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درتجارت جهت رسیدن به نقطه فروش باال برای محصوالت 
می بایست به بسته بندی محصول توجه نمود. امروزه از این 
ویژگی دربازاریابی و جذب مشتریان به نحو احسن برنامه ریزی 
و توجه می کنند. با بسته بندی می توان در تجارت موفق به یک 

برند یا نشان تجاری دست یافت. 
البته باید دید آیا واقعاً صنعت بسته بندي ایران به صورت 

اصولي سرمایه گذاري شده است؟
پاسخ را مي توان این چنین گفت آیا مي توان بدون داشتن 
علم و دانش صنعت بسته بندي، فقدان ساختار علوم بسته بندي، 
قابلیت ها و کارکردهایي که این صنعت مي تواند از خود داشته 
باشد، باور کرد که ما اکنون در حال سرمایه گذاري هستیم؟ 
وقتي ساختار بسته بندي مورد مطالعه قرار مي گیرد، در بخش 
کارکردها و قابلیت هاي آن متوّجه مي شوید که این توانمندي 
اکنون در کشور ما در اولویت اول وزارتخانه هایي مثل صنعت، 
معدن و تجارت )سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و ...(، 

سازمان صنایع دستي و گردشگري، وزارت علوم، تحقیقات 
و فّناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و در اولویت دوم 
مجلس شوراي اسالمي، سازمان تعزیرات، وزارت کشور و ... 

نهفته است.

ابتداي  از  بسته بندي  که  آنجایي  از  گفت  مي توان  پس 
شکل گیري کاال تا زمان مصرف آن توسط مصرف کننده در 
زنجیره تأمین کاال نقش دارد اجزاي هر کدام از این زنجیره به 
نوعي در اولویت هاي اول و دوم که معرفي شده اند تأثیر داشته 

و اکنون مورد برنامه ریزي مي باشند.
حال  در  اصولي  به صورت  که  مي کنیم  تصور  اگر  پس 
سرمایه گذاري مي باشیم به خودی خود مشخص و معلوم است 

  توجه به بسته بندی 
برای 

موفقیت در تجارت                 

 البته بايد ديد آيا واقعًا صنعت بسته بندي 
ايران به صورت اصولي سرمايه گذاري

 شده است؟

سخن مدیر مسئول 
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چون این وزارتخانه ها و سازمان ها که در پازل ساختار بسته بندي 
قرار دارند، هیچ وقت نشده است که در کنار هم براي پیشبرد 
صنعت بسته بندي کشور به صورت اصولي، متناسب با اهداف 
بسته بندي، همگرایي و تصمیم گیري داشته باشند. پس مي توان 
سرمایه گذاري  هیچ  حاضر  حال  در  که  داد  پاسخ  گونه  این 
اصولي متناسب با اهداف کشور انجام نگرفته است و اگر هم 
زمزمه هایي در خبرها و رسانه ها مي شنویم که یک بخش در 
حال سرمایه گذاري این صنعت مي باشد اثرات آن به صورت 

مقطعي بوده و ثبات و امنیت رو به توسعه را ندارد.
بودن  باال  ایران،  در  بسته بندی  بزرگ  مشکالت  از  یکی 
هزینه های بسته بندی است. کهنگی و فرسودگی ماشین آالت 
تولیدی، از دیگر مشکالت این صنعت می باشد. ماشین آالت 

از نظر  امروز  نیازهای  کهنه و فرسوده نمی توانند پاسخ گوی 
و  نیاز  عدم  دیگر،  مشکل  باشند.  کیفیت  سرعت  و  دّقت 
ناپایداری قوانین و مقرّرات مالی، ارزی، گمرکی و صادراتی 
است که صاحب صنعت، اطمینانی به دوام مقرّرات حّتی برای 
یک سال ندارد و نمی تواند برای آینده برنامه ریزی داشته باشد.
و  داخلی  استانداردهای  از  تولیدی  کارگاه های  اینکه  دیگر 
بین المللی آگاهی ندارند و آن را رعایت نمی کنند. مشکالت 
ایمنی و بهداشتی کارگاه های ما بسیار فراوان است. در مورد 
کارگاه ها، سطح تخصص پایین بوده و دانش و بینش الزم 

وجود ندارد.
جنبه عمده  دو  بسته بندی محصوالت،  در  به طورکلی،  و 
هدف  قرارگیرد.  توّجه  مورد  باید  جّذابّیت  و  بودن  کاربردی 
اصلی از تهیه بسته، حفظ و نگهداری خواص محصوالت و 
دسترسی راحت به محتویات داخل بسته است. به عالوه هر 
یک از عوامل توزیع و مصرف نیز از بسته بندی انتظاراتی دارند. 
برای مثال، خرده فروشان، به یک بسته بندی ای نیاز دارند که 
به راحتی در معرض دید و نمایش خریداران قرار گیرد و یا 
در اندازه های متفاوت عرضه شود و با قدرت خرید مشتریان 
گوناگون متناسب باشد. مصرف کنندگان نیز نوعی از بسته بندی 
به  به آسانی  باشد و  قابل حمل  به راحتی  را می پسندند که 

محتویات آن دسترسی پیدا کنند.

کشور ما دارای ظرفیت های تولیدی خوبی در بخش های 
مختلف کاال به ویژه در مواد غذایی است. این ظرفیت بزرگ 
بگیرد می  بر  را در  ریزان بخش دولتی  برنامه  اگر  حمایت 
توان به رشد آن در آینده امیدوار بود به ویژه برای کارآفرینان 
و  واردات  آمار  به  توجه  با  شد.  خواهد  رونق  موجب  که 
صادرات در ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان به ویژه 
کشورهای رقیب که وارد بازارهای هدف کشورمان می شوند،                               
ظرفیت های مساعد ایران برای تولیدات محصوالت مختلف ما 
را به این مهم می رساند  که ایران دارای  توانایی های مناسب 

برای توسعه تجارت بین المللی و صادرات می باشد. 
مورد  مطالعاتی  میدان  یک  در  مذکور  نکات  تمامی  اگر 
بررسی قرار گیرند و توضیحات مشروح هر یک روی کاغذ 
بیاید، خالصه طرح بسته بندی صادراتی نه تنها جامع می شود 
بلکه احتمااًل صفحات بسیاری را نیز به خود اختصاص می دهد. 
این مسئله برای مدیر کاالی تجاری که با ظرافت های بازار 
آشناست، بسیار مثمر ثمر می باشد و طرح احتمااًل به صورت 
یک استاندارد عالی به شمار می رود. اگرچه خالصه طرح برای 
طراحان صادراتی که فقط به فکر تصاویر هستند، ممکن است 
خیلی مفصل به چشم آید، اما وقتی عوامل فهرست شدند، 
به صورت چکیده در آورده و طرحی  را  شایسته است محتوا 
متمرکز را به شرکت های طراحی ارائه داد. شرکت طراحی خود 
نیز می تواند خالصه طرح را به صورت چکیده در آورد، ولی 
ممکن است با این کار تأکید بر روی مسائلی که از اهمیت 

کمتری برخوردارند، رخ دهد.

