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مسیـر سبـز

در  را  لیبل  صنعت  بازیافت  و  جمع آورى  طرح هاى   ،(CELAB) لیبل ها  اقتصادى   کنسرسیوم 
گذاشت.  خواهند  نمایش  به  پایدار  فناورى هاى  بر  تاکید  با   2022 لیبل  اکسپوى  نمایشگاه 
در  بازیافت  اقتصادى  صرفه  مى گیرد،  قرار  بررسى  مورد  اکسپو  این  در  که  اصلى  موضوع 
و  مواد  پراکنده  توزیع  از  ناشى  نقل  و  حمل  باالى  هزینه هاى  و  فنى  پیچیدگى  با  مواجهه 

است. تولید  زنجیره 

دبیرتحریریه
آسیه اسدپور

فنى و هنرى
نعیمه قاسمیان

صاحب امتیاز و مدیر مسوول
سیدرضا حسینى

قائم مقام مدیرمسوول
سید مصطفى ناجى

سید على حسینى،  فروغ علیزاده
همکاران تحریریه

چاپ
رسانه برتر
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سید رضا حسینی 
 کارشناس اقتصادی

سرمقاله

احیـاى تولیـد

و  فناورى  دانش،  مواد،  از  مختلف  ورودى هاى  ترکیب  فرآیند  است.  اقتصاد  رکن  تولید         
میزان  دارد.  ارزش  که  است  خدماتى  یا  کاال  خروجى،  یک  ساخت  اصل،  در  است.  استراتژى 
اقتصادى  موفقیت هاى  اندازه گیرى  ابزار  مهم ترین  از  یکى  آن  اقتصادى  ارزش  و  تولیدات 
کشورهاست. کشورى که  تولیدکنندگان آن نتوانند  به رونق تولید و صادرات محصوالت خود فکر 
هرگونه  اقتصادى،  نظام  چنین  در  دارد.  شکننده اى  و  ِگره  پُر   اقتصادى  زیست  بى شک،  کنند، 
تصمیم اشتباهى مى تواند قدمى کوچک به سمت نقطه اى غیرقابل بازگشت باشد. و البته ضامن 
بهبود  با  همزمان  هرچند،  بگذرد.  کسب وکار»  محیط  از«بهبود  فقط  آن  در  تولید  رونق  کلیدى 
محیط کسب وکار، سه مسأله «ثبات بخشى به اقتصاد»، «بهبود محیط مقرراتى» و «مبارزه با فساد 

و زدوبند» غیرقابل انکار است. 
رانت، رشد  از  انباشت شده  و  ناقص  قوانین  اقتصاد بى ثبات،  در یک محیط کسب وکار پرآشوب، 
تولید و سرمایه گذارى ناممکن و سخت است. بى شک، زمانى که اقتصاد در ثبات نباشد، قوانین و 
مقررات مدام در حال تغییر هستند. اما این یک رابطه دوسویه است؛ زیرا از سوى دیگر هم تغییر 
قوانین و مقررات، ثبات را از اقتصاد مى گیرد. همین مسأله طبیعتاً امنیت سرمایه را تحت الشعاع قرار 
مى دهد و نتیجه اش اینکه فعاالن رغبت شان به سمت تولید و سرمایه گذارى را از دست مى دهند. در 
حالى که فعالیت تولیدى نیازمند سرمایه است و سرمایه نیازمند چشم انداز. چشم انداز هم به طور 
مستقیم به امنیت و ثبات وابسته است. زمانى که این زنجیره کامل نباشد، فعالیت اقتصادى از 
تولید گرفته تا تجارت دچار مشکل مى شود و همه چیز از رونق مى افتد. اتفاقى که وقوع آن در 

نظام اقتصادى ما را دیوان محاسبات کشور متأسفانه چندین بار تأئید کرده است. 
تولید و کسب وکار در کشور طى یک دوره  این دیوان در گزارشى، زمین گیر شدن قوانین حوزه 
زمانى 12ساله را ناشى از عدم اثربخشى احکام قانونى مى داند. به گزارش این بازوى نظارتى، بى نتیجه 
ماندن 7 قانون مهم و مرتبط با تولید، اقتصاد مقاومتى و افزایش بهره ورى که طى سال هاى 1388 تا 
1399 به تصویب مجلس رسیده، به خاطر ضعف در اجرا و عدم اثر بخشى بوده است. یافته هاى این 
دیوان نشان مى دهد: از مجموع 87 فقره مقررات مصوب، تنها 37 فقره در زمان مقرر و 32 فقره 
ابالغ نهایى نشده و هیچ گونه  اما  ابالغ و 14 فقره صرفاً تدوین شده  قانونى  از زمان مقرر  خارج 

