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جنگ اوکراین و روسیه آغازگر عصری بود که می توان از نام عصر عدم قطعیت ها برای آن 
استفاده کرد. دوره ای که شاید بهتر باشد داده های قدیمی خود را کنار بگذاریم و خود را 
برای عصر جدیدی آماده کنیم که شناخت چندانی نسبت به آن نداریم. به عبارت ساده تر 
داده های سنتی پیشین همچون آرامش سیاسی یا ثبات امنیتی با لشکرکشی روسیه به 
اوکراین در کنار تحریکات و تحرکات ناتو موجب شده تا حتی اندیشه هایی نزدیک به آغاز 
جنگ جهانی سوم نیز به گوش برسد. مواردی که شاید در ماه ها یا سال های آینده بیشتر 
شبیه به شوخی باشد اما هم اکنون در ادبیات رایج بازارها در حال خودنمایی است. اینکه 

جنگ روسیه وارد یک فاز فرسایشی شود یا برای توقف مقطعی آن آماده باشیم، در 
اصل قضیه تغییر ایجاد نمی کند؛ یعنی دوره جدیدی از نااطمینانی ها آغاز شده 

که داده های سنتی ما را دستخوش تغییر قرار داده است. از این پس باید 
همه چیز را با عدم قطعیت ارزیابی کنیم حتی ساده ترین موارد سیاسی یا 
اقتصادی را. اینکه یک کشور مستقل به یک کشور مستقل دیگر حمله 
کند و تالش داشته باشد تا حکومت آن را تغییر داده و یک حکومت دست 
نشانده منصوب نماید، واقعیتی است که هم اکنون مشاهده می شود. اگرچه 

در سال های پیش بارها تکرار شده اما انتظار نداشتیم در شرق اروپا چنین 
مطلبی مشاهده شود. از سوی دیگر روسیه کشوری است که به این سادگی ها 

تحریم نخواهد شد مگر با هزینه بسیار؛ یعنی عقب نشینی ناتو و کشورهای غربی از 
مرزهای اوکراین و دست انداختن به ابزار تحریم برای روسیه جواب نمی دهد آن هم در 

شرایطی که روسیه را باید یکی از منابع اصلی نفت، گاز، آلومینیوم، گندم، ذرت، 
نیکل، دانه های روغنی و فوالد در جهان به شمار آورد. چنین کشوری اصاًل 
تحریم پذیر نیست، یعنی تحریم کردن آن از هزینه باالیی برخوردار است 

و سایر کشورهای جهان باید هزینه این تحریم را بپردازند. اینکه نفت خام 
به سادگی به باالتر از 1۰۰ دالر صعود کرد و تثبیت شد و حتی به صورت مقطعی رکورد 
14۰ دالری را لمس کرد و در برآورد ها از نفت 1۸۵ دالر هم صحبت می شود، واقعیتی 
است که هم اکنون باید به آن توجه داشت. این مطلب یعنی فاز نخست عدم قطعیت ها 

رشد قیمت در اغلب بازارها را به همراه دارد و این همه ماجرا نیست.

سویه های جدید کرونا
سویه های جدیدی از کرونا که از جهش های پیچیده ژنتیکی برخوردار شده و پنهان 

کار است در حال خودنمایی در اقصی نقاط جهان بوده و موجب شد پس از دو 
سال برای اولین بار بندر شانگهای قرنطینه شود. اینکه یکی از مهمترین نقاط 

جهان را قرنطینه کنیم، اثر بزرگی بر تقاضا به جای می گذارد که به وضوح شاهد هستیم 
که چنین مطلبی به عدم رشد قیمت ها حتی بعضاً سرکوب نرخ منجر شد. از سوی 
دیگر تغییر در سیاست های دولت چین و فاصله گرفتن از سرمایه گذاری های گسترده 
در زیرساخت ها و رشد اقتصادی برجسته نکته مهمی است که از عدم رشد جدی تقاضا 
حمایت می کند. این که دولت چین مدیریت تورم را به رشد اقتصادی ترجیح داده مطلبی 
است که یک استثنا در جهان به شمار می رود آن هم در شرایطی که گویی چین تمایلی به 

بازسازی های گسترده اقتصادی پس از کرونا ندارد.
در کنار این موارد تمایل دولت آمریکا به سیاست های 
خروجی  تورم  مدیریت  جهت  به  انقباضی 
سیاست های  داشت.  خواهد  دوگانه ای 
انبساطی پیشین به قدری گسترده بوده که 
مدیریت بازار با تعدیل تورم به سادگی در 
دسترس نخواهد بود. خروجی این مطلب 
این است که به احتمال قوی ادامه روزهای 
ذهن  از  دور  آن  افزایش  حتی  و  باال  تورم 
قیمت  بر  بزرگی  اثر  و همین مطلب  نیست 
به عبارت  گذاشت.  خواهد  برجای  مصرف کننده 
ساده تر وزن باالی تقاضا ادامه داشته و برای کوتاه مدت 
چندان هم نمی توان انتظار عقب گرد نرخ را در 
نظر گرفت. نکته دیگر آن که ابزارهای کاهنده 
تورم بیش از چیزی که انتظار داریم به رکود 
منتهی می شود و این واقعیت بر کشورهای 
تولیدکننده مواد خام مخصوصاً نفت و مواد معدنی 
اثر مستقیم بر جای می گذارد. به عبارت ساده تر اگر با تغییر 
در سیاست های پولی و مالی، روند عمومی نرخ به سمت 
کاهش متمایل شود، ضربه بزرگی به برخی کشورهای 
تولیدکننده مواد پایه وارد خواهد شد که درآمد آنها را 
در مقایسه با هزینه ها محدود می کند. این مطلب مهم 
می تواند ریسک پیشروی نارضایتی های اجتماعی را 
در بر داشته باشد اما اوضاع پیچیده تر از این موارد 

است.

تورم باال و مواد غذایی گران قیمت
فعلی،  غذایی  مواد  باالی  قیمت های  در 
امن  تامین  امکان  کشورها  از  بسیاری 
در  را  خود  مردم  برای  نیاز  مورد  خوراک 
آرامی  به  مطلب  همین  ندارند.  اختیار 

سیگنال ناآرامی های اجتماعی را در بر دارد. 
و  درآمد  از  که  عربی  کشورهای  برخی  شاید 

سطح تکنولوژی باالیی برخوردار نیستند متضررین 
اصلی این جریان باشند، اگرچه برخی دیگر از کشورها 

داشتن  اختیار  در  بین  این  در  می شوند.  منتفع 
از  کشورها  تفکیک  فاکتور  مهمترین  نفت 
صادرات  رقم  باالترین  به  عراق  است.  هم 

ماهانه خود یعنی 11 میلیارد دالر دست یافت 
منتفع  فعلی  وضعیت  از  نیز  نفت خیز  عربی  کشورهای  و 

غذایی  مواد  بهای  رشد  تنها  کشورها  سایر  اما  می شوند 
این  کرد.  خواهند  تحمل  را  تورم  افزایش  و  اولیه  مواد  و 
داشت  خواهد  همراه  به  را  پیچیده ای  وضعیت  دوگانگی 
که احتماالً دشوارتر خواهد شد. این که کشوری همچون 
نتوانسته به یک تیم مدیریتی دست پیدا  عراق هنوز 
کند، نشان دهنده رخدادها و تنش های سیاسی مهم 

بین  صلح  دورنمای  برای  نمی توان  همچنین  است 
یمن و عربستان چشم انداز جذابی را ترسیم 

کرد. این موارد به عدم قطعیت های بزرگتری منتهی خواهد شد.

