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                   از دکمه تا هواپیما
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  پنتون چگونه به جهان رنگ مى دهد؟
                 چهار ضلعى اقتصاد لیبل
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از رنگى شدن دیوار تا آسیاپاسفیک
بررسى بازار صنعت IML دررنگ و پوشش



پس از تقریباً دو سال محدودیت و قرنطینه، به نظر مى رسد که در بسیارى از نقاط جهان 
باالخره دوره جدیدى از رشد و توسعه شروع شده است. دوره اى با چالش هاى متعدد که 
بى شک تأثیرات کلیدى بر عملکرد، سودآورى و سرمایه گذارى  در صنعت لیبل و چاپ آن 
در سال هاى آینده خواهد داشت. در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه  و قیمت  در مواد 
عوامل  یا  تولیدکنندگان  از  بسیارى  توزیع،  و  نقل  و  حمل  انسانى،  نیروى  انرژى،  اولیه، 
قیمت   ضرر،  از  جلوگیرى  براى  مى کنند  تالش  لیبل،  چاپ  و  تولید  چرخه  در  درگیر 
این  هرچند  باشند.  داشته  افزایشى  نگرشى  و  دارند  نگه  باال  را  یا خدمات خود  محصوالت 
لیبل هم که متحمل هزینه هاى مضاعف شده،  مقابل، خریدار  در  نیست؛ چون  آسانى  کار 
مبناى  بر  و  کرده  خرید  قیمت،  کمترین  با  تا  مى دهد  انجام  بیاید  بر  دستش  از  کارى  هر 

یک اقتصاِد تاب آور در بازار ، بقاء و روند فعالیتش را حفظ کند...
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سید رضا حسینی 
 کارشناس اقتصادی

سرمقاله

توسعـه مشـروط
      لیبلینگ  شاخصى تأثیرگذار بر چرخه تأمین، توزیع و رشد تجارى است. این صنعت به عنوان 
مکمِل صنعت بسته بندى نقش بسیار پررنگى در رونق صادرات، تجارت و مراودات اقتصادى بین المللى 
دارد. صنعت لیبل، با بهینه سازى عملیات زنجیره تأمین و بهبود رضایت مشترى، چرخه ى کسب وکار 
را رونق مى دهد و روابط تجارى را همبسته تر و حتى جهانى تر  مى کند. به نحوى که اینک جریان هاى 
اصلى اقتصاد، تجارت ها و صنایع رو به رشد، نیازمند تکیه بر تولیدکنندگان و چاپکاران لیبلى شده 
است  که بتوانند با بهره گیرى از فناورى هاى نوین، از برندها و محصوالت خوب و بازار رو به رشد 
به  و  این صنعت  بازار  که حجم  است  کافى  این صنعت همین  جایگاه  ترسیم  در  کنند.  حمایت 
صورت کلى پکیجینگ، در سال 2025، به رقمى بالغ بر یک هزار میلیارد دالر خواهد رسید و در 
این بین رشد بازار جهانى لیبل هاى«IML» که در سال 2020 بالغ بر 1/8 میلیارد دالر بود با نرخ 
دالر  میلیارد   2/9 از  بیش  ارزشى   2027 سال  ساالنه« CAGR»  در  مرکب  رشد  درصدى   6/9
پیشران هاى  به  را  کشورها  از  بسیارى  فناورى،  مداخالت  با  بسته بندى  و  چاپ  تا  یافت  خواهد 
به  آسانى  به  نیست،  ساده اى  کار  پیش بینى  که  همان گونه  پیشرانى  این  اما  کند.  تبدیل  جهانى 

دست نخواهد آمد. 
تجزیه و تحلیل« Global Market Insights » تأئید مى کند در سال هاى آتى، جریان هاى اصلى 
دیجیتالى شدن،  پِس  از  است  که  فناورى هایى  نیازمند  رشد،  به  رو  صنایع  و  تجارت ها  اقتصاد، 
فشارهاى زیست محیطى، تغییرات در نیازها و خواسته هاى مشتریان و تبعات پاندمى، تغییر کرده 
یا ایجاد شده اند و این موضوع براى صنعت چاِپ لیبل هم مصداق دارد. بازار لیبل هاى «IML» در 
براى  فزاینده  تقاضاى  درمان،  و  بهداشت  صنعت  گسترش  دلیل  به  گرچه  آینده  سال  چند 
محصوالت غذا و نوشیدنى در کشورهاى در حال ظهور و نیاز به لیبل هاى پایدار با رشد همراه 
خواهد بود؛ ولى با تعدادى چالش هم مواجه است که به احتمال زیاد تأثیرات کلیدى بر عملکرد، 

سودآورى و سرمایه گذارى این صنعت خواهد داشت.
ضربه  نتوانست  همه گیرى  گرچه  مى دهد،  نشان   «Smithers »و  «Market research »گزارش
بزرگى به زنجیره تأمین لیبل و «IML» وارد کند اما از سال 2022 به بعد، این صنعت در تأمین 
مواد خام و اولیه، هزینه هاى انرژى، نیروى انسانى و پایدارى با مشکل مواجه خواهد شد و نیازمند 

تدوین برنامه ها و استراتژى هاى راهبردى است.  
از نگاه اکونومیست، مشکالت زنجیره عرضه و افزایش تقاضا در پى پاندمى، نرخ مواد خام و اولیه 
تورم در سال جارى  افزایشى در کنار رشد  این روند  و  است  برده  باال  از کشورها  بسیارى  را در 
میالدى هم ادامه خواهد داشت. به نحوى که تورم در آمریکا به 6/8 درصد و در ایران در پایین ترین 
سطح به 23/5 درصد و در باالترین میزان خود به 60 درصد خواهد رسید و به طور طبیعى قیمت 

مواد اولیه مانند الفین ها و محصوالت شیمیایى مانند«PP» را افزایش مى دهد. 
الفین هاى سبک بیش از 60  درصد از تولیدات مواد پایه پتروشیمى در دنیا به خود اختصاص داده اند 
از  دسته  این  تقاضاى  روزمره،  زندگى  در  الفینى  محصوالت  متنوع  بسیار  کاربرد  دلیل  به  و 
محصوالت در دنیا همواره رو به افزایش است. تمامى محصوالت پتروشیمى از پایه 7 ماده اصلى 
شامل: اتیلن، پروپیلن، متانول، زایلن، بنزن، تولوئن و بوتادین تولید مى شوند که از میان آن ها سه 
الفینى هستند که مجموعاً سهمى 57  بوتادین جزو محصوالت  و  اتیلن  پروپیلن،  یعنى  محصول 

درصدى از محصوالت پایه در تولید محصوالت صنایع مختلف چون لیبل و «IML» دارند. بدین رو، 
اگر قیمت «PP» و فیلم هاى«ABS» طبق پیش بینى هاى « Global Market» از نیمه اول سال 
2022 روند افزایشى خود را شروع کند در حالى که صنعت لیبلینگ و «IML»، رشد 6/6 درصدى 
« CAGR» را در استفاده از این مواد پلیمرى به ویژه در آسیا پیش رو داشته باشد، بى شک بزرگ ترین 
چالش فعاالن این صنعت کمبود و گرانى مواد خام و اولیه خواهد بود که افزایش قیمت در طول کل 
زنجیره تأمین را به همراه خواهد داشت و بازار تجارى و مصرف را تحت تأثیر قرار مى دهد. عالوه بر 
آن افزایش قیمت حامل هاى انرژى نیز از دیگر مواردى است که زنجیره تأمین و چرخه تولید و مصرف 

در این صنعت را تحت الشعاع قرار داده و خواهد داد. 
بنابر گزارش بانک جهانى از سه ماهه سوم سال 2021، قیمت حامل هاى انرژى همچنان در حال 
افزایش بوده است و قیمت کاالهاى دیگر نیز به دلیل افزایش شدیدى که در ابتداى سال جارى 

با آن روبه رو شدند، روند افزایشى خود را حفظ کرده اند.
براى مثال گاز در اتحادیه اروپا همچنان بر روى مدار گرانى 400 درصدى مانده و قیمت حامل هاى 
انرژى در ایران که از بعد از انقالب 3000 برابر شده، روند افزایشى خود را حفظ کرده و در کنار 
کمبود 200 میلیون متر مکعبى گاز منجر به گرانى برق شده که این به تنهایى کابوس بزرگى براى 

