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 ردیابی بازگشت بسته بندی های  ردیابی بازگشت بسته بندی های 
قابل استفاده مجددقابل استفاده مجدد
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فروشنده  و  توأمان خریدار  به سردرگمی  نهایت  در  مطلب  این  بود. 
منتهی می شود و این سردرگمی به تمام بخش های بازار سرایت خواهد 
کرد. همانگونه که در گزارش های پیشین به آن اشاره کردیم بهتر است 
تولیدکنندگان یک مسیر مرسوم را با حفظ خویشتنداری و حفظ جانب 
احتیاط ادامه دهند تا از واقعیت های بازار با احتساب تولید واقعی و 
رقابت بر سر قیمت تمام شده در کیفیت مساوی برسند. این موارد را 
باید بسیار جدی ارزیابی کرد، زیرا آینده پیچیده ای را به همراه خواهد 

داشت.
از  خبري  اما  است  افزایشي  اولیه  مواد  تقاضاي  آنکه  دیگر  نکته 
بهبود سازوکارهاي تولیدی یا تغییر در حجم تولید و عرضه به گوش 
نمی رسد. التهاب در بازار پلی استایرن ها را به وضوح شاهد هستیم و 
مشخص نیست آینده آن چه خواهد شد. نکته دیگر آنکه رشد تقاضا 

و رقابت برای خرید در بورس کاال به افزایش قیمت تمام شده تولیدات 
منتهی شده که خروجی آن پیچیدگی فعالیت ها و رخدادهاست. این 
پیچیدگی ها به احتمال زیاد ادامه دارد و یک بازار چندگانه و نگران کننده 
را شاهد خواهیم بود. در نهایت ذکر این مطلب ضروری است که بازار در 
یک فاز رکود قرار دارد و رکود به هیچ صنعتی رحم نمی کند. هم اکنون 
از فوالد، فلزات و مواد معدنی، محصوالت پتروشیمی و کاالهای صنعتی 
وارد فاز رکود شده حتي بعضا حجم داد و ستد مواد غذایی یا خودرو 
نیز کاهش داشته است. ورود بازار به فاز رکود شاید جهان شمول باشد؛ 
یعنی اقصي نقاط دنیا با این وضعیت روبه رو هستند، بنابراین اگر بتوان 
نفت خیز  کشورهای  فعلی مخصوصاً  بازارهای صادراتی در شرایط  از 
اطراف استفاده کرد، یک الگوی موفق در بازاریابی را شاهد خواهیم 

بود. با طب پالستیک همراه باشید...

بازگشت تقاضا به بازارها
جرقه هاي رشد قیمت نفت در جهان در کنار افزایش بهای دالر آزاد، 
ظروف  داخلی  بازار  در  تقاضا  تحرک  برای  مهم  داده  دو  به  تاکنون 
یکبار مصرف، همچنین بازار محصوالت پتروشیمی در بورس کاال تبدیل 
شده است. این موارد دقیقاً تحقق پیش بینی پیشین بود و در کنار 
مشکالت تولید و پایین بودن موجودی انبارها در هفته های اخیر شاهد 
برای جوابگویی  باال  به عبارتي عدم موجودی  رشد قیمت ها هستیم. 
به نیاز بازار برای همه گروه های کاالیی، موجب شد تا افزایش تقاضا 
به رشد قیمت ها برای برخی کاالهای خاص تبدیل شود و بسیاری از 
محصوالت شرایط متفاوتی داشته باشند. این مطلب به معنی آن است 
که بازار ظروف یکبار مصرف با چندگانگی داده ها همراه شده که عبارتند 
از؛ تغییر ذهنیت ها و امکان رخداد های متناقض. در ادبیات بازارها به 
این شرایط واگرایی گفته می شود؛ یعنی زمانی که برخی کاالها افزایش 

