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بهاي  افزایش  كنار  در  آزاد  دالر  قیمت  رشد 
بودن  باال  از  تاكنون دوگانه مهمي  موادغذایي 
بازار  در  یكبارمصرف  ظروف  خرید  تقاضاي 
قیمت  كه  شرایطي  در  آن هم  است،  بوده 
نیافته  كاهش  نه تنها  تولیدات  این  تمام شده 
بلكه احتمال افزایش را نمي توان نادیده گرفت. 
این در حالي است كه افزایش بهاي موادغذایي 
تولیدات  خوراكي،  اقالم  شدن  گران  معني  به 
بیرون بر  غذایي  محصوالت  و  رستوراني 
قیمت  رشد  در  ظروف  بهاي  بنابراین  است، 
مطلب  این  مي شود.  سرشكن  موادغذایي 
قوي  احتمال  به  بازار  كه  است  آن  معني  به 
آماده  موادغذایي  بهاي  افزایش  براي  را  خود 
قیمت  دیگر  كه  شرایطي  در  آن هم  مي كند، 
اقالم  باالتر  قیمت  با  مقایسه  در  ظروف  باالي 
موارد  این  خروجي  نمي آید.  به چشم  خوراكي 
از  و رستوران ها  احتمالي فروشگاه ها  استفاده 
البته  كه  است  باكیفیت  یكبارمصرف  ظروف 
قیمت باالتري دارند. این موارد به احتمال قوي 
میل به خرید كاالي گران تر، باكیفیت باالتر را 
در حوزه ظروف یكبارمصرف، حتي محصوالت 

كاتلري ایجاد مي كند. 

سخن آغازین
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با عبور دالر از مرز رواني 30هزار توماني، جریان جدیدي از افزایش نرخ در بازار ارز و متعاقب آن در بسیاري 

از بازارها دیده مي شود. این روند به معني آن است كه یک جو جدید افزایشي آغاز شده، اگرچه شتاب رشد 

به باالي سي هزار و پانصد تومان برسد، خود  اینكه دالر به سادگي توانست  انتظار بود.  از حد  قیمت ها فراتر 

معرف انرژي باالي افزایشي در این بازار است كه سیگنال جذابي براي بسیاري از بازارها نیست. درهر حال 

مدت هاست دالر شاخص رواني رشد قیمت ها و ترسیم تورم انتظاري بوده و همین مطلب كافیست تا بسیاري 

بازارها را افزایشي در نظر بگیریم. نگاهي به بسیاري از معامالت در محصوالت مختلف از مواد اولیه تا محصوالت 

نهایي، نشان مي دهد كه بازار رشد قیمت ها را جدي گرفته است، مخصوصاً در شرایطي كه بهاي مواد غذایي نیز 

سیگنال افزایشي جانبي مهمي براي رشد بهاي ارز بود. تجمیع این موارد به معني آن است كه در كوتاه مدت 

میل به رشد نرخ در بازار دالر وجود دارد اما روند كلي نوسان قیمت ها حكایت از جدي نبودن این روند صعودي 

دارد. به عبارت ساده تر؛ اگرچه بازار دالر در كوتاه مدت افزایشي خودنمایي كرده و بعید نیست كه این روند 

صعودي ادامه یابد، اما نمي توان گفت رشد قیمت ها پشتوانه قدرتمندي دارد. البته افزایش بهاي نیمایي ارز، 

خود نشان داد كه بازارساز هم چندان به رشد قیمت ها بي میل نبوده ولي عبور از دالر 30هزار و پانصد توماني 

در ذهنیت اهالي بازار چیزي از یک روند صعودي قدرتمند كم ندارد، بنابراین به زودي شاهد مداخله بازارساز 

یا همان بانک مركزي هستیم. مهم آنكه این سومین باري است كه دالر باالتر از سي هزار تومان نوسان كرده و 

اگر به هر دلیل نتواند این سقف رواني و فني را بشكند، چهره متفاوتي از این بازار را شاهد خواهیم بود. دالر 

سي هزار و پانصد توماني اگر به باالي 32 تا 33 هزار تومان برسد و یک جو افزایشي جدید را آغاز كند، دیگر 

چیزي جلودار آن نخواهد بود و قیمت ها سر به فلک مي كشد. بازارساز نیز از این موارد مطلع است، بنابراین 

به زودي در برابر رشد قیمت ها مداخله كرده و خود را براي تزریق آرامش به بازار آماده مي كند. بعید است كه 

بازارساز اجازه دهد بهاي دالر از دستش در برود، زیرا دالر باالي 32 تا 33هزار تومان فاصله چنداني با دالر 

باالي 40 هزار تومان نخواهد داشت. 