زنجیره تأمین لیبل دنیا، از 
سال 2022به بعد، در تأمین 
موادخام و اولیه، هزینه هاى 
انرژى، نیروى انسانى و 
پایدارى با مشکل مواجه 
خواهد شد و ایران در این 
زمینه مى تواندبا یک بحران 
روبه رو شود

تولید و صنایع است و صنعت لیبل و بسته بندى هم از آن 
مستثنى نیست. مضاف بر این ها، جهان در طول پاندمى با 
نرخ  احتساب  با  که  شد  مواجه  بزرگ»  معضل«استعفاى 
و  صنعت  توسعه،  حال  در  کشورهاى  در  مطلق  بیکارى 

تولید، دچار کمبود نیروى انسانى متخصص شده است.
گذشته  سال  دو  طول  در  انعطاف پذیر  کاِر  کرونایى  تجربه 
شغل  بى سابقه  سرعتى  با  افراد  از  زیادى  تعداد  شد  باعث 
خود را ترك  کنند؛ چیزى که به آن استعفاى بزرگ گفته 
اصطالح  متحده،  ایاالت  کار  اداره  آمار  اساس  بر  مى شود. 
«نرخ ترك» که براى اندازه گیرى استعفاى داوطلبانه در هر 
باالترین حد خود یعنى به  این مدت  به کار مى  رود در  ماه 
4/3 میلیون نفر یا 2/9 درصد از کل نیروى کار رسید. طبق 
نظرسنجى اخیر شرکت استخدامى رندستاد نیز در بریتانیا 
تقریبا یک چهارم کارمندان هنوز هم قصد دارند طى سه تا 
شش ماه آینده شغل خود را ترك کنند و البته در ایران نه 
نرخ  نیرو،  تعدیل  خاطر  به  که  بزرگ  استعفاى  خاطر  به 
تعداد  آن،  کنار  در  و  شده  مطلق9/6درصد  بیکارى 
است.  رسیده  نفر  2/2میلیون  به  کار  جویاى  ناامیدشدگان 
و  متخصص  انسانى  نیروى  کمبود  که  است  حالى  در  این 
داراى مهارت در صنایعى چون لیبلینگ و «IML»، دست 
کمى از شکست در تولید ندارد و اگر با عدم بهره گیرى از 
تمامى  مى تواند  شود،  همراه  مدرن  اتوماسیون  و  فناورى 

زنجیره تأمین را ناتوان کند. 
و البته موضوع پایدارى نیز یکى دیگر از شاخصه هایى است 
مانعى  به  مى تواند  آتى  سال هاى  در  و  پاندمى  از  بعد  که 
بزرگ براى بسیارى از صنایع به خصوص شرکت هاى فعال 

در حوزه چاپ لیبل و بسته بندى مبدل شود.
موسسه  و  لندن  اقتصاد  مدرسه  وودمکنزى،  تحلیل هاى 
سال  پنج  در  است،  کرده  اثبات  استکهلم  زیست محیطى 
درصد   30 از  بیش  پلیمرها،  تولید  جهانى  ظرفیت  آینده، 
رشد مى کند و هر سال در جهان، فقط 10 تا 15 درصد از 
زباله هاى پالستیکى  بازیافت مى شود. از این رو، صنایعى که 
به  را  حاصل  پسماند  می کنند،  تولید  کاال  انبوه  صورت  به 
موضوع  به  اقتصادي  رشد  جز  و  بازمی گردانند  طبیعت 
دیگري نمی اندیشند، نمى توانند در سال هاى آتى در زمره 

صنایع پایدار قرار بگیرند.
بسته بندى  و  لیبلینگ  فعاالن صنعت  اگر  بیانى ساده،  به   
ارزش  کنند،  هماهنگ  پایدارى  مباحث  با  را  خود  نتوانند 
در  گرفته(حتى  اولیه  مواد  تأمین  از  خود  تولیِد  زنجیره ى 
تا  تولید)  فناورى هاى  فیلم هاو  جوهرها،  از  استفاده 
این  از  بسا  چه  و  داد  خواهند  دست  از  را  نهایى  محصول 
که  است  آن  ایده آل  این رو،  از  مى شوند.  حذف  چرخه 
شرکت هاى فعال در صنعت لیبل و چاپ آن، یک کارگروه 
و تیم مدیریتى را براى بررسى هر یک از این چند حوزه 
با  متناسب  بتوانند  تا  دهند  تشکیل  نامبرده  کلیدى 
توسعه اى  نقشه  دیدن،  آسیب  از  قبل  ملى  پتانسیل هاى 
براى  کار  این  البته  ایمن سازى کنند که  و  تدوین  را  خود 
و  ساده  بى شک  صنعت  این  در  فعال  ایرانى  تولیدگران 

بدون دردسر نخواهد بود.



 

 

 
 

 

 

  

  

 
 

 
 

  

 
  

 
 

 

  

︀︡ار ︧︐﹥ ︋﹠︡ی︎  ︣ای︋   ︋﹤︊﹡︀︗ ﹤ ﹝︪︀ر﹋️︨ 

 AD Midas »شرکت اورى دنیسون، به تازگى لیبِل جدیدى به نام
��Flagtag EM» را به بازار عرضه کرد. این لیبل که براى ����
براى   «NFC»و  «UHF» قابلیت شده،  ساخته  فلزى  سطوح 
ردگیرى مسیر، مکان کاال و تعامل با مشتریان دارد. فروشگاه ها ، 
شرکت هاى دارویى و دیگر صنایع مى توانند از این لیبل استفاده 
کنند و از این طریق ارتباطى دو سویه با استفاده از قابلیت «NFC» را  با 
مشتریان خود شکل دهند. به گفته تولیدکنندگان این لیبل، در عرصه 
لجستیک و کاالهاى مصرفى، استفاده از برچسب روى بسته بندى هاى 
فلزى بسیار دشوار است، لیبل هاى تخت و غیر منعطف نیز بسیار 
گران اند و نمى توان از آن ها براى محصوالتى که ابعاد بسیار کوچک 
دارند استفاده کرد؛ و این در حالى است که لیبل جدید اوى دنیسون 
این مشکل را حل کرده است. با ترکیب ویژگى هاى این محصول با 
محصوالت قبلى قابل دسترس، از جمله به اشتراك گذارى حافظه 
بین «UHF» و«NFC» عملکرد مقاوم در فلز و هزینه پایین لیبل 
جدید مزایاى لیبل گذارى فلزى در حوزه هاى خرده فروشى، تدارکات 
و مراقبت هاى بهداشتى را  افزایش مى دهد و دیگر نیاز نیست 
شرکت ها مانند گذشته براى پیدا کردن یک تکنولوژى یکپارچه با 

مشکالت دست و پنجه نرم کنند. 
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شرکت زایکون«Xeikon» مرکز نوآورى آسیا خود را در شانگهاى چین افتتاح کرد تا پذیرش 
طیف محصوالت چاپ دیجیتالى در منطقه آسیا و اقیانوسیه افزایش یابد. مرکز جدید شانگهاى 
بلژیک،  در  زایکون  شرکت  مقر  در  مراکز  این  بقیه  است.  جهان  نوآورى  مرکز  چهار  از  یکى 
شیکاگو در آمریکا و توکیو ژاپن واقع شده اند. لینا گو، مدیر کل چین و آسیاى جنوب شرقى در 
گروه فلینت با بیان اینکه آسیا یک بازار رشد بسیار مهم براى چاپ دیجیتال است و چین، با 
بازار نقش  این  براى محصوالت متنوع، متغیر و زمان تحویل کوتاه، در  تقاضا  افزایش  به  توجه 
 ،2021 سال  در  است.   «Flint »گروه شاخص  برندهاى  از  یکى  زایکون  افزود:  دارد،  بسزایى 
فلینت، یک انبار لوازم جانبى جدید در چین راه اندازى کرد که هدف آن بهبود زمان تحویل و 
کیفیت خدمات پس از فروش بود و ما اکنون به طور کامل از مزیت هاى جهانى استفاده خواهیم 
کرد تا فناورى و خدمات محلِى شخصى سازى شده بیشترى را به مشتریان مان ارائه دهیم. البته 
در همین راستا در سال 2022 تجهیزات چاپ دیجیتال جوهرافشان«UV Xeikon» را در این 

مرکز به نمایش خواهیم گذاشت.

