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در یک سال 26میلیون 
تن کاغذ در ادارات 

مصرف می شود

در آستانه سال 1398بود که صدها دوستدار و فعال 
محیط زیســت در اقدامی خودجوش با مراجعه به 
صفحه اینستاگرام یک بانک، از تصمیم اش درباره 
چاپ نکردن سررســید حمایت کردنــد. با اعالم 
توقف چاپ سررســید ســال 1398 از سوی این 
بانک صدها کاربر حامی محیط زیســت در پاسخ 
به دعــوت مجمع فعاالن زیســت محیطی جهان 
)EAFWorld( به صفحه اینستاگرام آن رفتند و 
با کامنت، الیک و پیام مستقیم )دایرکت( تصمیم 
این بانک را ســتودند. صفحه اینستاگرام مجمع 
فعاالن زیست محیطی جهان که در آن سال قریب 
به 51هزار دنبال کننده داشت و با اعالم فراخوانی، 
از دوستداران محیط زیست خواسته بود با گذاشتن 
کامنت قلــب، از این بانک ایرانــی به دلیل توقف 
چاپ سررسید و حفاظت از جنگل ها تشکر کنند. 
این تصمیم برای حفظ محیط زیســت، پرهیز از 
هزینه های غیرضروری و کاهش مصرف کاغذ بود، 
اما واقعا نگاه فعاالن محیط زیست در چاپ چنین 
سررسیدهایی چیست؟ آیا برای تبلیغات شرکت ها 

گزینه های پیشنهادی دیگری دارند؟
به نظر آمار مشخصی درباره میزان تولید سررسید ها 
وجود ندارد. در ایران چون شرکت های خصوصی 
این خدمات را ارائه می دهند، اطالعات مشخص و 
جامعی در این باره وجود ندارد، اما اطالعات جالبی 
درخصوص میزان استفاده سازمان های دولتی از 
کاغذ در سال 1396 منتشر شد که عجیب به نظر 
می رسد. در سال 1396 و ســال 1397 بیست و 
شش میلیون تن کاغذ مصرف شــده است. علی 
طهماسبی، فعال محیط زیست درباره این مصرف 
کاغذ می گوید:  »این، کاغذ مصرفی یک سال ادارات 
کشور بوده است. اگر سررسیدها را در همین عدد 
اعالم شده، قرار دهیم، یعنی بعضی از ادارات مثل 
بانک ها چاپخانه های اختصاصی دارند که اگر این 
گروه را نیز در همین بخــش منظور کنیم، باز هم 
نشان از آن دارد که در حوزه  اداری حجم زیادی از 
کاغذ استفاده می شود و متأسفانه آسیب جدی به 
محیط زیست وارد خواهد کرد.« او می گوید بنا بر 
 a4  آمار، به طور متوسط از هر درخت 8هزار برگه
تولید می شــود. تصور کنید 26میلیون تن کاغذ 
مصرفــی ادارات یعنی چند درخــت در این بین 
قربانی شده اند؟  طهماســبی می گوید: »روزنامه 
کیهان آماری منتشر کرد که ساالنه چند میلیون 
درخت برای تولیــد کاغذ اداری قطع می شــود. 
برای کاهش و رفع این معضل در حقیقت موضوع 
دولت الکترونیک مطرح شــد. دولت الکترونیک 
مزایای فراوانی داشــت و یکی از اهداف آن اثرات 
زیست محیطی بود. طرح گرچه کمک کننده بود، اما 
اشکالی نیز داشت؛ مثال استانداری خوزستان به طور 
روزانه و مستمر برای شهرداری ها، بخشداری ها و 
فرمانداری ها ابالغیه ارسال می کند. بخشنامه وقتی 
به شکل کارتابل تهیه و ارسال می شود، به صورت 
الکترونیک اســت، اما در نهاد یا اداره  مقصد چاپ 
می شود و در اختیار واحدهای دیگر مثل عمران، 
روابط  عمومی، شهرسازی، فنی، حراست و... قرار 
می گیرد. در این مرحله نیــز باز تولید کاغذ وجود 
دارد؛ یعنی موضوع دولت الکترونیک در کشــور 
آنگونه که باید و شــاید عملی نشــده است، هنوز 
ناقص اســت و به نحوی با تولید کاغذ و اســتفاده 
از آن مواجهیــم.« راهکار دیگــر از نظر این فعال 
محیط زیست استفاده از گوشی های هوشمند است. 
بالغ بر 70درصد جمعیت کشور صاحب گوشی های 
هوشمند هســتند که اپلیکیشــن  و نرم افزارهای 
مختلفی را در خود دارند. تقویم و سررسید ها نیز 
از دیگر امکانات این گوشی ها هستند: »خوش بین 
هستم که چه ما بخواهیم یا نخواهیم و چه برنامه ای 
داشته یا نداشــته باشیم به ســمت تکنولوژی و 
اســتفاده کمتر از کاغذ حرکــت می کنیم؛ اینکه 
سررسید ها و تقویم های کاغذی از محیط ما حذف 
شوند. زمانی که اینترنت همگانی شد و گوشی های 
همراه هر روز به امکانات جدیدتری مجهز شدند، 
تیراژ روزنامه ها و اســتفاده از آن افــت کرد. این 
موضوعی نبود که ما درباره آن فکر کرده و طالب آن 
بوده باشیم، بلکه اقتضای جامعه امروز و گسترش 
علم و تکنولوژی بود که ما را به این سو حرکت داد. 
درباره سررسید ها نیز به صورت اخص، شاهد این 
خواهیم بود که بی استفاده و حذف خواهند شد و 
احساس می کنم شاید 5سال آینده چیزی به عنوان 

