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آنیلپک ،محور توسعه  IMLایران شد
شرکت آنیلپک ،محور توسعه  IMLایران شد .این شرکت در راستای تقویت پیوست اقتصادی
خود برای پیشرانی در خاورمیانه ،به توانایی تأمین  80درصدی نیاز بازار تجاری و صنعتی«»IML
«تولید پایدار» که فاز دوم توسعهای زنجیره
ایران دست یافت .این گروه صنعتی ،با اجرای طرح
ِ
تأمین آنیلپک است ،ظرفیت تولید و چاپ لیبلهای درون قالبی «،»In Mold Labaling
خود را دو برابر کرد و میزان واردات لیبلهای «آی ام ال» را در راستای نهضت داخلیسازی،
خط جدیدی از ماشینآالت تولیدی ،به
تا  80درصد کاهش داد .آنیلپک با بهرهبرداری از ِ
قدرت پاسخگویی وسیعتر به نیاز و تقاضای صنایع مختلف چون صنایع غذایی ،لبنی،
شیرینی و شکالت ،رنگ و مواد شیمیایی ،لوازم آشپزخانه ،لوازم آرایشی و بهداشتی و...
دست یافت و به بزرگترین تولیدکننده لیبل ظروف« »IMLایران تبدیل شد .پیشرانی
در بستهبندی چرخشی ،پایدارسازی ضایعات با فناوریهای نوآورانه و کسب «اعتبار
سبز» ،از دیگر دستاوردهای این مجموعه صنعتی است که به مشتریان خود امکان
ل ِ اطمینان ،پذیرفتهشده و هماهنگ با استانداردهای
استفاده از لیبلهای قاب 
بینالمللی به منظور رقابت در راستای اقتصاد چرخشی و صادرات ایمن را
میدهد .البته فاکتور بسیار مهم دیگردر فاز توسعهای این شرکت ،بهرهگیری
از ماشینآالت ساخت سوییس و آلمان با نشان «اطمینانبخشی ،اعتماد
و نوآوری» است که افزایش کمی تولید ،ارتقاء سطح کیفیت ،راندمان باال،
انعطافپذیری و پایداری محصوالت را برای آن به همراه خواهد داشت.

قهرمانان گمشده
قوهای خا کستری
شکست انرژی
مدیرعامل آنیلپک ،چهره ماندگار صنعت
 IMLو چاپ ایران شد
لنگر سبز
کارخانههای خاموش
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قهرمانان گمشده
سید رضا حسینی
اکرشناس اقتصادی

ا کنون ،روادید تجاری
تولید متکی
آنالینِ ،
بر فناوریهای نوین،
اتوماسیونهای جهانی و
تخصص نیروی انسانی در
کنار اعتماد بینابینی ،قلمرو
حضور موفق در صنعت
لیبل را تعیین میکنند

وکار مشــتریان مــا بودهانــد.
لیب 
لهــا ،همیشــه عنصــر مهــم بســتهبندی و کس ـب ِ
نهــا را بــا چــه کاربــری تعریــف کــرده باشــیم :خــواه محــل نگهــداری
فرقــی هــم نــدارد کــه آ 
ً
اطالعــات مــواد تشــکیلدهنده ،نمایــش و محافظــت محصــول یــا صرفــا حاملهایــی
نهــا زمیـ ِـن برد
بــرای تجــارت بصــری و برندســازی بــا تأثیــر بــاال باشــند .مهــم آن اســت کــه آ 
ـزد خریــداران تغییــر کــرده
یــا باخــت مــا در بــازار تجاریانــد و اینــک ارزش و جایــگاه آ 
نهــا نـ ِ
اســت .در حالــی کــه کاربــران نهایــی اکنــون از لیبــل یــا بســتهبندی انتظــار بیشــتری دارنــد
(پیامرســانی بهتــر ،مقاومــت و ایمنــی در برابــر دســتکاری ،قابلیــت ســالم نگهداشــتن
محصــول خریــداری ،امــکان ردیابــی و غیــره) ،برخــی از مشــتریان فکــر میکننــد کــه بایــد
هزینــه کمتــری را بــرای بســتهبندی و لیبــل پرداخــت کننــد .هرچنــد ایــن بــدان معنــا
ً
نهــا صرفــا
نیســت کــه مشــتریان معتقدنــد کار مــا بـیارزش و فاقــد اهمیــت شــده اســت ،آ 
تهــا و تــورم ناراضیانــد و ایــن نارضایتــی بــه صنعــت لیبــل و بســتهبندی
از افزایــش قیم 
هــم کشــیده شــده و ســوگیریهایی را ایجــاد کــرده اســت .متاســفانه بــا شــروع پاندمــی،
بســیاری از فعــاالن صنعــت چــاپ نتوانســتند خــود را ریــکاوری کننــد و بســیاری مجبــور بــه
تــرک ایــن شــغل و صنعــت شــدند امــا برخــی هــم توانســتند مــدل کســب و کار و هزین ههــای
عملیاتــی خــود را بــا کوویــد 19-تطابــق دهنــد و تکامــل مســتمر را بــا ســبک پینگپنــگ
ظکــردن الزامــات نظارتــی بــرای کســب توانایــی مقابلــه بــا شــوکهای ناشــی از
و لحا 
همهگیــری تبییــن کــرده و تحقــق بخشــند؛ و البتــه بپذیرنــد کــه مانــدن در ایــن تجــارت
بســیار دشــوار اســت و بــا فاکتــور گرفتــن هــر نــوع سرزنشــی بهتریــن کار هــم همیــن اســت.
چــرا کــه ب هجــای تــن دادن بــه ســقوط بایــد ماننــد روز صفــر و از اول شــروع کنیــم و اعتمــاد
نهــا بازگردانیــم؛ کــه اصل
از دســت رفتـهی کاربــران نهایــی خــود در صنایــع و مــردم را بــه آ 
تجــارت بــر مبنــای اعتمــاد بنــا شــده و بــر پایــه اعتمــاد بینابینــی هــم جریــان مییابــد .امــا
چگونــه کســب و کار خــود را دوبــاره بســازیم ،محافظــت کنیــم و رشــد دهیــم؟
در قلمــرو تجــاری ،اعتمــاد در چرخــه تولیــد ،بــازار و مصــرف ،میتوانــد وضــع طبیعــی هابزی
نامطبــوع را بــه وضعیتــی کارآمدتــر تبدیــل کنــد .در حقیقــت اعتمادســازی تجــاری کــه در
ـگ دموکراتیــک ســازمانی -
قیــاس بــا اعتمــاد اجتماعــی یــا میــان فــردی ،از لــوازم فرهنـ ِ
صنعتــی اســت ،میتوانــد موجــب حمایــت و پشــتیبانی از تولیدکننــده ،رعایــت الزامــات
قانونــی ،افزایــش مشــارکت مصرفکننــده  -کاربــران نهایــی و ارتقــاء ســطح مشــروعیت
نهــای توجــه در
در چرخــه تجــاری شــود .بــه همیــن دلیــل ،اعتمــاد همیشــه یکــی از کانو 
شهــای مختلــف بــه خصــوص صنعــت و تجــارت بــوده و فعــاالن تجــاری و تولیدگــران
بخ 
شهــای مختلــف ســعی در افزایــش اعتمــاد یــا واکاوی عوامــل موثــر بر آن داشــتهاند.
بــه رو 
یکــی از ایــن عوامــل کــه میتوانــد بــر ســطوح اعتمــاد در عرص ههــای مختلــف تولیــد و
تجــارت تأثیــر قابلتوجهــی داشــته باشــد ،توجــه بــه ســواد تجــاری مصرفکننــدگان اســت.
ســواد تجــاری نوعــی درک متکــی بــر مهــارت بازخوانــی ،واکنــش موثــر و توانایــی ارزیابــی،
شهــای
اســتدالل ،ارتباطدهــی و خوداظهــاری /درک فرآینــد پــردازش ،ســاختار و ارز 
تولیــد /تفســیر ،آزمــون ،بــه دســت آوردن اطالعــات و مهــارت اندیشــیدن انتقــادی بــرای
کشــف رمزهــای پیا مهــای ارتباطــی نهفتــه در بســته ،لیبــل یــا محصــول اســت کــه بــر
ـاپ لیبــل مرغوب را شــناخت
اســاس آن م 
یتــوان ارزش تولیـ ِـد بــا کیفیــت ،بســتهبندی و چـ ِ
و از یکدیگــر تفکیــک و شناســایی کــرد .بدیــن ســان ،ا گــر مصرفکننــده و کاربــران نهایــی
را افــراد یــا مجموعههایــی منتقــد و نــه منفعــل بدانیــم کــه در برابــر تولیــدات بیکیفیــت یــا
فاقــد ارزش افــزوده از خــود واکنــش نشــان داده و در مقابــل هــر کجــا الزم باشــد بــه یــک
یشــوند و چــه بســا بــه توســعه و افزایــش مشــارکت
حمایتکننــدهی بــا قــدرت تبدیــل م 
تشــان
کهــای مثب 
در عرصــه تولیــد و تجــارت بــه واســطه انعــکاس بازخوردهــا و فیدب 
یشــک بزرگتریــن قــدم را برداشــتهایم.
کمــک میکننــد ،ب 
عــاوه بــر آن مــا بایــد نحــوه حضــور خــود در بازارتجــاری را بازبینــی و ارزیابــی مجــدد کنیم.
ً
تجــارت بــه ظاهــر کار آســانی بــه نظــر میرســد امــا در عمــل واقعــا اینگونــه نیســت .بــه
ویــژه آنکــه بــا پاندمــی ،بســیاری از روابــط تجــاری ســنتی ،قابلیــت خــود را از دســت دادنــد
ششــرط تولیــد و کســب و کارهــای موفــق شــده اســت .در حقیقــت نــه تنهــا
و فنــاوری ،پی 
تولیــد ابتنــا بــه تکنولــوژی ،فنــاوری و دیجیتــال کــرده کــه ســواد تجــاری مصرفکننــدگان

