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 باطله کاغذ که ای شننده   بارها حتما
 اآنه روی یک که کاغذهایی و نهست زباله

 و بو   مج   اسننتدا   قابل شنن   نوشننته
 کر ی ، اسننتدا   را آن روی  و اگر حتی
.  ن هه  قرار  یگر ایهزباله مهان  ر هرگز
 رب مسنننت ه  اثر کاغذ بازیافت شنننکبی

    ار هاجدگل  ر زیستی تدوع از محافظت
عث و ع ا  قطع با تان از کمتری ت   رخ

 مسننناله این عهدی نمونه یک شنننو ،می
 کاهش  ه می نشننان که اسننت مطالعاتی
   ر برگ  راز کاج هایجدگل وسنننعت
کای مانی که جدوبی امری   91 تا 61 ز
 را ناحهه این هایزمهن از جریب مهلهون

 نای وسننهع قطع  لهل به گرفت،برمی  ر
 امروز  کاغذ و چوب توله  برای  رختان
 اصلی هایاکوسهست  از  رص  5 از کمتر
 بهش زن گی محل که کاج  رختان نوع این
  هسننتد ، ان راض معرض  ر گونه 21 از

  .استمان   باقی
  موجب کاغذی محصننو   بازیافت

ضا صرف کمتر یت ا   نتهجه  ر و چوب م

   ر مان  باقی  رختان قطع مهزان کاهش
 ها،روزنامه انواع. اسننتشنن   مدط ه این

  کاغذهای سنننده ، تحریر کاغذ مجال ،
غذ باطله، های فترچه باطله،  و کپی کا
  تبازیاف قابل م وایی هایجعبه و هاکارتن
ستد   ذکاغ کاربن، کاغذ م ابل ن طه  ر. ه

سب  ش  ، زر  ق یمی کاغذهای  ار،برچ
 برای  ورنگار کاغذ و ماژیکی کاغذهای
  .هستد  نامداسب بازیافت
 هک کاغذی پسننمان  از بازیافتی کاغذ
  مخلوط چوب تنناز  خمهر بننا معمو 
 کاغذ اگر البته. شننو می تههه اسننتشنن  
ش  جوهر  ارای سمان  با ستی کاغذ پ   بای

 امروز  خوشنننبختانه. شنننو  جوهرز ایی
با مامی ت ری ها انواع ت غذ  توانمی را کا
 انواع زا بعضی بازیافت ولی کر ، بازیافت
 .اسننت ترمشننکل ب هه به نسننبت کاغذ

  بنه مختلف هننای رجننه بننا کنناغننذهننای
 بازیافت و تب یل مختلدی محصنننو  

   ر معمو  ق یمی هایروزنامه. شننون می
 هایشنننانه ج ی ، هایروزنامه سننناخت

 هایجعبه. ید آمی کار به م وا یا مرغتخ 
صرف به ق یمی م وایی  ایهکارتن تههه م
  م وایی هننایورقننه یننا جنن ینن  م وایی

 مرغوب تحریر و ا اری کاغذ. رسنند می
 از محصنننو  نوع هر تههه برای توان می

 ای روزنامه افزار،نوشت مثال کاغذی جدس
 هاکتاب و مجال   ر رفته کار به کاغذ
 کمتر   استدا معدی به کاغذ بازیافت.برسد 

 به اسننت کاغذ سنناخت برای  رختان از
 چوب از توانمی تدهننا را کنناغننذ عالو 

  ره  لهلهمهن به کر ، تههه خاصی  رختان
 کاغذ سننناخت برای شننن   قطع  رخت
  زینجایگ  یگری  رخت با سریعا بایستی
 .یاب  ا امه چرخه که این تا شو ،

 هتهه برای که  ه می نشننان تح ه ا 
 شو ،می قطع  رخت اصله 16کاغذ هرتن
  تن 611 و هزاریک روزانه تهران  ر تدها
صله 111 معا   که کاغذ  تدومد   رخت ا
 .شو می مصرف است

 

 نيست زباله باطله، کاغذ

 

 دبگیری مداد و دهید تحویل باطله کاغذ

 زا جلوگیری برای چین کشور محصول
 درختان قطع

 
سهاری ش ن الکترونهکی وجو  با  زا ب

  شنن ن ک  و ا اری غهر و ا اری مکاتبا 
  کاغذ از ه  باز اما هایکاغذبازی حج 
 و کاغذ با زن گی و یافت رهایی تواننمی
سمتی آن ریختن  ور   روزانه کارهای از ق

 .ماست
 
 
 
 
 
 
 
ن نی سنننرویس گزارش به   هایخوا

  سعی که ه  چ  ر هر فارس، خبرگزاری

 ماا کده   وری کاغذی مکاتبا  از تا کده 
 هاننتد  نکده ، مرتب را خو  مهز گرا بازه 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   اری  مهز روی کاغذ از کوهی روز چد   ر
شد  مه  آنها از ع   چد  تدها شای  که  با
 . ن ارن  نگه اری برای ارزشی ب هه و

ها این با غذ  جای و ارزش که کا
 بای  چه  ن ار ، وجو  آنها برای نگه اری

یا کر ، ی  آ ها با   ور و کر  پار  را آن
ستدا    یا سوزان ، یا ان اخت   بهتری هایا

 .کر  آنها از توانمی ه 

 ور م ا ساز یک اولهه ای   زیر  ستگا 
 از باطله کاغذ  ریافت با که اسننت مهزی
  م ا  شننما به  یگر طرف از سننو، یک

  با را باطله کاغذهای و  ه می تحویل
ستگاهی  کد ،می ارزش   ساخته اگر که  
 از ا ارا  و م ارس نم یرا قطعا شنننو 
 .بو خواهد  آن  هد گان سدارش اولهن
 

 کنيد مداد را خود هایپاره کاغذ

 “بود جنگل در من پدر" کتاب
 . هبازگر ان طبهعت به خوان ن از بع 
 را کتاب ، کده  ایجا  خاک  ر ای حدر 
  رخت به تا کده  صننبرو  بکاری  آن  ر

 .شو  تب یل
 

 از کتاب کاغذهای که   انهمی ما همه
  آرژانتهن  ر اما. شننون می سنناخته  رخت
سه   چاپ به کتابی ست ر  ت رخ به که ا
   ر من پ ر» کتاب این. شنننو می تب یل
  نآ کتاب این ویژگی.  ار  نام «بو  جدگل
ست  را آن خوان ن، از پس توانه می که ا

 این ایبر. بازگر انه  طبهعت به سا گی به
  خاک  ر حدر  یک تاسنن کافی ف ط کار

 و بکاری  آن  ر را کتاب این کده ، ایجا 
 .و ش تب یل  رخت یک به تا کده  صبر
 
ست کو کان، نظهربی کتاب این  ازس 
 و ش   بازیافت هایکاغذ روی بر و است

  پذیرتجزیه جوهر از استدا   با اسه ، ب ون
   رخت های انه و اسنننت شننن   چاپ

  آن کاغذ خمهر ر (* اناریانپهچ) جاکاران ا
سازی شارا . ان ش   جا  اب کتاب، این انت

 (Pequeño Editor) ا یتور پکهونو نام

  نآرژانه کشننور پایتخت آیرس،بویدس  ر
  .است واقع
گل  ر من پ ر»  عدوان به «بو  جد

شی  ،« رخت کتاب  رختِ» کمپهن از بخ
 جای جای  ر را جوانان  ار  تالش که

  عالقمد  زیسننت محهط و کتاب به جهان
ست ش   ایجا  کد ،  ترغهب که هرچد . ا

  شننواری کار موضننوع  و این به جوانان
ست، سهار راهی را ، این اما ا  برای زیبا ب
 .است اه اف این به رسه ن
 
  ،(Gusti) گاسننتی توسننط کتاب این

  هانیج شهر  که آرژانتهدی تصویرگر یک
 تصنننویرگر یک و شننن  ، نوشنننته  ار 

(  Anne Decis)  سی آن نام به فرانسوی
صویر شته عه   به را اشگریت ست  ا .  ا
 ربها تج اساس بر گاستی را کتاب  استان
 هک کتاب این. اسننت نوشننته خو  کو کی
سط سری تو  روایت( Théo) تئو نام با پ

  ر  تئو پ ر هایماجرا بازگوکدد   شو ،می
ست اکوا ر  ر جدگلی  سدی ر   برای و ا

   ر. اسننننت شنننن   طراحی ۲۱ تننا ۸
شیک    ر ار کتاب این آرژانتهن، هایتابدرو

  رخت به ش ن تب یل حا   ر و هاویترین
 . هد می نمایش
 

 !شودمی درخت که کتابی

 

 ؟ چیست سنگ کاغذ

 مثل  یگری اسامی با که) سدگ کاغذ
 زنه مع نی کاغذ یا آهک کاغذ سدگی، کاغذ
 کاغذ از ج ی ی نسل( شو  می نامه  
 مح  ان توسط اخهر سالهای  ر که است
 کاغذ این اولهه ما  . است گر ی   اختراع
 زا استدا   جایگزین که بو   سدگ پو ر
  .است کاغذ توله  برای  رختان چوب

 م اومت ، بو ن آب ض  آن خواص از
 رب رنگها جا ویی ی جلو  پارگی، برابر  ر

 هب آن پذیری برگشت نهایت  ر و آن روی
 عدوان م   کوتا  بازیافت  ور  طی خاک
  .گر   می

 شرکت از نماید گی اخذ با کاغذ این
stone age packaging به کانا ا 

 یرانا به بار اولهن برای و انحصاری صور 
 .است گر ی   وار 

 

 درختان قطع از جلوگیری

 ههچ چوب از سدگ کاغذ ساخت برای
 اولهه موا  و است نش   استدا    رختی
 موجو  های کانی از کامال  هد   تشکهل

 . است ش   استخراج طبهعت ر 

 آب برابر در مقاومت

 یاستثدای بسهار خاصهت سدگ کاغذ
 که معدی ب ین  اراست را بو ن آب ض 
 حتی نه و مرکب از نه چاپ از پس حتی
 . ی  نخواه  آسهب کاغذ بافت

  طبیعت به پذیری برگشت

 و کمپوست  رشرایط سدگ کاغذ
 تقابله خورشه  بددش ماوراء اشعه تحت
 رب عالو  و  اراست را طبهعت به شتبرگ
 ار سدگ کاغذ به مج   بازیافت امکان آن
  اراست. نهز

 

  پارگی برابر در مقاومت 

 سدتی کاغذ به نسبت سدگ کاغذ
 و پارگی  ربرابر زیا تری بسهار م اومت
 این و  ار  کاغذ نمو ن تا از ناشی آسهب
 زا سدارشاتی چاپ برای قابلهت بهترین
 بو  اه خو ن شه قبهل

 دگس کاغذ توله  فرآید   زم به ذکر ر
 هب بلکه ، شو  نمی استدا   آب از تدها نه

 تدا  اس به نهاز اولهه موا  بو ن سده  خاطر
 ر  و نبو   آن توله   ر ها کدد   سده  از

 افهاض ما زیست محهط به ها آ ید   نتهجه
 مزایای بر عالو  کاغذ این. ش  نخواه 
 ویژگههای سری یک ی ارا محهطی زیست
  ر که باش  می ه   یگر فر  به مدحصر

 .شوی  می آشدا آن با زیر

 

 درختان قطع با خداحافظی
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 چاپ حتی و کاغذ: بو ن آب ض 
 مجاور از تأثهری ههچ آن روی ش   انجام
 آب  رون ش ن ور غوطه یا و بو ن

 .گرفت نخواه 
 کاغذ: ش ن پار  برابر  ر م اومت

 و و  ب پارگی برابر  ر م اوم بسهار سدگ
 هاکاربر  از بعضی  ر ن مهتوا لحاظ این از

 .باش  پالستهک های کاغذ جایگزین
 ب ون ، سدگ از ش   تههه  رص  111 

  رختان چوب از استدا  

 کدد   خهر  زیبایی و لطافت
 محهط به پذیری برگشت قابلهت

 زیست
 جون گان توسط ش ن جوی   ض 

 های ماشهن کلهه با کامل سازگاری
 افست چاپ

 حال  و ها مرکب کلهه با هماهدگ
 چاپ های ماشهن  ر استدا   قابل های

 افست

 بروی مرکب ش ن خشک قابلهت
 از ش ن خارج از پس بالفاصله کاغذ
 امکانا  به نهاز ب ون و چاپ ماشهن
 موضوع این تح ق جهت اضافی

 که محهط  مای از پذیری تأثهر ع م
 ایجا  جهت  ر اصلی مشکال  از یکی
 .باش  می کهدهت با چاپ

 سوزی آتش برابر  ر م اوم
 سدگ کاغذ  ر ها هالوژن وجو  ع م

 

 سدگ کاغذ چگونه و چرا که باش  این ه  شما سوا  شای 
 ینا خوان ن با. است زیست محهط وست ار  و سبز صدعت یک
 چوب اغذک با قهاس  ر سدگ کاغذ توله  که اثراتی م ایسه و م اله

 کاهش مهزان از ه  شما  ار   یگر بازیافتی های کاغذ حتی و
 ولیمعم کاغذ جایگزیدی کمک به محهطی زیست تخریب اثرا 

 .ش  خواهه  ز   شگدت سدگ کاغذ با
 چوب از استدا   با کاغذ تن 1 توله  پارامترهای م ایسه ج و 

 بازیافتی کاغذ و ازسدگ استدا   با ،  رختان
 
 
 