سررسید کاغذی وجود نداشته  باشد.«
 رضا ساکی، فعال محیط زیست نیز درباره کاهش 
چاپ سررســیدها در ســال های اخیر می گوید: 
»گرانی کاغذ سبب شده بســیاری از شرکت ها، 
نهادها و ارگان ها دست از چاپ سررسید بردارند. 
هرچند بعضی ارگان ها اصرار به چنین تبلیغاتی در 
پایان هر سال داشته و دنبال راه تازه تری نیستند. 
شرکت های خصولتی نیز با چاپ سررسید سنگین 
و گران قیمت با تعداد باال همچنان در حال آسیب 
به محیط زیست هستند و اسم این کار را می گذارند 
سرمایه داری با این شــعار: دارندگی و برازندگی!« 
ساکی همچنان به فرهنگسازی بعضی شرکت ها 
اشــاره می کند و می گوید: »این در حالی است که 
در چند سال اخیر بعضی شرکت ها با اعالم اینکه 
نمی خواهند به دلیل دغدغه های محیط زیســتی 
سررســید چاپ کنند، چنین فرهنگی را در بازار 
ایجاد کرده اند. به نظر در زندگــی امروز نیز مردم 
کم کم به اســتفاده از سررســیدها کمتر تمایلی 
نشــان می دهند. همین امر باعث شــده است که 
منابع تبلیغی شرکت ها به ســمت موارد دیگری 
سوق پیدا کند، زیرا استفاده از سررسید چندان با 
سبک زندگی امروزی ما نیز همخوان نیست. به نظر 
عالقه مندان نیز می توانند خود آن را به شکلی که 
می پسندند از کتابفروشی ها تهیه کنند و نیاز نیست 

شرکت ها دست به چاپ با تعداد باالی آن بزنند.«

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

به سر رسیده
از روزگار پررونق تا افول بازار سررسیدها در نوروز؛ این کاغذهای روزشمار چه تاریخی را از سر گذرانده اند؟