و کاربــران نهایــی هــم بــه ســواد تجاری دیجیتــال تبدیل
شــده و ارتباطــات ســنتی مبتنــی بــر فــروش مســتقیم،
نهــای
توزیعکننــدگان ،نمایشــگاههای تجــاری و انجم 
ً
صنفــی بــه ویــژه در کشــورهای توســعه یافتــه عمــا
یشــود و در مقابــل روادیــد
از دســت رفتــه قلمــداد م 
یهــای نویــن در چرخــه
تجــاری آنالیــن ،متکــی بــر فناور 
لهــای جهانــی
تولیــد ،اتوماســیونهای برآمــده از پورتا 
و فیدهــای دیجیتالــی ســفارش ،فــروش و بازاریابــی،
ســطح و قلمــرو حضــور موفــق در بــازار را تعییــن میکننــد؛
موضوعــی کــه در صنایعــی چــون بســتهبندی و لیبــل
یشــک قابــل اغمــاض نیســت و هرچــه تولیــد فناوارانــه
ب 
و انعطافپذیــر بــا تکنولــوژی باشــد ،پذیــرش محصــول
منتــج از آن ،بــازار بیشــتری خواهــد داشــت.
در کنــار ایــن مــوارد ،اکنــون هیــچ چیــز یــک شــرکت
چــاپ لیبــل و بســتهبندی را بــه انــدازه درک حضــور
متخصصــان کارآمــد موفــق نمیکنــد .زمانــی کــه بحــث
اســتعفای بــزرگ و کمبــود نیــروی انســانی ماهــر در
صنعــت لیبــل و بســتهبندی مطــرح شــد ،بســیاری
هشــدار دادنــد کــه ورشکســتگی در انتظــار فعــاالن لیبل و
بســتهبندی اســت و ا گــر بــه دانــش ،تخصــص و نــوآوری
بیتوجهــی شــود ،بهــرهوری ،کارایــی و تــوان عملیاتــی
کاهــش یافتــه و معضــل کارخان ههــای خامــوش زودتــر
از زمــان پیشبینــی شــده خــود را نشــان خواهــد داد.
معضــل خطرنا کــی کــه حداقــل در صنایعــی ماننــد
تولیــد و چــاپ لیبــل  IMLنمیتوانــد رخ دهــد؛ ماشــین
جــای انســان را بگیــرد و خریــد و فــروش از بعــد انســانی
بــه ســطح رباتیــک تنــزل یابــد .چــرا کــه ایــن صنعــت بــا
نیــروی انســانی متخصــص و ارتباطــات جمعـ ِـی قابــل
تعمیــم ،معنــا دارد .بــر ایــن اســاس ،یکــی دیگــر از
اقداماتــی کــه میتوانــد این صنعت را از ســطح خاموشــی
نجــات دهــد و آن را بازآفرینــی کنــد ،ســرمایهگذاری بــا
نگرشهایــی نویــن و اســتراتژیک بــر منابــع انســانی
و ســطح تخصــص آنهاســت .ایــن یــک واقعیــت
محــض اســت کــه تولیدکننــدگان متخصــص ،میتواننــد
تصمیمگیرنــدگان متبحــری بــرای تعییــن مســیر تجارت
و بازارهــای رقابتــی باشــند و بیاغــراق بزرگتریــن
داشــتههای یــک صنعــت بماننــد .ازحیــث ،امیــدوارم
ا گــر بســیاری در ایــن صنعــت هنــوز نمیتواننــد نــوآوری
را توســعه دهنــد و بــرای بهین هســازی رویکــرد مشــتریانی
ـاح ســواد تجاریانــد ،اقدامات
کــه مجهــز و مســلح بــه سـ ِ
بزرگــی را اتخــاذ کننــد ،حداقــل از تأثیــر مداخــات ترکیبــی
و ســاده در عرصــه فنــاوری ،تخصــص ،بازآفرینــی و رشــد
اســتراتژیک غافــل نماننــد و بــا هــر اقدامــی کــه ادراک
نهــا را
مصرفکننــدگان از شــرکت و ارزش تولیــدی آ 
افزایــش میدهــد ولــو اینکــه آن اقــدام ،ادغــام باشــد ،از
تغییــر در جریــان حرکــت بــه ســوی آینــدهای کــه آن را
ـادی جدیــد» نامیــد ،نهراســند و بــرای بقــا
م
یتــوان «عـ ِ
در ایــن صنعــت بجنگنــد.
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شکست  انرژی
ِ
امیک فرلی
محقق و مشاور
استراتژیک صنعت لیبل

نیروی کار بر اهمیت
کاهش مصرف انرژی
واقف است و میداند که
صرفهجویی میتواند به
نفع کل شرکت باشد و
امکان سرمایهگذاری در
تجهیزات جدید را فراهم
کند

درست زمانی که صنعت لیبل فکر میکرد به پایان همهگیری کووید و قرنطینههای
مختلف رسیده و از محدودیتهای خانگی ،کمبود نیروی کار ،تنگناهای تأمین مواد،
افزایش زمان عرضه ،رشد هزینه و قیمت نجات پیدا کرده است؛ با چالشهای جدیدی
روبهرو شد .جنگ در اوکراین ،باعث کمبود مواد ،مشکالت توزیع و افزایش قیمتهای
بیسابقهی انرژی شد و رشد نرخ تورم در بازارهای جهانی را به همراه آورد؛ تورمی که تا
سالها با صنعت لیبل خواهد ماند.
سرمایههای مرده
البته تورم از قبل در بسیاری از نظامهای اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال
توسعه وجود داشت و تا پایان سال  2021به باالترین سطح خود رسید اما مسئله این
است که هیچ کسی فکر نمیکرد بحران اوکراین ،بتواند فشارهای تورمی بیشتری را بر
کل زنجیرهی تأمین صنعت لیبل وارد کند و شوک حاصل از آن
قیمت کاال ،انرژی و ِ
قابلیت انتقال چرخهای بیابد .کمااینکه آ گوستین کارستنز ،رئیس بانک مرکزی جهانی
نیز پیشبینی کرده ،به زودی ،سیاستگذاران مجبور به افزایش نرخ بهره در سطوحی
خواهند شد که برای سالهای متمادی غیرممکن قلمداد میشده و این اتفاق ناگواری
است .چرا که شاخصههایی چون انرژی ،مواد اولیه و تورم نه تنها بر مشاغل ،مردم
و میزان سرمایهگذاری و هزینهها اثر خواهد داشت بلکه به اجبار سبک زندگی ،نوع
خرید غذا و مواد خوراکی در دنیا را نیز تغییر میدهد و
محصوالت مصرفی ،سرانهی ِ
تأثیرات منفی بزرگ و فزایندهای را برصنعت چاپ لیبل و بستهبندی تحمیل و خواهد
گذاشت؛ به ویژه آنکه تولید ،انرژی و هزینههای سرمایهگذاری همیشه شاخصههای
آسیبزای قابل تأملی در این صنعت بودهاند و حاال که پیشبینیهای برجسته
اقتصادی و بینالمللی بر اینکه قیمتهای انرژی همچنان باال بماند و حتی افزایش
بیشتری پیدا کند ،پافشاری دارد و تأ کید میکنند حتی اگر جنگ هم به پایان برسد،
باز گلوگاههای زنجیره تأمین به دلیل تحریمها و قطع روابط تجاری تنگتر خواهد
شد ،بسیاری از کارخانهها با سرمایههایی مرده ورشکست شده و بسیاری از فعاالن از
چرخه تولید حذف میشوند ،باید دامنه نگرانیها از میزان آسیبهای وارده را جدی و
خطرناک قلمداد کرد .به ویژه آنکه همه میدانیم هرچه را بشود کنترل و تحمل کرد،
کمبودها در صنعت غذایی و تبعات آن را نمیتوان ساده انگاشت.
افزایش  100درصدی قیمتها
آمارها نشان میدهند که قیمت جهانی مواد غذایی -که در سال گذشته یک سوم یا
بیشتر افزایش یافته بود -حاال حتی در سراسر اروپا نیز با روندی تصاعدی همچنان
در حال افزایش است و چون روسیه و اوکراین در میان تولیدکنندگان غالت و روغن
آفتابگردان پیشرانهای جهانی بودهاند ،اکنون دنیا به کمبود شدید و جنگ بر سر
ً
این نوع محصوالت خوراکی رسیده است .اوکراین قبل از جنگ ،تقریبا نیمی از روغن
پخت و پز جهان را تأمین و صادر میکرد و کاهش قابل توجه عرضه این محصوالت ،هم
تولیدکنندگان مواد غذایی را در تنگنا قرار داد ،هم مردم را عصبانی ،نگران و وحشتزده
ً
ً
کرده است و این صرفا یک روی ماجراست .طبیعتا وقتی محصولی برای عرضه و مصرف
نباشد هم مصرفکنندگان آسیب میبینند و هم سطح تقاضا برای فعاالن صنعت لیبل
ً
در محصوالت و فرآوردههای غذایی کم خواهد شد و عمال سطح تولید پایین میآید
و تولیدکنندگان مجبور میشوند قیمتها را در تمامی طول زنجیره تأمین نه اندک
که گاهی تا  100درصد افزایش دهند که این نیز به نوبه خود هم بر عرضه و تقاضا اثر
میگذارد و هم بر نرخ تورم پیدا و پنهان در کشورها .اما آیا این یک معضل بیراهکار
است و برای آن کاری نمیتواند کرد و باید فاتحهی صنعت لیبل و چاپ آن را خواند؟
مدیریت هزینه و انرژی
ً
قطعا اگر درگیری اوکراین بدون راهکارهای مسالمتآمیز و برای مدتی طوالنی ادامه
یابد ،از نیمه دوم سال  2022با اختالالت بیشتری در زنجیره تأمین مواجه خواهیم