بدمستي بهاي ارز
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ردپای دالر در بازار 
ظروف یکبارمصرف

اگرچه  مي شود.  ارزیابي  متعادل  یكبارمصرف  ظروف  بازار  در  تقاضا  میزان 
نمي توان گفت شاهد هجوم همه جانبه خریداران هستیم اما تقاضا باالتر از حد 
آن  نشان دهنده  زیرا  كرد،  ارزیابي  مهم  بسیار  باید  را  نكته  این  است.  معمول 
است كه جریان قالب در بازار نه تنها میل به عقب نشیني نداشته بلكه گام به گام 
خود را به سمت رونق بیشتر معامالت سوق مي دهد. این نكته مي تواند سیگنال 
مثبت و مهمي براي تولید در حوزه ظروف یكبارمصرف باشد، زیرا تقاضا در بازار 

براي محصوالت نهایي از آن حمایت مي كند.
اما مهمترین رخداد در افزایش تقاضا را باید به دو دلیل ارزیابي كرد؛ یكي رشد 
گام به گام بهاي ارز آزاد و دیگري افزایش جدي قیمت مواد غذایي. رشد قیمت 
دالر مدت هاست به عنوان لیدر یا راهبر جو رواني اغلب بازارها خودنمایي كرده، 
بنابراین دالر باالي 30هزار تومان به اندازه كافي جذاب هست كه خریداران خود 
را به سمت خرید بیشتر حتي افزایش جدي موجودي انبارها سوق دهند. این 
نكته از آن جهت اهمیت بسیاري دارد كه حجم خرید مخصوصًا در اواخر سال 
گذشته و هفته هاي ابتدایي سال جاري به نسبت پایین بود، اما در روزهاي اخیر 
شاهد رشد تقاضا هستیم، بنابراین این روند عمومي مي تواند افزایش تقاضا و 

به طبع آن جذابیت خرید و رشد نرخ را به همراه داشته باشد.
در  مي توان  را  اخیر  هفته هاي  اقتصادي  رخداد  مهمترین  شاید  یا  دیگر  نكته 
مواد  و  اینكه محصوالت كشاورزي  كرد.  مواد غذایي جست وجو  بهاي  افزایش 
كافي مطلب مهمي  به اندازه  پیدا كرده اند، خود  تا چندبرابري  دو  غذایي رشد 
هم اكنون  از  كه  چیزي  مي گذارد.  برجاي  بازار  این  بر  مستقیمي  اثر  كه  است 
مشخص است این نكته است كه قیمت مواد غذایي در رستوران ها، فست فودها 
غیرقابل  گراني  بنابراین  مي یابد،  افزایش  منزل  در  آن  تمام شده  بهاي  یا حتي 
اجتنابي را در این فاز شاهد خواهیم بود. این در حالي است كه رشد بهاي ظروف 
بسته بندي موادغذایي در انواع مختلف آن، افزایش چنداني نداشته یا به صورت 
دقیق تر، رشد قیمت آن منطقي تر از افزایش بهاي مواد اولیه غذا و قیمت اقالم 
خوراكي است. این مطلب به معني آن است كه وزن قیمت بسته بندي در قیمت 
غذا تقلیل یافته و این رشد نرخ سرشكن مي شود. به صورت دقیق تر در گذشته 
بیرون بر جذاب، 10درصد هزینه بسته بندي لحاظ مي شد،  براي یک غذاي  اگر 
كنیم.  آماده  تا 7درصد   5 بین حداكثر  ارقامي  براي  را  باید خود  به بعد  این  از 
این  كرد.  خواهد  پیدا  كاهش  غذا  قیمت  در  بسته بندي  بهاي  اهمیت  بنابراین 
نكته دو خروجي متناقض خواهد داشت؛ یكي آنكه بسیاري از تولیدكنندگاني 
نمي توانند  دیگر  تولید مي كنند،  پایین  متوسط، حتي  باكیفیت  موادغذایي  كه 
رشد قیمت بسته بندي را نیز تحمل كنند، بنابراین به سمت بسته بندي باكیفیت 
پایین تر متمایل خواهند شد. اگرچه این گروه از تولیدكنندگان محدود هستند 
اما اثر آن را نمي توان نادیده گرفت. گروه دیگر دقیقا رویكردي متناقض با ادعاي 
اول را خواهند داشت؛ باتوجه به افزایش بهاي موادغذایي، كیفیت تولیدات و 
بنابراین  مي كند،  پیدا  بیشتري  اهمیت  مشتري  دست  به  آن  رساندن  شیوه 
بهتر در  كیفیت  و  باالتر  كارایي  با  گران قیمت تر  موادغذایي  از ظروف  استفاده 
مواد  بهاي  در  آن  تمام شده  قیمت  درصد  زیرا  گرفت،  خواهد  قرار  كار  دستور 
غذایي آماده و اقالم خوراكي كاهش پیدا مي كند. این مطلب مي تواند جذابیت 
خرید را افزایش دهد، بنابراین ناخودآگاه كاالهاي باكیفیت در حوزه بسته بندي 
موادغذایي باتوجه بیشتري همراه خواهد شد. خروجي این موارد به این معناست 
كه آینده بازار ظروف یكبارمصرف تمایل بیشتري به استفاده از اقالم باكیفیت 
پیدا مي كند آن هم در شرایطي كه اهمیت قیمت تقلیل خواهد یافت. تجمیع این 
موارد روزهاي جذابي را براي اقالم بسته بندي باكیفیت رقم خواهد زد. یكي از 
مهمترین آنها، ظروف موسوم به هات دلیوري هستند كه مي توانند موادغذایي و 
اقالم خوراكي را به صورت گرم به دست مشتري در منزل یا محل كار برسانند. 
از هم اكنون مي توان انتظار داشت آینده جذابي پیش روي این گروه تولیدات در 

