
  رسانه تخصصی صنعت IML  شماره پنجم     دوره جدید    خردادماه  1401

ابریشمیشادیبخش
T-IMLلبنهآناکالهبابستهبندی بررسیپنیر

لنگـــرسبــــز

توسعهIMLایرانشد آنیلپک،محور
ابرها گمشدهدر

کارخانههایخاموش
مدیرعاملآنیلپک،چهرهماندگار

صنعتIMLوچاپایرانشد
مهاجرتجوهر



شرکت آنیل پک، محور توسعه IML ایران شد. این شرکت در راستای تقویت پیوست اقتصادی 
 »IML« خود برای پیشرانی در خاورمیانه، به توانایی تأمین 80 درصدی نیاز بازار تجاری و صنعتی

ایران دست یافت. این گروه صنعتی، با اجرای طرح »تولیِد پایدار« که فاز دوم توسعه ای زنجیره 
 ،»In Mold Labaling« تأمین آنیل پک است، ظرفیت تولید و چاپ لیبل های درون قالبی

خود را دو برابر کرد و میزان واردات لیبل های »آی ام ال« را در راستای نهضت داخلی سازی، 
تا 80 درصد کاهش داد.  آنیل پک با بهره برداری از خِط جدیدی از ماشین آالت تولیدی، به 

قدرت پاسخگویی وسیع تر 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 بزرگ ترین تولیدکننده لیبل ظروف»IML« ایران تبدیل شد. پیشرانی 
در بسته بندی چرخشی، پایدارسازی ضایعات با فناوری های نوآورانه و کسب »اعتبار 

سبز«، از دیگر دستاوردهای این مجموعه صنعتی است که به مشتریان خود امکان 
استفاده از لیبل های قابل ِ اطمینان، پذیرفته شده و هماهنگ با استانداردهای 

را  ایمن  صادرات  و  چرخشی  اقتصاد  راستای  در  رقابت  منظور  به  بین المللی 
کتور بسیار مهم دیگردر فاز توسعه ای این شرکت، بهره گیری  می دهد. البته فا

از ماشین آالت ساخت سوییس و آلمان با نشان »اطمینان بخشی، اعتماد 
و نوآوری« است که افزایش کمی تولید، ارتقاء سطح کیفیت، راندمان باال، 

انعطاف پذیری و پایداری محصوالت را برای آن به همراه خواهد داشت. 
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  لیبل هــا، همیشــه عنصــر مهــم بســته بندی و کســب وکاِر مشــتریان مــا بوده انــد. 
فرقــی هــم نــدارد کــه آن هــا را بــا چــه کاربــری تعریــف کــرده باشــیم: خــواه محــل نگهــداری 
اطالعــات مــواد تشــکیل دهنده، نمایــش و محافظــت محصــول یــا صرفــًا حامل هایــی 
بــرای تجــارت بصــری و برندســازی بــا تأثیــر بــاال باشــند. مهــم آن اســت کــه آن هــا زمیــِن برد 
یــا باخــت مــا در بــازار تجاری انــد و اینــک ارزش و جایــگاه آن هــا نــزِد خریــداران تغییــر کــرده 
کنــون  از لیبــل یــا بســته بندی انتظــار بیشــتری دارنــد   اســت. در حالــی کــه کاربــران نهایــی ا
)پیام رســانی بهتــر، مقاومــت و ایمنــی در برابــر دســتکاری، قابلیــت ســالم نگه داشــتن 
محصــول خریــداری، امــکان ردیابــی و غیــره(، برخــی از مشــتریان فکــر می کننــد کــه بایــد 
هزینــه کمتــری را بــرای بســته بندی و لیبــل پرداخــت کننــد. هرچنــد ایــن بــدان معنــا 
نیســت کــه مشــتریان معتقدنــد کار مــا بــی ارزش و فاقــد اهمیــت شــده اســت، آن هــا صرفــًا 
از افزایــش قیمت هــا و تــورم ناراضی انــد و ایــن نارضایتــی بــه صنعــت لیبــل و بســته بندی 
ــا شــروع پاندمــی،  ــرده اســت. متاســفانه ب هــم کشــیده شــده و ســوگیری هایی را ایجــاد ک
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 هزینه هــای 
عملیاتــی خــود را بــا کوویــد-19 تطابــق دهنــد و تکامــل مســتمر را  بــا ســبک پینگ پنــگ 
کســب توانایــی مقابلــه بــا شــوک های ناشــی از  و لحاظ کــردن الزامــات نظارتــی بــرای 
همه گیــری تبییــن کــرده و تحقــق بخشــند؛ و البتــه بپذیرنــد کــه مانــدن در ایــن تجــارت 
کتــور گرفتــن هــر نــوع سرزنشــی بهتریــن کار هــم همیــن اســت.  بســیار دشــوار اســت و بــا فا
چــرا کــه به جــای تــن دادن بــه ســقوط بایــد ماننــد روز صفــر و از اول شــروع کنیــم و اعتمــاد 
از دســت رفتــه ی کاربــران نهایــی خــود در صنایــع و مــردم را بــه آن هــا بازگردانیــم؛ کــه اصل 
تجــارت بــر مبنــای اعتمــاد بنــا شــده و بــر پایــه اعتمــاد بینابینــی هــم جریــان می یابــد. امــا 

چگونــه کســب و کار خــود را دوبــاره بســازیم، محافظــت کنیــم و رشــد دهیــم؟
در قلمــرو تجــاری، اعتمــاد در چرخــه تولیــد، بــازار و مصــرف، می توانــد وضــع طبیعــی هابزی 
نامطبــوع را بــه وضعیتــی کارآمدتــر تبدیــل کنــد. در حقیقــت اعتمادســازی تجــاری کــه در 
قیــاس بــا اعتمــاد اجتماعــی یــا میــان فــردی، از لــوازم فرهنــِگ دموکراتیــک ســازمانی - 
صنعتــی  اســت، می توانــد موجــب حمایــت و پشــتیبانی از تولیدکننــده، رعایــت الزامــات 
قانونــی، افزایــش مشــارکت مصرف کننــده - کاربــران نهایــی و ارتقــاء ســطح مشــروعیت 
در چرخــه تجــاری شــود. بــه همیــن دلیــل، اعتمــاد همیشــه یکــی از کانون هــای توجــه در 
بخش هــای مختلــف بــه خصــوص صنعــت و تجــارت بــوده و فعــاالن تجــاری و تولیدگــران 
کاوی عوامــل موثــر بر آن داشــته اند.  بــه روش هــای مختلــف ســعی در افزایــش اعتمــاد یــا وا
یکــی از ایــن عوامــل کــه می توانــد بــر ســطوح اعتمــاد در عرصه هــای مختلــف تولیــد و 
تجــارت تأثیــر قابل توجهــی داشــته باشــد، توجــه بــه ســواد تجــاری مصرف کننــدگان اســت. 
کنــش موثــر و توانایــی ارزیابــی،  ســواد تجــاری نوعــی درک متکــی بــر مهــارت بازخوانــی، وا
پــردازش، ســاختار و ارزش هــای  ارتباط دهــی و خوداظهــاری/ درک فرآینــد  اســتدالل، 
تولیــد/ تفســیر، آزمــون، بــه دســت آوردن اطالعــات و مهــارت اندیشــیدن انتقــادی بــرای 
کشــف رمزهــای پیام هــای ارتباطــی نهفتــه در بســته، لیبــل یــا محصــول اســت کــه بــر 
اســاس آن می تــوان ارزش تولیــِد بــا کیفیــت، بســته بندی و چــاِپ لیبــل مرغوب را شــناخت 
گــر مصرف کننــده و کاربــران نهایــی  و از یکدیگــر تفکیــک و شناســایی کــرد. بدیــن ســان، ا
را افــراد یــا مجموعه هایــی منتقــد و نــه منفعــل بدانیــم کــه در برابــر تولیــدات بی کیفیــت یــا 
کنــش نشــان داده و در مقابــل هــر کجــا الزم باشــد بــه یــک  فاقــد ارزش افــزوده از خــود وا
حمایت کننــده ی بــا قــدرت تبدیــل می شــوند و چــه بســا بــه توســعه و افزایــش مشــارکت 
در عرصــه تولیــد و تجــارت بــه واســطه انعــکاس بازخوردهــا و فیدبک هــای مثبت شــان 

کمــک می کننــد، بی شــک بزرگ تریــن قــدم را برداشــته ایم. 
عــالوه بــر آن مــا بایــد نحــوه حضــور خــود در بازارتجــاری را بازبینــی و ارزیابــی مجــدد کنیم. 
تجــارت بــه ظاهــر کار آســانی بــه نظــر می رســد امــا در عمــل واقعــًا این گونــه نیســت. بــه 
ویــژه آنکــه بــا پاندمــی، بســیاری از روابــط تجــاری ســنتی، قابلیــت خــود را از دســت دادنــد 
و فنــاوری، پیش شــرط تولیــد و کســب و کارهــای موفــق شــده اســت. در حقیقــت نــه تنهــا 
تولیــد ابتنــا بــه تکنولــوژی، فنــاوری و دیجیتــال کــرده کــه ســواد تجــاری مصرف کننــدگان 

