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چاپ
رسانه برتر

»کووید همه الگوهای ســنتی تقاضا را به جنون کشــاند«؛ این مانیفســت، پژوهشــگران، محققان 
و تولیدکننــدگان زنجیــره تأمیــن بســته بندی و لیبــل »IML« در مجمــع جهانــی»AWA« بــود. 
ســخنرانان ایــن مجمــع طــی بیانیــه ای اعــام کردنــد: پــس از دو ســاِل چالش برانگیــز، صنعــت 
چــاپ، بســته بندی و لیبــل، امیــدوار بــه یــک چرخــه تولیــد و تقاضــای باثبــات و ســودآور بــود؛ 
ــره  ــود. زنجی ــا ب ــن صنعت ه ــاالن ای ــرای فع ــض ب ــدی مح ــد، ناامی ــد ش ــه عای ــه ک ــی آنچ ول
کنــون بــا کمبــود مــواد خــام و اولیــه، باالرفتــن تــورم و هزینه هــای غیرقابــل تحمــل  تأمیــن ا
کمبــود مهــارت و نیــروی انســانی متخصــص و قانــع بــه دریافــت دســتمزد  انــرژی، 
ســال هاِی قبــل از دوران پاندمــی، کاهــش ســرمایه گذاری ها، افزایــش زمــان تحویــل 
محصــول از دو هفتــه بــه چهارمــاه، خــواب ماشــین آالت پلیمــری و تزریقــی و عمــًا 
ورشکســتگی مواجــه اســت؛ در واقــع شــرایط تــا بدان جــا ســخت و نگران کننــده 
شــده اســت کــه دیــدن نــور در انتهــای یــک تونــل تاریــک و طوالنــی، چیــزی 
گــر صنایعــی در ایــن شــرایط هنــوز می تواننــد  شــبیه یــک معجــزه خواهــد بــود و ا
فعالیــت کننــد بایــد از درایــت، توانمندی هــای مدیریتــی و کنترل گــری آن هــا 
در چرخــه تولیــد و تأمیــن بــه عنــوان یــک الگــو اســتفاده کــرد و آن را تعمیــم 

جهانــی داد.  
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لجستیکی،  چالش های  و  مواد  کمبود  قیمت،  افزایش  از  ترکیبی  قبل،  سال    
جنگ  و  برد  میان  از  را  لیبل  و  بسته بندی  صنعت  در  تأمین  زنجیره  انعطاف پذیری 
بزرگ ترین   ،2021 سال  اواخر  از  شد.  صنعت  دو  این  آشیل  پاشنه  روسیه  و  اوکراین 
کشورهای روی زمین از حیث توانمندی در صنعت بسته بندی و لیبل با نشانه های 
کاهش رشد در پی یک شوک تورمی غیرقابل پیش بینی، افزایش شدید قیمت کاالها، 
دارویی،  و  غذایی  صنایع  در  بخصوص  جهانی  تأمین  زنجیره ی  فشارهای  و  انرژی 
ضعف  کویید-19،  از  ناشی  پاندمی  قبلی  تبعات  که  بود  حالی  در  این  شدند.  مواجه 
بازارهای نوظهور و »سیاست صفر« چین یک »طوفان بی نقص« از چالش هایی چون 
واقع  در  بود.  داده  شکل  را  اولیه  مواد  باالی  قیمت های  و  پلیمر  بی سابقه ی  کمبود 
تعطیلی یا رکود قطب های تولید پلیمر و مشتقات آن، عامل تأخیرهای غیرمنتظره و 
اثرات موجی بر کل زنجیره تأمین ظروف غیرکاغذی و لیبل شده بودند. تا بدان جا که 
انتظارات اجماعی برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022 به 2.7 درصد 

کاهش یافت و در مقابل انتظارات تورمی افزایشی 6.8 درصدی داشت. 
عاوه بر آن، آخرین نظرسنجی وام دهی بانک مرکزی اروپا »ECB« نشان داد، بانک ها 
عمیقًا نگران اختاالت زنجیره تأمین، قیمت های باالی انرژی و مواجهه شرکت ها با 
که  گونه ای  تبعات جنگ هستند و خطرات اعتباری شرکت ها بیشتر شده است. به 
که بیشتر  افزایش سطح بدهی خالص و ورشکستگی ها ممکن است در بخش هایی 
گرفته اند، مانند صنایع غذایی، بسته بندی و صنعت لیبل  تحت تأثیر اختاالت قرار 
افزایش یابد و شکنندگی تولید به یک تهدید تبدیل شود. کمااینکه طبق این سناریوی 
دنباله دار، چون خانوارها از طریق بازارهای کار تحت تأثیر قرار می گیرند و قطعًا تعداد 
زیادی از شرکت های فعال در این صنایع نمی توانند در برابر اثرات نامطلوب قیمت ها 
که با تحریم تقویت شده است، مقاومت کنند، چرخه های تولید آن ها با کمبود نیروی 
انسانی ماهر و خشکسالی مهارتی مواجه می شود، همچنین تورم بر سبد خرید خانوارها 
که ظرفیت  آنهایی  کم درآمد و  کوچک تر می کند و خانوارهای  را  تأثیر می گذارد و آن 
پرداخت بدهی ضعیف تری دارند، ترجیح می دهند بخصوص در زمینه مواد غذایی 
کنش » خطرزایی« در صنایع  که این جهان را با یک وا خرید پایین تری داشته باشند 
کرد. به ویژه آنکه صنعت بسته بندی  بسته بندی و لیبل مواد غذایی مواجه خواهد 
سایر  و   »FMCG« سریع السیر  مصرفی  کاالهای  با  توجهی  قابل  ارتباطات  لیبل  و 
بخش های وابسته به مصرف کننده دارند و به همین دلیل تأثیر تورم را هم در عملیات 
خود و هم از نظر رفتار مصرف کننده احساس خواهند کرد و این تأثیر با تدوام افزایش 

قیمت انرژی، محرزتر می شود.
به استناد آمارهای موجود، متوسط قیمت گاز طبیعی در سه ماهه چهارم سال 2021، 
550 درصد بیشتر از سه ماهه مشابه سال 2020 بوده است و منحنی تصاعدی آن 
دیگر  کنار  در  که  اتفاقی  دارد.   2023 زمستان  تا  قیمت ها  مستمر  افزایش  از  نشان 
تهدید  یا  سناریو  کنش،  وا یک  از  فراتر  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  رخدادها  
کامودیتی  محصوالت  گروه  جزو  که  انرژی  حامل های  ایران  در  نمونه،  برای  است. 
افزایش  تقریبی  احتساب  با  هستند  اولیه  کاالی  همان  یا   )Commodity Market(
کنون موید آثار شدید تورمی و ایجاد انتظارات تورمی شده اند.  50 درصدی قیمت، ا
آنی بر چرخه ی  و  اثر مستقیم  و  کاالست  ناوگان حمل  که سوخت مصرفی  گازوئیل 

سیاست صفر و شوِک رکود
سید رضا حسینی
اکرشناس  اقتصادی

بانک ها عمیقًا نگران 
اختالالت زنجیره تأمین، 
قیمت های باالی انرژی و 
مواجهه شرکت ها با تبعات 
جنگ هستند و خطرات 
اعتباری شرکت ها بیشتر 
شده است. به گونه ای 
که افزایش سطح بدهی 
خالص و ورشکستگی ها 
ممکن است در 
بخش هایی مانند صنعت 
بسته بندی و لیبل افزایش 
یابد و شکنندگی تولید به 
یک تهدید تبدیل شود

