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جنون صنعت لیبل و بستهبندی
ِ
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پادشاه برفی

«کووید همه الگوهای ســنتی تقاضا را به جنون کشــاند»؛ این مانیفســت ،پژوهشــگران ،محققان
و تولیدکننــدگان زنجیــره تأمیــن بســتهبندی و لیبــل « »IMLدر مجمــع جهانــی« »AWAبــود.
ـال چالشبرانگیــز ،صنعــت
ســخنرانان ایــن مجمــع طــی بیانیـهای اعــام کردنــد :پــس از دو سـ ِ
چــاپ ،بســتهبندی و لیبــل ،امیــدوار بــه یــک چرخــه تولیــد و تقاضــای باثبــات و ســودآور بــود؛
تهــا بــود .زنجیــره
ولــی آنچــه کــه عایــد شــد ،ناامیــدی محــض بــرای فعــاالن ایــن صنع 
تأمیــن اکنــون بــا کمبــود مــواد خــام و اولیــه ،باالرفتــن تــورم و هزین ههــای غیرقابــل تحمــل
انــرژی ،کمبــود مهــارت و نیــروی انســانی متخصــص و قانــع بــه دریافــت دســتمزد
های قبــل از دوران پاندمــی ،کاهــش ســرمایهگذاریها ،افزایــش زمــان تحویــل
ســال ِ
ً
محصــول از دو هفتــه بــه چهارمــاه ،خــواب ماشــینآالت پلیمــری و تزریقــی و عمــا
نجــا ســخت و نگرانکننــده
ورشکســتگی مواجــه اســت؛ در واقــع شــرایط تــا بدا 
شــده اســت کــه دیــدن نــور در انتهــای یــک تونــل تاریــک و طوالنــی ،چیــزی
شــبیه یــک معجــزه خواهــد بــود و ا گــر صنایعــی در ایــن شــرایط هنــوز میتواننــد
نهــا
لگــری آ 
یهــای مدیریتــی و کنتر 
فعالیــت کننــد بایــد از درایــت ،توانمند 
در چرخــه تولیــد و تأمیــن بــه عنــوان یــک الگــو اســتفاده کــرد و آن را تعمیــم
جهانــی داد.
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شوک رکود
سیاست صفر و ِ
سید رضا حسینی
اکرشناس اقتصادی

ً
بانکها عمیقا نگران
اختالالت زنجیره تأمین،
قیمتهای باالی انرژی و
مواجهه شرکتها با تبعات
جنگ هستند و خطرات
اعتباری شرکتها بیشتر
شده است .به گونهای
که افزایش سطح بدهی
خالص و ورشکستگیها
ممکن است در
بخشهایی مانند صنعت
بستهبندی و لیبل افزایش
یابد و شکنندگی تولید به
یک تهدید تبدیل شود

سال قبل ،ترکیبی از افزایش قیمت ،کمبود مواد و چالشهای لجستیکی،
انعطافپذیری زنجیره تأمین در صنعت بستهبندی و لیبل را از میان برد و جنگ
اوکراین و روسیه پاشنه آشیل این دو صنعت شد .از اواخر سال  ،2021بزرگترین
کشورهای روی زمین از حیث توانمندی در صنعت بستهبندی و لیبل با نشانههای
کاهش رشد در پی یک شوک تورمی غیرقابل پیشبینی ،افزایش شدید قیمت کاالها،
انرژی و فشارهای زنجیرهی تأمین جهانی بخصوص در صنایع غذایی و دارویی،
مواجه شدند .این در حالی بود که تبعات قبلی پاندمی ناشی از کویید ،19-ضعف
بازارهای نوظهور و «سیاست صفر» چین یک «طوفان بینقص» از چالشهایی چون
کمبود بیسابقهی پلیمر و قیمتهای باالی مواد اولیه را شکل داده بود .در واقع
تعطیلی یا رکود قطبهای تولید پلیمر و مشتقات آن ،عامل تأخیرهای غیرمنتظره و
اثرات موجی بر کل زنجیره تأمین ظروف غیرکاغذی و لیبل شده بودند .تا بدانجا که
انتظارات اجماعی برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال  2022به  2.7درصد
کاهش یافت و در مقابل انتظارات تورمی افزایشی  6.8درصدی داشت.
عالوه بر آن ،آخرین نظرسنجی وامدهی بانک مرکزی اروپا « »ECBنشان داد ،بانکها
ً
عمیقا نگران اختالالت زنجیره تأمین ،قیمتهای باالی انرژی و مواجهه شرکتها با
تبعات جنگ هستند و خطرات اعتباری شرکتها بیشتر شده است .به گونهای که
افزایش سطح بدهی خالص و ورشکستگیها ممکن است در بخشهایی که بیشتر
تحت تأثیر اختالالت قرار گرفتهاند ،مانند صنایع غذایی ،بستهبندی و صنعت لیبل
افزایش یابد و شکنندگی تولید به یک تهدید تبدیل شود .کمااینکه طبق این سناریوی
ً
دنبالهدار ،چون خانوارها از طریق بازارهای کار تحت تأثیر قرار میگیرند و قطعا تعداد
زیادی از شرکتهای فعال در این صنایع نمیتوانند در برابر اثرات نامطلوب قیمتها
که با تحریم تقویت شده است ،مقاومت کنند ،چرخههای تولید آنها با کمبود نیروی
انسانی ماهر و خشکسالی مهارتی مواجه میشود ،همچنین تورم بر سبد خرید خانوارها
تأثیر میگذارد و آن را کوچکتر میکند و خانوارهای کم درآمد و آنهایی که ظرفیت
پرداخت بدهی ضعیفتری دارند ،ترجیح میدهند بخصوص در زمینه مواد غذایی
خرید پایینتری داشته باشند که این جهان را با یک واکنش «خطرزایی» در صنایع
بستهبندی و لیبل مواد غذایی مواجه خواهد کرد .به ویژه آنکه صنعت بستهبندی
و لیبل ارتباطات قابل توجهی با کاالهای مصرفی سریعالسیر « »FMCGو سایر
بخشهای وابسته به مصرفکننده دارند و به همین دلیل تأثیر تورم را هم در عملیات
خود و هم از نظر رفتار مصرفکننده احساس خواهند کرد و این تأثیر با تدوام افزایش
قیمت انرژی ،محرزتر میشود.
به استناد آمارهای موجود ،متوسط قیمت گاز طبیعی در سه ماهه چهارم سال ،2021
 550درصد بیشتر از سه ماهه مشابه سال  2020بوده است و منحنی تصاعدی آن
نشان از افزایش مستمر قیمتها تا زمستان  2023دارد .اتفاقی که در کنار دیگر
رخدادها برای کشورهای در حال توسعه فراتر از یک واکنش ،سناریو یا تهدید
است .برای نمونه ،در ایران حاملهای انرژی که جزو گروه محصوالت کامودیتی
( )Commodity Marketیا همان کاالی اولیه هستند با احتساب تقریبی افزایش
 50درصدی قیمت ،اکنون موید آثار شدید تورمی و ایجاد انتظارات تورمی شدهاند.
گازوئیل که سوخت مصرفی ناوگان حمل کاالست و اثر مستقیم و آنی بر چرخهی