بود .همه ما خوب میدانیم که افزایش قیمت و
هزینههای باالی انرژی به این زودیها از بین
نمیرود .آنها بخش بزرگی از تولید لیبل خواهند ماند
و دستگاههای چاپ ،تجهیزات جانبی ،گرمایشی،
روشنایی و هزینههای توزیع ،عنصر اصلی قیمتگذاری
لیبل میشوند .بدینسان مدیریت هزینهها ،شاید تنها
راهکار مفید در این زمینه باشد و بتواند به ما کمک
کندکه برای این مهم نیاز است از اتالف انرژی جلوگیری
کرده و چرخه تولید را به ساعات کممصرف هدایت
کنیم .تمیزکردن منظم و نگهداری برنامهریزی شدهی
تجهیزات الکتریکی و مکانیکی نیز بدون شک عملکرد
و طول عمر آنها را به خصوص در زمان پیک مصرف
یا قطعیهای احتمالی برق میتواند بهینه کند .جدای
از آن الزم است ،فشار کمپرسورهای هوا را کاهش داده و
در صورت عدم استفاده از خاموش بودن آنها مطمئن
شویم .نکته کلیدی دیگری که باید در نظر گرفت این
است که مطمئن شویم نیروی کار بر اهمیت کاهش
مصرف انرژی واقف است و میداند که صرفهجویی
میتواند به نفع کل شرکت باشد و امکان سرمایهگذاری
در تجهیزات جدید را فراهم کند تا به تبع آن زندگی
برای آنها در کارخانه یا واحدی که در آن مشغول به
کار هستند ،آسانتر شود.
دورکاری و برنامههای جایگزین
مضاف بر آن ،باید به مرحلهای برسیم که دستگاههای
چاپ لیبل را به نمایشگر و کنترلکنندههای
هوشمند انرژی مجهز کنیم یا اگر قصد توسعه داریم
دستگاههایی را بخریم که کمترین میزان انرژی را
مصرف میکنند .و البته همین نوع رویکرد را باید
برای به حداقل رساندن ضایعات نیز داشته باشیم.
نیاز است حمل و نقل ،انبار و نگهداری بهینه لیبلها
مورد توجه قرار بگیرد تا میزان هدررفت مواد حتی
قبل از اینکه به چاپ برسند ،کاهش یابد .راهاندازی
واحد مدیریت و نظارت بر کارایی چاپ ،استفاده از
جدیدترین سیستمهای کنترل و بازرسی لیبل ،شمارش
دقیق لیبلها ،حمل و نگهداری دقیق ،نگهداری
و بستهبندی اصولی لیبلهای چاپ شده و آماده
هم میتوانند توأم با یکدیگر بر کاهش هزینههای
تولید تأثیر بگذارند .در کنار اینها ،نگرفتنوامهایی
که بهرههای باالیی دارند ،مدیریت نیروی انسانی،
تأمین هزینه اینترنت و وسایل مورد نیاز ارتباطی با
استفاده از رویکرد و سیستم دورکاری برای کادر اداری
که میتوانند از خانه یک واحد را اداره کنند ،داشتن
یک برنامه جایگزین مدون و قابل اجرا برای شرایط
اضطراری و استفاده از سیاستهای حمایتی و تشویقی
دولتی برای تسهیل روند کار و کاهش موانع نیز از دیگر
راهکارهایی هستند که کمک میکنند تا ما در صنعت
لیبل زنده بمانیم.
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یادداشت

مدیرعامل آنیلپک ،چهره ماندگار
صنعت   IMLو چاپ ایران شد

ـاخص صنعـت چـاپ ایـران شـد و بـا
لپـک ،چهـره مانـدگار و ش
سـیدرضا حسـینی ،مدیرعامـل شـرکت چـاپ و بسـتهبندی آنی 
ِ
تندیـس و لـوح سـپاس مـورد تقدیـر بـزرگان ایـن صنعـت قـرار گرفـت.
ایـن انتخـاب و تقدیـر طـی «آییـن سـپاس از چهر ههـای مانـدگار صنعـت چـاپ کشـور» و بـه پاس سـالها تلاش و فعالیـت در صنعت
چـاپ و پیشـرانی در صنعـت « »IMLایـران انجام شـد.
ـان چهرهی ماندگار ،از سـوی محمدحسـینی ،معاون پارلمانی رئیسجمهور و وزیر اسـبق ارشـاد و همچنین جمعی
لوح یادبود و نش ِ
از پیشکسـوتان صنعت چاپ به مدیرعامل شـرکت چاپ و بسـتهبندی آنیلپک اهدا شـد.
معـاون پارلمانـی رئیسجمهـور ،ایـن تقدیـر و آییـن سـپاس از چهر ههـای مانـدگار صنعـت چـاپ را کـه بیسـتم اردیبهشـتماه ،1401
در هتـل اسـپیناس پـاالس تهـران برگـزار شـد ،آیی ِـن هویتبخشـی بـه تاریـخ صنعـت چـاپ و الگوسـازی بـرای جوانـان و آینـدگان ایـن
شهـا و زنجیـرهی تولیـد آن نامیـد.
صنعـت در تمامـی بخ 
یهـای اسـتاندارد و توجه به شـاخصههای مانـدگاری این آییـن ،تاکید
محمدحسـینی بـا اشـاره بـه فرآینـد قانونمنـد ،مبتنـی بـر ارزیاب 
شهـای آن صنعتـی فراگیـر و فرابخـش اسـت و تخصـص ،دانـش و نـوآوری در آن میتوانـد عاملـی
کـرد :صنعـت چـاپ در تمامـی بخ 
اثرگـذار بـر تحـوالت آتـی ایـن صنعت و اقتصـاد حاصل از آن باشـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه یـک تلاش جمعـی دو سـاله بـرای برگـزاری ایـن آییـن و ثبـت تاریـخ یکصـد سـاله صنعـت چاپ ،سـتودنی اسـت،
گفـت :از تمامـی آنانـی کـه در ایـن صنعـت کارهـای بزرگـی انجـام دادهاند بدون آنکه معیار ،س ِـن افراد باشـد باید بـه خوبی و به نیکی
قدردانـی کـرد؛ کمااینکـه بـزرگان این صنعت شایسـته تجلیـل و تکریم واالتری هسـتند.

قویهای خا کستری
کیلب سیلور ،متخصص
سرمایهگذاری و آموزش مالی

بخش خصوصی موتور رشد اقتصادی
است .طبق گزارش بانک جهانی ،این بخش
بیش از  90درصد اشتغال را در کشورهای
در حال توسعه ایجاد میکند ،بنابراین
سرمایه آن در حفظ رشد و توسعه اهمیتی
حیاتی دارد .هرکدام از دیگر تأثیرات این
بخش نیز همانند ضریب فزایندهای در رشد
اقتصادی و اجتماعی است؛ بهگونهای که
اگر مورد حمایت سیاستهای کسبوکار و
مدلهای گستردهتر تجارت قرار گیرند و با
نوآوریهای مالی ،فنی ،نهادی یا سیاستی
همراه شوند نقش مهمی در رفع فقر ایفا کرده
و همزمان منافع اصلی صاحبان کسبوکار
را تأمین میکنند .در واقع بخش خصوصی
شریکی عمده در همکاریهای توسعهای
قلمداد میشود چراکه کسبوکارها میتوانند
مشکالت را حل کنند .حال هرچه نقش
بخش خصوصی در یک کشور پررنگتر باشد
پیشرفت آن کشور محسوستر و نمایانتر
است .چرا که بخش خصوصی و کارآفرینان
آن ،با سرمایهگذاریها و نوآوریهای خود
محرکی اصلی برای اشتغال ،بهرهوری و رشد
فراگیر اقتصادی هستند .سهم بزرگی در رفع
فقر دارند .میتوانند کاال و خدمات اساسی
را تأمین کنند .این توانمندی را دارند که
مهارت و تخصص را به حوزههای مختلف
توسعه پایدار بکشانند و مدلهای نوآورانه
کسبوکار بسازند ،سرمایه بسازند ،روشهای
نوآورانهای را برای تأمین مالی به وجود آورند
و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند .آنها
میتوانند حتی در حوزههایی فعالیت کنند
که دولتها به دالیل سیاسی ،اقتصادی یا
لجستیکی در ورود به آنها مشکل دارند و
بدینسان با ورود به عرصه تجاری ،کارایی و
پایداری نظام بازار را تقویت کرده و تخصیص
منابع در بازار را بهبود ببخشند .مضاف بر
آن ،با ایجاد ارتباط و همکاری با بخشهای
خصوصی و کارآفرینان دیگر کشورها و مناطق
میتوانند به امنیت ،صلح و دوستی جهانی
کمک کنند؛ با بهبود فناوریها نقش مهمی
در کاهش تغییرات اقلیمی و حفظ محیط
زیست ایفا کرده و با فشار آوردن بر دولتها
فرآیند اصالحات مثبت را تسریع سازند.و البته
همه اینها در حالی است که این بخش
نمیتواند به تنهایی کار کند و بخش دولتی
باید از رشد اقتصادی و بخش خصوصی
پشتیبانی کند و بپذیرد هرگاه نهاددولتی و
بخش خصوصی بهطور موثر همکاری کنند
میتوانند مکمل هم در توسعه باشند.