و کاربــران نهایــی هــم بــه ســواد تجاری دیجیتــال تبدیل 
شــده و ارتباطــات ســنتی مبتنــی بــر فــروش مســتقیم، 
ــای  ــاری و انجمن ه ــگاه های تج ــدگان، نمایش توزیع کنن
عمــاًل  یافتــه  توســعه  کشــورهای  در  ویــژه  بــه  صنفــی 
روادیــد  مقابــل  در  و  می شــود  قلمــداد  رفتــه  دســت  از 
تجــاری آنالیــن، متکــی بــر فناوری هــای نویــن در چرخــه 
تولیــد، اتوماســیون های برآمــده از پورتال هــای جهانــی 
بازاریابــی،  و  فــروش  ســفارش،  دیجیتالــی  فیدهــای  و 
ســطح و قلمــرو حضــور موفــق در بــازار را تعییــن می کننــد؛ 
کــه در صنایعــی چــون بســته بندی و لیبــل  موضوعــی 
بی شــک قابــل اغمــاض نیســت و هرچــه تولیــد فناوارانــه 
و انعطاف پذیــر بــا تکنولــوژی باشــد، پذیــرش محصــول 

ــازار بیشــتری خواهــد داشــت.  منتــج از آن، ب
یــک شــرکت  کنــون هیــچ چیــز  ا مــوارد،  ایــن  کنــار  در 
حضــور  درک  انــدازه  بــه  را  بســته بندی  و  لیبــل  چــاپ 
متخصصــان کارآمــد موفــق نمی کنــد. زمانــی کــه بحــث 
در  ماهــر  انســانی  نیــروی  کمبــود  و  بــزرگ  اســتعفای 
بســیاری  شــد،  ح  مطــر بســته بندی  و  لیبــل  صنعــت 
هشــدار دادنــد کــه ورشکســتگی در انتظــار فعــاالن لیبل و 
گــر بــه دانــش، تخصــص و نــوآوری  بســته بندی اســت و ا
بی توجهــی شــود، بهــره وری، کارایــی و تــوان عملیاتــی 
کاهــش یافتــه و معضــل کارخانه هــای خامــوش زودتــر 
از زمــان پیش بینــی شــده خــود را نشــان خواهــد داد. 
ماننــد  صنایعــی  در  حداقــل  کــه  کــی  خطرنا معضــل 
خ دهــد؛ ماشــین  تولیــد و چــاپ لیبــل IML نمی توانــد ر
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 جمعــِی قابــل 
از  دیگــر  یکــی  اســاس،  ایــن  بــر  دارد.  معنــا  تعمیــم، 
اقداماتــی کــه می توانــد این صنعت را از ســطح خاموشــی 
نجــات دهــد و آن را بازآفرینــی کنــد، ســرمایه گذاری بــا 
انســانی  منابــع  بــر  اســتراتژیک  و  نویــن  نگرش هایــی 
واقعیــت  یــک  ایــن  آن هاســت.  تخصــص  ســطح  و 
محــض اســت کــه تولیدکننــدگان متخصــص، می تواننــد 
تصمیم گیرنــدگان متبحــری بــرای تعییــن مســیر تجارت 
بزرگ تریــن  بی اغــراق  و  باشــند  رقابتــی  بازارهــای  و 
داشــته های یــک صنعــت بماننــد. ازحیــث، امیــدوارم 
گــر بســیاری در ایــن صنعــت هنــوز نمی تواننــد نــوآوری  ا
را توســعه دهنــد و بــرای بهینه ســازی رویکــرد مشــتریانی 
کــه مجهــز و مســلح بــه ســالِح ســواد تجاری انــد، اقدامات 
بزرگــی را اتخــاذ کننــد، حداقــل از تأثیــر مداخــالت ترکیبــی 
و ســاده در عرصــه فنــاوری، تخصــص، بازآفرینــی و رشــد 
ک  اســتراتژیک غافــل نماننــد و بــا هــر اقدامــی کــه ادرا
را  آن هــا  تولیــدی  ارزش  و  شــرکت  از  مصرف کننــدگان 
ــو اینکــه آن اقــدام، ادغــام باشــد، از  افزایــش می دهــد ول
تغییــر در جریــان حرکــت بــه ســوی آینــده ای کــه آن را 
ــا  ــرای بق ــند و ب ــد، نهراس ــد« نامی ــادِی جدی ــوان »ع می ت

در ایــن صنعــت بجنگنــد. 

قهرمانانگمشده

سید رضا حسینی
اکرشناس اقتصادی

کنون، روادید تجاری  ا
آنالین، تولیِد متکی 
بر فناوری های نوین، 
اتوماسیون های جهانی و 
تخصص نیروی انسانی در 
کنار اعتماد بینابینی، قلمرو 
حضور موفق در صنعت 
لیبل را تعیین می کنند 
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  درست زمانی که صنعت لیبل فکر می کرد به پایان همه گیری کووید و قرنطینه های 
مختلف رسیده و از محدودیت های خانگی، کمبود نیروی کار، تنگناهای تأمین مواد، 
افزایش زمان عرضه، رشد هزینه و قیمت نجات پیدا کرده است؛ با چالش های جدیدی 
روبه رو شد. جنگ در اوکراین، باعث کمبود مواد، مشکالت توزیع و افزایش قیمت های 
خ تورم در بازارهای جهانی را به همراه آورد؛ تورمی که تا  بی سابقه ی انرژی شد و رشد نر

سال ها با صنعت لیبل خواهد ماند.  

   سرمایه های مرده
حال  در  کشورهای  در  ویژه  به  اقتصادی  نظام های  از  بسیاری  در  قبل  از  تورم  البته 
توسعه وجود داشت و تا پایان سال 2021 به باالترین سطح خود رسید اما مسئله این 
است که هیچ کسی فکر نمی کرد بحران اوکراین، بتواند فشارهای تورمی بیشتری را بر 
کند و شوک حاصل از آن  کِل زنجیره ی تأمین صنعت لیبل وارد  کاال، انرژی و  قیمت 
گوستین کارستنز، رئیس بانک مرکزی جهانی  قابلیت انتقال چرخه ای بیابد. کمااینکه آ
خ بهره در سطوحی  نیز پیش بینی کرده، به زودی، سیاست گذاران مجبور به افزایش نر
گواری  خواهند شد که برای سال های متمادی غیرممکن قلمداد می شده و این اتفاق نا
که شاخصه هایی چون انرژی، مواد اولیه و تورم نه تنها بر مشاغل، مردم  است. چرا 
و میزان سرمایه گذاری و هزینه ها اثر خواهد داشت بلکه به اجبار سبک زندگی، نوع 
کی در دنیا را نیز تغییر می دهد و  محصوالت مصرفی، سرانه ی خریِد غذا و مواد خورا
تأثیرات منفی بزرگ و فزاینده ای را برصنعت چاپ لیبل و بسته بندی تحمیل و خواهد 
گذاشت؛ به ویژه آن که تولید، انرژی و هزینه های سرمایه گذاری همیشه شاخصه های 
برجسته  پیش بینی های  که  حاال  و  بوده اند  صنعت  این  در  تأملی  قابل  آسیب زای 
اقتصادی و بین المللی بر اینکه قیمت های انرژی همچنان باال بماند و حتی افزایش 
گر جنگ هم به پایان برسد،  کید می کنند حتی ا بیشتری پیدا کند، پافشاری دارد و تأ
گلوگاه های زنجیره تأمین به دلیل تحریم ها و قطع روابط تجاری تنگ تر خواهد  باز 
کارخانه ها با سرمایه هایی مرده ورشکست شده و بسیاری از فعاالن از  شد، بسیاری از 
چرخه تولید حذف می شوند، باید دامنه نگرانی ها از میزان آسیب های وارده را جدی و 
ک قلمداد کرد. به ویژه آن که همه می دانیم هرچه را بشود کنترل و تحمل کرد،  خطرنا

کمبودها در صنعت غذایی و تبعات آن را نمی توان ساده انگاشت. 