عرضه دارد ،میتواند سطح عمومی قیمت را تا 3.42
درصد افزایش دهد ،طی سه سال به  6.79درصد
برساند و حتی با گذشت30سال آثار تورمی افزایش
قیمت آن از بین نرود .یا برق که کاربردهای بسیار
گستردهای در تمام صنایع کوچک و بزرگ دارد ،در
نتیجهی افزایش قیمت 50درصدی ،سطح عمومی
قیمتی را بهصورت آنی تا 2درصد افزایش میدهد و
گاز طبیعی که هماکنون خوراک اصلی نیروگاهها و
صنایع پتروشیمی است ،با افزایش 50درصدی قیمت،
سطح عمومی قیمتها را بهصورت آنی تا  6درصد
و طی سه سال تا 11 /5درصد افزایش خواهد داد؛
و این در حالی است که قیمت گاز در ایران پس از
اینکه در قانون بودجهی سال قبل برای واحدهای
تولیدی تغییر کرد فقط تا آذرماه سال 1400بیش از
 ۵۰۰درصد افزایش داشته است؛ و رشد قیمت انرژی
در کنار افزایش مواد خام ،مواد اولیه و نرخ بهرههای
بانکی که قابل چشمپوشی نیستند ،شاخص
انعطافپذیری زنجیره تأمین ایران در صنعت غذا،
بستهبندی و لیبل را دچار شوکهای نوسانی کرده و
آن را به انضمام اثرپذیری از تحریمها و تکرار آنها،
در مخاطرهآمیزترین طبقهبندی قرار داده است.
ً
دقیقا در جایی که خطر سرریز مشکالت و انتقال آن
به صنایع وابسته وجود دارد و فقط استفادهی فعال
از سیاستهای احتیاطی کالن میتواند مانع آن
شود .سیاستهایی چون برنامهریزی برای مدیریت
انتظارات تورمی در سناریوهای مختلف فراروی این
صنایع ،اصالحات ساختاری درجهت حل ناترازی سه
بخش بودجهای ،بانکی و تجاری ،پشتیبانی مالی -
بانکی و کاهش نرخ بهره و کنترل ارز(کاهش فاصله
نرخ ارز نیما با بازار آزاد) ،اتخاذ راهکارهای جایگزین
برای مهار تبعات دور سوم تحریمهای پتروشیمی
(توسعه طر حهای این صنعت و افزایش میزان تولید
محصوالت پلیمری جهت مصرف داخلی) ،پرهیز از
افزایش قیمت حاملهای انرژی و توزیع مستمر و
هدفمند آنها ،کاهش واردات محصوالت و کاالهایی
که در خود کشور تولید میشوند مانند لیبلهای ،IML
ایجاد روابط سیاسی ـ تجاری مناسب جهت صادرات
محصوالت داخلی و البته حل مناقشههای بین
نهادی برای تسهیل جریان تولید ملی.
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پادشاه برفی

آنالیز تجاری و تکنولوژیکی پنیر«بف» رامک با بستهبندی IML

ویژگیهای محصول
هر بسته از این محصول 100 ،گرم وزن دارد.
مناسب افرادی است که مشکل عدم تحمل ال کتوز دارند.
بافت آن نرم و در عین حال برشپذیر است.
انرژی حاصل از آن  60.6کیلوکالری است.
فاقــد قنــد اســت و بــه ترتیــب«  0.9 ،4.8و  »0.07گــرم ،چربــی،
نمــک و اســیدهای چــرب ترانــس دارد.

پنیر «بف» رامک یک ماده لبنی مغذی است
که پروتئین ،چربی و مواد معدنی زیادی دارد.
این پنیر ،حاوی میزان باالیی پروتئین است؛
کیفیت پروتئینهای این پنیر به دلیل استفاده از
ً
ی« »UFو جلوگیری از هدررفتن آنها ،کامال
تکنولوژ 
متمایز از دیگر فرآوردههای لبنی است .در واقع،
پنیر«بف» ،حاوی نوعی از پروتئین است که اثرات
مثبتی بر روی استخوانها و بافت مفاصل دارد
و سهم آن در درمان بیماریهای تحلیل برنده
«سیستم ماهیچهای» و اسکلتی  ،قابل تأمل است.
این پنیر همچنین حاوی فسفر برای رشد و ترمیم
بافتهای بدن ،مملوء از ویتامینهای محلول در
چربی« ،»A,D,Eویتامینهای محلول در
ب« »B6,B2,B1,B12و کلسیم
آ 
برای شکلگیری و استحکام
استخوانها و سالمت
دندانهاست .عالوه بر
آن ،این محصول ،در
جلوگیری از لختهشدن
خون ،بهبود زخم،
حفظ فشار خون طبیعی،
جلوگیری از ایجاد و رشد
سلولهای سرطانی و ممانعت
از ابتال به دیابت نقش قابل تأملی
دارد .میتواند خطر بیماریهای
قلبی را کاهش دهد .مصرف آن به
هنگام شب ،سیستم عصبی بدن را
آرام کرده و کیفیت خواب را افزایش
میدهد .مصرف این پنیر به عنوان
عصرانه ،موجب هضم بهتر غذا میشود،
اضافهکردن آن به ساالد ،سبزیجات یا در
کنار هندوانه میتواند گزینهی بسیار مناسبی به
عنوان میان وعده باشد .خوردن  40گرم از آن به
هنگام صبح ،به دلیل هضم سریع ،انرژی بدن را
برای روز تأمین میکند و از اینرو مصرف روزانه  2تا 4
واحد از این پنیر برای همه افراد توصیه شده است.
شاخصههای برتری محصول
از شیر تازه و مرغوب گاو تولید میشود.
ً
تولید آن خاص و کامال منطبق با پیشرفتهای علمی دنیاست.
تکنولوژی ِ
پروتئین  12درصدی این محصول به دلیل استفاده از تکنولوژی خاص،
کیفیت
ِ
کامال حفظ میشود.
ارزش غذایی آن نسبت به پنیرهای سنتی و آب  -نمکی ،به شدت باالتر است.
طعمی خالص و اصیل و البته مخصوص به خود دارد.

آنالیز محصول
کارکردهای ظرف
بر مبنای تکنولوژی  IMLتولید میشود.
نوع قالب آن متفاوت از دیگر پنیرهاست.
ظــرف محصــول بــر مبنــای تئــوری تولیــد
یشــود.
اقتصــادی ،تولیــد م 
تولید آن کوتاه و انبوه است.
فرآیند ِ
ظــرف بــا ایجــاد ممانعــت فیزیکــی،
محصــول را ســالم نگــه م ـیدارد.
از آســیبهای ناشــی از عوامــل فیزیکــی ـ
مکانیکــی و ورود آالیند ههــای محیطــی و
قارچــی بــه محصــول جلوگیــری میکنــد.
ظــرف مانــع از تشــکیل کپــک شــده و
محافــظ عطــر ،طعــم و بــوی پنیــر اســت.
بــا افزایــش طــول عمــر ،مــواد مغــذی
ً
ن را کامــا ســالم نگــه م ـیدارد.
موجــود در آ 

معیارهای لیبل
با مواد اولیه ایمن تولید میشود.
جذابیت و کاریزمای خاص خود را دارد.
 شــفاف ،مقــاوم ،واضــح ،ثابــت و دارای
یســازی اســت.
قابلیــت سفارش 
طراحی آن خاص است.
ً
گهــای کــددار
لیبــل عمــا کاتالوگــی از رن 
جهانــی اســت.
استحکام و دوام باالیی دارد.
قابــل بازیافــت و حامــی اقتصادغیرخطــی
اســت.
یهــای
باعــث کاهــش چشــمگیر کپیبردار 
یشــود.
غیرقانونــی از طــرح محصــول م 

طراحی
مبین سواد تجاری و بصری است.
اعتمادسازی و ارتباسازی میکند.
پرچ ـمدار تمایــز ،اعتبــار و کیفیــت ادراک
شــده اســت.
ساده ،گیرا و جذاب است.
عطــر ،بــو و مــزهی محصــول را تداعــی
میکنــد .
محصــول را در قفس ـههای فروشــگاه
متمایــز و خــاص میکنــد.

