
گزارش
دومیــن کنفرانــس فناوری هــای 
نویــن در بســته بندی های پلیمــری

24 بهمن ماه 1397 | هتل المپیک تهران

I r a n Po l y P a c k  2 0 1 9

www.iranpolypack.com

UBE

Aksoy

 وری� ت  ریا

� � و� ناوری  ه  و تاد وه 

صندوق حمایت از توسعه پژوهش و

فناوري در بخش کشاورزي

شماره ثبت: 514302 (سهامی خاص)

سازمان شیالت اریان
 وری� ت  ریا

� � و� ناوری  ه  و تاد وه 



1

کنفرانــس فنــاوری هــای نویــن در بســته بنــدی هــای پلیمری، بســتری 
بــرای مشــارکت جمعــی صنایــع فعــال در حــوزه بســته بندی

ــع  ــدی بســته بندی هــا در توســعه صنای ــدی، نقــش کلی ــر در صنعــت بســته بن ــودن حلقه هــای موث گسســته ب
ــل  ــه دالی ــران از جمل ــذا در ای ــاالی غ ــت ب ــدر رف ــاف و ه ــا ات ــذا و دارو و نهایت ــت غ ــف بخصــوص صنع مختل
اصلــی شــکل گیــری اولیــن کنفرانــس فناوری هــای نویــن در بســته بندی هــای پلیمــری در بهمــن مــاه 1395 بــه 
همــت شــرکت پلیمــر پیشــرفته دانــا بــوده اســت. پــس از برگــزاری موفــق اولیــن کنفرانــس و ســپس تشــکیل 
کارگروه هــای بســته بندی آبزیــان و کارگــروه بســته بندی مــواد پروتئینــی، دومیــن کنفرانــس فناوری هــای 

ــزارش  ــور گ ــه منظ ــری ب ــای پلیم ــته بندی ه ــن در بس نوی
فعالیت هــای کارگروه هــای تشــکیل شــده و همچنیــن 
ــری  ــای پلیم ــته بندی ه ــن در بس ــای نوی ــی فناوری ه معرف

برگــزار گردیــد.
ــا حضــور  ــاه 1397 ب ــخ 24 بهمــن م ــس در تاری ــن کنفران ای
شــرکت های صاحب تکنولــوژی روز بســته بندی، کارشناســان 
و مدیــران ســازمان ها و صاحبــان صنایــع مرتبــط کشــور و 
بــه همــت شــرکت پلیمــر پیشــرفته دانــا، در هتــل المپیــک 
تهــران برگــزار شــد. پــس از مراســم افتتاحیــه، برنامه هــای 
ــه  ــواد اولی ــوع م ــا موض ــزا ب ــالن مج ــس در دو س کنفران

صنایــع بســته بنــدی و فناوری هــای نویــن بســته بنــدی ادامــه داده شــد. ایــن کنفرانــس یــک روزه بــا ایــراد 12 
ســخنرانی تخصصــی، دو کلیــپ ویدئویــی و برگــزاری یــک پنــل پرســش و پاســخ بــه کار خــود پایــان داد. تولیــد 
ــای  ــه و افزودنی ه ــواد اولی ــین آالت، م ــدگان ماش ــن کنن ــا، تامی ــدی و کانورتره ــته بن ــای بس ــدگان نهاده ه کنن
مــورد مصــرف در صنعــت بســته بنــدی، تولیــد کننــدگان محصــوالت غذایــی مختلــف ماننــد محصــوالت پروتئینی، 
میــوه، ســبزی و صیفــی، آجیــل، شــیرینی و خشــکبار در کنــار حضــور نماینــدگان ســازمان ها و نهادهــای دولتــی 
و قانــون گــذار ماننــد وزارت جهادکشــاورزی، ســازمان شــیات ایــران، ســازمان ملــی اســتاندارد، انجمــن علــوم 
ــه  ــی و ... از جمل ــواد پروتئین ــدی م ــته بن ــد و بس ــت تولی ــی صنع ــی کارفرمای ــن صنف ــی، انجم ــع غذای و صنای

مهمتریــن مدعویــن ایــن کنفرانــس بودنــد.
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وزارت جهادکشــاورزی، ســازمان شــیات ایــران و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر مهمتریــن بخش هــای دولتــی بودنــد 
ــد. همچنیــن شــرکت های میتســویی کمیــکال،  ــه ســخنرانی پرداختن ــدگان آن هــا در ایــن کنفرانــس ب کــه نماین
ــراد  ــا ای ــه ب ــد ک ــس بودن ــن کنفران ــر در ای ــی حاض ــرکت های خارج ــن ش ــتیک مهمتری ــوی پاس ــه و آکس اوب
ــزاری  ــد. برگ ــدی تشــریح کردن ــع بســته بن ــرای صنای ــن را ب ــن فناوری هــای نوی ســخنرانی های تخصصــی، آخری
ــور  ــار حض ــس در آن، در کن ــای کنفران ــط کارگروه ه ــده توس ــه ش ــای ارائ ــی راه کاره ــی و معرف ــگاه جانب نمایش
شــرکت های ایرانــی فعــال در صنایــع بســته بنــدی و پانــل پرســش و پاســخ گروهــی از جملــه برنامه هــای ایــن 