اصالت  تعیین  و  نظارت  ردیابى،  براى  را   « TraceSci »اپلیکیشن سیستمز،  مونوتک  شرکت 
زنجیره تأمین کاال و بسته بندى روانه بازار کرد. به گفته کارشناسان این شرکت، جعل کاال در 
حال حاضر بازارى 4 میلیارد یورویى دارد و برندها در تالش اند با آن مبارزه کنند؛ این در حالى 
است که اپلیکیشن« TraceSci » به صاحبان برند امکان مى دهد تا بتوانند کاالهاى تقلبى را 
 «GPS »امکانات از  اپلیکیشن  این  کنند.  جلوگیرى  بازار  به  آن  ورود  از  و  کرده  شناسایى 
برخوردار است و مى تواند گردش کاال در هر نقطه اى از جهان را رصد و ردیابى کند و مى توان 
نوع سیستم هاى  به  توجه  با  و  برنامه ریزى   استاندارد هاى هر کشور  و  قوانین  اساس  بر  را  آن 
 ،« TraceSci »با همچنین  کرد.  بومى سازى  نقاله،  سیستم هاى  لیبل زنى،  و  تجهیزات  چاپى، 
مدیریت کیفیت به قابلیت الزم براى تکمیل انتظارات اجتماعى و قانونى کسب و کاردست مى یابد،  
تأمین  زنجیره  سراسر  در  فرآیندها  و  محصوالت  یکپارچگى  استانداردها،  حفظ  ایجاد،  براى 
به  تا عرضه  ـ خدمات  تولید محصول  از  نقشه سفر  مبناى یک  بر  توانمند خواهد شدو عمًال 

مصرف کننده نهایى، عمل خواهد کرد.

﹥ ر﹋﹢رد ر︨﹫TraceSci︡، ﹋︀ر ︗︺﹏ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن را ︑﹞︀م ﹋︣د ﹆﹢ط︋  ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی و ﹜﹫︊﹏ از︨ 

 

  

︀﹡﹍︀ی ﹫﹟ ر﹁️  ︫﹤ ﹝︣﹋︤ ﹡﹢آوری زا﹊﹢ن︋ 

گروه تخصصى لیبل«ProPrint» تعداد مشتریان خود را 29 درصد 
افزایش داد؛ به رشد 8 درصدى در درآمد دست یافت و با اضافه کردن 
صفحه نمایش«  Truepress L350SAI S»، در حال برنامه ریزى 
به منظور پاسخگویى به تقاضاى رو به رشد مشتریان خود براى 
چاپ لیبل دیجیتالى خودچسب و لیبل هاى جدید انعطاف پذیر 
است. جیمز دنى، یکى از مدیران این گروه صنعتى گفت: به لطف 
این دستگاه بسیار فشرده و کارآمد، سرعت تولید خود را دو برابر 
کردیم، به 60 متر در دقیقه رساندیم و ضایعات مواد را 30 درصد 
کاهش دادیم. در عین حال ما اکنون به منابعى پویا براى پاسخگویى 
به تقاضاى فزاینده مشتریان براى محصوالت رده باال در صنعت 
لوازم آرایشى و نوشیدنى، با کمترین زمان دست یافته ایم و آن را 
توسعه خواهیم داد. او افزود: گروه «ProPrint» یک شرکت بسته
 « Tollman » بندى خصوصى است که در سال 2015 وقتى دنى و 
 Promo» و   « CopyPol » چاپ،  صنعت  موفق  شرکت  دو 
Labels» را ادغام کردند، تأسیس شد. این گروه که در وست 
میدلندز فعالیت مى کند. اکنون 110 نفرکارمند دارد و میزان 
گردش پیش بینى شده آن در سال 2021 بالغ بر 15/8 میلیون یورو  

معادل 17/8 میلیون دالر آمریکا بوده است.

با  بازیافت جهانى،  و  بسته بندى  متخصص   ،« ALPLA »  گروه
همکارى و سرمایه گذارى مشترك شرکت گالتفیلتر تأمین کننده 
 Blue Ocean جهانى مواد مهندسى شده، همکارى خود را با
Closures ، استارت آپ مستقر در سوئد اعالم کرد. ریستین 
زمولنیگ، مدیر تحقیقات، توسعه و نوآورى این شرکت گفت: ما 
به طور مداوم بر روى تحقیق و استفاده از مواد  مورد استفاده در 
بسته بندى هاى جایگزین و مبتنى بر زیست پایدار جهت تکمیل 
سبد محصوالت خود سرمایه گذارى مى کنیم و مشتاقانه منتظریم 
تا تخصص مان را در این همکارى هاى جدید توسعه دهیم؛ چون با 
این مشارکت که شرکت هاى همفکر را با اهداف پایدار مشابهى گرد 
هم  آورده، چهار«R» که جایگزینى، کاهش، استفاده مجدد و 
و  مى شود  داده  تحقق  بسته بندى  صنعت  در  است  بازیافت 
چشم اندازى مبتنى بر بسته بندى هاى پایدار و محافظ محیط 
زیست شکل مى گیرد. او افزود: ما بیش از 60 سال است که 
در پردازش پالستیک فعالیت مى کنیم و همیشه سعى کرده ایم 
همه چیز، طراحى، انتخاب مواد یا تکنولوژى تولید، مناسب جایگاه 
ما باشد تا یک پایگاه قدرتمند در ارائه راه حل هاى بسته بندى 

جذاب، با کیفیت باال و جذاب باشیم. 
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ظروف IML به محصوالتى گفته مى شود که با شکل دهى به پلى پروپیلن و تبدیل آن به انواع 
با الصاق همزمان لیبل بدون  ظروف چهارگوش ، دایره ، سطلى یا لیوانى و سایر محصوالت و 
استفاده از چسب تولید مى شوند. این محصول کمتر از 25 سال است که وارد عرصه جهانى 
به  است؛  تولیدکنندگان  بیشتر  اتفاق  به  قریب  اول  انتخاب  اکنون  و  بسته بندى شده  صنعت 
این ظروف در صنایع بسته بندي  از  براي استفاده  نحوى که مى توان گفت هیچ محدودیتی 
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 
محصوالت از سوى مشتریان واقف اند، بسته بندى هایى را وارد فرآیند و زنجیره تأمین و فروش 
خود مى کنند که عالوه بر محافظت از محصول تولیدى ، حمل و نقل آسان و به صرفه، زیبایى 
قابل  جایگاه  در  را  آن ها  بتواند  رقابتى  قیمت  و  مختلف،  رنگ هاى  و  در طرح  تنوع  ظاهرى، 

قبولى در بازار مصرف قرار دهد. 
بسته بندى  براى  نیاز  مورد  ویژگى هاى  تمام  IML چون  لیبل  داراى  ظروف  اساس،  همین  بر 
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. طى سال هاى 
اخیر، اغلب تولیدکنندگان  صنایع غذایى، صنعت بستنى، صنایع لبنى، ماست، کره و مارگارین، 
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 از 
ظروف داراى لیبل IML روى آورده اند و ترجیح مى دهند لیبل و بسته بندى محصوالت شان با 
یکدیگر آمیخته و یکى باشد. البته دلیل استفاده و گرایش این تولید کنندگان صرفاً بسته بندى 
شکیل نیست و ویژگى  هاى دیگر مزید شده است براى این انتخاب.  لیبل هاى IML  درخواستى 
مشترى، توسط تأمین کننده لیبل طراحى، چاپ و دایکات و به نوعى سفارشى سازى محصول 

مى شود. لیبل هاي چاپ خورده و آماده توسط ربات به وسیله مکش یا خالء برداشته و به درون 
قالب برده مى شود و هوشمند بودن و غیرمکانیکى بودن فرآیند تولید لیبل، سالمت  و بهداشت 
دیواره  روى  الکتریسیته ساکن  نیروى  با  لیبل  از سویى،  تضمین مى کند.  را  آن  تولید  چرخه 
بدنه مى شود؛  از  بخشى  لیبل  و  تزریق  قالب  داخل  به  مواد پالستیکى مذاب  و  تثبیت   قالب 
کمااینکه همزمان قطعه لیبل گذارى شده از قالب توسط ربات جدا شده و لیبل بعدى در قالب 

قرار مى گیرد و این فرآیند تکرارمى شود.
بنابراین هیچ محدودیتی براي استفاده از ظروف IML در صنایع بسته بندى وجود ندارد و تقریبا 

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

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

هستند.
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.
این  و  بوده  باال  کیفیت ؛  با  لیبل هاى  و  اولیه  مواد  از  استفاده  دلیل  به  ظروف  این  استحکام   
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. 
مهم تر اینکه، ظروف IML قابل شستشو و استفاده مجدد هستند و مى توان به دفعات در منازل 
و محل کار مورد استفاده مجدد قرار بگیرند که این ارزش باالى بازیافت و قابل استفاده مجدد 
به  نشده و کمک شایانى  وارد طبیعت  زباله  عنوان  به  باعث مى شود ظروف محصوالت  بودن ، 

حفظ محیط زیست کنند.