6
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کارخانههای خاموش

صنعت لیبل در انقالب چهارم صنعتی چه چیزهایی را از دست خواهد داد؟

IML

آسیه اسدپور/مترجم و مدیر ارتباطات راهبردی و بینالملل

یهــای
رونــد ظهــور انقــاب صنعتــی چهــارم یــا « »Industry 4.0بــا مشــخصه ترکیــب فناور 
تهــا راهــی جــز بررســی دقیــق مولف ههــای
تهــا و مل 
تهــا قبــل آغــاز شــده و دول 
چندگانــه از مد 
تهــا و مقابلــه بــا تهدیدهایــش ندارنــد .ایــن انقــاب کــه
آن ،کســب آمادگــی بــرای اســتفاده از فرص 
بــا آغــاز قــرن بیســت و یکــم میــادی ظهــور کــرد ،اولیــن انقــاب صنعتی اســت کــه در فنــاوری نوین؛
یهــای ایــن
یهــای نــو متکــی نیســت .از ویژگ 
یشــدن ریشــه دارد و بــر ظهــور انرژ 
یعنــی دیجیتال 
یهــای چندگان ـهای را
انقــاب ،دگرگونــی صنعتــی چندوجهــی و تکامــل غیرخطــی اســت و فناور 
یســابقهای در جهــان کســب و کار و صنایــع
یهــای پارادایمــی ب 
ترکیــب میکنــد کــه بــه جابهجای 
یشــود .یکــی از صنایعــی کــه آینــده آن بــا ایــن انقــاب گــره خــورده ،صنعــت لیبــل
مهــم منتهــی م 
ـاپ آن اســت .صنعتــی کــه مایــک روتنبــورن ،مدیرعامــل گــروه نرمافــزار هیبریــدی«Hybrid
و چـ ِ
 »Software Groupآن را «صنعــت خــاق و َنــرم آینــده» میدانــد و معتقــد اســت در جهانــی کــه بعــد
از دوران پاندمــی بــا کمبــود نیــروی انســانی ماهــر و اســتعفای بــزرگ مواجــه شــده اســت ،ا گــر کاربــرد
خالقانــه نرمافزارهــا ،بــه یــک الــزام بــرای تمامــی فعــاالن صنعــت لیبــل و بســتهبندی تبدیــل شــود،
ـقوط ناشــی از مقاومــت در برابــر اجبــار فنــاوری نجــات دهــد .او در حاشــیه
میتوانــد بســیاری را از سـ ِ
دوره آنالیــن مقطــع کارشناســی ارشــد آ کادمــی جهانــی لیبــل بــا محوریــت « »Industry 4.0کــه آوریل
ـاپ
امســال برگــزار شــد؛ طــی گفتوگویــی ،تبعــات چهارمیــن دوره انقــاب صنعتــی بــر صنعــت چـ ِ
لیبــل و راهکارهــای کاهــش آن را برایمــان توضیــح داده اســت.
یهــای آن بــه مــا
آیــا میتوانیــد یــک نمــای کلــی از صنعــت لیبــل ،چــاپ و فناور 
بدهیــد؟
صنعــت لیبــل اکنــون در یــک برهــه زمانــی حســاس قــرار دارد .گــذار صنعـ ِـت لیبــل طــی دو ســال
گذشــته از کرونــا و پیامدهایــش ،گرچــه بــه ظاهــر بــدون ســوگیریهای شــدید بــوده امــا در عمــل
شهــای بزرگــی را بــرای ایــن صنعــت رقــم زده اســت .در حــال حاضــر افزایــش هزینــه و قیمــت
چال 
در مــواد اولیــه ،انــرژی ،نیــروی انســانی ،حمــل و نقــل و توزیــع ،بســیاری از تولیدکننــدگان یــا عوامــل
درگیــر در چرخــه تولیــد و چــاپ لیبــل را تهدیــد میکنــد .تولیدکننــدگان در ایــن صنعــت بــرای
ـش قیمــت
ـرش افزایـ ِ
جلوگیــری از ضــرر ،قیمــت محصــوالت یــا خدمــات خــود را بــاال بردهانــد و نگـ ِ
را انتخــاب کردهانــد .در مقابــل ،خریــداران لیبــل هــم کــه متحمــل هزین ههــای مضاعــف شــدهاند،
هــر کاری از دستشــان بــر میآیــد انجــام میدهنــد تــا بــا کمتریــن قیمــت ،خریــد کــرده و بــر مبنــای
یشــک تولیدکننــده و
تشــان را حفــظ کننــد .امــا ب 
یــک اقتصـ ِـاد تــابآور در بــازار ،بقــاء و رونــد فعالی 
مصرفکننــده در ایــن زنجیــرهی تأمیــن و در یــک رونــد بینابینــی ،نمیتواننــد زنجیــره تعاملــی خــود
ً
را محکــم نگــه دارنــد ،مگــر آنکــه بیشــتر از گذشــته متوســل بــه فنــاوری شــوند .مثــا راهــکار مواجهــه
نهــای تحویــل فشــردهتر ،میتوانــد اســتفاده از اتوماســیون متکــی بــر
بــا کمبــود نیــروی کار و زما 
ً
فنــاوری باشــد کــه عمــا ابــزاری ارزشــمند بــرای دســتیابی بــه کیفیــت و رشــدی ســودآور در تولیــد و
ـاپ لیبــل و صنعــت بســتهبندی اســت.
چـ ِ
موسســات آنالیــز دادهای جهــان ،رشــد و ســقوط اقتصــادی و جغرافیایــی صنعــت
لیبــل را در یــک پروســه زمانــی پنــج ســاله ارزیابــی و پیشبینــی کردهانــد امــا دربــاره
اتوماســیون ،تاکنــون داده یــا تحلیلــی منتشــر نشــده اســت .آیــا اتوماســیون میتوانــد
ً
واقعــا ایــن صنعــت را متحــول کنــد؟
خــوب میدانیــم کــه امــروزه فنــاوری در کســب و کارهــای مــدرن ،یــک ضــرورت اســت .بــرای
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اتوماسیونسازی برای
کمک به تولیدکنندگان
در راستای جبران کمبود
کارگر و حذف فرآیندهای
مستعد خطا
زمانبر و
ِ
حیاتی است .اما فناوری
اتوماسیون نیاز به بهبود
مستمر عملیات دارد .با
خودکارکردن فرآیندهای
صنعت لیبل ،شرکتها
بهراحتی میتوانند گردش
کار خود را سریع و کارآمد
کنند و کارهای بیشتری را
در زمان کوتاهتری انجام
دهند؛ ولی این کار بدون
ارتقاء نرمافزاری و استفاده
از نرمافزارهای ایمن،
دارای پشتیبان ،بازیابی و
توافقنامههایپشتیبانی
فنی برای محافظت ،یک
خطای مهلک است