کنفرانــس بــود. 
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افتتاحیه

دکتــر حمیــد امیــری، دبیــر اجرایــی کنفرانــس، در آغــاز 
ــن،  ــه حاضری ــی ب کنفرانــس ضمــن خــوش آمــد گوی
آغــاز دومیــن کنفرانــس را اعــام کــرد و افــزود: شــعار 
ــات  ــد ضایع ــک درص ــال ی ــر س ــس ه ــن کنفران ای
غذایــی کمتــر اســت و دلیــل برگــزاری ایــن کنفرانــس، 
ــت  ــد صنع ــا رش ــود ب ــای موج ــق نیازه ــدم تطاب ع
اســت و بــا گردهمایــی اهالــی صنعــت، مســئولین و 
ــردن  ــرح ک ــس و مط ــن کنفران ــت در کاران در ای دس
مســائل مرتبــط می توانیــم بــه راهکارهایــی درجهــت 
کاهــش ضایعــات غذایــی دســت پیــدا کنیــم کــه بــه 
عنــوان مثــال، کارگــروه شــیات کــه پــس از کنفرانــس 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــج خوب ــه نتای اول تشــکیل شــد، ب

دســت یافتــه اســت.
ایشــان همچنیــن اضافــه کردنــد: ایــن کنفرانــس بایــد 

بــه عنــوان پایگاهــی دائمــی و مرجعــی بــرای عاقمنــدان بــه صنعــت بســته بنــدی و کســانی کــه میــل دارنــد 
ــن  ــس از حاضری ــی کنفران ــم اجرای ــه تی ــا اشــاره ب ــد، باشــد. وی ب از فناوری هــای روز در کار خــود اســتفاده کنن
درخواســت کــرد بــرای برگــزاری بهتــر ایــن رویــداد مشــارکت و همراهــی الزم را داشــته باشــند و بــا ارســال نقطــه 
ــدون  ــه ب ــد چــرا ک ــدگان کمــک کنن ــه برگزارکنن ــن کنفرانــس ب ــود امــور ای نظــرات و پیشــنهادات در جهــت بهب
همــکاری اهالــی صنعــت برگــزاری ایــن کنفرانــس فایــده ای نخواهــد داشــت و نقطــه نظــرات مخاطبیــن بــه 

خصــوص در پانــل گفــت و گــو بــرای برگــزاری بســیار بهتــر کنفرانــس اهمیــت دارد.

ــا اشــاره  دکتــر میــاد مهرانپــور دبیــر کنفرانــس نیــز ب
ــس  ــس از کنفران ــه پ ــورت گرفت ــای ص ــه فعالیت ه ب
ــس از  ــده پ ــکیل ش ــای تش ــر کارگروه ه ــروری ب اول م
کنفرانــس اول داشــت و گفــت همــه بازیگــران صنعــت 
ــا  ــار یکدیگــر جمــع شــوند ت ــد در کن ــدی بای بســته بن
راه حل هــای جامعــی بــرای مشــکات پیــدا کنیــم. مــا 
ســعی می کنیــم ســمینار را هــر دو ســال یــک بــار برگزار 
ــورت  ــم در ص ــت می کن ــن درخواس ــم و از حاضری کنی
عاقمنــدی بــه توســعه تکنولــوژی خــاص بســته بنــدی 
بــرای هــر محصولــی نظــرات خــود را مطــرح کننــد تــا 
کارگــروه مــورد نظــر شــکل بگیــرد. وی ضمــن تشــکر از 
ســازمان شــیات بدلیــل همــکاری و اســتقبال از انجــام 
ــک  ــای خش ــدی ماهی ه ــته بن ــی بس ــروژه تحقیقات پ
ــکیل  ــس اول تش ــرات کنفران ــت از ثم ــر داد و گف خب
کارگروه هــای بســیار خــوب در وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــروژه  ــن پ ــای ای ــن فعالیت ه ــت. از مهمتری ــوده اس ب
تحقیقاتــی افزایــش زمــان مانــدگاری محصــوالت 
ــه ای،  ــل دلم ــان، فلف ــار، بادمج ــر خی ــه ای نظی گلخان
تــوت فرنگــی و کاهــو و استانداردســازی پوشــش های 

پاســتیکی گلخانــه ای بــوده اســت.
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سخنرانان کلیدی

پروفسور حسین نازکدست - رییس علمی کنفرانس

لــزوم تدویــن و اجــرای اســتانداردهای ملــی در 
بســته بندی صنایــع 

پروفسـور حسـین نازکدسـت صنعـت بسـته بنـدی را به عنوان یـک حلقه کلیـدی از زنجیـره تامین غـذا از مزرعه تا 
سـفره معرفـی کـرد و گفتند: بسـته بندی درسـت در مرکـز این حلقه قـرار دارد و دانـش آن ارتبـاط تنگاتنگی با این 
حلقـه دارد و زبـان مشـترک ایـن زنجیره اسـت و اگر یکـی از این حلقه هـای زنجیر بدرسـتی کار نکنـد، کل کار دچار 
مشـکل می شـود. در خصـوص اهمیـت ایـن صنعـت همیـن نکتـه بـس کـه امـروز دانشـگاه های معتبر بـه ایجاد 
رشـته بسـته بنـدی همـت کـرده انـد و تحقیقـات جامعـی را بـروی این امـر انجـام می دهند کـه البته خبـر خوبی 