IML میوه بحران وIML میوه بحران و
IML الزامات بسته بندی خرما با استفاده از ظروف
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بررسی بازار صنعتIMLرنگ و پوشش

یکى از صنایع پایین دستى پتروشیمى، رشته صنایع 
به  بازارى   2028 سال  تا  که  است  پوشش  و  رنگ 
ارزش 207/7 تا 235 میلیارد دالر در جهان خواهد 
و  پوشش  رنگ،  صنعت  میان  مشترك  مرز  داشت. 
پتروشیمى در استفاده از رزین هاى سنتزى، حالل ها 
و همچنین برخى از افزودنى هاى دیگر است. به طور 
کلى «مواد اصلى تشکیل دهنده» رنگ و پوشش را 
مى توان به چهار دسته تقسیم کرد. «فیلم تشکیل
آلکیدها،  شامل  (رزین)؛  پوشش  و  رنگ   دهنده 
آکریلیک ها، اپوکسى، پلى استر، پلى یورتان، وینیل ها 
آلومینیوم،  شامل  رنگدانه؛  خشک»،«  روغن هاى  و 
تیتانیوم دى اکسید، اکسید آهن، رنگ هاى آلى و غیر 
کتون ها،  استرها،  الکل ها،  شامل  «حالل؛  آلى»، 
گالیکول و هیدروکربن ها» و « افزودنى هاى خاص». 
با  نهاده هاى اصلى صنعت رنگ و پوشش  واقع،  در 
انواع  به  تبدیل  صنعت،  این  پایه  مواد  به  تبدیل 
در  و  شده  متنوع  کاربردهاى  با  پوشش  و  رنگ 
ساختمان،  معمارى  مانند  گوناگونى  بخش هاى 
غیره  و  قطعه سازى  کشتیرانى،  عمده،  صنایع 

مى شوند. مصرف 

آسیه اسدپور/مدیر ارتباطات راهبردی و بین الملل آنیل پک
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      تغییر رنگ منطقه تجارى
پیش بینى ها نشان مى دهد، ارزش بازار رنگ و پوشش تا سال 2027 رشد مثبتى 
معادل 44 درصد داشته باشد و از مقدار فعلى به 232 میلیارد دالر برسد. البته در 
افزایش این ارزش میلیارد دالرى، نقش همه مناطق برابر نیست بلکه بعضى با 
سرعت بیشتر، سهم خود را افزایش خواهند داد. به نحوى که منطقه آسیاپاسیفیک 
با رشد شدید تقاضاى رنگ و پوشش در میان مدت، سهم اروپا را در بازار خواهد 
گرفت. انتظار مى رود آسیا از سال 2021 تا 2026 با عدد شش درصد باالترین نرخ 
منطقه  بازار  حجم  البته  باشد.  داشته  را   «CAGR» ترکیبى  ساالنه  رشد 
آسیاپاسیفیک در حال حاضر معادل 77/5 میلیارد دالر است که تا چهار سال آینده 
به 108 میلیارد دالر خواهد رسید و قطعاً بخش قابل توجهى از آن از مسیر واردات 
تأمین خواهد شد.در این میان ارزش بازار رنگ و پوشش خاورمیانه نیز بیش از 9 
به پوشش هاى  بازار مربوط  این  بود که حدود 69 درصد  میلیارد دالر خواهد 

ساختمانى و دکوراتیو است. 
       انبساط بودجه عمومى با رنگ

از حیث درآمد در این صنعت نیز، شرکت هاى «Sherwin-Williams» و « PGG » که 
به ترتیب با درآمد خالص 14/32 و 15/1 میلیارد دالر در سال 2020 بزرگترین 
شرکت هاى رنگ و پوشش در دنیا بوده اند، تا سال 2027 درآمدى معادل 34 
میلیارد دالر خواهند داشت که معادل 675 هزار میلیارد تومان و بیش از بودجه 
عمومى ایران است. این موضوع نشان مى دهد که توجه به رشته صنعت رنگ و 
پوشش و فناورى هاى نوین آن تا چه اندازه مى تواند به انبساط بودجه عمومى کشور 
کمک کند. بنابر آمار موجود بازار رنگ و پوشش ایران با 560 میلیون دالر در پایان 
سال مالى 2020، در تسلط تولیدکنندگان داخلى بوده و  رنگ معمارى از حیث 
ارزش، 58 درصد و پوشش هاى محافظ 16 درصد از کل سهم بازار رنگ و پوشش 
را به خود اختصاص داده اند. بر اساس اطالعات انجمن صنفى سازندگان رنگ و 
رزین نیز در حال حاضر بیش از 350 کارخانه مجاز تولید رنگ با ظرفیت کل 900 
هزار تن انواع رنگ هاى تزئینى و صنعتى فعال اند . اما کل صادرات رنگ و رزین 
ایران در سال 1396 برابر 82 میلیون دالر بوده که در سال 1397 با 15درصد 
افزایش به بیش از 93 میلیون دالر افزایش یافته و این یعنى هنوز ظرفیت هاى 
خالى این صنعت فراوان اند و ادغام برخى از شرکت هاى کوچک در کنار استفاده از 
فناورى و تکنولوژى هاى جدید مى تواند این خالء ها را برطرف کند. به ویژه اینکه 
صادرات هرتن رنگ و فرآورده آن 2200 دالر ارز آورى دارد . یکى از فناورى هایى 
که در این صنعت مى تواند نقش مکمل و اثرگذار در حوزه واردات و صادرات را 

داشته باشد، « IML» است. 
      پویایى اقتصادى و  زیست محیطى

صنعت رنگ ساختارى دارد که بخش قابل توجهى را تحت تأثیر مى گذارد. اما براى 
این تأثیرگذارى نیاز به پویایى اجتماعى و اقتصادى دارد که تقاضا براى آن را شکل 

مى دهد، نیازمند مبانى علمى و فناورى است که بر پتانسیل صنعت تاثیر مى گذارد 
و چارچوبى را مى خواهد که سالمت، ایمنى و محیط زیست، را توأم با هم حفاظت 
کند. در این بین، پایدارى صنعت رنگ که دومین بعد آن و همان مبانى علمى 
است، در بین سه التزام نامبرده اهمیت بیشترى دارد و فناورى، منابع انسانى، مواد 
خام و دستگاه ، ماشین آالت و نرم افزار ها مواردى هستند که نهاده هاى اصلى این 
صنعت را تشکیل مى دهند؛ و باز از میان آن ها فناورى پر اهمیت تر است. هنگامى 
که رنگ روى سطحى زده مى شود، انتظار مى رود که یک الیه پیوسته را تشکیل 
دهد تا به سطح بچسبد، و انتظار بجایى نیز هست چون نقش رنگ محافظت از 
سطح در برابر اثرات خارجى است و آن را از نظر بصرى جذاب تر مى کند. اما این 
رنگ براى تحقق این انتظار خود نیاز به محافظت دارد. براى اینکه رنگ طول عمر 
باالیى ازحیث عملکردهاى حفاظتى و زیباسازى داشته باشد، باید در برابر عوامل 
آسیب زا ایمن باشد. حرارت و عوامل شیمیایى، فرم و کاربرد آن را تغییر ندهد. 
پروسه تولید آن به نحوى باشد که بتواند صرفه اقتصادى ایجاد کند و مهم تر آنکه 
به صورت پایدار محافظ محیط زیست بماند.به همین دلیل، حوزه هایى که مطالعات 
علمى و فناورى مرتبط با صنعت رنگ در آن متمرکز است، عمدتاً در راستاى این 