بازارمداری
خالقیــت و نــوآوری در آن ،عامــل مزیــت
یســازد.
رقابتــی پایــداری م 
نماد کاملی از بازاریابی چریکی است.
مصرفکننده را شگفتزده میکند.
بندی آن ،باعــث
شــیوه تولیــد و بســته ِ
یشــود.
ارجحیــت برنــد م 
موقعیــت تجــاری متمایــزی را در بــازار
یســازد.
داخلــی م 
امــکان رقابــت بــا محوریــت صــادرات را
دارد.
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رنسانس IML
در صنعت پالسکو
راه ورود به بازار توسعهیافته صنعت لوازم خانگی پالستیکی
از کجا میگذرد؟
نهــا
پالســتیکها ،مــواد ســبک ،بــا دوام ،ارزان و قابــل اصالحــی هســتند کــه میــزان مصــرف آ 
بــه ســرعت در حــال رشــد اســت .در اروپــا ،بزرگتریــن بخــش اســتفاده از پالســتیکها بــه صنعــت
بســتهبندی « 39.5درصــد» ،ســاخت و ســاز « 20درصــد» و صنعــت خودروســازی « 8.6درصــد»
ً
اختصــاص دارد .ســهم مصــرف جهانــی پالســتیکها نیــز تقریبــا بــا همیــن نســبتها صــورت میگیــرد.
عــاوه بــر آن ،پالســتیکها در صنعــت الکترونیــک ،کشــاورزی و ســایر مصــارف ماننــد ورزش ،کاالهــای
نهــا بــه افزودنیهایــی
بهداشــتی و ســامت کاربــرد دارنــد و مقاومــت حرارتــی ،دانســیته و ســاختار آ 
یشــود وابســته اســت .متداولتریــن نــوع پالســتیک در جهــان اکنــون پلیاتیلــن
نهــا اضافــه م 
کــه بدا 
اســت کــه حــدود  29درصــد از تقاضــای جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده و پــس از آن پلیپروپیلــن
بــا ســهمی  19درصــدی ،در صــدر تقاضــا قــرار دارد و در ســاخت ظــروف مصرفــی بــرای صنعــت
بســتهبندی ،لــوازم خانگــی و ...مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
رهبر پالستیک جهان
بــر اســاس جدیدتریــن یافت ههــای پژوهشــی مرکــز تخصصــی داد ههــای بــازار و مصرفکننــده
« ،»Statistaبــازار پالســتیک جهــان کــه در ســال  ،2021ارزشــی بالــغ بــر 593میلیــارد دالر آمریــکا داشــت،
امســال بــا تولیــدی دوبرابــر -نســبت بــه ســال ابتدایــی شــروع قــرن -یعنــی  367میلیــون تــن ،نــرخ
یهــا ،بــه
رشــد مرکــب ســالیانه « 3.7 »CAGRدرصــد را دنبــال خواهــد کــرد تــا بــر اســاس پیشبین 
یهــای فزاینــدهای کــه در مــورد
ارزشــی بیــش از  810میلیــارد دالر آمریــکا تــا ســال  2030برســد ،نگران 
اثــرات زیسـتمحیطی وجــود دارد را بــا ارزشدهــی  20میلیــارد دالری بــه تولیــد پالســتیکهای پایــدار،
کاهــش دهــد و چرخـهی تولیــد پالســتیک از تهیــه مــواد خــام گرفتــه تــا ســنتز پلیمــر ،ترکیــب پلیمــر و در
نتــر تبدیــل کنــد .موضوعــی کــه در ابتداییتریــن
نهایــت قالبگیــری و فرمدهــی را بــه چرخ ـهای ام 
ســطح پیامــدی آن ،ســطح انــرژی  62تــا  108مگاژولــی پالســتیک در هــر کیلوگرم را به نصف میرســاند
ـتیک جهــان کــه ســهمی 32
ـدرت چیــن ،بزرگتریــن تولیدکننــدهی پالسـ ِ
و از حیــث تبعــات کالن ،قـ ِ
درصــدی در بــازار بینالمللــی دارد و همچنیــن نفتــا ،دومیــن منطقــه بــزرگ تولیدکننــده پالســتیک
جهــان کــه  19درصــد از تولیــد جهانــی را از آن خــود کــرده اســت ،افزایــش داده و چنــد برابــر میکنــد .بــه
نحــوی کــه چیــن ،بــر مبنــای تولیــد ماهیانــه شــش تــا هشــت میلیــون تــن پالســتیک و ارزش صادراتــی
 48.3میلیــارد دالری آن در ســال  ،2019رهبــر و پیشــرو پالســتیک جهــان خواهــد شــد تــا بــر تقاضــای
ی مبتنــی بــر فناوریهایــی
جهــان و بــه ویــژه نیــاز بــازار منطقـهی آسیاپاســفیک ،در صنعــت بســتهبند 
چــون « »IMLاثــر بگــذارد و بــا ایجــاد ارزش افــزوده ،ولــو تحــت پارامترهایــی ماننــد صرفــه جویــی80
درصــدی در وزن و  30تــا  50درصــدی در هزین ههــای بســتهبندی ،نقــش بازیگــران اساســی در ایــن
ً
صنعــت را تغییــر دهــد .مثــا بــر بــازار جهانــی لــوازم خانگــی پالســتیکی و غیرپالســتیکی جهــان اثــر
بگــذارد ،در تغییــر انــدازه آن از  502.28میلیــارد دالر در ســال  2021بــه  557.70میلیــارد دالر در ســال
 2022ســهم داشــته باشــد ،انتظــار ایــن بــازار بــرای دســتیابی بــه ارزشــی بالــغ بــر 818.87میلیــارد دالر در
ســال  2026بــا نــرخ رشــد مرکــب ســالیانه  10.1درصــد کــه مشــروط بــه عواملــی شــاخص ماننــد افزایــش
ســهم  43درصــدی ماشــینآالت تزریــق پالســتیک و قالبگیــری تزریقــی از تقاضــای بــازار لــوازم و
تهــای ســهمبری کشــورهایی
ظــروف پالســتیکی « »IMLاســت را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و فرص 
ماننــد ایــران در انــدازه و بینــش بــازار لــوازم خانگــی پالســتیکی و بســتهبندیهای «آیامال» را بــه
فرصتهایــی طالیــی یــا ســوخته تبدیــل کنــد.
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بازار پالستیک جهان که
در سال  ،2021ارزشی
بالغ بر 593میلیارد دالر
آمریکا داشت ،امسال با
تولیدی دوبرابر نسبت
به سال ابتدای شروع
قرن -یعنی  367میلیون
تن ،نرخ رشد مرکب
سالیانه«3.7 »CAGR
درصد را دنبال خواهد کرد
تا بر اساس پیشبینیها،
به ارزشی بیش از 810
میلیارد دالر آمریکا تا سال
 2030برسد و با ارزشدهی
 20میلیارد دالری به تولید
پالستیکهای پایدار،
چرخه تولید پالستیک از
تهیه مواد خام گرفته تا
سنتز پلیمر ،ترکیب پلیمر
و در نهایت قالبگیری و
فرمدهی را به یک چرخهی
امن تبدیل کند

در حالحاضر ،سهم ایرا 
ن
در واردات ماشینآ الت
صنعتی و تزریق پالستیک،
سالیانه  5میلیارد دالر
و در صادرات حدا کثر
100میلیون دالر و میزان
ً
واردات عمال  40برابر
است .به عبارتی فقط
برای سهم  17درصدی
ماشینآ الت از کل واردات
کشور ،هر سال میلیاردها
دالر ارز از دست میرود
و در کنار ضعف قوانین
مرتبط به واردات شامل
معافیتهای گمرکی،
پایینبودن تعرفه
وارداتی و اختصاص
انواع ارزهای مصنوعی
دولتی چون ارز نیمایی،
رقابت سازندگان داخلی
نسبت به ماشینسازان
خارجی به شدت در حال
تضعیف شدن و صنعت
ماشینآ الت پلیمری و
تزریق پالستیک روبه
ورشکستگی است