دارم در ایـن خصـوص کـه رشـته بسـته بنـدی نیز در دانشـگاه امیـر کبیر در حال شـکل گیری اسـت.
دکتـر نازکدسـت سـه دلیـل اسـتراتژیک  اهمیت صنعت بسـته بنـدی را تامین ایمنی و بهداشـت جوامع، اسـتفاده 
بهینـه از منابـع آب و خـاک، انـرژی و منابـع انسـانی و رشـد اقتصـاد ملی دانسـت و گفـت ضریب تاثیرگـذاری هر 
یـک از ایـن عوامـل بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی، شـرایط آب و هوایـی و اقلیمـی، منابـع آبی، سـطح قابل 
کشـت و نـوع محصـوالت، میـزان توسـعه یافتگـی فنـاوری کشـاورزی، نـوع محصـوالت دامـی، شـرایط دامـداری 
و آبـزی پـروری، روش هـای توزیـع، فرهنـگ مصـرف، پتانسـیل صـادرات، مدیریـت و سیاسـت گذاری کان کشـور 
متفـاوت اسـت. وی در خصـوص لـزوم تدویـن اسـتانداردها گفـت نبایـد بـه حداقل هـا اکتفا کنیـم و بایـد بهترین 
اسـتانداردها را وضـع کنیـم چـرا کـه ایـن امر رقابـت را به عنـوان نیروی محرکـه واحدهـای تولیدی در پـی خواهد 
داشـت و مهمتـر از داشـتن بهتریـن اسـتاندارد لـزوم اجـرا و نظـارت بر آئیـن نامه ها و اسـتانداردها توسـط نهادها 

و سـازمان های مسـئول اسـت. 

دکتر وینفرد هینتر بائر - قائم مقام مدیرعامل میتسویی کمیکال اروپا

افزایــش زمــان مانــدگاری بــه کمــک فنــاوری 
چندالیــه

دکتـر هینتـر بائـر ضمـن تشـکر از برگزارکننـدگان کنفرانـس بـرای دعـوت مجـدد از ایشـان، اینگونـه کنفرانس ها را 
راهـکار مناسـبی برای پیشـرفت فناوری بسـته بنـدی و صنایع غذایی دانسـت. ایشـان زمان مانـدگاری را به معنای 
نگهـداری مـواد غذایـی به صـورت قابل مصـرف و تازه دانسـتند و افزودند: اتاف یک سـوم مواد غذایـی و افزایش 
جمعیـت گرسـنگان جهـان بـه مرز یک میلیـارد نفر از جملـه مهمترین دالیـل توجه به زمـان ماندگاری مـواد غذایی 
اسـت. مراحـل توزیـع و مصـرف نهایـی مهمترین مراحلی هسـتند که غـذا در آن ها هـدر می رود یا اتاف می شـود. 
بـا ایجـاد محیـط نگهـداری بهینـه و بسـته بندی مناسـب می تـوان زمان مانـدگاری محصـوالت غذایـی را افزایش 
داد. بـرای مثـال زمـان مانـدگاری گوشـت قرمز را می تـوان از 3 به 22 روز، گوشـت مـرغ از 7 بـه 20 روز، فلفل دلمه 
از 4 بـه 20 روز و انگـور را از 7 بـه 70 روز افزایـش داد. همچنیـن بـرای افزایش زمان ماندگاری بایـد غذاها را در برابر 

نـور )بخصوص اشـعه مـاوراء بنفش(، رطوبـت، اکسـیژن و باکتری هـا محافظت کرد. 
در پایـان ایشـان بسـته بندی هـای چندالیـه سـدگر در برابر نفـوذ گازهـای مختلف را راهکار مناسـبی بـرای افزایش 
زمـان مانـدگاری مـواد غذایـی دانسـتند و افزودنـد این فنـاوری مزیت بهبـود فضای تجـارت و کاهش اتـاف مواد 

غذایـی را همزمـان باهم دارد. 



5

دکتر ولی اهلل بنی عامری - مجری طرح توسعه گلخانه ها وزارت جهاد کشاورزی

ــع  ــن و توزی ــره تامی ــته بندی در زنجی ــت بس اهمی
ــه ای ــوالت گلخان محص

دکتـر ولـی اهلل بنـی عامـری در خصـوص لـزوم برگـزاری کنفرانـس گفتنـد: جـا دارد در ابتـدا از برگزارکننـدگان ایـن 
کنفرانـس بـه خاطـر اهمیـت دادن بـه موضـوع بسـته بندی تقدیـر و تشـکر کنم زیـرا بسـته بندی در زنجیـره تولید 
تـا عرضـه محصـوالت گلخانـه ای بـه عنـوان مهمتریـن حلقـه واسـط از تولیـد تـا بـازار مصـرف اسـت. همچنیـن 
بسـته بندی نقـش بـی بدیـل و مهـم در ارزش افـزوده کاال و به حداکثر رسـاندن سـود حاصـل از آن برای کشـاورزان 
و عرضه کننـدگان در صـادرات محصـوالت گلخانـه ای دارد. شناسـایی افـراد مسـئول، تاثیرگـذار و دارای اطاعـات 
دسـتاورد حضـور مـا در ایـن کنفرانـس بـوده اسـت. زیـرا آگاهـی و کسـب اطاعـات و دانـش از طریق مشـارکت 
کننـدگان، مـا را در بـه دسـت آوردن نتایـج موفـق یـاری و حمایت می کنـد و امیدوارم بـا همـکاری برگزارکنندگان و 