الزامات شکل مى گیرند. 
      ایمنى، زیبایى، سیالیت

نمونه اى از این پیشرفت هاى علمى و فناورى که نقطه عطفى در این صنعت به 
شمار مى رود « IML» است؛ فناورى قابل کاربرد در ظرف و لیبل. این فناورى در 
قالب سطل هاى « IML» که لیبل و سطل با هم در قالب یک فرآیند یکى شده اند، 
کمک مى کند پروسه تولید، کوتاه، سریع و اقتصادى شود. رنگ سالم و بدون تغییر 
بماند. رنگ بر اثر عوامل فیزیکى و شیمیایى آسیب زا مانند نور یا گرما یا سرما تغییر 
نکند، فاسد و بدبو نشود. یخ نزند. سیالیت خود را از دست ندهد. رنگدانه ها شفاف و 
درخشان بمانند. پس از باز شدن درِ ظرف، رنگ کامالً شفاف، بدون پوسته سطحى، 
مواد خارجى و کپک باشد. دچار خوردگى و جداشدگى نشود. بر اثر باز و بسته شدن 
مکرر در ظرف، امکان نفوذ مواد خارجى در آن وجود نداشته باشد. ظرف سائیده، 
سوراخ و شکسته نشود. در عین قابلیت حمل آسان، رنگ و ظرف با یکدیگر دچار 
واکنش نشوند. منطبق با استانداردهاى زیست محیطى و محیط سبز پایدار بوده و 
امکان استفاده مجدد از آن وجود داشته باشد. لیبل ظرف جزیى از آن بماند، جذاب، 
گیرا و خاص باشد، در برابر سائیدگى و خراش مقاوم باشد. قابلیت حفظ اطالعات 

درج شده درباره رنگ داخل ظرف را داشته و پاك نشود. قابل شستشو  باشد.
هیچ گونه محدودیتى در طرح، رنگ و بافت آن وجود نداشته باشد. انعطاف پذیر بوده 
و امکان سفارشى سازى آن وجود داشته باشد. باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر بر 
روى محصول و ارتقاء سطح فروش شود و مهم آنکه باعث افزایش رقابت در بسته
 بندى با محوریت صادرات  شود؛ موضوعى که مى تواند بسیارى از خالء هاى کشور 

در کسب جایگاه بین المللى را پر کند.



وقتى به اختراعات بزرِگ تاریِخ مدرن فکر مى کنید احتماالً اتومبیل، هواپیما و نوآورى هاى 
انقالبى، جلوى چشمانتان صف مى کشند. این پیشرفت ها حیاتى هستند؛ ولى آیا تا به حال به 
فرآیندهاى چند جانبه ى تولید، مواد، برنامه هاى کاربردى ، طراحى و... که چرخه و فرآیند 
تولید  مستلزم بدان هاست توجه کرده اید؟ بسیارى از مردم، روش ها و ابزارهاى با ارزش ساخت 
و تولید را نمى شناسند. روش ها و وسایلى که بدون آن ها، نوآورى هاى صنعتى و تولیدات عصر 
جدید معنایى ندارند. قالب  گیرى تزریق پالستیک و در اصطالح رایج، تزریق پالستیک یک 
مثال عالى در این خصوص است. تزریق پالستیک، تکنولوژى ساخت براى تولید انبوه قطعات 
پالستیکى یکسان با خطاى پایین است. دلیل محبوبیت و استفاده گسترده از تزریق پالستیک 
هم، ساخت هر قطعه در تیراژهاى باالست. تزریق پالستیک، تکرار پذیرى باال را در کنار آزادى 

باالى طراحى میسر مى کند، هزینه بسیار پایینى دارد و مقرون به صرفه است. 
اما تزریق پالستیک با چه چیزى انجام مى شود و چگونه کار مى کند؟ فرآیند تبدیل مواد اولیه 
پلیمرى به محصوالت و مصنوعات پالستیکى، به وسیله ماشین آالت تزریق پالستیک و با 
کمک قالب انجام مى گیرد. قالب در سیستم تزریق پالستیک، مثل تصویر نگاتیو یک عکس 
است: هندسه و الگوى سطح قالب به طور مستقیم روى شکل قطعه تزریق پالستیک شده تاثیر 
مى گذارد. قالب هاى تزریق پالستیک معموالً با ماشین « CNC » از آلومینیوم یا استیل ساخته 
و سپس تا استانداردهاى باال پولیش، پرداخت و پست پروسس مى شوند. به جز نگاتیو قطعه، 
قالب هاى تزریق پالستیک قابلیت هایى مثل سیستم تزریق و کانال هاى داخلى خنک کننده با 

آب را که به سرعت پروسه کمک مى کنند در خود جاى مى دهند. 
ساز و کار فرآیند قالب گیرى تزریقى که بسته به نوع محصول بین 30 تا 90 ثانیه طول 
مى کشد نیز بدین صورت است که ابتدا مواد اولیه پلیمرى خشک شده و سپس به همراه 
افزودنى هاى مورد نیاز به وسیله قیف به درون دستگاه تزریق ریخته مى شوند، بعد از آن این 
مواد توسط واحد تزریق به سمت بشکه حرکت مى کنند. دستگاه تزریق متشکل از یک 
محفظه فلزى است که مواد اولیه در این محفظه حرارت دیده و با یکدیگر ترکیب مى شوند. 
در این محفظه قطعه اى پیچ مانند و در حال چرخش، پالستیک را از درون بشکه به داخل 
قالب هدایت مى کند. در این مسیر، پالستیک به وسیله دستگاه گرمایشى (هیتر) اطراف 
ماده  سپس  کرده  گرم  مذاب،  ماده ى  تزریق  از  قبل  را  قالب  حال  مى شود.  ذوب  بشکه 
پالستیکى را به سرعت در آن تزریق مى کنند تا از سفت شدن آن قبل از پر شدن قالب 

جلوگیرى شود. «به مقدار مواد تزریق شده به اصطالح شات مى گویند». در ادامه فشار را براى 
مدتى ادامه داده تا از برگشت مواد جلوگیرى شود، این عمل باعث مى شود که محصول دچار 
چین خوردگى یا فرورفتگى نشود و کیفیت بهترى داشته باشد. پالستیک مذابى که درون قالب 
دماى  آمدن  پایین  با  و  شده  سرد  قالب،  داخلى  سطوح  با  تماس  محض  به  دارد،  قرار 
ترموپالستیک، ماده ى مذاب جامد شده و شکل قالب را به خود مى گیرد و تا هنگامى که زمان 
مورد نظر براى خنک سازى قطعه سپرى نشده باشد، قالب بسته خواهد ماند. در مرحله آخر 
پس از گذراندن زمان خنک سازى، قطعه تولید شده توسط پین هاى افشانک که در پشت نیمه 
قالب قرار گرفته است از قالب جدا مى شود. براى جدا شدن قطعه از قالب، نیرویى باید اعمال 
شود زیرا در حین خنک سازى قطعه منقبض شده و به قالب مى چسبد. در انتها قالب دوباره 
بسته شده و این پروسه براى تولید قطعه بعدى تکرار مى شود. معموالً قطعاتى که با تزریق 
پالستیک ساخته مى شوند به محض تولید، آماده استفاده بوده و نیازى به انجام مراحل پولیش، 

پرداخت و پساتولید ندارند.
دستگاه هاى فرآیند قالب گیرى تزریقى هم به دو صورت افقى و عمودى ساخته مى شوند که 
جهت باز و بسته شدن قالب را نشان مى دهند.در دستگاه تزریقى افقى پس از باز شدن قالب، 
قطعه تولید شده به سمت پایین سقوط کرده و از طریق یک مجراى تک کاناله از دستگاه 
خارج مى شود. اما در دستگاه هاى تزریق عمودى معموالً این اتفاق نمى افتد. در حقیقت از 
دستگاه هاى تزریق عمودى براى قرار دادن قطعات فلزى در ماده پالستیکى استفاده مى شود. 
این دستگاه فضاى به مراتب کمترى نسبت به نوع افقى خود اشغال مى کند و از نظر اقتصادى 