از سررسیدهای کالســوری مدیران گرفته تا 
خشــتی های فانتزی مخصــوص جوان ترها؛ 
بازار سررسیدهای شیک پوست چرمی، نقره 
و طالکاری را شــاید باید دیگر از رمق افتاده 
دانســت. دیگر از روزهایی که سررسید بازار 
اســفندماه را گرم می کرد، فاصله گرفته ایم. 
شاید در روزگاری محتوای سالنامه ها را تاریخ، 
روز و مناسبت ها و... تشکیل می داد، اما امروز 
سالنامه های مهندسی، مذهبی، سالنامه های 
مثبت اندیشی و روان شناختی، سالنامه های 
شــیک و مدرن با طراحی های پسند جوان ها 
و سالنامه های تخصصی و دانشگاهی بازار این 
کاغذهای صحافی شــده را رنگی دیگر کرده 
اســت. اما واقعا چقدر خاطرات نوروزهایمان 
با این سررســیدها گره خورده؟ حاال بازار این 
محصوالت چگونه است و چه جایگزین هایی 

برایشان به وجود آمده است؟

خاطرات گره خورده به سررسیدها
شــما را نمی دانم، اما عیدی ما غیر از آن پول 
نو و تا نخورده که از الی کتاب بیرون می آمد، 
یک سررسید جلد ســخت یا نرم چرمی و گاه 
کتانی بود. یک جلد سررســید ســال نو که 
سهم خانواده می شد. ســهم اندکی برای یک 
خانواده 4نفره که با مذاکره و گاهی شــمردن 
دالیل بسیار، می توانســتیم آن را از آِن خود 
کنیم؛ هرچند مادر برای نوشــتن خریدهای 
روزانه و پدر برای لیست دریافتی و پرداختی 
کمتر تن به چنین بذل و بخششی می دادند، 
اما می خواهــم بگویم سررســیدها کاالهای 
پرارزشــی بودند. حتی اگر در طول ســال و 
سال های بعد سفید می ماندند و دستی، خطی 
به آنها نمی برد. آن دسته که قابدار و طالکوب 
و مجلل تر بودند که اصال مثل کتابی باارزش 
جای خاصی از خانه کنار مــدارک نگهداری 

می شدند. قصه اما برای ما کمی متفاوت پیش 
رفت. با ورود دایی به بخش فروش یک کارخانه 
کاشی و سرامیک دیگر سهمیه های سالنامه 
هم افزایش یافت. بعضی ســال ها 2سررسید 
پیش از عید و دور از چشم باقی خانواده راهی 
خانه می شد و 2سررسید با عیدی به خانواده 
می رســید. آن وقت بود که دیگــر هر یک از 
ما یک سررسید داشــتیم. کم کم اما با ورود 
به بازار کار و آغاز روزهــای خبرنگاری، دیگر 
این سررســیدها تعدادشان بیشــتر و بیشتر 
شد. گاهی رسانه ای که در آن کار می کردیم 
و بعضی وقت هــا ارگان ها و ســازمان ها ما را 
از سررســیدهای ســاالنه خــود بی نصیب 
نمی گذاشــتند. حجم کاغذی بود که به خانه  
سرریز می شد؛ سررسیدهایی که تبلیغات شان 
را توی چشم و حتی گاهی مزاحم و در دیدرس 
می گذاشــتند و گاهی در کاغذهای گالسه و 
ابتدای سررســید می گنجاندند. شرکت های 
خصوصی و نیمه دولتی معموال سررسیدهایی 
باکیفیت بهتر ارائه می کردند، اما سررســید 
ارگان و شرکت های دولتی معموال چندان از 
ظرایف و زیبایی بهره  نبرده بودند. حاال دیگر 
بازار سررسیدها هم کم رمق شده است؛ یعنی 
سال هایی آمده و رفته که از گرفتن سررسید 
سر باز زده ایم. برای من اما هنوز عادت استفاده 
از سررســید با وجود اینکه دیگر چندان مد 
نیست، از سر نیفتاده است. همچنان نوشتن 
کارهــای روزانه و خط زدن یک یــک آنها در 
ایــن سررســیدها ازجمله اموری اســت که 
اســترس های روزانه ام را کــم می کند. با این 
حال دیگر آن روزهای سرریز سررسیدها سر 
آمده و دیگر کمتر کسی نوروز سررسید عیدی 
می دهد؛ هرچند ناشــران خوش ســلیقه ای 
هستند که با چاپ سررســیدهای فانتزی و 
طراحی شــده، توانســته اند بازار این دفترها 
را کمی گــرم نگه دارند؛ سررســیدهایی که 
قیمت های باالیی هم دارند و در کتابفروشی و 

شهرکتاب ها به فروش می رسند.