و  به طوركلی، در بسته بندی

 محصوالت، دو جنبه عمده، كاربردی بودن 

و جّذابّیت بايد مورد توّجه قرارگیرد.
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هدف از تشکیل انجمن علمی بسته بندی ایران، ابتدا شناخت 
آن،  به  مربوط  مباحث  و  مسائل  زمینه  در  دانش  کسب  و 
آسیب شناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی، نبود متخصصین 
و افراد خبره در صنعت بسته بندی با مدرک دانشگاهی، سپس 
ارائه راهکار و ساختار مناسب جدید به منظور رفع مشکالت و 
نارسایی های فعلی صنعت بسته بندی می باشد. به صورتی که با 
الگویی مناسب، انتخاب افراد برگزیده و شایسته در دانشگاه ها 
و صنعت صورت گیرد، استعدادها و توانایی های افراد تشخیص 
و  استفاده  سوء  از  جلوگیری  به منظور  همچنین  و  شود  داده 
سودجویی مؤسساتی که آثار روحی و روانی بر علم بسته بندی 
دارند و به تبع آن کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی صورت گرفته است. 
مهمتریناهدافانجمنبهقرارذیلمیباشد:

 ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین وزارتخانه ها، سازمان ها، بنگاه هــــا   
  و  استفاده از ظرفیت مازاد جهت بهبود و توسعه سامانه های بسته بندی

 حل مسائل و مشکالت راهبردی برای توسعه صنعت بسته بندی
حوزه  در  نوآوری ها  رصد  آخرین  منظور  به  مطالعاتی   ایجاد  مرکز   

بسته بندی
  تولید، توسعه دانش و فّناوری های نوین بسته بندی

و  مّدت  بلند  مّدت،  کوتاه  آموزشی  دوره های  اجرای  و  طراحی   
سمینارهای تخصصی

  فراهم شدن زمینه ای برای روحیه تحقیق، کارگروهی، نوآوری های 
آموزشی، خالقیت ها و کارآفرینی ها

بخش های  کاربردی  و  علمی  نیازهای  به  پاسخگویی  و  تحقیق   
اقتصادی و صنعتی کشور

  صنعت صادرات محصوالت داخل کشور

  شناخت نخبگان و متخصصان علمی و صنعتی به دلیل نبود رشته 
دانشگاهی و ضعف آن

  خارج شدن از وضعیت تک محصولی و توسعه صادرات محصوالت 
تولیدی داخل کشور

   عدم شناخت کافی به علم بسته بندی و موضوعات آن با سایر صنایع
   ضعف تولیدکنندگان کاال به طراحی و شرایط بسته بندی محصول

       تغییر وضعیت موجود و ارائه راه حل و الگوهایی برای دستیابی به 
رشته دانشگاهی و به تبع آن پذیرش دانشجو به عنوان مهم ترین عامل 

برای کسب شغل و جایگاه اجتماعی مناسب 
  جلوگیری از ناهنجاری ها و آسیب های روانی، اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی که از چالش های اصلی کشور است.
  مشارکت دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین عامل پذیرش دانشجو با 

توّجه به اینکه از نظر اشتغال، زمینه مناسبی دارد.
   فصلنامه علمی علوم و فنون بسته بندی

   کتاب های تخصصی بسته بندی
   استانداردهای جهانی بسته بندی

   مقاالت بسته بندی
   انجمن ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسته بندی 
 برنامههایراهبردیپنجسالهانجمن

   شناخت روش های نوین بسته بندی 
   رشد، توسعه و اشاعه فرهنگ بسته بندی 

   رشد و توسعه نیروی انسانی
   تشکیل بانک اّطالعاتی و توسعه فرآیند اّطالع رسانی

    برقراری ارتباط با مراکز بین المللی فعال در زمینه بسته بندی و توسعه 
   استانداردهای بسته بندی

    بازنگری ضوابط و ایجاد تسهیالت الزم در راستای توسعه بسته بندی 
 در صنایع مختلف

   کوشـش در راستــــای ساماندهی ملّی بسته بندی و ایجـــاد زیــر
 ساخت های الزم

کمیتههایتخصصیانجمن

فعالیتها موضوع محور

اقالم هدف  گروه های تخصصی ماشین آالت

آموزش و پرورش مواد غذایی مواد

انتشارات مواد شوینده فناوری

آمار و اطالعات مواد دارویی ظروف

پذیرش و روابط عمومی مواد شیمیایی طراحی و چاپ

معرفی و آشنایی 

با انجمن 

علوم و فناوری 

بسته بندی ایران
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چكیده
در سال های اخیر، طراحی بسته بندی و اهمیت آن به واسطه 
فضای رقابتی ایجاد شده، مورد توّجه تولیدکنندگان قرار گرفته 
است. جّذابّیت بصری، سالم ماندن محصول و افزایش ارزش 
آن، مواردی هستند که طراحی بسته بندی را به عاملی مهم در 
روند تولید تبدیل کرده اند؛ به نحوی که به غیر از کیفیت، در 
حوزه بسته بندی نیز رقابت به وجود می آید. از همین رو، در این 

مطالعه با ۷ راهبرد قدرتمند طراحی بسته بندی آشنا می شوید.
برای  باید  تجاری  نشان  های  کنونی،  رقابتی  بازارهای  در 
جلب توّجه خریداران تالش  کنند. در چنین فضایی، بسته بندی 
محصول تنها ظرف ۲ ثانیه باید توّجه مشتری را به خود جلب 
ثانیه دیده نشود، شکست خورده  این ۲  کند. طرحی که در 
محسوب می شود و رقابت را به محصوالتی واگذار می کند که 
آنها رعایت شده  راهبردهای قدرتمند طراحی بسته بندی در 

است. در اینجا با این ۷ روش آشنا می شویم.
1.استفادهازنگرش»کمتر،سودمندتراست«.