لهــای کســب و کار ،مفاهیــم و عملکردهــای تجــاری ،شــرکتها
تغییــر دیجیتالــی مد 
ً
یهــای نوآورانــه ،سیســتمهای مدیریتــی بهتــر و نرمافزارهــای
دائمــا بــه دنبــال فناور 
کاربرپســند هســتند .سیســتمهای پیشــرفته و نظارتــی ،بــه شــرکتها کمــک میکننــد تــا
نــه تنهــا در بــازار داخلــی بلکــه در ســطح جهانــی بتواننــد بــا یکدیگــر ،رقابــت کننــد؛ و ایــن
نســازی
چرخــه عملکــردی در صنعــت لیبــل هــم مصــداق دارد .در حالحاضــر اتوماسیو 
ً
نکــه صرفــا اتوماتیــزه
در تمامــی ســطوح ایــن صنعــت قابــل اجراســت .بــرای مثــال ،بــا آ 
کــردن ســفارش بــرای چــاپ مجــدد میتوانــد بــرای مشــتریان بســیار ارزشــمند باشــد ،امــا
سفارشــات جدیــد هــم میتواننــد بــا ادغــام و از طریــق سیســتمهای مدیریــت اطالعــات
« ،»MISبرنامهریــزی منابــع انســانی « »ERPیــا نرمافزارهــای پیــش از چــاپ خــودکار
شــوند.
ن ســازی را پذیرفتــه
ولــی صنعــت لیبــل مدتهاســت ایــن اتوماســیو 
اســت!
شــاید .امــا احســاس مــن ایــن اســت کــه صنعــت لیبــل نیــاز بــه انطبــاق بیشــتری بــا ایــن
ً
تغییــرات دارد حتــی ا گــر قبــا آنهــا را پذیرفتــه و متحمــل هزینــه شــده باشــد.
قســازی
منظورتــان از هزینــه ،خســارتهای احتمالــی ایــن انطبا 
اســت؟ بــر اســاس نمــودار شــرکت پژوهشــی گارتنــر متوســط هزین ـهی
از کار افتــادن سیســتمهای نرمافــزاری  5600دالر در دقیقــه اســت و هــر
یــک ســاعت توقــف در خطــوط تولیــد میتوانــد بیــش از  100000دالر هزینــه
داشــته باشــد.
نســازی بــرای کمــک بــه تولیدکننــدگان در راســتای جبــران
ببینیــد ،اتوماسیو 
ـتعد خطــا حیاتــی اســت .امــا فنــاوری
کمبــود کارگــر و حــذف فرآیندهــای زما 
نبــر و مسـ ِ
اتوماســیون نیــاز بــه بهبــود مســتمر عملیــات دارد .درســت اســت کــه بــا خودکارکــردن
فرآیندهــای صنعــت لیبــل ،شــرکتها بــه راحتــی میتواننــد گــردش کار خــود را ســریع
و کارآمــد کننــد و کارهــای بیشــتری را در زمــان کوتا هتــری انجــام دهنــد؛ ولــی ایــن کار
بــدون ارتقــاء نرمافــزاری و اســتفاده از نرمافزارهــای ایمــن ،دارای پشــتیبان ،بازیابــی
و توافقنامههــایپشــتیبانی فنــی بــرای محافظــت ،یــک خطــای مهلــک اســت .اگــر
قــرار اســت سیســتمهای اتوماســیون در کارخانــه و شــرکتی ایجــاد و بومــی بشــوند در
درجــه نخســت بایــد ایمنــی آنهــا در نظــر گرفتــه شــود .شــک نکنیــد کــه نرمافزارهــای
رایــگان نمیتواننــد پشــتیبانی خوبــی داشــته باشــند یــا قابلیــت بهروزرســانی را بــا
درجــه اطمینــان باالیــی بــه شــما بدهنــد .بنابرایــن اولیــن گام بــرای مبتــا نشــدن بــه
شهــا آن اســت کــه ابتــدا یــک سیســتم مناســب را انتخــاب کنیــد .بــدون
ایــن چال 
یــک سیســتم  MISیــا  ERPمناســب و دارای پشــتیبان قــوی ،ذخیر هســازی دادهای
و اتوماسیونســازی بســیار دشــوار خواهــد بــود زیــرا هیــچ پارامتــری بــرای هدایــت
کار خــودکار بــرای شــما وجــود نــدارد .کمااینکــه بایــد
و نظــارت نرمافــزار گــردش ِ
ـیون قبــل از چــاپ هیچوقــت نمیتوانــد جایگزیــن
بــه یــاد داشــته باشــید ،اتوماسـ ِ
ـتعد خطــا را حــذف
تصمیمگیر 
یهــای انســانی باشــد و فقــط وظایــف تکــراری و مسـ ِ
یــا کنتــرل میکنــد.
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نســنجی
بنابرایــن پتانســیل و امکا 
فنــی بــرای اتوماســیون بــه طــور چشــمگیری
میتوانــد عامــل تعیینکننــده در رشــد یــا
ســقوط تولیــد باشــد؟!
بگذاریـد دقیق و جزییتر توضیح دهم .امکانسـنجی
ً
فنـی قطعـا یـک پیششـرط ضـروری بـرای اتوماسـیون
اسـت ،امـا پیشبینـی کاملـی بـرای خـودکار شـدن یـک
فعالیـت نیسـت .علاوه بـر آن ،عامـل دومـی کـه بایـد
در نظـر گرفـت هزینـه توسـعه و اسـتقرار سـختافزار
و نـرم افـزار بـرای اتوماسـیون اسـت .هزینـه نیـروی کار
و دینامیـک عرضـه و تقاضـا هـم عامـل سـوم را تعییـن
میکننـد .همچنیـن اگر کارگران در عرضـه ،فراوان و به
طـور قابـل توجهـی ارزانتـر از هزینههـای پیادهسـازی
اتوماسـیون باشـند ،ایـن میتوانـد یـک اسـتدالل علیـه
آنهـا شـود .و البتـه چهارمیـن عاملـی کـه بایـد در نظـر
گرفـت ،مزایایـی فراتـر از جایگزینی نیـروی کار ،از جمله
سـطوح باالتـر خروجـی ،کیفیـت بهتـر و خطاهـای کمتر
اسـت .اینهـا اغلـب بزرگتـر از کاهـش هزینههـای
نیـروی کار هسـتند .کمااینکـه مسـائلی ماننـد میـزان
قابـل قبـول بـودن ماشـینها در هـر محیـط خـاص
نیـز بایـد سـنجیده شـوند .یـک ربـات ممکـن اسـت ،در
تئـوری ،بـه عنـوان مثـال قـادر بـه جایگزینـی برخـی از
وظایـف یـک مسـوول در بخـش فنـی و بهرهبـرداری
یـک کارخانـه چـاپ لیبـل باشـد؛ امـا در حـال حاضـر،
ایـن چشـمانداز هنـوز قطعـی شـده نیسـت .بـه همیـن
دلیـل پتانسـیل اسـتفاده از اتوماسـیون در یـک بخـش
یـا شـغل ،نشـاندهنده تأثیـر متقابـل ظریـف بیـن ایـن
عوامـل و مبـادالت بیـن آنهاسـت.
نمون ههــای موفقــی از اجــرای نرمافــزار
پیــش از چــاپ هوشــمند در ایــن صنعــت را
میتوانیــد مثــال بزنیــد؟
ً
ً
قطعــا .سیســتم« »CloudFlowکامــا بــا سیســتمهای
« »Print MISماننــد « »Label Traxxو« »Cermادغــام
لهــای
شــده اســت و توســط مشــتریانی از جملــه لیب 
خالقانــه ورمونــت و راهکارهــای فورتیــس بــرای تولیــد
یشــود.
لیبــل اســتفاده م 
آیــا توســعه ایــن سیســتمهای نرمافــزاری
موفــق پیــش درآمــد شــکلگیری کارخانههای
ً
کامــا «خامــوش» یعنــی بیبهــره از نیــروی
ً
انســانی و کامــا ماشــینی نخواهــد شــد؟
ً
تولیـد خامـوش و بدون نیروی انسـانی عملا امکانپذیر
نیسـت چون ماشـین نمیتواند به جای انسـان تصمیم
بگیـرد .کمااینکـه انسـانها از ماشـینها نمیتواننـد
خریـد کننـد و خریـد ماشـینی هـم چنـدان برایشـان
رضایتبخـش نیسـت .در واقـع تولیـد ،خریـد و فروش با
وجـود انسـانها معنـا دارد .امـا یـک نکتـه کلیـدی وجود
دارد و اینکـه کارهـای تکـراری ،مـوازی و مـازاد میتوانند
یـک کارخانـه را خامـوش و آن را از چرخه تولید و اقتصاد
حـذف کننـد .بنابراین اگر بر نیروی انسـانی متخصص،
کارآمد و توانا در کنار استفاده از سیستمهای نرمافزاری
پیشـرفته و قابـل اطمینـان سـرمایهگذاری کنیـم ،هیـچ
یشـود.
کارخانـه لیبلـی خامـوش نم 
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مهاجرت جوهر
تام همر
پژوهشگر ویژه  IMLو
مهندسی محصول

مهاجرت در صنعت
بستهبندی به فرآیند
انتقال از سطح به داخل
محصول بستهبندی شده
بهواسطه وا کنش فیزیکی
یا شیمیایی گفته میشود.
زمانی که مواد موجود
در بستهبندی در تماس
مستقیم با محصول قرار
میگیرند ،تغییرات و تبادل
بین مواد ،محصول و
محیط اتفاق میافتد