عرضه دارد، می تواند سطح عمومی قیمت را تا 3.42 
درصد   6.79 به  سال  سه  طی  دهد،  افزایش  درصد 
افزایش  تورمی  آثار  گذشت30سال  با  حتی  و  برساند 
بسیار  کاربردهای  که  برق  یا  نرود.  بین  از  آن  قیمت 
در  دارد،  بزرگ  و  کوچک  صنایع  تمام  در  گسترده ای 
عمومی  سطح  50درصدی،  قیمت  افزایش  نتیجه ی 
و  افزایش می دهد  تا 2درصد  آنی  را به صورت  قیمتی 
و  نیروگاه ها  اصلی  ک  خورا کنون  هم ا که  طبیعی  گاز 
صنایع پتروشیمی است، با افزایش 50درصدی قیمت، 
درصد   6 تا  آنی  به صورت  را  قیمت ها  عمومی  سطح 
داد؛  خواهد  افزایش  11درصد   /5 تا  سال  سه  طی  و 
از  پس  ایران  در  گاز  قیمت  که  است  حالی  در  این  و 
برای واحدهای  اینکه در قانون بودجه ی سال قبل 
از  بیش  سال1400  آذرماه  تا  فقط  کرد  تغییر  تولیدی 
500 درصد افزایش داشته است؛ و رشد قیمت انرژی 
خ بهره های  کنار افزایش مواد خام، مواد اولیه و نر در 
شاخص  نیستند،  چشم پوشی  قابل  که  بانکی 
غذا،  صنعت  در  ایران  تأمین  زنجیره  انعطاف پذیری 
کرده و  بسته بندی و لیبل را دچار شوک های نوسانی 
آن را به انضمام اثرپذیری از تحریم ها و تکرار آن ها، 
است.  داده  قرار  طبقه بندی  مخاطره آمیزترین  در 
که خطر سرریز مشکات و انتقال آن  دقیقًا در جایی 
به صنایع وابسته وجود دارد و فقط استفاده ی فعال 
آن  مانع  می تواند  کان  احتیاطی  سیاست های  از 
شود. سیاست هایی چون برنامه ریزی برای مدیریت 
انتظارات تورمی در سناریوهای مختلف فراروی این 
صنایع، اصاحات ساختاری درجهت حل ناترازی سه 
بخش بودجه ای، بانکی و تجاری، پشتیبانی مالی - 
کنترل ارز)کاهش فاصله  خ بهره و  کاهش نر بانکی و 
خ ارز نیما با بازار آزاد(، اتخاذ راهکارهای جایگزین  نر
پتروشیمی  تحریم های  سوم  دور  تبعات  مهار  برای 
ح های این صنعت و افزایش میزان تولید  )توسعه طر
از  پرهیز  داخلی(،  مصرف  جهت  پلیمری  محصوالت 
و  مستمر  توزیع  و  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش 
هدفمند آن ها، کاهش واردات محصوالت و کاالهایی 
 ،IML که در خود کشور تولید می شوند مانند لیبل های
ایجاد روابط سیاسی ـ تجاری مناسب جهت صادرات 
بین  مناقشه های  حل  البته  و  داخلی  محصوالت 

نهادی برای تسهیل جریان تولید ملی. 



است  مغذی  لبنی  ماده  یک  رامک  »بف«  پنیر    
دارد.  زیادی  معدنی  مواد  و  چربی  پروتئین،  که 
است؛  پروتئین  باالیی  میزان  حاوی  پنیر،  این 
از  استفاده  دلیل  به  پنیر  این  پروتئین های  کیفیت 
کاماًل  آنها،  از هدررفتن  تکنولوژی » UF« و جلوگیری 
واقع،  در  است.  لبنی  فرآورده های  دیگر  از  متمایز 
اثرات  که  پروتئین است  از  پنیر»بف« ، حاوی نوعی 
دارد  مفاصل  بافت  و  استخوان ها  روی  بر  مثبتی 
برنده  تحلیل  بیماری های  درمان  در  آن  سهم  و 
»سیستم ماهیچه ای« و اسکلتی ، قابل تأمل است. 
این پنیر همچنین حاوی فسفر برای رشد و ترمیم 
در  محلول  ویتامین های  از  مملوء  بدن،  بافت های 
در  محلول  ویتامین های   ،»A,D,E«چربی
کلسیم  و   »B6,B2,B1,B12 « آب
استحکام  و  شکل گیری  برای 
سالمت  و  استخوان ها 
بر  عالوه  دندان هاست. 
در  محصول،  این  آن، 
جلوگیری از لخته شدن 
زخم،  بهبود  خون، 
حفظ فشار خون طبیعی، 
رشد  و  ایجاد  از  جلوگیری 
سلول های سرطانی و ممانعت 
از ابتال به دیابت نقش قابل تأملی 
بیماری های  خطر  می تواند  دارد. 
به  آن  مصرف  دهد.  کاهش  را  قلبی 
را  هنگام شب، سیستم عصبی بدن 
افزایش  را  خواب  کیفیت  و  کرده  آرام 
عنوان  به  پنیر  این  مصرف  می دهد. 
عصرانه، موجب هضم بهتر غذا می شود، 
در  یا  سبزیجات  ساالد،  به  آن  اضافه کردن 
گزینه ی بسیار مناسبی به  کنار هندوانه می تواند 
به  آن  از  گرم  خوردن 40  باشد.  وعده  میان  عنوان 
را  بدن  انرژی  سریع،  هضم  دلیل  به  صبح،  هنگام 
برای روز تأمین می کند و از این رو مصرف روزانه 2 تا 4 
واحد از این پنیر برای همه افراد توصیه شده است.  

کارکردهای ظرف
   بر مبنای تکنولوژی IML تولید می شود.

   نوع قالب آن متفاوت از دیگر پنیرهاست.
ــد  ــوری تولی ــای تئ ــر مبن ــول ب ــرف محص    ظ

اقتصــادی، تولیــد می شــود. 
   فرآیند تولیِد آن کوتاه و انبوه است. 

فیزیکــی،  ممانعــت  ایجــاد  بــا  ظــرف     
مــی دارد. نگــه  ســالم  را  محصــول 

   از آســیب های ناشــی از عوامــل فیزیکــی ـ 
و  محیطــی  آالینده هــای  ورود  و  مکانیکــی 

می کنــد. جلوگیــری  محصــول  بــه  قارچــی 
و  شــده  کپــک  تشــکیل  از  مانــع  ظــرف     
اســت.  پنیــر  بــوی  و  طعــم  عطــر،  محافــظ 
مغــذی  مــواد  عمــر،  طــول  افزایــش  بــا     
کامــًا ســالم نگــه مــی دارد. موجــود در آن  را 

معیارهای لیبل
   با مواد اولیه ایمن تولید می شود. 

   جذابیت و کاریزمای خاص خود را دارد. 
     شــفاف، مقــاوم، واضــح، ثابــت  و دارای 

اســت.  سفارشی ســازی  قابلیــت 
   طراحی آن خاص است.

   لیبــل عمــًا کاتالوگــی از رنگ هــای کــددار 
جهانــی اســت. 

   استحکام و دوام باالیی دارد.
   قابــل بازیافــت و حامــی اقتصادغیرخطــی 

اســت.
   باعــث کاهــش چشــمگیر کپی برداری هــای 

ح محصــول می شــود. غیر قانونــی از طــر

طراحی
   مبین سواد تجاری و  بصری است. 

   اعتمادسازی و ارتبا سازی می کند.
ک     پرچــم دار تمایــز، اعتبــار و کیفیــت ادرا

ــت. ــده اس ش
   ساده، گیرا و جذاب است. 

تداعــی  را  محصــول  مــزه ی  و  بــو  عطــر،     
. می کنــد

فروشــگاه  قفســه های  در  را  محصــول     
می کنــد. خــاص  و  متمایــز  

بازارمداری
   خاقیــت و نــوآوری در آن، عامــل مزیــت 

می ســازد. پایــداری  رقابتــی 
   نماد کاملی از بازاریابی چریکی است.

    مصرف کننده را شگفت زده می کند.
باعــث  آن،  بســته بندِی  و  تولیــد  شــیوه     

می شــود. برنــد  ارجحیــت 
بــازار  در  را  متمایــزی  تجــاری  موقعیــت     

می ســازد.   داخلــی 
را  بــا محوریــت صــادرات  امــکان رقابــت     

دارد. 