دورنمای شکننده اوضاع و احتمال قیمت های باالی مواد 
اولیه

بازهم  شرقی  اروپای  در  تنش  سطح  کاهش  وجود  با  حتی 
نمی توان به تعدیل قیمت ها خوشبین بود، زیرا فرصت های مهمی 
در حوزه تولید فلزات و محصوالت کشاورزی در فرآیندهای کاشت، 
داشت و برداشت همچنین تأمین مواد اولیه، فرآوری، تعمیر و نگهداری 
واحدهای صنعتی از دست رفته است؛ بنابراین بخشی از عرضه خواه یا ناخواه 
از بازار حذف می شود. نکته دیگر آن که تحریم های روسیه هیچگاه 
به صورت کامل برداشته نخواهد شد، حتی تحریم های پیشین 
نیز عمیق تر می شود. این موارد به معنی آن است که یک ابهام 
در دورنمای بازارها باقی می ماند، پس سیگنال های مهمی از ضعف 
به  موارد  این  گرفت. خروجی  نظر  در  باید  را  فزاینده  تقاضای  برابر  در  عرضه 

احتمال قوی باال ماندن قیمت ها و استمرار برتری تقاضا بر عرضه است. 
حتی در کوتاه مدت تغییر در سیاست های پولی و مالی آمریکا اثرگذار نیست 
اما در میان مدت باید منتظر اثرات جدی آن باشیم، زیرا تغییر رویکرد آمریکا 
انتظاری  رکود  این  اگر  دارد. حال  به همراه  دنیا  برای  را  ناخواسته  رکودی 
بیشتر  باید منتظر وخامت  اقتصادی همراه شود  با رخدادهای غیرمنتظره 
اوضاع باشیم، آن هم در شرایطی که پس از هر دوره رونق یک دوره رکود 
بنابراین  است،  نرسیده  پایان  به  ما  انتظاری  رونق  اما هنوز  دارد  وجود 

قیمت های باالی فعلی بازهم فازتولید را آزار خواهد داد.
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داشته  پیش رو  سال  و   14۰۰ سال  درباره  مختصر  توضیحی  بخواهیم  اگر 
باشیم، به نظر می رسد سال 14۰۰ سالی پیچیده بود؛ شاید بهترین عبارتی 
که بتوان برای آن به کار برد، همین پیچیدگی باشد و شاید مهم ترین مولفه 
آن هم در حوزه مواد اولیه ، این نکته بود که ما در سال گذشته و در این چند 
روز آتی تا پایان سال که پایه کارمان نفت است، نفت منفی ۵، 6 دالری را 

مشاهده کردیم و حاال هم صحبت از نفت 13۰ دالري است.
به عبارت ساده تر؛ در حوزه کاری خود و دقیق تر در حوزه خرید مواد اولیه، 
چالش هایی را که در سال 14۰۰ با آن روبه رو بودیم از این جنس بود که 
واقعاً شرایط پیچیده ای حاکم بوده و بسیار اهمیت داشت که بتوانیم بسیار 

سریع به اتفاقات پیرامون خود واکنش نشان دهیم. 
داشته  نگاهی  اقتصادی  یا  سیاسی  حوزه  مانند  هم  دیگر  حوزه های  به  اگر 
باشیم؛ بسیاری از مولفه ها، پیچیده شده بود و شاید در بیشتر مواقع قابلیت 
پیش بینی را از ما دریغ کرده بود. اما به شخصه حس می کنم که سال 14۰1 
از جهت پیش بینی پذیر بودن رخدادها، اوضاع بهتر باشد و شاید بتوان شرایط 
را مشخص تر مشاهده کرد. در سال 14۰1 احساس می شود حداقل در اقتصاد 
ایران، مولفه های اقتصادی به سمت شفافیت و واقعی تر شدن حرکت  کنند. 
این نکته به معنی آن است که چالش بعدی ما احتماال این مطلب باشد که 
بخشی از مزیت های نسبی که در سال گذشته داشتیم را در اختیار نداشته 
باشیم، بنابراین تمرکز باید بر بهره وری بیشتر باشد. نکته بسیار مهمی که از 

قبل به آن فکر کرده بودیم. 
ایده ای که امروز مطرح می شود، ایده ای است که سال ها در طب پالستیک 
روی آن تمرکز کرده ایم. در الیه استراتژیک توسعه طب  پالستیک همیشه 
سوالی مطرح بود؛ این که قابلیت تداوم پیشرفت طب پالستیک در سال های 
گذشته )با 4۰ ، ۵۰ و 1۰۰ درصد در فروش و...( تا کجاست؟ و تا چند سال 
امکان ادامه پیشرفت  داریم؟ حاال اندازه بازه ، شرایط، امکانات تولید، امکانات 
فنی و... همه مورد بحث و سوال است اما موضوعی که درحال حاضر در دنیا 

بسیار مورد بحث است، مزیت های اکوسیستمی طب پالستیک است.
منافع  که  باشد  این  پالستیک،  طب  اکوسیستم  ایجاد  مزیت  اولین  شاید 
مشترک در آن تعریف شده است. در واقع می توان گفت تعبیر رقبا در این 
منافع  رقبا  با  اکوسیستم،  این  در  دیگر  به عبارت  می شود.  پررنگ تر  حالت 
است  این  دیدگاهمان  و  می کنیم  رشد  یکدیگر  با  و  شده  ایجاد  مشترک 
در  هستیم.  »همه«  این  از  جزئی  ما  ما، چون  منافع  یعنی  همه  منافع  که 
واقع اکوسیستم طب پالستیک در حال تبدیل شدن به آن »همه« است و 
مدل بازی را طوری چیده ایم که منافع کلی همگرا باشد و همزمان با حفظ 
استقالل، رقابت، کنترل و همه آن شرط هایی که یک اکوسیستم آزاد دارد، 
پیش برویم. به طور مثال، اگر شما طبیعت را در نظر بگیرید، در آن شکار 
همیشه  ولی  دارد،  وجود  اینها  همه  و...  دارد  وجود  بی رحمی  دارد،  وجود 
اکولوژی همچون جنگل در حال رشد است و تالش می کند تا باقی بماند، در 

این اکولوژی منافع کلی هم با هم همگرا هستند. 
در گذشته اکولوژی  بسیاری از شرکت ها در رقابت، مانند شکار و شکارچی 
از منابع مثل  بیشتری  بر سر جذب مقدار  با رقیب  این صورت که  به  بود. 
بعضاً  مواردی  در  می کردیم.  رقابت  مشتری  و  انسانی  سرمایه  تکنولوژی، 
نیروی کار از شرکت دیگر جذب می شد یا رقیب از ما نیرو جذب می کرد. 
یکی از اجزای مهم این نوع رقابت، سرمایه انسانی و تکنولوژی بود؛ به عبارت 
ساده تر، تکنولوژی به این صورت بود که مثاًل برخی از تأمین کنندگان نزد 
رقبای ما می رفتند و رقبا و مشتریانمان به آنها سفارش می دادند. و همواره 
شرکت ها بر سر این منابع، در حال رقابت با یکدیگر بودند. در دیدگاه جدید 
که از سه تا چهار سال پیش بنیان گذاری شده و به بلوغ هم رسیده، رقبا 
از منابع ما محسوب می شوند. به عبارت دیگر، امروز یک  خودشان قسمتی 
اِلمان )مؤلفه( از پیشرفت  ما در واقع خود رقبا هستند که ما این کار را با 
کمک آقای مهندس نادعلیان در پروژه تولید بدون کارخانه شروع کرده ایم. 