زمان  معمولی  خریداران 
به  کردن  نگاه  صرف  را  زیادی 
محصوالت نمی کنند، به همین 
جهت، طرح شما برای به چشم 
بسته بندی های  میان  آمدن 
بمباران  از  انبوهی  و  مختلف 

تبلیغات، باید در کوتاه ترین زمان توّجه بیننده را به خود جلب 
کند، یعنی درست قبل از اینکه نگاه خریدار متوّجه محصول 
مشابه موجود در همان قفسه شود. هنر طراح، این است که 
در همین زمان مهم و بسیار کوتاه، ویژگی های منحصر به فرد 

محصول و دلیل خرید آن را به خریدار منتقل کند.
هم  غیرممکن  تقریباً  که  هدف  این  انجام  برای  اغلب 
با  بازاریابی برود و  نبرد گروه  باید به  به نظر می رسد، طراح 
داستان پردازی آنها برای محصول، تصاویر و کاتالوگ هایی که 
در دفتر خلوتشان بسیار پر  مفهوم به نظر می رسند، کنار بیاید. 
همچنین محتوایی که هر کدام از افراد ذی  نفع به موارد باال 
اضافه می کنند. گاهی طراح مجبور می شود برای جا دادن همه 

آنها اندازه نوشته ها را کوچک تر کند.
باید پیروی از نگرش  طراحان باتجربه در چنین موقعیتی 
»کمتر سودمندتر است« را به نویسندگان فّعال گروه توصیه 
کنند. با توّجه به این نگرش که مطابق با قانون دو ثانیه است، 
بتواند تمام اّطالعات مهم متنی و بصری روی  باید  خریدار 
همین  عرض  در  را  محصول 
این  اگر  کند.  درک  کوتاه  مّدت 
زمان بیشتر شود، احتمااًل شخص 
که  می رود  محصولی  سراغ  به 
بسته بندی آن گویا باشد و نکات 
مهمی را که باید منتقل کند، به 

راهبردهایبهکاررفتهدرطراحیبستهبندی

طراحان باتجربه در چنین موقعیتی بايد 
پیروی از نگرش »كمتر سودمندتر است« را 

به نويسندگان فّعال گروه توصیه كنند. 
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سرعت نشان  دهد.
کلید نزدیک شدن به لحظه فروش، ترغیب مشتری برای 
برداشتن محصول است. معمواًل محصولی که اّول در دست 
مشتری جای می گیرد همانی است که بابتش پول پرداخت 

می شود.
جمله معروف »کمتر، سودمندتر است« از پیش  تر در مکتب 
طراحی  در  نگرش  این  می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  تّجار 
و  می دهد  افزایش  را  محصول  انتخاب  شانس  بسته بندی 

مشتری را به خریدار تبدیل می کند.
۲.امكانلمسمحصول

بسته بندی به نوعی برای مشتریان مزاحمت ایجاد می کند،

 زیرا حائلی میان آنها و کاالی مورد  نظرشان است. خریداران 
عالقه دارند محصول را لمس کنند، ببویند یا بچشند و قبل از 
پرداخت مبلغ، آن را امتحان کنند. اگرچه مشکالت زیادی در 

مورد این روش خرید کردن وجود دارد، 
اما طراحان هوشمند سعی می کنند تا تداخلی که بسته بندی 

با نیاز خرید مشتریان به وجود می آورد را به حداقل برسانند.
برش  طریق  از  محصول  به  مشتریان  مستقیم  دسترسی 
از  افزایش می دهد.  از بسته بندی، احتمال فروش را  قسمتی 
این طریق، ترس مشتری نسبت به ماهیت واقعی کاال برطرف 
می شود. در مورد مواد خوراکی یا بهداشتی که چنین امکانی 
وجود ندارد، می توان از عکس های باکیفیت محصول که از 
چند زاویه مختلف تهیه شده اند و همه ویژگی های آن را نشان 

می دهند، استفاده کرد.
مورد  محصول  کارایی  و  مواد  مزه،  بافت،  تصویری  بیان 
دیگری است که بهترین تعامل را با مشتریان برقرار می سازد. 
سعی کنید بسته بندی  ای را طراحی کنید که تا حد امکان حداقل 

انتقاد، ضعف و نامرئی باشد.
۳.متضادومتمایزبودن

در قفسه ای که محصوالت مشابه کنار هم قرار گرفته اند، 
او  ذهن  و  کرده  مشاهده  را  آنها  سرعت  به  خریدار  چشم 
درکسری از ثانیه، اّطالعات الزم را برداشت می کند. در این 

حالت، ذهن فرد به طور ناخودآگاه به دنبال دو چیز است:
۳-1-چیزیکهبرایاوآشناست.

۳-۲-چیزیکهمتفاوتازبقیهموارداست.
بر محصوالتی  مشتریان  تمرکز  تکراری،  خریدهای  برای 
است که قباًل استفاده کرده  و از آنها راضی بوده اند، اما همیشه 
تمایلی ناخودآگاه برای امتحان کردن چیزهـــای جدید وجود 
برای طراحی بسته بندی  این همان موقعیتی است که  دارد. 

فراهم می شود. 
از طریق  را  باید محصول مورد نظر  طراحان می دانند که 

طراحی متفاوت از دیگر رقبا جدا کنند.
برجسته  جای  به  کم  تجربه  طراحان  اغلب  این،  وجود  با 
کردن طرح خود و پیشرو بودن، به نوعی از سبک بسته بندی 
محصوالت موجود پیروی می کنند. دلیل پیروی، این است که 
داده اند، در صورتی که  را پس  امتحان خود  قبلی  طرح های 
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طراحان پیشرو نگران این نیستند که چه کسی از آنها تبعیت 
می کند، چون به درستی مسیری که می روند، اطمینان دارند.

4.تأثیرگذاریمناسب
یک جلسه معارفه یا یک میهمانی را تصور کنید که افراد 
یکدیگر را از روی ظاهر، حرکات و نشانه های کلیدی ارزیابی 
می کنند. شناختی که از روی ظواهر به دست می آید، سطحی 

است و هیچ کس نمی تواند قبل از ایجاد و گسترش روابط به 
شناخت کامل برسد. در بازار نیز چنین شناخت سطحی وجود 
از امتحان محصول و شناختن ماهیت  دارد. خریداران پیش 
اصلی، آن را از روی ظاهر انتخاب می کنند و این انتخاب بر 

اساس شخصیت و صفات خود فرد است.
بسته بندی  ای که برای جذب همه افراد طراحی شود در آخر 
برای هیچ کس معنی خاصی نخواهد داشت. برای مثال، اگر 
مخاطبان محصول شما خانم های ۱۸ تا 3۰ ساله هستند، بهتر 

نشانه های  و  زبان  به  است 
کنید،  توّجه  بیشتر  دیداری 
هنگام  کلی،  طور  به  یا 
از  جوان ترها،  برای  طراحی 
دوستدار  و  بازیافت پذیر  مواد 
اگر  نمایید.  استفاده  طبیعت 
 4۰ مرداِن  شما  هدف  گروه 
تا 65 ساله هستند، فونت های 
و  کوتاه  متن های  درشت، 
واضح را به کار ببرید تا حس 
قدرت و دوام بیشتر را به آنها 

منتقل کند.

