
PISHRO KAGHAZ NEGAR PARS
پیشرو کاغذ نگار پارس

تولیدکننده مقواى بهداشتى کوتینگ و استروك  لیوان کاغذى
Producer of hygienie paperboard and paper cup fan



گروه صنایع کاغذى پارس پک در سال 1393 با 
بهداشتى  مقواى  تأمین  در  خودکفایى  هدف 
یکبارمصرف  ظروف  تولید  جهت  در  کوتینگ 
کاغذى و استروك لیوان کاغذى تأسیس شد. در 
گذشته با توجه به کمبود تولید استروك لیوان 
کاغذى در کشور، حجم زیادى ارز بابت واردات 
کاغذ از کشور خارج مى شد. با شروع به کار این 
تکمیل  کاغذ  صنعت  ارزش  زنجیره  کارخانه 
زیادى  حدود  تا  توانست  مجموعه  این  گردیده 
این کمبود را جبران کند. این شرکت با استفاده 
گیاهان  از  شده  تولید  بهداشتى  مقواهاى  از 
درختان  رویه ى  بى  قطع  از  تا  توانسته  یکساله، 
سهیم  زیستمان  محیط  حفظ  در  و  کند  جلوگیرى 
توانایى  و  مجهز  کارخانه اى  بر  تکیه  با  ما  باشد. 
سالیانه  توانسته ایم  ایرانى  متخصص  نیروى 
بیش از 32000 تن محصول که سبد محصوالت 
پلى  شیت  شده،  پلى  رول  شامل:  آن ها  نهایى 
استروك  و  مختلف  گرماژهاى  و  ابعاد  در  شده 
را  متفاوت  طرح هاى  و  ابعاد  در  کاغذى  لیوان 
کمک  امر  این  که  کند  تولید  مى شود،  شامل 
نموده  داخل  تولید  و  اشتغالزایى  به  شایانى 
از  اعظمى  بخش  تنها  نه  تولید  حجم  این  است. 
کشورهاى  به  صادرات  بلکه  داخلى،  مصرف 
همسایه را پوشش مى دهد. همچنین با دریافت 
تاییدیه اتحادیه اروپا در زمینه سبد محصوالت 
خود مى تواند کشور را از واردات کاغذ استروك 
لیوان کاغذى به طور کامل بى نیاز کند و محصولى 
دیگر  استفاده کشورهاى  را جهت  باال  کیفیت  با 

فراهم مى سازد.

Pars Pack Paper Industry Group was 
established in 2014 with the aim of 
self-su�ciency in the provision of 
sanitary paperboard and production of 
disposable paper containers and stroke 
of paper cups. In the past, due to the 
shortage of paper stroke production in 
the country, large volumes of paper were 
imported from othert countries. With by 
start of this factory, the value chain of the 
paper industry was completed and could 
largely o�set this shortage. The fully 
hygienic pulp made from Annual Plant in 
the southern part of the country has 
been able to prevent irregular cutting 
down of trees and contribute to 
protecting our environment. We rely on a 
well-equipped factory and the ability of 
the Iranian Protessionals Force to 
produce more than 32000 tons of 
products per year, including the �nal 
product portfolio which including rolls 
and sheets in various dimensions and 
grammage, and paper cup fan of various 
sizes. This has greatly contributed to 
employment and domestic production 
This volume covers not only much of 
domestic consumption, but also exports 
to neighboring countries. It also receives 
EU approval It can make the country 
completely needless from importing 
paper cup fan And provides high quality 
products to other countries.
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www.pars-pack.com
pars_pack_com با پارس پک بیشتر آشنا شوید

ورود رول خام بیس کاغذ به کارخانه

کوت کاغذ توسط ماشین آالت اکسترودر

برش رول به رول با ماشین هاى اسلیتر

برش رول به شیت با ماشین هاى شیتر

چاپ استروك با ماشین آالت افست
و فلکسو چهار رنگ اروپایى

برش استروك توسط دستگاه هاى بابست

بسته بندى محصول با ماشین هاى 
پالت پیچ و رول پیچ ویژه پارس پک

پرس ضایعات با

دستگاه پوشال پرس هزار تنى

مراحل تولید استروك پارس پک

START
شروع

END
پایان

بداریم! دوست  را  طبیعت بیایید
let’s    love    the    NATURE  ...