ما امروز در حال خرید کاال از بسیاری کارخانه ها که قباًل رقبای ما بودند، 
هستیم و کاالیشان را هم به فروش می رسانیم. در واقع آنها کاالیشان را با 
برند ما تولید می کنند، ما بسته بندی می کنیم و به فروش می رسانیم. یعنی 
کارخانه هایی که سال ها با آنها رقابت می کردیم، همگی  امروز به نوعی جزء 
منابع ما محسوب می شوند. این کار پایه ریزی شده و ان شاءاهلل که با سرعت 

بیشتری هم ادامه پیدا کند.
در این کانسپت جدید )تعریف اجرایی و ذهنی( به جای اینکه یک شرکت 
بازار( باشد )که در واقع  همچون طب پالستیک شیر جنگل )رهبر و لیدر 
طب پالستیک این گونه بود و سهم زیادی از بازار را در بین رقبا داشت(، به 
خود اکوسیستم یا جنگل تبدیل شده ایم. به عبارتی، ما دیگر شیر جنگل یا 
سلطان اکوسیستم نیستیم، ما خود آن جنگل یا اکوسیستم هستیم که در 
داخل آن شیر وجود دارد، شکار و شکارچی دارد، همه آن اجزا و منابع دارند 
و... و حاال یک پلتفرم ، بستر و یک اکوسیستم شده ایم. یعنی از یک کسب 
و کار به یک فرهنگ تبدیل شده ایم. از یک فرهنگ به یک اکوسیستم برای 

رشد سایر اجزای آن اکوسیستم بدل گشته ایم.
برای این اکوسیستم دو قاعده کلی تعریف کردیم که برگرفته از قواعد خود 
طبیعت است، مانند نظریه داروین و نظریه های دیگر که دو قاعده کلی دارند: 
اصل اول ایجاد زیرساخت رشد برابر برای همه اجزای اکوسیستم است؛ یعنی 
ورود برای همه آزاد است. به این معنی که ما از هر ایده جدید، رقیب جدید و 
از هر محصول جدید به عنوان یک ورودی به این اکوسیستم حمایت می کنیم 

و به طور برابر آنها را می پذیریم. 
اصل دوم هم این است که در اکوسیستم های واقعی، قوی باقی  می ماند و 
ضعیف حذف می شود. این اصلی است که سال هاست در شرکت های مختلف 
همچون طب پالستیک وجود دارد و از حاال به بعد مدام پررنگ تر می شود. 
به عبارت ساده تر، در اغلب اکوسیستم ها آن ها که ضعیف تر هستند )مثل آن 
حیوان ضعیف تر که توسط شکارچی شکار می شود(، حذف می شوند و آنهایی 
که قوی تر هستند، پیشرفت می کنند. برای رقبا هم همین طور است؛ رقبای 
ضعیف تر که قواعد بازی را رعایت نمی کنند )در محصوالتشان از مواد بازیافتی 
استفاده کرده یا شفاف کار نمی کنند(، خود به خود در این اکوسیستم حذف 
می شوند و آنهایی که صادقانه کار می کنند، مورد حمایت ما قرار می گیرند 
و قوی تر می شوند. همین طور در مورد مشتریانمان؛ مشتریانی که ضعیف تر 
هستند قطعاً در بازار حذف می شوند و آنهایی که بهتر و قوی تر کار می کنند 

را حمایت می کنیم تا پیشرفت کنند. 
این دو قاعده کلی اکوسیستم طب پالستیک که ورود برای همه آزاد است 
و قوی باقی می ماند و ضعیف حذف می شود، به نوعی ایده اصلی ما در این 

اکوسیستم است که در طبیعت هم وجود دارد. 
مثلث اکوسیستم کسب و کار ما در طب پالستیک سه راس یا سه ضلع دارد 
که یکی همکارانمان، یکی مشتریانمان و دیگری هم رقبایمان هستند که 

راجع به آنها صحبت کردیم. 
منفعت  و شاید خروجی  این طرح برای ما این است که سه مورد در آن امکان 
ظهور پیدا می کند که یکی از آنها بحث پایداری است. در علوم زیستی آمده 
که اگر حیوانی را از جایی به جای دیگر انتقال دهید، شرایط اکوسیستم تغییر 
می کند. به عبارتی ذات اکوسیستم این گونه است که به پایداری می رسد. به 
این معنی که آنقدر در آن تحول ایجاد می شود و به قدری ضعیف ها حذف و 
قوی ها رشد می کنند که به یک پایداری می رسد و خود اکوسیستم تضمین 
یک  به عنوان  زمین  کره  رفتن  بین  از  برای  شما  که  مفهوم  این  به  است. 
اکوسیستم نگرانی ندارید، شاید انسان ها از بین بروند و منقرض شوند و یا 
حیوانی منقرض شود ولی آن اکوسیستم پایدار می ماند، زیرا ذاتش این گونه 
است. این ذات بر مبنای قانونی کار می کند که ضعیف حذف می شود، قوی 

می ماند و این باعث می شود تا خود تضمین پایداری اش شود. 
شدن  بزرگ  چالش   کردم،  اشاره  آن  به  نیز  گذشته  در  که  دیگری  نکته  

چالش های سال 1400 از جنس نگرانی هایی بود که بیشتر بر بهای مواد اولیه و تأمین آن تمرکز داشت. اما برای سال 1401 گروه صنعتی طب 
پالستیک خود را برای موفقیت های جدیدی آماده می کند که رهگیری آن را می توان به وضوح در ادبیات مهندس عرفان ترکمان از مدیران جوان 

و پرانرژی این گروه صنعتی مشاهده کرد. این صحبت ها را بدون کم و کاست نقل می کنیم: 
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در حوزه منابع انسانی  مدرسه طب پالستیک به وجود آمد و 
در تالش هستیم تا روی منابع انسانی سال های آینده مان 
مشکل  آینده  سال  که  برسیم  قوامی  یک  به  و  کنیم  کار 
انسانی  منابع  برند  ارتقای  باشیم.  نداشته  انسانی  منابع 
شرکت در شاهرود و تهران نیز به حوزه منابع انسانی کمک 
می کند. نفوذ در بازار به واسطه کانال های فروش مدرن هم 
سال های  برای  برندمان  و  اعتبار  از  تا  است  این  در جهت 

آینده پیش خور نکنیم. 
به  ان شاءاهلل  تا  هستیم  این  به دنبال  پالستیک  در طب  ما 
همدیگر  با  اجزاء  همه  و  افراد  همه  که  برسیم  پلتفرمی 
مالی کوتاه مدت  اکثر مواقع منافع  پیشرفت کنند و شاید 
و  مالی  منافع  هم  قطعًا  بلندمدت  در  اما  نباشیم  شاهد  را 
اعتبار  برندمان  نهایتًا  و  داشت  خواهیم  معنوی  منافع  هم 
که  برسیم  روزی  به  امیدوارم  می کند.  پیدا  بیشتری 
تبدیل شود که در حال چیدن  پلتفرمی  به  طب پالستیک 
کاری شان  حوزه  در  بتوانند  افراد  همه  و  هستیم،  ایده اش 
در این پلتفرم پیشرفت کنند. در نهایت امیدوارم به  روزی 
برسیم که در ایران تعداد زیادی شرکت قوِی رقیِب خوب 
یکبار  ظروف  حوزه  در  ایران  برند  قطعًا  و  باشیم  داشته 
مصرف، پالستیک و صنایع دیگری که در آن وارد شده ایم 
مثل کودک و مادر و لوازم خانگی ارتقا پیدا خواهد کرد. با 
این  به  با ورود  ایران کم شده و  از  پلتفرم ها مهاجرت   این 
به  و  بتوانند رشد و پیشرفت کنند  پلتفرم طب پالستیک، 
و  دارند  را  آن  توانایی  و  استحقاق  که  برسند  چیزی  آن 

ان شاءاهلل همه با هم از این حوزه منتفع شویم. 