   افزایش 100 درصدی قیمت ها
که در سال گذشته یک سوم یا  که قیمت جهانی مواد غذایی-  آمارها نشان می دهند 
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 
بر سر  کمبود شدید و جنگ  به  کنون دنیا  ا بوده اند،  آفتابگردان پیشران های جهانی 
این نوع محصوالت خوراکی رسیده است. اوکراین قبل از جنگ، تقریبًا نیمی از روغن 
پخت و پز جهان را تأمین و صادر می کرد و کاهش قابل توجه عرضه این محصوالت، هم 
تولیدکنندگان مواد غذایی را در تنگنا قرار داد، هم مردم را عصبانی، نگران و وحشت زده 
کرده است و این صرفًا یک روی ماجراست. طبیعتًا وقتی محصولی برای عرضه و مصرف 
نباشد هم مصرف کنندگان آسیب می بینند و هم سطح تقاضا برای فعاالن صنعت لیبل 
کم خواهد شد و عماًل سطح تولید پایین می آید  در محصوالت و فرآورده های غذایی 
اندک  نه  تأمین  زنجیره  طول  تمامی  در  را  قیمت ها  می شوند  مجبور  تولیدکنندگان  و 
که این نیز به نوبه خود هم بر عرضه و تقاضا اثر  گاهی تا 100 درصد افزایش دهند  که 
کشورها. اما آیا این یک معضل بی راهکار  می گذارد و هم بر نرخ تورم پیدا و پنهان در 

است و برای آن کاری نمی تواند کرد و باید فاتحه ی صنعت لیبل و چاپ آن را خواند؟ 

   مدیریت هزینه و انرژی 
گر درگیری اوکراین بدون راهکارهای مسالمت آمیز و برای مدتی طوالنی ادامه  قطعًا ا
با اختالالت بیشتری در زنجیره تأمین مواجه خواهیم  از نیمه دوم سال 2022  یابد، 

شکسِتانرژی

امیک فرلی
محقق و مشاور 
استراتژیک صنعت لیبل

نیروی کار بر اهمیت 
کاهش مصرف انرژی 
واقف است و می داند که 
صرفه جویی می تواند به 
نفع کل شرکت باشد و 
امکان سرمایه گذاری در 
تجهیزات جدید را فراهم 
کند

و  قیمت  افزایش  که  می دانیم  خوب  ما  همه  بود. 
بین  از  زودی ها  این  به  انرژی  باالی  هزینه های 
نمی رود. آن ها بخش بزرگی از تولید لیبل خواهند ماند 
گرمایشی،  جانبی،  تجهیزات  چاپ،  دستگاه های  و 
روشنایی و هزینه های توزیع، عنصر اصلی قیمت گذاری 
لیبل می شوند. بدین سان مدیریت هزینه ها، شاید تنها 
کمک  ما  به  بتواند  و  باشد  زمینه  این  در  راهکار مفید 
کندکه برای این مهم نیاز است از اتالف انرژی جلوگیری 
هدایت  کم مصرف  ساعات  به  را  تولید  چرخه  و  کرده 
کنیم. تمیزکردن منظم و نگهداری برنامه ریزی شده ی 
تجهیزات الکتریکی و مکانیکی نیز بدون شک عملکرد 
و طول عمر آن ها را به خصوص در زمان پیک مصرف 
یا قطعی های احتمالی برق می تواند بهینه کند. جدای 
از آن الزم است، فشار کمپرسورهای هوا را کاهش داده و 
در صورت عدم استفاده از خاموش بودن آن ها مطمئن 
شویم. نکته کلیدی دیگری که باید در نظر گرفت این 
کاهش  اهمیت  بر  کار  نیروی  که مطمئن شویم  است 
صرفه جویی  که  می داند  و  است  واقف  انرژی  مصرف 
می تواند به نفع کل شرکت باشد و امکان سرمایه گذاری 
زندگی  آن  تبع  به  تا  کند  فراهم  را  جدید  تجهیزات  در 
که در آن مشغول به  کارخانه یا واحدی  برای آن ها در 

کار هستند، آسان تر شود. 

   دورکاری و برنامه های جایگزین
مضاف بر آن، باید به مرحله ای برسیم که دستگاه های 
کنترل کننده های  و  نمایش گر  به  را  لیبل  چاپ 
گر قصد توسعه داریم  ا یا  کنیم  انرژی مجهز  هوشمند 
را  انرژی  میزان  کمترین  که  بخریم  را  دستگاه هایی 
باید  را  رویکرد  نوع  همین  البته  و  می کنند.  مصرف 
باشیم.  داشته  نیز  ضایعات  رساندن  حداقل  به  برای 
نیاز است حمل و نقل، انبار و نگهداری بهینه لیبل ها 
حتی  مواد  هدررفت  میزان  تا  بگیرد  قرار  توجه  مورد 
راه اندازی  یابد.  کاهش  برسند،  به چاپ  اینکه  از  قبل 
از  استفاده  چاپ،  کارایی  بر  نظارت  و  مدیریت  واحد 
جدیدترین سیستم های کنترل و بازرسی لیبل، شمارش 
نگهداری  دقیق،  نگهداری  و  حمل  لیبل ها،  دقیق 
آماده  و  شده  چاپ  لیبل های  اصولی  بسته بندی  و 
هزینه های  کاهش  بر  یکدیگر  با  توأم  می توانند  هم 
نگرفتن وام هایی  این ها،  کنار  در  بگذارند.  تأثیر  تولید 
انسانی،  نیروی  مدیریت  دارند،  باالیی  بهره های  که 
با  ارتباطی  نیاز  مورد  وسایل  و  اینترنت  هزینه  تأمین 
کادر اداری  استفاده از رویکرد و سیستم دورکاری برای 
داشتن  کنند،  اداره  را  واحد  یک  خانه  از  می توانند  که 
شرایط  برای  اجرا  قابل  و  مدون  جایگزین  برنامه  یک 
اضطراری و استفاده از سیاست های حمایتی و تشویقی 
دولتی برای تسهیل روند کار و کاهش موانع نیز از دیگر 
که کمک می کنند تا ما در صنعت  راهکارهایی هستند 

لیبل زنده بمانیم. 
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  سـیدرضا حسـینی، مدیرعامـل شـرکت چـاپ و بسـته بندی آنیل پـک، چهـره مانـدگار و شـاخِص صنعـت چـاپ ایـران شـد و بـا 
تندیـس و لـوح سـپاس مـورد تقدیـر بـزرگان ایـن صنعـت قـرار گرفـت.

ایـن انتخـاب و تقدیـر طـی »آییـن سـپاس از چهره هـای مانـدگار صنعـت چـاپ کشـور« و بـه پاس سـال ها تـالش و فعالیـت در صنعت 
چـاپ و پیشـرانی در صنعـت »IML« ایـران انجام شـد. 

لوح یادبود و نشـاِن چهره ی ماندگار، از سـوی محمدحسـینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر اسـبق ارشـاد و همچنین جمعی 
از پیشکسـوتان صنعت چاپ به مدیرعامل شـرکت چاپ و بسـته بندی آنیل پک اهدا شـد.

معـاون پارلمانـی رئیس جمهـور، ایـن تقدیـر و آییـن سـپاس از چهره هـای مانـدگار صنعـت چـاپ را کـه بیسـتم اردیبهشـت ماه 1401، 
در هتـل اسـپیناس پـاالس تهـران برگـزار شـد، آییـِن هویت بخشـی بـه تاریـخ صنعـت چـاپ و الگوسـازی بـرای جوانـان و آینـدگان ایـن 

صنعـت در تمامـی بخش هـا و زنجیـره ی تولیـد آن نامیـد. 
کید  محمدحسـینی بـا اشـاره بـه فرآینـد قانونمنـد، مبتنـی بـر ارزیابی هـای اسـتاندارد و توجه به شـاخصه های مانـدگاری این آییـن، تا
گیـر و فرابخـش اسـت و تخصـص، دانـش و نـوآوری در آن می توانـد عاملـی  کـرد: صنعـت چـاپ در تمامـی بخش هـای آن صنعتـی فرا

اثرگـذار بـر تحـوالت آتـی ایـن صنعت و اقتصـاد حاصل از آن باشـد. 
او بـا اشـاره بـه اینکـه یـک تـالش 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 داده اند بدون آنکه معیار، سـِن افراد باشـد باید بـه خوبی و به نیکی 

قدردانـی کـرد؛ کمااینکـه بـزرگان این صنعت شایسـته تجلیـل و تکریم واالتری هسـتند. 

مدیرعاملآنیلپک،چهرهماندگار
صنعتIMLوچاپایرانشد

  بخش خصوصی موتور رشد اقتصادی 
است. طبق گزارش بانک جهانی، این بخش 
کشورهای  در  را  اشتغال  درصد   90 از  بیش 
بنابراین  می کند،  ایجاد  توسعه  حال  در 
اهمیتی  توسعه  و  رشد  حفظ  در  آن  سرمایه 
این  تأثیرات  دیگر  از  هرکدام  دارد.  حیاتی 
بخش نیز همانند ضریب فزاینده ای در رشد 
که  به گونه ای  است؛  اجتماعی  و  اقتصادی 
و  کسب وکار  سیاست های  حمایت  مورد  گر  ا
با  و  گیرند  قرار  گسترده تر تجارت  مدل های 
یا سیاستی  نوآوری های مالی، فنی، نهادی 
همراه شوند نقش مهمی در رفع فقر ایفا کرده 
کسب وکار  صاحبان  اصلی  منافع  همزمان  و 
را تأمین می کنند. در واقع بخش خصوصی 
توسعه ای  همکاری های  در  عمده  شریکی 
قلمداد می شود چراکه کسب وکارها می توانند 
نقش  هرچه  حال  کنند.  حل  را  مشکالت 
بخش خصوصی در یک کشور پررنگ تر باشد 
نمایان تر  و  محسوس تر  کشور  آن  پیشرفت 
کارآفرینان  که بخش خصوصی و  است. چرا 
خود  نوآوری های  و  سرمایه گذاری ها  با  آن، 
محرکی اصلی برای اشتغال، بهره وری و رشد 
گیر اقتصادی هستند. سهم بزرگی در رفع  فرا
کاال و خدمات اساسی  فقر دارند.  می توانند 
که  دارند  را  توانمندی  این  کنند.  تأمین  را 
مهارت و تخصص را به حوزه های مختلف 
نوآورانه  مدل های  و  بکشانند  پایدار  توسعه 
کسب وکار بسازند، سرمایه بسازند، روش های 
نوآورانه ای را برای تأمین مالی به وجود آورند 
را افزایش دهند. آن ها  و درآمدهای مالیاتی 
کنند  می توانند حتی در حوزه هایی فعالیت 
یا  اقتصادی  سیاسی،  دالیل  به  دولت ها  که 
و  دارند  مشکل  آنها  به  ورود  در  لجستیکی 
بدین سان  با ورود به عرصه تجاری، کارایی و 
پایداری نظام بازار را تقویت کرده و تخصیص 
بر  مضاف  ببخشند.  بهبود  را  بازار  در  منابع 
آن، با ایجاد ارتباط و همکاری با بخش های 
خصوصی و کارآفرینان دیگر کشورها و مناطق 
می توانند به امنیت، صلح و دوستی جهانی 
کمک کنند؛ با بهبود فناوری ها نقش مهمی 
محیط  حفظ  و  اقلیمی  تغییرات  کاهش  در 
کرده و با فشار آوردن بر دولت ها  زیست ایفا 
فرآیند اصالحات مثبت را تسریع سازند.و البته 
بخش  این  که  است  حالی  در  این ها  همه 
نمی تواند به تنهایی کار کند و بخش دولتی 
خصوصی  بخش  و  اقتصادی  رشد  از  باید 
و  نهاددولتی  بپذیرد هرگاه  و  کند  پشتیبانی 
بخش خصوصی به طور موثر همکاری کنند 