اقدامى صورت نگرفته است. 
بخش دیگرى از بررسى هاى دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشى و عملکرد قوانین نیز 
حاکى از آن است که، تنها 34درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده اند و در مقابل، 1/ 47
درصد آن ها عملکردى بى اثر داشته اند.  8/ 11درصد کًال فاقد عملکرد بوده و 1/ 7درصد اجرا شده 
ادعا کنیم عمًال آنچه تحت عنوان  این حیث، بدیهى است که  از  ناکارآ داشته اند.   هم عملکردى 
کنار  اخیر  دهه  یک  در  شده،  تصویب  و  تهیه  کسب وکار  فضاى  بهبود  یا  تولید  تسهیل  قوانین 
گذاشته شده و کمک به رونق تولید، در حد حرف باقى مانده است و باید  فکرى به حال آن کرد. 
ارتقاى توان یا بنیه تولیدى کشور اگر کلید توسعه نباشد،  بخشى قطعى از فرآیند توسعه است 
و از همین رو باید این مساله مورد توجه برنامه ریزان قرار بگیرد. رونق تولید در شرایطى که همه 
عوامل علیه آن است، به شدت نیازمند یک نگاه سیستمى و همه جانبه است و اصالحات ساختارى 
تشدیدى را طلب مى کند. شاید اولین اقدام براى کمک به بخش هاى تولیدى، در شرایط کنونى، 
بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد فضاى ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و 

جلوگیرى از تصمیمات خلق الساعه در کنار پایبندى به اجراى قوانین مصوب و اثرگذار باشد. 
فعالیت هاى  که  زمانى  تا  شود.  گرفته  نظر  در  انگیزشى  نظام  اصالح  و  تدوین  مى تواند  دوم  گام 
غیرمولد در سیستم اقتصادى، پاداش بیشترى نسبت به فعالیت هاى تولیدى دریافت کنند، منابع 
اگر  واقع،  در  نمى شود.  ایجاد  تولیدى  فعالیت هاى  براى  انگیزه  و  نمى یابد  سوق  تولید  به سمت 
برخوردارى هاى جامعه از فعالیت هایى نظیر سوداگرى، داللى و رانت جویى چند برابر برخوردارى 

از فعالیت در عرصه تولید باشد، شکل گیرى یک نظام تولیدى مستحکم دور از انتظار است.

اصالح نظام بانکى و به 
خدمت گرفتن بانک ها براى 
رونق تولید از اقداماتى 
است که مى تواندحامى
تولید به خصوص در
صنعت باشد

مالیاتى،  نظام  اصالح  سیستمى،  فساد  با  مبارزه  این رو  از   
به نفع بخش هاى  بانکى و نظام تعرفه اى  ارزى، نظام  نظام 
تولیدى مى تواند از جمله اقدامات اصلى براى اصالح نظام 

پاداش دهى باشد. 
حاکمیت ما باید به این اجماع برسد که کشور نیازمند یک 
رانت  و  فساد  از  پیشگیرى  بر  مبتنى  ملى  و  جامع  برنامه 
ارتکاب فساد و مفت خوارى،  بردن هزینه  باال  جویى است. 
راهکار مناسبى براى پیشگیرى از رفتارهاى فسادآلود است. 
به بیانى ساده تر، وقت آن رسیده که دولت دیگر تمامى راه هاى 
هزینه  و  کند  شناسایى  مى کند  تسهیل  را  فساد  که  ممکن 
ارتکاب فساد را به گونه اى معنادار افزایش دهد که انگیزه براى 

کسب درآمد از روش هاى فاسد، کم شود.  
و داللى  فعالیت هاى سوداگرانه  که  بخش هایى  هدف گیرى 
انگیزه  مالیاتى هم مى تواند  نظام  از طریق  انجام مى دهند، 
براى این گونه فعالیت ها را کاهش دهد. در شرایط فعلى که 
روبه رو  غیرمتعارف  هزینه هاى  انواع  با  تولیدى  بخش هاى 
هستند، فشارهاى مالیاتى بر تولیدکننده  اگر تخفیف یابد و 
به  تولیدى  بخش هاى  از  مالیاتى  درآمدهاى  تأمین  فشار 
خواهد  تولید  به  بزرگى  کمک  شود،  منتقل  بخش ها  سایر 