نرخ دارند اما برخی دیگر یا ثبات قیمت داشته یا حتی کاهش بهای 
پیشنهادی را تجربه کرده اند. این موارد یعنی واگرایی در بازارها غالبًا 
آینده روشنی ندارد، زیرا موجب تغییر در سبد خرید، مهاجرت تقاضا 
و چالش بین فروشندگان یا رقابت بین تولیدکنندگان خواهد شد تا 
برای استفاده از ظرفیت های موجود فروش، تولید و شرایط عرضه خود 
را تغییر دهند. این موارد احتماالً نگرانی های جدیدی ایجاد می کند 
زیرا بازار را از آرامش و مکانیزم های سنتی خود فاصله داده و شرایط 
جدیدی را رقم خواهد زد. در این وضعیت تولید کننده است که باید 
در  تولید  فرآیندهای  در  تغییر  اما  دهد  وفق  بازار  شرایط  با  را  خود 
کوتاه مدت محقق نخواهد شد. بنابراین تا زمانی که تولید کننده اقدام 
به تغییر در شرایط تولید و تامین مواد اولیه یا افزایش تولید یک کاالی 
دیگر کند، آن تقاضای پیشین خودنمایی نخواهد کرد و متفاوت خواهد 
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 ردیابی بازگشت بسته بندی های 
قابل استفاده مجدد

 شما فینالیست جوایز پایداری 2022 هستید. برای شروع، می توانید 
رین رفید را در کمتر از 50 کلمه خالصه کنید؟

برچسب های قابل استفاده مجدد کانفیدکس رین رفید ردیابی بسته بندی غذای 
آماده را امکان پذیر می سازد که در آن هنگام خرید در رویدادهای عظیم مبلغی 
را  بسته بندی  غذا، مصرف کنندگان  از صرف  است. پس  پرداخت شده  جزئی 
برای استفاده مجدد در یک دستگاه فروش معکوس می گذارند که برچسب ها را 
می خواند، روی گوشی هوشمند یا کارت بانکی بدون تماس آنها ضربه می زنند 

تا وجه سپرده خود را در عرض چند ثانیه بازپرداخت کنند.
 فکر می کنید چرا داوران از ورود شما تحت تاثیر قرار گرفتند؟ درباره 

نوآوری پروژه شما و تاثیر آن بر پایداری بسته بندی بگویید.
به نظر من سه عامل اصلی وجود دارد:

فناوری برای نسل های جدید جذاب است. از دیدگاه آنها، نشان دهنده سادگی 
و چابکی است. راه حل مبتنی بر رین رفید یک گزینه آسان برای افزایش اقتصاد 
چرخه ای با داشتن بسته بندی قابل استفاده مجدد است که چندین بار سریع تر 
در گردش است. تگ های کانفیدکس رین رفید مورد استفاده در این پروژه قابل 
استفاده مجدد، قابل شست وشو و مایکروویوي هستند که می توانند در محدوده 
دمایی وسیع با عملکرد فوق العاده مقاومت کنند. این باعث می شود که آن ها 

یک تطابق کامل با دستگاه فروش معکوس مبتنی بر لیوان های رین باشند.
این راه حل فرصتی برای مشارکت و اقدام عمومی فراهم می کند و نوآوری های 
فوری  راه حلی  به عنوان  بلکه  پایداری،  توانمندساز  به عنوان  نه تنها  را  فناورانه 

برای کند کردن جریان پالستیک به محل های دفن زباله و اقیانوس ها- یک 
فناوری با هدف- به نمایش می گذارد.

ماژوالر بودن آن فرصت های متعددی را برای تجربه مصرف کننده باز می کند 
با  و حتی  رستوران ها  بسته بندی،  تولید کنندگان  با  را  و مشارکت های جدید 

بسیاری از بخش های دیگر برای کاربردهای دیگر تشویق می کند.
 نوآوری شما چگونه مورد استقبال قرار گرفته است؟

نسل های جدید از نظر اجتماعی و محیطی با وجدان تر و نگران تر هستند. این 
فناوری فرآیندهای بازیافت را برای آن ها ساده می کند تا تجربه ای بدون آزار 
داشته باشند، در حالی که نزدیک کردن آن به مکان هایی که در آن ها اجتماعی 
می شوند، باعث می شود که وسایل قابل استفاده مجدد به همان راحتی که دور 

ریخته می شوند به گردش در می آیند.
قرار  بازیافت  قابل  بسته بندی  دسته بندی  نهایی  فهرست  در  شما   
در  کلیدی  فرصت های  و  چالش ها  خواسته ها،  شما  نظر  به  گرفته اید. 