 
 

  ر سدگ کاغذ تن یک توله  از ناشی co2 کاهش مهزان
 کاغذهای و  رختان چوب با توله ی کاغذهای توله  با م ایسه
 ماشهن یک بار 3/5 گر ش از ناشی توله ی co2 معا   بازیافتی

 زمهن ی کر   ور
 
 
 
 
 
 

 عا  م سدگ کاغذ تن یک توله  برای نش   قطع  رختان مهزان
 . باش  می ندر 41 برای نهاز مور  اکسهژن توله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عا  م سدگ کاغذ تن یک توله   ر ش   جوئی صرفه آب مهزان
 ساعته 24 شخص یک گرفتن حمام روز 3 برای  زم آب مصرف

 .باش  می توقف ب ون و
 
 
 
 
 
 
 
 

 نت یک استدا   از حاصل بازیافتی موا  توله  کاهش مهزان
 .باش  می بازیافتی بزرگ محدظه 1 وزن معا   سدگ کاغذ
 
 
 
 
 
 
 
 

  معا  سدگ کاغذ توله  برای ش   جوئی صرفه انرژی مهزان
 کل خانگی لوازم مور نهاز برق ما  2 توله  برای نهاز مور  انرژی
 . باش  می آمریکا کشور
 
 
 
 
 
 

 

 است؟ زیست محيط دار دوست سنگ ذکاغ چرا

  ر سرشداس و فعا  شرکت اپسون،
 رایب ایویژ   ستگا  پریدتر، توله  بازار

 ا ارا  و  فاتر  اخل  ر کاغذ بازیافت
 Paper که  ستگا  این. است کر   توله 

Lab ات کر  خواه  کمک کاربر به  ار  نام 
 مخزن  ر ضایعاتی کاغذهای قرار ا ن با

 و شداف کاغذهای آن خروجی  ر  ستگا ،
 .بگهر  تحویل سده 

 به  فراید این معت  ن  اپسون مسئو ن
 با م ایسه  ر بهشتری باز هی مراتب

 ان نرس و  فاتر از بهرون به کاغذ جابجایی
 اجرای جهت  ر بازیافت هایتشرک به آن

 از و  ار  ج ی  کاغذهای توله  فراید 
 برای ار بهشتری امدهت متداوتی، هایجدبه
 . اشت خواه  همرا  به هاشرکت این

Paper Lab ر ریزهایی خر   به را کاغذ  
 ر ک خواه  تب یل  هد  تشکهل الهاف ح 
 کاربر روی پهش را ج ی ی کاغذ نهایتا و

 این از استدا   قالب  ر. ه  می قرار

 ترینامن از یکی شاه  واقع  ر  ستگا ،
 بر نازبهن برای ممکن هایکاغذخر کن

 .هسته  نهز محرمانه اسدا 
 این مشخصا  که است حالی  ر این
 از پس .هستد  برانگهزتحسهن نهز  ستگا 
 کاغذهای ش ن اضافه از  قه ه سه گذشت
 توله   فراید  ستگا ، این مخزن به بازیافتی
 .ش  خواه  آغاز ج ی  سده  کاغذهای
 ح و   ر چهزی توان می سهست  این

 هک کد  توله   قه ه هر  ر را A4 کاغذ 14

 تع ا  این کاری، ساعت 1 زمان م    ر
 Paper Lab .رس می کاغذ 6721 به

 بو    ارا نهز را A3 کاغذهای توله  توانایی
 زنه را کاغذ تراک  و ضخامت توانه می و
 ذهاییکاغ توانه می. کده  تدظه   لخوا ، به
 با کاغذهایی یا و ک  بسهار ضخامت با

 عدوان به استدا   مدظوربه بهشتر ضخامت
 و کسب  هد   شرح گرافهکی هایکار 
 .کده  طلب  ستگا  این از را کار

 

 توليد شفاف کاغذ دقيقه سه در Epson بازیافت دستگاه

 کندمی

 

 اولهن عدوان به Paper Lab از اپسون
 شکخ فراید  قالب  ر کاغذ توله  سهست 

 و بازیافت فراید های واقع  ر. کد می یا 
 هازن آب زیا ی م ا یر به معمو  کاغذ توله 
 م ا یر به تدها Paper Lab  ر اما  ارن 
 رطوبت تا است نهاز آب از جزئی و ان ک
 مخزن. شو  تامهن  ستگا   ر نهاز مور 

 هک ش   قرار ا    ستگا  کدار  ر کوچکی

 بای   مشخص زمانی م   گذشت از پس
 هک است ذکر به  زم. کده  پر آب با را آن
 معمولی آب از توانه می سهست  این  ر

 آب زا گهریبهر  به نهازی و کده  استدا  
 .نهست قهمتگران خالص
 مرحله قالب  ر که ستا حالی  ر این
 ا تجههز از توانمی کاغذ توله  و ترکهب
 رنگی، کاغذهای توله  مدظوربه جانبی

 نهز معطر کاغذهای حتی و نسوز کاغذهای
 .کر  استدا  
 ا ، ستگ این با ی هایتوانایی کدار  ر
 و حمل برای نهاز مور  هایهزیده حذف
 همچدهن و بازیافت فراید   ر کاغذ ن ل

 ج ی  کاغذ خری  هزیده کاهش ای حذف
 از  استدا  پرتو  ر توجه قابل موار  از نهز
 .هستد   ستگا  این

 زانمه و  ستگا  این قهمت هدوز اپسون
 اما نکر   مشخص را آن انرژی مصرف
 از قطع طوربه Paper Lab کر   اعالم
 خواه  فروش به ژاپن  ر 2116 سا 
  ر محصو  این عرضه آن از پس و رفت
 .خواه گرفت قرار م نظر  یگر، ورهایکش

  ر آید   هدته محصو  این اولهه نسخه
 محهط با سازگار محصو   کددرانس
 واه خ گذاشته نمایش به توکهو  ر زیست

 .ش 
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 نیشابور چوبی مسجد ایبن معرفی
 روستاهای از یکی  ر که است محلی نام چوبهن  هک  

  ر واقع رضوی خراسان استان  ر آقازا   محم آبا  نام به نهشابور
 ک  چوبی ی هک   این. است ش   ساخته ایران شرقی شما 
   ش ساخته مجته ی مهد س وسهلهبه ایران  ر همتا بی و نمونه

 .باش می نهشابور هایتدرجگا  و ها ی نی از یکی و
 فر  به مدحصر ویژگی از برخاسته «چوبهن  هک  » نام
 نوین روشی بکارگهری و چوب از کامل استدا    ر آن هایساز 
 و گیفرهد – تاریخی پهشهده از برخاسته که آن بداهای ساخت  ر

 است،  همدط وجغرافهایی اقلهمی هایقابلهت و امکانا  با متداسب
 و موز  چوبی، مسج  شامل  هک   این های ی نی. اش بمی

 ضایف سوئهتها، آ چهق، نانوایی، و فروشگا  رستوران، کتابخانه،
. ستا  امپروری و کشاورزی همرا  به آن زیبای اکوسهست  و سبز
 ش   هکتاربدا 11 وسعت  ر مجموعه این که ذکراست به  زم
 . است

 لهزلز برابر  ر م اوم مسج چوبی اولهن چوبهن، مسج  هک  
 آن س ف و  ار  وسعت مترمربع ۱۲۲ بدا این. باش می جهان  ر
 زمهن سطح از متر ۲۱ آن مدار   و. باش می شهروانی صور  به

 به آن ظاهری شکل. باش می تن ۴ ت ریباً یک هر وزن و ارتداع
 هک مسج  این ساخت  ر. است زمهن بر وارونه ایکشتی صور 
 .است ش   استدا   چوب تن ۴۲ است، کشه    طو سا  ۱ ح و 

 بی جهان  ر بلکه ایران  ر تدها نه  هک   این چوبی مسج 
 کد  تحمل را لرز  ریشترزمهن ۸ تا توان می مسج  این. است نظهر
 آسهب نهز  یگر سا  ص ها تا که است ایگونه به آن بدای و

 . ی  نخواه 
 ساخته Double L یا Two by Four شهو  به آن اسکلت

  اخل  ر که  ارن  اتصا  ایگونه به س ف به هامدار . است ش  
 و مثمر  رختان از مختلدی هایچوب. ن ار  وجو  ستونی مسج 
 ها،هبهکت قبهل از  اخلی تزئهدا   ر ه  و ساختمان  ر ه  غهرمثمر
 سپه ار، اشن، ها،کاج انواع نظهر است رفته کار به … و محراب
 آن نورپر ازی. تو  و گر و گدجشک، زبان ،گالبی گهالس،
 محوطه، آن هایشب به که است شا  هایرنگ از ایویژ  هارمونی

 .است بخشه   خاصی جلو 
 ابد اسکلت  یه،  و این بهن که بو    وج ار  آن های یوار 

 ها یوار  و س ف همچدهن و س ف و هامدار  اسکلت.  ار  وجو 
 آن تساخ شهو   لهل به نام این. رن  ا اتصا  عدکبوتی روش به
 هامدار   اتصا بطوریکه باش می است تارعدکبو  تده ن ماند  که

 و س ف روی ابت ا مساوی، صور  به هاآن وزن که است طوری
 جهتو قابل. شو می مدت ل زمهن به آنجا از و ها یوار  به سپس
 مدار  یبا  به توانمی هامدار   اخل نر بان طریق از که است

  ف،س به مدار  اتصا  محل  ر جالبترآنکه. کر  په ا  سترسی
 کد می عمل تهویه کانا  یک ماند  که ش   تعبهه ای ریچه

 ارجخ مسج  فضای از را آلو   و گرم هوای تابستان  ر بطوریکه
 بدا س ف  ر که مخصوصی با گهر طریق از پاکهز  هوای و کد می

 طبهعی تهویه یک ترتهب این به و گر  ؛می مسج   اخل ش  ،
 وزن انت ا  که  ارن   ارزاویه حالت کمی ها یوار . پذیر می انجام

 .ساز می ترسا   زمهن به مدار  از را
 اربسه ش  ، ساخته مسج  آن  ر که محلی که است ذکر قابل
 مسج  این ساخت  ر ایویژ  راهکارهای لذا است، خهز موریانه

 چوب مخرب اثرا  از جلوگهری برای مجموعه نای بداهای  یگر و
 انهخ نمونه، عدوان به بطوریکه. است ش   گرفته کار به خواران
 خواران چوب آسهب از سا ، ۱۲از بهش عمر با مجموعه سازن  

 خارجی های یوار  م    راز مان گاری برای. است مان    ور به
 ا  استد خاص یفرآور با ویژ  چوبهای آسمانی، نزو   برابر  ر

 .است ش  
 مسج ، این آب ارخانه هایسهدی حتی و ها یوار  ها، کابهدت

 خشت از آن کف که بهرونی ایوان یک  ارای مسج . است چوبی
 رتهبت به مسج  بهرونی و  اخلی های یوار  برروی. باش می است
 بچو از قابهایش همرا  به قرانی آیا  از زیبا کتهبه ۶ و ۷ تع ا 
 .است نصب وتو  گر و تان رخ

  رختان از مختلدی چوبهای  اخلی تزیهدا  و ساختمان  ر
 بی،گال گهالس، سپه ار، اشن، کاجها، انواع ماند  مثمر غهر و مثمر
 یژ و پر ازی نور. است ش   استدا   تو  و گر و گدجشک، زبان

 خاصی جلو  شبها  ر شا ، رنگهای از ایویژ  هارمونی مجموعه،
 . ار 

 صدعت به بخشه ن رونق مجموعه، این سازن   ه ف
 روزگاری که است مر ی بزرگ یا  و نام احهای نهز و گر شگری

 .است زیستهمی خ مت به مکان این  ر
 نهشابور چوبی  هک   اقامتی و سهاحتی فرهدگی، مجتمع

 شاذان، ابنفضل زیارتگا  از بع  کهلومتر۵ آبا ،اسحاق  رجا  
 چوبهن  هک  . است گر ی   واقع آقازا   محم آبا  روستای
  ر مجموعه این هایساز  بارز ویژگی  لهل به که است عدوانی
 از تهبرخاس و نوین روشی با ابدهه ساخت و چوب از کامل استدا  
 هایتقابله و امکانا  با متداسب و فرهدگی – تاریخی پهشهده
 .«  است گر ی   اطالق آن به مدط ه جغرافهایی و اقلهمی

 

  چوبين دهکده

 

 

 :مصالح و مواد
  کدد  اغوا بتوان شنننای  را چوب     
صالحی و موا  ترین ست م  توانمی که  ان
سهون طراحی  ر آن از  خانه  اخلی  کورا

ستدا   شه هایحرف بهایه . کر  ا  یا کله
له کده ، فراموش را هاچوب به راجع  ب

  خوبی طبهعی حس هاآن اسننت  رسننت
  ربهشت هاآن که است این واقعهت اما  ارن ،

 به مدحصننر و خاص هایرنگ خاطر به
 و نظهرشان بی هایبافت خاطر به فر شان،

 با ش ن ست  ر زیا شان ق ر  خاطر به
   اشننتدی وسننت  کوراسننهونی لوازم  یگر

 این هک ببهده  ه  با امروز بهایه . هسننتد 
 نه توا می چگونه را  اشتدی وست متریا 
سهون مهمان . کده  و خ خانه  اخلی  کورا
های تا پس لب این انت  همرا  ما با مط
  .باشه 
سه -1 سهون  ر چوبی های قد    کورا
 مدز   اخلی
 مهمان هاچوب که اسننت قرار اگر    
ست نظرتان شون ، شما خانه   هاآن که چه
 به زیبا  کوری یقدسننه یک ن ش  ر را