مدل های جدید و جایگزین
سررسید به زبان ساده همان دفترچه یادداشت 
روزانه اســت؛ با این تفاوت که هر صفحه اش 
تاریخ دارد. حاال با تغییر در مدل های زندگی 
و جایگزین هــای فراوانی کــه تکنولوژی در 
اختیارمان قرار داده اســت، سررسیدها هم 
مدل های جدیدتری به خــود گرفته اند؛ مثال 
دفتر هدف گذاری و برنامه ریــزی روزانه که 

براساس مدیریت زمان و علوم ذهنی طراحی 
شــده اســت. این محصول یک منشی دقیق 
اســت که برنامه ریــزی و مدیریــت تمامی 
امور روزانــه را به شــما یــادآوری می کند 
یا در مدل های دیگر می توان بــه برنامه ها و 
اپلیکیشــن های متنوع در بازار اشاره کرد که 
جایگزین سررســیدهای کاغذی شــده اند؛ 
برنامه هایی که این امــکان را برایتان فراهم 
کرده تا در هر مکان و زمانی یادداشــت های 
خود را در تلفن همراه تــان ثبت کنید. حتی 
در این محیط می توانید جســت وجو کنید و 
مطلبی را که مدنظرتان است از تاریخ  ماه ها و 
سال های قبل بیرون بکشید؛ حتی یادآوری و 
چک کردن نیز می تواند از خصوصیات جدید 
این سررسیدها باشــد. آنقدر که در مدل های 
جدید به بسته بندی زمان و مدیریت فعالیت ، 
شــرح بندی آن، آمارگیری بازدهی روزانه و 
فعالیت های بدنی نیز توجه شده است. با وجود 
آپشن های الحاقی به سررسیدها، دیگر واقعا 
بازگشت به سررســید کاغذی چندان دالیل 
موجهی نخواهد داشت؛ مگر عادت به کاغذ و 

رها نکردن مشق های گذشته.
سالنامه های بدشانســی که نتوانند صاحبی 
داشــته باشــند هــم در میدان انقــالب در 
بســاط دســتفروش ها به قیمــت پایین به 
فروش می رســند؛ البته در این میان هستند 
سررسیدهایی که دست نخورده یا نصفه و نیمه 

در گوشه ای از کمدها می مانند.

بررسی قیمت های سررسید در بازار 
وجود تنها 2کارخانه تولیــدی کاغذپارس و 
کاغذ مازندران و کارگاه های زودبازده سال های 
اخیر هم مشــکلی از بازار کاغــذ حل نکرده 
است. سیاست های خودکفایی کاغذ شکست 
خورده   و بــرای تولیدکننــدگان هم واردات 
آسان تر و به صرفه تر خواهد بود. از آنجا که بازار 
سررســید هم تابعی از بازار کاغذ است، کاغذ 
تحریر، ماده اولیه این محصوالت با نوســان 
زیادی هر روز عالقه و میل به چاپ را کاهش 
داده اســت. قیمت کاغذ در بازار آزاد هر بند 
70گرمی 70در 100به قیمت 685هزار تومان 
تا 700هزار تومان اســت. میدان بهارســتان 
مرکز بــورس تولید سررسیدهاســت. تهیه 
ملزومات سررسید و سالنامه ها هم فنر، چرم 
و هزینه هــای طراحی و طراح و... اســت که 
هرکدام هزینــه اضافی را به ایــن دفترچه ها 
تحمیل می کنند و محصولی است که باید در 