و هزینه هاى اضافى، به صرفه تر از نوع افقى است. 
قالب گیرى تزریقى معموالً، براى تولید قطعات پالستیکى دیواره نازك آن هم در تیراژ باال مورد 
استفاده قرار مى گیرد. محفظه دیواره نازك یکى از اصلى ترین تولیدات این فرآیند است. این 
محفظه ها در محصوالت متعددى مانند انواع ظروف و لوازم آشپزخانه، لوازم خانگى، لوازم 
الکترونیکى مصرفى، قطعات خودرو، لوازم پزشکى، هوایپما و دیگر زمینه ها کاربرد دارند. عالوه 
اکنون   این روش مى  ساختند  با  را  و دکمه  براین مى توان همان گونه که در گذشته دکمه 
محصوالت کوچک مانند در بطرى، درپوش سینک ظرفشویى، اسباب بازى، ظروف پالستیکى 
و برخى از قطعات دوربین را نیز با این روش پر  مزیت تولید  کرد. مزایایى که تزریق پالستیک 

را محبوب صنعت پالستیک از دکمه تا هواپیما کرده است. 
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یکى از پیشرفته ترین و جامع ترین گردهمایى هاى عصر صنعت و تکنولوژى نمایشگاه هاى جهانى (اکسپو) است که به فاصله زمانى دو، سه یا 
پنج سال با میزبانى کشورهاى مختلف برگزار مى شود. ایده برگزارى نمایشگاه هاى جهانى (اکسپو) به سنت رایج برگزارى نمایشگاه هاى ساالنه 
در فرانسه باز مى گردد. درسال 1844 نمایشگاهى باعنوان نمایشگاه صنعتى فرانسه درپاریس برگزارشد که این نمایشگاه زمینه ساز ادامه این 

قبیل نمایشگاه ها درسطح بین المللى و با نام نمایشگاه جهانى بود. 
اولین دوره این نمایشگاه ها پس ازانقالب صنعتى با نام «نمایشگاه بزرگ» در هایدپارك لندن درسال 1851 برگزارشد و به این 
ترتیب نمایشگاه هاى جهانى ازاواسط قرن نوزدهم سازماندهى شدند. این نمایشگاه ها که مدرن ترین نوع نمایشگاه محسوب مى شوند 
و داراى سابقه اى طوالنى اند، عالوه بر بازتاب تجربیات متنوع بشرى در موضوعات جهانى، آخرین دستاوردها و نوآورى هاى علمى، 

صنعتى و دورنماى توسعه کشورها را در معرض نمایش قرار مى دهند.
نمایشگاه  «Labelexpo Europe 2022»، نیز که بزرگترین رویداد جهانى صنعت چاپ لیبل و بسته بندى است  از 26 تا 29 آوریل سال جدید 
میالدى در بروکس آغاز به کار مى کند. با تأیید بیش از 600 غرفه دار، که بسیارى از آن ها براى اولین بار شرکت مى کنند، این نمایشگاه، بازار 

پویا و متنوعى از نوآورى ها در صنعت چاپ لیبل و بسته بندى را به نمایش مى گذارد. 
هیجان براى برگزارى این نمایشگاه نشان مى دهد، صنعت چاپ لیبل و بسته بندى جهانى همچنان پر از دستاورد و فرصت براى خلق تجارتى 
همراه با ارزش افزوده است و این رویداد، با حمایت مستمر انجمن هاى چاپ پیشرو در جهان، بهترین فرصت است تا مبدل هاى چاپ لیبل 
و بسته بندى با بهترین تأمین کنندگان و تولید کنندگان این صنعت رو در رو شوند. البته، با شیوع همه گیرى کرونا در جهان، این تصور شکل 
گرفته بود که دیگر امکان برگزارى چنین نمایشگاه هایى وجود نخواهد داشت، اما بر خالف تصور، مثل همیشه و از حاال شور و شوق عجیبى 
براى شروع و استمرار این نمایشگاه شکل گرفته و مشارکت غرفه داران بسیار دلگرم کننده است، نه تنها از نظر تعداد افرادى که مشتاق به 
برقرارى مجدد ارتباط حضورى هستند، بلکه در سطح جهانى، تولیدکنندگان مشتاق اند با حضورشان به این صنعت فرصتى دوباره براى 

توسعه و رونق تعامالت و تجارت جهانى بدهند.
کمااینکه، با توجه به کیفیت پیش بینى شده از حیث فضا، غرفه آرایى و البته شرکت هایى که در آن حضور خواهند داشت، نمایشگاه
  «Labelexpo Europe 2022»  قرار است میزبان مخاطبان بین المللى در صنعت چاپ لیبل و لیبل زن هاى جهانى، صاحبان برندها و طراحان 

مطرح باشد و در حقیقت یک سرویس اطالع رسانى، تجارى و مبادالتى« VIP»براى فعاالن این صنعت شود. 
این نمایشگاه همراه با حضور و همراهى انجمن هاى چاپ در جهان، مبدل هاى چاپ لیبل، بسته بندى، تأمین کنندگان و تولیدکنندگان این 
صنعت قرار است فضایى را ایجاد کند تا دنیا شاهد عرضه تولیدات دیجیتالى نوآور و نجات دهنده این صنعت در زمان وقوع اتفاقات غیرقابل 
پیش بینى مانند کووید -19 از سوى بازیگران کلیدى چون « HP، Xeikon، Domino، Fuj�lm، Konica Minolta، Epson، Durst و Canon» در 

این عرصه باشد و شگفت زده شود.
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 جهانى لیبل و بسته بندى
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از بیست و ششم
 لغایت

بیست و نهم آوریل

جیسون فرناندو/ سرمایه گذار معامالت 
پیچیده تجارى و مالى

برند ساز مسوولیت پذیرى 

مسئولیت اجتماعى شرکت ها « CSR»، یک 
موضوع اساسى براى فعاالن صنعت لیبل و 
بسته بندى در سال 2022 است. این مفهوم 
داشته  مختلفى  اشکال  مى تواند  گسترده، 
و  داوطلبانه  تالش هاى  طریق  از  و  باشد 
اجتماعى،  فعالیت هاى مختلف  از  حمایت 
فرهنگى، ورزشى و زیست محیطى در عین 
تقویت برند، نمود اجتماعى پیدا کند. در 
قالب این مفهوم، فعاالن صنعت بسته بندى 
و لیبل، مى توانند خود را در قبال جامعه و 
قبال  در  همچنین  و  آن  کاستى هاى 
ذینفعان شان مسوول بدانند. یعنى همانند 
خود  جامعه  به  نسبت  که  شهروندى 
واکاوى  پیوسته  دارد،  مسوولیت  احساس 
کنند که فعالیت اقتصادى شان چه تأثیرى 
برون دادهاى  چه  دارد،  آن ها  ذینفعان  بر 
منفى به همراه خواهد داشت، با مدیریت 
مى توانند  چگونه  منفى  برون دادهاى  این 
با  عین حال  در  و  بوده  پذیرتر  مسوولیت 
شناسایى برون دادهاى مثبت و تقویت آن ها 

به سطح باالترى از اثرگذارى دست یابند. 
در حقیقت، فعاالن این صنعت، مى توانند 
تالش کنند، یک شرکت اما به مثابه یک 
شهروند قابل اعتمادتر بوده و این اعتماد، 
غیرافراطِى  البته  و  برد  برد-  رابطه  یک 
متقابل بین بنگاه و جامعه را شکل دهد. 
بنگاه هاى  عنوان  به  آن ها  که  معنا  بدین 
خود  جامعه  به  نسبت  گرچه  اقتصادى 
مسوول هستند، اما نباید نادیده بگیرند که 
میزان صرف منابع یک بنگاه اقتصادى براى 
متعادل  باید  اجتماعى  مسئولیت  ایفاى 
مسئولیت  تعادل سازى،  این  جهت  باشد، 
اجتماعى در کنار مفهوم دیگرى به  عنوان 
«حاکمیت شرکتى» قرار بگیرد و این دو 
که  چرا  برسانند.  تعادل  به  هم  با  مفهوم 
جامعه  بر  شرکتى  اجتماعى  مسئولیت 
تمرکز دارد، ولى در حاکمیت شرکتى، نگاه 
اقتصادى و قانونى عیار و مبناست. حاکمیت 
شرکتى مشخص مى کند که یک بنگاه باید 
اثرى  تا  کند  تصمیم گیرى  نحوى  چه  به 
بهینه بر روى ذینفعان خود داشته باشد. در 
اجراى  براى  تصمیم گیرى  نحوه  واقع، 
و  سمت  به  را  اجتماعى  مسوولیت هاى 
سویى مى برد که بهینه ترین اثر را  برجاى 
بگذارد و توجه به ذینفعان داخلى مجموعه 
که  موضوعى  نشود.  واقع  اغماض  مورد 
مدیریت کیفیت اروپا « EFQM» نیز بر آن 

تأکید دارد. 