        آنالیز محصول          

ویژگی های محصول 
   هر بسته از این محصول، 100 گرم وزن دارد.

کتوز دارند.    مناسب افرادی است که مشکل عدم تحمل ال
   بافت آن نرم و در عین حال برش پذیر است. 

   انرژی حاصل از آن 60.6 کیلوکالری است.
   فاقــد قنــد اســت و بــه ترتیــب» 4.8، 0.9 و 0.07 «گــرم، چربــی، 

نمــک و اســیدهای چــرب ترانــس دارد. 

شاخصه های برتری محصول  
   از شیر تازه و مرغوب گاو تولید می شود.

   تکنولوژی تولیِد آن خاص و کامًا منطبق با پیشرفت های علمی دنیاست.
   کیفیت پروتئیِن 12 درصدی این محصول به دلیل استفاده از تکنولوژی خاص، 

کاما حفظ می شود. 
   ارزش غذایی آن نسبت به پنیرهای سنتی و آب - نمکی، به شدت باالتر است.

   طعمی خالص و اصیل و البته مخصوص به خود دارد. 

IML آنالیز تجاری و تکنولوژیکی پنیر»بف« رامک با بسته بندی

پادشاه برفی
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ــا  ــرف آن ه ــزان مص ــه می ــتند ک ــی هس ــل اصاح ــا دوام، ارزان و قاب ــبک، ب ــواد س ــتیک ها، م   پاس
بــه ســرعت در حــال رشــد اســت. در اروپــا، بزرگ تریــن بخــش اســتفاده از پاســتیک ها بــه صنعــت 
بســته بندی »39.5 درصــد«، ســاخت و ســاز »20 درصــد« و صنعــت خودروســازی »8.6 درصــد« 
اختصــاص دارد. ســهم مصــرف جهانــی پاســتیک ها نیــز تقریبــًا بــا همیــن نســبت ها صــورت می گیــرد. 
عــاوه بــر آن، پاســتیک ها در صنعــت الکترونیــک، کشــاورزی و ســایر مصــارف ماننــد ورزش، کاالهــای 
ــرد دارنــد و مقاومــت حرارتــی، دانســیته و ســاختار آن هــا بــه افزودنی هایــی  بهداشــتی و ســامت کارب
کنــون پلی اتیلــن  کــه بدان هــا اضافــه می شــود وابســته اســت. متداول تریــن نــوع پاســتیک در جهــان ا
اســت کــه حــدود 29 درصــد از تقاضــای جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده و پــس از آن پلی پروپیلــن 
بــا ســهمی 19 درصــدی، در صــدر تقاضــا قــرار دارد و در ســاخت ظــروف مصرفــی بــرای صنعــت 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی و... م ــوازم خانگ ــته بندی، ل بس

رهبر پالستیک جهان
مصرف کننــده  و  بــازار  داده هــای  تخصصــی  مرکــز  پژوهشــی  یافته هــای  جدیدتریــن  اســاس  بــر 
»Statista«، بــازار پاســتیک جهــان کــه در ســال 2021، ارزشــی بالــغ بــر593 میلیــارد دالر آمریــکا داشــت، 
امســال بــا تولیــدی دوبرابــر- نســبت بــه ســال ابتدایــی شــروع قــرن- یعنــی 367 میلیــون تــن، نــرخ 
رشــد مرکــب ســالیانه »CAGR« 3.7 درصــد را دنبــال خواهــد کــرد تــا بــر اســاس پیش بینی هــا، بــه 
ــورد  ــه در م ــده ای ک ــای فزاین ــد، نگرانی ه ــال 2030 برس ــا س ــکا ت ــارد دالر آمری ــش از 810 میلی ــی بی ارزش
اثــرات زیســت محیطی وجــود دارد را بــا ارزش دهــی 20 میلیــارد دالری بــه تولیــد پاســتیک های پایــدار، 
کاهــش دهــد و چرخــه ی تولیــد پاســتیک از تهیــه مــواد خــام گرفتــه تــا ســنتز پلیمــر، ترکیــب پلیمــر و در 
نهایــت قالب گیــری و فرم دهــی را بــه چرخــه ای امن تــر تبدیــل کنــد. موضوعــی کــه در ابتدایی تریــن 
ســطح پیامــدی آن، ســطح انــرژی 62 تــا 108 مگاژولــی پاســتیک در هــر کیلوگرم را به نصف می رســاند 
و از حیــث تبعــات کان، قــدرِت چیــن، بزرگ تریــن تولیدکننــده ی پاســتیِک جهــان کــه ســهمی 32 
درصــدی در بــازار بین المللــی دارد و همچنیــن نفتــا، دومیــن منطقــه بــزرگ تولیدکننــده پاســتیک 
جهــان کــه 19 درصــد از تولیــد جهانــی را از آن خــود کــرده اســت، افزایــش داده و چنــد برابــر می کنــد. بــه 
نحــوی کــه چیــن، بــر مبنــای تولیــد ماهیانــه شــش تــا هشــت میلیــون تــن پاســتیک و ارزش صادراتــی 
48.3 میلیــارد دالری آن در ســال 2019، رهبــر و پیشــرو پاســتیک جهــان خواهــد شــد تــا بــر تقاضــای 
جهــان و بــه ویــژه نیــاز بــازار منطقــه ی آسیاپاســفیک، در صنعــت بســته بندی  مبتنــی بــر فناوری هایــی 
چــون »IML«  اثــر بگــذارد و بــا ایجــاد ارزش افــزوده، ولــو تحــت پارامترهایــی ماننــد صرفــه جویــی80 
ــا 50 درصــدی در هزینه هــای بســته بندی، نقــش بازیگــران اساســی در ایــن  درصــدی در وزن و 30 ت
صنعــت را تغییــر دهــد. مثــًا بــر بــازار جهانــی لــوازم خانگــی پاســتیکی و غیرپاســتیکی جهــان اثــر 
بگــذارد، در تغییــر انــدازه آن از 502.28 میلیــارد دالر در ســال 2021 بــه 557.70 میلیــارد دالر در ســال 
2022 ســهم داشــته باشــد، انتظــار ایــن بــازار بــرای دســتیابی بــه ارزشــی بالــغ بــر818.87 میلیــارد دالر در 
خ رشــد مرکــب ســالیانه 10.1 درصــد کــه مشــروط بــه عواملــی شــاخص ماننــد افزایــش  ســال 2026 بــا نــر
ســهم 43 درصــدی ماشــین آالت تزریــق پاســتیک و قالب گیــری تزریقــی از تقاضــای بــازار لــوازم و 
ظــروف پاســتیکی »IML« اســت را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و فرصت هــای ســهم بری کشــورهایی 
ماننــد ایــران در انــدازه و بینــش بــازار لــوازم خانگــی پاســتیکی و بســته بندی های »آی ام ال« را بــه 

فرصت هایــی طایــی یــا ســوخته تبدیــل کنــد. 