تحریم خطرزا
ِ
کمااینکــه بــرآورد صنــدوق بینالمللــی پــول از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران نشــان
میدهــد در ســال  ،1400ایــران بیــش از  ۳۴میلیــارد دالر صــادارت غیرنفتــی و بیــش از
 ۳۸میلیــارد دالر واردات غیرنفتــی داشــته و تولیــد ناخالــص داخلــی آن بالــغ بــر ۳هــزار و
 ۳۱۵میلیــارد تومــان بــوده اســت .ســهم ارزش افــزوده صنایــع پالســتیک از تولید ناخالص
داخلــی ایــران نیــز بــر مبنــای تخمیــن نقــش مــواد اولیــه وارداتــی و بازیافتــی حــدود ۱.۵
یشــود .ســهم
درصــد بــوده کــه حــدود  ۱۰درصــد از « »GDPبخــش صنعــت را شــامل م 
اشــتغال صنایــع پالســتیک از کل اشــتغال هــم در ســال  ۹۹حــدود  ۳.۶درصــد؛ معــادل
 ۱۱.۳درصــد از اشــتغال بخــش صنعــت و میــزان صــادارت محصــوالت پلیمــری بالــغ بــر
 ۱.۵میلیــارد دالر بــوده کــه ســهم ارزآوری صنایــع پالســتیک از کل صــادرات غیرنفتــی
صنعــت را بــه  ۴۴درصــد میرســاند و ایــن در حالــی اســت کــه از تقاضــای  ۱۰۹میلیــون
تنــی پلیاتیلــن در جهــان ،نیــاز  ۶میلیــون تنــی خاورمیانــه و تقاضــای یک میلیــون و ۱۷۵
هــزار تــن داخلــی ،عربســتان بیــش از  ۲برابـ ِـر ایــران تولیــد و عرضــه داشــته و در بحــث
نجــا کــه میتوانــد در کنــار
تولیــد پلیپروپلیــن ،شــرایط کمــی بدتــر بــوده اســت؛ تــا بدا 
تحری مهــای اقتصــادی و پتروشــیمی بــه تنهایــی فرصــت طالیــی ایــران را بــه شــدت
تحــت تأثیــر قــرار بدهــد .چــرا کــه طبــق آخریــن آمــار موجــود تــا اردیبهشــت امســال،
ظرفیــت اســمی تولیــد پلیپروپیلــن در ایــران حــدود یکمیلیــون و ۹۵هــزار تــن در ســال
بــوده و شــرکت پلیپروپیلــن جــم بــا ظرفیــت ۳۰۰هــزار تــن و ســهم بــازار ۲۷درصــدی
در کنــار پتروشــیمی مــارون بزرگتریــن تولیدکننــدگان ایرانــی ایــن محصــول بودهانــد.
از طرفــی قــرار بــوده اســت حــدود ۱۴طــرح توســعهای در حــوزه تولیــد پلیپروپیلــن بــا
ظرفیتــی بیــش از ۴میلیــون و ۳۰۰هــزار تــن در کشــور تکمیــل شــوند تــا بــا بهر هبــرداری از
جســال آینــده ،شــاهد افزایــش ظرفیــت تولیــد به بیــش از پنج میلیــون تن در
نهــا طــی پن 
آ 
یهــای خارجــی وزارت
ســال باشــیم کــه بــا دور ســوم تحری مهــا از ســوی دفتــر کنتــرل دارای 
نبــار کــه
ـداف نزدیــک بــه تحققــی نیــز نخواهنــد بــود و ای 
خزانـهداری آمریــکا ،آ 
نهــا ،اهـ ِ
تحری مهــا بــه ســه شــرکت پتروشــیمی فـنآوران ،خــارک و مــارون رســیده اســت ،بــه یقیــن
بخــش عمــدهی تقاضــا و مصــرف پلیپروپیلــن صنایعــی چــون صنعــت لــوازم خانگــی
لهــای جــدی خواهــد شــد .مضــاف بــر آن چــون بــر اســاس بــرآورد «Markets
دچــار اختال 
 ،»and marketsتبدیــل متانــول بــه الفیــن و پلیپروپیلــن قــرار اســت امســال ســریعترین
یهــا ،آسیا-پاســیفیک کــه بزرگتریــن
رشــد را در بــازار جهانــی داشــته و طبــق پیشبین 
بــازار متانــول را دارد ،شــاهد افزایــش بــاالی تقاضــای ایــن محصــول و مشــتقات آن شــود،
بــا ایــن تحری مهــا ،مــا نــه تنهــا در مصــرف داخلــی ممکــن اســت بــا مشــکل مواجــه شــویم
کــه ســهم مــا از بازارهــای جهانــی کــم و کشــورهایی چــون چیــن ،ژاپــن ،هنــد ،کــره جنوبــی
و اســترالیا پیشــران بــازار خواهنــد شــد .بمانــد کــه در دو دورهی قبلــی تحری مهــا هــم،
تولیدکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی بــه دلیــل محــدود بــودن بازارهــای هــدف و البتــه
تهــا ،در برخــی مواقــع مجبــور بــه فــروش محصــوالت
آ گاهــی خریــداران از ایــن محدودی 
تهــای منطقـهای شــدهاند و کشــورهایی چــون چیــن چنــد  10دالر
نتــر از قیم 
خــود ،پایی 
نتــر از قیمــت جهانــی ،محصــوالت بــا کیفیــت ایــران را خریــده و پــس از بســتهبندی
پایی 
بــه هنــد فروختـ ه اســت.

ُ
واردات صنعتکش
ِ
نهــا البتــه در حالــی بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه ارزش
ای 
افــزودهی گرانبهایــی کــه لــوازم و ظــروف پالســتیکی
« »IMLمیتوانــد بــرای ایــران و اثرگــذاری در خاورمیانــه
و بازیگران این صنعت در جهان  -آسیاپاســفیک داشــته
نســازی
باشــد ،بیتوجهــی بــه مشــکالت صنعــت ماشی 
کــه جزیــی از صنایــع پیشــران و مــادر محســوب شــده و
نقــش بســزایی در تولیــد ظــروف پالســتیکی و «»IML
یشــک از مهمتریــن دالیلــی خواهــد بــود کــه
دارد نیــز ب 
میتوانــد فرصــت طالیــی ســهمبری ایــران در تولیــد و
عرضــه جهانــی را بســوزاند .چــرا کــه در دهــه هفتــاد 90
درصــد تولیدکننــدگان از ماشــینهای پلیمــری داخلــی
اســتفاده میکردنــد ،بــه عنــوان مثــال در دهــه  70ایــران
ســالیانه نیازمنــد حــدود  800دســتگاه تزریــق پالســتیک
بــود ،کــه بالــغ بــر 700دســتگاه آن در داخــل ســاخته
نســازی
یشــد ،ولــی متاســفانه امــروزه صنعــت ماشی 
م
پلیمــری بــا ســابقهای  60ســاله رو بــه افــول گذاشــته و اکثــر
ســازندگان ،تبدیــل بــه واردکننــدگان ماشــینآالت چینــی
شــدهاند ،بــه نحــوی کــه ســهم ســازندگان داخلــی از بــازار
ایــران از 90درصــد بــه 30درصــد کاهــش یافتــه اســت.
در حالحاضــر ،ســهم ایــران در واردات ماشــینآالت
صنعتــی و تزریــق پالســتیک ،ســالیانه  5میلیــارد دالر و
در صــادرات حداکثــر 100میلیــون دالر و میــزان واردات
ً
عمــا  40برابــر اســت .بــه عبارتــی فقــط بــرای ســهم 17
درصــدی ماشــینآالت از کل واردات کشــور ،هــر ســال
میلیاردهــا دالر ارز از دســت م ـیرود و در کنــار ضعــف
تهــای گمرکــی
قوانیــن مرتبــط بــه واردات شــامل معافی 
نبــودن تعرفــه
(بنــد غ مــاده  119قانــون امورگمرکــی) ،پایی 
واردات ماشــینآالت و تجهیــزات صنعتــی و اختصــاص
انــواع ارزهــای مصنوعــی دولتــی بــا عناوینــی چــون مرجع،
نیمایــی و غیــره ،رقابــت ســازندگان داخلــی نســبت بــه
فشــدن
نســازان خارجــی بــه شــدت در حــال تضعی 
ماشی 
و صنعــت ماشــینآالت پلیمــری و تزریــق پالســتیک کــه
در میــان کشــورهای  G7و  G20راه ورود بــه رنســانس
ً
یشــود ،عمــا روبــه ورشکســتگی اســت؛
« »IMLتلقــی م 
مقولـهای کــه میتوانــد بــرای صنایــع مختلــف بخصــوص
صنعــت بســتهبندی ،لیبــل و لــوازم خانگــی چیــزی فراتــر
از یــک فاجع ـهی غیرقابــل جبــران باشــد.