حوزه ظروف یكبارمصرف ترسیم شده باشد.
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استارباكس در حال آزمایش این برنامه جدید با مصرف كنندگان در Canary Wharf و همچنین در شهر ژنو است و از آموخته های 
قبلی خود در بریتانیا در مقصد مركز مسافرتی، فرودگاه گاتویک استفاده می كند.

فروشگاه   4000 تمام  در  مجدد  استفاده  قابل  راه حل  یک  تا سال 2025  كه  است  این  نهایت، هدف  در  مي گوید  استارباكس 
استارباكس در اروپا، خاورمیانه و آفریقا داشته باشیم.

دانكن مویر، رئیس EMEA استارباكس، گفت: به عنوان بخشی از تعهد استارباكس به ارتقای قابلیت استفاده مجدد و كاهش 
برگشت پذیر  فنجان  برنامه   EMEA آزمایشات  اولین  كه  هستیم  هیجان زده  ما  مثبت،  منابع  به  شدن  تبدیل  برای  ضایعات 

استارباكس را در EMEA آغاز كنیم.

برنامه لیوان برگشتی ما به مشتریان این امكان را می دهد كه یک فنجان قابل استفاده مجدد را انتخاب كنند، به همان روشی 
كه یک لیوان یكبار مصرف را انتخاب می كند، موانع را از بین می برد و از جذب بیشتر قابل استفاده مجدد جلوگیری می كند 
و روش راحتی را در برابر مشتری قرار می دهد تا مشتریان را قادر سازد به راحتی از یكبار مصرف دور شده و قابلیت استفاده 

مجدد را ایجاد كنند.
هابوب گفت: »این برنامه یک فرصت هیجان انگیز برای آزمایش فنجان قابل استفاده مجدد در چندین محیط مختلف شهری 
در سراسر اروپا ست. تحقیق ما نشان می دهد كه نسبت باالیی از مشتریان یک فنجان قابل استفاده مجدد دارند، اما اغلب 
به یاد نمی آورند كه آنها را به فروشگاه بیاورند. برنامه فنجان برگشت پذیر استارباكس بر این مانع غلبه می كند. اگر استارباكس 
بتواند با موفقیت ارتباط برقرار كند و تعامل بین مشتریان و قابل استفاده های مجدد را افزایش دهد، این برنامه طرحی را 

تنظیم می كند كه می تواند در مقیاس بزرگ اجرا شود.«

فنجان برگشت پذیر آزمایشی 

استارباکساستارباکس  

 استارباكس به تازگی اولین برنامه فنجان برگشت پذیر خود را در Canary Wharf لندن راه اندازی كرده است تا استفاده 
مجدد از فنجان را افزایش دهد.