راه ورود به بازار توسعه یافته صنعت لوازم خانگی پالستیکی
از کجا می گذرد؟

IML رنسانس
در صنعت پالسکو
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تحریِم خطرزا
کمااینکــه بــرآورد صنــدوق بین المللــی پــول از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران نشــان 
می دهــد در ســال 1400، ایــران بیــش از 34 میلیــارد دالر صــادارت غیرنفتــی و بیــش از 
38 میلیــارد دالر واردات غیرنفتــی داشــته و تولیــد ناخالــص داخلــی آن بالــغ بــر3 هــزار و 
315 میلیــارد تومــان بــوده اســت. ســهم ارزش افــزوده صنایــع پاســتیک از تولید ناخالص 
داخلــی ایــران نیــز بــر مبنــای تخمیــن نقــش مــواد اولیــه وارداتــی و بازیافتــی حــدود 1.5 
درصــد بــوده کــه حــدود 10 درصــد از »GDP« بخــش صنعــت را شــامل می شــود. ســهم 
اشــتغال صنایــع پاســتیک از کل اشــتغال هــم در ســال 99 حــدود 3.6 درصــد؛ معــادل 
ــغ بــر  11.3 درصــد از اشــتغال بخــش صنعــت و میــزان صــادارت محصــوالت پلیمــری بال
کــه ســهم ارزآوری صنایــع پاســتیک از کل صــادرات غیرنفتــی  1.5 میلیــارد دالر بــوده 
ــه از تقاضــای 109 میلیــون  ــی اســت ک ــه 44 درصــد می رســاند و ایــن در حال صنعــت را ب
تنــی پلی اتیلــن در جهــان، نیــاز 6 میلیــون تنــی خاورمیانــه و تقاضــای یک میلیــون و 175 
ــد و عرضــه داشــته و در بحــث  ــران تولی ــِر ای ــی، عربســتان بیــش از 2 براب هــزار تــن داخل
تولیــد پلی پروپلیــن، شــرایط کمــی بدتــر بــوده اســت؛ تــا بدان جــا کــه می توانــد در کنــار 
تحریم هــای اقتصــادی و پتروشــیمی بــه تنهایــی فرصــت طایــی ایــران را بــه شــدت 
کــه طبــق آخریــن آمــار موجــود تــا اردیبهشــت امســال،  تحــت تأثیــر قــرار بدهــد. چــرا 
ظرفیــت اســمی تولیــد پلی پروپیلــن در ایــران حــدود یک میلیــون و 95هــزار تــن در ســال 
بــوده و شــرکت پلی پروپیلــن جــم بــا ظرفیــت 300هــزار تــن و ســهم بــازار 27درصــدی 
ــد.  ــول بوده ان ــن محص ــی ای ــدگان ایران ــن تولیدکنن ــارون بزرگ تری ــیمی م ــار پتروش در کن
ح توســعه ای در حــوزه تولیــد پلی پروپیلــن بــا  از طرفــی قــرار بــوده اســت حــدود 14طــر
ظرفیتــی بیــش از 4میلیــون و 300هــزار تــن در کشــور تکمیــل شــوند تــا بــا بهره بــرداری از 
آن هــا طــی پنج ســال آینــده، شــاهد افزایــش ظرفیــت تولیــد به بیــش از پنج میلیــون تن در 
ســال باشــیم کــه بــا دور ســوم تحریم هــا از ســوی دفتــر کنتــرل دارایی هــای خارجــی وزارت 
خزانــه داری آمریــکا، آن هــا، اهــداِف نزدیــک بــه تحققــی نیــز نخواهنــد بــود و این بــار کــه 
تحریم هــا بــه ســه شــرکت پتروشــیمی فــن آوران، خــارک و مــارون رســیده اســت، بــه یقیــن 
ــوازم خانگــی  ــن صنایعــی چــون صنعــت ل بخــش عمــده ی تقاضــا و مصــرف پلی پروپیل
 Markets« دچــار اختال هــای جــدی خواهــد شــد. مضــاف بــر آن چــون بــر اســاس بــرآورد
and markets«، تبدیــل متانــول بــه الفیــن و پلی پروپیلــن قــرار اســت امســال ســریع ترین 
ــازار جهانــی داشــته و طبــق پیش بینی هــا، آسیا-پاســیفیک کــه بزرگ تریــن  رشــد را در ب
بــازار متانــول را دارد، شــاهد افزایــش بــاالی تقاضــای ایــن محصــول و مشــتقات آن شــود، 
بــا ایــن تحریم هــا، 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 دوره ی قبلــی تحریم هــا هــم، 
تولیدکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی بــه دلیــل محــدود بــودن بازارهــای هــدف و البتــه 
گاهــی خریــداران از ایــن محدودیت هــا، در برخــی مواقــع مجبــور بــه فــروش محصــوالت  آ
خــود، پایین تــر از قیمت هــای منطقــه ای شــده اند و کشــورهایی چــون چیــن چنــد 10 دالر 
پایین تــر از قیمــت جهانــی، محصــوالت بــا کیفیــت ایــران را خریــده و پــس از بســته بندی 

بــه هنــد فروختــه  اســت. 

وارداِت صنعت ُکش
این هــا البتــه در حالــی بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه ارزش 
پاســتیکی  ظــروف  و  لــوازم  کــه  گران بهایــی  افــزوده ی 
ــه  ــرای ایــران و اثرگــذاری در خاورمیان ــد ب »IML« می توان
و بازیگران این صنعت در جهان - آسیاپاســفیک داشــته 
باشــد، بی توجهــی بــه مشــکات صنعــت ماشین ســازی 
کــه جزیــی از صنایــع پیشــران و مــادر محســوب شــده و 
 »IML« نقــش بســزایی در تولیــد ظــروف پاســتیکی و
دارد نیــز بی شــک از مهم تریــن دالیلــی خواهــد بــود کــه 
می توانــد فرصــت طایــی ســهم بری ایــران در تولیــد و 
عرضــه جهانــی را بســوزاند. چــرا کــه در دهــه هفتــاد 90 
از ماشــین های پلیمــری داخلــی  درصــد تولیدکننــدگان 
اســتفاده می کردنــد، بــه عنــوان مثــال در دهــه 70 ایــران 
ســالیانه نیازمنــد حــدود 800 دســتگاه تزریــق پاســتیک 
ســاخته  داخــل  در  آن  700دســتگاه  بــر  بالــغ  کــه  بــود، 
امــروزه صنعــت ماشین ســازی  می شــد، ولــی متاســفانه 
کثــر  پلیمــری بــا ســابقه ای 60 ســاله رو بــه افــول گذاشــته و ا
ســازندگان، تبدیــل بــه واردکننــدگان ماشــین آالت چینــی 
شــده اند، بــه نحــوی کــه ســهم ســازندگان داخلــی از بــازار 
کاهــش یافتــه اســت.  ایــران از 90درصــد بــه 30درصــد 
ماشــین آالت  واردات  در  ایــران  ســهم  حال حاضــر،  در 
صنعتــی و تزریــق پاســتیک، ســالیانه 5 میلیــارد دالر و 
کثــر 100میلیــون دالر و میــزان واردات  در صــادرات حدا
عمــًا 40 برابــر اســت. بــه عبارتــی فقــط بــرای ســهم 17 
کشــور، هــر ســال  کل واردات  از  درصــدی ماشــین آالت 
ضعــف  کنــار  در  و  مــی رود  دســت  از  ارز  دالر  میلیاردهــا 
قوانیــن مرتبــط بــه واردات شــامل معافیت هــای گمرکــی 
)بنــد غ مــاده 119 قانــون امورگمرکــی(، پایین بــودن تعرفــه 
واردات ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی و اختصــاص 
انــواع ارزهــای مصنوعــی دولتــی بــا عناوینــی چــون مرجع، 
نیمایــی و غیــره، رقابــت ســازندگان داخلــی نســبت بــه 
ماشین ســازان خارجــی بــه شــدت در حــال تضعیف شــدن 
و صنعــت ماشــین آالت پلیمــری و تزریــق پاســتیک کــه 
کشــورهای G7 و G20 راه ورود بــه رنســانس  در میــان 
ــت؛  ــتگی اس ــه ورشکس ــًا روب ــود، عم ــی می ش »IML« تلق
مقولــه ای کــه می توانــد بــرای صنایــع مختلــف بخصــوص 
صنعــت بســته بندی، لیبــل و لــوازم خانگــی چیــزی فراتــر 