مصارف پالستیکها در اروپا

%39/5
صنعتبستهبندی

%20

صنعت ساخت و ساز

%8/6

صنعت خودروسازی
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 MISو راهبردهای آن
بن بست نرم افزارهای جزیره ای در شرکتها

مدیران همیشه به دنبال اطالعات هستند ،چون تصمیمات آنها بر اساس
دادهها و اطالعات صورت میگیرد .در گذشته اطالعات به روشهای گوناگون و از
منابع غیرمطمئن تامین میشد ،لذا نسبت به صحت اطالعات اطمینان چندانی وجود
نداشت .در دنیای امروز سیستمهای اطالعاتی این مشکالت را از بین بردهاند .برای
نمونه ،سیستم مدیریت اطالعات  MISاز ابزارهایی است که اطالعات درست و کافی
را در زمان مناسب و به بهترین شکل ممکن ،برای تصمیمگیریهای دقیق در اختیار
مدیران قرار میدهد.
سیستم مدیریت اطالعات  misچیست؟
 MISمخفف عبارت  Management Information Systemو به معنای سیستم
مدیریت اطالعات است .سیستم  ،misبخش کنترل سیستمهای نرم افزاری و سخت
افزاری مورد استفاده در تصمیمگیریهای تجاری هر سازمان یا شرکت است .میتوان
گفت سیستم مدیریت اطالعات  ،misساز و کاری است که جمعآوری ،کنترل و پایش
دادههای مورد نیاز سازمان را بر عهده دارد و با استفاده از روشهای مناسب ،اطالعات
پایش شده را برای تصمیمگیری ،برنامه ریزی و کنترل فرآیندها در اختیار مدیران قرار
میدهد .استفاده از سیستم مدیریت اطالعات ،امکان ارزیابی عملکرد سازمان ،تجزیه
و تحلیل و همچنین ریشه یابی مشکالت را فراهم میکند .به طور کلی راجع به نقش
سیستمهای اطالعات مدیریت ( )misدر سازمانها میتوان گفت ،سیستم مدیریت
اطالعات ،با تمرکز بر روی مدیریت سیستمهای اطالعاتی ،باعث کارایی و اثربخشی
تصمیمگیریهای راهبردی و استراتژیک میشود.

منبع :با تلخیص از irandnn.ir
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سیستم مدیریت اطالعات  misشامل چه بخشهایی است؟
سیستم اطالعات مدیریتی  ،misبرای اینکه قادر باشد اطالعات کافی را از گذشته
به دست آورد ،در جریان شرایط حال قرار گیرد و همچنین بتواند تصمیمات درستی
برای آینده بگیرد ،الزم است شامل اجزا و بخشهایی باشد که در ادامه آنها را معرفی
خواهیم کرد.

وجود نرمافزارها برای آسان شدن فرآیند تصمیمگیری
وجود منابع اطالعاتی مانند پایگاه داده
منابع سخت افزاری
سیستمهای DSS
برنامههای کاربردی برای مدیریت
کارکنان سازمان و پروژهها
سیستم مدیریت اطالعات  misچه امکاناتی دارد؟
سیستم اطالعات مدیریتی  ،misبرای اینکه قادر باشد اطالعات کافی را از گذشته
به دست آورد ،در جریان شرایط حال قرار گیرد و همچنین بتواند تصمیمات درستی
برای آینده بگیرد ،الزم است شامل اجزا و بخشهایی باشد که در ادامه آنها را معرفی
خواهیم کرد.

امکان برقراری ارتباط با سایر
نرمافزارهای موجود در سازمان
امکان ساخت و سفارشیسازی سامانه
بر اساس نیاز سازمان
دارای بستههای کنترل کیفی ،مدیریت ارتباط با مشتری
( ،)CRMاتوماسیون اداری ،تولید ،منابع انسانی و…
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دومینویIML

صنعت «ماست» دگرگون شد؟
چگونه بازارهای جهانی
ِ
IML

بستهبندی ماست با
ظروف «آیامال» ،این
قابلیت را دارد که تا 20
درصد باعث کاهش
هزینههای تولید شود60 ،
درصد امکان اثرگذاری بر
مصرفکنندگان را باال ببرد
و به خاطر شاخصههای
تکنولوژیکی ،زنجیره ارزش
پاییندستی و باالدستی
این صنعت را با سودآوری
قابل توجهی همراه کند؛
به نحوی که بازار ماست
فعلی که بیش از 89.9
میلیون دالر ارزش دارد،
طی دوره ،2026 - 2022
به واسطه این فناوری
رشدی  5.5درصدی را
تجربه کند

آسیه اسدپور/مترجم و مدیر ارتباطات راهبردی و بینالملل

ماســت نیــازی بــه معرفــی نــدارد .در سراســر جهــان ،ماســت دوستداشــتنیترین
یهــاِ ،ملــکا یــا اکس ـیگاالی
نجــا کــه آن را اســنک نیویورک 
محصــول لبنــی اســت تــا آ 
یونــان باســتان و ترکیبــش بــا عســل را غــذای بهشــتی خدایــان هنــد مینامیدنــد و
تــا ســال  ،۱۹۰۰غــذای اصلــی امپراتــوری روســیه بــوده اســت .ایــن محصــول لبنــی،
از تخمیــر قنــد شــیر بــه نــام ال کتــوز بــه دســت میآیــد .باکتــری ویــژه تهیــه ماســت،
ال کتــوز را بــه اســید ال کتیــک تبدیــل میکنــد و بــه ماســت بافــت ژلــه ماننــدی میدهــد
تــا بــه اشــکال مختلــف از جملــه نوشــیدنی ،دســر ،تنقــات ،نوشــیدنی ورزشــی غنــی از
پروتئیــن ،جایگزیــن وعــده غذایــی و غیــره مصــرف شــود .ماســت ،هضــم مــواد غذایــی
یبــرد .خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع  2را کاهــش میدهــد .از
در سیســتم گوارشــی را بــاال م 
یشــود و
روده بــزرگ محافظــت میکنــد .بــا تقویــت سیســتم ایمنــی مانــع از ســرطان م 
یتــر و
بــه خاطــر دارا بــودن ســطح قابــل توجهــی کلســیم بــه داشــتن اســتخوانهای قو 
نجــا کــه خــوردن روزانــه ماســت ،باعــث
آمادگــی جســمانی بیشــتر کمــک میکنــد؛ تــا بدا 
افزایــش ســه تــا چهــار درصــدی ســطح ترا کــم اســتخوان شــده و بــه طــور قابلتوجهــی
از ابتــا بــه پوکــی اســتخوان جلوگیــری میکنــد .عــاوه بــر آن ،بــه دلیــل داشــتن آنتــی
اکســیدانهای بــاال و ناشــی از ترکیــب بــا میو ههــا و ادوی ههــای مختلــف ،نقــش مهمــی
یهــای انســانی وابســته بــه آســیبهای اکســیداتیو دارد و بــه همیــن
در مهــار بیمار 
دلیــل شــرکتهای بزرگــی در جهــان ،بازیگــران اصلــی تولیــد ماسـتهایی ســالم و سرشــار
َ
از «پادا کســندههای» طبیعــی شــدهاند؛ بــه نحــوی کــه اکنــون تولیــد ماس ـتهایی بــا
طعــم آ کای و گوجــی بــری ،نونــی «تــوت هنــدی» ،انــار ،انگــور ،شــاهتوت ،انبــه ،هلــو،
توتفرنگــی ،زغــال اختــه ،کاکائــو ،هویــج ،چغنــدر ،کــدو تنبــل ،نعنافلفلــی ،وانیــل،
ـک فاقــد شــکر در کنــار ماس ـتهای گیاهــی،
عســل یــا ماس ـتهای یونانــی و پروبیوتیـ ِ
انــدازه رشـ ِـد بازارهــای بــزرگ و جهانــی ماســت را تغییــر داده اســت و انتظــار مـیرود ارزش
صنعــت ماســت تــا ســال  2025بــه  32.29میلیــارد دالر برســد ،ارزش  89.9میلیــون
دالری آن در ســال  2022بــا نــرخ رشــد مرکــب ســالیانه  4.8بــه  143.7میلیــون دالر در
ســال  2032افزایــش یابــد و نــوع ـ محتــوای محصــول ،فنــاوری ظــروف بســتهبندی و
کانــال توزیــع معیــار تغییــرات ایــن صنعــت در بازارهــا بــه ویــژه درآمریــکای شــمالی ،آســیا
و اقیانوســیه باشــد.
ماست برنج و آجیل
پیشرانی
ِ
بــر مبنــای تحقیقــات بــازار موسســه دیتــا بریــج « »Data Bridgeو گــزارش اخیــر
لگــران بــازار تکنایــو ،بــازار ماســت در جهــان در ســال  2021بــا وجــود کاهــش فروش
تحلی 