تهـا در سراسـر جهـان اهـداف بلندپروازانـهای را بـرای بازیافـت ،بسـتهبندی
دول 
و انتشـار گازهـای گلخانـهای تعییـن میکننـد .در اوایـل سـال  ،2018کمیسـیون اروپـا
یـک اسـتراتژی اروپایـی بـرای پالسـتیک را در قالـب یـک اقتصـاد دایـرهای بـا اهـداف
بلندپروازانـه بـرای ایـن صنعـت تبییـن کـرد:
تمامی پالستیکها باید تا سال  2030قابل بازیافت باشند.
 50درصد پالستیکها باید تا سال  2025بازیافت شوند.
علاوه بـر ایـن ،کمیسـیون اروپـا ،بررسـی مقـررات بسـتهبندی مـواد غذایـی و تأثیـر آن بـر
بازیافـت را مدتهاسـت آغـاز کـرده تـا در سـه ماهـه چهـارم  2022اجرایـی شـود کـه در
جسـاله «پیمـان پالسـتیک»
همیـن راسـتا ،بیـش از  100صاحـب برنـد در قالـب برنامـه پن 
نـام خـود را بـه مدافعـان ایـن مقـررات اضافـه و اعلام همـکاری کردهانـد .تعهـدات ایـن
پیمان ،شامل استفاده به طور متوسط  30درصد از محتوای بازیافتی یا زیستی تا سال
 ،2025بازیافـت  50درصـد از بسـتهبندیهای پالسـتیکی تـا آن تاریـخ و تولیـد مجـدد از
تشـدن است .این
بسـتهبندیهای پالسـتیکی قابل اسـتفاده ،قابل بازیافت یا کمپوس 
طـرح همچنیـن سیاسـتی را بـرای شناسـایی و حـذف تدریجی مواد بسـتهبندی مضر یا
غیرضـروری ،بهبـود زیرسـاختها و مشـوقهایی بـرای افزایـش بازیافـت تعییـن و اعالم
کـرده کـه قابل تأمل اسـت.
در واقـع هـدف کمیسـیون آن اسـت کـه از اقتصـاد خطـی کـه در آن مواد و منابـع از زمین
یشـوند به یـک اقتصاد دایـرهای که
برداشـته ،اسـتفاده و بـه عنـوان زبالـه دور ریختـه م 
یشـوند تـا در حالـت اسـتفاده قـرار بگیرنـد و
زبال ههـا هـم در آن بـه مـواد خـام تبدیـل م 
ً
نیـاز بـه پالسـتیک کاهـش یابـد ،برسـیم و عملا نـرخ بازیافـت زبال ههـای پالسـتیکی بـه
طـور قابـل توجـه و بـا سـرعت افزایـش یابـد .کمااینکـه بـه گفتـه بنیـاد الـن مـک آرتـور،
موسسـه خیریهای انگلیسـی که اقتصاد دایرهای را ترویج میکند ،در حال حاضر زمین
در وضعیـت مناسـبی قـرار نـدارد؛ فقـط 14درصـد از پالسـتیکهای مصرفـی بازیافـت
یشـوند و مابقـی بـه محـل دفـن زبال ههـا بـرده ،سـوزانده یـا بـه روشـی غیرمدیریتـی
م
یشـوند.
تخلیـه م 
در کنـار آن ،انتخـاب جوهـر مـورد اسـتفاده ،همـراه بـا فرآینـد چـاپ و خشـککردن،
نیـز یکـی دیگـر از مقوالتـی اسـت کـه در ایـن پیمـان مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت چـون بـر
قابلیـت بازیافـت و اثـر زیسـتمحیطی کلـی بسـتهبندی محصـوالت بـه ویـژه در صنایـع
یگـذارد و اینـک در برخـی محصـوالت ،مهاجـرت جوهـر ،چالـش و مانـع
غذایـی ،تأثیـر م 
بزرگـی اسـت .مهاجـرت در صنعـت بسـتهبندی بـه فرآینـد انتقـال از سـطح بـه داخـل
یشـود.
محصـول بسـتهبندی شـده بهواسـطه واکنـش فیزیکـی یـا شـیمیایی گفتـه م 
زمانـی کـه مـواد موجـود در بسـتهبندی در تمـاس مسـتقیم بـا محصـول قـرار میگیرنـد،
تغییـرات و تبـادل بیـن مـواد ،محصـول و محیـط اتفـاق میافتـد و میـزان برهمکنـش،
سـرعت و چگونگـی گسـترش پدیـده مهاجـرت توسـط خـواص مـاده مهاجـر ،ترکیـب و
اجـزای آن ،میـزان سـطح نسـبت بـه حجـم فـرآوردهی بسـتهبندی شـده ،مدتزمـان
نسـان،
یشـود .بدی 
تمـاس غـذا بـا سـطح ،دمـا و شـکل فیزیکـی مـاده غذایـی تعییـن م 

محـرک کلیـدی طبـق پیمـان پالسـتیک ایـن اسـت کـه
یتـوان بـا کنتـرل ،جایگزینـی و فنـاوری،
ثابـت شـود م 
سـطح کیفیـت رنـگ را افزایش داد تـا در عین جلوگیری
از مهاجـرت رنـگ بـه محصـول ،کاربـرد اسـتفاده مجدد
از بسـتهبندی فراهـم آید .بـه مانند کاری که در صنعت
لهـای درون قالبـی و ظـروف  IMLدر حـال انجـام
لیب 
و توسـعه اسـت و بـا توسـعه کاربـردی جوهـر  UVسـبز،
جوهـر سـازگار بـا محیطزیسـت و ایمـن کـه تهدیـدی
بـرای سلامتی انسـان و محیطزیسـت نیسـت؛ دارد
معنـا مییابـد .رونـدی کـه درخواسـت موسسـاتی ماننـد
بازیافـت پالسـتیک دایـرهای اروپـا  RecyClassکـه
خواسـتار اسـتفاده از جوهرهـای غیرقابـل مهاجـرت و
ایمـن از انجمـن جوهـر چـاپ اروپاسـت را نیـز تحقـق
میبخشـد و البتـه گـروه  Flint Narrow Webپیشـگام
آن در جهـان شـده اسـت.
ایـن گـروه صنعتـی ضمـن تولیـد و ارائـه جوهـر و
پوشـشهای قابـل بازیافت ،یک کارگـروه پایداری را نیز
راهانـدازی کـرده تـا بتوانـد بـا اجمـاع فکـری ،در تنظیـم
اسـتانداردهایی کـه در سـطح جهانـی بـه رسـمیت
شـناخته شـده و امـکان عرضـه سـریعتر محصـوالت
بـه بـازار را فراهـم میکنـد ،بـه راهنمـای جدیـدی بـرای
تولیـد جوهرهـای ایمـن و سـازگار بـا بازیافـت برسـد.
رهیافـت ایـن کارگـروه کـه «رویکـرد و بـازی» نـام گرفتـه
بـر ایـن اسـاس اسـت کـه نـوآوری پایـدار بایـد کیفیـت را
تضمیـن کنـد ،از نظـر اقتصادی مقرون به صرفه باشـد،
پیچیدگـی اضافـهای ایجـاد نکنـد ،کارایـی را در فرآینـد
تولیـد و بازیافـت افزایـش دهـد و این باور را اشـاعه دهد
کـه هـر آنچـه فرآیند نوآوری را به خطر بیندازد ،احتمال
سـرمایهگذاری در زنجیـره تأمیـن را کمتـر میکنـد.
فلسـفهای کـه میتوانـد امـکان تولیـد و توسـعه جوهـر و
پوشـشهای ثابـت و پایـدار را فراهم کنـد تا تولیدکننده
در صنعـت بسـتهبندی از همـان آغـاز باالتریـن کیفیـت
را بـدون تغییـرات مـازاد در فرآینـد تبدیـل بـه دسـت
آورد وزنجیـره تأمیـن بـا تغییـر یـک مرحلـهای ،حداقـل
اختلال و حـذف هزین ههـای اضافـی در جریـان کار
فرآینـد تأییـد و پذیـرش جهانـی را تحقـق بخشـد.
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لنگر سبز

پیوتر ونوک  /روزنامهناگر تخصصی بازارهای اروپایی لیبل

کل زنجیــرهی تولیــد در
بعــد از دوران پاندمــیِ ،
یهــای جدیــد بــرای تبدیــل
حــال روی آوردن بــه فناور 
لهــای صنعــت غــذا و دارو بــه یــک
بســتهبندی و لیب 
اکوسیســتم ایمــن و کارآمــد اســت؛ گویــی مســابقهای در
جریــان اســت .گزارشــی کــه از ســوی موسســه تحقیــق و
مشــاوره بــازار « »Research and Marketsمنتشــر شــده
یهــا صنعـ ِـت تولیــد و چــاپ
هــم نشــان میدهــد فناور 
ً
لیبــل قــرار اســت صنعــت غــذا و دارو را کامــا متحــول
کننــد .بــر اســاس ایــن گــزارش ،فناوریهایــی ماننــد
 RFID، NFCو  IMLمیتواننــد داد ههــای دارویــی و
غذایــی را از چرخــه تولیــد تــا قفس ـههای خردهفروشــی
و حتــی تــا خان ههــای مصرفکننــدگان ،ایمــن کــرده و
در عیــن تقویــت کاربردهــای فنــاوری تعاملــی در ایــن دو
صنعــت ،تــا پنــج ســال آینــده نــرخ رشــد مرکب ســاالنه ۱۴
نهــا ثبــت کننــد .ایــن در حالــی اســت
درصــد را بــرای آ 
کــه کاربــران نهایــی ایــن صنایــع نیــز بــه دنبــال راههایــی
بــرای مدیریــت بهتــر هزین ههــا ،افزایــش کارایــی و
یهــا ،میتوانند
تضمیــن رفــاه خــود هســتند و ایــن فناور 
مدیریــت موجــودی ،تضمیــن کیفیــت و جلوگیــری از
نهــا همچنیــن میتواننــد
اتــاف را بهبــود بخشــند .آ 
بــه مدیریــت هزین ههــا در سراســر زنجیــره تأمیــن کمــک
کننــد و بــه همیــن دلیــل ،بســتهبندیهای تعاملــی
لهــای تکنولوژیکــی ،بــه
مبتنــی بــر فنــاوری و لیب 
یشــوند.
ســرعت در بیــن مصرفکننــدگان پذیرفتــه م 
مضــاف بــر آن ،بــه خاطــر تقویــت یکپارچگــی محصــول،
لهــای درون قالبــی کــه قابلیــت
بســتهبندی بــا لیب 
مهــر و مــوم را بــرای بســتهها بــه وجــود میآورنــد و
یشــوند ،امنیــت
مانعــی در برابــر جعلکننــدگان م 
محصــوالت را بــه یــک دلیــل بــزرگ بــرای گرایــش