بدون نیاز به یادآوری آوردن فنجان خود، مشتریان می توانند با پرداخت 1 پوند ودیعه، درخواست كنند كه نوشیدنی 
قبل  فنجان ها  بازگردانده می شود،  بازپرداخت  برای  كه  استفاده مجدد سرو شود. هنگامی  قابل  فنجان  در یک  آنها 
از استفاده مجدد به طور حرفه ای تمیز و ضد عفونی می شوند. تمام مشتریانی كه یک فنجان قابل برگشت را انتخاب 

می كنند، تخفیف قابل استفاده مجدد استارباكس را نیز دریافت خواهند كرد.
طبق یک مطالعه در بریتانیا در سال 2019 توسط موسسه خیریه محیط زیست هابوب، بیش از یک سوم )36درصد( از 
مردم هر بار كه یک نوشیدنی داغ می خرند از فنجان قابل استفاده مجدد استفاده نمی كنند، زیرا به سادگی فنجان خود 

را فراموش می كنند.
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دستگاه  با  را  خود  فری استایل  مجموعه  کوکاکوال  شرکت 
نیو کامپکت فری استایل )New Compact Freestyle( گسترش 
داده است، یک دستگاه پخش هوشمند که به مصرف کنندگان 
از  استفاده  حین  در  را  خود  نوشیدنی های  می دهد  اجازه 
استفاده مجدد خود، شخصی سازی  قابل  یا ظروف  بطری ها 

کنند.
کوکاکوال می گوید که دستگاه نیو کامپکت فری استایل به عنوان 
توسعه ای از نام تجاری و نمونه کارهای کوکاکوال فری استایل 
نوآوری  برای  شرکت  این  هدف  بر اساس  که  شده،  ساخته 
نوشیدنی های  دسته  یک  به عنوان  توزیع،  راه حل های  در 
دستگاه  گزارش ها،  طبق  است.  شده  طراحی  درخواستی 
دستگاه های  پیشرفته ترین  در  واحد  کوچک ترین  جدید 

دیجیتالی فری استایل است.
به گفته کوکاکوال، نیو کامپکت فری استایل، مانند بقیه نمونه 
کارها، تعامل دیجیتالی با مصرف کننده را امکان پذیر می کند. 
طعم  کربن سازی  سطح  و  دما  می توانند  مصرف کنندگان 

نوشیدنی خود را با حدود 40 حالت مختلف، انتخاب کنند.
مصرف کنندگان می توانند از ظرف قابل استفاده مجدد مورد 
توزیع شده  راه حل های  کنند.  استفاده  دستگاه  با  خود  نظر 
اخیراً  هدف  از  مهمی  بخش  فری استایل  نیو کامپکت  مانند 
از  استفاده مجدد 25 درصد  قابل  برای  اعالم شده کوکاکوال 
بسته بندی آن تا سال 2030 را تشکیل می دهد و این شرکت 
به دنبال معرفی و گسترش طیف وسیعی از راه حل ها از جمله 
بطری های جهانی و بسته بندی های قابل استفاده مجدد در 

رستوران های فست فود مانند برگر کینگ است.
این شرکت در حال بررسی مقیاس بیشتر این راه حل ها در 
و  انرژی  قیمت  افزایش  تحت تأثیر  بیشتر  که  است  مناطقی 
پر کردن  و  مجدد  استفاده  که  می کند  ادعا  و  هستند  کاال 
مصرف کننده  خرید  قدرت  کاهش  برابر  در  می تواند  مجدد 

انعطاف پذیری ایجاد کند.
کوکاکوال اضافه می کند که تجزیه و تحلیل اولیه چرخه زندگی 
)LCA( در نیو کامپکت فری استایل، ردپای کربن کمتری را در 
هر لیتر نوشیدنی سرد در مقایسه با انواع بسته های معمولی، 

مانند قوطی ها و بطری های PET شناسایی کرده است.