رابطه با بازیافت بسته بندی چیست؟
ظروف  با  اقیانوس  پالستیکی  آلودگی  بر  بسته بندی  زباله های  و  غذایی  مواد 
غذا در باال غالب است. اقدامات کاهشی باید فراتر از پاکسازی اقیانوس باشد، 
راه حل باید از منابعی باشد که مشکل را ایجاد می کند. این یک راه حل عالی 
پالستیک های  برابر  در  اروپا  اتحادیه  قوانین  از  که  است  بازی  و  اتصال  برای 

دور ریختنی پشتیبانی می کند.
https://packagingeurope-com :منبع

کانفیدکس، یک شرکت بیونتاگ، تگ های رین رفید را توسعه داده است که امکان ردیابی بسته بندی مواد غذایی قابل استفاده 
مجدد را در رویدادها فراهم می کند، و از طریق ماشین های فروش معکوس، بازپرداخت را تشویق می کند و بازپرداخت راحت سپرده 
را تسهیل می کند. با زولیکا مویسیو، مدیر کانال جهانی و فروش خمیر و کاغذ در کانفیدکس، درباره فینالیست شدن در دسته 
بسته بندی قابل بازیافت جوایز پایداری 2022 مصاحبه ای انجام شد.
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سازمان غیر انتفاعی وست اید انگلستان، بر کاهش زباله های پالستیکی و حمایت از 
منابع عملیاتی از جمع آوری تا پردازش و همچنین تحریک بازارهای نهایی برای مواد 

قابل بازیافت، تمرکز دارد و به اقتصاد چرخه ای کمک می کند. 
کشورهای  سیاست گذاران  و  جوامع  با  که  است  غیرانتفاعی  سازمان  یک  وست اید 
می کند.  همکاری  بازیافت  و  زباله  مدیریت  برنامه های  اجرای  برای  حال توسعه  در 
مدیر عامل آن، سریس ترنربیلس، در مورد کارهای سازمان، تغییر چشم انداز مدیریت 
زباله و تفاوت های کلیدی بین نحوه برخورد کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای در 

حال توسعه با زباله های بسته بندی توضیح می دهد:
چشم انداز ما دنیایی است که در آن زباله هیچ آسیبی نمی رساند و مردم در آن قدرت 

پیدا می کنند تا ارزش آن را بازیابند. ما چهار رکن کلیدی برای کار خود داریم:
*ما با آسیب پذیرترین و به حاشیه رفته ترین افراد در جوامع هدف کار می کنیم تا 

آموزش مدیریت زباله و بازیافت و فرصت های معیشتی را ارائه دهیم.
اول  گام  برای مدیریت  را  مناسبی  و سیستم های  نوآوری حمایت می کنیم  از  *ما 

منابع ارائه می کنیم تا بازیابی و استفاده مجدد از مواد زائد را به حداکثر برسانیم.
*ما شرکت های اجتماعی پایدار، برنامه های اجتماعی با شرکت های بخش خصوصی 

و شبکه های محلی و جهانی مدیران پسماند را تقویت می کنیم.
*ما حمایت مبتنی بر شواهد را برای ایجاد محیطی مناسب برای مدیریت زباله و 

بازیافت ایمن و پایدار انجام می دهیم.
هر پروژه یا ابتکاری که انجام می دهیم با یک یا چند مورد از این ستون ها هماهنگی 

دارد.
آیا می توانید درباره پروژه وست اید که روی آن کار کرده اید و به ویژه به آن 

افتخار می کنید، بیشتر بگویید؟
وست اید یکی از 6 سازمانی بود که اخیراً برای دریافت بودجه از تحقیقات و نوآوری 
مطالعه  یک  انجام  برای   )WRAP( زباله  منابع  اقدام  برنامه  و   )UKRI( انگلستان 
امکان سنجی در مورد اقتصاد چرخه ای و رویکرد مدیریت زباله در آفریقای جنوبی 

انتخاب شد.
این پروژه با همکاری یک مقام محلی و با مشارکت یک موسسه دانشگاهی بریتانیا، 
اکنون بر کاهش زباله های پالستیکی کم ارزش، شناسایی و رفع شکاف های دانش و 
حمایت از منابع عملیاتی در سراسر زنجیره زباله، از جمع آوری تا پردازش و همچنین 

تحریک بازارهای نهایی برای این مواد قابل بازیافت، تمرکز دارد. 
من به دالیل متعددی به پروژه افتخار می کنم، اوالً این یک فرآیند رقابتی بود و تیم 
وست اید کار شگفت انگیزی برای جمع آوری چنین پیشنهاد متقاعدکننده ای انجام 
داد، با این حال، عمدتاً من افتخار می کنم که ما واقعاً در حال آزمایش و ارزیابی کل 
خود هستیم. رویکرد سیستمی با مشارکت یک جامعه محلی و مقامات محلی در 