شد. 
رونق  براى  بانک ها  به خدمت گرفتن  و  بانکى  نظام  اصالح 
تولید نیز از دیگر اقداماتى است که مى تواند حامى تولید به 
باشد. با توجه به شرایط نامساعد فعلى  خصوص در صنعت 
بخش هاى تولیدى، بانک ها تمایل چندانى به اعطاى وام به این 
بخش ها ندارند و فساد حاکم در سیستم بانکى ، منابع را بیشتر 
از بخش هاى مولد به اشخاص حقیقى و شرکت هاى حقوقى 
صورى سوق داده است. کمااینکه با وجود نابسامانى در نظام 
بخش هاى  همه  بانک ها  داشت  انتظار  نمى توان  بانکى 
این رو  از  کنند.  مالى  تامین  را  وام  نیازمند  تولیدى 
وام ،  اعطاى  نحوه  بانک ها،  عملکرد  بر  نظارت  و  ساماندهى 
از نیازهاى اساسى در ساختار مالى  و...  رعایت بخش نامه ها 
به  وام  اعطاى  براى  سازوکارى  مى شود  حتى  است.  کشور 
بخش  هاى تولیدى طراحى کرد تا به اتالف منابع منجر نشود 
و بخش هایى از وام بانکى بهره مند شوند که بتوانند در جهت 
موثرى  گام هاى  اقتصاد،  رونق  و  کشور  توسعه اى  اهداف 

بردارند. 
و  تعرفه اى  نظام  اجتماعى،  تأمین  نظام  اصالح  و  بازسازى 
به  مى توانند  که  دیگرى اند  راهکارهاى  هم  ارزى  ساختار 
حمایت هاى هدفمند، براى رونق تولید تبدیل شوند. مشروط 
به اینکه، یادمان نرود، یک حمایت هدفمند داراى ویژگى هایى 
است که بى توجهى به همه ابعاد آن، مى تواند به ضد حمایت 

تبدیل شده و شرایط را بدتر کند.



 

  

 
  

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

   

اقتصاد چرخشى(CE)، اقتصادى است بر مبناى بازگشت حداکثرى مواد به 
چرخه تولید. این اقتصاد، فراتر از مدل تولید صنعتى برداشت منابع، تولید و 
دور انداختن است. اقتصاد چرخه اى، یک اقتصاد حلقه اي بسته است که میان 
چرخه هاي بیولوژیکی و فنی تمایز قائل می شود؛ پسماند اضافه اي تولید نمی کند 
و در مقابل هر پسماندي  در آن به عنوان ماده اولیه فعالیت اقتصادي دیگري به 
مصرف می رسد. ارزش تولیدات و مواد در این اقتصاد، براي طوالنی ترین زمان 
ممکن حفظ می شود و تا زمانی که محصولی به پایان عمر خود برسد، بارها و 
بارها به جهت خلق ارزش بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو، کارکرد 
این اقتصاد، عمالً کاهش آثار منفى و محدودیت هاى اقتصاد  خطى با پتانسیلى 
باال براى نوآورى، اشتغال زایى و رشد اقتصادى است. به همین دلیل، بسیارى از 
مجامع و صنایع جهانى، با  برنامه هاى نوآورانه   در تالش اند تغییرات بزرگى در 

کاهِش انباشت زباله هاى پالستیکى ایجاد کنند. 

     نقشه پایدارى 
الن  مک  آرتور،  بنیاد  استرالیا،  تاسمانیا  دانشگاه  پژوهشگران  نظر  اجماع 
مرکز  و   (FINAT)لیبل پردازشگران  و  تولیدکنندگان  فدراسیون جهانى 
پیامدهاى اخالقى  و حقوقى بیوتکنولوژى(CELAB)،  حاکى از آن است که با 
توسعه ى اقتصاد چرخشى پالستیک، نقشه ى حرارتى جغرافیایى کسب و کارها و 
بازاندیشى در صنعت بسته بندى و لیبلینگ، مى توان دولت ها و بسیارى ازکسب