مشتریان محصول از هر قشری که هستند، لباس متناسب با 
همان گروه را به محصول بپوشانید تا برایشان جّذابّیت بیشتری 

داشته باشد و سریع تر جذب شوند.
5.اصلغافلگیری

قدرت  به  معتبر  تجاری  نشان  های  اخیر،  سال های  طی 
طراحی تجربه کاربر از محصول پی برده اند و این روش روز 
به روز در حال گسترش است. دلیل آن هم ساده است؛ مردم 
بیش از اینکه به دنبال چیزهای به یادماندنی باشند، نسبت به 

تجربیات جّذاب اشتیاق نشان می دهند.
تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که طراحی بسته بندی 
می تواند مانند یک رویداد زنده باشد؟ یک رویداد به یادماندنی، 
تجربه باشکوهی را برای کاربر رقم می زند. برای مثال، فرض 
باز می کنید و درون آن را غرق در  را  کنید بسته  محصولی 
تجربه  این  که  می بینید  این مضمون  با  و  روشن  رنگ های 
اسرارآمیز فقط برای شما طراحی شده است، یا بسته بندی  ای 
را تصّور کنید که خود آن بعد از باز شدن به محصولی جدید 
تبدیل شود و جایزه  خرید اّول باشد. ممکن است بسته شما 
از تصاویر جداگانه ای تشکیل شده باشد که کنار هم قرار دادن 
آنها در قفسه، تصویری بزرگ و منحصر به فرد را خلق کند. 
همچنین امکان دارد جایزه ای درون آن قرار داده شود که حّتی 

در تبلیغات هم اشاره ای به آن نشده باشد.
اصل غافلگیری در مورد طراحی بسته بندی بسیار گسترده 
است، بنابراین بهتر است در این مورد، خود را به چالش بکشید 
و ایده های خاّلقانه ای را مطرح سازید تا تجربه ای منحصر به 

فرد را برای خریدار رقم بزنید.
6.مشتریانبهترازهرکسمیدانند.

آن  انتخاب  سنتی  روند  دارند،  طراحی  تجربه  که  کسانی 
از  الگو  چند  چیدن  می دانند.  را 
اتاق  میز  روی  بسته بندی  طرح 
افراد  نظر  شنیدن  و  کنفرانس 
است  ممکن  که  تصمیم گیرنده 
ایده متفاوت نسبت به  هر کدام 
طرح هایی  باشند؛  داشته  طرح ها 
وقت  آنها  روی  ساعت ها  که 
به  زیاد  کار  با  و  شده  گذاشته 
نهایت  در  رسیده اند.  مرحله  این 
باالتری  رتبه  که  شخصی  هم 
نسبت به بقیه دارد انتخاب نهایی 
را انجام می دهد، اما واقعیت این 

اين  مانند  لّکه ای  رنگ  سامانه  از  استفاده 
اتاق  برای  آبی  رنگ  سطل  يک  كه  است 
خود بخريد و ديوار را با آن رنگ كنید، اما 
يک  از  كه  است  اين  مانند  پردازشی  سامانه 
نّقاش معروف و موّفق بخواهید با استفاده از 
هزاران  سیاه،  و  زرد  قرمز،  آبی،  رنگ های 
شما  دلخواه  رنگ  به  همپوشانی  با  را  نقطه 
نظرتان  مورد  رنگ  دور  از  شايد  درآورد. 
ديده شود، اما از نزديک، نقاطی با رنگ های 

متفاوت را می بینید.
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است که هیچ کدام از این افراد حّتی خود طراح، در موقعیتی 
نیستند که بهترین تصمیم را بگیرند. آنها نسبت به محصول 
بسیار نزدیک تر از آن هستند که طرح را از دید مشتریان، بدون 

تعصب و به دور از صرف ساعت ها کار و زحمت ببینند.
بهترین روش این است که از خود مشتریان بپرسید. شاید 
سؤال کنید که چطور می توان این کار را انجام داد؟ در حال 
که  دارد  وجود  برخط  نظرسنجی  سایت  زیادی  تعداد  حاضر 
می توانید در آنها افراد زیادی را مطابق با گروه هدف خود بیابید. 
بهتر است طرح های خود را در برابر آنها قرار دهید و بپرسید که 
کدام  یک را بیشتر می پسندند؟ بعد از چند روز، شما به داده های 

واقعی مجّهز هستید و می توانید بهترین تصمیم را بگیرید.
7.ازسامانهرنگلّكهایبهجایسامانهپردازشی

استفادهکنید.
رنگ  برابر  در  لّکه ای  رنگ  بصری  قدرت  ماهر  طراحان 
پردازشی را می دانند، اما بسیاری از مدیران بازاریابی اّطالعی 
از تأثیر آنها بر کیفیت چاپ ندارند. اّول باید بدانیم که تفاوت 

این دو چیست؟
استفاده از سامانه رنگ لّکه ای مانند این است که یک سطل 
رنگ آبی برای اتاق خود بخرید و دیوار را با آن رنگ کنید، 
اما سامانه پردازشی مانند این است که از یک نّقاش معروف و 
موّفق بخواهید با استفاده از رنگ های آبی، قرمز، زرد و سیاه، 
هزاران نقطه را با همپوشانی به رنگ دلخواه شما درآورد. شاید 

از دور رنگ مورد نظرتان دیده شود، اما از نزدیک، نقاطی با 
رنگ های متفاوت را می بینید.

مشکل سامانه پردازشی، این است که رنگ  های آن هیچ گاه 
دیگر، هزینه  از طرف  اما  ندارند،  را  لّکه ای  رنگ های  شّدت 

پایین تری خواهند داشت.
اگر کیفیت چاپ و طراحی بسته بندی باعث شود که میزان 
و  می شود  جبران  قیمت  اختالف  این  یابد،  افزایش  فروش 

سرمایه گذاری روی آن ارزش خود را نشان می دهد.

howdesignhowdesign  :منبع
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این روزها، شاهد پیشرفت شایان توّجه فّناوری و مواد مورد 
استفاده در صنعت بسته بندی هستیم که این امر، ابزار مناسبی 
به لطف آن محصوالت  قرار می دهد که  اختیار طراحان  در 
کاالی  از  مملو  قفسه  در  خودنمایی  برای  مجالی  می توانند 

فروشگاه ها بیابند و خوش بدرخشند.
از طراحان انتظار می رود تجربه مصرف کنندگان را بارها و 
بارها مرور کنند تا ببینند بسته بندی چه خاطره ای را در ذهن 
آنها حک می کند و از این طریق، نوآوری و ابتکار با سرعت هر 
چه بیشتر را به تار و پود این صنعت تزریق کنند و در کوتاه ترین 
زمان ممکن بسته بندی های جدیدی را روانه بازار نمایند، اما 
ایده هایی  ارائه  وصف  غیر قابل  سرعت  این  می کنید  گمان 
برای طراحی بسته بندی خاّلقانه چه تأثیری بر آینده صنعت 