مصرفکننــدگان بــه خریــد مــواد غذایــی و دارویــی بــا چنیــن
یهــای
بســتهبندی و تکنیکهایــی تبدیــل کــرده اســت .ویژگ 
لهــای ،IMLبــه خاطــر ماهیــت
احــراز هویــت یکپارچــه بــا لیب 
آشــکار و پنهــان ایــن فنــاوری نیــز ،چــون بــه محافظــت مؤثرتــر
در برابــر جعــل و دســتکاری محصــول میانجامــد ،دسـ ِـت فعــاالن
بازارهــای خاکســتری در ایــن دو صنعــت را رو کــرده و در توصیفــی
ایــدهآل ،بــه مفاهیــم امنیتــی چنــد ســطحی کــه میتواننــد توســط
ذینفعــان مختلــف در زنجیــره تأمیــن تأییــد و اجــرا شــوند ،بــار
قانونــی بیشــتری بخشــیده کــه ایــن موضــوع مهمــی در علــم
مشــتریمداری و اعتمادســازی دوســویه اســت.
جــدای از ایــن مقــوالت ،تمامــی فعــاالن زنجیــرهی تولیــد در
ً
ایــن دو صنعــت تقریبــا بــه ایــن اجمــاع رســیدهاند کــه اقتصــاد
چرخشــی ،آینــدهی اقتصــاد دنیاســت و ایــن اقتصــاد را میتــوان
بــا کمــک فناوریهایــی چــون«آیامال» محقــق ســاخت؛
چــون اقتصــاد چرخشــی جایــی اســت کــه صنایــع و طبیعــت بــه
گفتمــان مینشــینند و بــه تفاهــم میرســند .تفــام بــر ســر اینکــه،
یشــود مقادیــر نامشــخص
اقتصــاد خطــی کــه در آن فــرض م 
و نامحــدودی از منابــع طبیعــی (اصــل کمیابــی) وجــود دارد و
محیطزیســت ظرفیــت نامحــدودی بــرای جــذب ضایعــات،
یهــای محیطزیســتی خواهــد داشــت ،بــه
زبال ههــا و آلودگ 
طــور کامــل مــردود اســت و بــه همیــن خاطــر اقتصــاد چرخشــی،
فرصتــی پــر بهــا و ارزشــمند بــا پتانســیلی بــاال بــرای نــوآوری،
اشــتغالزایی و رشــد اقتصــادی اســت؛ فرصتــی کــه ارزش افــزوده
در صنایعــی چــون غــذا و دارو را چندیــن برابــر میکنــد .عــاوه
بــر آن ،چــون فلســفه وجــودی اقتصــاد چرخشــی بــه غیــر از
اســتفاده بهینــه از منابــع محــدود ،کاهــش ضایعــات و اســتفاده
نهــا در فرآینــد تولیــد یــا ســاخت محصــوالت جانبــی
مجــدد از آ 
یهــای نویــن چــون IML
اســت و ایــن مهــم بــا کمــک فناور 
امکانپذیــر اســت ،فعــاالن ایــن دو صنعــت در تمامــی طــول

چرخـهی تولیــد و عرضــه میتواننــد بازیگــران جدیــدی
باشــند کــه در اقتصــاد مــدرن ظهــور و بــروز پیــدا کــرده
و اکوسیســتم کســب وکار را دســتخوش تغییــرات
قابــل توجهــی میکننــد .کمااینکــه در اکثــر مــوارد و
بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده ،مفاهیــم مرتبــط بــا
گــذار از مــدل اقتصــادی خطــی بــه سیســتم اقتصــادی
چرخشــی در زنجیــره ارزش صنایــع غذایــی و دارویــی
چیــزی فراتــر از یــک عبــارت آن هــم در حــد بیانیــه یــا
یــک اطالعرســانی کلــی اســت و آینــده ایــن دو صنعــت
بــه اســتفاده مجــدد از آنچــه کــه داریــم بســتگی دارد؛
تــا بدانجــا کــه بــا جابهجاییهــای اســتراتژیک در
حــوزهی تصمیمگیــری بــرای اســتفاده از فناوریهــای
نویــن ،عــاوه بــر کاهــش وابســتگی و انتشــار کربــن،
صنایــع غــذا و دارو میتواننــد پیشــرانهای قدرتمنــدی
در نفــوذ و اســتفاده از فناوریهــای نوآورانــه باشــند و
مــدل جدیــد اقتصــادی آنهــا ،فرصتهــای بســیاری
را بــرای دیگــر فعــاالن اقتصــادی و کســبوکارهای
مختلــف فراهــم آورد؛ بــه گونـهای کــه چگونگــی کاربــرد
ســنجههای بازیافــت ،بهبــود بهــرهوری ،گســترش
چرخــه اســتفاده ،افزایــش تعــداد دفعــات اســتفاده و
جایگزینــی محصــوالت بــا راهکارهــا و رویکردهــای
نرمافــزاری و فنــاوری ترویــج یابــد .رویکردهایــی کــه
اســتراتژیهای عمومــی یــا الگــوی اصلــی نــوآوری
در مدلهــای کســبوکار چرخشــی دنیــای امــروزی
هســتند و در قالــب روشهــا و تفکراتــی سیســتماتیک
بــرای طراحــی راهکارهــا ،بازســازی یــا دســت کــم حفــظ
محیطزیســت و سیســتمهای زنــده در جهــت پایــداری
اقتصــاد ،زمیــن را ســبز نگــه میدارنــد و کمــک میکننــد
لنگــر ســبز و امــن تجــارت آســوده رهــا شــود.
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گم شده در ابرها
اندی توامس
اکرشناس استراتژیک
صنعت لیبل

رایاش ابری ،یک انقالب
معماری
فناوری است و
ِ
نوینی را در توسعه،
استقرار ،اجرا و ارائه
خدمات به ارمغان آورده
است .این مدل پردازشی
و محاسباتی قرار است
چاپ لیبل و زنجیره
صنعت ِ
تأمین آن را دگرگون کند

رایانــش ابــری یــا کلــود کامپیتینــگ « »Cloud Computingبــا انقالبــی در
ـاری نوینــی را در توســعه ،اســتقرار ،اجــرا و ارائــه
زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات ،معمـ ِ
خدمــات بــه ارمغــان آورده اســت .ایــن فرآینـ ِـد ذخیــره ،پــردازش ،دســتهبندی ،شناســایی
و ارائــه خدمــات ،یــک روش مناســب بــرای ارائــه منابــع محاســباتی اســت .در رایانــش
طهــای نرمافــزاری و خدماتــی مبتنــی بــر روابــط اشــتراک هســتند .کاربــران بــه
ابــری محی 
جــای اینکــه یــک مجــوز را خریــداری کننــد ،ماهیانــه هزینـهای را میپردازنــد ،از آن بهــره
میبرنــد و نرمافزارهــا و پلتفر مهــا توســط ارائهدهنــدگان ،مدیریــت و بــه صــورت مــداوم
نهــا بیشــینه شــده و بهبــود یابــد .در واقــع،
یشــوند تــا عملکــرد و امنیــت آ 
بهروزرســانی م 
قــدرت محاســباتی بــه جــای اینکــه در نقطـهای متمرکــز باشــد از راه دور قابلیــت کنتــرل
مییابــد و کاربــران میتواننــد از راه دور بــه ایــن اطالعــات دسترســی داشــته باشــند.
کمااینکــه یــک نرمافــزار یــا فایــل میتوانــد صــورت همزمــان و مشــترک بــرای چندیــن نفــر
نهــا بــه صــورت « »Real Timeاز نقــاط مختلــف بــا یکدیگــر
قابــل دسترســی باشــد و آ 
همــکاری کننــد.
هشدار ابری کیفیت
ِ
ـاپ لیبــل و زنجیــره تأمیــن آن
ایــن مــدل پردازشــی و محاســباتی قــرار اســت در صنعــت چـ ِ
نیــز انقالبــی را ایجــاد کنــد؛ از طراحــی گرفتــه تــا تحویــل محصــول نهایــی کــه بــا کیفیـ ِـت
بــاال تضمیــن شــده اســت .امــا چگونــه؟ بگذاریــد رونــد و چگونگــی آن را بــرای نمونــه بــا
بخــش مدیریــت رنــگ شــروع کــرده و توضیــح دهیــم .در ایــن بخــش اساس ـیترین کار
ً
ـرح لیبـ ِـل امضــاء شــده توســط مدیــر برنــد دقیقــا
آن اســت کــه اطمینــان حاصــل شــود طـ ِ
گهــای کاربــردی و درخواســتی ارائــه شــده ،آن هــم بــا صــرف نظــر
همســان بــا همــان رن 
از نــوع مــواد و چــاپ مــورد اســتفاده در طــول فرآینــد اســت .بهتریــن راه بــرای دســتیابی
بــه ایــن هــدف ،قــرار دادن اســتانداردهای رنگــی بــر روی یــک پلتفــرم « »Cloudمشــترک
اســت کــه میتوانــد در طــول زنجیــرهی طراحــی ،تأییــد و چــاپ قابــل دسترســی باشــد.
در واقــع و از حیــث تئــوری ،طــراح لیبــل میتوانــد پالگینــی را دانلــود کنــد کــه نمایــه یــک
گهــای
مــدل چــاپ یــا چــاپ هــدف و نهایــی را در خــود نگــه مـیدارد و هنگامــی کــه رن 
یشــوند ،بــرای اصــاح هشــدار میدهــد .در کنــار آن،
غیرقابــل چــاپ وارد فرآینــد م 
فســنج نــوری چــاپ کــه بــه آن اســتاندارد رنگــی نیــز
دوربیــن اســپکتروفتومتری یــا طی 
ارجــاع داده شــده اســت ،دقــت بازتولیــد رنــگ را بــه صــورت درون خطــی بررســی میکنــد و
مقادیــر را در زمــان مناســب بــه « »Cloudگــزارش میدهــد .همزمــان بــا آن ،مدیــر برنــدی
کــه در یــک دســتگاه تلفــن همــراه هوشــمند ،کار را امضــا کــرده و بــه پلتفــرم امــن«»Cloud
دسترســی دارد ،تأییدیــه بازتولیـ ِـد دقیــق رنــگ را اعــام میکنــد تــا کار ادامــه یابــد.
تولید در لحظه
ِ
عــاوه بــر سیســتم مدیریــت رنــگ ،داد ههــای ماشــینآالت نیــز بــه خوبــی میتواننــد