سهون   ظرن به بهاوری ؟  خانه  اخلی  کورا
ست خوبی ی ای   که من سه یک. ا  یقد

  اخلش که سا   حا  عهن  ر و زیبا چوبی
  هایوسنننهله اقسنننام و انواع با توان می

شه  مطمئن. شو  پر  کوری  نای وقتی با
 ر یگ بهای  شنننما خانه به چوبی ویترین
 .بکده     آن از توانه نمی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 برای چوبی سننن دی لوورهننای-2

 مدز   اخلی  کوراسهون
   ستیک س ف با که  انه نمی اگر    

  توانه  می کده ، کارچه خو  نواختیک و
. بخواهه  کمک هاچوب از راحت خهلی

 را ها آن کده ، تههه چوبی لوور تع ا ی

  هاآن زیبایی از و بگذاری  کار س ف روی
یت ها ی  را لذ  ن  به کامال هاآن. ببر
   هد ، می بع  و عمق تانخانه هایس ف
   توانه می راحت خهلی که باشننه  مطمئن

  .کده  اعتما  هاآن به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سو ک -3 سهون  ر چوبی هاید    کورا
 مدز   اخلی
ندنن می هنناچوب       ن ش  ر توا

با هایکدسنننو  به و زی    ر فر مدحصنننر
 .شون  حاضر شما خانه  اخلی  کوراسهون
 حضننورشننان شننک بی که هایی کدسننو 
ش  یا تان. بو  خواه  ایمعجز    آیده که با

سو و صر  کد سهون بخش جلو  عدا    کورا
  .هستد  شما مدز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بی هننای قنناب -4 یبننا و چو   ر ز

  مدز   اخلی  کوراسهون
  قاب با ن ش خوش تابلوی یک    
   کوراسهون  ر حسابی توان می ه  چوبی
  هاچوب. کد  پا به غوغا شما خانه  اخلی

 گبزر هایم هاس و ابعا   ر نبای  حتما که
 هب تواند می ه  گاهی شون ،هگرفت کار به

سهون  ر ممکن شکل ترین باریک    کورا
 قسمتی با  عکس. کدد  ظهور خانه  اخلی

 نشننان شننما به را فروتن مسننعور خانه از
 را بهشننتر اطالعا  و هاعکس که  ه می

  مدز   کوراسننهون  ر گشننتی مطلب  ر
سعو   می یا گاری برنامه مجری فروتن، م
 .بخوانه  توانه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جر  قنناب -5 د بی هننایپ   ر چو

  مدز   اخلی  کوراسهون
ستای  ر       هاچوب باریک حضور را

 به توانمی خانه  اخلی  کوراسنننهون  ر
شار  ه  هاپدجر  قاب شکالی چه. کر  ا  ا
  چوبی قاب  ارای خانه هایپدجر  که  ار 

  ن ار  اشننکالی تدها نه من نظر از باشنند ؟
 این ه  آن و  ار  ه  بزرگی مزیت بلکه

  خاصنننهت  لهل به هاچوب که اسنننت
 زیا ی ح  تا تواند می خو  آکوسنننتهک

 خانه  اخل به صنن ا و سننر ورو  از مانع
 .شون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ن کوراسهو  ر چوبی کتابخانه یک -6
  مدز   اخلی
 یک حضور به راجع نظرتان    
  کوراسهون  ر چوبی باشکو  کتابخانه
 یمدد نظرتان گرا چهست؟ تانخانه  اخلی
 ا ب عکس به نگاهی کد می پهشدها  است

 به آن  ی ن از بع  هست  مطمئن بهان ازی ،
  .بکده     آن از توانه نمی راحتی
 

 رضوی خراسان – نيشاپور  منزل داخلی دکوراسيون در چوب حضور معجزه
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  تاس ماند ی جعبه ساز  کار این نتهجه
گی بننا کننه ت ف   ارش قوس هننایفرور
  ر . نهست رهاغا  رون نمای به شباهتبی

  چننوبننی هننایفننرورفننتننگننی ایننن  رون
  تاسش  کاشته غذایی مختلف محصو  

  خوش س دی“ ساز  این طراحان قو  به تا
 .آی  پ ی  ”مدظر 

حان دا این طرا د می ب   مر م که گوی
هان هایی  ر را خو  ناگ  روی و  یگر  ن
.  کددنن می حس روسنننتننایی هنناییتپننه

  ا لهن را نمایشگا   اخل  یگر هایقسمت
 نمایشننگاهی، فضنناهای طراح ریسننپا ،

 ش   سعی آن طراحی  ر و کر   طراحی
ضایی تا ش بازار یک به شبهه ف  ه  سرپو

سوی  غذا سرو کانترهای. شو ایجا  فران
شپزهسر و ش   واقع س ف این زیر  ر   اآ

 که  رفضننایی را مختلف مداطق غذاهای
مه برای طاقی»  سنننرو  ار  نام «چهز ه

 .کدد می
سمت برای تا ر  ر ر یف چد    هایق
ستش   تعبهه VIP بخش و ا اری    ر و ا

 با هک ان ساخته رستورانی قسمت با ترین
 نبالک  ر که خوشننبو گهاهانی از اسننتدا  

شته سایت این   مع نی آبهای با و ش  کا

. د کمی سرو و تههه را غذا شون می آبهاری
  وهایکد  کلهسنننا، غال ، انبارنگه اری

 مراکز و م رن بسننهار  براتوآری عسننل،
 همگی  رس، هایکالس و آزمایشننگاهی

  .ان  ش    ا   جا غرفه این  ر
 Licht Kunst نور طراحی استو یوی

Licht ، ایتننالهننایی، برننن  همکنناری بننا 
iGuzzini  گا  این هاینور مایشننن  را ن

 رقص مشننابه حرکتی که ان کر   طراحی
   ر رنگارنک هایپدل از اسنننتدا   با باله

 زیبایی و  ا   شکل را ساختمان ورو ی
 .ان  بخشه   غرفه این به خاصی
 

سهون  ر چوبی هایکدپوش -7    کورا
  خانه  اخلی
هارو این     دا   که ه  ز  از اسنننت
 شنن   به پارکت مثل چوبی هایکدپوش

ست، ش   زیا    توانه  می ه  شما بخ ا
سهونی ترفد  این از ستدا    کورا  و ده ک ا
  ه  بزنه ، نشننان  و تهر یک با ضننمن  ر

 و ببخشه  تان خانه به م رن حالی و حس
 خانه  اخلی  کوراسهون به را ها چوب ه 
  .بهاوری  تان

 
 
 
 
 
 
 
سهون  ر چوبی های مبلمان -1    کورا
  مدز   اخلی
  یننک کننامال تواندنن می هننا چوب    

ما معمولی حضنننور داو  ا نه  ر مت   خا
 قالب  ر تواند می مثال باشننند ، اشنننته
 متداو  هایطراحی با چوبی هایمبلمان
 این از اینمونه با  عکس. شننون  ظاهر

 را متداو  حا  عهن  ر و معمولی حضور
  . ه می نشان شما به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  کوراسهون  ر چوبی هایشلف -9
  مدز   اخلی
 از ترمعمولی توان می حتی هابچو    

 نآ به راجع قبل پاراگراف  ر که چهزی آن
 می ها آن. شون  ظاهر کر ی  صحبت
 یهدهس بر نشسته باشد  هاییشلف تواند 
 رو آن به رو این از را آن ظاهر تا  یوار
 عدصری شلف، که باش  یا تان. کدد 

 .است زیبا ایخانه برای کاربر ی
 
 
 
 
 
 
 

  چوبی تمام ایخانه  -11
 و ح  بی چوب به تانعالقه اگر    
 رامهن و صبا ماند  توانه می است وصف
  اشته چوبی تماما ایخانه و کده  عمل
 نگا  را خانه این از ایتکه هر. باشه 
 و ابعا  و ها رنگ  ر است، چوب کدیمی

 مطلب به سری توانه می مختلف اشکا 
 از لده یت رامهن، و صبا مدز   کوراسهون

 آشدا خانه این با بهشتر و نور و چوب
  شوی .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دانهچی تحریریه | آقازاده شمیم: نویسنده

 

 درمعماری چوب حضور نمونه
شگا  بدای سه نمای  یها شبکه از فران
  آن هایشکاف  ر که ش   ساخته چوبی
ها  توانمی .  کاشننننت غذایی موا  و گ

 از اکسنننپومهالن  ر رانسنننهف نمایشنننگا 
ستش   ساخته هاییچوب سط که ا  تو

تومنناتهننک بصنننور  و روبننا   برش ا
 و  ارقوس چوبی سنناختار این ان ،خور  
سط ای شبکه  XTU معماری شرکت تو

   ر که هاییشننبکه از. اسننتشنن   طراحی
 انواع پرورش برای شننن   تعبهه سننن ف

  اسنننتدا    ارویی گهاهان و سنننبزیجا 
 .شو می

 این اجرای و طراحی بننا نسننننهفرا
 و  تهر یک با مهالن اکسننپو  ر نمایشننگا 

 خالقهت و توانایی ه . اسننتز   نشننان
شورش  را چوبی هایساز  ساخت  ر ک
 غذایی غدی فرهدگ  ه  و  ا   نشنننان
سه شته عموم نمایش به را فران ستگذا   .ا

 این برای که شننعاری طریق این از ها آن
  مح ق را ن بو گرفته نظر  ر نمایشنننگا 

  یزن گ به  رزمهن، سال  تغذیه با: ان کر  
  .ببخشه  انرژی

 و لژننن ر انوک امر، این تح ق برای
 معماری شننرکت از  سننمازیر، نهکو س

XTU  بدا را مشننبک فضنناهای با ایسنناز 
شت امکان آن  ر که نها ن   قرار ا ن و کا
ستش   فراه  خور نی گهاهان  این  ر. ا

  مختلدی غذایی  محصننو  هافرورفتگی
 آویزان غرفه سننن ف از و شننن  کاشنننته

  . ان ش  
ن ، ماران از یکی لژ  سنننناز  این مع

 خواه می عمل این با فرانسننه: گوی می
   ر انگهز وحهر  سننمبلهک حرکت یک
 خوب چگونه و صننندعت فرهدگ، زمهده

  سنناخت با. بگذار  نمایش به را زیسننتن
  خواسننته  می نوازی چشنن  بدای چدهن

  محصنننو   تدوع همهشنننه برای باریک
  هفرانس سرزمهن فر  به مدحصر کشاورزی

 ار کشور  ر پخت قابل غذاییموا  سدت و
 .بگذاری  نمایش معرض به

صلی تهرهای شبک هایستون و ا  از م
خت چوب پایی کاج و صننندوبر  ر  ارو
ستحک تا استش  ساخته ش   لمهدهت  اما
 .باشد  سبک حا  عهن  ر و  ارا، را  زم
 
 امکانا  از اسنننتدا   با طراحی ته 

 هب که روبا  یک توسنننط و کامپهوتری
 هایرشب بو  کدتر  قابل  یجهتالی صور 
   ینب و  ا   چوب قطعا  به  قه ی بسهار

  تضنننمهن را ح اکثری کارآیی صنننور 
صر تمام و کر ن   ات ش گرفته نظر  ر عدا
  گرو  ریزی برنامه طبق و  رست چهز همه
 .برو  پهش



 

 

 

 

 

  

9 11 

سبز
ذ 

اغ
 ک

ول
ش ا

بخ
 

 

  رختننان ازجملننه گر و  رخننت    
 چوب از که شو می محسوب چد مدظور 

دا   آن ومهو  برگ ، ع  ی هایاسنننت   مت
 .گر  می

ملننه گر و  رخننت ج ختننان از   ر
 چوب از که شو می محسوب مدظور چد 

دا   آن ومهو  برگ ، ع  ی هایاسنننت   مت
  .گر  می

 شنننمالی رخنه  تمام  ر  رخت این
 و گهالن هایاسننتان  ر البرز کو  رشننته

 تا ساحل و جلگه از ، گلستان و مازن ران
  ریا سطح از متر۵۲۲  و هزار یک ارتداع
  .شو می  ی  
 این مهو  از جدگل، اسانکارشد گدته به
  خوراکی، مصننرف از گذشننته ،  رخت

 فراوانی صننندعتی و  ارویی موا  توانمی
 توجه آن به است  زم رو این از و ساخت
  .شو  بهشتری
سان از یکی شدا ش کار  جدگل اری ار
  جمهوری خبرگزاری بننا وگو  رگدننت
 گر و  رخت هایویژگی  ربار  اسننالمی

  وگر تهر  از پایه، تک  رخت این:  گدت
  ی   پراکد   صننور  به اغلب و اسننت

  .شو می
باسنننی مهث " هارع   تاکدون افزو : "م
 اسننتنشنن   گر ومشنناه   خالص جدگل
هل به ولی  و صننندعتی فراوان ارزش  ل

 ،ایران ن اط بهشننتر  ر از یرباز خوراکی،
  .ش می کاشته یهالقی مداطق  ر حتی

مه وی   اسنننت  رختی گر و:  ا  ا ا
  ار   کد ی رش  که عمهق باریشه نورپسد 

 روش بهترین و کدنن می عمر زیننا  ولی
 فصل  ر پهون  سپس و بذر را  از آن تکثهر
  .است بهار و پایهز