مدعویـن ایـن کنفرانـس بتوانیـم بسـته بندی محصـوالت گلخانـه ای را به سـرانجام برسـانیم.
در ادامـه ایشـان لـزوم توجـه بـه بسـته بندی هـا را اینگونـه توضیـح دادند: ما بـا توجه بـه برنامه ریزی هـای انجام 
شـده بـرای پایـان سـال 1404در آسـتانه یـک جهـش صادراتـی بـزرگ بـرای تولیـد محصـوالت گلخانه ای هسـتیم 
به طـوری کـه قراراسـت 58 هـزار هکتار گلخانه داشـته باشـیم و بیش از 21 میلیـون تن انواع سـبزی و صیفی تولید 
شـود کـه از ایـن میـزان حـدود 10 میلیون تـن صادرات بـه کشـورهای مختلف داشـته باشـیم، بنابراین بـرای ورود 
بـه بازارهـای خارجـی بسـته بندی مناسـب الزم اسـت. بسـته بندی، پیچانـدن یـک محصـول داخـل یـک پاکت یا 
جعبـه نیسـت. در واقـع بسـته بندی در برگیرنـده، یک دامنه وسـیع از اطاعـات محتوایی محصول، تاریخ، سـامت 
و ایمنـی و تمامـی مـوارد اسـت کـه بـرای ما بسـیار پراهمیت اسـت بـه همیـن دلیل اینجانـب به عنوان سـخنران 
در ایـن کنفرانـس شـرکت کـردم زیـرا مبحـث اصلـی بخشـی از ایـن کنفرانـس، بسـته بندی در زنجیـره محصوالت 

گلخانـه ای بـه صـورت تخصصی بوده اسـت. 
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سخنرانان تخصصی )فناوری های نوین بسته بندی(

دکتر علی هدایتی - مدیر تحقیق و توسعه شرکت پلیمر پیشرفته دانا

و ســبزی میــوه  بســته بندی  نویــن   روش هــای 
تکنولوژی مان زی

دکتـر علـی هدایتـی ضمـن معرفی برند تجـاری مان زی بعنـوان محصول دانـش بنیان شـرکت پلیمر پیشـرفته دانا 
در حـوزه بسـته بنـدی محصوالت کشـاورزی تازه، درخواسـت جمعی از صادرکنندگان میوه در اسـتان یـزد را بعنوان 
ایـده اولیـه توسـعه ایـن محصـول دانسـتند و گفتنـد: محصوالت کشـاورزی تـازه پس از جدا شـدن از سـاقه هنوز 

زنـده هسـتند و تنفـس میکننـد و طراحـی مان زی بر اسـاس این تنفس اسـت.
ایشـان هـدف تشـکیل ایـن کنفرانـس را کمـک بـه کاهـش اتاف مـواد غذایـی بـا توجه به نقـش بسـته بندی ها 
اعـام کردنـد و گفتنـد شـعار مـا کاهش یـک درصدی ضایعـات مواد غذایی در هر سـال اسـت و متاسـفانه در حال 

حاضـر 40 تـا 50 درصـد محصـوالت کشـاورزی تـازه در زنجیـره تولید تـا مصرف این محصـوالت به هـدر می رود. 
دکتـر هدایتـی متفـاوت بـودن نـرخ تنفـس میوه هـای مختلف، حسـاس بودن برخـی میوه هـا به گازهـای موجود 
در اتمسـفر بسـته بنـدی ماننـد اتیلـن و دی اکسـید کربـن و کاهـش آب موجود در بافـت میـوه را مهمترین عوامل 
موثـر در طراحـی مـان زی دانسـتند و افزودنـد: مان زی یک غشـا یا لفاف بسـته بندی اسـت که در مرحلـه اول برای 
محصـوالت گلخانـه ای ارائـه شـده اسـت و قابلیـت کنتـرل اتمسـفر داخل بسـته بندی را بـه منظـور افزایش زمان 

مانـدگاری و حفـظ تازگی محصوالت کشـاورزی تـازه دارد.
ایشـان در پایـان اشـاره کردنـد: مـان زی بـرای بسـته بنـدی انـواع میـوه، سـبزی، صیفـی و گل مناسـب اسـت و 
مشـتریان اصلـی ایـن محصـول کشـاورزان، صادرکننـدگان، توزیـع کننـدگان و مصـرف کننـدگان نهایـی محصوالت 

کشـاورزی تازه هسـتند.