آزمایش های نیو کامپکت فری استایل در این ماه در فرانسه و 
آغاز    Coca-Cola Europacific Partners با مشارکت  بلژیک، 
خواهد شد. کارآزمایی ها در بریتانیا ظاهراً اندکی پس از آن 
سال  طول  در  بیشتری  اروپایی  کشورهای  و  می شود  انجام 

2022 به آزمایش ها اضافه می شوند.
شرایط  در  بیشتر  تحلیل  و  تجزیه  می گوید،  کوکاکوال 
از جمله تجزیه  انجام خواهد شد،  آزمایشات  واقعی در طول 
قابلیت های  آن.  تأیید  و  خارجی   LCA اضافی  تحلیل  و 
دیجیتالی پیشرفته نیو کامپکت فری استایل می تواند داده ها و 
بینش هایی از رفتار مصرف کننده برای کمک به بهینه سازی 

راه حل توزیع ارائه دهد.
نیکوس کومتیس، رئیس اروپا در شرکت کوکاکوال می گوید: 
کوکاکوال  برای  جلو  به  رو  گامی  نوآورانه  جدید  طرح  این 
است. یافته های تحلیل اولیه ما به طور امیدوارکننده ای نشان 
می دهد که نیو کامپکت فری استایل در مقایسه با بسته های 
سنتی، مانند قوطی ها و بطری های PET، ردپای کربن کمتری 
در هر وعده دارد. با توجه به اهمیت ارائه اقدامات معنادار در 
زمینه پایداری برای کوکاکوال، و مشتریان و مصرف کنندگان 

ما، این بسیار دلگرم کننده است.
فناوری  از جدیدترین  ما  توزیع کننده جدید،  این  در توسعه 
در  گزینه های شخصی سازی  از  ارائه طیف گسترده ای  برای 
آنها  اشتهای  و  مصرف کنندگان  دیجیتالی  زندگی  راستای 
به  جدید  آزمایش های  این  کرده ایم.  استفاده  انتخاب  برای 
نوشیدنی  می توانند  مصرف کنندگان  که  است  معنی  این 
کامل خود را درست همانطور که دوست دارند، تهیه کنند و 
می توانند از بسته بندی و کربن کمتری برای این کار استفاده 

کنند. یک برد-برد برای آنها و محیط زیست.
 Innovative راه حل های  با  همچنین  کوکاکوال  گذشته،  سال 
Tap Solutions در اسپانیا، فناوری توزیع نوشیدنی خودسرانه و 
بدون پرداخت را برای رستوران ها، کافه ها، دفاتر، استادیوم ها 
و مکان های دیگر راه اندازی کرد که به مصرف کنندگان اجازه 
پر  هزینه  و  کنند  پر  دوباره  را  خود  نوشیدنی های  می دهد 

کردن آن را بپردازند. 
https://packagingeurope-com :منبع
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 )Pulpex( پولپکس  با  دارد  قصد  که  کرده  اعالم   )Kraft Heinz( هینز  کرافت  شرکت 
هینز  گوجه فرنگی  انواع سس های  برای  کاغذی  بطری  اولیه  نمونه  تا  کند  همکاری 

)HEINZ( خود را بسازد.
کرافت هینز و پولپکس می گویند که نمونه اولیه بطری را برای آزمایش نحوه عملکرد 
قالب های  سایر  برای  همچنین  و  شرکت  این  چاشنی های  بسته بندی  برای  محلول 
فرآیند  این  بعدی  مرحله  گزارش ها،  داد. طبق  خواهند  توسعه  آینده  در  بسته بندی 

شامل ارزیابی عملکرد نمونه اولیه قبل از آزمایش با مصرف کنندگان است.
تا سال 2025، کرافت هینز قصد دارد تمام بسته بندی های خود را قابل بازیافت، قابل 
استفاده مجدد یا کمپوست پذیر کند. این شرکت قباًل درپوش های قابل بازیافت را برای 
بطری های سس فشرده پالستیکی خود معرفی کرده بود که حاوی 30درصد محتوای 
بازیافتی در اتحادیه اروپاست. به گفته کرافت هینز، مشارکت شان با پولپکس آخرین 