تولید محصول نهایى



Value TestModeمقدار/ Unitنوع تست / Parameterواحد / پارامتر /

195 + 5

300 - 400

80 - 90

80 - 90

20 - 35

75 - 100

70 - 100

50 - 70

5 - 7
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مقواى بهداشتى ما برگرفته از خمیر کاغذ کامال بکر و ارگانیک مى باشد که در فرآیند تولید 
آن از گیاهان یکســـــاله استفاده شده و هیچگونه درختى قطع نشده، همچنین به علت 
زیست تخریب پذیر بودن و عدم وجود مواد شیمیایى و بازیافتى در ترکیبات آن، جز مواد 
دوستدار محیط زیست به حساب مى آید. عالوه بر این از ویژگى هاى دیگر آن مى توان به 
نمود. اشاره  سرد  و  گرم  مایعات  انواع  برابر  در  پایین  بسیار  جذب  و  باال  نفوذنا پذیرى 

Our sanitary cardboard has extracted from virgin and organic pulp. In process 
of production, we use Annual Plant instead of trees also it is biodegradable and 
any chemical subtance hasn’t been used for that so because of that it can be 
included as an eco-friendly subtance. In addition to, it has other properties such 
as high impenetrability against hot and cold beverages.

مقــواى خام
ایجاد یک  معنى  به  کوتینگ  این دستگاه،  اصلى  قابلیت 

پوشش توسط مواد پلى اتیلن با گرید بهداشتى روى 
سطوح کاغذى  مى باشد از آنجاییکه مقواى ما جهت 
استفاده  آشامیدنى  و  غذایى  بندى  بسته  مصرف 
اهمیت  کاغذ  پوشش  بودن  بهداشتى  مى شود ، 
فرآیند  از  استفاده  با  ما  فلذا  دارد،  باالیى 

کوتینگ که در آن از پلى اتیلن درجه یک بهداشتى 
مرسوم در بازارهاى جهانى استفاده مى شود، پوششى 

تا  کرده  ایجاد  کاغذ  روى  بر  را  مناسب 
گردد. چندان  دو  حرارت  برابر  در  آن  مقاومت 

دستگاه اکسترودر کوتینگ

The key ability of this machine is coating which 
makes a layer by melted PE or PP on the paper  
surfaces. Since our cardboard is 
used in food and drinking packaging so 
paper hygiene is so important for us. So we 
use coating Process wich consumes the best 
sanitary PE to make a layer on the cardboard to 
improve resistance of it's against heat. 

محدودهواحدوظیفه

The rolls widthظرفیت دستگاه / 

Grammageگرماژ / 

Moistureرطوبت / 

Burstمقاومت در برابر ترکیدگى / 

Brightnessدرخشندگى / 

Opacityمات بودن / 

Cobb 60جذب آب / 

Tear (CD)مقاومت در برابر پارگى / 

(MD)

(MD)

Capacityمحدوده ى عرض رول / 

Range of gsmمحدوده ى گرماژ / 

PE thicknessضخامت پلى اتیلن /

Inner diameter of rollقطر داخلى کر /

Max of outer diameter of rollحداکثر قطر خارجى رول کاغذ /

cm سانتى متر /

cm سانتى متر /

cm سانتى متر /

ton/day تن در روز /

gr/m2 گرم در متر مربع /

gr/m2 گرم در متر مربع /

80-210

50

20-300

10-40

7.5

112

مصارف
applications

سفره کاغذى
Paper tablecloths

کاغذ کرافت
Craft paper

بسته بندى صنایع غذایى
Food packaging

دارویى صنایع  بسته بندى  
Pharmaceutical packaging

T410

T412

T413

ISO2469

ISO2469

T441

T414

T403

g / m2

g / m2

%

%

%

KPa

n

gf

n

مقاومت در برابر 
تاخوردگى

Flod

Technical Speci�cations
مشخصات فنى

56.6 4.1+_ISO 1924 - 2Nm/g(MD)(Tensile) مقاومت کششى
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براى  و  دارند  بزرگى  ابعاد  بیس  رول هاى  معموالً  آنجاییکه  از 
رول  آماده سازى  جهت  نیستند،  مناسب  مختلف  مصارف 
ابعاد  بایستى  کف  رول  تهیه  همچنین  و  شیتر  دستگاه  براى 
کوچکتر  رول هاى  به  تبدیل  ابتدایى  رول  و  شود  بهینه  آن 
باشد. اسلیتر  دستگاه  اصلى  وظیفه ى  این  که  شود، 
As the base rolls usually have huge dimensions which 

are not suitable for a variety of usages, the dimensions 
of the Rolls should be optimized to prepare the roll for 

the sheeters as well as to make the primary roll into 
smaller rolls, which is the main task of the slitter machine.