می توانند مکمل هم در توسعه باشند. 

کستری قویهایخا
، متخصص  کیلب سیلور

سرمایه گذاری و آموزش مالی

یادداشت
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ــای  ــب فناوری ه ــخصه ترکی ــا مش ــا »Industry 4.0« ب ــارم ی ــی چه ــالب صنعت ــور انق ــد ظه   رون
چندگانــه از مدت هــا قبــل آغــاز شــده و دولت هــا و ملت هــا راهــی جــز بررســی دقیــق مولفه هــای 
آن، کســب آمادگــی بــرای اســتفاده از فرصت هــا و مقابلــه بــا تهدیدهایــش ندارنــد. ایــن انقــالب کــه 
بــا آغــاز قــرن بیســت و یکــم میــالدی ظهــور کــرد، اولیــن انقــالب صنعتی اســت کــه در فنــاوری نوین؛ 
ــو متکــی نیســت. از ویژگی هــای ایــن  ــر ظهــور انرژی هــای ن یعنــی دیجیتالی شــدن ریشــه دارد و ب
ــه ای را  انقــالب، دگرگونــی صنعتــی چندوجهــی و تکامــل غیرخطــی اســت و فناوری هــای چندگان
ترکیــب می کنــد کــه بــه جابه جایی هــای پارادایمــی بی ســابقه ای در جهــان کســب و کار و صنایــع 
مهــم منتهــی می شــود. یکــی از صنایعــی کــه آینــده آن بــا ایــن انقــالب گــره خــورده، صنعــت لیبــل 
 Hybrid«ــدی ــزار هیبری ــروه نرم اف ــل گ ــورن، مدیرعام ــک روتنب ــه مای ــی ک ــت. صنعت ــاِپ آن اس و چ
Software Group« آن را »صنعــت خــالق و َنــرم آینــده« می دانــد و معتقــد اســت در جهانــی کــه بعــد 
گــر کاربــرد  از دوران پاندمــی بــا کمبــود نیــروی انســانی ماهــر و اســتعفای بــزرگ مواجــه شــده اســت، ا
خالقانــه نرم افزارهــا، بــه یــک الــزام بــرای تمامــی فعــاالن صنعــت لیبــل و بســته بندی تبدیــل شــود، 
می توانــد بســیاری را از ســقوِط ناشــی از مقاومــت در برابــر اجبــار فنــاوری نجــات دهــد. او در حاشــیه 
کادمــی جهانــی لیبــل بــا محوریــت »Industry 4.0« کــه آوریل  دوره آنالیــن مقطــع کارشناســی ارشــد آ
امســال برگــزار شــد؛ طــی گفت وگویــی، تبعــات چهارمیــن دوره انقــالب صنعتــی بــر صنعــت چــاِپ 

لیبــل و راهکارهــای کاهــش آن را برایمــان توضیــح داده اســت. 

کلــی از صنعــت لیبــل، چــاپ و فناوری هــای آن بــه مــا    آیــا می توانیــد یــک نمــای 
بدهیــد؟

کنــون در یــک برهــه زمانــی حســاس قــرار دارد. گــذار صنعــِت لیبــل طــی دو ســال  صنعــت لیبــل ا
گذشــته از کرونــا و پیامدهایــش، گرچــه بــه ظاهــر بــدون ســوگیری های شــدید بــوده امــا در عمــل 
چالش هــای بزرگــی را بــرای ایــن صنعــت رقــم زده اســت. در حــال حاضــر افزایــش هزینــه و قیمــت 
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 می کنــد. تولیدکننــدگان در ایــن صنعــت بــرای 
جلوگیــری از ضــرر، قیمــت محصــوالت یــا خدمــات خــود را بــاال برده انــد و نگــرِش افزایــِش قیمــت 
را انتخــاب کرده انــد. در مقابــل، خریــداران لیبــل هــم کــه متحمــل هزینه هــای مضاعــف شــده اند، 
هــر کاری از دستشــان بــر می آیــد انجــام می دهنــد تــا بــا کمتریــن قیمــت، خریــد کــرده و بــر مبنــای 
یــک اقتصــاِد تــاب آور در بــازار، بقــاء و رونــد فعالیت شــان را حفــظ کننــد. امــا بی شــک تولیدکننــده و 
مصرف کننــده در ایــن زنجیــره ی تأمیــن و در یــک رونــد بینابینــی، نمی تواننــد زنجیــره تعاملــی خــود 
را محکــم نگــه دارنــد، مگــر آنکــه بیشــتر از گذشــته متوســل بــه فنــاوری شــوند. مثــاًل راهــکار مواجهــه 
بــا کمبــود نیــروی کار و زمان هــای تحویــل فشــرده تر، می توانــد اســتفاده از اتوماســیون متکــی بــر 
فنــاوری باشــد کــه عمــاًل ابــزاری ارزشــمند بــرای دســتیابی بــه کیفیــت و رشــدی ســودآور در تولیــد و 

چــاِپ لیبــل و صنعــت بســته بندی اســت.

  موسســات آنالیــز داده ای جهــان، رشــد و ســقوط اقتصــادی و جغرافیایــی صنعــت 
لیبــل را در یــک پروســه زمانــی پنــج ســاله ارزیابــی و پیش بینــی کرده انــد امــا دربــاره 
کنــون داده یــا تحلیلــی منتشــر نشــده اســت. آیــا اتوماســیون می توانــد  اتوماســیون، تا

واقعــًا ایــن صنعــت را متحــول کنــد؟ 
کارهــای مــدرن، یــک ضــرورت اســت. بــرای  کســب و  کــه امــروزه فنــاوری در  خــوب می دانیــم 

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

/مترجم و مدیر ارتباطات راهبردی و بین الملل آسیه اسدپور IML
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تغییــر دیجیتالــی مدل هــای کســب و کار، مفاهیــم و عملکردهــای تجــاری، شــرکت ها 
دائمــًا بــه دنبــال فناوری هــای نوآورانــه، سیســتم های مدیریتــی بهتــر و نرم افزارهــای 
کاربرپســند هســتند. سیســتم های پیشــرفته و نظارتــی، بــه شــرکت ها کمــک می کننــد تــا 
نــه تنهــا در بــازار داخلــی بلکــه در ســطح جهانــی بتواننــد بــا یکدیگــر، رقابــت کننــد؛ و ایــن 
چرخــه عملکــردی در صنعــت لیبــل هــم مصــداق دارد. در حال حاضــر اتوماسیون ســازی 
در تمامــی ســطوح ایــن صنعــت قابــل اجراســت. بــرای مثــال، بــا آن کــه صرفــًا اتوماتیــزه 
کــردن ســفارش بــرای چــاپ مجــدد می توانــد بــرای مشــتریان بســیار ارزشــمند باشــد، امــا 
سفارشــات جدیــد هــم می تواننــد بــا ادغــام و از طریــق سیســتم های مدیریــت اطالعــات 
»MIS«، برنامه ریــزی منابــع انســانی »ERP« یــا نرم افزارهــای پیــش از چــاپ خــودکار 

شــوند. 

  ولــی صنعــت لیبــل مدت هاســت ایــن اتوماســیون  ســازی را پذیرفتــه 
اســت!