ــد.       ــران باش ــل جب ــه ی غیرقاب ــک فاجع از ی

بازار پالستیک جهان که 
در سال 2021، ارزشی 
بالغ بر593 میلیارد دالر 
آمریکا داشت، امسال با 
تولیدی دوبرابر نسبت 
به سال ابتدای شروع 
قرن- یعنی 367 میلیون 
تن، نرخ رشد مرکب 
 3.7 »CAGR«سالیانه
درصد را دنبال خواهد کرد 
تا بر اساس پیش بینی ها، 
به ارزشی بیش از 810 
میلیارد دالر آمریکا تا سال 
2030 برسد و با ارزش دهی 
20 میلیارد دالری به تولید 
پالستیک های پایدار، 
چرخه تولید پالستیک از 
تهیه مواد خام گرفته تا 
سنتز پلیمر، ترکیب پلیمر 
و در نهایت قالب گیری و 
فرم دهی را به یک چرخه ی 
امن تبدیل کند

در حال حاضر، سهم ایران  
الت  در واردات ماشین آ
صنعتی و تزریق پالستیک، 
سالیانه 5 میلیارد دالر 
کثر  و در صادرات حدا
100میلیون دالر و میزان 
واردات عماًل 40 برابر 
است. به عبارتی فقط 
برای سهم 17 درصدی 
الت از کل واردات  ماشین آ
کشور، هر سال میلیارد ها 
دالر ارز از دست می رود 
و در کنار ضعف قوانین 
مرتبط به واردات شامل 
معافیت های گمرکی، 
پایین بودن تعرفه 
وارداتی و اختصاص 
انواع ارزهای مصنوعی 
دولتی چون ارز نیمایی، 
رقابت سازندگان داخلی 
نسبت به ماشین سازان 
خارجی به شدت در حال 
تضعیف شدن و صنعت 
الت پلیمری و  ماشین آ
تزریق پالستیک روبه 
ورشکستگی است 

مصارف پالستیک ها در اروپا

صنعت خودروسازیصنعت ساخت و سازصنعت بسته بندی
%39/5%20%8/6



شماره ششم     دوره جدید    مرداد 1401 IML رسانه تخصصی صنعت 8

اساس  بر  آن ها  تصمیمات  چون  هستند،  اطاعات  دنبال  به  همیشه  مدیران    
از  و  گون  گونا روش های  به  اطاعات  گذشته  در  می گیرد.  صورت  اطاعات  و  داده ها 
منابع غیرمطمئن تامین می شد، لذا نسبت به صحت اطاعات اطمینان چندانی وجود 
نداشت. در دنیای امروز سیستم های اطاعاتی این مشکات را از بین برده اند. برای 
نمونه، سیستم مدیریت اطاعات MIS از ابزارهایی است که اطاعات درست و کافی 
را در زمان مناسب و به بهترین شکل ممکن، برای تصمیم گیری های دقیق در اختیار 

مدیران قرار می دهد.

سیستم مدیریت اطالعات mis چیست؟
سیستم  معنای  به  و   Management Information System عبارت  مخفف   MIS
مدیریت اطاعات است. سیستم mis، بخش کنترل سیستم های نرم افزاری و سخت 
افزاری مورد استفاده در تصمیم گیری های تجاری هر سازمان یا شرکت است. می توان 
گفت سیستم مدیریت اطاعات mis، ساز و کاری است که جمع آوری، کنترل و پایش 
داده های مورد نیاز سازمان را بر عهده دارد و با استفاده از روش های مناسب، اطاعات 
پایش شده را برای تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل فرآیندها در اختیار مدیران قرار 
می دهد. استفاده از سیستم مدیریت اطاعات، امکان ارزیابی عملکرد سازمان، تجزیه 
و تحلیل و همچنین ریشه یابی مشکات را فراهم می کند. به طور کلی راجع به نقش 
گفت، سیستم مدیریت  سیستم های اطاعات مدیریت )mis( در سازمان ها می توان 
کارایی و اثربخشی  اطاعات، با تمرکز بر روی مدیریت سیستم های اطاعاتی، باعث 

تصمیم گیری های راهبردی و استراتژیک می شود.

سیستم مدیریت اطالعات mis شامل چه بخش هایی است؟
گذشته  از  را  کافی  اطاعات  باشد  قادر  اینکه  برای   ،mis مدیریتی  اطاعات  سیستم 
گیرد و همچنین بتواند تصمیمات درستی  به دست آورد، در جریان شرایط حال قرار 
برای آینده بگیرد، الزم است شامل اجزا و بخش هایی باشد که در ادامه آن ها را معرفی 

خواهیم کرد.

سیستم مدیریت اطالعات mis چه امکاناتی دارد؟
گذشته  از  را  کافی  اطاعات  باشد  قادر  اینکه  برای   ،mis مدیریتی  اطاعات  سیستم 
گیرد و همچنین بتواند تصمیمات درستی  به دست آورد، در جریان شرایط حال قرار 
برای آینده بگیرد، الزم است شامل اجزا و بخش هایی باشد که در ادامه آن ها را معرفی 

خواهیم کرد.

MIS و راهبردهای آن 
بن بست نرم افزارهای جزیره ای در شرکت ها

 امکان برقراری ارتباط با سایر
نرم افزارهای موجود در سازمان

دارای بسته های کنترل کیفی، مدیریت ارتباط با مشتری 
)CRM(، اتوماسیون اداری، تولید، منابع انسانی و…

 امکان ساخت و سفارشی سازی سامانه
بر اساس نیاز سازمان

وجود نرم افزارها برای آسان شدن فرآیند تصمیم گیری

وجود منابع اطالعاتی مانند پایگاه داده

DSS سیستم های

منابع سخت افزاری

 برنامه های کاربردی برای مدیریت
کارکنان سازمان و پروژه ها

irandnn.ir منبع: با تلخیص از
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  ماســت نیــازی بــه معرفــی نــدارد. در سراســر جهــان، ماســت دوست داشــتنی ترین 
کســی گاالی  محصــول لبنــی اســت تــا آن جــا کــه آن را اســنک نیویورکی هــا، ِملــکا یــا ا
یونــان باســتان و ترکیبــش بــا عســل را غــذای بهشــتی خدایــان هنــد می نامیدنــد و 
تــا ســال 1900، غــذای اصلــی امپراتــوری روســیه بــوده اســت. ایــن محصــول لبنــی، 
کتــری ویــژه تهیــه ماســت،  کتــوز بــه دســت می آیــد. با از تخمیــر قنــد شــیر بــه نــام ال
کتیــک تبدیــل می کنــد و بــه ماســت بافــت ژلــه ماننــدی می دهــد  کتــوز را بــه اســید ال ال
ــه نوشــیدنی، دســر، تنقــات، نوشــیدنی ورزشــی غنــی از  ــا بــه اشــکال مختلــف از جمل ت
پروتئیــن، جایگزیــن وعــده غذایــی و غیــره مصــرف شــود. ماســت، هضــم مــواد غذایــی 
در سیســتم گوارشــی را بــاال می بــرد. خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 را کاهــش می دهــد. از 
ــا تقویــت سیســتم ایمنــی مانــع از ســرطان می شــود و  روده بــزرگ محافظــت می کنــد. ب
بــه خاطــر دارا بــودن ســطح قابــل توجهــی کلســیم بــه داشــتن اســتخوان های قوی تــر و 
آمادگــی جســمانی بیشــتر کمــک می کنــد؛ تــا بدان جــا کــه خــوردن روزانــه ماســت، باعــث 
کــم اســتخوان شــده و بــه طــور قابل توجهــی  افزایــش ســه تــا چهــار درصــدی ســطح ترا
ــه دلیــل داشــتن آنتــی  ــر آن، ب ــد. عــاوه ب ــه پوکــی اســتخوان جلوگیــری می کن ــا ب از ابت
کســیدان های بــاال و ناشــی از ترکیــب بــا میوه هــا و ادویه هــای مختلــف، نقــش مهمــی  ا
کســیداتیو دارد و بــه همیــن  در مهــار بیماری هــای انســانی وابســته بــه آســیب های ا
دلیــل شــرکت های بزرگــی در جهــان، بازیگــران اصلــی تولیــد ماســت هایی ســالم و سرشــار 
ــا  ــت هایی ب ــد ماس ــون تولی کن ــه ا ــوی ک ــه نح ــده اند؛ ب ــی ش ــنده های« طبیع کس از »پادَا
ــو،  ــار، انگــور، شــاه توت، انبــه، هل کای و گوجــی بــری، نونــی »تــوت هنــدی«، ان طعــم آ
کــدو تنبــل، نعنافلفلــی، وانیــل،  کائــو، هویــج، چغنــدر،  کا توت فرنگــی، زغــال اختــه، 
ــار ماســت های گیاهــی،  ــا ماســت های یونانــی و پروبیوتیــِک فاقــد شــکر در کن عســل ی
انــدازه رشــِد بازارهــای بــزرگ و جهانــی ماســت را تغییــر داده اســت و انتظــار مــی رود ارزش 
صنعــت ماســت تــا ســال 2025 بــه 32.29 میلیــارد دالر برســد، ارزش 89.9 میلیــون 
ــه 143.7 میلیــون دالر در  خ رشــد مرکــب ســالیانه 4.8 ب ــر ــا ن دالری آن در ســال 2022 ب
ــاوری ظــروف بســته بندی و  ســال 2032 افزایــش یابــد و نــوع ـ محتــوای محصــول، فن
کانــال توزیــع معیــار تغییــرات ایــن صنعــت در بازارهــا بــه ویــژه درآمریــکای شــمالی، آســیا 