مدت مشخصی هم به فروش برسد.
اما جلد، نخســتین قســمتی اســت که در 
سررسیدها به چشــم می آید و باید به گونه ای 
باشــد که یک ســال را تاب بیاورد؛ به همین 
دلیل بیشتر از جلدهای سخت با روکش های 
سلفونی )گالســه با روکش ســلفون مات و 
براق( چــرم مصنوعی، طبیعــی و گالینگور 
استفاده می شود. در دنیای رقابتی سررسیدها 
همچنین نمی تــوان طراحی را نادیده گرفت. 
در این محصول اندازه های متفاوتی استفاده 
می شود و هر یک از آنها طراحی خاص خود را 
سفارش می دهند. اما به طور کلی و به 2دلیل 
کاهش هزینه هــا و کاهش دورریــز کاغذ از 
ســایزهای اســتاندارد رحلی )28/5×21(، 
وزیــری )23/5×17(، رقعــی )5×21/14(، 
پالتویــی )5×21/10( و جیبی )21×10/5( 
استفاده می شــود. قیمت سررسیدهای قطع 
اروپایی جلد ســخت و نرم با طرح چرم ترمو 
یا کتان و کاغذ تحریر 67هزار و 500تومان و 
سررسیدهای قطع اروپایی جلد سخت با کاغذ 

بالک سوئدی 50هزار تومان است.

هزینه طراحی 2تا 6میلیون
ســامان محمدی که طراح گرافیک است و تا 
همین چندسال پیش اسفند ماه های شلوغی 
را بابت طراحی و چاپ سررســید پشــت سر 
گذاشته، حاال سری خلوت تر از همیشه دارد. او 
به همشهری می گوید: »با اینکه ما کاغذ و مواد 
حافظ محیط زیست هم به مشتری ها پیشنهاد 
می دهیم، اما تبلیغات علیه استفاده غیرضروری 
از کاغذ کار خودش را کرده و بازار سررسید را 

کساد کرده اســت.« محمدی هزینه طراحی 
سررسید برای شرکت ها و مؤسسات را بسته به 
نوع طراحی عنوان می کند و می گوید: »بستگی 
دارد طراحی موردنظر آنهــا چه مقدار زحمت 
ببرد. اگر محتوا و شکل اختصاصی بخواهند و 
در سررسید از مواردی چون اینفوگرافیک و... 
داشته باشند، هزینه طراحی تا 6میلیون هم باال 
می رود، اما سررسیدی معمولی با طراحی ساده 
که صرفا با لوگوآرم یا لوگوتایپ شرکت همراه 
باشد و صفحاتی برای تبلیغ کاال یا خدمات آنها، 

با 2میلیون هم قابل انجام است.«
این طراح گرافیک می گوید ســفارش چاپ با 
تیراژ باال حسابی کاهش یافته و اغلب شرکت ها 
و مؤسسات، به ســفارش 200تایی رسیده اند: 
»همین باعث می شــود هزینه چاپ برای آنها 
چندان به صورت عمده محسوب نشود. با این 
حال، آنقدر بازار این قســمت از صنعت چاپ 
کم رونق اســت که چاپخانه ها با چک هم کار 
می کنند؛ بدون اینکه مبلغی بیفزایند به مبلغ 

نهایی فاکتور.«

حتی وارد می کنند
تولیدکننده های این بازار نیز بر ســر دوراهی 
ماندن یا رفتن قرار گرفته اند. بعضی سررسیدها 
و تقویم های شمســی حتی وارد می شــوند. 
ناشــران این سررســیدها معتقدند اوضاع هر 
روز بدتر می شــود و تیراژ ها از 15، 20هزار به 
هزار و بدتر از آن به 100 و شــاید 50نســخه 
تنزل می یابد. نوســانات بازار کاغــذ وارداتی 
هم کمرشکن شده. همین امر سرمایه گذاری 
در ایــن زمینه را بــا خطرات و ریســک های 
زیادی همراه کرده اســت. ســامان محمدی 
می گوید:  »80درصد هزینه های تولید در این 
بخش مربوط به کاغذ اســت، امــا به غیراز آن 
باید به چرم ترمو هم اشــاره کــرد که هر متر 
آن بیــن 135هزارتومان تــا 185هزار تومان 
برای تولیدکننــده هزینــه دارد. البته چنان 
که گفتم، به جز کاغذ و چرم، مســائل دیگری 
نیز مانند طرح های حرفــه ای و هنری نیز در 
قیمــت تمام شــده محصوالتی از ایــن قبیل 
تأثیرگذار اســت.« تهران، اصفهان، شــیراز و 
تبریز ازجمله مهم تریــن مراکز مصرف کننده 
محصوالت این بــازار هســتند. البته چندین 
کشــور فارســی زبان ماننــد افغانســتان و 

تاجیکستان هم سفارش هایی 
به ایران می دهنــد که در این 
ســال ها کمتر شــده است.