ایالت مپومالنگا در آفریقای جنوبی.
ما شاهد اهمیت روزافزون موضوع مدیریت زباله جامد در دستور کارهای توسعه و 
پایداری هستیم. به ویژه در حوزه های بهداشت و آب و فاضالب )WASH( به رسمیت 
شناخته شده است که بدون تمرکز خاص بر بهبود مدیریت پسماند، راه حل ها کمتر 

از جامعیت خواهند بود.
من معتقدم که در حال حاضر درک بسیار بیشتری از اثرات منفی گسترده مدیریت 
ضعیف یا عدم وجود زباله وجود دارد. از آنجایی که از هر 3 نفر در سراسر جهان 1 
نفر مجبور به تخلیه یا سوزاندن زباله های خود می شود، پیامدهای اقلیمی نیز وجود 
دارد. من فکر می کنم هنوز راه درازی در پیش داریم، اما در حال حاضر تا حدودی 
به رسمیت شناخته شده است که سوزاندن زباله ها به شدت به بحران آب و هوا کمک 
می کند. سوزاندن باز زباله ها تا 10 درصد از انتشارات آب و هوایی انسانی را ایجاد 

می کند که دو برابر هوانوردی است.
ما می خواهیم شاهد مدیریت ضعیف زباله در کشورهای با درآمد پایین و متوسط   

به عنوان یک انتشار دهنده گازهای گلخانه ای مهم و مانع در برابر انعطاف پذیری آب و 
هوا باشیم و دولت ها بدانند که مدیریت پسماند راهی مقرون به صرفه و قابل دستیابی 
برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. تعیین یک استاندارد بین المللی مورد 

توافق برای تخمین تأثیر آب و هوای زباله های مدیریت شده ضعیف.
ما می دانیم که رویکرد اقتصاد چرخه ای از تغییرات آب و هوایی جلوگیری می کند، 
اما مایلیم این امر به طور گسترده توسط سیاست گذاران به رسمیت شناخته شود و 

از طریق تصمیمات مالی مورد حمایت قرار گیرد.

مجموعه ضایعات
تفاوت های عمده بین اتحادیه اروپا و کشورهای در حال توسعه چیست؟

تفاوت عمده بین اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهایی که ما در آنها کار می کنیم 
این است که هیچ سرویس جمع آوری زباله شهری و سیستم بازیافت تاسیسی وجود 
ندارد که به این معنی است که زباله ها یا به محل دفن زباله می روند یا در حیاط 
زباله های  خیابان ها،  در  زباله  سطل  سیستم  بدون  می شوند.  سوزانده  مردم  خلوت 
زیادی نیز در کنار جاده جمع آوری می شوند، فاضالب ها را آلوده می کنند و مگس ها 

و حیوانات موذی را جذب می کنند که سالمت جوامع را بیشتر به خطر می اندازد.
بدیهی است که در نواحی تجاری و در محله های مرفه تر، سیستم های جمع آوری 
زباله خصوصی کار می کنند، اگرچه دوباره بسیاری از زباله ها به سادگی به محل دفن 
زباله ختم می شوند. آنچه مشهود است این است که بخش های خصوصی و غیررسمی 

برای پرکردن خأل خدمات وارد فضای زباله شده اند و کارهای خارق العاده ای در حال 
انجام است.

در این فضا وست اید به دنبال راه هایی برای حمایت و تسهیل خدمات بهتر از طریق 
ارائه خدمات تجاری و افزایش  با مقامات محلی،  انتقال دانش، همکاری  آموزش و 

آگاهی در مورد مسائل مدیریت زباله است.
وست اید از طریق برنامه های خود برای حمایت از زباله سازان نوپا کار می کند، خواه 
ساخت و حمایت از تأسیسات بازیافت پالستیک در دوآال کامرون و ارائه آموزش های 
فنی و تجاری به جمع آورندگان زباله در آنجا. و همچنین تضمین بازارهای نهایی 
برای پالستیک های بازیافتی.وست اید یک صندوق چالش بانزل پالس را در یکی از 
شهرستان های ژوهانسبورگ ایجاد کرده است، با همکاری یک سازمان توانمندسازی 
در  که  زباله  مدیریت  بدون خدمات  از شهرستانی  کارآفرین  جوانان  به  ما  جوانان، 
بخش زباله و بازیافت در زمینه مهارت های زندگی و تجارت فعال هستند، آموزش 
ارائه می دهیم. در پایان برنامه آموزشی، بودجه اولیه برای کسانی که واجد شرایط 

