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مدافع قلب و زمین
ِ

آنالیز تجاری و تکنولوژیکی کره گیاهی
زعفرانی غنچه پالس با بستهبندی IML

انقالبدیجیتالیلیبلها
اکونومی قهقرایی صنعت چاپ
با یادداشتی از سید رضا حسینی

IML؛لژیونر نوآوری
توگو با مسعود جمالی
در گف 

صاحب امتیاز و مدیرمسوول
سید رضاحسینی

دبیرتحریریه
آسیه اسدپور

همکاران تحریریه
سید علی حسینی

قائم مقام مدیرمسوول
سید مصطفی ناجی

فنی و هنری
علیرضا مظاهری

چاپ
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انقالب دیجیتالی لیبلها

مدافع قلب و زمین
گلولههای نقرهای سقوط
دیپلماسی رویدادهای تجاری
زمین را نمیخوریم
سونامی انرژی
پای غازهای طالیی شکست

اســمیترز ،راهبــر جهانــی مطالعاتــی صنعــت بســتهبندی ،بــا انتشــار کتــاب «آینــدهی چــاپ و
بســتهها در ســال  ،»2027از افزایــش تقاضــا در صنعــت لیبــل و بازارهــای بســتهبندی چاپــی
خبــر داد و آن را اولویــت اســتراتژیکی « »OEMهــا؛ تولیدکننــدگان اصلــی تجهیــزات و روباتها،
تأمینکننــدگان جوهــر و ارائهدهنــدگان خدمــات چاپــی تــا پنــج ســال آینــده نامیــد .ایــن
راهبــر تجــاری ،در ایــن کتــاب کــه در هفتــه جــاری منتشــر شــد؛ بــا تأ کیــد بــر اینکــه چــاپ
یهــای فنــی جهــان خواهــد مانــد و دنیــا بــرای بســتهبندی در تمامــی
لیبــل ،کانــون نوآور 
یشــود ،افزایــش ارزش بــازار جهانــی لیبــل و بســتهبندی از
حوز ههــا نیازمنــد آن م 
 456.3میلیــارد دالر در ســال  2021بــه  551.3میلیــارد دالر تــا ســال  ،2027بــا نرخ رشــد
پهــای دیجیتــال و تکنولوژیــک
مرکــب ســاالنه  3.1درصــد و رشــد  10درصــدی چا 
محــور را انقــاب صنعتــی چــاپ لیبــل اعــام کــرد کــه کمیســیون و تشــکلهای ایــن
حــوزه را بــر مبنــای گرایــش «از آنالــوگ بــه تولیــد دیجیتــال» ،به رقابت میکشــاند
یســازد.
و پایــداری را بــه الگــوی جهانــی تولیــدات چابــک و منعطــف مبــدل م 
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ا کونومی قهقرایی صنعت چاپ
سید رضا حسینی
اکرشناس اقتصادی

تولیدکنندگانصنعت
چاپ ،سالهاست برای
تأمین مواد اولیه هر روز با
قیمت جدید روبهرو
یک
ِ
میشوند .برخی از مواد
اولیه مورد نیاز آنها حتی
در بازار یافت نمیشود.
خریدهایشان چند سالی
است که  ۱۰۰درصد نقدی
و حتی پیشپرداخت
تحویل
شده است و تا روز
ِ
مواد اولیه و ماشینآ الت،
نمیدانند چقدر ضرر
خواهند کرد