طب پالستیک و به تبع سخت ترشدن کنترل آن است. به عبارتی دیگر؛ اگر 
بخواهیم در تمام اجزای شرکت به طور ریز ، موردی و با جزئیات وارد شویم، 
امکان پذیر نیست، اما در این اکوسیستم، مجموعه به خودگردانی می رسد و 
اجزای اکوسیستم خودشان را اداره می کنند، دقیقاً مانند جنگل و طبیعت. 

این هم دومین نکته ای است که در این اکوسیستم به آن می رسیم. 
سوم نوآوری است؛ در اکوسیستم تعریف شده در طب پالستیک نوآوری هایی 

که خوب هستند می مانند و ایده هایی که خوب نیستند از بین می روند.
همان طور که گفتم آن اجزای اکوسیستم که سابقاً تهدید محسوب می شدند، 
ایده، خود تضمین پایداری طب پالستیک هستند.  )مثل رقبای ما( در این 
به این صورت که اگر زمانی، در جایی  اشتباهی داشته باشیم، رقیب ما که 
منافع اش با ما گره خورده، عماًل ضامن پایداری ما در بازار می شود. به این 
طریق که خود به دنبال این خواهد بود تا آن اشتباه را اصالح کند. یا همکاران 
که ممکن است  جایی تهدید باشند، یا در بخش های مختلف در سیستم فساد 
وجود داشته باشد، در این روش به نوعی انسان ها برای خودشان کار می کنند 
و خودشان به طور خودگردان عوامل کنترلی ما در این سیستم می شوند و 

ضامن نوآوری، خودگردانی و پایداری کسب و کار ما خواهند بود. 
پذیراي  پالستیک  طب  در  ما  نوآوری،  برای  شدم،  متذکر  که  همان طور 
ایده هایی  داروین،  برگشت  نظریه  و مطابق همان  ایده های مختلف هستیم 
که بهتر باشند را حمایت می کنیم. صرفا قرار نیست ما نوآور باشیم، ممکن 
است نوآوری توسط رقیب ما انجام شود و ما روی یک نوآوری  که رقیب مان 
ایجاد کرده، سرمایه گذاری کرده و از آن حمایت کنیم و ایده اش را گسترش 
دهیم تا باعث ایجاد یک نوآوری در این اکوسیستم شود. حتي می تواند این 
نوآوري از سوي همکاران و مشتریان ما باشد، یا هر یک از اجزایی که در این 

اکوسیستم تعریف شده است. 
ما در اکوسیستم خود، شجاعانه به افراد و ایده هایشان چندین برابر فرصت 
تحقق و شکوفایی می دهیم نهایتاً افراد خالق تر و ایده های بهتر باقی مانده و 
ضعیف ها حذف می شوند. این هم چیزی نیست که ما روی آن کنترل داشته 
باشیم، این خود اکوسیستم است که به صورت خودگردان این اتفاق را رقم 
می زند. به عبارتی دیگر، در طب پالستیک اگر ما اشتباهی انجام دهیم، اشتباه 
خودمان  اعمال  نتیجه  اکوسیستم  این  در  نیست.  طب پالستیک  برای  تنها 
را خودمان مشاهده می کنیم؛ عماًل خود آن همکارمان که اشتباه می کند، 
یا  و  رقبایمان  یا  باشند  همکارانمان  نمي کند  فرقي  ؛  مي بیند  را  نتیجه اش 

مشتریانمان. 
همان طور که عنوان شد؛ مشتریانمان، رقبا و همه همکاران، سفیر ما در حفظ 
نظم و قوانین شرکتی خواهند بود و این ساختار، این امکان را می  دهد تا ما 

بتوانیم شرکت را در ابعاد بزرگ تر، به راحتی کنترل کنیم. 
با  را  کوچکی  واحدهای  ما  که  بودند  کرده  اشاره  نکته  این  به  نیز  دوستان 
را  انسان ها  و  کنیم  ایجاد  کوچک  تجاری(  )واحدهای  بیزینس یونیت های 
به نوعی  ما  این صورت که  به  بیزینس یونیت های کوچک کنیم.  مسئول آن 
شکلی  به  کسی  هر  و  دارد  بیزینس یونیت  زیادی  تعداد  که  داریم  شرکتی 
نتیجه  از  اجزاء  همه  که  ساختارهایی  است.  خودش  بیزینس یونیت  مدیر 
ایجاد  از گذشته در طب پالستیک  بهره مند می شوند. ساختارهایی که  کل، 
فروش  پلتفرم  سود،  در  مشارکت  عملکرد،  ارزیابی  ساختار  مانند  کرده ایم، 
محصول رقبا و ساختارهایی که به صورت خودگردان به شرکت کمک می کند 

تا پیش برود. 
در حوزه منابع تکنولوژیک هم ما کارهای مثبتی را انجام داده ایم که می توان 
برد.  نام  فنی   دانش  بومی سازی  و  نوسازی  خطوط  روی  سرمایه گذاری  از 
هم اکنون نیز ویراتک که در حال سرمایه گذاری روی آن هستیم، به ما کمک 
می کند تا از منابع تکنولوژی فردا؛ امروز پیش خور نکنیم. به عبارت دقیق تر 
در آینده ماشین آالت مان به جایی نرسد که دیگر توان آن نوآوری را نداشته 

باشند.
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بازارهایجهانی
درالتهاب
پذیرشرشدنرخ

کاستارباکس
شو


لیاردعدد

هبازار7می
ب

نیکبارمصرف
لیوا

استارباکس از طرح های جدیدی برای حذف فنجان های یکبار مصرف و تشویق به استفاده از 

لیوان های قابل استفاده مجدد پرده برداری می کند.