ّ
نگــر چگونگــی کارکــرد رایانــش ابــری و پلتفر مهــای
تعی 
هــوش مصنوعــی آن باشــند و چرایــی اســتفاده 69
درصــد کســب وکارهــای جهانــی از آن را کــه موجــب
افزایــش  94درصــدی امنیــت شــده اســت ،توضیــح
دهنــد .ماشــینها در صنعــت چــاپ بــه طــور بالقــوه
ً
داد ههــای زیــادی را تولیــد میکننــد و ایــن صرفــا
پهــای دیجیتــال نیســت و تجهیــزات
مختــص بــه چا 
آنالــوگ کــه توســط درایوهــای ســرور شــبکه دیجیتالــی
یشــوند را نیــز در بــر میگیــرد .ایــن در حالــی
هدایــت م 
اســت کــه تجهیــزات جانبــی نصــب شــده بــر روی
نهــای بازرســی ،حســگرهای
ماشــینها ماننــد دوربی 
المــپ  UVیــا دایکاتورهــا هــم میتواننــد دارای
شــبکهای ابــری باشــند .در گذشــته ،اطالعــات در
یشــد،
سیســتم عامــل ماشــینها ایزولــه نگــه داشــته م 
امــا حــاال صاحبــان تجهیــزات تکمیلــی و ماشــینآالت
چــاپ بــرای ارســال ایــن داد ههــا میتواننــد از یــک ســرور
ابــری بهــره ببرنــد و بــا اســتفاده از آن اطالعــات حیاتــی
در مــورد زمــان کارکــرد دســتگاه ،میانگیــن ســرعت،
ضهــا ،تــوان مصرفــی المــپ و مــوارد
زمــان بیــن تعوی 
دیگــر را پــردازش کننــد .البتــه ،بســیاری از ســازندگان
چــاپ فلکســو هنــوز بــا کلــود کامپیتینــگ مشــکل دارنــد
و در اســتفاده از آن مقاومــت میکننــد .ایــن در حالــی
یتــوان بــا اســتفاده از آن دوگانگــی در
اســت کــه م 
تولیــد و فرآیندهــای مــوازی را کاهــش داد ،داد ههــای
تولیــد را بــه داد ههــای تولیـ ِـد در لحظــه تبدیــل کــرد و
برنامهریــزی شــغلی و نظــارت بــر کیفیــت را بــا قابلیــت
توزیــع اطالعــات در زمــان واقعــی تــا باالتریــن ســطح
ممکــن بهینــه ســاخت .البتــه نبایــد منکــر آن شــد کــه
رایانــش ابــری مــا را بــا موانــع احتمالــی روبـهرو نمیکنــد.
گاه فقــدان اســتانداردهای الزم و نبــود قابلیت همکاری
تضمیــن شــده بــرای خدمــات مبتنــی بررایانــش ابــری
میتوانــد بــه محصورشــدن تأمینکننــدگان مختلــف
شهــا بــرای ارتقــاء جریــان آزاد داد ههــا
بیانجامــد و تال 
را نافرجــام ســازد؛ گرچــه همیشــه بــرای هــر مانعــی یــک
را هحــل وجــود دارد و فقــط بایــد آن را یافــت.
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ابریشمی شادی بخش
بررسی پنیر لبنه آنا کاله با بستهبندی T-IML

آنالیز محصول

پنیــر ،یــک محصــول باســتانی اســت و تاریــخ آن بــه چندیــن
یگــردد .ایــن فــرآورده لبنــی از قدیــم
هــزار ســال قبــل بــاز م 
یــک مــاده غذایــی ســالم ،ســاده ،لذیــذ و انــرژیزا در تمامــی
کشــورها و عضــو اصلــی ســبد غذایــی هــر خانــواده بــوده اســت.
یشــود پنیرهــا تریپتوفــان دارنــد .مــادهای کــه باعــث
گفتــه م 
یشــود یعنــی همــان هورمــون
تولیــد ســروتونین در بــدن م 
شــادیبخش .عــاوه بــر آن پنیرهــا منابــع غنــی از کلســیم،
پروتئیــن ،فســفر ،ویتامیــن  Aو  B12هســتند و ارزش غذایــی
یهــای
باالیــی دارنــد .جــدای از ایــن مزایــای کلــی ،هــر پنیــر ویژگ 
متمایزکننــده خــاص خــود را دارد .بــرای نمونــه پنیــر لبنــه آنــا از
خانــواده پنیرهایــی اســت کــه از حیــث ارزش غذایــی ،کاربــرد،
ً
بســتهبندی ،لیبــل و بــازار مصــرف ،بــا دیگــر پنیرهــا کامــا
متفــاوت اســت.

ویژگیهای محصول
بافتی نرم و عطر و طعمی خامهای مانند دارد.
نسبت به سایر پنیرهای خامهای ،پنیر سبکتری است.
از شــیر و خامــه پاســتوریزه ،اســتارتر و نمــک تصفی هشــده
خورا کــی تولیــد شــده اســت.
انرژی آن  265.4کالری است.
 8گرم پروتئین دارد.
چربی آن با وجود خامهای بودنش  23گرم است.
 1.5گرم نمک و  2.6گرم قند دارد.
یتــوان آن را بــرای  75روز در یخچــال و بــا  ۴تــا  ۸درجــه
م
ســانتیگراد نگــه داشــت.

کاربرد محصول
میتوانــد بــا مــواد غذایــی دیگــر ماننــد عســل،
گــردو و میو ههــای تــازه بــرای یــک صبحانــه
سرشــار از پروتئیــن مناســب باشــد.
ب ـ ـ ــه خ ـ ــاطـ ـ ــر ک ـ ـمـ ـ ــی ن ـ ـمـ ـ ــک ،سـ ــبکـ ـ ــی و
مالشپذیــریاش ،بــرای تهیــه دســرهای پنیــری
مناســب اســت.
میتوانیــد آن را بــه همــراه کرا کــر یــا نــان
تســت بــه عنــوان یــک پیــش غــذا یــا میــان وعــده
اســتفاده کنیــد.
میتوانیــد آن را بــه همــراه ســبزیجات یــا
پیتــای گــرم مصــرف کنیــد یــا بــا نــان مــورد عالقــه
خــود بخوریــد.

کارکردهای ظرف
ظرف محصول قابل شناسایی و مناسب است.
تکنولوژی تولید ظرف هزینه تولید را کاهش میدهد.
تولید آن کوتاه و به صورت انبوه است.
فرآیند ِ
با ایجاد ممانعت فیزیکی ،محصول را سالم نگه میدارد.
از آســیبهای ناشــی از عوامــل فیزیکــی  -مکانیکــی و
آالیند ههــای محیطــی بــه محصــول جلوگیــری میکنــد.
عطر ،طعم و بو را حفظ میکند.
بــا افزایــش طــول عمــر ،مــواد مغــذی موجــود در آن را ســالم
نگــه م ـیدارد.

معیارهای لیبل
یک گفتمان قوی اقتصادی است.
بر گیرایی و جذابیت بستهبندی میافزاید.
شــفاف ،مقــاوم ،واضــح ،ثابــت و دارای قابلیت
یســازی است.
سفارش 
دارای گرید خوراکی و ایمن است.
مانــع از آســیب آالیند ههــای محیطــی ،نــور و
یشــود.
دمــا م 
استحکام باالیی دارد.
مدافع اقتصاد سبز و قابل بازیافت است.
ضایعــات آن بــا کمــک فنــاوری مجــدد وارد
یشــود.
چرخــه تولیــد م 

طراحی
قدرت برند را به تصویر میکشد.
استراتژی بصری محصول را نشان میدهد.
اعتمادسازی و ارتباطسازی میکند.
پرچمدار تمایز ،اعتبار و کیفیت ادراک شده است.
ساده ،گیرا و جذاب است.
حواس مشتری را تحت تأثیر قرار میدهد.
نمایانگر محصول درون بسته است.
عطر ،بو و مزهی محصول را تداعی میکند.
محصول را در فروشگاه متمایز میکند.

مشتریمداری
ی ــک ف ــرهن ــگ ن ــوآوران ــه دارد.
ق ـ ــدرت بازاریاب ـ ــی خ ــام ـ ــوش و وفـ ــادارسازی
مصرفکننـ ــده بــه محصــول را دارد.
باعث اف ـ ــزایش رق ــاب ـ ــت در بستهبن ـ ــدی ب ـ ــا
یشــود.
محوریــت صــادرات م 
یهــای
باعــث کاهــش چشــمگیر کپیبردار 
یشــود.
غیرقانونــی از طــرح محصــول م 