 وکارها  را از انفعال در برابر پایدارى زیست محیطى نجات داد.   در همین راستا، 
توسط  2020 سال  ابتداى  در  که   ،(CELAB) اروپایى  کنسرسیوم 
 (Arconvert-Ritrama)،   (Avery Dennison ) ،(Herma ) ،(UPM Raflatac)   

چهار فعاِل برجسته ى صنعت  لیبل و  (Finat)، تشکیل شد، نقشه اى واقعى از 
پایدارى  را در قالب مجموعه اى از تحوالت ارائه داده است. این نقشه، شاخصه هاى 
ویژه  به  قانون گذارى  محیط  و  چارچوب  تحکیم  و  فناورى  داده،  تحلیل 
این  با  مى کند.  پشتیبانى  را  اروپا  اتحادیه  دایره اى  اقتصاد  بخشنامه هاى 

نقشه  تکمیل شود، طبق  و  نهایى  تا سال 2025  باید  که  تحوالت 
حرارتى جغرافیایى (Geo Heatmap)، مختصات کسب و کارهاى 
متکى بر اقتصاد خطى مشخص و از طریق توسعه و تشدیِد مقررات و 
دستورالعمل ها ، براى آن ها یک مدل تجارى پایدار براى بازیافت، اجرایى 

مى شود. 
      اقتصاد اکولوژیک 

عالوه بر آن،  چون پالستیک هاى پسماند پس از مصرف مى توانند براى 
ارزشمندى  انرژى هاى  به  تولید محصوالت مختلف استفاده و حتى 
تبدیل شوند، (FINAT)، تشکیل و توسعه ى کنسرسیوم بسته بندى 
با فناورى هاى نوآورانه را یک راه  چرخشى و پایدارسازى ضایعات 
حل کارآمد براى پاکسازى محیط زیست و نگهداشت آن با  بهترین 
و  پالستیک ها  ساخت   ،(FINAT) است.  کرده  معرفى  شیوه ها 
تا چهارم و حتى یک زندگى  پلیمرهایى که مى توانند زندگى دوم  
مداوم داشته باشند  را یک الزام مى داند. پیرو این دیدگاه، لیبل هاى 
پایدار، یکى دیگر از برنامه هاى پیشنهادى این اتحادیه براى اثبات 
تعهد به دنیاى عارى از ضایعات پالستیک و راهکارى ملزم به اجرا 
براى توسعه  اقتصاد مدور و کاهش ضایعات است.  بر مبناى این برنامه، 
در چرخه ى هر نوع بسته بندى، همیشه تحلیل و مستندسازى در 
طراحى، انتخاب و نوع مواد، لیبل و فرآیند چسباندن آن، پردازش و 
پارامترهاى ماندگارى، الزامى است. به همین دلیل، تقریباً 20 شرکت 
پیشرو و اثرگذار در زنجیره ى  ارزش لیبل در اروپا متعهد شده اند که از 
این نوع لیبل حمایت کنند و زنجیره تولید لیبل پایدار را به عنوان یک 

طرح پیشران جهانى توسعه دهند.  
      بازنگرى بر اقتصاد رفتارى

اما آیا موفق خواهند شد؟ در دهه ى گذشته، (CE) یک دانِش روبه 

︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت ︦ از ﹝︭︣ف ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋   ︎︡﹡︀﹝︧ ︎﹑︨︐﹫﹉ ﹨︀ی︎ 
.︡﹡﹢  ︫﹏︡︊︑ ا﹡︣ژی ﹨︀ی ارز︫﹞﹠︡ی ﹤  ︋﹩︐ا︨︐﹀︀ده و ︿﹚︐﹞ 
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 آسیه اسدپور/  مدیر ارتباطات راهبردى شرکت چاپ و بسته بندى آنیل پک  

ـــــــــــــزمســیر سبـــــــــــ
IML︤︊ــ ﹝︧﹫ــ︨︣ 

رشد براى جامعه ى جهانى و عاملى اثرگذار 
در گفتمان اکولوژیکال بوده است؛ ولى با این 
وجود، چون استراتژى هاى چرخشى، ریسک 
زیادى در پیاده سازى دارند؛ امکان دریافت 
سیگنال هاى متناقض وامتیازدهى منفى به 
مطالعه  کمااینکه  دارد.  وجود   (CE)

لیبل هاى  درباره   ،(2021,Boyer et al)