بسته بندی خواهد داشت؟
در مصاحبه ای که با مدیر عامل خاّلق و خوش فکر مؤسسه 
طراحی Pearlfisher، ناتالی چانگ داشتیم، از او خواستیم تا 

به گرایش های طراحی بسته بندی 
در سال ۲۰۲5 اشاره ای داشته باشد:
به دادن اهمیت بیشتر
میل باب و سفارشی مقوله

مشتریشدن
 مصرف کنندگان ترجیح می دهند 
کاال و خدماتی را بخرند که زندگی 

را به کام آنها بهتر و شیرین تر می کند. این یعنی چالش های 
جدید و پیچیده ای که در زمینه طراحی و بسته بندی پیش پای 

نشان های تجاری قرار می گیرد.
تولیدداخل: مصرف کنندگان به تولیدات داخلی بیش از هر 
زمان دیگری روی خواهند آورد و از نشان های تجاری انتظار 
دارند با ارائه دیدگاه هایی بکر و اصیل و در عین حال قابل اجرا، 

سبک زندگی آنها را بهبود بخشند.
دگردیسیوتغییررویه: نوآوری و ایده های جدید در 
را  فّناوری نگرش و تفّکر مصرف کنندگان  اولیه و  باب مواد 
متحّول خواهد کرد، چرا که تولیدکنندگان موّظف می شوند از 
الگوها و راهبردهای حفظ محیط زیست پیروی کنند و این 

قانون شامل طراحی و تولید بسته بندی هم می شود.
از  مصرف کنندگان  ابتكار: و نوآوری چهارچوب
نشان های تجاری انتظار دارند رعایت موازین اخالقی، سیاسی 
ببینیم  این که  قرار دهند.  را در دستور کار خود  اجتماعی  و 
این  ترفندی  چه  به  تجاری  نشان های 
محصوالتشان  بسته بندی  در  را  موارد 

لحاظ می کنند، خالی از لطف نیست.
تجاری  داستانسرایی:نشان های 
باشند  راهکارهایی  اندیشه   در  باید 
در  را  خود  فرد  به  منحصر  داستان  تا 
مصرف کنندگان  تمام  نقاط  تمامی 

آینده صنعت بسته بندی در سال 2025

از طراحان انتظار می رود تجربه 
مصرف كنندگان را بارها و بارهــا 
مرور كنند تا ببینند بسته بنـدی چه 
خاطـره ای را در ذهن آنها حـک 

می كند. 
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آنها          برای  دلنشین  تجربه ای  و  کنند  نقل  محصوالتشان  با 
رقم زنند.

بهاعتقادشمامحرکهایاصلیاینگرایشها
چیست؟

می توان محرک اصلی مصرف کنندگان امروزی را وجدان 
و  زندگی  سبک  که  دانست  آنها  بیدار  اجتماعی  و  اخالقی 
داده است و  قرار  را تحت الشعاع  برای خرید  انتخاب هایشان 
آنها در پی محصوالتی هستند که در حین زیبایی و ماندگاری 
برای آنها ارزش اخالقی و معنوی به همراه داشته باشد. در 
عین حال، باید حواسمان به ابتکارهای جدید دنیای فّناوری 
از رسانه های اجتماعی گرفته تا پرینت سه بعدی هم باشد. 
باید با اتکا بر طراحی هایی متفاوت، مبتکرانه و نو، یک تجربه 
دیجیتالی و فیزیکی بی عیب و نقص برای مصرف کنندگان به 

ارمغان آوریم.
و در نهایت نباید از این مهم غافل شد که کارهای دستی 
ویژه ای  و جایگاه  مردم محبوبیت  میان  در  و هنر هنوز هم 
دارد، به همین خاطر است که شیوه های قدیمی و سنتی چاپ 
هنوز از رده خارج نشده اند و در مقیاس وسیعی کاربرد دارند. 
در سال های اخیر نشان های تجاری بزرگ کوشیده اند تا مانند 
نشان های تجاری کوچک بیندیشند، از این رو شاهد یک تغییر 
رفتاری در میان نشان های تجاری بوده ایم که می توان عامل 
اصلی آن را فشار بیش از حد و بدبینی مصرف کنندگان دانست.
بستهبندی طراحی عرصه در کشورها کدام

پیشگاموپیشتازند؟
یک  به  شدن  تبدیل  حال  در  شتاب  با  که  عصری  در 
دهکده جهانی هستیم، بسیار دشوار است که بخواهیم یک 
کشور یا منطقه خاص را به عنوان سردمدار صنعت طراحی 
بسته بندی نام ببریم، مخصوصاً با در نظر گرفتن این نکته که 
دیگر نمی توان تفاوت فاحشی میان سبک طراحی در غرب 
و شرق قائل شد. با این حال، اگر بخواهیم طرح هایی را در 
نظر بگیریم که در سال های اخیر توانسته اند تحسین همه را 

امروزی  مصرف كنندگان  اصلی  محرک  می توان 
دانست  آنها  بیدار  اجتماعی  و  اخالقی  وجدان  را 
را  خريد  برای  انتخاب هايشان  و  زندگی  سبک  كه 

تحت الشعاع قرار داده است.

برانگیزند، نگاه ها را میخکوب کنند یا به دریافت جوایز معتبر 
شده اند، می توانیم بگوییم آمریکا و انگلیس در این صنعت بسیار 
پرقدرت ظاهر شده اند، اما نمی توان سبک طراحی شگفت انگیز 
روسیه و یونان یا ابتکارهای قابل ستایش کشورهای شمال 
اروپا و سوئد را نادیده گرفت. به عالوه، شاهد بوده ایم که برخی 
کشورها در یک صنعت خاص پیشگام بوده اند. به عنوان مثال، 
کره جنوبی در صنعت محصوالت آرایشی حرف های بسیاری 

برای گفتن دارد.
بهنظرشمابزرگترینموقعیتوفرصتیکهدر
سالهایآیندهپیشرویصنعتبستهبندیقرار

میگیرد،کداماست؟
الزامات حفظ محیط زیست و انقالبی که مواد هوشمند به 
و  بسته بندی ویژگی ها  آینده  در  معناست که  بدین  پا کرده، 
کاربردهایی خواهد داشت که از حد تصور و تخیل ما خارج 
بسیار  و  دارند  باال  بسیار  کیفیت  و  کارایی  مواد جدید  است. 
بی تردید  و  گرافن(  می باشند)همچون  رسانا  و  سبک  قوی، 
گزینه ای هوشمندانه در انتخاب های آینده صنعت بسته بندی 
است و می تواند مشکالت مواد اولیه رایج در این صنعت را 
راهکارهای جدید  معناست  بدین  نانو  فّناوری  کنند.  برطرف 
روی  پیش  در  محصوالت  از  حفاظت  برای  مبتکرانه ای  و 
صنعتگران قرار می گیرد. به عنوان مثال، بسته بندی های مجّهز 
به سنسوری که میزان هدررفت مواد غذایی را کاهش داده و 
روش هایی بدیع و متفاوت برای ارسال، انبار و استفاده مجّدد از 

مواد اولیه فراهم می کند.