سی ش  مهارعبا  از  رخت، این: یا آور
   ر و شو می محسوب مده  بسهار  رختان
ست، ست و برگ تده، شاخه، پو  زسب پو

JUGLANDINE نام به ایما   آن مهو   

  رنگرزی  ر که  ار  وجو ( جاگالن ین)
  . ار  فراوانی مصرف
 جدگل اری ارشنن  کارشننداس این    
 ازروغن سننرشننار مغزگر و:کر  تصننریح
 و مشنننخص آن، چوب -برون اسننننت
  ، آن چوب  رون و ارزش ک  و زر رنگ
  پرن ش و جالپذیر و سنندگهن و سننخت

ست   ، کاری مدبت ، سازیروکش  ر و ا
  ، ظروف سنناخت نهمچده و سننازیمبل

  . ار  زیا ی ارزش
هل به: کر  تاکه  وی یا  ارزش  ل  ز
 به ویژ  به آن زیا  صا را  و گر و چوب
  اخلی، مصرف طور همهن و ایتالها کشور
 سال  و سا  کهن گر وی  رختان اغلب
  .است رفته بهن از ایران شما  هایجدگل
هارعباسنننی، گدته به   ر اکدون ه  م
ص ۶ ح و   ها  رجدگل که تانیاز رخ  ر

صاص گر  ،می قطع شما  هایباغ و  اخت
  . ار  گر و  رخت به

ص ۱  ح و   ر بدابرآمار،   و تع ا   ر
 گر و را شننما   رختان حج   رصنن  ۴

  . ه می تشکهل
  وجو  با که  ه می نشنننان آمار این
سهاری قطع  زهدو گر و، قطور  رختان از ب
شان هک  رخت ازاین هاییپایه ه   از قطر
 اش ب بهشتر شما  هایجدگل مهانگهن ح 

  .گر  می یافت
  هاجدگل سازمان کارشداسان از یکی    

 این  ربار  کشنننور آبخهز اری و مراتع ،
خت نا به  ر دت ایر داطق  ر گر و: گ  م
 و آب و کد می رشننن  خوبی به معت  
  .پسد  نمی را خشک و سر  خهلی هوای
 مغز  ر: ا   ا امه "بو اغی عهسنننی"
B گرو  هایویتامهن گر و A ویتامهن و   

 ترینغدی از آن نارس مهو  و  ار  وجو 
  .استC ویتامهن مدابع

ضافه وی صار : کر  ا  هایبرگ آبی ع
ست،"جوگلون"وجو  از عاری که گر و   ا

 و باکتری ضننن  قوی بسنننهار خاصنننهت
  . ار  ض مهکروب

دتننه بننه غز او گ م   برای گر و از
 از پس و شننو می اسننتدا   هریگروغن
 اسنننت م وی که آن کدجاله گهری،روغن
  مصننرف طهور و گاوشننهری ت ویت برای
  .گر  می

 و هاجدگل سننازمان کارشننداس این
 وچهن کر  رهایکشو  ر: کر  اضافه مراتع

  سازیخون و خون تصدهه گر وبرای مغز ،
 حدجر  و ریه بهماریهای معالجه برای و

  .شو می استدا  
دتننه بننه غی گ هو  ، بو ا  را گر و م
 رفع و ومع   کلهه تحریک برای همچدهن

  معت  ن  برخی و کدد می مصرف مع    ر 
شکهل مانع گر و مغز که س سدگ ت  ه رکه

  .شو می کلهه و صدرا
 گر و خور ن  ر افراط: کر  تاکه  وی
 به  ر هان، زخ  وایجا  هالوز  ورم باعث
  .  گرمی مستع  افرا   ر ویژ 

شداس  و مراتع ها، جدگل سازمان کار
شور آبخهز اری صار : افزو  ک ست ع  پو

  بر با ش ن پخته از پس گر و مهو  سبز
  .است مده  حلق عضال  ورم برای انار،

  مهو  سننبز پوسننت آب:گدت بو اغی
شوی و زخ  الهتام برای گر و ست  و آن ش
ستی هایبهماری  رمان  قارچ و اگزما و پو
  .است مداسب
   رختان: گوید می کارشنننداسنننان    

د مدظور ، د  چ  با ایمهو  که گر و، مان
صرف  ضمن  ارن ، صدعتی و خوراکی م
یدننای یر ن ش ا ظهر ،  رختننان سننننا  ن
ضای ، سازیاکسهژن   اک،خ تثبهت سبز، ف

 حدظ به کمک و زیسننتیتدوع گسننترش
 برای  رآم ی مدبع اکوسننهسننت ، پای اری
  .گر  می محسوب نهز محلی ساکدان
شت چون ، آنان اعت ا  به   رخت سر
 خالص هایتو   که اسننتنحوی به گر و

   ر کاشت مداسب بهشتر  ه ،نمی تشکهل
  رمدظ حدظ به ه  تا است روستاها حاشهه
گل مک جد د  ک دا   ه  و ک  هایاسنننت

کی عتی و خورا .  گر   مدظور آن صننند
سعت شما  هایجدگل   مهلهون۲/۸۵  باو
 گونه۱۲۲ و تی رخ گونه۰۲   ارای هکتار

 .است ای رختچه
 

 شمال هایجنگل در گردو درخت وضعيت به نگاهی
 شیشم درخت

ش  همچون گهاهی هایگونه      ر شه
  خطران راض  ر سهستان باهوکال  مدط ه
ستد  ش .ه ست  رختی(  جک) یا شه  اب ا

سهار پوشش تاج شه و ضعهف ب  بزس همه
 از.  مهشننو  بالغ متر 25 به ارتداعش که

ستزایی طریق شه ج   رغ  علی ساقه و ری
سته تخریب و خاک بو ن ف هر س توان   تا

 و متداوب برگهایش. کد  م اومت تاکدون
 نوک با برگچه پدج  ارای و است ای شانه

شه   شت و تهز ک ست خزی پ   گلهایش. ا
ست سده  و وچکک شکل ای پروانه  و ا

 . است گرفته قرار ای خوشه آذین گل  ر
   ر شننهشنن   رخت. مهباشنن  نهام آن مهو 
 و آب برابر  ر ه  و خاک خشننکی برابر

  ه  آب کدار  ر و اسننت بر بار رطوبت
 و زیا  آن رشنن  سننرعت. مهروی  بخوبی
 و سننده  رنگ به سنناقه خارجی پوسننت
ست قهوای  اخلی چوب صلگل هی. ا :  ف
ها د و خر ا   ر گل  بذر آذر  ر مهرسننن

شار مداطق. مه هد  شرق از انت    ر زمهن م
 . است افغانستان و هد 

– پاکسننتان سننرحه تدگ  ر  ر ایران
 از متر 1211-911 ارتداع  ر بشننناگر 

شمه کدار و  رها ته –  ریا سطح  و ها چ
 این محلی نام. روی می آب جریان مسننهر
 تدگ  ر و است شهش  فارسی  ر  رخت
 و  جک آنرا جهرفت  ر و رقاء آنرا سرحه

  سننهسننو آنرا عربی وبه سننهسننو آبا ان  ر
 اثر  ر  رخت این چوب. گوید می ساس 
 خمه   مختلف صننورتهای به  ا ن بخار

  لصه وقابل ارتجاع قابل چوبش ، مهشو 
   ر. باش می توجه مور  نجاری  ر و است
 هب چوبی تختخواب های پایه و سازی مبل
ستدا    ار  که زیبایی هرظا و  وام علت  ا
سدانه اما. شو  می  یب قطع به توجه با متا
 است هایی گونه از یکی   رخت این رویه
 .است ش   روبرو ان راض خطر با که

 

 
 
 
 
 

  (Fagacea) خانوا   نام ( (Fagusorientalisعل  نام
 .رس  می متر35 تا آن ارتداع که قامت بلد  است  رختی راش
  ر  ریا سننطح از متر 2211 تا 611 ارتداع  ر  رخت این

 ایآسه بومی.  ار  رویش گرگان تا آستارا از ایران شما  جدگلهای
 و بو   وسننهلد ریک صنناف یا تده  ارای و( قد از و ایران) مهانه
 . ار  بسهار مصرف چوبی صدایع  ر که صدعتی آن چوب

  فد قه آن مهو  و ما   و نر گلهای  ارای و پایه یک است گهاهی
 .است ال اع   مثلث هرمی

 می انجام  رخت خو  افشننانی بذر با و طبهعی آن زا آوری
ست رار از پس نهالها. گهر   هب ا ریم  رختان پدا  و سایه زیر  ر ا
 ارتداع به راش نها  ایدکه از پس. نماید  می نمو و رش  زمان مرور
 های ایهپ بایستی باش  ن اشته نور به نهازی  یگر و رسه  نظر مور 

ها به  هی نور از که ما ری هال حذف می جلوگهری ن د ، مای   ن
 . کد  می توله  فراوان بذر یکبار سا  پدج هر  رخت این.گر  

 : شداسایی وروش ظاهری خواص
 کرم رنگ به و نامشخص  رون راش چوب ظاهری خواص از
 ولیط م اطع  ر نتهجه  ر و فشر   سالهانه  وایر.است قرمز به مایل
شخص بهش و ک  خطوط  ارای شی م ست آن از نا  بارزترین از. ا

ش طولی م اطع  ر چوبی های پر  به بتوان شای  خصوصها    ار ا
سی م طع  ر و گسپرم به شعاعی م طع  ر که کر      وک به مما

شو   ی   قرمز های لکه صور  به ها پر  این و معروفد   چه. مه
 به که چرا مهشون  محسوب عهب زیبا های پرمگس این گاهی بسا

 .مهشون  سها  کاری رنگ از پس چوب بخشهای این نجاران ع ه  
  اومم ت ریبا و همگن بافتی  ارای و سدگهن نهمه چوبی راش گونه
  .قارچهاست و حشرا  برابر  ر

  هاقرارگرفته قارچ حمله  رمعرض که راش ازچوب ای نمونه
 :است
 
 
 
  

 :راش کاربر چوب
  وتجاری عمومی برمصارف عالو  راش  رخت چوبی مصارف

 و خوب های تده از چوبی  رصدایع. است روستایی مصارف ا اری
ستدا   چوبی روکش توله  جهت آن سهلد ریک  ر  و گر   می ا
ستاها  و ستون و تهر و پدجر  و  ر ساختن برای آن چوب از رو
  پاور  و گهوار  و( کتل) چوبی وکدشننهای محلی های چهارپایه

 .نمو ن  می استدا   ق ی   ر محلی های

 درایران انقراض درحال گونه دو معرفی

 
 راش

http://www.google.com/url?url=http://elme-choob.blogfa.com/category/4&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LOJIVLeIBs2p7AaK9YCgDw&ved=0CCYQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFvP3TWsr47mhCOfl0WPBwHDy7ASA
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شرکت بازرگانی  سرمایه گذار اولهه : 
 پایور ) و ا  سابق (. 

خری  تجههرا  توله  : بصور   ست 
  وم از کشور آلمان،سوئهس واتریش . 

 

 

 

 

 

 1369سنننا   واگذاری سنننهام :  ر 
صدعت  %61بمهزان ح و   سهام به بانک 

و مع ن واگذار و طی چد  مرحله سنننهام 
سنننا   رسنننه  .  ر %95بانک به ح و  

سهامی  1375 سابق )  شرکت از و ا   نام 
خاصی ( به نام شرکت صدایع کاغذ سازی 
فت و  ر  یا عام ( تغههر  هامی  کاو  ) سننن
ها ار  همهن سنننا  نهز  ر بورس اوراق ب
تهران پذیرفته شننن  و سنننهام آن از بانک 
صدعت و مع ن به سازمان تامهن اجتماعی 

 انت ا  یافت.

 نوع شرکت : سهامی عام .

  1367تاسهس : سا   

نام اولهه شرکت : صدایع کاغذ سازی   
 و ا  .

ه  انواع کاغذ    مدظور از اح اث : تول
بسته بد ی قهو  ای و سده  از کاغذ باطله 

 و همچدهن م وای صدعتی فشر   

شرکت کاغذ سازی کاو   ر ابت ا با نام 
سا   سازی و ا   ر   1367صدایع کاغذ 

که  بصننور  سننهامی عام اح اث گر ی 
سط  سا   ر  سرمایه گذاری اولهه آن تو

 و صدعت بانک %61 ح و  بمهزان 1369
 چد  طی بانک سنننهام افزایش و مع ن
تغههرنام شرکت به  و %95 ح و  تا مرحله

نام شننرکت صنندایع کاغذ سننازی کاو  به 
 1375صننور  سننهامی خاص  ر سننا  

  سننهامی از شننرکت  شننخصننهت ح وقی
 و .ستا یافته تب یل عام سهامی به خاص

 بها ار اوراق بورس  ر سنننا  همهن  ر
 بانک از آن سننهام و شنن  پذیرفته تهران
  اجتماعی تامهن سازمان به مع ن و صدعت
 . یافت انت ا 

اسااتقرار نمام مشااارکت در  87سااال 
 سازمان

استقرار سیستم مدیریت کیفیت  87سال 
  ISO9002:1994بر مبنای استاندارد 

ست 78سال  سی صب و راه اندازی  م ن
 تصفیه پساب صنعتی

استقرار سیستم مدیریت زیست  78سال 
ندارد  تا نای اسااا ب م بر  طی  ی ح م

ISO14001:1996 

ستم مدیریت کیفیت  78سال  سی ارتقای 
 0888به ویرایش 

ستم های  70سال  سی سازی  یکپارچه 
ستم های  سی مدیریتی حفظ و نگهداری 
جاری افشایش  تا ساااال  مدیریتی فوق 

ضر  ظرفیت تولید به طوریکه در حال حا
 بیش از ظرفیت اسمی تولید می شود .