محدوده عرض رول خروجى
Output Roll Width Range

حداکثر قطر رول خروجى
Maximum Output of Rolls Diameter 

cm سانتى متر /

cm سانتى متر /

4-200

110

محدوده عرض رول
Roll Width Range

محدوده طول شیت خروجى
Sheet length range

محدوده گرماژ
Gsm range

cm سانتى متر /

cm سانتى متر /

gr/m2 / گرم بر متر مربع

40-165

60-400

<160

تبدیل  توانایى  دستگاه  این 
رول کاغذ خام یا پلى شده را 
با  ابعاد گوناگون  به شیت در 
دقت باال به نحوى که مناسب 
انواع ماشبن آالت چاپ باشد 

را دارد.

This machine can convert row or coated roll 
into sheets with di�erent dimension 
accurately which is suitable for di�erent 

printing machine.

Machine

شیتـــــــــر
اسلیتــر

از آنجاییکه در فرآیند لیوانسازى قسمت کف لیوان از بدنه ى آن 
کوچکتر عرض  با  هایى  رول  بایستى  فلذا  باشد،  مى  مجزا 
گردد. تولید  شود)  مى  گفته  کف  رول  اختصار  به  (که 
اسلیترپیشرفته  دستگاه  پنج  بودن  دارا  با  شرکت  این 
این توانایى را دارد تا این محصول را در عرض هاى مختلف 
کند. تامین  محترم  تولیدکنندگان  براى 
Since in the process of papercup making, the bottom 
of the papercup is separated from its body,
therefore, rolls with a smaller width (which is called 
bottom roll for short) should be produced. 
our company has �ve advanced slitters and 
has the ability to supply this product in 
di�erent widths for reputable manufacturers.

Bottom Roll



A type of o�set printing 
machine called o�set 
lithography and advanced 
technologies are used in this 
machine and made of 
aluminum zinc, which is used 
to transfer the image on paper 
from a blank cylinder and the 
image is pressed on paper.  
This is called o�set printing 
because the ink is not directly 
related to the paper.  In 
di�erent types of o�set 
printing machines, the sent �le 
is divided into four CMYK color 
codes and these colors are 
printed on an aluminum plate.  
All types of o�set printing 
machines have a smooth and 
comfortable performance and 
have a high score in terms of 
its use because it has easy 
settings and it is not di�cult to 
work with.

تماماً  افست  چاپ  دستگاه  انواع 
نام  افست  لیتوگرافى  که  آلمانى 
پیشرفته  هاى  تکنولوژى  و  دارد 
گرفته  بکار  دستگاه  این  در  اى 
آلومنیوم  هاى  زینک  از  و  شده 
انتقال  براى  که  شده  ساخته 
سیلندر  از  کاغذ  روى  بر  تصویر 
بلنکت استفاده مى شود و تصویر 
به  شود.  مى  پرس  کاغذ  روى  بر 
گویند  مى  افست  چاپ  کار  این 
زیرا جوهر مستقیم با کاغذ ارتباط 
چاپ  دستگاه  انواع  در  ندارد. 
افست، فایل ارسال شده به چهار 
CMYK تقسیم مى شود و  کد نگ 
صفحه  روى  بر  ها  رنگ  این 
انواع  شود.  مى  چاپ  آلومنیومى 
عملکردى  افست  چاپ  دستگاه 
زمینه  در  و  دارد  راحت  و  روان 
هاى استفاده از آن نمره باالیى به 
چونکه  داده  اختصاص  خود 
آن  با  کار  و  دارد  آسانى  تنظیمات 

سخت و دشوار نیست.
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The �exo method is one of the printing 

methods that has always seen a very rapid 

development and progress. Of course, one 

should not think that this method is used 

only for printing certain products. In fact, the 

ability of this method to print di�erent types 

of printing surfaces has caused a wide range 

of products to be printed with this method. 

Food packaging is one of the most important 

applications of this printing method. Due to 

the blanking by the machine, the output 

product will be ideal for the manufacturer.

که  است  چاپى  روشى هاى  از  فلکسو  روش 
همواره گسترش و پیشرفت بسیار سریعى را 
بر خود دیده است. البته نباید تصور کرد که 
خاص  محصوالتى  چاپ  براى  تنها  روش  این 
کاربرد دارد. در واقع قابلیت این روش براى 
چاپ انواع مختلفى از سطوح چاپى باعث شده 
روش  این  با  محصوالت  از  وسیعى  گستره  تا 
قابل چاپ باشند. بسته بندى مواد غذایى ، یکى 
است.با  چاپى  روش  این  کاربردهاى  مهمترین  از 
محصول   ، دستگاه  توسط  گیرى  پوشال  به  توجه 
بود. خواهد  آل  ایده  کننده  تولید  براى  خروجى 
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Machine

دستگاه دایکات

نوع استروك
ابعاد کاغذ 

Dimension of paper

length widthطول / عرض / Type of stroke

220 cc

180 cc

120 cc

110 cc

shot / شات

360 cc

27

30

42

48

70

21

64

64

62

71

70

69

95

93

97

96

100

92

تعداد طرح در یک صفحه
Number of layout per page

After the printing process on the 
paper, the Diecutter machine 
is tasked with razor blasting, 
perforation and line up of the paper 
in a high quality format, and various 
designs can be printed on the paper 
based on the mold installed on it. 