بــه دلیــل پاندمــی ناشــی از کوییــد ،19-ارزشــی بالــغ بــر
 107.2میلیــارد دالر داشــت و انتظــار م ـیرود بــا رشــد
 4.6درصــدی و دســتیابی بــه درآمــد بــه 59586.9
میلیــون دالری ســوپرمارکت و هایپرمارکتهایــی
کــه در ســال  ،2020سه مشــان از بــازار 37328.2
میلیــون دالر بــود تــا ســال ،2029صنعــت ماســت بــا
نــرخ رشــد  5.3درصــد ،ارزش  162.04میلیــارد دالر را
تجربــه کنــد و تــا ســه ســال بعــد از آن ،انــدازه بــازارش
بــه  143.7میلیــون دالر برســد .بــر اســاس ایــن انتظــار
قت ـر نیــز ،بــازار جهانــی
لهــای عمی 
و بــه اســتناد تحلی 
متوقــع اســت کــه آسیاپاســفیک « »APACکــه حــدود 40
درصــد از کل درآمــد ماســت دنیــا را در اختیــار دارد ،بــه
دلیــل افزایــش آ گاهــی در مــورد کاهــش وزن ،افزایــش
مصــرف ماســت ،افزایــش گســترش بــازار خردهفروشــی
و افزایــش آ گاهــی عمومــی از فوایــد غذاهــای ســالم ،بــر
بــازار ماســت تســلط یابــد؛ در آمریــکای شــمالی بــه دلیــل
تنــوع عمومــی و تغییــر در طعــم ،ترجیحــات ســامتی و
یهــای بهداشــتی و همچنیــن افزایــش هزین ههــا
نگران 
بــرای اینچنیــن محصوالتــی بــا رشــد تقاضــا بــرای
مصــرف ماســت بــا طعمهایــی عجیــب و غریــب و
ســرمایهگذاریهای قابــل توجــه در ایــن راســتا از ســوی
تولیدکننــدگان ماســت مواجــه شــود .بــرای مثال ماسـ ِـت
نهــای
یشــده بــا کلســیم و ویتامی 
برنـ ِـج «شــیربرنج» غن 
 Aو  Dیــا ماس ـتهای آجیلــی در آمریــکای شــمالی
ســهمی  65درصــدی از درآمــد حاصــل از ایــن صنعــت
داشــته باشــند و درآمــد حاصــل از ماســت در ایــن منطقه
بــه  22.2میلیــون دالر برســد .یــا بــازار ماســت طع ـمدار
چیــن کــه ســهمی  83.45درصــدی از بــازار ماســت ایــن
کشــور دارد در ســال جــاری میــادی « »2022از 5.8
میلیــون دالر آمریــکا فراتــر رود ،ســهم بــازار جهانــی آن از
 32درصــد در منطقــه بگذرد و پیشــرفت فنــاوری ،تولید
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امنیــت و ســامت ماســت و فرآورد ههــای آن ،اعتبــار
قابــل توجهــی را بهدســت بیاورنــد؛ و ایــن در حالی اســت
کــه بــه اســتناد یافت ههــای تجربــی در کشــوری چــون
ایــران نیــز ،بــا توجــه بــه اینکــه مصرفکننــدگان بــه
یهــای بســتهبندی
طــور فزاینــدهای از تأثیــرات فناور 
بــر ســامت ،امنیــت غذایــی و محیطزیســت آ گاه
شــدهاند ،اینــک بســتهبندیهای متکــی بــر فنــاوری
« ،»IMLبــه یکــی از ترجیحــات شــرکتها و برندهــای
فعــال در فرآورد ههــای لبنــی و ماســت ،ماننــد کالــه،
میهــن ،صبــا ،دامــداران ،پــگاه ،صبــاح و ...تبدیــل شــده
و تأمینکننــدگان و تولیدگــران ایــن صنعــت از رونــد
بسـ ِـاز تولیــد بــا
بســتهبندی ســنتی بــه فرآینــد انقال 
« »IMLروی آوردهانــد.
محصــوالت جدیــد و افزایــش تــوان تولیــد ،دامنــه بازیگری تولیدکنندگان پیشــرو ماســت
در آسیاپاســفیک و آمریــکای شــمالی را توســعه دهــد.

فناوری «آیامال» ،این
قابلیت را دارد که تا 20
درصد باعث کاهش
هزینههای تولید شود60 ،
درصد امکان اثرگذاری بر
مصرفکنندگان را باال ببرد
و به خاطر شاخصههای
تکنولوژیکی ،زنجیره ارزش
پاییندستی و باالدستی
این صنعت را با سودآوری
قابل توجهی همراه کند؛
به نحوی که بازار ماست
فعلی که بیش از 89.9
میلیون دالر ارزش دارد،
طی دوره ،2026 - 2022
به واسطه این فناوری رشد
 5.5درصدی را تجربه کند