 5تدوین برنامه اسااتراتکی   78سااال 
 ساله شرکت

یابی  78ساااال  اجرای اولین خودارز
  EFQMبراساس مدل تعالی 

های بهبود و  78ساااال  مه  نا تعریف بر
اجرای فاز اول برنامه ها کنترل و کاهش 
مصرف انرژی فعالیت و توسعه صادرات 

ی سااالهای اخیر که کاغذ بسااته بندی ط
صادرات کاغذهای فوق  شترین حجم  بی
در ایران مربوط به کاغذ ساااازی کاوه 

 بوده است.

سابق (  شرکت بازرگانی پایور ) و ا  
شهن آ    ست  وم از کشور  با خری  ما
آلمان ، سننوئهس و اتریش صننور  گرفته 

 است .

شرکت صدایع کاغذ سازی کاو  توله  
بد ی قهو  ای کدد   انواع کاغذهای بسننته 

سده  از موا  بازیافتی )  یدر و فلوتهگ  و 
شرکت  ش . محصو   توله ی این  ( مهبا
سته بد ی و توله   صرف  ر مدابع ب مور  م
ورق کارتن و م وا مهباشنن  . کاغذ سننازی 

سالهانه  2کاو   ارای  خط توله  با ظرفهت 
ه ی  00333 ماژ تول که گر باشننن   تن مه

 رب گرم 103تننا  112محصننننو   
 و متر سننانتی 03 عرض ح اقل مترمربع
 .مهباش  متر سانتی 033 عرض ح اکثر

های  مه  دا کت  ارای گواهه این شنننر
هت ایزو  جامع کهد یت  م یر ن ار   تا اسننن

و اسننتان ار  زیسننت محهطی ایزو  1331
 مهباش . 10333

 یا وداد قدیمکاغذ سازی کاوه 
 ورتص که باشد  کسانی ه  هدوز شای 

سهای کدد  سکدا  پولی شبکه  ر موجو  ا
 چاپ و تههه کشور از خارج  ر کشورمان

  اکدون که ایدسننت واقعهت اما. شننون  می
 ب ست ایرانی گر ش  ر اسکداسهای همه
 می چاپ و تههه ایرانی ان یشنننه و توانا
 سرمایه این م ابل  ر ما وظهده حا . شو 
 چهست؟ ملی

سکداس اهمهت ستدا   چگونگی و ا   ا
 ملی سرمایه و ثرو  یک عدوان به آن، از
سی بر شه   ک ست پو   شپه سالها از. نه

 اییه بررسی کشورطی اقتصا ی و نمسئ
  اسنندا  کاغذ توله  کارخانه تاسننهس لزوم
 هزیده  ر جویی صرفه مدظور به را بها ار
سکداس کاغذ توله  های  اوراق سایر و ا
  پس امروز .  ا ن  قرار تایه  مور  را بها ار

  ه تول کارخانه پهگهری، و تالش سننالها از

سدا  کاغذ سکداس، کاغذ بها ار، ا  چک، ا
  اخل  ر را. . .  و پاسننپور  صنندحا 

 سننوی به بزرگی گام این و نمو   توله 
ست ال  خو کدایی، ستگی ع م و ا   ر  واب

  .باش  می بها ار اوراق توله  زمهده
سازی  صدعت، یک بر عالو  کاغننننذ

  آور ن  ر حرکت بنننه تدها. است هدر یک
شهن ست کافننننی آ   ما   هر  ر بلکه نه
 ارافز سخت و فزارا نرم  ر تغههرا  لحظه

 به اً،ذات که کر  تب یل محصولی به بای  را
  پهون  زیرا اسننت تغههر  رحا   ائ  طور
 مختلف شننرایط  ر آنها چه مان و الهاف
  اختس صدعت. است تغههر و تعریف قابل
 از تر پهچه   مراتب به اسنننکداس کاغذ
  محصننو   ب هه و تحریر و چاپ کاغذ
شابه ش  می م سئله او   رجه  ر زیرا با  م
  رجه  ر و است مطرح کشور ملی امدهت

ستان ار های حدظ  وم سهاری ا  برای که ب
 باشنن  می مالک شنن   تعریف کاغذ این

ستان ار ها مرز  ر چدانچه  نمائه  حرکت ا
 سننازنننننن   ما که گدت خواهه  غرور با

  خنننارافت که هسته  استراتژیکی محصنننو 
نه تکناب برای را ملی  خ ا.  ار  همنرا  ب
 را فرصنننت این که کده  می شنننکر را

  .است کر   نصهبمان
  طرح اجرایی اه اف
 و صدعتی خو کدایی سوی به حرکت

  وابستگی قطع
  دیف  انش ارت ای و تکدولوژی انت ا 
   اخلی مدابع و امکانا  از وری بهر 
  ارزی جویی صرفه
  اسکداسهای و بها ار اوراق توله  امدهت

  کشور رایج
 مول  اشتغا  ایجا 

 

 بهادار اسناد کاغذ توليد کارخانه تکاب

شرکت پهشگامان صدعت کاغذ بعدوان 
یکی از پروژ  های بزرگ توله  محصو   

با موضوع توله  انواع کاغذ  سلولزی کشور
سالهانه قریب  سته بد ی و ظرفهت توله   ب

کهلومتری  07هزار تن  رسننننا   ر  13
تهران  رمدط ه زرن یه سنناو   رمسنناحتی 

 . استهکتار اح اث گر ی   27ح و  

 : گذاری سرمایه

شگامان شرکت   یورو مهلهون 00 با په
 با و ریا  مهلهار  چهارصننن  بر بالغ و

  احنن اث تجننار  کبنناننن مشننننارکننت
 . استگر ی  

  براسننناس پروژ  این آ   ماشنننهن
 از باترکهبی و اروپا روز تکدولوژی آخرین

شورهای معتبر شرکتهای   ، مانآل ، ایتالها ک
  ی تحر  راوج و انتخاب فرانسه و انگلهس

تحننا یننه  توسنننط و خرینن اری اروپننا ا
 . استگر ی   نصب  اخلی متخصصهن

ساس  یثبت هسرمای افزایش آخرین برا
  شنننرکت سنننرمایه ، رسنننمی  رروزنامه

  ریا  مهلهار  سنننه و پدجا  و  ویسنننت
 .مهباش 

 

ست کارخانه این توله ا  انواع   عبارت
 : از

  یدر تست کاغذ -

  یدر کرافت کاغذ -

 تاپ وایت کاغذ -

 فلوتهدگ کاغذ -

  یدر کاغذ -

ست ذکر قابل)  ستدا   ب لهل که ا  زا ا
  یتاولو ، امان رپهشگ اروپا روز تکدولوژی

) کارتن رویی  یه کاغذهای ارائه توله 
ش ( تاپ وایت و PSK برن   حتی تا مهبا

صو  باتوله  ا مکان  طلوبم باکهدهت مح
  ارز ازخروج و شننن   وار ا  جایگزین
 (. آی  بعمل جلوگهری

 

 شرکت پيشگامان صنعت
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  نظهر مختلف   یل به قاجار  ور   ر
 که مدافعی سر بر انگلهس و روسهه رقابت

شتد  ایران  ر  دایتیک بی و لهاقتی بی و  ا
سازی صدعت  وقت،  ولت   رون ی کاغذ
 .استن اشته
ضا سلطدت زمان  ر   کاغذ نهز خان ر
شور از نهاز مور  سهه، های ک   سوئ ،  رو
 .ش می خری اری رومانی و آلمان

  کارخانه یک اح اث برای شکوشننن
  یافت ا امه بهش و ک  ایران  ر کاغذسازی

  م  ما  شمسی هجری ۲۱۴۴ سا   ر تا
سازی کارخانه اولهن ایجا   مدظور به کاغذ
 زا اسننتدا   با تحریر و چاپ کاغذ توله 
 هب خوزسننتان تپه هدت  ر نهشننکر تداله

 و گشننت فراه  روز  ر تن ۲۲۲ ظرفهت
 سننا   ر رسپا کاغذ شننرکت انجام سننر
 .ش  تاسهس شمسی هجری ۲۱۴۶
 هزار ۱۵ اولهه ظرفهت با شننرکت این

 و کر  کار به آغاز ۲۱۴۰ سا   ر کاغذ تن
 کاغذ تن ۲۱۱۲۲ توله  به سنننا  این  ر

 .یافت ست تحریر و چاپ
  کارخانه ترین بزرگ  ،۲۱۵۱ سا   ر

 صنندایع مجتمع نام به ایران کاغذسننازی

  کتمشنننار با(چوکا)ایران کاغذ و چوب
ص  ۶۲)صدایع وزار    وزار (سهام  ر

شاورزی ستایی عمران و ک ص  ۴۲)رو    ر
 شهر رضوان جا   شش کهلومتر  ر(سهام

 ۲۱۵۷ سا   ر و ش  گذاری بدهان تالش به
 .کر  آغاز را خو  کار

  کارخانه این تعطهلی  ور  یک از پس
 ۲۱۶۲ سا  از  ان الب، از پس  وران  ر

 را  رایب ای ش   ریزی برنامه های تالش
 با و شنن  آغاز کاغذ توله   وبار  ان ازی
 ملی صنندایع سننازمان به کارخانه تحویل
 بار به ها تالش این  ،۲۱۶۴ سا   ر ایران

 .ش  آغاز کارخانه این فعالهت و نشست
  عدوان تحننت  یگری مرکز بعنن هننا

   ر مازن ران کاغذ و چوب صدایع شرکت
  اکدون ه  که ش  ان ازی را  ۲۱۷۶ سا 
 با ایران  ر کاغذ کدد   توله  عدوان به نهز

  تن ۰۲۲۲۲ شننامل) تن ۲۷۵۲۲۲ ظرفهت
 ۸۵۲۲۲ و تحریر و چاپ و روزنامه کاغذ
 . ار  فعالهت( فلوتهدگ کاغذ تن

  کاغذ و چوب صدایع کارخانه اح اث
 وجو  و اخهر های سنننا   ر مازن ران

 به نهاز ...   فهبر،  نئوپان، نظهر کارخانجاتی

.  اسننت ا   افزایش زرو به روز را چوب
 از رکمت کشورمان چوب توله  اصلی مدبع
 شنننما  های جدگل هکتار مهلهون یک

  آن از توجهی قابل  رص  که است کشور
 مخروبه نهمه و مخروبه وضننعهت  ارای
ست   ابعمد بای  ناگزیر شرایطی چدهن  ر. ا

  زینجایگ بتوان  تا کر  جستجو را  یگری
  فشار و شو  کشور شما  بومی های گونه
.   ه  کاهش را طبهعی های جدگل به وار  
 موا  بخش ترین مه  باطله م وای و کاغذ
 تشننکهل کاغذسننازی صنندعت  ر را اولهه
 ایبر اقتصا ی نظر از باطله کاغذ.  هد می

 ای ویژ  اهمهت از کاغذسننازی صنندعت
ست برخور ار  حدظ  ر ایعم   ن ش و ا

  رختان قطع از جلوگهری و زیست محهط
  اغلب  ر. کد می ایدا اولهه موا  وانعد به

 کاغذ خمهر از کاغذسننازی های کارخانه
 ههته خمهر از بخشنننی عدوان به بازیافتی
 اسننتدا   م وا و کاغذ توله  برای شنن  

 موعمج از نهمی از بهش مثا  برای. کدد می
  کاغذسازی صدعت  ر استدا   مور  الهاف

  بازیافتی و باطله های کاغذ را انگلسننتان
 . هد می شکهلت

 

 معاصر دوران در سازی کاغذ صنعت

 
باً تمام اخبار و اطالعا  زمانه ای که ت ری

 ر فضننناهای مجازی به صنننور  رایگان 
شو ، تصمه  گرفتد  تا به انتشار عرضه می
شننان را های چاپی پایان و فعالهتنسننخه

 . ه  هف ط  ر فضای مجازی ا ام

، ق می بو  که رتصننمه  به ع م انتشننا
ت ریباً همه از بر اشنننتن آن واهمه  ارن . 
ته  انتشارا  روزنامه اید یپد نت با نگاهی 

برای حذف  (BBC)سننیبیبه تصننمه  بی
ضای  BBC3 کانا  و ا امه فعالهت آن  ر ف

ان شه ع م انتشار روزنامهبمجازی، تصمه  
 .گرفتد 

متهاز روزنامه اوگهدی لب و، صننناحب ا
ای با گار ین  ر اید یپد نت  ر مصننناحبه

پاسخ به این سوا  که چرا تصمه  به ع م 
ست، می شار این روزنامه گرفته ا  : گویانت

سوا  نبای  این باش  که چرا ما این کار را 
جام  ا   کار را ان هه این  که چرا ب  ای ، بل
شر انجام نمی ضای مطبوعا  و ن  هد ؟ ف

حا  تغههر مه   ر  اسنننت و بهشنننتر از ه
مه نا گان روز د  جا  این خوان مل ای عا ها 