کاغذها،  روى  بر  چاپ  مرحله ى  از  پس 
دستگاه دایکات وظیفه تیغ زدن، پرفراژ و 
کیفیت  با  را  دلخواه  به اشکال  کاغذ  تا  خط 
قالب نصب  بر اساس  و  بر عهده دارد  باال 
شده روى آن طرح هاى گوناگون را مى تواند 
کند. ایجاد  شده  چاپ  کاغذ  روى  بر 

     این دستگاه ها بسته بندى پالت ها و رول
از  بهداشتى  مقواى  حفظ  منظور  به  را   ها 

حفظ  همچنین  و  آسیبى  و  غبار  و  گرد  هرگونه 
رطوبت آن با استفاده فیلم جمع شونده (شرینگ) 

نایلون مطرفى نسبت  برعهده دارد، همچنن این نوع 
رنگ  و  دارد.  بیشترى  زیبایى  و  دوام  مراتب  به  استرچ  به 

سبز آن باعث مى شود تا شما در انبار دارى اجناس ما به مراتب آسوده تر عمل کنید.    
     These machines are packing pallets and rolls to protect sanitary cardboard 
from any dust and damage as well as protecting its moisture by using shrink �lm. 
Consumed nylon is far more durable and beautiful than leggings. And its green 
color makes it much easier for you to stock up on our goods.

     با توجه به اینکه در پروسه تولید ، برخى از 
کیفیت  کنترل  بخش  توسط  ورودى  کاغذهاى 
مجموعه استاندارد هاى الزم را دریافت نکرده و 

تبدیل به ضایعات مى شوند،با توجه به حجم باال و 
دارابودن  با  شرکت  ،این  ضایعات  این  پراکندگى 

پرس  به  اقدام  اتوماتیک  تمام  پرس  پوشال  دستگاه 
پایین دستى  در صنایع  استفاده  این ضایعات جهت  نمودن 

مى نماید.
        Due to the fact that in the production process, some of 
the input papers are not passed by the quality control 
department and become waste, due to the high volume 
and dispersion of this waste, the company has a fully 
automatic straw press machine. Presses these wastes for 
use in downstream industries.
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اطالعات فنى استروك لیوان هاى پارس پک
Technical information of Pars Pack paper cups Strokeمحصوالت عمومى

طرح هاى مناسبتى

طرح هاى تبلیغاتى

Shot 110cc 120cc 180cc

220cc 360cc

ت  ن جای ز� ع�� ن �� تا� ھان ا� �

محرم یلدا رمضان نوروز

West AzarBaijan electricity Power Distribution

General  Products

Occasional Products

Advertisment Designs

Muharram Yalda Ramaddan Nowruz

Paper
Plate

بشقاب پاکت
پاپکورن
Popcorn

Bag

ایران ایر
Iran Air Orkideh

اورکیده روژین
Rojin

شرکت برق
Utility

Company



در راستاى تبدیل شدن به بزرگترین بنگاه اقتصادى در صنعت مقواى بهداشتى جهت 
تولید ظروف یکبارمصرف کاغذى و استروك لیوان کاغذى در خاورمیانه، شرکت صنایع 
کاغذى پارس پک در نظر دارد تا سال 1404 ظرفیت تولید سالیانه محصوالت خود را 

به بیش از 50000 تن برساند.
In order to become the largest enterprise in the sanitary cardboard industry 
which is used for paper disposable containers in the middleeast region, Pars 
Pack Industries plans to increase it's annual production capacity to over 50000
tons by year.  

در راستاى تبدیل شدن به بزرگترین بنگاه اقتصادى در صنعت مقواى بهداشتى جهت 
چشم اندازها

و  دارویى  غذایى،  صنایع  نیازهاى  تامین  جهت  باال  کیفیت  با  بهداشتى  مقواى  تامین 
به  کشورمان  زیست  محیط  حفظ  براى  تالش  و  همسایه  کشورهاى  و  ایران  بهداشتى 

عنوان سرمایه اى گرانبها، براى نسل هاى آینده.
Providing high quality sanitary cardboard to meet the needs of Iran's food, 
Pharmaceutical and health industries and neighboring countries and striving 
to protect our country's environment as a valuable asset for future 
generations.