استارباکس به عنوان بزرگ ترین کافی شاپ زنجیره ای در جهان از آخرین گام های خود 

که برای کاهش استفاده از لیوان یکبارمصرف برداشته است، رونمایی کرد. تا پایان سال 

آینده میالدی، مشتریان استارباکس می توانند از لیوان های قابل استفاده مجدد شخصی 

خود برای سفارش های بعدی نوشیدنی خود در ایاالت متحده و کانادا استفاده کنند.
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جهانی  دورریز  و  ضایعات  2۰درصد  یکبارمصرف  لیوان   استارباکس؛  گزارش  به 
این شرکت را تشکیل می دهد، اما این شرکت برای تغییر به انواع لیوان های قابل 
هفته گذشته  که  هنگامی  است.  مواجه شده  چالشی سخت  با  مجدد،  استفاده 
استارباکس دفتر مرکزی خود را در سیاتل پس از تعطیالت آخر هفته بازگشایی 
کرد، نیروی کار بازگشته متوجه شد که ظروف کاغذی یکبارمصرف و فنجان های 
پالستیکی زنجیره قهوه با گزینه های قابل استفاده مجدد جایگزین شده است. 
این تغییری است که این شرکت تالش دارد تا در بقیه کافه های خود در سراسر 
جهان که هر سال حدود 7 میلیارد لیوان، مصرف دارند ایجاد کند. استارباکس 
پیش از برگزاری مجمع ساالنه سهامداران خود، از آخرین اقداماتش برای کاهش 
استفاده از لیوان یکبار مصرف خود رونمایی کرد که شامل بیش از 2۰ آزمایش 
در هشت بازار جهت کشف بهترین راه ها برای حذف فنجان یکبار مصرف است. 
تا پایان سال آینده، مشتریان استارباکس می توانند برای هر سفارش در ایاالت 
متحده و کانادا از لیوان های قابل استفاده مجدد شخصی خود استفاده کنند. این 

شامل همه سفارش هایی خواهد شد که در حال حاضر مستثنا هستند.
آملیا لندر، معاون استارباکس گفت: »ما در حال انجام آزمایش های زیادی هستیم 
تا بفهمیم که چگونه این روش برای مشتریان ما راحت تر و از نظر عملیاتی برای 
شرکای ما دوستانه است«. رئیس بخش نوآوری محصول در مصاحبه ای گفت: 
از  ناشی  کربن  انتشار  و  ضایعات  کاهش  برای  گسترده تری  هدف  شرکت  این 
فعالیت های مستقیم تا سال 2۰3۰ داشته، زیرا قصد دارد روزی در طبقه بندی 
استارباکس  تا سال 2۰2۵،  و  نامیده شود  مثبت«  »منابع  تولیدکننده  به عنوان 
می خواهد همه به لیوان های قابل استفاده مجدد که توسط شرکت ارائه شده یا 

آن هایی که مشتریان از خانه می آورند، دسترسی آسان داشته باشند.
درب های  و  لیوان ها  استارباکس،  پایداری  ارشد  مدیر  کوبوری،  مایکل  گفته  به 
تشکیل  را  شرکت  این  بسته بندی  زباله های  از  4۰درصد  آن ها  یکبارمصرف 
می دهند. او گفت: »فنجان 2۰درصد از ردپای زباله ما در سطح جهان را تشکیل 
می دهد، اما کنار گذاشتن آن بیشتر یک نماد است.« این نماد استارباکس در 
سراسر جهان خواهد بود و اگر ما بتوانیم لیوان یکبارمصرف، این نماد زباله را با 
انواع قابل استفاده مجدد جایگزین کنیم، طرز فکر مردم را کاماًل تغییر خواهیم 
داد. در استارباکس، ما واقعاً می توانیم الگو قرار بگیریم همچنین کل صنعت را 
تغییر دهیم. بازار جهانی محصوالت پتروشیمیایی در یک پیچیدگی عجیب قرار 
گرفته است. از یک سو رشد بهای نفت خام و پیش بینی های عجیب و غریب از 
قیمت ها  دورنمای  برای  را  مشکوکی  انتظاری  آینده  نرخ،  افزایش  این  استمرار 
ترسیم می کند و گویی راهی جز افزایش نرخ باقی نمانده است. این مطلب اگرچه 
رهگیری  قابل  خود  بنیادین  مسیر  از  قیمت ها  تحلیلی  دورنمای  در  وضوح  به 
پذیرش  که  یافته  افزایش  به قدری  کاالها  برخی  برای  فعلی  نرخ های  اما  است 
خریداران  و  تجار  برای  هم  چندان  نرخ  بیشتر  افزایش  مخصوصاً  قیمت ها  این 
کار ساده ای نیست. این که بهای نفتا در حول و حوش رکورد تاریخی خود قرار 
دارد، به معنی آن است که بازارها از یک سو افزایش قیمت ها را پذیرفته، از سوی 
دیگر بدبینی به افت نرخ را هم در نظر می گیرند. این مطلب به معنی آن است 
ایجاد شده  نرخ  قیمت ها در پیش بینی دورنمای  بنیادین  از رشد  که دوگانه ای 
اما بدبینی به عدم افزایش بهای محصوالت پتروشیمی و مواد اولیه آنها در فاز 

انتظاری خودنمایی می کند. 
به عبارت ساده تر قیمت های باالی فعلی به کاهش گام به گام تقاضا منتهی شده 
اما این افت خرید به قدری نیست که بتوان آینده بازارها را کاهشی ارزیابی کرد. 
به عبارتي دیگر می توان گفت که بازارها واقعیت رشد قیمت ها را درک کرده اند 
اما این افزایش نرخ را باور نمی کنند. اگر روند صعودی بهای نفت هرچند مقطعی، 
و  ندارد  بین المللی آن وجود  ابعاد  بازار در  اهالی  برای  بهانه ای  یابد دیگر  ادامه 
با توجه به  نهایتاً مجبور خواهند بود به رشد قیمت ها تمکین کنند.  خریداران 
تجربیات پیشین، گذر از فاز ابهام فعلی به معنی افزایش شدید قیمت ها خواهد 
بود و انتظار داریم بازار با رشد نرخ سریع جهانی همراه شود. این مطلب را در 

گزارش های بعدی دقیق تر ارزیابی خواهیم کرد.

کنار گذاشتن لیوان یکبارمصرف؛ دور یا نزدیک؟
برای  تاکنون  یکبارمصرف  لیوان های  گذاشتن  کنار  به  مشتریان  واداشتن  اما 
استارباکس دشوار حتی ناممکن بوده است. استارباکس قباًل در سال 2۰۰۸ هدفی 
را تعیین کرده بود که تا سال 2۰1۵ یک چهارم مصرف کنندگان از لیوان های قابل 

استفاده مجدد استفاده کنند، اما این شرکت از این معیار فاصله گرفت.
لندرز، از مدیران استارباکس گفت: »آنچه ما از تحقیقات مصرف کننده خود آموختیم 
این است که حتی سرسخت ترین قهرمانان پایداری واقعاً ادعا نمی کنند که یک لیوان 

قابل استفاده مجدد را با خود حمل می کنند.
استارباکس از دهه 19۸۰ برای هر سفارش برای یک فنجان یا لیوان شخصی 1۰ 
سنت تخفیف ارائه کرده است، اما تعداد کمی از مشتریان از این پیشنهاد استقبال 
می کنند. امسال، این شرکت آزمایش های مختلفی را در سراسر ایاالت متحده انجام 
مختلف  مالی  بازدارنده  عوامل  و  مشوق ها  به  قهوه نوش ها  ببیند چگونه  تا  می دهد 
واکنش نشان می دهند، مانند هزینه 1۰ سنت برای فنجان های یکبارمصرف و ۵۰ 

سنت تخفیف برای یک لیوان قابل استفاده مجدد.
استارباکس همچنین در حال برنامه ریزی برای آزمایش ایستگاه های شست وشوی 
فنجان های جدید در کافه های اوهایو، هاوایی و محوطه دانشگاه ایالتی آریزوناست. 
مشتریان می توانند قبل از سفارش نوشیدنی، لیوان های شخصی خود را تمیز کنند. 
به این ترتیب که تمیزی فنجان توسط باریستا )پیشخدمت کافی شاپ یا قهوه چی( 
قابل  پالستیکی  لیوان  می دارید.  نگه  خود  را  ظرف  درب  شما  و  می شود  بررسی 
استفاده مجدد که قبال مورد استفاده قرار گرفته، در یک لیوان سرامیکی قرار می 
گیرد. نوشیدنی مورد نظر در آن ریخته می شود و شما می توانید در زمان تحویل، 
فنجان خود را بردارید، درب آن را ببندید و سفارش تمام است! به عالوه شما می 
توانید با یکبار خرید از فنجان ها یا لیوان های استارباکس با هر جنسی که مد نظر 