ابتکار عمل برای پیشبرد پیشرفت به سمت اهداف بسته بندی پایدار خواهد بود.
میگوئل پاتریسیو، مدیرعامل کرافت هینز، می گوید: ضایعات بسته بندی یک چالش در 
سطح صنعت است که همه ما باید سهم خود را برای رفع آن انجام دهیم. به همین 
بسته بندی  راه حل های  کشف  برای  گام هایی  برداشتن  به  متعهد  ما  که  است  دلیل 
پایدار در سراسر مارک های خود در کرافت هینز هستیم و انتخاب های بیشتری را به 
مصرف کنندگان ارائه می کنیم. این بطری هینز نمونه ای است که خالقیت و نوآوری 
را برای کشف راه های جدید برای ارائه محصوالتی که مصرف کنندگان می شناسند و 

دوست دارند در اختیار آنان  قرار می دهیم و در عین حال به پایداری فکر می کنیم.
اسکات وینستون، مدیر عامل پولپکس می افزاید: ما خوشحالیم که با هینز همکاری 
می کنیم تا فناوری بسته بندی ثبت شده خود را به چنین نام معروفی در مواد غذایی 

برسانیم و از پتانسیل این همکاری هیجان زده هستیم.
ما معتقدیم که دامنه بسته بندی کاغذی بسیار زیاد است، و زمانی که نام های معروف 
جهانی مانند هینز از این نوع فناوری نوآورانه استقبال می کنند، این خبر خوبی برای 

همه مصرف کنندگان و سیاره زمین است.
یکی از چالش های عمده ای که صنعت بطری های کاغذی به رهبری پولپکس و رقیبش 
و  بطری  محتویات  از  محافظت  برای  که  است  پوششی  است،  مواجه  آن  با  پابوکو 
حفظ یکپارچگی مواد بطری استفاده می شود. این روکش ها اغلب از پالستیک ساخته 

می شوند که می تواند روند بازیافت را مختل کند.
و  اختصاصی  مانع  پوشش های  توسعه  برای   BASF با  همکاری  حال  در  پولپکس 
غذایی برای بطری های کاغذی خود است و شرکت ها ادعا می کنند که این پوشش ها 
باعث می شود بطری همچنان بدون PET در نظر گرفته شود. Stora Enso، که الیاف 
این  تامین می کند، خاطرنشان می کند که  را  پولپکس  برای بطری های  تشکیل شده 
پوشش ها به صورت داخلی پاشیده می شوند و برای سازگاری با محصوالتی که در دست 
دارند، طراحی شده اند. هنوز هیچ تاییدی در مورد اینکه نمونه اولیه بطری پولپکس 

برای سس گوجه فرنگی هینز از چه مواد پوششی استفاده خواهد کرد، وجود ندارد.
در حالی که کرافت هینز می گوید که کاغذ مورد استفاده در بطری نمونه از 100درصد 
خمیر چوب با منبع پایدار ساخته می شود، مشخص نیست که شرکت ها چگونه قصد 

دارند بطری را به دلیل آستر احتمالی دور بریزند.
جریان های  در  می توان  را  آن  کاغذی  بطری های  که  بود  کرده  ادعا  قباًل  پولپکس 
ضایعات استاندارد کاغذ و مقوا بازیافت کرد و یا در محیط طبیعی تخریب می شود. 
در حال حاضر، شرکت ها تأیید نکرده اند که آیا نمونه اولیه بطری سس گوجه فرنگی 
هینز نیز می تواند به این روش دور ریخته شود یا خیر، و مالحظات دیگری مانند مواد 
درپوش، که همچنین نامشخص است، می تواند مانع از بازیافت کامل آن در نسل اول 

شود.
کربن  ردپای  می دهد  نشان  فعلی  داده های  که  می گوید  پولپکس  مواد،  مورد  در 
توسط  که  همانطور  است.  پالستیک  و  شیشه  از  کمتر  مادی  لحاظ  از  بطری هایش 
جاناتان وراگ، مالک CAP Environmental اشاره شد، در حین بحث در مورد بطری های 
کاغذی، دیدگاه های متناقضی در مورد پایداری مواد مختلف بین صنایع وجود دارد 
یا حذف مقدار  باعث کاهش  به ندرت  و جایگزین هایی مانند پالستیک به جای کاغذ 