دکتر عیسی گلشاهی - مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران

ــی پــک و ســازمان  ــران پل فعالیت هــای کارگــروه ای
ــان ــته بندی آبزی ــای بس ــیالت - راه حل ه ش

دکتـر عیسـی گلشـاهی در خصـوص دالیـل حضـور خـود در ایـن کنفرانـس گفتنـد: ما بـه عنـوان نماینده سـازمان 
شـیات در اولیـن کنفرانـس بسـته بندی پلیمـری، بـه عنـوان شـرکت کننده اصلـی حضـور داشـتیم و یـک کارگـروه 
مشـترک بیـن دسـت انـدرکاران پلیمـر پیشـرفته دانا و سـازمان شـیات تشـکیل و قـرار شـد موضوعـات مرتبط با 
بسـته بندی و نگهـداری محصـوالت شـیاتی مـورد بررسـی قـرار گیـرد. پـروژه بـه طـور خـاص بـر روی 2 محصـول 
شـیاتی انجـام شـد.  بـا حضـور در ایـن کنفرانـس بـه عنوان حامـی معنـوی، نتایـج حاصله از پـروژه مشـترک نیز 
ارایـه شـد کـه بـه نظـر می رسـد ایـن همـکاری قابـل بسـط و گسـترش خواهـد بـود. ایشـان در خصـوص لـزوم 
توجـه بـه بسـته بنـدی آبزیان اشـاره کردند: محصوالت شـیاتی فسـادپذیری بسـیار باالیـی دارند. بنابراین دسـت 
انـدرکاران شـیات بایسـتی روش هـای طراحـی، بسـته بندی و نگهداری مناسـب را به طـور دقیق پیگیر باشـند. این 
کنفرانس هـا راهـی بـرای تبـادل افـکار، آشـنایی بـا تکنولوژی ها و بسـته بندی جدیـد بـرای بهره گیری اقتصـادی در 
خـور توجـه اسـت. اگـر دلیـل بسـته بندی را از تولیدکننـدگان و دسـت انـدرکاران فـرآوری ایـن حوزه بپرسـید یکی 
از اهـداف بسـته بندی را نگهـداری محصـول عنـوان می کننـد. امـا در اصـل این اتفـاق نمی افتـد زیرا انتخـاب نوع 
و مـواد اولیـه بسـته بندی براسـاس بهره گیـری و انتخـاب محصـول تفاوتـی بـا یکدیگـر نـدارد. بـه عنـوان مثـال 
نـوع بسـته بندی و پلیمـر مصرفـی بـرای بسـته بندی ماهـی پرچـرب و کم چـرب فرقـی نـدارد در حالـی کـه میـزان 
فسـادپذیری هـردو ماهـی بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت. از ایـن رو، صنایـع بسـته بندی بایـد بـا دارابـودن اطاعات 
تخصصـی و مـواد اولیـه، بسـته بندی هدفمنـد طراحـی کننـد، همچنیـن در برخی اوقات مشـاهده شـده بـه خاطر 
کاهـش هزینه هـای جزیـی بسـته بندی، هزینه هـای ناشـی از فسـاد محصـول به طـور چشـمگیر افزایـش یافته که 

بایـد ایـن مهم نیـز مـورد توجه جـدی قـرار بگیرد.
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احد ربانی دوست - مدیرعامل شرکت توسعه دانا

تکنولوژی بسته بندی فعال

مهنـدس احـد ربانـی دوسـت ضمـن معرفـی بسـته بندی هـای فعـال و توضیـح انـواع ایـن بسـته بندی ها ماننـد 
جاذب هـا، رهاینده هـا و ظـروف خـود گـرم و خـود سـرد شـونده، بـه معرفـی محصول شـرکت توسـعه دانـا، میوه 
بـان، پرداخـت و گفتنـد: میـوه بـان از فنـاوری بسـته بنـدی فعال بهـره می بـرد و می تواند با قـرار گرفتن در بسـته 
بنـدی، اتمسـفر درون بسـته بنـدی را اصـاح کنـد. ایـن امر موجب می شـود فسـاد مواد غذایـی به تاخیـر انداخته 
شـود و زمـان مانـدگاری محصـول افزایـش یابـد. باتوجـه به ضایعـات باالی میـوه و سـبزی در ایران، میـوه بان به 

صـورت تخصصـی بـرای نگهـداری میوه و سـبزی ها طراحی شـده اسـت. 
همچنیـن ایشـان نبـود سـردخانه، شـرایط حمل و بسـته بنـدی نامناسـب را مهمتریـن عوامل اتاف میوه و سـبزی 

دانستند.

علی ابراهیمی - کارشناس تحقیق و توسعه شرکت پلیمر پیشرفته دانا

حفــظ و افزایــش زمــان مانــدگاری محصــوالت 
خشــک و نیمــه خشــک - تکنولــوژی ماناکــس

مهنـدس علـی ابراهیمـی بـا اشـاره بـه وظایـف معمول بسـته بندی هـا، جلوگیـری از فسـاد غذایی، حفـظ کیفیت 
اولیـه و کاهـش اتافـات غذایـی را بعنـوان مهمترین اهداف بسـته بندی مواد غذایـی اعام کردند. در ادامه ایشـان 
اضافـه کردنـد: افزایـش زمـان مانـدگاری محصـوالت غذایـی بـه کمـک بسـته بندی هـا یا اصاح شـرایط فـرآوری 
و نگهـداری ایـن محصـوالت، می توانـد مـدت زمـان مانـدگاری مـواد غذایـی را در چرخـه مصـرف خـوراک انسـان 
افزایـش دهـد. ایـن کار ارزش افـزوده تجـاری بسـیار باالیـی دارد و در کنـار ایـن امـر می توانـد اتاف و هـدر رفت 
غـذا را کاهـش دهـد. عـاوه بـر این نـکات ما مسـئول کاربرد مـواد غذایـی در مصارف غیـر از خوراک انسـان مانند 