شــاید. امــا احســاس مــن ایــن اســت کــه صنعــت لیبــل نیــاز بــه انطبــاق بیشــتری بــا ایــن 
گــر قبــاًل آنهــا را پذیرفتــه و متحمــل هزینــه شــده باشــد.  تغییــرات دارد حتــی ا

انطباق ســازی  ایــن  احتمالــی  خســارت های  هزینــه،  از  منظورتــان    
گارتنــر متوســط هزینــه ی  اســت؟ بــر اســاس نمــودار شــرکت پژوهشــی 
کار افتــادن سیســتم های نرم افــزاری 5600 دالر در دقیقــه اســت و هــر  از 
یــک ســاعت توقــف در خطــوط تولیــد می توانــد بیــش از 100000 دالر هزینــه 

داشــته باشــد.  
جبــران  راســتای  در  تولیدکننــدگان  بــه  کمــک  بــرای  اتوماسیون ســازی  ببینیــد، 
کمبــود کارگــر و حــذف فرآیندهــای زمان بــر و مســتعِد خطــا حیاتــی اســت. امــا فنــاوری 
اتوماســیون نیــاز بــه بهبــود مســتمر عملیــات دارد. درســت اســت کــه بــا خودکارکــردن 
فرآیندهــای صنعــت لیبــل، شــرکت ها بــه راحتــی می تواننــد گــردش کار خــود را ســریع 
و کارآمــد کننــد و کارهــای بیشــتری را در زمــان کوتاه تــری انجــام دهنــد؛ ولــی ایــن کار 
بــدون ارتقــاء نرم افــزاری و اســتفاده از نرم افزارهــای ایمــن، دارای پشــتیبان، بازیابــی 
گــر  و توافق نامه هــای  پشــتیبانی فنــی بــرای محافظــت، یــک خطــای مهلــک اســت. ا
قــرار اســت سیســتم های اتوماســیون در کارخانــه و شــرکتی ایجــاد و بومــی بشــوند در 
درجــه نخســت بایــد ایمنــی آن هــا در نظــر گرفتــه شــود. شــک نکنیــد کــه نرم افزارهــای 
رایــگان نمی تواننــد پشــتیبانی خوبــی داشــته باشــند یــا قابلیــت به روزرســانی را بــا 
درجــه اطمینــان باالیــی بــه شــما بدهنــد. بنابرایــن اولیــن گام بــرای مبتــال نشــدن بــه 
ایــن چالش هــا آن اســت کــه ابتــدا یــک سیســتم مناســب را انتخــاب کنیــد. بــدون 
یــک سیســتم MIS یــا ERP مناســب و دارای پشــتیبان قــوی، ذخیره ســازی داده ای 
و اتوماسیون ســازی بســیار دشــوار خواهــد بــود زیــرا هیــچ پارامتــری بــرای هدایــت 
بایــد  کمااینکــه  نــدارد.  بــرای شــما وجــود  کاِر خــودکار  گــردش  و نظــارت نرم افــزار 
بــه یــاد داشــته باشــید، اتوماســیوِن قبــل از چــاپ هیچ وقــت نمی توانــد جایگزیــن 
تصمیم گیری هــای انســانی باشــد و فقــط وظایــف تکــراری و مســتعِد خطــا را حــذف 

ــا کنتــرل می کنــد.  ی

امکان ســنجی  و  پتانســیل  بنابرایــن    
فنــی بــرای اتوماســیون بــه طــور چشــمگیری 
یــا  رشــد  در  تعیین کننــده  عامــل  می توانــد 

باشــد؟!  تولیــد  ســقوط 
بگذاریـد دقیق و جزیی تر توضیح دهم. امکان سـنجی 
فنـی قطعـًا یـک پیش شـرط ضـروری بـرای اتوماسـیون 
اسـت، امـا پیش بینـی کاملـی بـرای خـودکار شـدن یـک 
کـه بایـد  فعالیـت نیسـت. عـالوه بـر آن، عامـل دومـی 
سـخت افزار  اسـتقرار  و  توسـعه  هزینـه  گرفـت  نظـر  در 
و نـرم افـزار بـرای اتوماسـیون اسـت. هزینـه نیـروی کار 
و دینامیـک عرضـه و تقاضـا هـم عامـل سـوم را تعییـن 
گر کارگران در عرضـه، فراوان و به  می کننـد. همچنیـن ا
طـور قابـل توجهـی ارزان تـر از هزینه هـای پیاده سـازی 
اتوماسـیون باشـند، ایـن می توانـد یـک اسـتدالل علیـه 
آن هـا 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 
هزینه هـای  کاهـش  از  بزرگ تـر  اغلـب  این هـا  اسـت. 
میـزان  ماننـد  مسـائلی  کمااینکـه  هسـتند.  کار  نیـروی 
خـاص  محیـط  هـر  در  ماشـین ها  بـودن  قبـول  قابـل 
نیـز بایـد سـنجیده شـوند. یـک ربـات ممکـن اسـت، در 
تئـوری، بـه عنـوان مثـال قـادر بـه جایگزینـی برخـی از 
بهره بـرداری  و  فنـی  در بخـش  یـک مسـوول  وظایـف 
کارخانـه چـاپ لیبـل باشـد؛ امـا در حـال حاضـر،  یـک 
ایـن چشـم انداز هنـوز قطعـی شـده نیسـت. بـه همیـن 
دلیـل پتانسـیل اسـتفاده از اتوماسـیون در یـک بخـش 
یـا شـغل، نشـان دهنده تأثیـر متقابـل ظریـف بیـن ایـن 

عوامـل و مبـادالت بیـن آنهاسـت.

نرم افــزار  اجــرای  از  موفقــی  نمونه هــای    
پیــش از چــاپ هوشــمند در ایــن صنعــت را 

بزنیــد؟   مثــال  می توانیــد 
کامــاًل بــا سیســتم های    »CloudFlow« قطعــًا. سیســتم
»Print MIS« ماننــد »Label Traxx« و»Cerm« ادغــام 
لیبل هــای  جملــه  از  مشــتریانی  توســط  و  اســت  شــده 
خالقانــه ورمونــت و راهکارهــای فورتیــس بــرای تولیــد 

لیبــل اســتفاده می شــود. 

  آیــا توســعه ایــن سیســتم های نرم افــزاری 
موفــق پیــش درآمــد شــکل گیری کارخانه های 
نیــروی  از  بی بهــره  یعنــی  »خامــوش«  کامــاًل 

انســانی و کامــاًل ماشــینی نخواهــد شــد؟
تولیـد خامـوش و بدون نیروی انسـانی عمـاًل امکان پذیر 
نیسـت چون ماشـین نمی تواند به جای انسـان تصمیم 
نمی تواننـد  ماشـین ها  از  انسـان ها  کمااینکـه  بگیـرد.  
برایشـان  چنـدان  هـم  ماشـینی  خریـد  و  کننـد  خریـد 
رضایت بخـش نیسـت. در واقـع تولیـد، خریـد و فروش با 
وجـود انسـان ها معنـا دارد. امـا یـک نکتـه کلیـدی وجود 
دارد و اینکـه کارهـای تکـراری، مـوازی و مـازاد می توانند 
یـک کارخانـه را خامـوش و آن را از چرخه تولید و اقتصاد 
گر بر نیروی انسـانی متخصص،  حـذف کننـد. بنابراین ا
کارآمد و توانا در کنار استفاده از سیستم های نرم افزاری 
کنیـم، هیـچ  پیشـرفته و قابـل اطمینـان سـرمایه گذاری 

کارخانـه لیبلـی خامـوش نمی شـود.  

اتوماسیون سازی برای 
کمک به تولیدکنندگان 
در راستای جبران کمبود 
کارگر و حذف فرآیندهای 
زمان بر و مستعِد خطا 
حیاتی است. اما فناوری 
اتوماسیون نیاز به بهبود 
مستمر عملیات دارد. با 
خودکارکردن فرآیندهای 
صنعت لیبل، شرکت ها 
به راحتی می توانند گردش 
کار خود را سریع و کارآمد 
کنند و کارهای بیشتری را 
در زمان کوتاه تری انجام 
دهند؛ ولی این کار بدون 
ارتقاء نرم افزاری و استفاده 
از نرم افزارهای ایمن، 
دارای پشتیبان، بازیابی و 
توافق نامه های  پشتیبانی 
فنی برای محافظت، یک 
خطای مهلک است
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  دولت هـا در سراسـر جهـان اهـداف بلندپروازانـه ای را بـرای بازیافـت، بسـته بندی 
کمیسـیون اروپـا  گلخانـه ای تعییـن می کننـد. در اوایـل سـال 2018،  گازهـای  و انتشـار 
یـک اسـتراتژی اروپایـی بـرای پالسـتیک را در قالـب یـک اقتصـاد دایـره ای بـا اهـداف 

بلندپروازانـه بـرای ایـن صنعـت تبییـن کـرد: 
   تمامی پالستیک ها باید تا سال 2030 قابل بازیافت باشند.