ضایعات تولید شده می شود.
بطری های   CO2 انتشار آیا  اینکه  تشخیص  عمر،  چرخه  ارزیابی  داده های  غیاب  در 
این حال، جمع آوری  با  است.  نه، دشوار  یا  است  مقیاس کمتر  در  پولپکس  کاغذی 
برابر  در  پولپکس  کاغذی  بطری های  محیط زیست  کلی  عملکرد  مورد  در  داده ها 
جایگزین های پالستیکی یا شیشه ای تا زمانی که به طور گسترده در بازارهای اصلی در 

دسترس قرار گیرند، ممکن نیست.
به گفته کرافت هینز و پولپکس، بطری های مبتنی بر کاغذ پس از استفاده، به طور 
نشان  این  وجود،  این  با  هستند.  قابل بازیافت  کاغذی  زباله های  جریان  در  گسترده 
کاغذی وجود  بطری های  پوسته گذاری  بر روی  غلبه  برای  موانعی  می دهد که هنوز 
دارد، که احتماالً روی مدت زمان کوتاهی که نمونه اولیه کرافت هینز می تواند قابل 

دوام و در دسترس تجاری قرار گیرد، تأثیر می گذارد.
راشیدا ال الندی، مشاور عمومی EVP و مدیر ارشد پایداری و امور شرکتی در کرافت 
هینز، نتیجه گیری می کند: ما امیدواریم که این بطری را به بازار بیاوریم و اولین برند 
سس باشیم که این انتخاب را در تصمیم گیری های خرید برای مصرف کنندگان فراهم 
می کند. امروزه مصرف کنندگان به دنبال گزینه های بسته بندی پایدارتری هستند. ما 
مشتاق هستیم که به کشف بسته بندی های پایدارتر برای مارک های محبوب و نمادین 

خود ادامه دهیم.
https://news.kraftheinzcompany.com :منبع
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کرد.  رونمایی  جهان  تک ماده  قرص  بسته بندی  اولین  از  هاتاماکی 
این بسته بندی برای صنایع دارویی و بهداشتی مورد استفاده قرار 

می گیرد.
هاتاماکی در ماه گذشته با راه اندازی درب تاول پت بدون آلومینیوم 
و تک ماده خود برای صنایع بهداشتی و دارویی جهان ادعا کرد که 
تجاری  واحد  ارشد  مدیر  فاکلر،  توبیاس  است.  »اولین در صنعت« 
مراقبت های بهداشتی شرکت، در مورد نوآوری و داستان ایجاد آن 

بیشتر به ما گفت.
 ممكن است این نوآوری را معرفی كنید و كمی در مورد 

اهمیت آن صحبت كنید؟
درب تاول Push Tab Huhtamaki از PET تک ماده و بدون آلومینیوم 
است. این نوآوری پیشگامانه که برای اولین بار وارد بازار شده، به ارائه 
مراقبت های  به رشد  رو  صنعت  برای  پایدار  بسته بندی  راه حل های 
کارایی  و  از همه مهمتر، عملکرد  بهداشتی جهانی کمک می کند. 
را حفظ می کند، زیرا روی خطوط بسته بندی بلیستر موجود، بدون 

کاهش سرعت کار می کند.
درب تاول های هاتاماکی از تک ماده PET )پلی اتیلن ترفتاالت( ساخته 
شده است که به طور قابل توجهی قابلیت بازیافت بسته بندی را بهبود 
می بخشد، در حالی که با خطوط بسته بندی تاولی با کارایی باال بدون 
یا سرمایه گذاری اضافی سازگار است. هاتاماکی و  به تغییرات  نیاز 
شریک آن کلوکنر پنتاپالست این نوآوری را برای اولین بار به بازار 
جهانی  دارویی  و  بهداشتی  مراقبت های  بخش  به  تا  می کنند  ارائه 
کمک کنند تا همزمان با رشد بازار، به اهداف پایداری خود برسند.