چرخشى نشان داد: این لیبل ها در سطح 
اقتصاد  و  نهایى  مصرف کنندگان  ادراك 
خریداران،  دارد؛  تأثیر  آن ها  رفتارى 
محصوالت (CE) را زمانى مى خرند که داراى 
مثال  براى  باشند،  نیز  دیگرى  ویژگى هاى 
 ،(IML)  همراه با لیبل  یا ظروف (CE) محصول
عرضه شده باشد. عالوه بر آن، باید آگاه سازى 
الزم درباره سنجه هاى بازیافت ، بهبود بهره ورى و 
سبز بودن محصول قبل از عرضه  ى آن انجام 
بگیرد تا پذیرش محصول بیشتر شود. و مهم تر 
آنکه محققان ، بنیادهاى ملى و بین المللى، مقامات 
دولتى و سازمان هاى صنعتى بایستى با ایجاد و 
توسعه زیرساخت هاى الزم در تحقق سیستم هایى 
چون لیبل زنى (CE)، حمایت گرهاى موثرترى 
به  بتوانند  چرخشى  لیبل هاى  تا  باشند 
رویکردى فراتر از یک بیانیه یا یک اطالع
تحقِق  بستر  و  شود  تبدیل  کلى   رسانى 

بیابند. جهانى 
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(Bioneer )، شرکت بیوتکنولوژى کره اى، 9 خط لیبل زنى خود 
پایه ى  اپلیکاتورهاى  به  کووید-19  تست  کیت هاى  براى  را 

«هرما» مجهز کرد.
و  محصوالت  در  زمینه  فعال  بین المللى  شرکت  این 
حاضر  حال  در  مولکولى،  بیولوژى  پیشرفته  فناورى هاى 
و  مهر  و  زده  لیبل  خط  هر  در  دقیقه  در  را  بسته   40
موم کرده و لیبلى را نیز بر روى گوشه بسته ها با رویه اى به 

طول 300 میلى متر مى چسباند.  
بخش  رئیس  ایلیچمن،  کریستوف  گفته  ى  به 
«هرما   ،( Herma Labeling Machines )فروش
همان  با  و  یکسان  تولید  خطوط  در  بیسیک 
با  اپلیکاتورهایى  سخت گیرانه،  کیفى  استانداردهاى 
دلیل  به  تولیدات  این  که  مى کند  تولید  را  باال  کارایى 
کامًال  فرآیند  باالى  ایمنى  و  اطمینان بخشى  قابلیت 

هستند. متمایز 

 کنسرسیوم اقتصادى لیبل ها (CELAB)، طرح هاى جمع آورى و 
بازیافت صنعت لیبل را در نمایشگاه اکسپوى لیبل 2022 با 
تاکید بر فناورى هاى پایدار به نمایش خواهند گذاشت. موضوع 
صرفه  مى گیرد،  قرار  بررسى  مورد  اکسپو  این  در  که  اصلى 
اقتصادى بازیافت در مواجهه با پیچیدگى فنى و هزینه هاى باالى 

حمل و نقل ناشى از توزیع پراکنده مواد و زنجیره تولید است.
صنعت  است  تالش  در   (CELAB) جهانى  کنسرسیوم 
توسط  که  دایره اى  اقتصاد  برنامه هاى  با  را  لیبل زنى 
ترویج  جهان  سرتاسر  در  تنظیم کننده ها  و  دولت ها 
مى شود، مطابقت دهد تا مواد بازیافتى قابلیت تبدیل به 
فعلى  ابتکار  بیابند.  را  جدید  محصوالت  یا  مواد 
بازار  تحقیقات  مطالعه  یک  کنسرسیوم،  (CELAB)  این 
قابلیت هاى  و  بازیافت  نرخ  مواد،  حجم  درباره  جهانى 
انجام شده توسط (AWA ) و بررسى تخصصى فناورى هاى 

است. بازیافت 

﹥ ا﹋︧︍﹢ی ﹜﹫︊﹏  ︋ ️﹁︀︀ز ︵︣ح ﹨︀ی︋ 
٢٠٢٢ ﹝﹩ رود

 (Mitsubishi HiTec Paper ) ،  یکى از بزرگترین تولید کنندگان 
تمامى  در  کاغذ  قیمت  افزایش  از  تخصصى،  کاغذ هاى 