و اقیانوســیه باشــد.

پیشرانی ماسِت برنج و آجیل
اخیــر  گــزارش  و   »Data Bridge« بریــج  دیتــا  موسســه  بــازار  تحقیقــات  مبنــای  بــر 
تحلیل گــران بــازار تکنایــو، بــازار ماســت در جهــان در ســال 2021 بــا وجــود کاهــش فروش 

بــه دلیــل پاندمــی ناشــی از کوییــد-19، ارزشــی بالــغ بــر 
107.2 میلیــارد دالر داشــت و انتظــار مــی رود بــا رشــد 
بــه 59586.9  درآمــد  بــه  و دســتیابی  4.6 درصــدی 
هایپرمارکت هایــی  و  ســوپرمارکت  دالری  میلیــون 
 37328.2 بــازار  از  سهم شــان   ،2020 ســال  در  کــه 
بــا  ماســت  صنعــت  ســال2029،  تــا  بــود  دالر  میلیــون 
خ رشــد 5.3 درصــد، ارزش 162.04 میلیــارد دالر را  نــر
تجربــه کنــد و تــا ســه ســال بعــد از آن، انــدازه بــازارش 
بــه 143.7 میلیــون دالر برســد. بــر اســاس ایــن انتظــار 
ــی  ــازار جهان ــز، ب ــر  نی ــای عمیق ت ــتناد تحلیل ه ــه اس و ب
متوقــع اســت کــه آسیاپاســفیک » APAC« کــه حــدود 40 
ــه  ــار دارد، ب ــا را در اختی ــت دنی ــد ماس ــد از کل درآم درص
گاهــی در مــورد کاهــش وزن، افزایــش  دلیــل افزایــش آ
ــی  ــازار خرده فروش ــترش ب ــش گس ــت، افزای ــرف ماس مص
گاهــی عمومــی از فوایــد غذاهــای ســالم، بــر  و افزایــش آ
بــازار ماســت تســلط یابــد؛ در آمریــکای شــمالی بــه دلیــل 
تنــوع عمومــی و تغییــر در طعــم، ترجیحــات ســامتی و 
ــا  ــش هزینه ه ــن افزای ــتی و همچنی ــای بهداش نگرانی ه
بــرای  تقاضــا  رشــد  بــا  محصوالتــی  این چنیــن  بــرای 
و  غریــب  و  عجیــب  طعم هایــی  بــا  ماســت  مصــرف 
ســرمایه گذاری های قابــل توجــه در ایــن راســتا از ســوی 
تولیدکننــدگان ماســت مواجــه شــود. بــرای مثال ماســِت 
برنــِج »شــیربرنج« غنی شــده بــا کلســیم و ویتامین هــای 
شــمالی  آمریــکای  در  آجیلــی  ماســت های  یــا   D و   A
ــت  ــن صنع ــل از ای ــد حاص ــدی از درآم ــهمی 65 درص س
داشــته باشــند و درآمــد حاصــل از ماســت در ایــن منطقه 
ــم دار  ــت طع ــازار ماس ــا ب ــد. ی ــون دالر برس ــه 22.2 میلی ب
چیــن کــه ســهمی 83.45 درصــدی از بــازار ماســت ایــن 
از 5.8   »2022 « میــادی  جــاری  ســال  در  دارد  کشــور 
میلیــون دالر آمریــکا فراتــر رود، ســهم بــازار جهانــی آن از 
32 درصــد در منطقــه بگذرد و پیشــرفت فنــاوری، تولید 

بسته بندی ماست با 
ظروف »آی ام ال«، این 
قابلیت را دارد که تا 20 
درصد باعث کاهش 
هزینه های تولید شود، 60 
درصد امکان اثرگذاری بر 
مصرف کنندگان را باال ببرد 
و به خاطر شاخصه های 
تکنولوژیکی، زنجیره ارزش 
پایین دستی 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 2022 - 2026، 
به واسطه این فناوری 
رشدی 5.5 درصدی را 
تجربه کند

IMLدومینوی
چگونه بازارهای جهانی صنعِت »ماست« دگرگون شد؟

/مترجم و مدیر ارتباطات راهبردی و بین الملل آسیه اسدپور IML
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محصــوالت جدیــد و افزایــش تــوان تولیــد، دامنــه بازیگری تولیدکنندگان پیشــرو ماســت 
در آسیاپاســفیک و آمریــکای شــمالی را توســعه دهــد. 

پرتفوی ماست 
کیــد دارد می توانــد  یکــی از فناوری هایــی کــه تیــم تحقیقاتــی بــازار موسســه دیتــا بریــج تأ
عاملــی شــاخص در نــوع بازیگــری تولیدکننــدگان بــزرگ صنعــت ماســت باشــد، اســتفاده 
از ظــروف »IML« اســت. بــه اتــکای نتایــج کارآزمایــی بالینــی و تجزیــه و تحلیــل پایــه ای 
محصــول ایــن موسســه، بســته بندی ماســت بــا ظــروف و لیبل هــای دارای فنــاوری 
»آی ام ال«، ایــن قابلیــت را دارد کــه تــا 20 درصــد باعــث کاهــش هزینه هــای تولیــد شــود، 
60 درصــد امــکان اثرگــذاری بــر مصرف کننــدگان را بــاال ببــرد و بــه خاطــر شــاخصه های 
تکنولوژیکــی، زنجیــره ارزش پایین دســتی و باالدســتی ایــن صنعــت را بــا ســودآوری قابــل 
توجهــی همــراه کنــد؛ بــه نحــوی کــه بــازار ماســت فعلــی کــه بیــش از 89.9 میلیــون دالر 
ارزش دارد، طــی دوره 2022 - 2026، بــه واســطه ایــن فنــاوری رشــد 5.5 درصــدی را 
تجربــه کنــد، ســهم بازیگــران اصلــی و برتــر در بــازار بین المللــی 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 30 تــا 35 درصــد بــه 60 
درصــد برســاند، بــه طــور قابــل ماحظــه ای بــر ســرانه مصــرف کشــورهایی چــون کانــادا 
تأثیــر مســتقیم بگــذارد و از میــزان مصــرف شــکر و شــیره افــرا در جهــان بکاهــد. کمااینکه 
کیــد دارد،  ماژول هــای داده ای و آنالیــز شــرکت تحقیقاتــی و مشــاوره بــازار » DBMR«، تأ
توســعه صنعــت ماســت بــا ایــن فنــاوری، ضمــن دقیق تــر کــردن خــط زمانــی بــازار و 
ســطوح بازگشــتی فیبوناچــی در معامــات، می توانــد دامنــه جغرافیایــی اســتراتژی های 
ــتفاده  ــل اس ــه دلی ــد، ب ــعه ده ــی توس ــاد چرخش ــق اقتص ــت را از طری ــازاِر ماس ــوی ب پرتف
ــا چرخــه زیســتی زمیــن، از چالش هــای  ــه ایمــن، قابــل بازیافــت و ســازگار ب از مــواد اولی
اثرگــذار بــر رونــد فعلــی و آتــی بــازار محصــوالت ایــن صنعــت بکاهــد و بــرای کشــورهایی 
چــون آفریقــا، چیــن، ترکیــه و ایــران، ســناریوی توســعه ای مثبــت و روشــنی را ایجــاد کنــد. 
ســناریویی کــه چشــم انداز آن از حیــث تحلیل هــای تخصصــی عمیــق در پارامترهایــی 
نظیــر واردات، صــادرات، هزینــه تولیــد و رفتــار مصرف کننــده و البتــه امنیــت غذایــی بــا 
توجــه بــه پژوهش هــای موسســه جهانــی تحقیقاتــی  » MarcoPolis«، بــه شــدت حائــز 

اهمیــت خواهــد بــود. 