   50 درصد پالستیک ها باید تا سال 2025 بازیافت شوند. 
عـالوه بـر ایـن، کمیسـیون اروپـا، بررسـی مقـررات بسـته بندی مـواد غذایـی و تأثیـر آن بـر 
کـه در  کـرده تـا در سـه ماهـه چهـارم 2022 اجرایـی شـود  بازیافـت را مدت هاسـت آغـاز 
همیـن راسـتا، بیـش از 100 صاحـب برنـد در قالـب برنامـه پنج سـاله »پیمـان پالسـتیک« 
نـام خـود را بـه مدافعـان ایـن مقـررات اضافـه و اعـالم همـکاری کرده انـد. تعهـدات ایـن 
پیمان، شامل استفاده به طور متوسط 30 درصد از محتوای بازیافتی یا زیستی تا سال 
2025، بازیافـت 50 درصـد از بسـته بندی های پالسـتیکی تـا آن تاریـخ و تولیـد مجـدد از 
بسـته بندی های پالسـتیکی قابل اسـتفاده، قابل بازیافت یا کمپوست شـدن است. این 
ح همچنیـن سیاسـتی را بـرای شناسـایی و حـذف تدریجی مواد بسـته بندی مضر یا  طـر
غیرضـروری، بهبـود زیرسـاخت ها و مشـوق هایی 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 
برداشـته، اسـتفاده و بـه عنـوان زبالـه دور ریختـه می شـوند به یـک اقتصاد دایـره ای که 
زباله هـا هـم در آن بـه مـواد خـام تبدیـل می شـوند تـا در حالـت اسـتفاده قـرار بگیرنـد و 
خ بازیافـت زباله هـای پالسـتیکی بـه  نیـاز بـه پالسـتیک کاهـش یابـد، برسـیم و عمـاًل نـر
طـور قابـل توجـه و بـا سـرعت افزایـش یابـد. کمااینکـه بـه گفتـه بنیـاد الـن مـک آرتـور، 
موسسـه خیریه ای انگلیسـی که اقتصاد دایره ای را ترویج می کند، در حال حاضر زمین 
از پالسـتیک های مصرفـی بازیافـت  در وضعیـت مناسـبی قـرار نـدارد؛ فقـط 14درصـد 
می شـوند و مابقـی بـه محـل دفـن زباله هـا بـرده، سـوزانده یـا بـه روشـی غیرمدیریتـی 

تخلیـه می شـوند.
خشـک کردن،  و  چـاپ  فرآینـد  بـا  همـراه  اسـتفاده،  مـورد  جوهـر  انتخـاب  آن،  کنـار  در 
نیـز یکـی دیگـر از مقوالتـی اسـت کـه در ایـن پیمـان مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت چـون بـر 
قابلیـت بازیافـت و اثـر زیسـت محیطی کلـی بسـته بندی محصـوالت بـه ویـژه در صنایـع 
غذایـی، تأثیـر می گـذارد و اینـک در برخـی محصـوالت، مهاجـرت جوهـر، چالـش و مانـع 
بزرگـی اسـت. مهاجـرت در صنعـت بسـته بندی بـه فرآینـد انتقـال از سـطح بـه داخـل 
گفتـه می شـود.  کنـش فیزیکـی یـا شـیمیایی  محصـول بسـته بندی شـده به واسـطه وا
زمانـی کـه مـواد موجـود در بسـته بندی در تمـاس مسـتقیم بـا محصـول قـرار می گیرنـد، 
تغییـرات و تبـادل بیـن مـواد، محصـول و محیـط اتفـاق می افتـد و میـزان برهم کنـش، 
سـرعت و چگونگـی گسـترش پدیـده مهاجـرت توسـط خـواص مـاده مهاجـر، ترکیـب و 
اجـزای آن، میـزان سـطح نسـبت بـه حجـم فـرآورده ی بسـته بندی شـده، مدت زمـان 
تمـاس غـذا بـا سـطح، دمـا و شـکل فیزیکـی مـاده غذایـی تعییـن می شـود. بدین سـان، 

محـرک کلیـدی طبـق پیمـان پالسـتیک ایـن اسـت کـه 
کنتـرل، جایگزینـی و فنـاوری،  ثابـت شـود می تـوان بـا 
سـطح کیفیـت رنـگ را افزایش داد تـا در عین جلوگیری 
از مهاجـرت رنـگ بـه محصـول، کاربـرد اسـتفاده مجدد 
از بسـته بندی فراهـم آید. بـه مانند کاری که در صنعت 
لیبل هـای درون قالبـی و ظـروف IML در حـال انجـام 
کاربـردی جوهـر UV سـبز،  و توسـعه اسـت و بـا توسـعه 
تهدیـدی  کـه  ایمـن  و  محیط زیسـت  بـا  سـازگار  جوهـر 
دارد  نیسـت؛  محیط زیسـت  و  انسـان  سـالمتی  بـرای 
معنـا می یابـد. رونـدی کـه درخواسـت موسسـاتی ماننـد 
کـه    RecyClass اروپـا  دایـره ای  پالسـتیک  بازیافـت 
و  از جوهرهـای غیرقابـل مهاجـرت  اسـتفاده  خواسـتار 
نیـز تحقـق  را  اروپاسـت  انجمـن جوهـر چـاپ  از  ایمـن 
گـروه Flint Narrow Web پیشـگام  می بخشـد و البتـه 

آن در جهـان شـده اسـت. 
و  جوهـر  ارائـه  و  تولیـد  ضمـن  صنعتـی  گـروه  ایـن 
پوشـش های قابـل بازیافت، یک کارگـروه پایداری را نیز 
راه انـدازی کـرده تـا بتوانـد بـا اجمـاع فکـری، در تنظیـم 
رسـمیت  بـه  جهانـی  سـطح  در  کـه  اسـتانداردهایی 
محصـوالت  سـریع تر  عرضـه  امـکان  و  شـده  شـناخته 
بـه بـازار را فراهـم می کنـد، بـه راهنمـای جدیـدی بـرای 
برسـد.  بازیافـت  بـا  سـازگار  و  ایمـن  جوهرهـای  تولیـد 
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 اضافـه ای 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 
می کنـد.  کمتـر  را  تأمیـن  زنجیـره  در  سـرمایه گذاری 
فلسـفه ای کـه می توانـد امـکان تولیـد و توسـعه جوهـر و 
پوشـش های ثابـت و پایـدار را فراهم کنـد تا تولیدکننده 
در صنعـت بسـته بندی از همـان آغـاز باالتریـن کیفیـت 
دسـت  بـه  تبدیـل  فرآینـد  در  مـازاد  تغییـرات  بـدون  را 
آورد وزنجیـره تأمیـن بـا تغییـر یـک مرحلـه ای، حداقـل 
کار  جریـان  در  اضافـی  هزینه هـای  حـذف  و  اختـالل 

فرآینـد تأییـد و پذیـرش جهانـی را تحقـق بخشـد. 

مهاجرتجوهر

تام همر
پژوهشگر ویژه IML و 
مهندسی محصول

مهاجرت در صنعت 
بسته بندی به فرآیند 
انتقال از سطح به داخل 
محصول بسته بندی شده 
کنش فیزیکی  به واسطه وا
یا شیمیایی گفته می شود. 
زمانی که مواد موجود 
در بسته بندی در تماس 
مستقیم با محصول قرار 
می گیرند، تغییرات و تبادل 
بین مواد، محصول و 
محیط اتفاق می افتد



v
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مصرف کننــدگان بــه خریــد مــواد غذایــی و دارویــی بــا چنیــن 
بســته بندی و تکنیک هایــی تبدیــل کــرده اســت. ویژگی هــای 
احــراز هویــت یکپارچــه بــا لیبل هــای IML، بــه خاطــر ماهیــت 
ــر  ــه محافظــت مؤثرت ــز، چــون ب ــاوری نی آشــکار و پنهــان ایــن فن
در برابــر جعــل و دســتکاری محصــول می انجامــد، دســِت فعــاالن 
کســتری در ایــن دو صنعــت را رو کــرده و در توصیفــی  بازارهــای خا
ایــده آل، بــه مفاهیــم امنیتــی چنــد ســطحی کــه می تواننــد توســط 
ذینفعــان مختلــف در زنجیــره تأمیــن تأییــد و اجــرا شــوند، بــار 
کــه ایــن موضــوع مهمــی در علــم  قانونــی بیشــتری بخشــیده 

مشــتری مداری و اعتمادســازی دوســویه اســت.   
ایــن مقــوالت، تمامــی فعــاالن زنجیــره ی تولیــد در  از  جــدای 
ــه ایــن اجمــاع رســیده اند کــه اقتصــاد  ــًا ب ایــن دو صنعــت تقریب
چرخشــی، آینــده ی اقتصــاد دنیاســت و ایــن اقتصــاد را می تــوان 
ســاخت؛  محقــق  چــون»آی ام ال«  فناوری هایــی  کمــک  بــا 
چــون اقتصــاد چرخشــی جایــی اســت کــه صنایــع و طبیعــت بــه 
گفتمــان می نشــینند و بــه تفاهــم می رســند. تفــام بــر ســر اینکــه، 
اقتصــاد خطــی کــه در آن فــرض می شــود مقادیــر نامشــخص 
و نامحــدودی از منابــع طبیعــی )اصــل کمیابــی( وجــود دارد و 
ضایعــات،  جــذب  بــرای  نامحــدودی  ظرفیــت  محیط زیســت 
بــه  داشــت،  خواهــد  محیط زیســتی  آلودگی هــای  و  زباله هــا 
طــور کامــل مــردود اســت و بــه همیــن خاطــر اقتصــاد چرخشــی، 
فرصتــی پــر بهــا و ارزشــمند بــا پتانســیلی بــاال بــرای نــوآوری، 
اشــتغال زایی و رشــد اقتصــادی اســت؛ فرصتــی کــه ارزش افــزوده 
در صنایعــی چــون غــذا و دارو را چندیــن برابــر می کنــد. عــالوه 
از  بــه غیــر  اقتصــاد چرخشــی  بــر آن، چــون فلســفه وجــودی 
اســتفاده بهینــه از منابــع محــدود، کاهــش ضایعــات و اســتفاده 
مجــدد از آن هــا در فرآینــد تولیــد یــا ســاخت محصــوالت جانبــی 
 IML کمــک فناوری هــای نویــن چــون اســت و ایــن مهــم بــا 
امکان پذیــر اســت، فعــاالن ایــن دو صنعــت در تمامــی طــول 