موسسه پنتون، در کشور نیوجرسى، معتبرترین موسسه رنگ در دنیاست. تمامى صنایع از 
جمله صنعت چاپ و فشن، اطالعات و کدهاى رنگى که براى تولید محصوالت خود نیاز دارند 
را از این موسسه دریافت مى کنند. پنتون در واقع راه ارتباطى همه طراحان و صنایع است. هدف 
این شرکت ایجاد و تولید رنگ استاندارد براى تولید کنندگان و طراحان مختلف در مکان هاى 
مختلف دنیاست و آن ها بدون آن که با رنگ تماس داشته یا از نزدیک آن را ببینند، مى توانند 
بدان مراجعه کرده و مطمئن شوند رنگ مورد استفاده شان، همان  رنگى است که مشترى مى خواهد. 
به بیانى ساده، پنتون به شرکت ها کمک مى کند تا درباره رنگ برند یا محصوالت خود آگاهانه 
تصمیم بگیرند و در توسعه و پیشرفت استراتژى رنگ که بر اساس نیازهاى منحصر به فرد هر 

شرکت است، موفق تر عمل کنند. 

رنگى براى یک سال پر اتفاق
اما رنگ منتخب هر سال چه فرآیندى را براى انتخاب طى مى کند؟ اعالم رنگ سال توسط 
موسسه پنتون از سال 2000 به بعد آغاز شد. این موسسه دوبار در سال در پایتخت  کشورهاى 
اروپایى، میزبان نمایندگان گروه هاى استانداردهاى رنگ از ملل مختلف  است. این گردهمایى 
به صورت خصوصى و در اتاقى با دیوارها و وسایل کامًال سفید برگزار مى شود تا هیچ رنگى 
وجود نداشته باشد که ایده اى را تلقین کند یا پیش ساخت ایده هاى تکرارى باشد. اما در این 
جلسات اتفاقات مهم سال بررسى مى شود. این اتفاقات مورد بررسى مى توانند شامل فیلم هاى 
در حال تولید، مقاصد خاص گردشگرى و همچنین الیف استایل هاى جدید یا شرایط خاص 
اقتصادى و اجتماعى و ... باشند. در این نشست ها، هر یک از کارشناسان حاضر، اشیایى که 
رنگ هایى الهام بخش دارند را به سایر اعضاء نشان مى دهند، آن را به بحث و بررسى مى گذارند 
و در نهایت، پس از سخنرانى ها و گفت وگوهاى مکرر، یک رنگ به عنوان رنگ سال، با اجماع 

همه حاضرین منتخب و توسط موسسه پنتون اعالم مى شود. 

امید و پایدارى
پنتون ولى سال 2021 کوشید براى نخستین بار در طى 22 سال گذشته، اقدام به ساخت 
یک رنگ کند و با انتخاب دو رنگ، از بار سنگین همه گیرى کرونا کم کرده و وارد حوزه 

مسوولیت هاى اجتماعى شود. از این رو با توجه به شرایط پیچیده دنیا، دو رنگ خاکسترى 
خنثى «Ultimate Gray» و زرد درخشان«Illuminating » به عنوان رنگ سال 2021 انتخاب 
شدند. رنگ خاکسترى نشانگر بیمارى و افسردگى بود و چون این ویروس همیشگى و ماندگار 
نیست رنگ زرد، به نشانه امید به رنگ خاکسترى اضافه شد. به نحوى که مدیر اجرایى شرکت 
پنتون این انتخاب را «همراهى پایا و جاودان دو رنگ«زرد و طوسى» و نشان گر مثبت گرایى 
همراه با بردبارى و ثبات دانست و خواست مردم جهان مثبت اندیش و دلگرم باشند همان گونه 
که این ترکیب رنگ امید و سرسختى را مى آموزد و به نیاز روح انسان براى داشتن مشوقى 

بردبار و روحیه بخش پاسخ مى دهد تا قوى بماند». 

کمى آرامش
اما انتخاب رنگ براى سال 2022 نیاز به کمى تفاوت داشت. پنتون رنگ این سال را بر مبناى 
تغییر ، مرحله اى براى گذار از دوران همه گیرى و پا گذاشتن به جریان عادى زندگى انتخاب 
کرد. در حقیقت مالك این بود که سال جدید ، ساِل پایان دوران قرنطینه و ایزوله باشد و چون 
مردم ناخواسته درگیر عادات تازه اى شده و استانداردهاى جهانى نیز تغییر یافته اند، رنگ سال 
هم با تغییر، دگرگونى و آغاز دوره جدید همسان شود. بدین سان،« Very Peri » انتخاب شد تا 
دنیاى دیجیتال و جهان واقعى با هم تلفیق شده و نزدیک به همه ى آن چیزى باشد که مردم 
جهان در دوران کووید و پس از آن تجربه کرده و خواهند کرد. « Very Peri » که به رنگ آبى 
نزدیک است و طرفداران آن را راضى مى کند، توأمان در ترکیبات خود کمى رنگ قرمز هم 
دارد تا در کنار احساس آرامش، حس حرکت را القاء کند و به خالقیت جان دهد. به واقع 
Very Peri 3938-17 PANTONE با ترکیب طیف هاى آبى، بنفش و قرمز، خالقیت و نوآورى 

را تشویق مى کند، پویایى و شادابى را براى آغاز یک دوره جدید از زندگى به رخ مى کشد و در 
دنیاى دیجیتال کارا و محبوب است، چون حس زندگى مدرن را به وجود  آورده و بین جهان 

واقعى و دنیاى دیجیتال پل مى زند و البته ساختارشکن است. 
موضوعى که مى تواند براى سال هاى بعد هم ادامه یابد و چه بسا منعکس کننده اتفاقاتى باشد 
که در فرهنگ جهانى مى گذرد و پاى سواالتى را به میان بکشد که مردم در تالش براى پاسخ 

به آن ها هستند.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

« Very Peri »ا﹡︐︀ب ︫︡ ︑︀ د﹡﹫︀ی د︖﹫︐︀ل و ︗︀ن وا﹇︺﹩ ︋︀ ﹨﹛ ︑﹙﹀﹫﹅ ︫︡ه و
 ﹡︤د﹉ ︋﹥ ﹨﹞﹥ آن ﹫︤ی ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝︣دم ︗︀ن در دوران ﹋﹢و︡ و ︎︦ از آن ︑︖︣︋﹥

 ﹋︣ده و ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د
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پنتون چگونه به جهان رنگ مى دهد؟

IMLن﹢︐﹠︎

هما عباسیان | بخش تحقیق و توسعه آنیل پک
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پس از تقریباً دو سال محدودیت و قرنطینه، به نظر مى رسد که در بسیارى 
است.  شده  شروع  توسعه  و  رشد  از  جدیدى  دوره  باالخره  جهان  نقاط  از 
عملکرد،  بر  کلیدى  تأثیرات  بى شک  که  متعدد  چالش هاى  با  دوره اى 
آینده  سال هاى  در  آن  چاپ  و  لیبل  سرمایه گذارى  در صنعت  و  سودآورى 
مواد  در  قیمت   و  هزینه   افزایش  به  توجه  با  حاضر  حال  در  داشت.  خواهد 
اولیه، انرژى، نیروى انسانى، حمل و نقل و توزیع، بسیارى از تولیدکنندگان 
براى  مى کنند  تالش  لیبل،  چاپ  و  تولید  چرخه  در  درگیر  عوامل  یا 
و  دارند  نگه  باال  را  خود  خدمات  یا  محصوالت  قیمت   ضرر،  از  جلوگیرى 
در  چون  نیست؛  آسانى  کار  این  هرچند  باشند.  داشته  افزایشى  نگرشى 
از  کارى  هر  هزینه هاى مضاعف شده،  متحمل  که  لیبل هم  مقابل، خریدار 
دستش بر بیاید انجام مى دهد تا با کمترین قیمت، خرید کرده و بر مبناى 
اما  کند.  حفظ  را  فعالیتش  روند  و  بقاء  بازار ،  در  آور  تاب  اقتصاِد  یک 
تأمین چگونه مى توانند در یک  زنجیره  این  در  و مصرف کننده  تولیدکننده 
روند بینابینى و با کمترین آسیب، زنجیره تعاملى خود را محکم نگه دارند 