انقالب فناوری
»MarcoPolis«، بــر مبنــای تجزیــه و تحلیــل داده هــای تولیــد و بازارهــای تجــاری- 
 ،»Silafrica« کشــور و اســتناددهی بــه یافته هــای شــرکت ســیافریکا تعاملــی هفــت 
اولیــن  و   »FMCG« کاالهــای مصرفــی ســریع  بســته بندی  در  پیشــرو  تولیدکننــده ی 
شــرکت آفریقایــی- هفتمیــن شــرکت بــزرگ جهــان- در حــوزه ظــروف »IML«، تأئیــد 
کنیــا، تانزانیــا و اتیوپــی در حــال حاضــر از  می کنــد: شــرکت های فــرآوری ماســت در 
ارزش افــزوده ی ایجــاد شــده توســط ظــروف »آی ام ال« و کاپ هــای ماســت ســیافریکا 
بســته بندی  عین حــال  در  و  دایــره ای  اقتصــاد  بــا  همســویی  طریــق  از  توانســته اند 
جذاب تــر کــه نتیجــه آن وفــاداری بیشــتر مشــتری، درآمــد باالتــر و حضــور در بازارهــای 
خ رشــد ســاالنه قابــل توجهــی را تجربــه کننــد و در بحــث  تجــاری بزرگ تــر اســت، نــر

اعتبــار  امنیــت و ســامت ماســت و فرآورده هــای آن، 
قابــل توجهــی را به دســت بیاورنــد؛ و ایــن در حالی اســت 
کــه بــه اســتناد یافته هــای تجربــی در کشــوری چــون 
بــه  بــه اینکــه مصرف کننــدگان  بــا توجــه  ایــران نیــز، 
طــور فزاینــده ای از تأثیــرات فناوری هــای بســته بندی 
گاه  آ محیط زیســت  و  غذایــی  امنیــت  ســامت،  بــر 
شــده اند، اینــک بســته بندی های متکــی بــر فنــاوری 
»IML«، بــه یکــی از ترجیحــات شــرکت ها و برندهــای 
کالــه،  ماننــد  ماســت،  و  لبنــی  فرآورده هــای  در  فعــال 
میهــن، صبــا، دامــداران، پــگاه، صبــاح و... تبدیــل شــده 
رونــد  از  صنعــت  ایــن  تولیدگــران  و  تأمین کننــدگان  و 
بــا  تولیــد  انقاب ســاِز  فرآینــد  بــه  ســنتی  بســته بندی 

آورده انــد.  روی   »IML«

یک کمپین تبلیغاتی سالم
ایــن  بــا  بســته بندی  معتقدنــد  تولیدکننــدگان  ایــن 
ــد؛  ــا بده ــه آن ه ــی را ب ــازات بزرگ ــد امتی ــاوری می توان فن
کــه البتــه یافته هــای علمــی هــم در کنــار شــواهد تجربــی 
بــه خوبــی اثبــات کرده انــد: ظــروف »IML« کــه لیبــل 
و ظــرف در آن همگــن هســتند، از مــواد ســالم و ایمــن 
ماننــد پلی پروپلیــن ســاخته می شــوند و از ایــن حیــث، 
ســالم، ایمــن و مطابــق بــا گریدهــای غذایــی اســتاندارد 
هســتند. عــاوه بــر آن، ایــن ظــروف مقاومــت باالیــی 
ــوند.  ــول می ش ــت از محص ــر رطوب ــع از تبخی ــد. مان دارن
ــت  ــت محافظ ــی ماس ــای غذای ــی، آب و ارزش ه از چرب
از ورود هــوا بــه درون ظــرف و تغییــر  می کننــد. مانــع 
طعــم و بــوی ماســت می شــوند. بــه واســطه دِر مهــر و 
مــوم شــده ی ظــرف، محصــول را در برابــر هــر نــوع عامل 
بــه ویــژه در  ایمــن نگــه می دارنــد؛  محیطــی مخــرب 
چ هایــی از گونه هــای پنی ســیلیوم،  ــر کپک هــا و قار براب
کرمونیــوم  کــه از دالیــل  آســپرژیلوس، کادوســپوریوم و آ
بــا تولیــد  آلودگــی محصــوالت لبنــی هســتند و  اصلــی 
همچنیــن  می شــوند.  خطرســاز  مایکوتوکســین ها، 
ایــن ظــروف از حیــث مقــاوم بــودن در ســطحی فراتــر 
خم شــدگی،  دچــار  شکســته،  و  دارنــد  قــرار  انتظــار  از 
از  و  نمی شــوند  بدنــه  روی  بــر  خــراش  و  ســائیدگی 
ســویی دیگــر، اســتفاده از ایــن ظــروف رونــد تولیــد را در 
ــد و  ــه می کن ــه صرف ــرون ب ــادی و مق ــوه اقتص ــطح انب س
حــق  سفارشی ســازی  قابلیــت  و  بــاال  انعطاف پذیــری 
انتخــاب بیشــتری را بــه تولیدکننــده و مصرف کننــده 
نهایــی محصــول می دهــد. مضــاف بــر آنکــه، وجــود 
لیبل هــای شــفاف، جــذاب و گیــرا، ایمــن و ســالم، ســازگار 
بــا اســتانداردهای زیســت محیطی نیــز تولیدکننــدگان 
کوتاه تریــن  از  برخــورداری  بــا  تــا  می ســازد  قــادر  را 
کــه بــه مشــتریان اجــازه  زمان هــای عرضــه، در حالــی 
می دهنــد تــا طراحــی خاقانــه برندهــای خــود را داشــته 
قابلیــت  و  متنــوع  رنــگ  بافــت،  واســطه  بــه  باشــند، 
چرخــش 360 درجــه بــه دور ظــرِف محصــول، عمــًا 
کمپیــن تبلیغاتــی داشــته باشــند و بــه مشــتری  یــک 
کثــری کیفیت  اطمینــان دهنــد کــه ضمــن دقــت بــه حدا
بــه اطاعــات مــورد نیــاز او چــون ارزش هــای  چــاپ، 
غذایــی هــم توجــه قابــل تأملــی شــده اســت. موضوعــی 
کــه فراتــر از ســطح ملــی، از حیــث جهانــی و بــا ورود بــه 

بحــث صــادرات اهمیتــی وافــر می یابــد. 