شماست بارها و بارها استفاده کنید. 
همچنین این شرکت در حال آزمایش برنامه های قرض گرفتن یک فنجان در ژاپن، 
سنگاپور و لندن است. لیوان های قابل استفاده مجدد برای بازگرداندن به فروشگاه ها 
سایر  توسط  مجدد  استفاده  و  تمیزکردن حرفه ای  برای  که همچنین  تعیین شده 
مشتریان طراحی شده اند. این شرکت قباًل این برنامه را در سیاتل آزمایش کرده 
بود، جایی که مشتریان برای هر فنجان مبلغی را واریز می کردند و پس از بازگرداندن 

آن، 1 دالر خود را پس می گرفتند.
از  استفاده  تا سال 2۰2۵  که  است  متعهد شده  قباًل  استارباکس  کره جنوبی،  در 
جیجو  در  فروشگاه  چهار  کند.  متوقف  کامل  طور  به  را  مصرف  یکبار  فنجان های 
)Jeju از شهرهای کره جنوبی( و 12 مکان در سئول قباًل به حذف تمام فنجان 
های یکبار مصرف روی آورده اند. به گفته استارباکس، آزمایش های اولیه در جیجو 
حدود 2۰۰ هزار فنجان یکبار مصرف را از محل های دفن زباله در سه ماه اول حذف 
کرد. تعهدات استارباکس به دالیل اجتماعی، از جمله عدالت نژادی و تغییرات آب و 
هوایی ، این شرکت را در بین سرمایه گذارانی محبوب کرده است که هنگام انتخاب 
حال،  این  با  می گیرند.  نظر  در  را  شرکتی  و  اجتماعی  محیطی،  حاکمیت  سهام، 
سهام این شرکت طی 12 ماه گذشته 26 درصد سقوط کرده است، زیرا این شرکت 
مانند  اقتصاد  در  برجسته  های  قطعیت  عدم  و  می کند  مبارزه  باالتر  هزینه های  با 
درگیری در اوکراین، بر بازار تأثیر می گذارد. ارزش بازار استارباکس 91.1 میلیارد 
با در  استارباکس شرکت کافی شاپ های زنجیره ای آمریکایی است، که  دالر است. 
از 2۸ هزار و 21۸ شعبه در کشورهای مختلف،  اختیار داشتن شبکه گسترده ای 
استارباکس  شرکت  می شود.  محسوب  جهان  در  زنجیره ای  کافی شاپ  بزرگ ترین 
در سال 1971 توسط جری بالدوین، زو سیگل و گوردون بوکر تأسیس شد. دفتر 
مرکزی این شرکت در ساختمان استارباکس سنتر، در شهر سیاتل، ایالت واشنگتن 
مستقر است. عالوه بر انواع قهوه دم کردنی و اسپرسو، در کافی شاپ های استارباکس 
گونه ای  و  آماده  ساندویچ های  شیرینی،  بطری،  داخل  نوشیدنی های  انواع  چای، 
میلک شیک قهوه اختصاصی استارباکس با نام »فراپوچینو« نیز سرو می شود. ثابت 

بودن قیمت ها در فروشگاه های استارباکس یکی از قوانین این شرکت است.
 https://stories-starbucks-com :منبع
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اکنون زمان آن رسیده است که بپرسیم چه 
نوع روندها، اولویت ها و نوآوری های مخربی 

)تخریب خالق( را می توانیم انتظار داشته باشیم 
که سال 2022 به همراه داشته است. ما طیف 
وسیعی از صحبت ها را در سراسر صنعت در 

مورد موضوعاتی مانند پالستیک های زیستی، 
زباله های بسته بندی، اتوماسیون، قابلیت 

بازیافت، کاغذ و مقوا و موارد دیگر می شنویم.
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مواد جدید مبتنی بر زیست:
هاسو فون پوگرل، مدیر عامل بیوپالستیک اروپا

راه حل های  توسعه  در  قابل توجهی  پیشرفت  زیستی  پالستیک های  صنعت 
نهایت می توانند  در  است که  داشته  زیستی  و  تجدیدپذیر  بسته بندی پالستیکی 
کالس ثابت پالستیک های تجدیدناپذیر را جایگزین کنند. اتحادیه اروپا با بودجه 
طرح Horizon Europe خود و برنامه BBI JU و جانشین آن  CBE JU، شرکت 
حمایت  انتقال  این  از  محیطی،  زیست  ویژگی های  بر  مبتنی  اروپایی  مشترک 
و منجر  افزایش داده  را  بر زیست  فناوری های مبتنی  انتظار می رود  می کند، که 
به استقرار صنعتی آن شود. بیوپالستیک اروپا )EUBP( در چندین مورد از این 
است.   PRESERVE آنها  از  یکی  که  است  درگیر  پیشرو،  تحقیقاتی  پروژه های 
را که در حال حاضر در  مواد غذایی  بسته بندی  از  جاه طلبی است که 6۰ درصد 
بازار استفاده می شود با مواد بسته بندی نوآورانه مبتنی بر زیست جایگزین کرد که 
می توانند به محصوالت جدید تبدیل شوند. شرکای پروژه در حال توسعه چسب ها 
بازدارنده  خواص  به  تا  هستند  جابه جایی  قابل  پروتئین  بر  مبتنی  پوشش های  و 
مورد نظر مواد PLA )اسیدهای پلی الکتیک( و PHA )پلی هیدروکسی آلکانوات ها( 
برای بسته بندی مواد غذایی دست یابند. یک کارخانه آزمایشی بازیافت برای نشان 
دادن قابلیت زیست فناوری جدید الیه الیه سازی و فناوری طبقه بندی ویژگی ها از 
طریق هوش مصنوعی و فوتونی پیشرفته ساخته خواهد شد. سپس مواد بازیابی 
ثانویه برای کاربردهای غیرغذایی مانند منسوجات، مواد  شده به عنوان مواد خام 
که همگی  مراقبت شخصی،  و محصوالت  بادوام  مجدد  استفاده  قابل  بسته بندی 

دارای کمتر از 1۵ درصد مواد اولیه زیستی بکر هستند، استفاده خواهند شد.