چاپ ،بزرگترین صنعت مکمل در تولید و اشتغالزایی است .این صنعت در
ی « »GVAو تولید ناخالص ملی « ،»GDPبر اساس
رتبهبندی ارزش افزوده ناخالص مل 
اعالم انجمن صنایع چاپ انگلستان « ،»BPIFبعد از صنعت داروسازی ،میتواند رتبه دوم
اول
را در کشورهای پیشرفته داشته باشد و با ارزش افزوده  48درصدی ،جزو 10
ِ
صنعت ِ
کشورهای نوظهور و در حال توسعه باشد .در نمودار توزیع درآمد ناخالص ملی جهانی ،هم
اینک در آسیا ،کشورهای چین ،ژاپن ،هند ،کره جنوبی ،ترکیه ،اندونزی ،عربستان سعودی
و تایوان در رتبههای باالیی قرار دارند و در مقایسه با شاخص تقاضای بستهبندی ،دارای
ّ
تعینگرهای مثبت رشد اقتصادیاند .بهنحوی که توسعه این صنعت در کشورهایی
چون ترکیه به ویژه در چاپ لیبل ،درآمد ناخالص ملی را به صورت جهشی باال برده
است .اسرائیل با سرمایهگذاری قابل توجهی میکوشد خود را به رتبههای نخست صنعت
چاپ ،بستهبندی و چاپهای تجاری منطقه تبدیل کند و بر روی سرمایهگذاریهای
مستقیم و درآمدزا متمرکز شود که در صورت موفقیت ،متاآنالیزها و تحلیلهای تکنیکال
جهانی را تغییر خواهند داد و بازار تولید و مصرف صنایع مرتبط با چاپ ،میتواند طبق
پیشبینیهای پایگاه تحلیل دادهای « ،»Stratistics MRCبا نرخ رشد مرکب ساالنهی
 6.2درصد ،بازار جهانی چاپ و بستهبندی 337.77میلیارد دالری سال  2019را به
 546.53میلیارد دالر تا پنج سال آینده برساند؛ آنگونه که تقاضای رو به رشد برای چاپ
نوآورانه ،درآمد قابل تصرف باالی مصرفکنندگان و افزایش سودآوری مدیریت زنجیره
رکود بعد از پاندمی را متحول
تأمین متغیرهای اثرگذار بر رشد بازار شوند ،سالهای پر از ِ
سازند و البته برای بسیاری از کشورها چون ایران ،بدنهی تنشزای این صنعت را متزلزلتر
کرده یا امید بدان را افزایش دهند و به زعم بسیاری ،چه بسا ،برای صنعت چاپ ایران،
حکم سقوط سیاستی ـ استراکچری را با توجه به شاخص بیش از  40درصدی وابستگی
برخی صنایع ،صادر کرده و در سایهی تحریمها ،شرایطی بحرانی که تبعاتش حتی
ورشکستگی صنعتی ـ تجاری است را رقم بزند .کمااینکه به استناد چالشهای اثرگذار بر
زنجیره تأمین صنعت چاپ در طی سه سال گذشته ،این پیشبینی دور از انتظاری هم
نخواهد بود و دوراندیشی و آیندهنگری مثبت دولتیهای ایران را در این حوزه ،متاعی
ُ
محل شبهه تبدیل خواهد کرد.
بیارزش کرده و صدالبته دستپخت التقاطی سیاستی را به ِ
اگر نیاز به اجماع بینشی صنعتگران و کارآفرینان تجاری نباشد ،شواهد تجربی ،به خوبی
گویای آن است که روند رشد صنعت چاپ در ایران نشان از یک چرخه رکود اساسی دارد
اقتصاد سیاسی سخت و چالشبرانگیز به نظر
که اصالح آن به دلیل مسائل پیچیدهی
ِ
میرسد .چرا که سالهاست مجموعهای از باورهای غلط در ذهن برخی از سیاستگذاران
و کارگزاران دولتی  -خصوصی رخنه کرده که نتایجش آشکارا پوچ و نامعقول بوده اما
طیف بوروکراتهای آنها همچنان دستبردار نیستند و حاضر نمیشوند نگاهی دوباره
به استدال لهای خود بیاندازند .اجماع انتقادی اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد ایران
بهطور نظاممند توزیع رانت میکند و راه را بر هرگونه نوآوری و کارآفرینی واقعی و مستقل
از نهاد دولت میبندد .این روند ،اقلیتی برخوردار را به وجود آورده که از خوان گسترده
سیاستهای رانتی متنعم و در حال فخرفروشی به اکثریت جامانده است .کمااینکه
سیاستهای اقتصادی برخالف تصورات سطحی از علم اقتصاد ،ذاتی دوگانه دارد.
توزیع میلیاردها تومان اعتبار تکلیفی به بهانهی جذاب ایجاد اشتغال یک روی سکه و
برخورداری عدهای معدود از آن اعتبارات ،افزایش نقدینگی کل ،عدم توازن ترازنامهی
بانکها و البته استمرار بیکاری روی دیگر سکهی سیاستهای رانتی دولتی است که
ً
عدهای تعمدا چشم خود را بر آن بستهاند .به واقع ،سیاستهای رانتی ریشه دوانده در
دولت ناکارآمد را فربه کرده و نگرانکنندهتر آنکه در بین
یک اقتصاد حمایتی ،روزبهروز ِ
خود آنها انتظارات نامعقول و بیجایی را ایجاد کرده است.
ِ
مضاف بر آن ،سالهاست با وجود مزیت رقابتی صنعت چاپ ،توجه کمی و کیفی ناقص
دولتیها به این صنعت ،چاپخانهها و کارخانههای فعال در این زمینه را نه در رقابت با
همطیفهای خود در خارج از کشور که برای بقاء درگیر چانهزنی و تابآوری با تحریم،