داد. خبر  آن  طیف هاى 
تخصصى  کاغذهاى  تمامى  تحویل  کرد  اعالم  شرکت  این 
 14 افزایش  با  امسال  ژانویه  ابتداى  از  شده  داده  سفارش 
درصدى قیمت ها همراه بوده و این افزایش قیمت به دلیل 
مواد  انرژى،  تولید،  هزینه هاى  اجتناب  غیرقابل  افزایش 

شیمیایى و لجستیکى رخ داده است. 
ماه  چند  در  طبیعى  گاز  قیمت  شرکت،  این  گزارش  به 
گذشته حدود 350 درصد افزایش یافته و به باالترین حد 
خود رسیده است، در نتیجه افزایش انرژى 60 یورو به ازاى 
هر تن کاغذ آن ها را مجبور کرده قیمت ها را افزایش دهند 
کاغذهاى  مطمئن،  تأمین کننده  یک  عنوان  به  بتوانند  تا 
عرضه  بازار  به  را  باال  کیفیت  با  و  شده  روکش  تخصصى 

کنند.

︾﹢ل ﹋︀︾︢ در د﹡﹫︀ دو︋︀ره ﹇﹫﹞️ ﹨︀ را ا﹁︤ا︩ داد (Bioneer ) ﹋︣ه ای، (Herma) را ا﹡︐︀ب ﹋︣د

 

  

مدیر بازاریابى و فروش، شرکت« Omet » گفت: صنعت بسته بندى  و لیبل نه تنها  بر اثر کرونا دچار رکود 
و ریزش تقاضا نشد، بلکه هر روز بر حجم تقاضا و نیاز به آن افزوده مى شود. مارکو کالکانى، افزود: تقاضا 
براى بسته بندى و چاپ لیبل  به خصوص در صنایع غذایى نسبت به گذشته شتاب بیشترى گرفته و 
هرچند افزایش این حجم از تقاضا، مشکالت فراوانى را براى زنجیره تأمین بسیارى از تولیدکنندگان 
ایجاد کرده و بسیارى از کسب و کارهاى نوپا را به سقوط کشانده اما نتایج کلى آن به طرز عجیبى باعث 

اصالح سرمایه گذارى ها و تدوین استراتژى هاى  مبتنى بر فناورى شده و ادامه خواهد داشت.
به گفته او، اگر چه این روزها تغییرات شدید و ناگهانى، تاثیرات مختلفى بر بازار گذاشته است؛ روش 
کار، نیازهاى مشتریان و استراتژى هاى تأمین کنندگان، همه دچار تغیر و تحول شده اند. مسافرت ها 
کمتر شده و اغلب جلسات، مجازى است و همه چیز به نظر سخت تر مى آید، اما آن چه مهم است 
تأثیرى است که این اتفاقات بر سرعت ارتباطات، سهولت حل مشکالت و رونق بازار لیبل گذاشته و 

ادامه خواهد داشت. 

لیبل هاى  و  دوباره جان  گرفت  پاندمى کووید-19  با  لیبل  اقتصاد سبز در صنعت  و  پایدارى 
هوشمند تحول بزرگى را در ساختار خرده فروشى محصوالت ایجاد کردند. 

را  تأمین  زنجیره  پایدار، کل  و  لیبل هوشمند  افزود:   ،« Avery Dennison»لیبل مدیر چاپخانه 
براى مصرف کنندگان شفاف مى کند و تجارت الکترونیک بیشترین نفع را از این تحول خواهد 
که  که محصولى  بدانند  دارند  از همیشه دوست  بیشتر  آنالین  زیرا مشتریان محصوالت  برد، 
خریدارى مى کنند، چه مراحلى را طى کرده و با چه فرآیند هایى تولید شده تا به دست آن ها 

رسیده است.
پروئن دیدریج، گفت: لیبل هاى پایدار، باعث صرفه جویى در هزینه تولید، کاهش زمان خرید، 
همین  به  و  مى شوند  زیست محیطى  بیشتر چرخه ى   و حفظ  کاال  اصالت  درباره  اعتماد سازى 
جهت، امسال شرکت ما بیشتر از گذشته بر موضوع لیبل هاى پایدار  تمرکز کرده و آینده پژوهى 

خود را بر مبناى توسعه لیبل هاى چرخشى مدیریت خواهد کرد.  