هستند برای کمک به توسعه و مقیاس شرکت خرد خود ارائه می شود.
در سطح نظارتی، دولت های کشورهایی که شما فعالیت می کنید چگونه به 
با  از نزدیک  زباله های بسته بندی پاسخ می دهند؟ چقدر  به  مسائل مربوط 

آنها کار می کنید؟
ما در تمام کشورهایی که در آنها فعالیت می کنیم طیف وسیعی از پاسخ های سیاستی 
را مشاهده می کنیم و به طور دلگرم کننده ای که همه آنها اقتصاد چرخه ای را در پایه 
خود دارند. در آفریقای جنوبی، هند و ویتنام مسئولیت تولیدکننده گسترده یا اکنون 
به عنوان قانون گنجانده شده است یا در مرحله مشاوره مشابهی است که در اروپا 
وجود دارد.یکی از نقش های وست اید می تواند حمایت از دولت ها در انتخاب آگاهانه 
درباره محل سرمایه گذاری وجوهی که از طریق طرح های EPR به دست می آید باشد. 
برای مثال، درمپومالنگا، شهرداری محلی از کار ما در استان استقبال می کند، زیرا 
داده ها و شواهدی را در اختیار آنها قرار می دهد که چه چیزی برای ایجاد تفکیک 
و بازیابی بهتر جریان های زباله کار می کند که می توانند در بحث با دولت فدرال از 

آن استفاده کنند.
https://wasteaid-org :منبع
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موندی یک محلول بسته بندی کاغذی قابل بازیافت برای بسته بندی 
می گوید  که  است  کرده  ایجاد   PET نوشیدنی  بطری های  حمل  و 

می تواند جایگزین بسته بندی پالستیکی شود.
این شرکت ادعا می کند که هاگ اند هولد یک محلول 100درصد 
مبتنی بر کاغذ قابل بازیافت است که از یک آستین کاغذ کرافت و 
یک گیره راه راه تشکیل شده است. می گوید این محصول طراحی شده 
 PET برای جایگزینی بسته بندی پالستیکی برای بسته های بطری

برای فرآیندهای بسته بندی خودکار تایید شده است.
به گفته موندی، هاگ اند هولد شامل دو عنصر است که حمل و نقل 
ایمن و همچنین انباشتن بسته های نوشیدنی های بطری را فراهم 
می کند. اولین عنصر یک آستین در حال ثبت اختراع است که از 
100درصد کاغذ کرافت ساخته شده است که دور بطری ها پیچیده 
مزیت  با  شده  ساخته  محصول  دارد.  نگه  ایمن  را  آنها  تا  می شود 
اسپرینگ پک پالس، ظاهراً دارای استحکام کششی باالیی است و 
می تواند وزن کافی برای بستن و تثبیت بطری ها در طول حمل و نقل 
از  را  را تحمل کند. عنصر دوم یک گیره راه راه است که بطری ها 
قسمت دور گردن نگه می دارد. این شرکت اضافه می کند که یک 
دسته یکپارچه اختیاری ایجاد شده که به این معنی است که یک 

بسته بطری را می توان به راحتی حمل کرد.
موندی ادعا می کند که برای اولین بار یک مفهوم کامل را با هاگ 

اند هولد تولید و به بازار عرضه می کند و راه حلی را ارائه می دهد که 
از مواد تجدیدپذیر و کاماًل قابل بازیافت، مناسب برای جریان های 
زباله کاغذ موجود در سراسر اروپا ست. این تیم با کرونس کرونس، 
متخصص بازیگری جهانی در فناوری اتوماسیون بسته بندی، کار کرد 
تا اطمینان حاصل شود که هاگ اند هولد می تواند بطری ها را در یک 
فرآیند کاماًل خودکار با جدیدترین دستگاه های کرونس بسته بندی 
کند. ظاهراً، کرونس گزینه هایی را برای ارتقای ماشین آالت موجود 
خود ارائه می دهد که به گزینه تغییر به هاگ اند هولد به عنوان یک 
جایگزین پایدار اجازه می دهد. تاریک آنیبا، مدیر فروش و بازاریابی 
پایدار،  جایگزین  یک  می افزاید:  موندی،  در  موج دار  راه حل های 
کاربردی و کاماًل خودکار برای روکش پالستیکی به این معنی است 
که صاحبان برند می توانند با خیال راحت به یک محلول بسته بندی 
مبتنی بر کاغذ قابل بازیافت، بدون هیچ خطری برای محصول خود 
روی آورند. ماه گذشته، موندی آزمایشگاه جدیدی را در اتریش افتتاح 
کرد تا قابلیت بازیافت محصوالت مبتنی بر کاغذ خود را آزمایش کند 
و مشخص کند که آنها در کارخانه های بازیافت در مقیاس بزرگ 
با  از همکاری  اوایل ماه اوت، همچنین  چگونه عمل خواهند کرد. 
بازیافتی برای خط  ثانویه  ایزیتی و داو برای تولید بسته بندی های 

