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 چند نکته درباره ی استفاده از کاغذ کرافت

 

با وجود گسترش و پیشرفت تکنولوژی و صنعت چاپ و بسته بندی, هنوز می بینیم که مردم و 
مصرف کننده ها چندان تمایل و انگیزه ای برای استفاده از روش و ابزار های مدرن و جدید بسته 
بندی ندارند و بیشتر به استفاده از بسته بندی های پیشین و رایج در گذشته هم چون کیسه های 

 ستیکی, نایوون و نایوک  و دیگر مشتاا  پویمری, ربتت نشان می دهند پال

حال پرسشی که مطرح می شود, این است که چرا مردم و مصرف کننده ها هنوز تمایل و ربتتی 
برای استفاده از روش و ابزار های نوین بسته بندی هم چون کابذ کرافت, پاکت و کیسه های 

پارچه ای و پوی پروپیون نشان نمی دهند و نستت به آنها بی کابذی, کیسه و بسته بندی های 
 اطالع هستند؟

در این مااله سعی داریم تا با پرداختن به ماایسه ای میان امتیاز های کیسه و پاکت های کرافت 
نستت به کیسه و بسته بندی های پالستیکی, نایوونی و پویمری, مصرف کننده و دیگر افرادی را که 

ی با این مسئوه و موضوع های مشابه در تماس هستند، نستت به امتیاز و فایده های به هر گونه ا
استفاده از کیسه و پاکت های کرافت و کابذی آگاه سازیم  پ  اگر شما هم هنوز درک و آگاهی 
چندانی درباره ی امتیاز و فایده های استفاده از پاکت کرافت یا مضرا  استفاده از کیسه و پاکت 

 تیکی ندارید, با ما همراه شوید های پالس

 

کیسه و پاکت های کابذی و کرافت مااومت بیشتریی دارند  گرچه برای میوه و کاالهای بزرگ و 
حجیم مانند هندوانه, بهترین گزینه، هم چنان همان کیسه های بزرگ و مااوم پالستیکی هستند، 
اما تجربه و التته صنعت بسته بندی ثابت کرده است که کیسه های کابذی و پاکت های کرافت، 
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کاال های کوچک هم چون شیرینی، نان و گوشت و ماهی، مناسب تر هستند  اگر بخواهیم در  برای
یک جموه شرح دهیم، باید بگوییم که گرچه بسته بندی های پالستیکی هم چون کیسه ها و گونی 
های پالستیکی مااومت بیشتری در برابر رطوبت و کش آمدن دارند، ولی چون از نظر سالمت و 

بندی امتیاز کم تری از کیسه و بسته بندی های کابذی و پاکت های کرافت می کیفیت بسته 
گیرند، نمی توان آن ها را بسته بندی عالی به شمار آورد و در نهایت این بسته بندی و پاکت های 

 کابذی هستند که از هر نظر، مناسب و خوب به شمار می روند 

ی مااومت بیشتری در برابر رطوبت و پارگی با وجود این که کیسه و بسته بندی های پالستیک
دارند، ولی امروزه به لطف پیشرفت تکنولوژی، کیسه و پاکت های کابذی مااوم تری نیز تولید 
شده اند که از هر نظر در برابر رطوبت و فرسایش، مااوم و پایدار هستند و این موضوع نشان می 

ی در صنعت بسته بندی آینده خواهند دهد که بسته بندی های کابذی ناش برجسته و پر رنگ
 داشت 

کیسه و بسته بندی های کابذی هم چنین از نگاه فرآیند مصرفی نیز امتیاز و صرفه های بیشتری 
نستت به کیسه های پالستیکی دارند  این کیسه ها پ  از مصرف وارد چرخه و سیکل بازیافت می 

کی و نایوونی هزینه بر و پر مصرف نیست، شوند و چون بازیافت آن ها نستت به کیسه های پالستی
دوباره مورد استفاده قرار می گیرند و به چرخه ی تولید باز می گردند که التته عموم جامعه از امتیاز 

 و فایده های مادی و محیطی آن بهره مند خواهد شد 

 

در پایان الزم است یادآوری کنیم که نهاد های قانون گذار و مرتتط با صنعت و تجار ، ناش پر 
رنگی در سیاست گذاری، فرهنگ سازی و هموار ساختن مسیر و راه استفاده از کیسه های کابذی 

سته بندی برای ایجاد فرهنگ استفاده دارند که اگر نادیده انگاشته شود، تالش و کوشش صنعت ب
 از این کیسه ها، راه به جایی نخواهد برد 
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