︡ ︑︣ ﹋︣د ﹥ ر﹋﹢رد ر︨﹫︡﹋︣و﹡︀، ﹜﹫︊﹏ ﹨︀ را ﹨﹢︫﹞﹠ ﹆﹢ط︋  ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی و ﹜﹫︊﹏ از︨ 

 

  

﹥ ر﹋﹢رد ر︨﹫︡ ﹆﹢ط︋  ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی و ﹜﹫︊﹏ از︨ 
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یک گفتمان قوى اقتصادى است.
مقاوم و ماندگار است.

با عوامل محیطى سازش دارد.
با ظرف یکى است و تمایز ایجاد مى کند.

استراتژى عرضه دربازار را تقویت کرده است.
سادگى،زیبایى و کیفیت هنرى به محصول داده است. 

هویت برند را طراحى کرده است.
استراتژى بصرى محصول را نشان مى دهد.

اعتمادسازى و ارتباط سازى مى کند.
پرچم دار تمایز، اعتبار و کیفیت ادراك شده است.   طراحى

ساده، گیرا، جذاب است.
حواس مشترى را تحت تأثیر قرار مى دهد.

نمایانگر محصول درون بسته است.  
عطر، بو و مزه ى محصول را تداعى مى کند.

 محصول را در فروشگاه متمایز مى کند.                                

داراى گرید خوراکى و ایمن است.
مانع از آسیب آالینده هاى محیطى، نور و دما مى شود.

اجازه تغییر در عطر، طعم و رطوبت محصول را نمى دهد.   
طول عمر پنیر و مواد مغذى موجود در آن  را باال مى برد.

استحکام باالیى دارد.
وزن آن کم و سبک است.

مانع از از پارگى و شکستن احتمالى مى شود.
تولید آن مقرون به صرفه است.  

شش ضلعى جذاِب خوشمزه
در اقیانوس محصوالت لبنى متنوع ، پنیر خامه اى شش ضلعى صباح، لذِت بى پایان طعم یک پنیِر نرم، خامه اى، لطیف 
و خوشمزه را با بسته بندى خاص، به انحصار خود درآورده است. این شش ضلعى جذاب، امضاى تجارى برند صباح است. 

سازگارى با 
محیط زیست

رنگ

لیبل

مدافع اقتصاد سبز است.
لیبل آن بازیافتى است.

پسماند اضافه اي تولید نمی کند.
ضایعات آن با کمک فناورى مجدد وارد چرخه تولید مى شود.

فناورى ظرف
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به  آن  تبدیل  و  پروپیلن  پلى  به  با شکل دهى  که  گفته مى شود  به محصوالتى   IML ظروف 
انواع ظروف چهارگوش ، دایره ، سطلى یا لیوانى و سایر محصوالت و با الصاق همزمان لیبل 
بدون استفاده از چسب تولید مى شوند. این محصول کمتر از 25 سال است که وارد عرصه 
تولیدکنندگان  بیشتر  اتفاق  به  قریب  اول  انتخاب  اکنون  و  شده  بسته بندى  صنعت  جهانى 
صنایع  در  ظروف  این  از  استفاده  براي  محدودیتی  هیچ  گفت  مى توان  که  نحوى  به  است؛ 
بسته بندي وجود ندارد و تقریبأ هر محصولی را می توان با استفاده از این روش بسته بندي 

و به بازار عرضه کرد. 
انتخاب  در  مناسب  بسته بندى  تأثیر  و  اهمیت  به  که  صنایعى  صاحبان  و  تولیدکنندگان 
و  تأمین  زنجیره  و  فرآیند  وارد  را  بسته بندى هایى  واقف اند،  مشتریان  سوى  از  محصوالت 
به  و  آسان  نقل  و  حمل  تولیدى ،  محصول  از  محافظت  بر  عالوه  که  مى کنند  خود  فروش 
صرفه، زیبایى ظاهرى، تنوع در طرح و رنگ هاى مختلف، و قیمت رقابتى بتواند آن ها را در 