چرخــه ی تولیــد و عرضــه می تواننــد بازیگــران جدیــدی 
باشــند کــه در اقتصــاد مــدرن ظهــور و بــروز پیــدا کــرده 
تغییــرات  دســتخوش  را  وکار  کســب  کوسیســتم  ا و 
و  مــوارد  کثــر  ا در  کمااینکــه  توجهــی می کننــد.  قابــل 
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 اطالع رســانی کلــی اســت و آینــده ایــن دو صنعــت 
ــه اســتفاده مجــدد از آنچــه کــه داریــم بســتگی دارد؛  ب
در  اســتراتژیک  جابه جایی هــای  بــا  کــه  بدان جــا  تــا 
حــوزه ی تصمیم گیــری بــرای اســتفاده از فناوری هــای 
کربــن،  کاهــش وابســتگی و انتشــار  نویــن، عــالوه بــر 
صنایــع غــذا و دارو می تواننــد پیشــران های قدرتمنــدی 
در نفــوذ و اســتفاده از فناوری هــای نوآورانــه باشــند و 
مــدل جدیــد اقتصــادی آن هــا، فرصت هــای بســیاری 
کســب وکارهای  و  اقتصــادی  فعــاالن  دیگــر  بــرای  را 
مختلــف فراهــم آورد؛ بــه گونــه ای کــه چگونگــی کاربــرد 
گســترش  بهــره وری،  بهبــود  بازیافــت،  ســنجه های 
چرخــه اســتفاده، افزایــش تعــداد دفعــات اســتفاده و 
رویکردهــای  و  راهکارهــا  بــا  محصــوالت  جایگزینــی 
کــه  نرم افــزاری و فنــاوری ترویــج یابــد. رویکردهایــی 
نــوآوری  اصلــی  الگــوی  یــا  عمومــی  اســتراتژی های 
امــروزی  دنیــای  چرخشــی  کســب وکار  مدل هــای  در 
ــتماتیک  ــی سیس ــا و تفکرات ــب روش ه ــتند و در قال هس
بــرای طراحــی راهکارهــا، بازســازی یــا دســت کــم حفــظ 
محیط زیســت و سیســتم های زنــده در جهــت پایــداری 
اقتصــاد، زمیــن را ســبز نگــه می دارنــد و کمــک می کننــد 

لنگــر ســبز و امــن تجــارت آســوده رهــا شــود.

کِل زنجیــره ی تولیــد در  بعــد از دوران پاندمــی،    
حــال روی آوردن بــه فناوری هــای جدیــد بــرای تبدیــل 
بســته بندی و لیبل هــای صنعــت غــذا و دارو بــه یــک 
کوسیســتم ایمــن و کارآمــد اســت؛ گویــی مســابقه ای در  ا
جریــان اســت. گزارشــی کــه از ســوی موسســه تحقیــق و 
ــازار »Research and Markets« منتشــر شــده  مشــاوره ب
هــم نشــان می دهــد فناوری هــا صنعــِت تولیــد و چــاپ 
لیبــل قــرار اســت صنعــت غــذا و دارو را کامــاًل متحــول 
گــزارش، فناوری هایــی ماننــد  ایــن  بــر اســاس  کننــد. 
RFID، NFC و IML می تواننــد داده هــای دارویــی و 
ــا قفســه های خرده فروشــی  غذایــی را از چرخــه تولیــد ت
و حتــی تــا خانه هــای مصرف کننــدگان، ایمــن کــرده و 
در عیــن تقویــت کاربردهــای فنــاوری تعاملــی در ایــن دو 
خ رشــد مرکب ســاالنه 14  صنعــت، تــا پنــج ســال آینــده نــر
درصــد را بــرای آن هــا ثبــت کننــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه کاربــران نهایــی ایــن صنایــع نیــز بــه دنبــال راه هایــی 
و  کارایــی  افزایــش  هزینه هــا،  بهتــر  مدیریــت  بــرای 
تضمیــن رفــاه خــود هســتند و ایــن فناوری هــا، می توانند 
کیفیــت و جلوگیــری از  مدیریــت موجــودی، تضمیــن 
اتــالف را بهبــود بخشــند. آن هــا همچنیــن می تواننــد 
بــه مدیریــت هزینه هــا در سراســر زنجیــره تأمیــن کمــک 
تعاملــی  بســته بندی های  دلیــل،  همیــن  بــه  و  کننــد 
بــه  تکنولوژیکــی،  لیبل هــای  و  فنــاوری  بــر  مبتنــی 
ســرعت در بیــن مصرف کننــدگان پذیرفتــه می شــوند. 
مضــاف بــر آن، بــه خاطــر تقویــت یکپارچگــی محصــول، 
قابلیــت  کــه  قالبــی  درون  لیبل هــای  بــا  بســته بندی 
و  می آورنــد  وجــود  بــه  بســته ها  بــرای  را  مــوم  و  مهــر 
امنیــت  می شــوند،  جعل کننــدگان  برابــر  در  مانعــی 
گرایــش  بــرای  بــزرگ  دلیــل  یــک  بــه  را  محصــوالت 
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در  انقالبــی  بــا   »Cloud Computing« کامپیتینــگ  کلــود  یــا  ابــری  رایانــش    
زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات، معمــارِی نوینــی را در توســعه، اســتقرار، اجــرا و ارائــه 
خدمــات بــه ارمغــان آورده اســت. ایــن فرآینــِد ذخیــره، پــردازش، دســته بندی، شناســایی 
ــش  ــت. در رایان ــباتی اس ــع محاس ــه مناب ــرای ارائ ــب ب ــک روش مناس ــات، ی ــه خدم و ارائ
ک هســتند. کاربــران بــه  ابــری محیط هــای نرم افــزاری و خدماتــی مبتنــی بــر روابــط اشــترا
جــای اینکــه یــک مجــوز را خریــداری کننــد، ماهیانــه هزینــه ای را می پردازنــد، از آن بهــره 
می برنــد و نرم افزارهــا و پلتفرم هــا توســط ارائه دهنــدگان، مدیریــت و بــه صــورت مــداوم 
به روزرســانی می شــوند تــا عملکــرد و امنیــت آن هــا بیشــینه شــده و بهبــود یابــد. در واقــع، 
قــدرت محاســباتی بــه جــای اینکــه در نقطــه ای متمرکــز باشــد از راه دور قابلیــت کنتــرل 
کاربــران می تواننــد از راه دور بــه ایــن اطالعــات دسترســی داشــته باشــند.  می یابــد و 
کمااینکــه یــک نرم افــزار یــا فایــل می توانــد صــورت همزمــان و مشــترک بــرای چندیــن نفــر 
قابــل دسترســی باشــد و آن هــا بــه صــورت »Real Time« از نقــاط مختلــف بــا یکدیگــر 

همــکاری کننــد.

هشداِر ابری کیفیت
ایــن مــدل پردازشــی و محاســباتی قــرار اســت در صنعــت چــاِپ لیبــل و زنجیــره تأمیــن آن 
نیــز انقالبــی را ایجــاد کنــد؛ از طراحــی گرفتــه تــا تحویــل محصــول نهایــی کــه بــا کیفیــِت 
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 اساســی ترین کار 
ِح لیبــِل امضــاء شــده توســط مدیــر برنــد دقیقــًا  آن اســت کــه اطمینــان حاصــل شــود طــر
همســان بــا همــان رنگ هــای کاربــردی و درخواســتی ارائــه شــده، آن هــم بــا صــرف نظــر 
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 »Cloud« مشــترک 
اســت کــه می توانــد در طــول زنجیــره ی طراحــی، تأییــد و چــاپ قابــل دسترســی باشــد. 
گینــی را دانلــود کنــد کــه نمایــه یــک  در واقــع و از حیــث تئــوری، طــراح لیبــل می توانــد پال
مــدل چــاپ یــا چــاپ هــدف و نهایــی را در خــود نگــه مــی دارد و هنگامــی کــه رنگ هــای 
آن،  کنــار  در  اصــالح هشــدار می دهــد.  بــرای  فرآینــد می شــوند،  وارد  غیرقابــل چــاپ 
دوربیــن اســپکتروفتومتری یــا طیف ســنج نــوری چــاپ کــه بــه آن اســتاندارد رنگــی نیــز 
ارجــاع داده شــده اســت، دقــت بازتولیــد رنــگ را بــه صــورت درون خطــی بررســی می کنــد و 
مقادیــر را در زمــان مناســب بــه »Cloud« گــزارش می دهــد. همزمــان بــا آن، مدیــر برنــدی 
 »Cloud«کــه در یــک دســتگاه تلفــن همــراه هوشــمند، کار را امضــا کــرده و بــه پلتفــرم امــن

دسترســی دارد، تأییدیــه بازتولیــِد دقیــق رنــگ را اعــالم می کنــد تــا کار ادامــه یابــد. 