و سهم ضرردهى هر کدام در پایین ترین سطح خود باشد؟
براى مقابله با افزایش هزینه ها، تولید کنندگان باید به دنبال شناخت راهکارها 
و مسیر هایى باشند که با تکیه برآن ها مى توانند کارایى و انعطاف پذیرى تولید 
کنند.  مدیریت  را  کار  گردش  اتوماسیون  سیستم هاى  ببخشند.  بهبود  را 
از  منظور  جلوگیرى  به  ماشین آالت  و  دستگاه ها  در  احتمالى  خرابى هاى 
اندازى  راه  براى سرویس و  افزایش هزینه  ها  و  اتالف زمان  تولید،  توقف در 
 «MIS»مجدد را به حداقل ممکن برسانند. بر روى سیستم اطالعات مدیریت
بازرسى،  سیستم هاى  اجراى  و  مدیریت  در  و  کنند؛  سرمایه گذارى  بیشتر 
و  پیش بینى  کرده  را  سریع  روند  یک  دیجیتالى،  فرآیند هاى  و  وب  کنترل 
از  ناشى  قرنطینه  اتمام  از  بعد  که  نگرش  این  با  باشند. همچنین،  پشتیبان 
و  متخصص  انسانى  نیروى  کمبود  با  صنایع  یقین  به  کووید-19،  پاندمى 
تدوین  جدید،  افراد  استخدام  افزایش  دنبال  به  شد،  خواهند  روبه رو  ماهر 
دوره هاى آموزشى و راهکارهاى افزایش بهره ورى و راندمان سرمایه انسانى 
باشند و مطمئن شوند آن قدر خوب کارمند و کارگرشان را حمایت و تأمین 
مالى کرده اند که فرصتى براى وسوسه شدن و جذب  توسط رقبا براى آن ها 
به وجود نمى آید و دانش شرکت خود که مهمترین دارایى است را ارزان از 

نمى دهند.  دست 
باید  چاپکاران  و  لیبل  صنعت  فعاالن  و  تولیدکنندگان  این ها،  بر  عالوه 
دولت ها،  سوى  از  فزاینده   فشارهاى  با  که  باشند  داشته  را  این  آمادگى 
اقتصاد  و  آب وهوایى»  زمینه «تغییر  در  فشار  گروه هاى  و  برندها  صاحبان 
چرخشى روبه رو شوند و سیاست هایشان مبتنى بر حفظ مسائل زیست محیطى، 
کاهش مصرف انرژى، جلوگیرى از افزایش دما، کاهش کربن، استفاده از مواد 
کاهش  و  دایره اى  بازیافت  افزایش  زباله،  رساندن  حداقل  به  پایدار، 
در  فعال  شرکت هاى  کلى،  و  اجمالى  جمع بندى  یک  در  باشد.  پالستیک 
کارایى  و  هزینه  اصل «کاهش  چهار  باید  آن  چاپ  و  لیبل  صنعت 
تغییرات آب و هوا و  انسانى»، «  نیروى  اتوماسیون»، «استخدام و آموزش 
حفظ محیط زیست» و « شناخت روند هاى توسعه اى جدید» را بعد از اتمام 

بیاورند. دوام  بتوانند  تا  دهند  قرار  فعالیت هایشان  مبناى  پاندمى 

شروع ویروس کرونا در جهان در حالى به سومین سال خود وارد مى شود که 
جهان همچنان با بحران هاى ناشى از شیوع این ویروس دست به گریبان است. 
دامنه   تحوالتى که کرونا رقم زده است را شاید نتوان به طور کامل نام برد اما 
گسترده  قدرى  به  ویروس  این  از  ناشى  حقوقى  و  سیاسى  اقتصادى،  تحوالت 
ریاست جمهورى  انتخابات  تغییر سرنوشت  از  ادعا کرد  بوده است که مى توان 
آمریکا تا ناآرامى   هاى اروپا و منازعات گسترده بر سر تصویب قوانین در اقصى 
از یک سال  البته ،گرچه بیش  نقاط جهان تحت تاثیر شیوع کرونا بوده است. و 
اما کرونا همچنان خود  واکسیناسیون سراسرى مى   گذرد  فرآیند  اولین  آغاز  از 

را بر زندگى عادى انسا   ن ها تحمیل مى کند. 
رفتار  و  مى   آورند  بر  سر  مختلف  نقاط  از  بى گاه  و  گاه   که  جدیدى  سویه هاى 
انسان ها  تا  باعث شده اند  نشان مى دهند  قبلى  به سویه هاى  نسبت  را  متفاوتى 
مهم دست  این  به   بیمارى، همچنان  کنترل  براى  بسیارشان  تالش هاى  به رغم 
هرچند  که  است  اومیکرون  بیمارى  این  سویه  جدیدترین  مثًال  باشند.  نیافته 
اقتصاد هاى  از  بسیارى  در  شده  باعث  اما  است  زود  آن  درباره  نتیجه گیرى 
پیشرفته زمزمه بازگشت محدودیت ها به گوش برسد و این موضوع مى تواند بار 

دیگر رکود را به اقتصاد جهانى تحمیل کند. 
دو  در طى  بسته بندى  و  لیبل  گذر صنعت  است،  اهمیت  حایز  که  آن چه  ولى 
سال گذشته از کرونا و پیامد هایش با همه سختى هاى موجود بوده است. حتى 
بسیار  سال  صنعت،  این  براى  سال2021  پیش بینى ها،  از  بسیارى  خالف  بر 
تولیدکنندگان،  و  گذشته  دیگر  حاال  طبیعتاً  خوب  سال  آن  اما  بود.  خوبى 
پویایى   و  رشد  فرآیند  از  باید  صنعت  این  فعاالن  و  ماشین سازان  چاپگران، 
مختص به سال 2022 پیروى کنند تا بتوانند در این صنعت بمانند و پیشران 

باشند. اما چه باید بکنند؟
در سال 2022، ادغام ها ادامه خواهد داشت و ممکن است با سرعت، سرمایه گذاران

 ـ  به ویژه بخش خصوصىـ  بر صنعت بسیار پراکنده ى لیبل و بسته بندى تسلط پیدا 
کنند. و این جغرافیاى بزرگ تر هشدار دهنده کمبود مواد خام و مواد اولیه در زنجیره 
تأمین است و مشکالت تولید مى تواند با خروج  یا اخراج بیشتر کارگران که نام آن را 
آن، شرکت هاى  کنار  در  کنند.  پیدا  تازه ترى  «استعفاى بزرگ» مى گذارم، نمود 
هوشمند بى وقفه تالش خواهند کرد تا موجودى انبارهاى خود را افزایش دهند 
از  زیاد مى کند.  را  این صنعت  زنجیره  در  تأمین کننده  کار، شبکه هاى  این  که 
در  خود  قیمتى، حضور  و شوك هاى  نوسانات  از  جلوگیرى  براى  برخى  سویى 
حال  در  هنوز  که  تولیدکنندگانى  و  کرد  خواهند  بیشتر  را  ارز  و  سهام  بازار 
بازسازى دوران  بعد از کووید هستند، به شرکاى جدید فکر مى کنند تا بتوانند 
مصرف و  مشتریان  که  برسند  اطمینان  به  و  داده  توسعه  را  خود  قابلیت هاى 
 کنندگان آن ها با سرعت بیشتر و بدون تعلل محصوالت شان را دریافت خواهند 
کرد. و این یعنى یک فرصت عالى براى فعاالن صنعت لیبل و بسته بندى. البته 
شاید پیش بینى ها اوضاع را سخت تر از چیزى که فکر مى کنید نشان مى دهند اما 
بازاریابى  نیازهاى مصرف کنندگان،  و  بازار  از  نوآورى، شناخت دقیق تر  بر  تکیه  با 
استراتژیک، ابتکارات مبتنى بر نوآورى هاى دیجیتالى شکل گرفته با کرونا، مشارکت هاى 
هدفمند، سرمایه گذارى هاى ارزى متکى بر اقتصاد رفتارى و در کل تنظیم کردن خود با 
خواسته هاى دنیاى جدید، مى توانید پایگاه فعلى خود را حفظ کرده و رقیبى قدرتمند 

در بازار جدید باشید.
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