ان
چی

 بار
مد

 حا
ی/

هر
مش

س: ه
عک

تولیدکننده هــای این بازار نیز بر ســر 
دوراهی ماندن یا رفتن قرار گرفته اند. 
بعضــی سررســیدها و تقویم هــای 
شمسی حتی وارد می شوند. ناشران 
ایــن سررســیدها معتقدنــد اوضــاع 
هــر روز بدتــر می شــود و تیراژ هــا از 
15، 20هــزار به هــزار و بدتــر از آن به 
100 و شاید 50نســخه تنزل می یابد. 
نوســانات بــازار کاغــذ وارداتــی هــم 

کمرشکن شده

نگار حسینخانیگزارش
روزنامه نگار

دغدغه  فعاالن محیط زیست و 
جایگزین های مناسب سررسیدها

 400میلیون 

تن کاغذ مقوا در ســطح 
جهان، تولید شده است.

2025

سالی است که پیش بینی 
می شــود مصرف جهانی 
کاغذ بــه 500میلیون تن 

برسد.

44درصد

 سهم آســیا در این بازار 
مصــرف اســت. اروپا و 
آمریکای شــمالی با هم، 
تقریبا یک سوم این بازار 

مصرف را در دست دارند.

55کیلوگرم

میانگیــن جهانی مصرف 
کاغذ برای هر فرد است. 

300کیلوگرم

بیشترین مقدار کاغذ در 
آمریکا مصرف می شود.

7کیلوگرم

کمترین میــزان مصرف 
کاغذ در آفریقا، تخمین 

زده شده است.

35کیلوگرم 

ســرانه مصــرف کاغذ 
در مناطــق پرجمعیــت 
آســیایی برآورد شده که 
پتانسیل  نشــان دهنده 
بزرگ رشد این صنعت در 

این مناطق است.

2011

سرانه مصرف کاغذ و مقوا 
در فنالند برای هر نفر حدود 

194کیلوگرم بوده است.

جشن اهدایی سررسیدهای سفید
 

چند سال پیش که هنوز کرونا شکل و شمایل زندگی مان را 
تغییر نداده بود و بچه ها برای مدرسه رفتن نیاز به دفتر داشتند، 
نه تبلت و موبایل، گروهی دست به اقدام جالب و تازه ای درباره 
سررسیدها زدند. گروهی پیدا شدند و سررسیدهایی که از 

سال های گذشته مانده و در خانه هایمان تلنبار شده بود را هر 
سال در شهریورماه خیرخواهانه جمع آوری می کردند. آنها نام 
کمپین شان را گذاشتند »سررسیدهای سفید«. این گروه برای 
کمک به گروهی از بچه های سیستان و بلوچستان سررسید 
جمع می کردند تا آنان بتوانند ســال تحصیلی را بی دغدغه 
کاغذ و مداد شروع کنند. همین اقدام خیرخواهانه موجب شد 
تا کارتن کارتن سررسید در تهران جمع آوری شود و به دست 

این کودکان برسد. البته این تنها یکی از اتفاقات مثبتی است 
که در این سال ها برای سررسیدهای ساالنه افتاده است. این 
کاغذها که پس از گذشت سال آن، ارزش تقویمی خود را از 
دست می دهند و فقط کاغذ و دفتر هستند، گاهی می توانند 
در جای درست و به موقع، شرایط مطلوب و گاه ایده آلی پیدا 
کنند؛ مثل همین نمونه که باعث ادامه تحصیل و خوشحالی 

دانش آموزان سیستان و بلوچستان شد.

نکته

 در ماه های اخیر   بار دیگر تعداد پیامک های 
انبوه تبلیغاتی اوج گرفته است

بررسی اقدامات مدیریت شهری برای کاهش 
صدور پروانه ساخت از 313 روز به 60 روز