ستد ؛ آنها به ما اثابت کر ن  که  تغههرا  ه
 .آید   متعلق به  نهای  یجهتا  است

ر گهاز طرفی  ر ایران نهز حضور چش 
های اجتماعی و انتشنننار مر م  ر شنننبکه

اخبار  ر این فضاها که بعضاً نا رست نهز 
برخی از اسنناته  و هسننتد ، باعث شنن  تا 

کارشننداسننان ارتباطا  و رسننانه به آید   
 .ها شک کدد ها و روزنامهخبرگزاری

ریهس  فتر  -فرمحمنن  سنننلطننانی
نه مه ریزی رسننننا نا عا  و بر طال  -هام

های اجتماعی هووی گوی : امروز شبکهمی
گا  خبرگزاری ی  این ن با د ؛  ها هسنننت

سپس  ی  که  شت و  خطرناک را  رنظر  ا
توان انجام شنننرایطی چه کار می  ر چدهن

تا خبرگزاری یت و  ا   ما  ر اولو های 
د  و عمرشننننان  مان باقی ب یک  جه   ر

 .تر شو طو نی

های اجتماعی، او حضنننور  ر شنننبکه
صویری و تههه فهل را  های ان ازی بخش ت

های خبری و ارسننا  آنها به روی شننبکه
کارهای  ها از جمله رااجتماعی و سنننایت

 ان  ها میخبرگزاری ش ن عمر ترطو نی
و معت   اسننت: هر روز از تع ا  مخاطبان 

ها کاسنننته و بر تع ا  مخاطبان خبرگزاری
شو ؛ حتی های اجتماعی افزو   میشبکه
کهبهدی میپهش ع  از شنننب های شنننو  ب

 .های  یگری ه  بهاید اجتماعی رسانه

طانی مهسنننل نا بار  روز ها حتی فر  ر
 .ر تر  انگاهی مدط ی

ی تعطهلی ب ون وقده وقتی از او  ربار 
های آن  م  ها ه  و پ یام ع عا   ر ا مطبو

سا شو ، میسوا  می ها پهش گوی : اگر 
شنن  اشننار  این مصنناحبه با من انجام می

ه  می یام ع ی   ر ا با عا   که مطبو کر م 
حتما باز باشننند  و حتما به فعالهت خو  

گر گوی  شننای   یا امه ب هد  اما امروز می
ضنننرور  و نگنناهی کننه قبال مبدی بر 

ای ، وجو  ها  اشنننتهی روزنامهرگهشنننکل
 .ن اشته باش 

هان می مه ایدگونه ب د : حا  او  ر ا ا ک
جایگزین و هوویی برای  عا   که مطبو
ست که روزنامه  صراری ا خو   ارن ، چه ا

 چاپ شو  و  ور ریخته شو ؟

علی طرفی  بر قنناضنننیاز  ک  –زا   ا
خطر افتا ن به با - اسننناب هب نگارروزنامه

هننا  ر آیدنن   مخننالف و عمر خبرگزاری
شبکه صالً به  ست: ا های اجتماعی معت   ا

توان اعتما  کر . بسنننهاری از اخباری نمی
که کار میکه  ر این شنننب ن  را ها  شنننو

هننا مدتشنننر کر ؛ توان  ر خبرگزارینمی
  ه  برای آگاهی،فضننای مجازی جان می

که ببهده   ، برایاسنننت فوری و خوب اید
فالن خواند   یا فالن هدرپهشنننه چه کر   
ضوعا  تاثهرگذار  ست ولی چون این مو ا

 .شون نهستد ، زو  فراموش می

 سترسی همگان به »او که معت   است
فضای مجازی، یک حسن عظه  محسوب 

گوی :  ر واقع  ر همهن زمهده می« شو می
امروز هر کسی یک گوشی هوشمد   ار ، 

به  یک خبرگزار خو ش میبه نو ن   توا
قا  مه ان تحریر  دا ثا  ات باشننن ؛ برای م
مصنننر یا بحران پداهجویان را همهن مر م 

نه خبرگزاری ن   های عا ی مدتشنننر کر 

هننا بتواندنن  از این مطرح؛ اگر خبرگزاری
و  تواند  بماند امتهازا  اسننتدا   کدد ، می

 .ا امه  هد 

م یر آموزش  -حسنننن نمک وسنننت 
شهریه»روزنامه  ست  -« م با »که معت   ا

که مل شنننب عا ماعی و وجو  ت های اجت
های رسنننمی با یک یگر، مهان آنها رسنننانه
، بننا اظهننارا  «هننایی وجو   ار تدنناو 

سان حوز  ارتباطا  مبدی بر  شدا برخی کار
مر های اجتماعی، عایدکه با پهشرفت شبکه

ها  ر آید   کوتا  خواه  شننن ، خبرگزاری
 : اسنناسنناً جدس گویمخالف اسننت و می

که ماعی از خبرگزاریشنننب ها های اجت
که برخی می داو  اسننننت؛ اید د  مت گوی

ها و های اجتماعی جای خبرگزاریشننبکه
ای و تخصننصننی را  ر های حرفهروزنامه

آید   خواه  گرفت، اسنناسنناً ناشننی از نا 
 .ها با این  و فضا استآشدایی آن

او معت   اسننت: اسنناسنناً قرار نهسننت 
شبکه شهرون ی که ضو  های اجتماعی ع

نگاری را های روزنامهاسننت، الزاما مهار 
هاموز ؛ هر شنننهرون ی  ر شنننبکه های ب

ته حق  ار   ماعی  وسنننت  ار  و الب اجت
شهو  و با  صی خو  را به هر  شخ نظرا  
هر کسنننی که  وسنننت  ار  به اشنننتراک 

مه نا که روز حالی  گذار ؛  ر  گاران ب ن
ان ای مخاطبعدوان متخصننصننانی حرفهبه

 هدنن  و بنناینن  بننه بزرگتری مطلننب می
نگاری تسنننلط و باور های روزنامهتکدهک

 . اشته باشد 

شبکه های اجتماعی و ظهور و حضور 
ترش روز نالین گسننن فزون فضننننای آ ا

است که بسهاری از اهالی رسانه  موضوعی
اسنننت؛  ر این مهان گروهی را نگران کر  

، ان از فعا ن این عرصه به این موج پهوسته
ش   ان ، برخی م ابل گروهی با آن همگام 

ستا   سهر ان  و ع  آن ای ای ه  به همان م
هد .  شان ب ون ههچ تغههری ا امه میقبلی

ستی گرفته صمه   ر ان ، ایدکه ک ام گرو  ت
ست که  ر آید   ای نه چد ان  ور سوالی ا

 .زمان به آن پاسخ خواه   ا 

 

افزون فضننای زپهشننرفت سننریع و رو
توان  رسنننانی، میمجازی  ر حوز  اطالع

ها یک ته ی  و شننای  برای برخی روزنامه
 شمار آی ه  یک فرصت به

سننرعت با ی انتشننار اخبار توسننط 
که ماعی و خبرگزاریشنننب ها و های اجت

حضننور پررنگ فضننای آنالین  ر زن گی 
 ر سنننراسنننر  نها اتداقی اسنننت که  مر م

خواسننته یا ناخواسننته بسننهاری از فعالهن 
عرصننه نشننر و مطبوعا  را با خو  همرا  

 .کد می

 ها وبه گزارش ایسدا، برخی از روزنامه
پذیرش این خبرگزاری با  ها  های بزرگ  ن

شبکه صور  همزمان  ر  های واقعهت، به 
ان  تا مخاطبانشان مجازی حضور په ا کر  

ه  که شننجاعتشننان را نگه  ارن . برخی 

سانه سهن  برای جمعی از اهالی ر قابل تح
شننان اسننت،  سننت از انتشننار روزنامه

بر اشننتد  تا کامل بر موج فضننای مجازی 
 .سوار شون 

 

 

 

 

 

به عدوان مثا ، چد ی پهش مسننوو ن 
د نت د یپ مه ای  (independent) روزنا

سه  هه ز طور رسمی اعالم کر ن  پس ابه
حضننور  ر عرصننه مطبوعا ، به انتشننار 
نسنننخه چاپی روزنامه خو  پایان خواهد  

شننان را  ر فضننای مجازی و ت ا  و فعاله
 ا ؛ اوگهدی به صور  آنالین ا امه خواهد 

 لب و

(Evgeny Lebedev)امتهاز ، صاحب
با این سننهاسننت »این روزنامه معت   اسننت

ای پای ار و همرا  با سننو  مالی برای آید  
 «.شان رق  خواهد  ز زنامهرو

د نت از سنننا   د پ مه ای  1916روزنا
ای روزانه  ر کشور مهال ی به عدوان نشریه

شمار  چاپی انگلهس آغاز به کار و آخرین 
شر کر ؛  2116ما  مارس  26خو  را  مدت

 31مسنننوو ن این روزنامه پس از تحمل 
 ایسا  ضرر مالی به خاطر انتشار روزنامه

ع ا  کمی به  برای ت که مدجر  از مخاطبان 
ح و   نه  طا  روزا خه  71141اب نسننن

گان میتخدهف شننن ، آن ه   ر  ار و رای

  هامرگ روزنامه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 16 

 
 چ

ش
بخ

م 
هار

P
ap

er
 

 

  

 هاییک ماشهن لکسوسی که از تکه
م وا ساخته ش    قه ا ماند  یک 

 کد !خو روهای معمولی کار می

مجله مهر: برای همه ما پهش آم   
اسننت که از وسننایل  ورریختدی خو  

 ر بخور بسازی ؛ اما اشهای ج ی  و به
 واریها خو روی سایدکه بتوانه  از آن

 بسازی ، شای  غهرممکن برس .

با   ۲۷۲۲حا   ر انگلهس فر ی 
یک  های  ورریختدی،  عه از م وا قط

ساخته است.  ر « لکسوس»خو روی 
این خو رو کننه بننا هدر اوریگننامی 
طراحی ش   است، بهشتر اجزای آن و 

ته حتی چرخ ها ه  از م وا سنننناخ
متر مهلی ۲۲این م واها ف ط  ان .شنن  

و توسننط  سننت و با ضننخامت  ارن  
 ان .چسب چوب کدار ه  قرار گرفته

 کند!این خودرو کاغذی واقعا حرکت می

اولننهن مشخصننه کاغننذهای اسننکداس 
بحننث امدهننت اسننکداس و اصننالت آن 
اسنننت . اهمهنننت و اصنننالت اسنننکداس 
رابطنننه کنننامال مسنننت همی بنننا امدهنننت 
اقتصننا ی و ملننی هننر کشننوری کننه آن را 
تولهن  منی کدن  خواهن   اشنت بدننابراین 
تمننام تولهنن  کددنن گان کاغننذ اسننکداس و 
بطننور کلننی اسنندا  بهننا ار  ر مدنناطق 

ختلف جهان سنعی منی کددن  از همنهن م
ابتننن ای کنننار، بحنننث امدهنننت کامنننل 
اسنننکداس را  ر نظنننر بگهرنننن  چنننون 
همانطور که می  انهن  اینن اسنکداس هنا 
هسننتد  کننه بننه پشننتوانه خزانننه چننرخ 
اقتصا ی کشنورها را بنه حرکنت  ر منی 
آورنننن  و  ر صنننور  عننن م رعاینننت 
مباحنننث امدهتنننی اسنننکداس اقتصنننا  

 خواه  بو .کشورها کامال آسهبپذیر 

ارتباط مسنت ه  اسنکداس بنا پشنتوانه 
خزانننه کشننورها یکننی از راهکارهننای 
 ولننت آلمننان بننرای شکسننت انگسننتان 
طی جدنگ جهنانی بنو  بنه صنورتی کنه 
آنها طنی جدنگ جهنانی قصن   اشنتد  از 
ایننن روش اقتصننا  انگلسننتان را بننه زانننو 
 ر آورننن . آلمننان هننا از ایننن خاصننهت 

خزانننه اسننکداس یعدننی اهمهننت پشننتوانه 
 ولننت  ر اعتبننارش اسننتدا   کر ننن  و 
اق ام به انتشنار اسنکداس هنای جعلنی و 
 ر واقنننع بننن ون پشنننتوانه کر نننن  و 
اسنننکداس هنننا را توسنننط افرا شنننان  ر 
بنننازار انگلسنننتان  وران جدنننگ خنننرج 
کر ننن  از آنجننا کننه پننو  بنن ون پشننتوانه 
بننه روننن  صننعو ی تننورم و  ر نهایننت 
فروپاشننی اقتصننا  کمننک مننی کدنن  پننو  

ی جعلننننی  ر بننننازار انگلسننننتان هننننا
مشکال  عم   ای ایجنا  کنر  تنا ایدکنه 
با خر  باننک مرکنزی انگلسنتان متوجنه 
مشننکل شنن  و جلننوی ایننن روننن  را 
گرفننت . پننس اهمهننت امدهننت اسننکداس 
هر کشور بنه ننوعی بنا امدهنت اقتصنا ی 

 بسننهار باینن  و  آن ارتبنناط مسننت ه   ار 
 .  شو   قت آن به

روزی بطننور کلننی اسننکداس هننای امنن
بننا ترکهبننی از کاغننذ، پدبننه یننا ترکهبننی از 

 کاغننذ و الهنناف کتننانی و پارچننه تولهنن  
مننی شننون  کننه  لهننل افننزو ن برخننی از 
مننوا  ینننا  شنن   بنننه کاغننذ  ر واقنننع 
بننا بر ن م اومننت کاغننذ اسننکداس  ر 
م ابننل انننواع فرسننایش هننا از جملننه 
رطوبننت اسننت اگرچننه  ر برخننی مننوار  
ایننن مننوا  بننه ضننریب امدهتننی کاغننذ 
اسننکداس کمننک مننی کدنن  امننا عمنن   
کمک آنها به طنو  عمنر مدهن  اسنکداس 
اسننت. بنن ون تر ینن  چدنن ین بننار پننهش 
آم   که پنو   اخنل جهبتنان را فرامنوش 
کننر   باشننه  و لباسننتان را  اخننل ماشننهن 
لبننناس شنننویی بهان ازیننن  و پنننس از 
شستشوی کامنل و هدگنام خشنک کنر ن 
لبنناس متوجننه  سننته ای اسننکداس کننه 

ر جهبتننان بنناقی ماننن   بنن ون تغههننر  
اسننت شنن   باشننه  ایننن اولننهن مننور  
تدننناو  کاغنننذ اسنننکداس بنننا کاغنننذ 
معمننولی اسننت کننه اسننتحکام کاغننذ 
اسننکداس  ر م ابننل فرسننایش و رطوبننت 

 کامال متداو  با کاغذ معمولی است.