 از نظر ایمنی، عملكرد و انتشار كربن چگونه با جایگزین های 
ارزیابی  برای    LCA هیچ گونه  آیا  می شود؟  مقایسه  معمولی 

انتشار كربن مرتبط با چرخه زندگی آن انجام شده است؟
درب تاول های هاتاماکی روی خطوط بسته بندی تاول های موجود 
معنی  این  به  است،   plug-and-play راه حل  یک  و  می شود  اجرا 
این  نیست.  الزم  ما  مشتریان  برای  اضافی  سرمایه گذاری  هیچ  که 
فناوری منحصر به فرد جدید توسعه یافته، باعث می شود فیلم درب 
مبتنی بر PET قابل فشار باشد و دسترسی آسان به قرص را برای 
برآورده کردن  برای  بسته بندی  این  مصرف کننده تضمین می کند. 
الزامات ایمنی سخت گیرانه بخش بسته بندی دارویی و مراقبت های 
بهداشتی طراحی شده و جایگزین پایدارتری برای بسته بندی سنتی 

تاول زده است.
LCA مقایسه تاول های متداول آلو/مونو PVC با درب تاول هاتاماکی 
و الیه پایینی کلوکنر پنتاپالست در حال حاضر در حال انجام است.

 انگیزه ایجاد این محصول جدید چه بوده است؟
صنعت داروسازی فعاالنه به دنبال راه حل های بسته بندی پایدار است 
که قابلیت بازیافت را ممکن می سازد. از آنجایی که بسته بندی تاول 
به طور سنتی حاوی چندین ماده است، بازیافت آنها در یک جریان 

بازیافت دشوار است. درب تاول هاتاماکی این مشکل را حل می کند 
زیرا از مونو PET ساخته شده است. این نوآوری به عنوان بخشی از 
پلتفرم بلولوپ ما طراحی شده است و ما را قادر می سازد تا سرعت 
نوآوری و بهبود چرخه ای را در راه حل های بسته بندی انعطاف پذیر با 
کارایی باال افزایش دهیم. ما سخت کار می کنیم تا تمام محصوالت 
خود را به ساختارهای تک ماده ای و کاماًل قابل بازیافت تبدیل کنیم.

هاتاماکی و تولید اولین پوشش 
تک ماده قرص در جهان

 آیا می توانید بینشی از روند تحقیق و توسعه به ما بدهید؟ 
چالش های كلیدی كه باید در ایجاد درب تاول هاتاماكی بر 

طرف می شد، چه بود؟
اول از همه، ما مفتخریم که با کلوکنر پنتاپالست همکاری می کنیم 
تا درب تاول هاتاماکی را به بازار بیاوریم و به شکل دادن به آینده 
بر  عالوه  دهیم.  ادامه  انعطاف پذیر  و  دارویی  بسته بندی های  پایدار 
برای  ارزش،  زنجیره  ارزشمند در سراسر  با شرکای  هاتاماکی  این، 

ارائه نوآوری همکاری می کند. 
ALU/PVC بود که  برای راه حل های  ایجاد جایگزینی  چالش اصلی 
به مشتری اجازه می دهد تا با راندمان باالی تولید خود بدون هیچ 
پنتاپالست  کلوکنر  با  همراه  ما  باشد.  همراه  اضافی  سرمایه گذاری 
این، هدف  بر  اتصال هستیم. عالوه  برای  راه حلی  به دنبال  همیشه 
قرص ها  دادن  فشار  هنگام  مشابه  مصرف کننده  تجربه  از  اطمینان 

بود.

نوآوری های  از  تعدادی  مورد  در  اخیر  وقت  چند  در  ما    
در  شما  شركت  آینده  داده ایم.  گزارش  هاتاماكی  از  تب تاول 
این زمینه و به طور كلی در زمینه پایداری بسته بندی چیست؟

هاتاماکی از طریق راه حل های بسته بندی نوآورانه و پایدار در جایی 
برای  مناسب  بسته بندی  ما  ایجاد می کند.  تفاوت  دارد  اهمیت  که 
مناسب  محیط  و  محصول  برای  که  می دهیم  توسعه  را  اهدافی 
با  است. همچنین به همین دلیل است که ما همچنان به نوآوری 
تغییرات  ارائه  ایفای نقش آن در  برای  پایدارتر که  بسته بندی های 

سیستمی طراحی شده است، ادامه می دهیم.
تمرکز فعالیت های تحقیق و توسعه هاتاماکی در زمان آینده بیشتر 
بر روی راه حل های با موانع باال خواهد بود. درب تاول هاتاماکی تنها 
اولین قدم از یک سفر طوالنی به سمت نسل جدید بسته بندی تاول 

بود.
https://packagingeurope-com :منبع
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