مقابله با زباله های پالستیکی:
ساندر دیفرویت، رئیس اقتصاد پالستیک جدید، بنیاد الن مک آرتور

و  بسته بندی  محصوالت،  مجدد  طراحی  مستلزم  چرخشی  اقتصاد  یک  اتخاذ 
مدل های تجاری است. نوآوری های جدید این امکان را فراهم می کند. Apeel یک 
هیچ  که  مواد خوراکی جایگزین می کند  با  را  پالستیک  که  است  فناوری جدید 
زباله ای ایجاد نمی کند. این پودری است که وقتی در نقطه تولید با آب مخلوط 
می شود و بر روی میوه ها و سبزیجات ریخته می شود آنها را برای مدت طوالنی تری 
بدون نیاز به بسته بندی تازه نگه می دارد. تولیدکنندگان مواد غذایی، دیگر تنها 

گزینه بسته بندی پالستیکی غیرقابل بازیافت را ندارند.
نوآوری های فناوری نیز شروع به ظهور کرده اند که به تولیدکنندگان کمک می کند 
اطالعات ضروری را در مورد محصوالت ارائه و در عین حال بسته بندی پالستیکی 
را کاهش دهند.Danone  یک بطری با نام تجاری که مستقیماً روی آن نقش بسته، 
تولید کرده است و نیازی به برچسب آستین پالستیکی معمولی ندارد. بارکد روی 
بازیافت تولید  درپوش منتقل شده است و خود بطری از 1۰۰درصد PET  قابل 
زمینه  بسته بندی،  کارآمدتر  بازیافت  تسهیل  در   2.۰  HolyGrail پروژه  می شود. 
جدیدی را ایجاد می کند. این واترمارک دیجیتال را روی بسته ها اعمال می کند و 
به کاربران و مراکز تفکیک زباله اجازه می دهد تا بسته بندی قابل بازیافت را با دقت 
به طور  حاضر،  حال  در   Amcor بسته بندی  تامین کننده  کنند.  شناسایی  بیشتری 

آزمایشی این فناوری را با برندهایی در کپنهاگ انجام می دهد.

فن آوری های چاپ:
BOBST  فرانسوا مارتین، مدیر بازاریابی و ارتباطات گروه

پس از دو سال همه گیری، آموخته ایم که انعطاف در چاپ یک امر ضروری است. 
این شعار جدید به اتوماسیون، دیجیتالی شدن و پیشرفت های جدید مواد نیاز دارد.   
 oneECG و BOBST DigiColor در برچسب ها، دیجیتالی شدن رنگ هایی مانند
باعث افزایش فروش پرس فلکسو می شود. جوهرافشان با معماری ای ساده، خود 
را به عنوان فناوری نهایی برای تولید لیبل تحمیل خواهد کرد. سرعت تا 1۰۰ متر 
در دقیقه و اقتصاد رقابتی برای خود حرف هایی دارند. برش لیزری به کار سرعت 
را  فلکسو  ماژول های  و  دیجیتال  چاپ  که  پرس ها  از  جدیدی  دسته  می بخشد. 

ترکیب می کنند، مانند  All-in-One، All-in-Line BOBST DM5، به مشتریان 
کمک می کند تا کل طبقات تولید خود را بهینه کنند. تقاضا برای راه حل های چاپ 
نیستند.  آماده  هنوز  راه حل هایی  چنین  اما  یافت،  خواهد  افزایش  آب  بر  مبتنی 
انعطاف پذیر، مواد و فرآیندهای تک جدیدی که شرکت ها را قادر  در بسته بندی 
شد.  خواهند  تبدیل  واقعیت  به  کنند،  رسیدگی  پایداری  تعهدات  به  تا  می سازد 
بسته بندی انعطاف پذیر چاپ دیجیتال با باالترین نرخ رشد در کیسه های ایستاده، 
روکش های جریانی و بسته های تک نفره به رشد خود ادامه می دهد. طرح راه راه 
همچنان باالترین موتور رشد برای بسته بندی است. افزایش تجارت الکترونیک و 
بسته بندی های آماده خرده فروشی یک فرمول برنده است. شرکت های تخته راه راه 
جذابیت پایدار بسته های راه راه را با طراحی جدید و چاپ داخل به بیرون افزایش 
می دهند. چاپ دیجیتال با نصب بیش از 1۰۰ دستگاه چاپ دیجیتال در سراسر 
جهان شتاب بیشتری به خود گرفته است. وعده آن هنوز محقق نشده است، زیرا 
اقتصاد هنوز به نیازهای بازار پاسخ نمی دهد، اما این قبل از پایان دهه خواهد آمد.

:NFC قابلیت ردیابی فناوری
PragmatIC Semiconductor گیلیان اورس، معاون مدیریت محصول

تا به امروز رایج ترین برنامه های کاربردی برای ارتباطات میدان نزدیک )NFC( برای 
کارت های بانکی، حمل و نقل و کارت شناسایی بوده است. با این حال، در حالی 
که نمونه هایی از NFC وجود داشته است که برای احراز هویت محصول و تعامل با 
مشتری استفاده می شود، تا کنون این محصوالت با ارزش نسبتاً باال در حجم کم 

بوده اند و در مقیاس انبوه پذیرش نشده اند.
بسیار ساده  مورد  اولین  دارد.  وجود  اصلی  دلیل  دو  معتقدیم  ما   ،PragmatIC در 
مانند  برای کاالهای روزمره  بر سیلیکون  NFC مبتنی  برچسب های  است؛ هزینه 
یک  از  کمتر  مورد  هر  هزینه  آن  در  که  است،  زیاد  بسیار  دارو  و  نوشیدنی  غذا، 
€/$/£ است. این مانع در سال 2۰22 برطرف خواهد شد و NFC جدید فوق العاده 

کم هزینه در حجم تحویل داده می شود.
دلیل دوم این است که مورد استفاده از »تداخل مصرف کننده« به تنهایی جذاب 
نیست. آنچه می تواند باعث جذب در استفاده از NFC شود، دیدن این است که 
چگونه این فناوری می تواند به برندها کمک کند تا به وعده های خود برای تحقق 

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل )SDGs( عمل کنند.
را  خود  کاالهای  بودن  چرخشی  می خواهند  کارها  و  کسب  همه  مثال،  به عنوان 
بهبود بخشند و بزرگترین مانع برای انجام این کار این است که مصرف کنندگان 
پس از پایان استفاده از محصوالت، کار درست را انجام دهند. از  NFCمی توان برای 
ارائه اطالعات به روز و محلی بازیافت و همچنین جوایز استفاده کرد. ما معتقدیم 
که سال 2۰22 یک سال موفقیت آمیز برای NFC خواهد بود، زمانی که ما شروع 
به دیدن فناوری مورد استفاده برای مقابله با این چالش و سایر چالش های جهانی 

خواهیم کرد.

طراحی بسته بندی:
مگان رائه، مدیر بازاریابی و ارتباط با مشتری اکو

فراگیر بودن یکی از بزرگترین محرک ها در طراحی برای سال 2۰22 و بعد از آن 
ایجاد یک طرح بسته بندی که برای همه در دسترس باشد ضروری  بود.  خواهد 
است. این را می توان از افرادی مانند Degree Inclusive  که برنده جایزه بزرگ 
نوآوری در Cannes Lions برای توسعه دئودورانتی شدند که استفاده از آن را برای 
می کند،  یکپارچه  فرآیندی  هستند،  اندام  یا  بینایی  اختالالت  دارای  که  افرادی 
مشاهده کرد. ادغام فن آوری و بسته بندی به زودی به یک امر عادی تبدیل خواهد 
به  می توانند  آن  در  که  می برد  مجازی  دنیای  به  را  کاربر   QR کدهای  زیرا  شد، 
آن  به  برای دستیابی  است  ممکن  که  باشند  داشته  بیشتری دسترسی  اطالعات 
اینکه بسته بندی به طور کلی  با توجه به  در بسته مشکل داشته باشند. در واقع، 
با نظارت بیشتر مواجه می شود، استفاده از فناوری برای بهبود تجربه بسته بندی 
و  ESG در مدل کسب  به ترکیب  رایج خواهد شد. همانطور که شرکت ها شروع 

کار خود می کنند، شفافیت نام تجاری کلیدی است و مصرف کنندگان می خواهند 
دسترسی  محصول  منبع  و  تامین  زنجیره  به  مربوط  اطالعات  به  مجازی  به طور 
غذایی سهم  مواد  در COP26 مشخص شد، ضایعات  که  باشند. همانطور  داشته 
بزرگی در ردپای کربن دارند، بنابراین کسب اطمینان از تازه ماندن غذا برای مدت 
طوالنی تری نیز ضروری است. به منظور مقابله با مشکل ضایعات مواد غذایی، دوام 
افزایش می یابد. سال 2۰22 شاهد تغییر  یک محصول در بسته بندی پالستیکی 
جنگ علیه پالستیک به سمت رویکردی ظریف تر خواهیم بود، زیرا به درک این 
موضوع دست پیدا می کنیم که چگونه این ماده واقعاً می تواند به حفاظت از محیط 

زیست کمک کند.