Pearlfisher Design Institute  :منبع
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تولید بسته بندی های جدید برای حفظ مواد غذایی در زمان 
طوالنی تر با استفاده از فّناوری نانو امکان پذیر شده است.

میوه،  مانند:  غذایی  مواد  می رسد  نظر  به  مواقع  برخی 
سبزیجات و گوشت ها در یک چشم به هم زدن فاسد می شوند. 
به همین دلیل، مصرف کنندگان مواد غذایی ترجیح می دهند 
مواد غذایی فرآوری شده را با هزینه کمتر و البته مواد مغّذی 
می دهد  نشان  جدید  علمی  گزارشات  کنند.  خریداری  کمتر 
که بسته بندی جدید مواد غذایی که با نانو ذّرات رس و یک 
روغن ضد میکروب پوشش داده شده اند، مانع از رشد میکروب 
و فساد مواد غذایی می شوند. این بسته بندی ارزش غذایی را 

نیز کاهش نمی دهد.
نگهداری مواد غذایی همیشه اهمیت باالیی داشته است. 
مردم در سراسر دنیا تالش می کنند تا میوه، سبزیجات و گوشت 
را سالم نگهداری کنند. روش های مختلفی شامل: روش سنتی 
نمک  سود کردن تا روش های پیشرفته کنسرو کردن، منجمد 
کردن و ... برای این منظور استفاده می شود. مطابق با گزارش 
دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده، حدود 3۰ تا 4۰ درصد مواد 
غذایی تولیدی فاسد می شوند. در طی دو دهه اخیر، دانشمندان 
روش های جایگزینی برای حفظ مواد غذایی توسعه دادند که 
بیشتر روی بسته بندی آنها تمرکز شده است. در حال حاضر، 
شرکت های مختلفی بسته بندی هایی به منظور حفظ رطوبت 
مواد غذایی را تولید می کنند، اما خواص متنوع دیگری برای 

این بسته بندی ها نیاز است.
آلودگی باکتریایی، نفوذپذیری اکسیژن و رطوبت دو مشکل 
اصلی است که دانشمندان با آن درگیر هستند و چالش دیگر، 
تولید مقادیر باالی اتیلن در میوه ها است. اتیلن ترکیبی است 
که به صورت طبیعی از میوه و سبزیجات آزاد می شود و به 

فرایند رسیدن آنها کمک می کند، اما مقادیر زیاد اتیلن که در 
بسته بندی ها رسوب می کنند، منجر به فساد میوه خواهد شد.

تقاضا برای بسته بندی چندمنظوره گوشت وجود دارد. برای 
تولید  رس  ذّرات  نانو  از  استفاده  با  دانشمندان  منظور،  این 
کردند که اتیلن را تخلیه کرده و به عنوان سّدی در برابر گاز 
عمل می کند. این ساختار از ورود اکسیژن و از خروج رطوبت 
جلوگیری می کند. عالوه بر این، با جذب اتیلن، مانع از تجمع 
آن در بسته بندی می شود. محققان این نانو ذّرات را با روغن 
طبیعی آنتی باکتریال که در گیاه آویشن یافت می شود، در سطح 

داخلی بسته بندی استفاده کردند تا میکروب ها را از بین ببرند.
و  موز  نگهداری گوجه،  زمان  مّدت  بر  بسته بندی  این  اثر 
گوشت مرغ مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه با گوجه فرنگی 
بسته بندی  روز  از ۱۰  معمولی، پس  پلی اتیلن  بسته بندی  در 
جدید قابلیت بیشتری در حفظ کیفیت آن داشته است. برای 
گوشت مرغ نیز میزان باکتری در بسته بندی جدید نسبت به 
پلی اتیلن معمولی کمتر بوده است. این فّناوری نیاز به تحقیقات 
بیشتری برای صنعتی شدن دارد. مرحله بعدی آزمایشات روی 

این بسته بندی اطمینان از ایمن و غیرسّمی بودن آنها است.

منبع:
http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/
php?utm_source=feedblitz&utm_.47793=newsid
medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=nanowerke
mergingtechnologiesnews

بسته بندی ضد میکروب برپایه رس 
برای حفظ تازگی مواد غذایی
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از محققین مصری در پروژة دو ساله خود جهت  گروهی 
تولید پالستیک از پوست خشک شده میگو طی 6 ماه تولید 

پالستیک در ابعاد آزمایشگاهی رسیدند.
امروزه مشکل عدم بازیافت بالغ بر ۸۰ درصد پالستیک ها موضوع 
زیست  پالستیک های  تولید  جهت  محققین  عالقه  مورد 
تخریب پذیر است. محققین دانشگاه نیل در پروژه تحقیقاتی 
تعریف شده ابتدا پوست میگو را خشک کردند، سپس با اصالح 
شیمیایی، تولید پالستیک در ابعاد آزمایشگاهی داشتند. این 
محققین با استفاده از کیتوزان- پلیمری که از کامپاند کیتین 
موجود در پوست میگو تهیه می شود توانستند نمونه های اولیه 
نازک و شفاف پالستیکی تولید کنند. نکته حائز اهمیت، تهیه 
مواد اولیه این پروژه از سوپرمارکت ها، رستوران ها و ماهیگیران 
با قیمت بسیار پایین است. طبق گزارش Hani chbib  از 
محقیقن این پروژه به خبرگزاری رویترز، کشور مصر حدود 
و  ضایعات  آن  تن   ۱۰۰۰ که  دارد  میگو  واردات  تن   35۰۰
پوست دور ریز است، بنابراین از اهداف این پروژه کاهش زباله 

و آلودگی های پالستیکی است.
از  تیمی  با همکاری  گروه محقق مصری  این  چنین  هم 

  Irene Samy پروفسور  سرپرستی  با  ناتینگهام  دانشگاه 
درصدد تجاری کردن این پروژه هستند. پروفسور Samy  در 
مصاحبه رویترز: در صورت تجاری کردن این محصول، عالوه 
بر کاهش زباله، با توّجه به خاصیت آنتی باکتریال و میکروبی 
این پالستیک به صنعت صادرات مواد غذایی و بسته بندی هم 

کمک خواهد شد.
در  این محصوالت  از  استفاده  گروه،  این  پیش بینی  طبق 
صنایع بسته بندی و کیسه های پالستیکی است و اّدعا می کنند 
که فّناوری تولید آنها توانایی تولید در مقیاس بزرگ را هم 
به سمت صنعتی  به حال  تا  تنها علتی که  دارد، هم چنین 
شدن نرفته اند پافشاری شان بر افزایش دیگر خواص همچون: 
خواص مکانیکی و پایداری حرارتی است که بتوان به صورت 
گسترده در صنایع مختلف استفاده کرد. بخش انگلیسی این 
گروه برنامه تولید در صنعت بسته بندی به صورت محدود در 

کشور انگلستان را دارد.

http://inhabitat.com :منبع

به  میگو  شده  خشک  پوست  تبدیل 

پالستیک توسط دانشمندان مصری
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یکی از مهم ترین عوامل در تجارت و بازاریابی یک محصول، 
بسته بندی آن محصول می باشد. 