همننانطور کننه گدتنننه شنن   کاغنننذ 
اسکداس عالو  بنر خمهنر کاغنذ ، الهناف 
 کتننان و گنناهی سننایر الهنناف نسنناجی را
همننرا   ار  امننا  ر برخننی از کشننورها از 
الهنناف  رخننت مننوز نهننز  ر تههننه کاغننذ 
اسنننکداس اسنننتدا   منننی شنننو  چنننون 
معت  ن  کنه الهناف چنوب  رخنت منوز 
باعننث زیبننایی کاغننذ و  ر عننهن حننا  
باعننث اسننتحکام بسننهار بننا ی کاغننذ 
اسکداس خواهن  شن  ، بنه هنر حنا  بنا 
موا  یا  ش   خمهنری بنرای تههنه کاغنذ 

آمننا   خواهنن  شنن  کننه ایننن  اسننکداس

خمهر باین  بنه صنور  ورقنه روی ننوار 
ن الننه هننایی وار   سننتگا  خشننک کننن 
شننو  امننا ایدجاسننت کننه مبحننث امدهننت 
اسننننکداس باینننن   رنظرباشنننن . روش 
ایدگونننه اسننت کننه خمهننر یننا  شنن   از 
 اخننل شننابلوهایی مخصننوص کننه قننبال 
تصننناویری روی انهنننا بنننا  سنننتگاههای 

سننی ان  تننراش بسننهار  قهننق معننروف بننه
سی حنک شن   تحنت فشنار روی ننوار 
ن الننه ریختننه مننی شننو  ایننن کننار باعننث 
می شو  کنه  ر ننواحی خاصنی از کاغنذ 
تولهنن ی الهاف،اشننکالی خنناص بننه خننو  
گرفتنننه کنننه  ر واقنننع شنننکل زمهدنننه 
اسننکداس را تولهنن  مننی کددنن  یننا بننه 
عبننار   یگننر ایننن خمهننر کاغننذ قبننل از 
خشننک شنن ن قالننب گهننری شنن   اسننت 

م بننرای اصننالت کاغننذ کننه اولننهن گننا
اسنکداس اسننت. بننه عدنوان مثننا   ربننار  

هنزار تومنانی راینج امنروزی  7اسکداس 
 ر ایران اگر بنه قسنمت بن ون چناپ آن 
،پنننس زمهدنننه سنننده  بدگریننن  عکنننس 
بدهانگننذار جمهننوری اسننالمی ایننران را 
خواههنن   ینن  کننه  ر واقننع همننان الهنناف 
منندظ  شنن   یننا قننالبگهری شنن   کاغننذ 

هدهن  اینن الهناف بنا هستد  که شنما منی ب
اسننتدا   از قالننب بننه صننور  تصننویری 
از امننام خمهدننی )ر ( منندظ  شنن   اننن  و 
بن ون هننهچ ننوع چنناپی  ر  اخنل کاغننذ 
اسننکداس شننکل گرفتننه اننن . امننا امدهننت 
اسکداس هدوز هن  تضنمهن نشن   اسنت 
بلکننه کارهننای بسننهار  یگننری باینن  روی 
ایننن خمهننر رطوبننت  ار انجننام شننو  تننا 

اپ بننه سننهلد رهای  ر نهایننت بننرای چنن
  ستگا  چاپ سپر   شو .

 

 کاغذهای اسکناس

البته  رون این خو رو برای ایدکه 
سهله ن لهه معمولی قا ر به  ماند  یک و
حرکت باشننن ، ف ط از م وا اسنننتدا   
تور  مو بر یننک  عالو   نشنننن   و 
هکی، یننک قنناب فو  ی و  لکترون ا
آلومهدهومی ه   ر آن بننه کننار رفتننه 

 است. 
مت زیرین این قاب فلزی  ر قسنن

 اتومبهل و زیر م واها پدهان ش   است.
توان  ماند  با ایدکه این خو رو می

ما  د ؛ ا کت ک نه فلزی خو  حر نمو
ضور  ر خهابان را ن ار  و به  اجاز  ح

سهله نظر می س  بهش از آنکه یک و ر
های ، یک اثر هدر  ن لهه به حسننناب ب

توان از آن  ر اوریگامی اسنننت که می
با مایشنننگا  برای  د ان ز ی  عالقهن م

 استدا   کر .
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شده   ضینمی  ان   ا های  یا نه. اما بع
بختی کالهی است که روی گوید  خوشمی

سر انسان است. ف ط کافی است که ان را 
 ی   و ارا   کدی تا. آن را  ر  ست بگهری 
اگر از آن  سته افرا  هسته  که به این گدته 

ی  و فکر می ن ار ه  خوشنننبختی باور  کد
ست که ف ط ع   کمی  ستثدایی ا صتی ا فر

برن . یا گدجی اسنننت که به از آن بهر  می
ها باز می شننو . بای  پای برخی ناگا  زیر 

به صراحت بگوی  که  ر رویا هسته . چرا 
 ان ، که هسنننتد  کسنننانی که ثابت کر  
به اطراف گا  عمهق  یعدی   زن گی یعدی ن

دا   از همهن لحظه، لحظه عمر و   اسنننت
حرکننت آرام و مطمئن  ر را  کسننننب 

  .پهروزی

قرار گرفتن نام یک زن  ر صننن ر نام 
ی یک کشور شای  پذیرفتدفعا ن اقتصا ی 

ست چرا که  شگدت آور ا ش . اما حتماً  با
هایی که اکثر مشننناغل حسننناس و   ر  ن

غا  پسنننت م یریتی را مر ان اشننن های 
ان  ورو  یک زن به عرصه پر خطر و کر  

د   هازم بازار اقتصننننا ی ن بت  قا پر از ر
شننجاعت و جسننار  بسننهار اسننت. این 

سار  را ف ط می سراغ ج توان  ر افرا ی 
سهت،   گرفت که ههچ مح و یتی مثل جد

سنننن و طب ه خانوا گی مانع از حرکت و 
شان نمی ش  شو . خان  زانگ این زنی ر

سنناله اسننت که طبق اطالعا  موجو   01
 2330های معروف  ر سنننا   ر سنننایت

شور خو   سب ت را از تمام مر ان ک گوی 
بازار  عت خو  را  ر  نام صننند ربو   و 

  .بت رسان تجار  با تر از همه به ث

زانگ این یک صنندعتگر چهدی اسننت. 
ست. او  اما حرفه او یک فداوری پهچه   نه
ف ط با اسننتدا   از آنچه که  یگران از  ور 

ساب میمی شغا  به ح آور ن  ریختد  و آ
  .موقعهت فعلی را به  ست آور 

له  باط های  غذ کا فت  یا باز با  نگ  زا
 0/0مهلهار  یوآن) 20ای معا   سنننرمایه

  .است  ر(کسب کر   مهلهار 

مهننان  1170زانننگ  ر سننننا    ر 
ای نظامی به  نها آم . او بزرگترین خانوا  

فرزن  خانوا   بو  و بع  از او هدت فرزن  
 ختر و پسر  یگر متول  ش ن . زن گی  ر 

خانوا   هان  یک م هت و  ر  ای پر جمع
یعدی شک  نهمه سهر و کشور پر جمعهت، 

شتن. حتی  سده  ا اگر پ ر خانوا   نهمه گر
د   هاور  و  ر ارتش خ مت ک شنننانس ب

شانس "گوی : زانگ می خانوا   ما خوش 

ب ون شننننام  بو ،  قت  که ههچ و چرا 
خوابه ی . اما نه ایدکه همهشننه سنندر  نمی

مان پرو پهمان باشننن . ما ف ط  ر اعها  و 
 توانسنننته  گوشنننتروزهای تعطهل می

 ."بخوری 

ارهای  ر خانه آنها همه بای  از پس ک
ای بنه زمهن آمن نن . اگر بچنهخو  برمی

به زانوی خو  می ی   سننننت  با تا   اف
ش . برای ایدکه همه گذاشت و بلد  میمی

نه حواسنننی  آن ق ر مشنننغو  بو ن  که 
مان  که به ص ای گریه گوش  ه  و نه می

 سنتی بهکار بو  که اشنک  یگری را پاک 
نوا   بننا لمس  کددنن . او  ر همهن خننا

 گی رش  کر  و خانه  اری های زنسختی
را آموخت و هدرهای  سنننتی زنانه را فرا 

توانسنننت به این چهزها گرفت. اما او نمی
  .بسد   کد 

نایی که توا اش از مر ان او معت   بو  
ست  ست و مهتوان  همچون آنان   کمتر نه
م   ها  ر آ نه تد ن  و  های بزرگ بز کار به 
یک خانوا   را تامهن کد . بلکه حتی چرخ 

صا  کشور را ه  بچرخان . حرفهای او ا قت
هب.  د    ار بو  و عج کانش خ برای نز ی
کار از  مه این اف با از واج ه ما ً  ما احت ا

شننن . پس به محی ایدکه ذهدش پاک می
 ی مدهگ چانگ به خواسننتگاریش آم  با 
عروسننی آن  و مواف ت شنن . زانگ خان  

ش ، اما ذر  ای از اعت ا  و ایمانش به خانه 
ج ق ر ان های بزرگ ک  نشننن . آن  کار ام 

گدت و گدت که همسرش با او همدوا ش  
  .و قبو  کر  که با ه  به هدگ کدگ برون 

نگ از این سننندر افزایش  قصنننن  زا
اطالعا  و آگا  شنن ن از بازار هدگ کدگ 

  .بو 

 ر این سننندر زانگ متوجه شننن  که 
به نظر خهلی چه  باطله اگر  غذهای  ها کا

ه ریخته شنون ، اما ف ط بای   ر سنطل زبال
 ر نگا  اقتصننا ی ج ی  و  ر صنندعتی به 
به  دابراین  فت یعدی پو  ن  ، ب یا باز نام 
اتداق همسرش  رهدگ کدگ اقامت کر  و 

سرمایه خو  را ف ط  یوآن  333/03ان ک 
خت. او  ن ا کار ا به  ده  بو   ر این زمه
باطله را جمع آوری و بسنننته  کاغذهای 

ت بازیاف کر  و سننپس به کارخانهبد ی می
با می کار سنننختی بو  ان ه   تا  .  فرسننن

سرمایه ان ک، اما او عزمش را جزم کر  تا 
سر  شت  پله های موف هت را یک به یک پ
ن ازش را  گذار . وقتی توانسنننت پس ا ب
بهشننتر کد  چد  ندری را اسننتخ ام کر  و 

یک  ن ازی  غاز راهی بو  برای را  ا این آ
شننرکت کوچک... حا  شننمار کسننانی که 

ای او کار می کر ن  بهشنننتر شننن ن  و بر
کسنننان و نز یکانش ه  به او و توانمد ی 

  .هایش مطمئن ش ن 

ان ک ان ک نام او  ر  بع  از سه سا ، 
بازار هدگ کدگ بر سننر زبان ها افتا . البته 
خدنن  نننام او را  پوز تجنناری بننا  مر ان 

کر ن  او اگر چون تصنننور می بر ن ، می
و جرا   چه از  یگر زنان جلوتر اسنننت

اما  ق م گذاشننتن بازار صنندعتی را  ار ، 
  .هرگز به پای مر ان نخواه  رسه 

سب و کار زانگ  سا  بع  وقتی ک اما 
طعده به کار بسهاری از آنان ز  و  ر آم ی 
بهشننتر از پهش را نصننهب خو  کر .  یگر 
مر ان تحمل او را ن اشنننتد  و بای  به هر 

. ران ن شنننکل از مه ان تجار  بهرون می
بازار  مت  نان عظ به اعت ا  آ که  چرا 
نه  ق ر  مر ا اقتصنننا ی فکر و روح و 

  !طلب  و زنان را چه به این کارهامی

به این ترتهب مافهای تجاری  سننت به 
 سننت ه   ا ن  و مانع از خری  و فروش 
او ش ن . زانگ با مشکال  مالی روبه ش . 
ما او  ن . ا ن  به او ح ه ز کایش ه   شنننر

ک م اومت آرام و خاموش م اومت کر . ی
ای که ان وخته بو  بر اشنننت به سنننرمایه

آمریکا رفت تا  ر جای  یگر توان خو  را 
  .بهازمای 

سنننا   7هایی که طی زانگ با تجربه
کارش را  ر لس آنجلس از  ته بو .  آموخ
ش  تا جایی  سر گرفت و به زو ی موفق 
که افرا  صنناحب نام  ر حوز  بازیافت به 

