمند بی پناهی و عدم وجود هميار و بعضا مشکالت مالی 
می باشد.

محروم  امکانات  از  حداقل  که  سالمندانی  از  دسته  آن  برای  مناسب  مراکز  ايجاد   -۳
می باشند . 



68
انجمن صنايع سلولزی بهداشتی ايران؛ حامی خيريه مهرآوران کهريزک کاسپين

ن مجتمع اریکه آرامش وژیه سالمندا

مکانی مرفه و زيبا

* برای اقامت سالمندانی که فرزندان آنها در ايران نيستند و می خواهند بقيه عمر خود را در رفاه مطلق زندگی کنند .
* مجتمع در سه طبقه مسکونی با چشم اندازی بی نظير و يک طبقه اداری ، خدماتی در بهترين نقطه استان مازندران در شهر 

سرخرود در دست احداث است 
* خدمات هتلينگ – مراقبت و مواظبت دائمی ،با حضور پزشک و پرستار و فيزيوتراپ و پرسنل با تجربه 

* امکان اشتغال تفريحی سالمندان به عنوان سرگرمی ، در توليد و نگهداری  گل و گياه 
* دارای سوئيت های يک نفره 26 متری و 45 متری دونفره 

مجتمع صرف امور خیر می شود ((
)) کلیه منافع 

 Mehravarancharity97@gmail.com   آدرس ايميل:راه های ارتباطی ما:

 تلفن:                                                                    09111209161                           

)) ما را در اينستاگرام با آدرس mehravarancharity دنبال کنيد. ((
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ردخواست همیاری و همدلی 

از کليه همسنگران  همدل که تمايل به همياری خيريه در فراهم نمودن وسايل و تجهيزات ساختمان مجتمع سالمندان را 

دارند تقاضامند است با توجه به شرح ليست ذيل در صورتی که ميل به هديه نمودن يا فروش لوازم درخواستی خيريه را داشته 

باشند با شماره تلفن 0912۳219689 آقای سيد مهران اقبالی تماس حاصل فرمايند .

1- کليه تجهيزات آشپزخانه بصورت نو يا استفاده شده شامل ) انواع يخچال ،انواع اجاق گاز ، ظروف مختلف و ....(

2- کليه تجهيزات سردخانه نو  يا دست دوم )قفسه های مخصوص و ....(

۳- کليه وسايل و اقالم اداری و مصرفی )کامپيوتر ،فکس و ساير (

v...4- و

                                                                                                                                                                               

انجمن صنايع سلولزی بهداشتی ايران؛ حامی خيريه مهرآوران کهريزک کاسپين

با تشکر 
خيريه مهرآوران کهريزک کاسپين

 Mehravarancharity97@gmail.com   آدرس ايميل:راه های ارتباطی ما:

 تلفن:                                                                    09111209161                           

)) ما را در اينستاگرام با آدرس mehravarancharity دنبال کنيد. ((



70
انجمن صنايع سلولزی بهداشتی ايران؛ حامی خيريه مهرآوران کهريزک کاسپين

بازديد جمعی از دانشجويان معماری دانشکده

   فنی و حرفه ای پسرانه محمودآباد جهت شرکت

   در مسابقه طراحی نما و طراحی داخلی 

    ساختمان اريکه آرامش 
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مجید امیني

جناب آاقی مهندس مجید مسعودنیا;

رد استان تهران کارشناس محترم  صناعی نساجی، چرم و بسته بندی اداره کل استاندا

وند متعال ربای روح پاک آن مرحوم علو ردجات و   با نهایت تأسف ضایعه غم انگیز ردگذشت رباردگرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت رعض نموده، از خدا

مغفرت الهی و ربای خانواده محترم صبر عظیم آرزومندیم. 

»بازگشت همه هب سوی اوست«

شتی اریان و نشرهی آوند نجمن صناعی سلولزی بهدا
هیئت مدریه ا

نی;  جناب آاقی مهندس ارباهیم وحدا

رداهی صناعی غیرفلزی رئیس گروه محترم نساجی و بسته بندی دفتر نظارت رب اجرای استاندا

وند متعال ربای روح پاک آن مرحوم علو ردجات و   با نهایت تأسف ضایعه غم انگیز ردگذشت  والده گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت رعض نموده، از خدا

مغفرت الهی و ربای خانواده محترم صبر عظیم آرزومندیم. 

»بازگشت همه هب سوی اوست«

شتی اریان و نشرهی آوند نجمن صناعی سلولزی بهدا
هیئت مدریه ا

جلفـــا
الـکــاآذربافت ارس

توليدکننده منسوجات نبافته اسپان باند

تهران – خيابان 15 خرداد – اول بازار آهنگران – کوچه بهبهاني - جنب بازار صفا - پالک 106
تلفن: 02155626696- 02155618896 -0215561889۳ -021556۳۳509

فکس :55611592   تلفن همراه : 09121110۳08



72

مجید امیني

فروشنده انواع اليه ها و منسوجات نبافته
اسپان باند – اسپان لس – ترموباند
pp - پلي استر – پنبه – ويسکوز

تهران – خيابان 15 خرداد – اول بازار آهنگران – کوچه بهبهاني - جنب بازار صفا
پالک 106 و 114

تلفن: 55626696- 55618896 -5561889۳ -556۳۳509
فکس :55611592   تلفن همراه : 09121110۳08

 نام :                                            نام خانوادگي :                                       سن :
ميزان تحصيالت :                                     شغل :                                       تلفن :

آدرس :      

اشتراک يک ساله   □                                                  اشتراک شش ماهه □
***

مبلغ                             ريال حق اشتراک نشريات درخواستي به شماره حساب 0106226۳77002  بانک ملي
 شعبه اسدآبادي واريز شد  که فيش آن  پيوست  مي باشد .

) تک شماره 000ر50 ريال  ، اشتراک شش ماهه 000ر100 ريال و اشتراک ساالنه 000ر200 ريال (
***

راهنماي اشتراک :
در صورت تمايل به اشتراک فصلنامه آوند ، لطفاً نکات زير را در نظر داشته باشيد :

- فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کرده و کد پستي و شماره تلفن تماس راحتماً بنويسيد 
و به شماره 88724906 فاکس نماييد.

- کپي فيش بانکي را تا زمان دريافت نخستين اشتراک نزد خود نگاه داريد.
- از فرستادن وجه نقد جداً خودداري فرماييد.

- هرگونه تغيير نشاني را سريعاً به اطالع دفتر نشريه برسانيد.

فرم اشتراک نشريه آوند