نوسانات ارزی ،کمبود مواد اولیه و ناتوانی در ورود
ماشینآالت مدرن کرده است ،به نحوی که در حال
حاضر فقط در یک بعد از آن ،تولیدکنندگان برای تأمین
مواد اولیه هر روز با یک قیمت جدید روبهرو میشوند و
این در حالی است که برخی مواد اولیه مورد نیاز برای
خطوط تولید در بازار حتی یافت نمیشود .از سوی
دیگر ،خریدها چند سالی است که  ۱۰۰درصد نقدی و
حتی پیشپرداخت شده است و تولیدکنندگان و فعاالن
تحویل مواد اولیه و ماشینآالت از قیمت قطعی
تا روز
ِ
ً
کاالی خریداری شده عمال بیخبر هستند در صورتی که تا
پیش از صدور بخشنامههای ارزی و رشد غیرقابل کنترل
قیمت ارز ،چنین چیزی وجود نداشت .در گذشتهای
درصد مواد
نه چندان دور ،صنعتگری که بیش از 75
ِ
اولیه مورد نیاز وارداتی خود از جمله انواع کاغذ و مقوا،
کاغذهای تحریر ،حاللها ،سیلیکون ،رنگها ،کاغذهای
حرارتی ،کاغذهای چاپ و تجهیزات و ماشینآالت
چاپ را با قیمتهای ثابت از کشورهایی چون چین،
ژاپن ،آلمان ،سوئد ،سوئیس و ایتالیا خریداری و در زمان
تخلیه و تحویل ،حساب خود را تسویه میکرد؛ اکنون
نه تنها با افزایش چشمگیرقیمت مواجه شده ،بلکه تا
زمان تحویل کاال به خاطر قیمتهای متغیر و نوسانی،
نمیداند چقدر ضرر خواهد کرد .چیزی که شاید برای
کمتر مسوول دولتی اهمیت داشته باشد و کمتر مسوولی
به این بیاندیشد که چگونه تفاوت دالر  4500تومانی با
دالر باالی 30هزار تومان ،میتواند یک فعال اقتصادی
را به خاک سیاه بنشاند یا مجبورش کند ،ولو با تهاتر
هم که شده ،آبروی صنعت را بخرد ،عمر ،سرمایه و
داشتههای چندین و چند سالهاش را حفظ کند ،با
ً
قوانین سختگیرانه و بعضا غیرمنطقی دولتیها کنار بیاید
و حتی سیلیخور رقبای خارجی چون ترکیه هم شود.
کشوری که برخی از مواد اولیهاش را از ایران با قیمتهای
بسیار پایین میخرد ،محصولی کمکیفیتتر از محصول
ایرانی تولید و آن را با قیمتی باال به دیگر کشورها صادر
میکند ،در کمترین میزان 34 ،میلیارد دالر درآمد به دست
میآورد و جایگاه چاپگران و فعاالن ایران در صنعتی که
گردش مالی آن در جهان بیش از یکهزار میلیارد دالر
است را میگیرد .موضوعی که در کنار بسیاری از دیگر
مشکالت ،دامنهی بحرانی وضعیت صنعت چاپ و
بستهبندی در ایران را بهتر نشان میدهد و شکلگیری
یک دیسیپلین جمعی حاکم بر زنجیره تأمین به منظور
ممانعت از ورود چرخهای از ریسکها به درون زنجیره
را ضروری ساخته است .دیسیپلین ،نگرش استراتژیک و
مدیریت بحرانی که نیاز است در بدنهی دولت و در بین
کارگزاران اقتصادی و سیاسی به صورت جدیتری و به
عنوان شوکهای بین نهادی هم حاکم شود تا صنعت
چاپ در قهقرایی پر تکانه ،بیش از این گرفتار نماند.
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IML؛ لژیونر نوآوری
مســعود جمالــی از شــاخصهای
توســعهای اقتصــاد لیبــل میگوید