پرتفوی ماست
یکــی از فناوریهایــی کــه تیــم تحقیقاتــی بــازار موسســه دیتــا بریــج تأ کیــد دارد میتوانــد
عاملــی شــاخص در نــوع بازیگــری تولیدکننــدگان بــزرگ صنعــت ماســت باشــد ،اســتفاده
از ظــروف « »IMLاســت .بــه اتــکای نتایــج کارآزمایــی بالینــی و تجزیــه و تحلیــل پایـهای
لهــای دارای فنــاوری
محصــول ایــن موسســه ،بســتهبندی ماســت بــا ظــروف و لیب 
«آیامال» ،ایــن قابلیــت را دارد کــه تــا  20درصــد باعــث کاهــش هزین ههــای تولیــد شــود،
 60درصــد امــکان اثرگــذاری بــر مصرفکننــدگان را بــاال ببــرد و بــه خاطــر شــاخصههای
تکنولوژیکــی ،زنجیــره ارزش پاییندســتی و باالدســتی ایــن صنعــت را بــا ســودآوری قابــل
توجهــی همــراه کنــد؛ بــه نحــوی کــه بــازار ماســت فعلــی کــه بیــش از  89.9میلیــون دالر
ارزش دارد ،طــی دوره  ،2026 - 2022بــه واســطه ایــن فنــاوری رشــد  5.5درصــدی را
تجربــه کنــد ،ســهم بازیگــران اصلــی و برتــر در بــازار بینالمللــی ماســت مثــل دانمــارک،
ســوئیس ،ژاپــن ،ایــاالت متحــده ،چیــن و هنــد را کــه از حیــث کیفیــت ،قیمــت ،خدمــات،
تصویــر برنــد ،توزیــع و بازاریابــی در حــال رقابــت هســتند ،از  30تــا  35درصــد بــه 60
درصــد برســاند ،بــه طــور قابــل مالحظ ـهای بــر ســرانه مصــرف کشــورهایی چــون کانــادا
تأثیــر مســتقیم بگــذارد و از میــزان مصــرف شــکر و شــیره افــرا در جهــان بکاهــد .کمااینکه
لهــای دادهای و آنالیــز شــرکت تحقیقاتــی و مشــاوره بــازار « ،»DBMRتأ کیــد دارد،
ماژو 
قتــر کــردن خــط زمانــی بــازار و
توســعه صنعــت ماســت بــا ایــن فنــاوری ،ضمــن دقی 
ســطوح بازگشــتی فیبوناچــی در معامــات ،میتوانــد دامنــه جغرافیایــی اســتراتژیهای
ـازار ماســت را از طریــق اقتصــاد چرخشــی توســعه دهــد ،بــه دلیــل اســتفاده
پرتفــوی بـ ِ
شهــای
از مــواد اولیــه ایمــن ،قابــل بازیافــت و ســازگار بــا چرخــه زیســتی زمیــن ،از چال 
اثرگــذار بــر رونــد فعلــی و آتــی بــازار محصــوالت ایــن صنعــت بکاهــد و بــرای کشــورهایی
چــون آفریقــا ،چیــن ،ترکیــه و ایــران ،ســناریوی توســعهای مثبــت و روشــنی را ایجــاد کنــد.
لهــای تخصصــی عمیــق در پارامترهایــی
ســناریویی کــه چشـمانداز آن از حیــث تحلی 
نظیــر واردات ،صــادرات ،هزینــه تولیــد و رفتــار مصرفکننــده و البتــه امنیــت غذایــی بــا
ی « ،»MarcoPolisبــه شــدت حائــز
شهــای موسســه جهانــی تحقیقات ـ 
توجــه بــه پژوه 
اهمیــت خواهــد بــود.
انقالب فناوری
« ،»MarcoPolisبــر مبنــای تجزیــه و تحلیــل داد ههــای تولیــد و بازارهــای تجــاری-
تعاملــی هفــت کشــور و اســتناددهی بــه یافت ههــای شــرکت ســیالفریکا «،»Silafrica
تولیدکننــدهی پیشــرو در بســتهبندی کاالهــای مصرفــی ســریع « »FMCGو اولیــن
شــرکت آفریقایــی -هفتمیــن شــرکت بــزرگ جهــان -در حــوزه ظــروف « ،»IMLتأئیــد
میکنــد :شــرکتهای فــرآوری ماســت در کنیــا ،تانزانیــا و اتیوپــی در حــال حاضــر از
پهــای ماســت ســیالفریکا
ارزش افــزودهی ایجــاد شــده توســط ظــروف «آیامال» و کا 
نحــال بســتهبندی
توانســتهاند از طریــق همســویی بــا اقتصــاد دایــرهای و در عی 
بتــر کــه نتیجــه آن وفــاداری بیشــتر مشــتری ،درآمــد باالتــر و حضــور در بازارهــای
جذا 
گتــر اســت ،نــرخ رشــد ســاالنه قابــل توجهــی را تجربــه کننــد و در بحــث
تجــاری بزر 

یک کمپین تبلیغاتی سالم
ایــن تولیدکننــدگان معتقدنــد بســتهبندی بــا ایــن
نهــا بدهــد؛
فنــاوری میتوانــد امتیــازات بزرگــی را بــه آ 
کــه البتــه یافت ههــای علمــی هــم در کنــار شــواهد تجربــی
بــه خوبــی اثبــات کردهانــد :ظــروف « »IMLکــه لیبــل
و ظــرف در آن همگــن هســتند ،از مــواد ســالم و ایمــن
یشــوند و از ایــن حیــث،
ماننــد پلیپروپلیــن ســاخته م 
ســالم ،ایمــن و مطابــق بــا گریدهــای غذایــی اســتاندارد
هســتند .عــاوه بــر آن ،ایــن ظــروف مقاومــت باالیــی
یشــوند.
دارنــد .مانــع از تبخیــر رطوبــت از محصــول م 
شهــای غذایــی ماســت محافظــت
از چربــی ،آب و ارز 
میکننــد .مانــع از ورود هــوا بــه درون ظــرف و تغییــر
در مهــر و
طعــم و بــوی ماســت م 
یشــوند .بــه واســطه ِ
مــوم شــدهی ظــرف ،محصــول را در برابــر هــر نــوع عامل
محیطــی مخــرب ایمــن نگــه میدارنــد؛ بــه ویــژه در
یســیلیوم،
کهــا و قار چهایــی از گون ههــای پن 
برابــر کپ 
آســپرژیلوس ،کالدوســپوریوم و آ کرمونیــوم کــه از دالیــل
اصلــی آلودگــی محصــوالت لبنــی هســتند و بــا تولیــد
یشــوند .همچنیــن
مایکوتوکســینها ،خطرســاز م 
ایــن ظــروف از حیــث مقــاوم بــودن در ســطحی فراتــر
از انتظــار قــرار دارنــد و شکســته ،دچــار خ مشــدگی،
یشــوند و از
ســائیدگی و خــراش بــر روی بدنــه نم 
ســویی دیگــر ،اســتفاده از ایــن ظــروف رونــد تولیــد را در
ســطح انبــوه اقتصــادی و مقــرون بــه صرفــه میکنــد و
یســازی حــق
انعطافپذیــری بــاال و قابلیــت سفارش 
انتخــاب بیشــتری را بــه تولیدکننــده و مصرفکننــده
نهایــی محصــول میدهــد .مضــاف بــر آنکــه ،وجــود
لهــای شــفاف ،جــذاب و گیــرا ،ایمــن و ســالم ،ســازگار
لیب 
بــا اســتانداردهای زیس ـتمحیطی نیــز تولیدکننــدگان
یســازد تــا بــا برخــورداری از کوتاهتریــن
را قــادر م 
نهــای عرضــه ،در حالــی کــه بــه مشــتریان اجــازه
زما 
میدهنــد تــا طراحــی خالقانــه برندهــای خــود را داشــته
باشــند ،بــه واســطه بافــت ،رنــگ متنــوع و قابلیــت
ً
ـرف محصــول ،عمــا
چرخــش  ۳۶۰درجــه بــه دور ظـ ِ
یــک کمپیــن تبلیغاتــی داشــته باشــند و بــه مشــتری
اطمینــان دهنــد کــه ضمــن دقــت بــه حداکثــری کیفیت
شهــای
چــاپ ،بــه اطالعــات مــورد نیــاز او چــون ارز 
غذایــی هــم توجــه قابــل تأملــی شــده اســت .موضوعــی
کــه فراتــر از ســطح ملــی ،از حیــث جهانــی و بــا ورود بــه
بحــث صــادرات اهمیتــی وافــر مییابــد.
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اخبار