خـوراک دام نیـز هسـتیم. چراکـه نهایتـا محصـوالت دامـی نیز در چرخـه خوراک انسـان قـرار میگیرند.
مهنـدس ابراهیمـی در خصـوص برنـد تجـاری ماناکـس اضافه کردنـد: ماناکس ماحصـل فعالیت هـای کارگروه های 
تشـکیل شـده پس از کنفرانس اول در سـال 1395 بوده اسـت. این محصول بسـته بندی هایی اسـت که می تواند 
نسـبت بـه بسـته بندی هـای معمول زمان مانـدگاری مواد غذایـی را افزایش دهـد. این محصول برای مـواد غذایی 
مختلـف ماننـد محصـوالت پروتئینـی همچون گوشـت قرمـز، مرغ و ماهی، آجیل و خشـکبار، سـوهان و شـیرینی، 
انـواع غـات، زعفـران، ادویـه و گیاهان دارویی مناسـب اسـت و گریدهـای مختلفی بـرای هر گروه از مـواد غذایی 

توسـعه داده شده است.
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سخنرانان تخصصی )مواد اولیه صنایع بسته بندی(

رومن یاروزسکی - مدیر تکنیکال شرکت میتسویی کمیکال اروپا

ــت در  ــکالت بازیاف ــردن مش ــرف ک ــی برط چگونگ
ــا اروپ

آقـای رومـن یاروزسـکی در ارتبـاط بـا لـزوم توجـه بـه بسـته بندی ها گفتنـد: آمارهایـی کـه در افتتاحیـه کنفرانس 
اعـام شـد شـکه کننده اسـت و نشـان می دهد بایسـتی در ارتبـاط با آینـده نگران باشـیم. اما جمله مهمـی که من 
از ایـن کنفرانـس دریافتـم ایـن اسـت که بـرای تامیـن امنیت غذایـی و کاهـش اتافات غذایـی به بسـته بندی ها 

نیـاز داریـم و بسـته بندی هـا راه حل مناسـبی بـرای این کار هسـتند. 
آقـای رومـن در ارتبـاط بـا بازیافـت پاسـتیک ها اضافـه کردنـد: سـال های بسـیاری اسـت کـه بـه مردم گفتـه ایم 
شیشـه ها سـنگین هسـتند، فلـزات هزینه تولیـد باالیی دارند و از پاسـتیک ها اسـتفاده کنید. نتیجه ایـن کار حجم 
باالیـی از ضایعـات پاسـتیکی شـده اسـت کـه امـروزه کل طبیعـت را فراگرفتـه انـد. در هر یـک از کشـورهای دنیا 
کاالهـای مختلفـی بـا فرهنگ های گوناگون مصرف می شـود و بـرای ارائه راهـکار در خصوص بازیافت پاسـتیک ها 
بایسـتی یـک راه حـل جامـع بـا مشـارکت همه کشـورها بـه کار گرفته شـود. در حـال حاضـر در اروپـا 40 درصد از 
بسـته بندی هـای پاسـتیکی بازیافـت، 40 درصـد بـه انرژی تبدیـل و 20 درصـد نیز دفن می شـوند اما تـاش ما بر 
ایـن اسـت کـه به سـمت پاسـتیک های چندبـار مصرف برویـم و در اتحادیه اروپا تصویب شـده اسـت که تا سـال 
2030 تمام پاسـتیک های مصرف شـده برای بسـته بندی بایسـتی بازیافت شـوند یا قابل اسـتفاده مجدد باشـند.

دکتر اوالد زیمر - مدیر تحقیق و توسعه پالستیک های مهندسی شرکت اوبه

پلی آمیدها در صنعت بسته بندی

دکتـر اوالـد زیمـر میـزان مصـرف پلیمرهـا را 240 میلیـون تـن در سـال اعـام کردنـد و اشـاره کردنـد کـه 40 درصد 
ایـن مقـدار بـرای مصـرف بسـته بندی بـه کار مـی رود و مهمتریـن و پرمصـرف ترین بخش بسـته بندی ها، بسـته 
بندی هـای غذایـی هسـتند و افزودنـد: حتـی در کشـورهای کامـا توسـعه یافتـه ماننـد نـروژ نیـز آمـار اتـاف غذا 
بـاال اسـت و در طـول یـک سـال 46 تـا 100 کیلوگـرم غذا بـه ازای هـر نفر فاسـد می شـود. مهمترین الزاامات بسـته 
بندی هـای مـواد غذایـی داشـتن خـواص مکانیکی، عبـور پذیری و خـواص حرارتی مـورد نیاز هر محصـول غذایی، 
حفـظ رنـگ و بـوی محصـوالت و نداشـتن برهمکنش با مـواد غذایی اسـت. امروزه برای بسـته بندی مـواد غذایی 
پلیمرهـای منعطـف توجـه بیشـتری را بـه خـود جلب کـرده اند و اسـتفاده از شیشـه، فلز و پاسـتیک های سـخت 

محدود شـده اسـت.
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فلیکس لسوف - عضو تیم خدمات فنی شرکت میتسویی کمیکال اروپا