مراقبت پوستي ایزیتی خبر داد.
https://www-mondigroup-com :منبع
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واگذاری کارخانجات 
تولید کاغذ در روسیه 

10

هوهتاماکی عملیات خود در روسیه را که شامل چهار کارخانه تولیدی و بیش از 700 کارمند 
است، به قیمت فروش تخمینی 151 میلیون یورو به اسپتینا فروخت.

هوهتاماکی در ابتدا در آوریل 2022 قصد خود را برای واگذاری فعالیت های خود در روسیه 
اعالم کرده بود. این به دنبال تصمیم قبلی برای توقف همه سرمایه گذاری ها در روسیه پس از 

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 بود.
شرکت هوهتاماکی با 100 سال سابقه در 38 کشور و 114 مکان در سراسر جهان فعالیت دارد. 
19600 کارمند آن برای ارائه بسته بندی هوشمند نسل بعدی کار می کنند. دفتر مرکزی این 

شرکت در اسپو، فنالند قرار دارد.
چارلز هیولمی، رئیس و مدیر عامل شرکت هوهتاماکی، توضیح می دهد: ما معتقدیم که تحول 
فعلی وضعیت و چشم انداز بلندمدت در روسیه مانع تحقق استراتژی رشد و جاه طلبی های 
بلندمدت ما در این کشور خواهد شد. ما خوشحالیم که بررسی بعدی گزینه های استراتژیک 

خود در روسیه را به پایان می رسانیم.
به  عنوان بخشی از فرآیند، ما بررسی های الزم را برای یافتن بهترین خریدار ممکن و شریک 
آینده برای کارمندان محلی خود انجام دادیم، ایمنی و رفاه آنها برای ما مهم است. ما احساس 

می کنیم که اسپتینا یک مالک خوب و متعهد برای تجارت و آینده کارکنان ما خواهد بود.
هوهتاماکی می گوید که چهار واحد تولیدی و 724 کارمند در روسیه دارد. اسپتینا هلدینگی 
که هوهتاماکی فعالیت های خود را در روسیه به آن واگذار کرده است، متعلق به الکساندر گوور 

و یوری کوشنروف است.
به گفته هوهتاماکی، قیمت فروش آزاد نقدی و بدهی 151 میلیون یورو است. هوهتاماکی 
یورو  حدود 15 میلیون  خود  سوم  ماهه  سه  در  دارد  انتظار  فروش،  نتیجه  در  که  می گوید 
سود داشته باشد، اگرچه این شرکت اضافه می کند که انتظار نمی رود این فروش تأثیر مالی 

قابل توجهی بر هوهتاماکی در سال 2022 داشته باشد.
ارقام ارائه شده تخمین های اولیه ای هستند که می تواند تحت تأثیر تغییرات نرخ مبادله روبل/

یورو، در میان عوامل دیگر باشد. رویترز گزارش می دهد که گوور، که فعالیت های مک دونالد 
در روسیه را نیز خریداری کرده است، از وام دهنده دولتی روسیه ازبربانک که در حال حاضر 
تحت تحریم های بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده است، برای بخشی از خرید کسب وکار 

هوهتاماکی در روسیه استفاده خواهد کرد.
در ماه ژوئیه، تترا پاک اعالم کرد که از تمام فعالیت های جاری در روسیه کناره گیری می کند 
افزایش  و مدعی شد که  واگذار می کند  به مدیریت محلی  آنجا  در  را  تمام کسب وکارها  و 
محدودیت ها بر صادرات کشورهای غربی به روسیه، زنجیره تامین را ناپایدار کرده است. آمکور 
همچنین اخیراً اعالم کرد که سه کارخانه خود را در روسیه به فروش خواهد رساند که 2 تا 
3 درصد از کل فروش خود را تشکیل می دهد و انتظار می رود این معامله در نیمه دوم سال 

مالی 2023 تکمیل شود.
https://www-huhtamaki-com :منبع
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