مسعود جاملی
صنعت لیبل در کدام جاده رونق میگیرد؟ این مهمترین پرسشی است که
تهیهکنندگان سندهای راهبردی در بدنهی دولت و بخش خصوصی باید بدان پاسخ
دهند .درس گرفتن از تجربیات جهانی توسعهای در کنار توجه به ویژگیهای اقتصاد
ایران نیز دو بایسته کارآمد است که نشان میدهد صنعت لیبل و بستهبندی ،بیش از هر
چیز دیگری به «اقتصاد آزاد»« ،ارتباطات تجاری بینالمللی» و «توانمندی نوآوری» احتیاج
دارد تا سرمایهگذاری کند؛ فرصتهای همکاری و توسعه را دریابد و برای پاسخگویی به
بازارهای جدید و تقاضاهای تازه برنامهریزی کند .اما اینکه در مقطع فعلی کدامیک از این
شاخصهها باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گیرد؛ سوالی است که مسعود
جمالی ،عضو انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک
ایران و کویت ،با تمرکز بر اقتصاد باز و انحصارزدایی ،به تفصیل بدان پاسخ داده است.
در یــک اقتصــاد بســته ،بــا ایدئولــوژی خودمحــوری تولیـ ِـد درونزا،
یتــوان توســعه را معنــا کــرد؟
چگونــه م 
ً
عموما در اقتصادی فارغ از دنیای خارج و بدون ارتباط با بازارهای غیرداخلی که در آن
تمام نیازها با منابع داخلی تأمین میشود و کنشهای اقتصادی عامالن در درون مرزهای
نام خودکفایی را
ملی صورت میگیرد؛ مفهوم دیگری جای توسعه را میگیرد که به آن ِ
ضد توسعه نیست اما اگر تمامی تمرکزها بر مبنای آن
میدهند .این مفهوم به خودی خود ِ
باشد ،توسعه حقیقی مورد غفلت واقع میشود .در عین حال ،باید به این موضوع نیز اشاره
کرد که در چنین اقتصادهایی روند رسیدن به توسعه به یک روند فرسایشی تبدیل میشود
و دیگر نمیتوان انتظار داشت ،چنین اقتصادی با عبور از یک دوران گذار از توسعه
نیافتگی به توسعه برسد؛ کمااینکه اگر خودکفایی جای توسعه را بگیرد ،میتواند عاملی
باشد برای ایجاد انحصار و رانت که از این منظر هم حتی میتواند ضد توسعهای عمل
کند .بماند که تأ کید بیش از حد بر خودکفایی ،اقتصاد را از ارتباط با تکنولوژیهای مدرن
هم باز میدارد و اختراع دوبارهی چرخ ،راه چنین اقتصادهایی به سوی توسعه را میبندد.
پس این نوع توسعه می تواند باعث چندپارگی اقتصادی شود!
بیشک کشوری خودوابسته که تجارتی با کشورهای دیگر انجام نمیدهد در صحنه
عملکردی به سوی بستهشدن بیشتر گام برمیدارد و گسست از جامعهی جهانی ،انزوای
شکست اقتصاد سیاسی و چندپارگی اقتصادی را به همراه دارد.
سیاسی،
ِ
جایگزینهایی برای این نوع اقتصاد وجود دارد؟
ً
قاعدتا جایگزینهای بهتری برای این نوع اقتصاد میتوان یافت .اقتصاد آزاد میتواند
اقتصاد بسته ،صنایع را از بند سیاستهای
بهترین آلترناتیوها باشد؛ چرا که عبور از
ِ
ِ
خودمحوری نجات میدهد و ارتباط گسترده با جهان ،نتایج و دستاوردهای مطلوبی را
برای صنایع رقم میزند .نتایجی چون ،تأمین آسانتر مواد اولیه ،تولید مبتنی بر تکنولوژی
مدرن و البته جذب مشتریان بیشتر.
ایــن آلترناتیــو بــرای اقتصــاد وصل ـهای بعــد از پاندمــی هــم جــواب
یشــود بــه صنایـ ِـع نیازمنــد شــده بــه مــواد خــام -اولیــه و اثرپذیــر
میدهــد؟ م 
از ارز رفالکســی و مبادل ههــای نابرابــر امیــدی داشــت؟