جایگاه قابل قبولى در بازار مصرف قرار دهد. 
بسته بندى  براى  نیاز  ویژگى هاى مورد  تمام  لیبل IML چون  داراى  اساس، ظروف  بر همین 
شکیل و مشترى پسند را دارند و مى توانند چرخه فروش را وارد مدار بازرهاى خارجى کنند، 
مطلوب تمامى صنایع هستند. در کشور ما نیز، مصرف ظروف پالستیکى با لیبل IML  طى 10 
سال اخیر مانند بسیارى از کشورهاى جهان رشد قابل توجهى یافته و حتى استفاده از این نوع 
لیبل ها پس از لیبل هاى شرینک اسلیو باالترین نرخ رشد را داشته است؛ و طى سال هاى اخیر، 
مارگارین،  و  کره  ماست،  لبنى،  صنایع  بستنى،  صنعت  غذایى،  تولیدکنندگان  صنایع  اغلب 
شیرینى و شکالت، آرایشى و بهداشتى، محصوالت باغبانى،پالسکو و ملزومات خانگى، رنگ 
و روان کننده ها، دخانیات، غذاى حیوانات خانگى، ساالدها و سبزیجات، خرما و... به استفاده 
بسته بندى محصوالت  و  لیبل  ترجیح مى دهند  و  آورده اند  IML روى  لیبل  داراى  از ظروف 
شان با یکدیگر آمیخته و یکى باشد. البته دلیل استفاده و گرایش این تولید کنندگان صرفاً بسته 

  IML لیبل هاى  انتخاب.   این  براى  است  شده  مزید  دیگر  ویژگى  هاى  و  نیست  بندى شکیل 
به نوعى سفارشى  لیبل طراحى، چاپ و دایکات و  تأمین کننده  درخواستى مشترى، توسط 

IML جهانى به وسعت

  

یا خالء  به وسیله مکش  ربات  آماده توسط  و  لیبل هاي چاپ خورده  مى شود.  محصول  سازى 
برداشته و به درون قالب برده مى شود و هوشمند بودن و غیرمکانیکى بودن فرآیند تولید لیبل، 
سالمت  و بهداشت چرخه تولید آن را تضمین مى کند. از سویى، لیبل با نیروى الکتریسیته ساکن 
روى دیواره قالب تثبیت  ومواد پالستیکى مذاب به داخل قالب تزریق و لیبل بخشى از بدنه مى 
شود؛ کمااینکه همزمان قطعه لیبل گذارى شده از قالب توسط ربات جدا شده و لیبل بعدى در 
قالب قرار مى گیرد و این فرآیند تکرار مى شود. بنابراین هیچ محدودیتی براي استفاده از ظروف 
 IML در صنایع بسته بندي وجود ندارد و تقریبا هر محصولی را می توان با استفاده از روش IML

بسته بندي و در بازار عرضه کرد. 
غذائى  مواد  با  سازگار  پلى پروپیلن ،  گرید هاى  مناسب ترین  از   IML ظروف  آن  بر  عالوه 
محصول  بدین سان  و   است  داخلى  پاالیشگاه هاى  بهترین  محصول  و    (FOOD GRADE)
واکنش شیمیایى در ظروف  .همچنین،  بود  اطمینان خواهد  قابل  و  بهداشتى  کامًال  تولیدى 

IML منتفى است و به همین دلیل مى توان این محصوالت را ضد سرطان نامید .
باالى صفر  سانتى گراد  درجه   230 دماى  تا  ( غیرمستقیم )  مقابل حرارت  در  این محصوالت 
و  ایمن  داغ ؛  مایعات  و  غذائى  مواد  بسته بندى  براى  بنابراین  و  نداشته  شیمیایى  واکنش 

هستند. استاندارد 
کمااینکه، به دلیل مقاومت باالى این محصوالت در مقابل برودت و یخ زدگى ؛ این ظروف را مى توان 

براى نگهدارى انواع مواد غذائى در فریزر نیز استفاده کرد.
 استحکام این ظروف به دلیل استفاده از مواد اولیه و لیبل هاى با کیفیت ؛ باال بوده و این محصوالت 
در مقابل ضربه  و شکستگى مقاوم اند و همین ویژگى ماندگارى محصوالت بسته بندى شده در 

داخل این ظروف  را باال برده و با سایر ظروف همسان قابل مقایسه نیست. 
در  دفعات  به  مى توان  و  هستند  مجدد  استفاده  و  شستشو  قابل   IML ظروف  اینکه،  مهم تر 
قابل  و  بازیافت  باالى  ارزش  این  که  بگیرند  قرار  مجدد  استفاده  مورد  کار  محل  و  منازل 
و  نشده  وارد طبیعت  زباله  عنوان  به  باعث مى شود ظروف محصوالت  بودن ،  استفاده مجدد 

کمک شایانى به حفظ محیط زیست کنند.