تولید کنندگان در سراسر دنیا، ساالنه مبالغ هنگفتی برای 
کمک  بسته بندی ها  از  بسیاری  می کنند.  هزینه  بسته بندی 
شود  مصرف  آسان تر  برسد،  نظر  به  جّذاب  کاال  تا  می کنند 
اگر شما جزء  احتمالی حفظ می کنند.  از خطرات  را  یا آن  و 
محصوالت  فروش  شما  هدف  که  هستید  خرده فروش هایی 
فیزیکی است، حتماً تأثیر بسته بندی در موفقیت محصوالت 

را دیده اید.
فروش  تجربه  از هر  ناپذیری  ساخت جعبه بخش جدایی 
شده است، مخصوصاً زمانی که بسیاری از تصمیم گیری های 
خرید صرفاً بر اساس طراحی بسته بندی محصول شکل گرفته 
می شود. به عنوان یک بازاریاب و سازنده، بسته بندی جزء بخش 
مهمی از تولید محسوب می شود. نقش طراحی و بسته بندی در 
بازاریابی به شّدت مهم است و بسته بندی خوب اّطالعات را 

کامل و به بهترین نحو به خریدار منتقل می کند.

Vernica Jarski، یکی از اساتید بازاریابی در یک بررسی 
نشان داد که زیبایی یک جعبه چگونه خریداران را تحت تأثیر 
قرار می دهد که چند مورد از نتایج آن در زیر آورده شده است.

دوباره  باشد  جایزه  جعبه  در  اگر  خریداران  از  درصد   5۲
محصول را خریداری می کنند.

9۰ درصد پس از خرید، دوباره جعبه ها و کیسه ها را مورد 
استفاده قرار می دهند.

تمرکز روی طراحی جعبه تا 3۰ درصد مشتریان را افزایش 
می دهد.

۷4 درصد مشتریان بین ۲5-۱۸ سال، عکس جعبه های خود 
را پس از خرید آنالین در فضای مجازی به اشتراک می گذارند.

با این وجود هنوز تولید کنندگانی وجود دارند که به اندازه 
کافی روی بسته بندی خود تمرکز نمی کنند.

آگاهی، اساس و پایه ابتکار و خالقیت است. ذهن انسان 
برای فیلتر کردن و به یاد داشتن چیزهای خاص طراحی شده 
است و اگر شما بتوانید نگاه بیننده را به محصول جذب کنید 
به موفقیت دست پیدا کرده اید. ساخت بسته باید با تقاضای 
خریداران در ارتباط باشد تا بتواند در بازار رقابت از محصوالت 

مشابه پیشی بگیرد.
جاذبه که با آگاهی ارتباط تنگاتنگی دارد نیز برای خرده فروشان 

از اهمیت باالیی برخوردار است. بدین دلیل که آنها قصد 
دارند تا توّجه گروه خاصی را به خودشان جلب کنند. اگر به 
 Smirnoff CaipiroskaPresentation بطری 
شد  خواهید  متوّجه  کنید  نگاه   Gloji آب  ظرف  یا  و 
طعم های  با  بطری هایی  ظاهر  چیست؟  ما  منظور  که 
شود. پوشیده  طعم  آن  توسط  می تواند  مختلف 

روش های  به  می توان  را  محصول  بسته بندی  اّطالعات 
مختلفی مورد توّجه قرار داد. بحث اصلی در مورد ویژگی های 
محصول است مثل: وزن، فواید، تاریخ مصرف، راهنمایی برای 
استفاده و پیام های دیگر بسته بندی که با نحوه استفاده ارتباط 

دارد و باید به درستی روی محصول درج شوند.
پیشرفت جزء ویژگی های یک نشان تجاری موّفق است. 
با استفاده از رنگ ها، نمادها و لوگوها، تولید کنندگان می توانند 
بسته بندی  به  نگاهی  با  ببخشند.  ارتقا  را  خود  محصوالت 
چیست؟  ما  منظور  می فهمید  کاماًل  شما  نیویورک  اسپاگتی 

نقش 
بسته بندی و طراحی
 در جذب مشتری و

 فروش محصول

نقش طراحی و بسته بندی در بازاريابی به 
شّدت مهم است و بسته بندی خوب اّطالعات 

را كامل و به بهترين نحو به خريدار 
منتقل می  كند.
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بسته بندی یک کار نمادین است، یک اتصال عاطفی که توّجه 
خریداران را به خود جلب می کند. در بسته بندی، طراحی خوب 
نیز ضروری است که مطلب خوانایی داشته باشد و مخاطب 
بالفاصله پس از خواندن بداند که شما چه می گویید. فونت های 
و  بسته بندی  شکل  باال،  کیفیت  با  بسته بندی  مواد  بزرگ، 

چیزهای دیگر به موفقیت بسته بندی کمک می کند.
تمام نمونه های فوق، محصوالت موّفقی هستند که به مّدت 
طوالنی در ذهن ها می مانند. اگر محصوالت مختلفی از یک 
مارک داشته باشید، می توانید از رنگ ها و شکل های خاّلقانه 

برای بسته بندی خود استفاده کنید.
چگونه یک بسته بندی عالی طراحی کنیم؟

اکنون همه چیز در گرو خالقیت است. با این حال، برای 
به  کنید  درک  را  خود  مخاطبان  باید  شما  موّفق  بسته بندی 
بّچه ها طراحی می کنید،  برای  اگر شما چیزی  مثال،  عنوان 
باید آن را روشن، رنگارنگ و بازیگوش بسازید. اگر شما به 
دنبال مخاطب بالغ تر هستید، ممکن است بخواهید بیشتر روی 
قابلیت طراحی تمرکز کنید. باز هم، بسته به نوع محصولی 
که می خواهید به فروش برسانید، بستگی دارد. ممکن است 
بخواهید درباره موضوع، سهولت استفاده و چیزهای مشابه، 
محصول را مورد بررسی قرار دهید. به طور کلی، باید بدانید چه 
نوع طراحی بسته بندی مخاطبان شما را جذب خواهد کرد؟ شما 
باید مشتریان را کنجکاو کنید و سپس آنها را با چیزی منحصر 

به فرد متعّجب کنید.