بسته بندی لوکس:
Fedrigoni  آنت کالیتون، مدیر حساب جهانی در

2۰22 شاهد شتاب سریع بسته بندی پایدار در سراسر بخش لوکس خواهد بود. 
قرن گذشته به مصرف کنندگان آموخته است که »پرمیوم« براق، صیقلی و تصفیه 
شده است. با این حال، بیشتر اوقات، این متکی به پالستیک، شیشه سنگین یا 

تزئینات فویل و لمینیت است که بازیافت آن را بسیار دشوار می کند.
مصرف کننده آگاه قدرت خرید بیشتری نسبت به گذشته دارد و با تشدید بحران 
گسترش  جمعیت شناسی  همه  به   Gen-Z و  هزاره  نسل های  از  فراتر  آب وهوایی 
می یابد. من پیش بینی می کنم که برندهای لوکس به این واقعیت توجه کنند که 
جز  چاره ای  اکنون  کنند،  درگیر  را  مصرف کنندگان  جدید  نسل  می خواهند  اگر 

پذیرش واقعی بسته بندی پایدار ندارند.
بخش لوکس که مدت ها ضعیف، لکه دار و بیش از حد روستایی برای ظاهر ممتاز 
در نظر گرفته می شد، معموالً از کاغذهای بازیافتی به دلیل عدم تطابق با موقعیت 
برندشان اجتناب می کرد. در حالی که این ممکن است برای 1۰ سال پیش صادق 
باشد. صنعت کاغذ در حال گسترش ظاهر، احساس و کیفیت محدوده بازیافتی 

خود است که قرار است در چند ماه آینده حتی بیشتر شود.
سنگین تر  وزنه ها  هستند.  تنوع  حال  در  بافت ها  بازیافتی،  کاغذهای  دنیای  در 
می شوند. سفیدها روشن تر می شوند. مواد تمیزتر و کمتر لکه دار به نظر می رسند. 
انتخاب کاغذهای بازیافتی به سرعت در حال توسعه است، به عنوان مثال کتاب هایی 
ارائه  را  بازیافتی  مواد  از  خوب  کاغذهای  از  خانواده ای  که   Materia Viva مانند 
با مسئولیت زیست  انتظار دارم که بسته بندی لوکس که زیبایی را  می دهد. من 
هنجار  یک  به  سال 2۰22  سراسر  در  فزاینده ای  به طور  می دهد،  پیوند  محیطی 

تبدیل شود و انتخاب کاغذ نقش مهمی در این انتقال ایفا می کند.

اتوماسیون بسته بندی:
وینچنزو موناکو، مدیر استراتژی و بازاریابی پورتفولیو EMEA، اتوماسیون 

راکول
امروزه ماشین های بسته بندی باید به دو حوزه اصلی برای تولیدکنندگان بپردازند. 

اول، ماشین ها باید به گونه ای طراحی شوند که از مزیت تولید هوشمند بهره ببرند 
که:  است  ماشین هایی  معنی  به  این  بدهند.  رقابتی  مزیت  تولیدکنندگان  به  تا 
اطالعات را فعال می کنند. می تواند تشخیص در زمان واقعی ارائه دهد. استفاده از 
فناوری های ایمنی معاصر است و به راحتی ادغام می شوند. تولید هوشمند تنها در 
مراحل ابتدایی خود است و هنوز با ظهور دستگاه های هوشمند در حال شکل گیری 
این  با  باشند،  آماده  آینده  برای  باید  به همین دلیل، ماشین های هوشمند  است. 
ظرفیت که به راحتی با اتصاالت و توسعه های اضافی بزرگ شوند. دوم، ماشین ها 
باید عملکرد باالیی داشته باشند و به تولیدکنندگان کمک کنند تا نیازهای ضروری 

تجاری خود را برآورده کنند.
شرکت های اتصال دهنده، سیستم های سطح کارخانه و سازمانی را به یک زیرساخت 
یکپارچه تبدیل کرده و از قدرت فناوری های متصل سرمایه گذاری می کنند. با این 
پایه و اساس، تولیدکنندگان می توانند مزایای کامل تولید هوشمند را تجربه کنند. 
از  استفاده  و  و دستگاه ها  ماشین ها، حسگرها  اتصال  با  را  کار  این  آنها می توانند 

نرم افزارهای هوشمند برای بهبود کنترل انجام دهند.
و   iTRAK سیستم  و  روباتیک  فناوری های  مانند  جدید،  ماشینی  راه حل های 
سیستم های نوار نقاله MagneMotion  از  Rockwell Automation، برای نیازهای 
سیستم های  در  روباتیک  فناوری های  ادغام  هستند.  مناسب تر  امروزی  تولید 
بسته بندی امکان ارتباط سریع تر کنترل، اطالعات ایمنی و فرآیند و کنترل دقیق تر 

حرکات ماشین را فراهم می کند.

بازیافت پالستیک:
PRE  و عضو هیئت مدیره RecyClass پائولو گلرین، رئیس

وقتی نوبت به حرکت سوزن روی بسته بندی پالستیکی کامال چرخشی می رسد، 
یکی از چالش های اصلی عدم قابلیت بازیافت است.

اولویت در وهله اول، طراحی مجدد بسته بندی پالستیکی است تا با فناوری های 
بازیافت سازگار باشد. این را می توان با یک روش رایج برای ارزیابی قابلیت بازیافت 
عمل  وارد   RecyClass که  اینجاست  آورد.  دست  به  محکم  علمی  نتایج  براساس 
خواهد شد. RecyClass  مبتنی بر دستورالعمل های طراحی برای بازیافت است که 
به طور علمی دقیق شده است که در آن یافته های حاصل از آزمایش آزمایشگاهی 
یک محصول یا فناوری جدید در فرآیند بازیافت برای به روزرسانی مداوم این اسناد 

استفاده می شود. این دستورالعمل ها گواهی بازیافت را اعطا می کند.
بر  باید  زیرا  ندارد،  بازیافت پالستیک وجود  بدون  برای پالستیک،  آینده ای  هیچ 
حال  در  واقعی  و  هماهنگ  رویکرد  یک  باشد.  باال  باکیفیت  ورودی  مواد  اساس 
اعتبار  و  ادعاهای زیست محیطی محصوالت پالستیکی  اعتبار  به جلو،  حرکت رو 
صنعت پالستیک را تضمین کرده و در عین حال زمینه ای برابر برای پالستیک های 
بازیافتی ایجاد می کند. در راستای آن، RecyClass  روی هماهنگ کردن تعریف 
بازیافت، دستورالعمل های طراحی برای بازیافت، روش های ارزیابی قابلیت بازیافت 

و روش های محاسبه محتوای بازیافتی کار می کند.
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