و  دارویى  غذایى،  صنایع  نیازهاى  تامین  جهت  باال  کیفیت  با  بهداشتى  مقواى  تامین 

بیانیه ماموریت

فرهنگ  توسعه  آینده  نسل هاى  براى  سرمایه اى  بعنوان  زیست  محیط  از  حفاظت 
یادگیرى منظم براى کارکنان جهت افزایش رشد و تعالى آن ها رعایت اخالق در کسب و 

کار پاسخگویى و پایبندى به مسئولیت هاى حرفه اى.
Protecting the environment as a capital for the future generations Developing 
regular learning culture for employees in order to promote their growth and 
excellence Respect ethics in business Accountability and adherence to 
professional responsibilities.

فرهنگ  توسعه  آینده  نسل هاى  براى  سرمایه اى  بعنوان  زیست  محیط  از  حفاظت 

ارزش ها

www.pars-pack.com
pars_pack_com
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صادرات

به  توجه  با  شرکت  این 
شناخت و تجربه طوالنى در 
و  مختلف  هاى  کاغذ  زمینه 
هاى  نیرو  داشتن  همچنین 
هاى  زمینه  در  متخصص 
 ، الکترونیک  و  مکانیک 
ماشین  واردات  به  اقدام 
برند  از  لیوانسازى  آالت 
و  نموده  خارجى  معتبر  هاى 
همچنین با دارا بودن بخش 
خدمات پس از فروش قوى 
توانسته در راستاى ارتقاى 
صنعت  در  ورى  بهره 

لیوانسازى فعالیت نماید.

Due to the long-term knowledge and experience in the �eld of various papers and also having 
specialized forces in the �elds of mechanics and electronics, the company has imported 
Papercup machines from reputable foreign brands and also has a strong after-sales service 
department.It Has been able to work to improve productivity in the papercup manufacturing 
industry.

در حال حاضر این شرکت با بهره گیرى از توان متخصصان مجموعه ، 
مدیریت مناسب ، بهره ورى باال و همچنین دارا بودن استاندارد 

هاى بین المللى  توانسته تنها در سال 1400 بیش از 1000
 ، سوریه،ترکیه  مانند:  منطقه  کشورهاى  به  محصول  تن 

طرح هاى  به  توجه  با  .همچنین  نماید   (  ... و  افغانستان 
توسعه در دست اقدام این شرکت پیش بینى مى شود 

که سهم بیشترى از بازار هاى منطقه را تصاحب نماید.

At present, this company, using the Potential  of 
our engineers, proper management, high 
productivity and also having international 

standards, has been able to export more than 
1000 tons of products to countries in the region 

such as: Syria, Turkey, Afghanistan, etc. in 2021
.Also, according to the ongoing development plans 

of this company, it is predicted that it will capture a 
larger share of the regional markets.

Importing Paper cup making Machine



ما میتوانیم ...ما میتوانیم ...
We Can ...

www.pars-pack.com
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برگزیده اجالس تقدیراز واحد هاى پیشرو در کیفیت و نوآورى  
برگزیده ششمین اجالس سراسرى مدیریت مشترى مدارى  

برگزیده اجالس سراسرى سرآمدان اقتصاد ایران  
برگزیده پنجمین اجالس ملى نقش مدیران اقتصادى  

برگزیده اجالس مدیران شایسته ایران 1400  
برگزیده اجالس آیین  تجلیل از برند هاى کارآفرین در محیط کسب وکار  

برگزیده همایش تقدیر از واحد هاى پیشرو در کیفیت و نوآورى  
برگزیده ششمین نشان عالى مدیرسال 1400  
عضو اتاق مشترك بازرگانى ایران و انگلستان  

عضو اتاق مشترك بازرگانى ایران و ایتالیا  
عضو اتاق مشترك بازرگانى ایران و چین  

عضو اتاق مشترك بازرگانى ایران و آلمان  



یادداشت

بداریم! دوست  را  طبیعت بیایید
let’s    love    the    NATURE  ...
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1513738133 پستى:  کد   / حافظ  ساختمان   _13 پالك 
Central O�ce: No13  _  7th St _ Ghasir St _Argentin Sq 
Tehran _ Iran / Postal Code: 1513738133

کارخانه: شهرك صنعتى شکوهیه قم ـ میدان صنعت ـ میدان غدیر ـ بلوار غدیر 

WWW.PARS-PACK.COM
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INFO@PARS-PACK.COM

Factory address: Ghadir Sq _ Shokouhiye Industrail Zone _ Qom _ Iran