5
همانطور که میدانید پاندمی کرونا ،مانعی جدی برای تسریع توسعهیافتگی کشورها شد
ً
و طبیعتا در کشورهایی که به واسطه اقتصاد بسته ،حرکتی ال کپشتی در مسیر توسعه
داشتند ،این مانع ،سرعت توسعه را بیش از پیش ،کم کرد .عالوه بر این ،در مواقعی که
تجارت جهانی دچار اختالل میشود ،یک اقتصاد بسته به تکاپو میافتد که از اختالل
ً
چرخهای آسیب نبیند ،در حالی که این تکاپو عمال دست و پازدنی بیهوده است .چون
چنین اقتصادهایی ،اغلب کامودیتی محور هستند و درآمد خود را از فروش این مواد به
دست میآورند ،به همین دلیل نمیتوانند به صورت کامل از آسیبها مصون بمانند و در
نهایت کاهش درآمدها به افت ارزش پول ملی و افزایش تورم در آنها منجر میشود .به
واقع هر چالشی که تجارت مواد خام را برای این کشورها دشوار سازد ،تورمساز خواهد شد
و در چنین شرایطی نمیتوان امید چندانی به توسعهی صنایعی داشت که تنها با تکیه بر
تورم میتوانند به سود برسند.
گیر صنعــت و تولیــد
فناور 
یهــا در ایــن چرخــه چقــدر میتواننــد دس ـت ِ
باشــند؟
ی چیزی نیست که مرز بشناسد .هر روز در جایجای جهان یک تکنولوژی
فناور 
جدید معرفی میشود .بدینسان ،اگر بخواهیم اقتصاد خود را به فناوری داخلی گره
بزنیم ،بیشک از جهان عقب خواهیم ماند .از سویی نمیتوان انتظار هم داشت که
ً
فناوریهای داخلی کمک شایانی به توسعهیافتگی صنایع بکنند؛ چون نهایتا میتوانند
نقشی حداقلی در تولید داشته باشند و بستر توسعهای نمییابند .یعنی خود فناوری هم
دچار عقبماندگی جهانی میشود .به همین خاطر صنعتگران در چنین جوامعی ،چندان
ً
تولید تکنولوژی محور نیستند و با عادت به تورم همیشگی صرفا تالش میکنند
به فکر ِ
به جای تولید باکیفیتتر و فناورمحور از هزینههای تولید بکاهند و تولید را برای بقاء،
اقتصادیتر کنند.
امــا شــواهد نشــان میدهنــد تکنولوژیهایــی چــون  IMLدر صنایــع
پاییندســتی و اســتراتژیک ماننــد بســتهبندی ،از ایــن قیــد تفســیری فراتــر
عمــل کردهانــد.
نباید منکر آن شد که ورود تکنولوژیهای جدید به هر صنعتی میتواند آن را به
خودکفایی نزدیکتر کرده و از میزان وابستگیهای موجود کم کند .در خصوص