شرکت ها به وطن سدارش یکی از  همهن 
شور  صدعت را  ر ک شت تا این  خو  بازگ
خو  پننایننه گننذاری کدنن  . حننا  زانننگ 
بزرگترین وار  کدد   کاغذ باطله از آمریکا 

  .به چهن است

  American او ریاسنننت شنننرکت
chungnuminc   07را بر عه    ار  و 

 رص  از سه  بازار کاغذ باطله و بازیافت 
اسنننت. او و  کر  آن را  ر چهن از آن خ
نتهجه زن گی سخت   تمام این موف هت را،

 ر  وران کو کی و آموزش پ ر و ما رش 
به او آموختد  از مشنننکال   ن  که  می  ا

با مشکال  م ابله کن و از آنها  فرار نکن، 
توانی پهروز بشنننوی این را تو می  نترس،

 .باشهمهشه به خاطر  اشته

 

 ذ های باطله پول پارو کردغزنی که از کا
غذی امح  ان سوئ ی موفق به توله  ک

سهتهش ن  که قا ر به ذخهر   سازی الکتری
ست. این کاغذ هماند  یک ابرخازن عمل  ا

کد .  ر فرآید  سننناخت این کاغذ از می
نانوسننلولزها و پلهمرهای رسننانا اسننتدا   

 است. ش  

 به گزارش سننرویس فداوری ایسنندا،

پژوهشنننگران آزمایشنننگا  الکترونهک آلی 
 ه انشنننگا  لهدکوپهدگ  ر سنننوئ  موفق ب

که می ن   غذی شننن  کا خت  ن  سنننا توا
تایج  گه  ار . ن ته را  ر خو  ن الکتریسنننه
به سننناخت این کاغذ که حاوی  مربوط 
نانوسننلولز و پلهمرهای رسننانا اسننت  ر 

شریه  شر  Advanced materialsن مدت
 است.ش  

ح و    که قطری  ر  غذ  کا  15این 
سنننانتهمتر و ضنننخامتی  ر ح  چد   ه  

فننارا   1ذخهر  مهلهمتر  ار ، قننا ر بننه 
الکتریسننهته اسننت که قابلهتی  ر ح  یک 
ما    بازار  ار . این  خازن موجو   ر  ابر

توان  چد  ص  بار شارژ شو   ر حالی می

که  ر هر بار تدها چد  ثانهه فرآید  شنننارژ 
 طو  خواه  کشه .

صو ،  سهار رویایی  این مح یک ما   ب
است چرا که  ر حا  حاضر همه به  نبا  

ستدا   ستد . از این  ا از موا  تج ی پذیر ه
توان برای ذخهر  انرژی  ر تابستان ما   می

و مصننرف آن  ر زمسننتان اسننتدا   کر . 
ژاویر کریسنننپهن از مح  ننان این پروژ  

ی : می یه»گو با عملکر ی   نازک  های 
شنننبهه به خازن  ر حا  حاضنننر  ر بازار 
وجو   ارن . کاری که ما انجام  ا ی  این 

ست که  صور   های نازک را بهاین  یها
به  سنننه هایت  ه  کر ی  و  ر ن ع ی تول ب

 «شکل یک ورق کاغذ  رآم .

ظاهر این ورق کاغذ بسننهار شننبهه به  
ست؛ ستهک ا ستدا   از آن  پال مح  ان با ا

ان . ما   اصنلی اشنکا  مختلدی را سناخته
این کاغذ نانوسلولز است که برای ساخت 

فشار زیا  قرار آن، الهاف سلولز  ر معرض 
ساختارهایی با قطر  ش   و  ر نهایت   ا   

به 21 م   نانومتر  اسنننت. این  سنننت آ

ش   و  سلولزها  ر محلو  آبی ریخته  نانو
لهمر ان . این پبا پلهمری بار ار ترکهب ش  

صننور  یک پوشننش اطراف الهاف را  به
ها، محلو  آبی  ته اسنننت. بهن پلهمر گرف

 کد .میماند  یک الکترولهت رفتار 

 

 

 
 

بت رکور ی  ر   به ث غذ موفق  کا این 
اسننت که  لهل انت ا  یون و الکترون شنن  

سازی این کاغذ وجو  ظرفهت با ی ذخهر 
 همهن ویژگی است.

 سننت آم   از فرآید  سنناخت پالپ به
این کاغذ شنننباهت زیا ی به پالپ کاغذ 

ر توان با تبخهمعمولی  ار  و به سا گی می
کا به  حا  آب، آن را  یل کر .  ر  ب  غذ ت

ه  انبو  این  حاضنننر مح  ان به  نبا  تول
 هاییروش هستد  و  ر این مسهر با چالش

 روبرو خواهد  بو .
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لهنن     تو موفق بننه  نی  یرا فدنناوران ا
نخسنتهن  سنتما  کاغذی آنتی باکتریا  با 

که  ارای اسنننتدا   از فداوری نانو شننن ن  
ض   ض  باکتری و  ض  قارچی،  صهت  خا

 .مهکروبی است

دا،  داوری ایسننن گار ف به گزارش خبرن
جوا  کریمی، منن یر تح هق و توسنننعننه 

ه  هان تول کت  انش بد د   موا  شنننر کد
صوص  ستما  کاغذی  ر خ سلولزی و  
این طرح گدت: خشک کر ن  ست با این 

ستما  کاغذی موجب از بهن بر ن   203 
باکتری  نوع مهکروب، قارچ و  ویروس، 

 .شو می

وی با اشار  به ایدکه برای ساخت این 
ستدا    ستما  کاغذی از ذرا  نانون ر  ا  

ست، گدت: مح  ان بخش تح هق و ش   ا
ه  کت تول عه این شنننر د توسننن موا    کد

ه اشنننتی موفق شننن   که ذرا  ب ن    7ا
) و    ppm2نانومتری ن ر  را با غلظت 
مت  ر مهلهون( بر رو ما  قسننن ی  سنننت

 .کاغذی پخش کدد 

ما    که این  سنننت هان اید با ب کریمی 
کاغذی ظرف  و ما  آید   توله  انبو  یافته 
شو ، گدت: فداوری  ضه می  و به بازار عر
ما بومی  ما غذی ت کا ما   ه  این  سنننت تول

 رصنن   23و از لحاظ قهمت تدها  اسننت
های معمولی نسنننبت به  سنننتما  کاغذی

 . اشتافزایش قهمت خواه 

نشست خبری اعالم  ستاور  مح  ان 
 نانوفداوری

ه  این      داوری تول مه  ا : ف وی ا ا
 است ستما  کاغذی سه سا  طو  کشه  

موفق به  1010شنننهریورما  سنننا  و  ر 
 ریافت مجوز وزار  به اشننت،  رمان و 

 .آموزش پزشکی ش ی 

ب اری، معاون اجرایی این  مهد س کتا
حمایت  شننرکت ه  با اشننار  به اعت ا  و

 هایکامل م یریت این شننرکت از فعالهت
دت: مح  ان این  تح ه اتی و نوآوری گ
شننرکت عالو  بر توله   سننتما  کاغذی 
آنتی باکتریا  نانویی که  ر فراید ی سنننه 

نانو بو ن محصو  را از ستا    ساله تایه یه

 70ویژ  توسعه فداوری نانو و با گذران ن 
، آزمننایش مختلف  ر منن لهننای حهوانی

هننای سنننالمننت و پروانننه تولهن  گواهی
محصنننو  را از وزار  بهنن اشننننت را 

فت یا به  ر کر    ر حوز  پلهمر ه  موفق 
ست تخریب  ثبت اختراع جهانی نایلون زی

ان  که برخالف ظروف نایلونی پذیر شنن  
شش ما   ر طبهعت  و پلهمری رایج ظرف 
از بهن می رو  و حتی تبنن یننل بننه کو  

 .شو می

رعامل صنندایع توله ا  هاشننمهان، م ی
کاغذی خراسنننان ه  با اشنننار  به ارائه 
 سنننتما  کاغذی نانویی  ر نمایشنننگا  
ضور  ستاور های فداوری نانو  ر ح اخهر 
شت:  سالمی اظهار  ا رهبر معظ  ان الب ا
خت  خارجی ه  روی سنننا های  شنننرکت
 سننتمالهای آنتی باکتریا  نانویی کار کر   

 ان  مشننکل ک ر شنن نان  ولی نتوانسننته
کدد  و لذا موف هت ما  ر  سنننتما  را حل

 هایتوله  این محصو  مور  توجه شرکت
خارجی نهز قرار گرفته و ت اضاهای زیا ی 

 ای .برای خری  این فداوری  اشته

 

 نخستين دستمال کاغذی آنتی باکتریال ساخته شد
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منمور استفاده بهینه ای کاغذی بهمدرسه
تن کاغذ باطله روزانه و با  61از 

بار پاک برای نخستیناستفاده از انرژی 
 شود.در نیشابور تأسیس می

رئهس ا ار  آموزش و پرورش نهشابور 
خبرگزاری  وگو بننا خبرنگننار ر گدننت

سدا( شجویان ایران)ای سان، مدط ه – ان   خرا
: به پهشنندها  فرمان ار، طرح تأسننهس گدت

به این  م رسنننه کاغذی، تکمهل شننن ؛
شاوران مهد س  صور  که یک گرو  از م

ش  و بر طرح شکهل خواه  های م ارس ت
ی خواه   اشت اعهمحهط زیستی  نها مطال

حل انرژی پاک که انرژی آن از م های 

تامهن می با  و...  ه  و  شنننو  و خورشننن
هرآنچه از اجزای م رسه که امکانش باش  

 شو .از موا  بازیافتی ساخته می
  

نژا  عدوان کر : معمنناری جوا  قوامی
 برای محهطی یک و اسنننالمی–آن ایرانی
ست جذب  محلی آن از. بو  خواه  توری

 مدرسه کاغذی در نيشاپور

شته سا  هک زنی کر   بو ی  به  کلدگ گذ
محلی  ر نز یکی ا ار  آموزش و پرورش 
انت ا  خواه  یافت. ن شه آن نهز تههه ش   
ست و پس  ستانی ا صویب ا و  ر مرحله ت
از تصویب ن شه کار، ساخت و ساز شروع 

 ش .خواه 
  

 رصننن  از اعتبارا  را  03وی افزو : 
تأمهن   رصننن  را خو  ما 03اسنننتان و 

کده  و ن شه چهار طب ه خوبی ه  برای می
 ست.اآن ت ارک  ی   ش  

  
همچدهن بننه گزارش روابط عمومی 
معاونت اسننتان اری وفرمان اری نهشننابور، 
ن ار ویژ  این  ما ن ار و فر تا عاون اسننن م
سه  ساخت م ر صوص  ستان،  ر خ شهر
کاغذی اظهارکر : م رسنننه کاغذی برای 

ستان ننخستهن شهر شابور  ر حابار  ر    ه
تن  10سنناخت اسننت و از فروش روزانه 

تأمهن  دابع آن  له  ر نهشنننابور م با کاغذ ز
 شو .می

  
غالمحسهن مظدری با اشار  به پذیرش 
طرح م رسنننه کاغذی  ر بخش تجربها  
برتر وزار  آموزش و پرورش گدت: ارائه 
طرح م رسه کاغذی سبب ش  تا م یریت 
آموزش و پرورش شننهرسننتان نهشننابور 

عدوان ارائه  هد   تجربه برتر  ر وزار  به
 شو . آموزش و پرورش شداخته

 

 اولين اپليکيشن صنایع سلولزی با نام گرین بوک راه اندازی شد

 

صب بر  شن فوق قابل ن اپلیکی
روی موبایل های با ساایسااتم 

 Androidو  IOSعاااماال 
 باشد.می

پلهکهشنننن گرین بوک ،  ا
مه نویسنننی  توسنننط ته  نا بر

 شننن   نویسنننی نامهبر تورنا و
 صبن قابل فوق اپلهکهشن. است
ست  با های موبایل روی بر   سه

مل می  Androidو  IOS عا
باشننن . ه ف از طراحی گرین 
سریع به  سان و  ستهابی آ بوک  
عا   ر  های ف ح  عا  وا اطال
 بخش صدایع سلولزی می باش .

اپلهکهشننن گرین بوک ، توسننط 
سی تورنا و ته   رنامهب برنامه نوی

سی ست ش   نوی شن. ا  اپلهکه
صب قابل فوق   لموبای روی بر ن
و  IOS عامل سننهسننت  با های

Android  می باشننن . ه ف از
طراحی گرین بوک  سنننتهننابی 
به اطالعا   آسنننان و سنننریع 

صدایع واح  های فعا   ر بخش 
 سلولزی می باش .

صلی فعالهت  شن ا  ر  اپلهکه
کاغذ سننازی  واح های با رابطه

گان  د  کارتن ، فروشننن ،ورق و 
ماشنننهن آ   و  کاغذ و م وا ، 

ملزوما  ،چاپخانه ها و بسنننته 
 بد ی سلولزی می باش .

صدعت کاغذ و م وا را همرا  
 خو   اشته باشه .

ا ربا گرین بوک ههچ فرصتی 
 از  ست نمی  هه .

نهنناز خو  را ف ط بننا چدنن  
 کلهک برطرف کده .

گرین بوک جامع ترین بانک 
اطالعاتی کشنننور  ر صننندعت 

 سلولزی است.
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