بســته بندی  در  منعطــف  درپوش هــای  کاربــرد 
محصــوالت غذایــی

آقـای فلیکـس لسـوف بـا اشـاره بـه آخریـن پیشـرفت های صـورت گرفتـه در صنعـت بسـته بنـدی مـواد غذایـی، 
از درپوش هـای منعطـف پلیمـری نامبردنـد و اضافـه کردنـد: امـروزه درپوش هـا کاربردهـای بسـیار گسـترده ای در 
بسـته بنـدی صنایـع غذایـی پیـدا کـرده اند. ایـن درپوش هـا انـواع مختلفی دارنـد که یکـی از آن هـا درپوش های 
منعطـف پلیمـری اسـت. این درپوش ها برای بسـته بندی های اتمسـفر اصاح شـده انواع سـاالد و گوشـت، بسـته 
بندی هـای خـا و محصـوالت لبنـی بـه کار می رونـد. درپوش هـای منعطـف پلیمـری به طور ویـژه بـرای کاربردهای 
بسـته بنـدی اتمسـفر اصـاح شـده بـه کار می رونـد و به کمک آن هـا می تـوان زمان مانـدگاری محصـوالت غذایی 

را افزایـش داد و میـزان اتـاف و هـدر رفـت غـذا را کم کرد.

سلجوک آکسوی - مدیرعامل و مالک شرکت آکسوی پالستیک

استفاده از کمک فرآیند در صنایع بسته بندی

آقـای سـلجوک آکسـوی در خصـوص حضور خـود در کنفرانس اعام کردند: شـرکت آکسـوی پاسـتیک تولیدکننده 
مسـتربچ های افزودنـی بـرای صنعـت بسـته بندی و از همـکاران شـرکت پلیمر پیشـرفته دانـا برگزارکننـده کنفرانس 
اسـت. بنابرایـن از مـا دعوت شـد تا جدیدتریـن محصوالت خـود در حوزه بسـته بندی را در کنفرانـس معرفی کنیم.
وی همچنیـن در ارتبـاط بـا لـزوم توجـه بـه بسـته بندی مـواد غذایی افزود: غذا بسـیار ارزشـمند اسـت و بـه دلیل 
اینکـه بـه خوبـی حفظ نمی شـود مقـدار زیـادی از آن اتاف می شـود. بسـته بندی پاسـتیکی بـا قیمتـی ارزان تر به 
حفـظ مناسـب موادغذایی کمـک می کند. همچنین در سـایر مصارف غیرغذایی بسـته بندی، بسـته بندی پاسـتیکی 
بـه حفـظ انـرژی و کاهـش قیمـت کمـک می کند. بسـته بندی پاسـتیکی نسـبت شیشـه ای و آهنی بسـیار سـبکتر 
اسـت و هزینـه حمـل و نقـل بسـیار کمتـری دارد و سـوخت کمتـری برای حمـل و نقل مصـرف می شـود. همچنین 

بازیافـت بسـته بندی پاسـتیکی در مقایسـه با سـایر انواع بسـته بندی آسـان تر اسـت.
آکسـوی در خصـوص مهمتریـن چالـش صنعـت بسـته بندی در حوزه خـود اضافـه کـرد: بسـته بندی موادغذایی از 
زنجیـره تامیـن گسـترده ای از تولیدکننـدگان موادغذایـی تـا توزیع¬کنندگان و مصرف کنندگان نهایی تشـکیل شـده 
اسـت. و مشـکات ممکـن اسـت در بخش هـای مختلف ایـن زنجیره باشـد. تمامی ایـن زنجیره باید گـرد هم آیند 

تـا از مشـکات سـایر بخش هـا آگاهـی یابنـد و این تنها راه حل مشـکات اسـت.



 10

 هانس اسمولدرز 
کاردار سفارت هلند در ایران، میهمان ویژه کنفرانس

آقـای هانـس اسـمولدرز دلیـل حضـور خود در کنفرانـس را اینگونه توضیح داد: سـفارت رابطی اسـت بـرای تقویت 
ارتبـاط بیـن دوکشـور کـه در مورد ایـران و هلند نیز چنیـن هدفی وجـود دارد. اینجانب برای تقویت ایـن ارتباط در 
زمینه هـای مختلـف کار می کنـم و بـا توجـه بـه اینکـه تخصـص اصلی من، کشـاورزی و غذا اسـت موضـوع امنیت 

غذایـی و بسـته بندی برایـم بسـیار مهـم بـوده و اهمیـت دارد و به همین دلیـل به ایـن کنفرانس آمدم.
ایشـان در ادامـه عنـوان کـرد: در حـال حاضـر هـم برنامـه هایـی بـا همـکاری بخـش دولتـی و خصوصـی بـرای 
گلخانه هـا و محصـوالت کشـاورزی داریم. بسـته بندی به ویـژه در مبحث غذایی بسـیار ضـرورت دارد، بنابراین برای 
آشـنایی بیشـتر بـا ایـن حـوزه در کنفرانـس مذکـور شـرکت کـردم. همچنین با توجـه به اینکـه هدف اصلی کشـور 
هلنـد بـه خصـوص وزارت کشـاورزی هلند، برپایه اقتصاد چرخشـی اسـت بسـیار خوشـحالم که در ایـران گام هایی 

در ایـن رابطـه برداشـته ایـم و انتظـار داریـم اطاعات دو کشـور در مورد اقتصاد چرخشـی بیشـتر شـود.
در ایـن مـورد گارگروهـی نیـز ایجـاد شـده تا برای بسـته بندی، سیاسـت های درسـتی اعمال شـود و اطاعـات الزم 
و درسـتی در اختیـار مصـرف کننـدگان قـرار گیـرد. از طـرف دیگـر حضـور در ایـن کنفرانس هـا موجـب می شـود تا 
از پیشـرفت ها و تکنولوژی هـای جدیـد دنیـا در زمینـه بسـته بندی مطلـع شـویم زیـرا کـه در زنجیره تولیـد غذایی، 

بسـته بندی نقـش مهمـی ایفـا می کند.