فناوری »آی ام ال«، این 
قابلیت را دارد که تا 20 
درصد باعث کاهش 
هزینه های تولید شود، 60 
درصد امکان اثرگذاری بر 
مصرف کنندگان را باال ببرد 
و به خاطر شاخصه های 
تکنولوژیکی، زنجیره ارزش 
پایین دستی 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 2022 - 2026، 
به واسطه این فناوری رشد 
5.5 درصدی را تجربه کند



شماره ششم     دوره جدید    مرداد 1401 IML 11رسانه تخصصی صنعت

 بازاریابی سبز جعلی،
صنعت لیبل را نابود می کند

  رهبـر سیسـتم اسـتاندارد لیبل زنـی »How2Recycle Label«  گفـت: بازیافـت بـه معنـی اسـتفاده از مـواِد 
مصـرف شـده، بـرای تولیـد و سـاخت مجـدد همـان کاال یـا کاالی قابـل اسـتفاده دیگـر، مولفـه ای کلیـدی در 
مدیریـت ضایعـات و گامـی حیاتـی بـرای حفاظـت از منابـع طبیعـی، محیط زیسـت و اقتصـاد سـبز در مسـیر 
»Reuse«؛  یـا  مجـدد  اسـتفاده ی  دارد.  زیـادی  فـرق   »Reuse« بـا  مفهـوم  ایـن  و  اسـت  پایـدار  توسـعه ی 
اسـتفاده ی دوبـاره از یـک وسـیله، بـه جـای دور انداختـن آن اسـت و می توانـد بـه طـور مسـتقیم حجـم 
خالـص زباله هـای جامـد را تـا حـدودی کاهـش دهـد؛ در حالـی کـه بـا بازیافـت )Recycling( امـکان تبدیـل 
مـواد زبالـه بـه مـواد و اشـیاء جدیـد فراهـم می شـود و فرآینـد آن کامـًا پیچیـده اسـت؛ چـون بعضـی از مـواد 
قابلیـت بازیافـت دارنـد و بعضـی دیگـر ایـن قابلیـت را ندارنـد. کلی کرامـر،  مدیـر برنامـه ی »GreenBlue« کـه 
یک سازمان مستقل غیرانتفاعی زیست محیطی، متمرکز بر مصرف پایدار و مدافع اقتصاد پایاست، افزود: 
فعالیت های تخریبی زیست محیطی در کنار سایر عواملی چون تغییرات آب و هوایی، برخی از شرکت ها و 
تولیدکنندگان در سراسـر دنیا را به این راه کشـانده تا به ظاهر اقداماتی را در جهت »سـبز« نشـان دادن خود 
و محصوالت شـان انجـام دهنـد. امـا نکتـه ظریفـی کـه در بازاریابـی سـبز وجـود دارد ایـن اسـت کـه معمـواًل بـه 
منظـور فریفتـن مشـتری یـا دادن پیـام غلـط بـه او اسـتفاده می شـود و هنگامـی رخ می دهـد که شـرکتی برای 
»سـبز« نشـان دادن برنـد خـود، پیام هـای زیسـت محیطی را در شـرایطی بـه مصرف کننـده منتقـل می کند که 
یـا از اسـاس نادرسـت اسـت یـا تنهـا بخشـی از واقعیـت را بیـان می کنـد و ما با این شـرکت ها برخـورد می کنیم؛ 
چرا که بازاریابی سبز جعلی به معنای واقعی صنعت لیبل و دیگر صنایع وابسته به آن ها را تخریب و زمین 

را نابـود می کنـد. 

صنعت غذا، پرچم دار IML جهان
جذابیـت،  بـه  مصرف کننـدگان  گرایـش  افزایـش    
بـرای  تقاضـا  لیبـل ،  نـوِع  و  بسـته بندی  گیرایـی 
نـوع  ایـن  ارزش  و  می دهـد  افزایـش  را   »IML« صنعـت
لیبـل تـا سـال 2026 بـه 4.06 میلیـارد دالر خواهـد رسـید. 
بـازار شـفافیت »TMR«، در جدیدتریـن  مرکـز تحقیقـات 
گـزارش تحقیقاتـی- تجـاری خـود، اعـام کـرده اسـت، در 
حالـی کـه بررسـی های ناظـران بـازار از تجـارتِ  لیبل هـای 
درون قالبی از وقوع مشـکات بزرگی چون کمبود نیروی 

انسـانی، گرانـی مـواد اولیـه و افزایـش سرسـام آور هزینه هـای انـرژی خبـر می دهـد امـا بـه نظـر می رسـد بازارهـا 
می تواننـد از پیش بینی هـا سـبقت بگیرنـد و رشـد »IML« در برخـی کشـورها چـون آمریـکای شـمالی،  بهبـود 
سـاالنه ی 8.2 درصـدی  را تجربـه  کنـد و تـا پنـج سـال آینـده، صنایـع غذایـی ، نوشـیدنی ها و شـوینده های 

آن شـوند.  لـوازم خانگـی پرچـم دار  بزرگتریـن مصرف کننـدگان »IML« جهـان و صنایـع  خانگـی، 

حال زمین خوب نیست

  بنیاد الن مک آرتوراعام کرد: در حال حاضر زمین در وضعیت مناسبی 
و  بازیافـت می شـوند  از پاسـتیک های مصرفـی  نـدارد؛ فقـط 14درصـد  قـرار 
مابقـی بـه محـل دفـن زباله هـا برده، سـوزانده یا به روشـی غیرمدیریتی تخلیه 
بسـته بندی  مقـررات  بررسـی  اروپـا،  کمیسـیون  دلیـل،  همیـن  بـه  می شـوند. 
مـواد غذایـی و تأثیـر آن بـر بازیافـت را مدت هاسـت آغـاز کـرده تـا در سـه ماهـه 
 30 اسـتفاده ی  شـامل  پیمـان،  ایـن  تعهـدات  شـود.  اجرایـی   2022 چهـارم 
درصـدی از محتـوای بازیافتـی یـا زیسـتی تـا سـال 2025، بازیافـت 50 درصـد 
از بسـته بندی های پاسـتیکی تـا آن تاریـخ و تولیـد مجدد از بسـته بندی های 
در  کـه  اسـت؛  کمپوست شـدن  یـا  بازیافـت  قابـل  اسـتفاده،  قابـل  پاسـتیکی 
همیـن راسـتا، بیـش از 100 صاحـب برنـد در قالـب برنامـه پنج سـاله »پیمـان 
پاسـتیک« نـام خـود را بـه مدافعـان ایـن مقـررات اضافـه و اعـام همـکاری 

کرده انـد.

 راهکار Esko برای سودآوری
در بازارهای ناامن

  شرکت ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه سازی نرم افزاری و سخت افزاری 
صنعت بسته بندی »Esko«، جدیدترین نسخه نرم افزاری خود را به منظور 
حذف ضایعات و بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی شرکت های بسته بندی 
استراتژی  و  صنعتی  روابط  بازاریابی،  مدیر  یان دی روک،  کرد.  بازار  روانه 
گفت: »نوآوری و تغییر نیاز ذاتی تمامی شرکت های چاپ  اسکو در این باره 
و بسته بندی و بازار تجاری آن هاست؛ اما هدایت و شیوه ی اجرا و تحقق 
ایده های نوآورانه، همواره چالشی بوده که سرمایه گذاری بسیاری از فعاالن 
این حوزه از کسب وکار را به ویژه در هنگام مواجهه با بازار ناامن اقتصادی و 

نوسانات ارز و مالی به توقف کشانده است.  

تب اژدهای زرد و رکود بازار بسته بندی
بـرای  چشـم انداز 2023    
و  بسـته بندی  بازارهـای 
صنعـت چـاپ به شـدت مبهم 
شـیوع  از  پـس  چـون  و  اسـت 
بانک هـای  جهانـی،  تـورم 
مرکزی دنیا سیاسـت انقباضی 
احتمـال  کردنـد،  فعـال  را 

وقـوع رکـود دیگـر، ایـن صنایـع را تهدیـد می کنـد. بـه گـزارش بلومبـرگ، یکـی 
قیمـت  رشـد  اخیـر  ماه هـای  در  صنایـع  ایـن  تـورم  موتورهـای  اصلی تریـن  از 
انـرژی و مـواد اولیـه بوده که باعث شـده چشـم انداز بازارها، برای معامله گران 
مشـخص نباشـد و بازارهـای لیبـل و بسـته بندی در فـاز تـرس و رکـود باقـی 

بمانـد. 

کوتاه اخبار  اخبار
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