منابع:
 ,)2005( Diana Twede & Susan E.M. Selke
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.of Packaging Technology    

 Packaging,"  )1996(  ,Gerard Prendergast, Leyland Pitt

 marketing, logistics and the environment: are there trade

 offs?", International Journal of Physical Distribution &

 .72 – 60.pp ,6 :Issue 26 .Logistics Management, Vol

 The multi faceted dimension of"  )2005(  ,Bo Rundh

 packaging: Marketing logistic or marketing tool?", British

 .684– 670.pp ,9 :Issue 107 .Food Journal, Vol

 Environmental innovation ,)2007( K. Verghese & H.Lewis

  in industrial packaging: a supply chain approach,

 issue ,45.International Journal of Production Research, Vol

 .4401-4381 Pages , 19-18

Yam, K.L., "Encyclopedia of Packaging Technology", Joظ

.2009 ,hn Wiley & Sons
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۲1

توانایی  که  شده اند  دستگاهی  ساخت  به  موّفق  محققین، 
شناسایی قطعات استخوان بجامانده در گوشت مرغ بسته بندی 
شده را در فرآیند تهیه و تولید چنین محصوالتی دارا می باشد.

به گزارش رادیو صنعت طیور ایران، به نظرمی رسد تا این 
حداکثری  ایجاد  با  می شود،  خوانده   Sensor x که  سامانه 
تولیدات  در عرصه  را  بزرگ  گامی  آن،  به عملکرد  اطمینان 

محصوالتی از این دست بردارد.
ظریب  با  را  مرغ  قطعه  بررسی ۲4۰  توانایی  دستگاه  این 

خطای 5 درصدی، ظرف یک دقیقه دارا می باشد .
این سامانه، تاکنون در بیش از 4۰ کشور دنیا مورد استفاده 
قرار گرفته است و شرکت سازنــده آن در تالش است تا با 
بهبود عملکرد، توانایی، کیفیت، ظرفیت و کارایی آن و معرفی 

و  را در حوزه کیفیت  استانداردی جدید  به سایر کشورها، 
ایمنی مواد غذایی ایجاد نماید .

منابع:
  
 ]1[ ,REFERENCES .Gleason, S. S., M. J. Paulus    
 Automatic detection of bone .2002 .and J. A. Mullens
 fragments in poultry using multienergy xrays. U.S.
6,370,223 .Patent No
]2[ Hebden, J. C., S. R. Arridge, and D. T. Delpy
Optical .1997

تشخیص قطعات استخوان
در محصوالت بسته بندی طیور میسر شد
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ویروس های کرونا می توانند به مّدت چند ساعت تا چند روز 
روی سطوح باقی بمانند. این حالت ممکن است در شرایط 
مختلف )به عنوان مثال، نوع سطح و دمای رطوبت محیط( 
با لمس کردن  متفاوت باشد. این امکان وجود دارد که فرد 
یک سطح یا شیء آلوده به ویروس کرونا و سپس لمس کردن 
دهان و بینی یا احتمااًل چشمان خود، این ویروس را دریافت 
نماید، اما به نظر می رسد احتمال آلوده شدن کاالهای تجاری 
یا بسته بند های کاال توسط یک فرد آلوده به ویروس، کم است. 
بنابراین می توان گفت احتمال خطر ابتال به ویروس کرونای 
جدید از طریق بسته بندی ها که در شرایط مختلف با رطوبت و 

درجه حرارت های متفاوت قرار گرفته اند، بسیارکم است.
عفونت  انتقال  برای  زیادی  موارد  حاضر  حال  در  چه  اگر 
از طریق بسته بندی وجود ندارد، اما احتیاط زیادی برای این 
مسیر ابتال به ویروس، ضروری می باشد. عالوه بر توصیه های 
و   )WHO(جهانی بهداشت  سازمان  توسط  که  بهداشتی 
بسته بندی  بهداشت محلی صورت می گیرد، مجمع  مقامات 

مواد غذایی به مصرف کنندگان توصیه می کند که:
۱. شستن کلیه بسته ها بالفاصله هنگام ورود به خانه یا محل 

کار با آب و صابون؛
انتقال دادن کاالهای بسته بندی شده از بسته بندی به   .۲
ظروف تمیز برای نگهداری و سپس دور انداختن بسته بندی؛ 

3. قبل از لمس دوباره بسته ها به همراه کاال ، وسایل را تا 
سه روز در مکانی دور از دسترس قرنطینه کنید؛

این توصیه ها در مورد کاالهای خریداری شده در فروشگاه ها 
و همچنین مواردی که به خانه ها تحویل داده می شود، مانند: 
مواد غذایی، سفارشات پستی یا خدمات تحویل غذا و ... کاربرد 

دارد.طبق تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه ملّی بهداشت 
بر  روز  سه  تا   -SARS -CoV ویروس۲  متحده،  ایاالت 
روی پالستیک و فوالد ضد زنگ و تا یک روز بر روی مقوا 
باقی می ماند. نگرانی در مورد بسته بندی به عنوان یک  عامل 
بالقوه برای انتشار ویروس، نیاز بالقوه برای شستشو یا قرنطینه 

محصوالت بسته بندی شده در خانه را افزایش می دهد.
نوآوری  برای  را  فرصتی  شدن  همه گیر  یا   Pandemic
شدن  همه گیر  درباره  انعطاف پذیری  و  بسته بندی  حوزه  در 
بسته بندی  چگونه  که  این  و  می سازد  فراهم  ویروس  کرونا 
در  کسب وکارها  به  نوآوری  و  توسعه  باعث  می تواند  مجّدد 
افزایش  و  هزینه ها  در  صرفه جویی  عمومی،  سالمت  حفظ 
با  مصاحبه ای  خصوص  این  در  کند؛  کمک  انعطاف پذیری 
جین Muncke، مدیر عامل انجمن بسته بندی غذا، در مورد 
نحوه تغییر بسته بندی به بسته بندی های یکبار مصرف، صورت 
گرفته که در صورت نیاز، خواننده می-تواند از طریق سایت های 

خارجی موارد را پیگیری نماید.

منبع گزارش:
Zurich – Switzerland 8045-CH 8 Staffelstrasse
www.foodpackagingforum.org/coronavirus-and-
packaging
       T 55 52 515 44 41+ 
info@fp-forum.org

كرونا ويروس 
و 

بسته بندی
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