تولیِد در لحظه
عــالوه بــر سیســتم مدیریــت رنــگ، داده هــای ماشــین آالت نیــز بــه خوبــی می تواننــد 

تعّین گــر چگونگــی کارکــرد رایانــش ابــری و پلتفرم هــای 
 69 اســتفاده  چرایــی  و  باشــند  آن  مصنوعــی  هــوش 
کــه موجــب  را  آن  از  کســب وکارهــای جهانــی  درصــد 
توضیــح  اســت،  شــده  امنیــت  درصــدی   94 افزایــش 
بالقــوه  طــور  بــه  چــاپ  صنعــت  در  ماشــین ها  دهنــد. 
صرفــًا  ایــن  و  می کننــد  تولیــد  را  زیــادی  داده هــای 
مختــص بــه چاپ هــای دیجیتــال نیســت و تجهیــزات 
آنالــوگ کــه توســط درایوهــای ســرور شــبکه دیجیتالــی 
هدایــت می شــوند را نیــز در بــر می گیــرد. ایــن در حالــی 
روی  بــر  شــده  نصــب  جانبــی  تجهیــزات  کــه  اســت 
حســگرهای  بازرســی،  دوربین هــای  ماننــد  ماشــین ها 
دارای  می تواننــد  هــم  دایکاتورهــا  یــا   UV المــپ 
در  اطالعــات  گذشــته،  در  باشــند.  ابــری  شــبکه ای 
سیســتم عامــل ماشــین ها ایزولــه نگــه داشــته می شــد، 
امــا حــاال صاحبــان تجهیــزات تکمیلــی و ماشــین آالت 
چــاپ بــرای ارســال ایــن داده هــا می تواننــد از یــک ســرور 
ابــری بهــره ببرنــد و بــا اســتفاده از آن اطالعــات حیاتــی 
ســرعت،  میانگیــن  دســتگاه،  کارکــرد  زمــان  مــورد  در 
زمــان بیــن تعویض هــا، تــوان مصرفــی المــپ و مــوارد 
کننــد. البتــه، بســیاری از ســازندگان  دیگــر را پــردازش 
چــاپ فلکســو هنــوز بــا کلــود کامپیتینــگ مشــکل دارنــد 
و در اســتفاده از آن مقاومــت می کننــد. ایــن در حالــی 
در  دوگانگــی  آن  از  اســتفاده  بــا  می تــوان  کــه  اســت 
تولیــد و فرآیندهــای مــوازی را کاهــش داد، داده هــای 
تولیــد را بــه داده هــای تولیــِد در لحظــه تبدیــل کــرد و 
ــا قابلیــت  ــر کیفیــت را ب برنامه ریــزی شــغلی و نظــارت ب
تــا باالتریــن ســطح  توزیــع اطالعــات در زمــان واقعــی 
ممکــن بهینــه ســاخت. البتــه نبایــد منکــر آن شــد کــه 
رایانــش ابــری مــا را بــا موانــع احتمالــی روبــه رو نمی کنــد. 
گاه فقــدان اســتانداردهای الزم و نبــود قابلیت همکاری 
ــری  ــش اب ــی بررایان ــات مبتن ــرای خدم ــده ب ــن ش تضمی
مختلــف  تأمین کننــدگان  محصورشــدن  بــه  می توانــد 
بیانجامــد و تالش هــا بــرای ارتقــاء جریــان آزاد داده هــا 
را نافرجــام ســازد؛ گرچــه همیشــه بــرای هــر مانعــی یــک 

راه حــل وجــود دارد و فقــط بایــد آن را یافــت.  

ابرها گمشدهدر

اندی توامس
اکرشناس استراتژیک 
صنعت لیبل

رایاش ابری، یک انقالب 
فناوری است و معمارِی 
نوینی را در توسعه، 
استقرار، اجرا و ارائه 
خدمات به ارمغان آورده 
است. این مدل پردازشی 
و محاسباتی قرار است 
صنعت چاِپ لیبل و زنجیره 
تأمین آن را دگرگون کند
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پنیــر، یــک محصــول باســتانی اســت و تاریــخ آن بــه چندیــن 
از قدیــم  لبنــی  فــرآورده  ایــن  بــاز می گــردد.  قبــل  هــزار ســال 
یــک مــاده غذایــی ســالم، ســاده، لذیــذ و انــرژی زا در تمامــی 
کشــورها و عضــو اصلــی ســبد غذایــی هــر خانــواده بــوده اســت. 
گفتــه می شــود پنیرهــا تریپتوفــان دارنــد. مــاده ای کــه باعــث 
هورمــون  همــان  یعنــی  می شــود  بــدن  در  ســروتونین  تولیــد 
کلســیم،  از  بــر آن پنیرهــا منابــع غنــی  شــادی بخش. عــالوه 
پروتئیــن، فســفر، ویتامیــن A و B12 هســتند و ارزش غذایــی 
باالیــی دارنــد. جــدای از ایــن مزایــای کلــی، هــر پنیــر ویژگی هــای 
متمایزکننــده خــاص خــود را دارد. بــرای نمونــه پنیــر لبنــه آنــا از 
خانــواده پنیرهایــی اســت کــه از حیــث ارزش غذایــی، کاربــرد، 
کامــاًل  پنیرهــا  دیگــر  بــا  مصــرف،  بــازار  و  لیبــل  بســته بندی، 

متفــاوت اســت. 

ویژگی های محصول 
   بافتی نرم و عطر و طعمی خامه ای مانند دارد.

    نسبت به سایر پنیرهای خامه ای، پنیر سبک تری است. 
   از شــیر و خامــه پاســتوریزه، اســتارتر و نمــک تصفیه شــده 

کــی تولیــد شــده اســت. خورا
   انرژی آن 265.4 کالری است.

   8 گرم پروتئین دارد. 
   چربی آن با وجود خامه ای بودنش 23 گرم است. 

   1.5 گرم نمک و 2.6 گرم قند دارد.
  می تــوان آن را بــرای 75 روز در یخچــال و بــا 4 تــا 8 درجــه 

ســانتی گراد نگــه داشــت. 

کاربرد محصول 
   می توانــد بــا مــواد غذایــی دیگــر ماننــد عســل، 
صبحانــه  یــک  بــرای  تــازه  میوه هــای  و  گــردو 

سرشــار از پروتئیــن مناســب باشــد.
   بـــــــه خـــــاطــــــر کــــمــــــی نــــمــــــک، ســــبکــــــی و 
مالش پذیــری اش، بــرای تهیــه دســرهای پنیــری 

مناســب اســت.
نــان  یــا  کــر  کرا همــراه  بــه  را  آن  می توانیــد     
تســت بــه عنــوان یــک پیــش غــذا یــا میــان وعــده 

کنیــد. اســتفاده 
یــا  ســبزیجات  همــراه  بــه  را  آن  می توانیــد     
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 می دهد. 
   فرآیند تولیِد آن کوتاه و به صورت انبوه است. 

   با ایجاد ممانعت فیزیکی، محصول را سالم نگه می دارد.
و  مکانیکــی   - فیزیکــی  عوامــل  از  ناشــی  آســیب های  از     

می کنــد. جلوگیــری  محصــول  بــه  محیطــی  آالینده هــای 
    عطر، طعم و بو را حفظ می کند.

ــا افزایــش طــول عمــر، مــواد مغــذی موجــود در آن را ســالم     ب
نگــه مــی دارد.

معیارهای لیبل
   یک گفتمان قوی اقتصادی است. 

   بر گیرایی و جذابیت بسته بندی می افزاید.
    شــفاف، مقــاوم، واضــح، ثابــت و دارای قابلیت 

سفارشی ســازی است. 
کی و ایمن است.    دارای گرید خورا

   مانــع از آســیب آالینده هــای محیطــی، نــور و 
دمــا می شــود.

     استحکام باالیی دارد.
   مدافع اقتصاد سبز و قابل بازیافت است.

کمــک فنــاوری مجــدد وارد     ضایعــات آن بــا 
می شــود. تولیــد  چرخــه 

طراحی
   قدرت برند را به تصویر می کشد. 

   استراتژی بصری محصول را نشان می دهد.
   اعتمادسازی و ارتباط  سازی می کند.

ک شده است.    پرچم دار تمایز، اعتبار و کیفیت ادرا
   ساده، گیرا و جذاب است.

   حواس مشتری را تحت تأثیر قرار می دهد.  
   نمایانگر محصول درون بسته است.                                  

  عطر، بو و مزه ی محصول را تداعی می کند.
   محصول را در فروشگاه متمایز می کند.

مشتری مداری
   یـــک فـــرهنـــگ نـــوآورانـــه دارد. 

   قـــــدرت بازاریابـــــی خـــامـــــوش و وفــــادارسازی 
مصرف کننــــده بــه محصــول را دارد.

   باعث افـــــزایش رقـــابـــــت در بسته بنـــــدی بـــــا 
محوریــت صــادرات می شــود.

کپی برداری هــای  کاهــش چشــمگیر     باعــث 
ح محصــول می شــود. غیرقانونــی از طــر
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