پنل پرسش و پاسخ
پانــل  تخصصــی،  ســخنرانی های  پایــان  از  پــس 
پرســش و پاســخ گروهــی بــا حضــور صاحــب نظــران 
حــوزه بســته بنــدی مــواد غذایــی و مــواد اولیــه مــورد 
مصــرف در تولیــد نهاده هــای بســته بنــدی برگــزار شــد. 
موضــوع ایــن پانــل بــا توجــه بــه نظرســنجی صــورت 
گرفتــه از مخاطبیــن تعییــن شــد و بحــث و بررســی در 
ــوالت  ــای محص ــته بندی ه ــای بس ــوزه ویژگی ه دو ح
ــدی  ــته بن ــاوری بس ــای فن ــازه و کاربرده ــاورزی ت کش

چنــد الیــه صــورت گرفــت.
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دکتــر حمیــد امیــری، دبیــر اجرایــی کنفرانــس بعنــوان آخریــن ســخنران ایــن 
کنفرانــس، بیانیــه اختتامیــه دومیــن کنفرانــس را قرائــت کردنــد. ایشــان در 
ــر  ــه ریاســت آقــای دکت ــه علمــی و سیاســتگذاری کنفرانــس ب ــدا از کمیت ابت
ــرای حمایــت خــود و برگــزاری جلســات سیاســتگذاری پــس از  نازکدســت ب
کنفرانــس اول تشــکر کردنــد و ادامــه دادنــد: دفتــر طــرح توســعه گلخانه هــا 
و ســازمان شــیات همــکاری موثــری در بــه ثمــر رســیدن فعالیــت کارگروه هــا 

داشــتند.
ایشــان از حضــور تمامــی افــراد در ایــن رویــداد تشــکر کردنــد و بــه ویــژه از 
حمایــت و حضــور شــرکت های اوبــه و فیتپــک قــدر دانــی کردنــد و ادامــه 

ــران  ــب نظ ــت صاح ــی و حمای ــارکت جمع ــه مش ــته ب ــای آن را وابس ــت کارگروه ه ــس و فعالی ــن کنفران راه ای
دانســتند. دکتــر امیــری وعــده دادنــد ســومین کنفرانــس در بهمــن مــاه 1399 برگــزار خواهــد شــد و در مــدت زمان 
تــا کنفرانــس دوم کارگروه هــای بســته بنــدی آبزیــان و محصــوالت پروتئینــی بــه فعالیــت خــود ادامــه خواهــد 
ــوه، ســبزی و  ــد می ــازه مانن ــدی محصــوالت کشــاورزی ت ــدی در حــوزه بســته بن ــروه جدی ــن کارگ داد و همچنی

صیفــی بــا همــکاری آقــای دکتــر بنــی عامــری تشــکیل خواهــد شــد.
ــر،  ــروه دیگ ــد: کارگ ــی دانســتند و اعــام کردن ــا آرمان هــای مل ــری پروفســور نازکدســت را اســتادی ب ــر امی دکت
استانداردســازی روش هــای بســته بنــدی محصــوالت غذایــی اســت کــه بــه همــت آقــای دکتــر نازکدســت کار 

خــود را شــروع خواهــد کــرد. 
ایشــان همچنیــن نویــد تشــکیل یــک شــبکه تبــادل دانــش را بــه منظــور حفــظ و توســعه دانــش مرتبــط بــا 
اثــرات زیســت محیطــی پلیمرهــا و بازیافــت آن هــا و از طرفــی تــاش در خصــوص کاهــش اتافــات غذایــی داد. 

در انتهای این برنامه جهت قدردانی و یادبود هدایایی به سخنرانان و حامیان اهدا شد.

اختتامیه
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ــا حضــور جمعــی از شــرکت های فعــال در  ــه برنامه هــای جانبــی کنفرانــس برگــزاری نمایشــگاه جانبــی ب از جمل
زمینــه بســته بندی بــود. در مــدت کنفرانــس شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه آخریــن دســتاوردها و محصــوالت 

خــود را ارائــه نمودنــد و ایــن نمایشــگاه محلــی بــرای برگــزاری جلســات B2B بــود. 
ــود و  ــس ب ــای کنفران ــات کارگروه ه ــه حاصــل تحقیق ــی ک ــن نمایشــگاه از بســته بندی های نوین ــن در ای همچنی

پــس از کنفرانــس اول توســعه داده شــده بودنــد، رونمایــی شــد.

شرکت های حاضر در نمایشگاه

Mitsui Chemicals Inc -  
Aksoy Plastik -  

Advanced Polymer Trading )APT( -  
- پلیمر پیشرفته دانا  

- صنايع پاستيك و بسته بندي محب قزوين  
- پنگوئن پاست  

.Fitpak Ambalaj ve Kimya San. Tic -  

نمایشگاه جانبی
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تصاویر منتخب کنفرانس
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