بازاریابی سبز جعلی،
صنعت لیبل را نابود میکند

ـواد
رهبـر سیسـتم اسـتاندارد لیبلزنـی «»How2Recycle Labelگفـت :بازیافـت بـه معنـی اسـتفاده از م ِ
مصـرف شـده ،بـرای تولیـد و سـاخت مجـدد همـان کاال یـا کاالی قابـل اسـتفاده دیگـر ،مولفـهای کلیـدی در
مدیریـت ضایعـات و گامـی حیاتـی بـرای حفاظـت از منابـع طبیعـی ،محیطزیسـت و اقتصـاد سـبز در مسـیر
توسـعهی پایـدار اسـت و ایـن مفهـوم بـا « »Reuseفـرق زیـادی دارد .اسـتفادهی مجـدد یـا «»Reuse؛
اسـتفادهی دوبـاره از یـک وسـیله ،بـه جـای دور انداختـن آن اسـت و میتوانـد بـه طـور مسـتقیم حجـم
خالـص زبال ههـای جامـد را تـا حـدودی کاهـش دهـد؛ در حالـی کـه بـا بازیافـت ( )Recyclingامـکان تبدیـل
ً
یشـود و فرآینـد آن کاملا پیچیـده اسـت؛ چـون بعضـی از مـواد
مـواد زبالـه بـه مـواد و اشـیاء جدیـد فراهـم م 
قابلیـت بازیافـت دارنـد و بعضـی دیگـر ایـن قابلیـت را ندارنـد .کلیکرامـر ،مدیـر برنامـهی « »GreenBlueکـه
یک سازمان مستقل غیرانتفاعی زیست محیطی ،متمرکز بر مصرف پایدار و مدافع اقتصاد پایاست ،افزود:
فعالیتهای تخریبی زیستمحیطی در کنار سایر عواملی چون تغییرات آب و هوایی ،برخی از شرکتها و
تولیدکنندگان در سراسـر دنیا را به این راه کشـانده تا به ظاهر اقداماتی را در جهت «سـبز» نشـاندادن خود
ً
تشـان انجـام دهنـد .امـا نکتـه ظریفـی کـه در بازاریابـی سـبز وجـود دارد ایـن اسـت کـه معمـوال بـه
و محصوال 
یشـود و هنگامـی رخ میدهـد که شـرکتی برای
منظـور فریفتـن مشـتری یـا دادن پیـام غلـط بـه او اسـتفاده م 
«سـبز» نشـاندادن برنـد خـود ،پیا مهـای زیسـتمحیطی را در شـرایطی بـه مصرفکننـده منتقـل میکند که
یـا از اسـاس نادرسـت اسـت یـا تنهـا بخشـی از واقعیـت را بیـان میکنـد و ما با این شـرکتها برخـورد میکنیم؛
چرا که بازاریابی سبز جعلی به معنای واقعی صنعت لیبل و دیگر صنایع وابسته به آنها را تخریب و زمین
را نابـود میکنـد.

اخبار کوتاه

حال زمین خوب نیست

بنیاد الن مک آرتوراعالم کرد :در حال حاضر زمین در وضعیت مناسبی
یشـوند و
قـرار نـدارد؛ فقـط 14درصـد از پالسـتیکهای مصرفـی بازیافـت م 
مابقـی بـه محـل دفـن زبال ههـا برده ،سـوزانده یا به روشـی غیرمدیریتی تخلیه
یشـوند .بـه همیـن دلیـل ،کمیسـیون اروپـا ،بررسـی مقـررات بسـتهبندی
م
مـواد غذایـی و تأثیـر آن بـر بازیافـت را مدتهاسـت آغـاز کـرده تـا در سـه ماهـه
چهـارم  2022اجرایـی شـود .تعهـدات ایـن پیمـان ،شـامل اسـتفادهی 30
درصـدی از محتـوای بازیافتـی یـا زیسـتی تـا سـال  ،2025بازیافـت  50درصـد
از بسـتهبندیهای پالسـتیکی تـا آن تاریـخ و تولیـد مجدد از بسـتهبندیهای
تشـدن اسـت؛ کـه در
پالسـتیکی قابـل اسـتفاده ،قابـل بازیافـت یـا کمپوس 
جسـاله «پیمـان
همیـن راسـتا ،بیـش از  100صاحـب برنـد در قالـب برنامـه پن 
پالسـتیک» نـام خـود را بـه مدافعـان ایـن مقـررات اضافـه و اعلام همـکاری
کردهانـد.

راهکار  Eskoبرای سودآوری
در بازارهای ناامن
شرکت ارائهدهنده راهکارهای یکپارچهسازی نرمافزاری و سختافزاری
صنعت بستهبندی « ،»Eskoجدیدترین نسخه نرمافزاری خود را به منظور
حذف ضایعات و بهینهسازی فرآیندهای عملیاتی شرکتهای بستهبندی
روانه بازار کرد .یاندیروک ،مدیر بازاریابی ،روابط صنعتی و استراتژی
اسکو در اینباره گفت« :نوآوری و تغییر نیاز ذاتی تمامی شرکتهای چاپ
و بستهبندی و بازار تجاری آنهاست؛ اما هدایت و شیوهی اجرا و تحقق
ایدههای نوآورانه ،همواره چالشی بوده که سرمایهگذاری بسیاری از فعاالن
این حوزه از کسبوکار را به ویژه در هنگام مواجهه با بازار ناامن اقتصادی و
نوسانات ارز و مالی به توقف کشانده است.

صنعت غذا ،پرچمدار  IMLجهان

تب اژدهای زرد و رکود بازار بستهبندی

افزایـش گرایـش مصرفکننـدگان بـه جذابیـت،
ـوع لیبـل ،تقاضـا بـرای
گیرایـی بسـتهبندی و ن ِ
صنعـت« »IMLرا افزایـش میدهـد و ارزش ایـن نـوع
لیبـل تـا سـال  2026بـه  4.06میلیـارد دالر خواهـد رسـید.
مرکـز تحقیقـات بـازار شـفافیت« ،»TMRدر جدیدتریـن
گـزارش تحقیقاتـی -تجـاری خـود ،اعلام کـرده اسـت ،در
لهـای
ت لیب 
حالـی کـه بررسـیهای ناظـران بـازار از تجـار ِ
درون قالبی از وقوع مشـکالت بزرگی چون کمبود نیروی
انسـانی ،گرانـی مـواد اولیـه و افزایـش سرسـامآور هزین ههـای انـرژی خبـر میدهـد امـا بـه نظـر میرسـد بازارهـا
یهـا سـبقت بگیرنـد و رشـد« »IMLدر برخـی کشـورها چـون آمریـکای شـمالی  ،بهبـود
میتواننـد از پیشبین 
سـاالنهی  8.2درصـدیرا تجربـهکنـد و تـا پنـج سـال آینـده ،صنایـع غذایـی ،نوشـیدنیها و شـویندههای
خانگـی ،بزرگتریـن مصرفکننـدگان « »IMLجهـان و صنایـع لـوازم خانگـی پرچـمدار آن شـوند.

چشـمانداز  2023بـرای
بازارهـای بسـتهبندی و
صنعـت چـاپ به شـدت مبهم
اسـت و چـون پـس از شـیوع
کهـای
تـورم جهانـی ،بان 
مرکزی دنیا سیاسـت انقباضی
را فعـال کردنـد ،احتمـال
وقـوع رکـود دیگـر ،ایـن صنایـع را تهدیـد میکنـد .بـه گـزارش بلومبـرگ ،یکـی
از اصلیتریـن موتورهـای تـورم ایـن صنایـع در ما ههـای اخیـر رشـد قیمـت
انـرژی و مـواد اولیـه بوده که باعث شـده چشـمانداز بازارها ،برای معاملهگران
مشـخص نباشـد و بازارهـای لیبـل و بسـتهبندی در فـاز تـرس و رکـود باقـی
بما نـد.
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