صنایعی مانند بستهبندی هم باید تأ کید داشت که این صنعت همیشه با صنعت چاپ
خاطر همین چرخه رفتاری و عملکردی،
و به صورت توأمان در تعامل بوده است؛ و به
ِ
تکنولوژی« »IMLمیتواند صنعت بستهبندی پالستیکی را تا حدود زیادی از دیگر صنایع
ی«»IMLقابلیت آن را دارد تا در ارائه هر چه بهتر برند،
بینیاز کند .ضمن اینکه تکنولوژ 
یک بازوی حمایتی قدرتمند باشد و بازارهای جدیدی را به واسطه بستهبندیهای با
کیفیت و جذابتر پیشروی تولیدکنندگان قرار دهد و بازارسازی کند .البته مشروط به
آنکه نقش وابستگی به حاکمیت نادیده گرفته نشود .در اقتصادهایی که دولت دخالت
زیادی در ساختار اقتصادی دارد ،تکنولوژیهای تولیدی نمیتوانند تأثیر چندانی در تغییر
نقش حاکمیتی داشته باشند .چرا که در چنین اقتصادی تولید در بسیاری موارد به انحصار
کشیده شده و تکنولوژی نمیتواند انحصارزدایی کند.
حتــی ا گــر توســعهی «آیامال» محــور ،بــر مبنــای آغــاز یــک جریــان
کچآپــی « »Catchupو «توانمنــدی نــوآوری» باشــد؟
ً
قطعا میدانید که آغاز فرآیند کچآپ برای کشورهای در حال توسعه ،فقط و فقط در گرو
توسعه توانمندی نوآوری در بنگاهها (از طریق خلق توانمندیها« :طراحی ،تحقیق و
ذیل رویکرد «حفظ رشد
توسعه ،و برندینگ و بازاریابی») ،با رهبری بنگاه
های بزرگ ِ
ً
صادرات» است .بهعبارت دیگر ،برخالف آنچه عموما مطرح میشود ،متغیرهای سطح
اقتصاد کالن یا برخی نهادها چندان پیشبینیکننده خوبی برای جهش اقتصادی
کشورها ،حداقل برای کشورهای دارای درآمد متوسط و آماده کچآپ ،نیست .چون در
کشورهای با درآمد باالست که نوآوری ،الزامآورترین عامل برای حفظ صادرات میشود؛
اما در کشورهای متوسط که تمایل دارند تا به جای نوآوری ،با یکدیگر بر سر قیمت رقابت
کنند و به مشکل «تجمع بیش از حد کاالهای مشابه» بخورند ،جواب نمیدهد .با این
توصیف اگر « »IMLبتواند ،صنعت بستهبندی و چاپ را از تله درآمد متوسط «گرفتار شدن
«نوآوران با دستمزد باال»
کشورهای با درآمد متوسط ،بین «تولیدکنندگان کمدستمزد» و
ِ
ِ
آزاد کند و به شکست توانمندی نوآوری نرسد ،میتواند منافع اقتصادی ملموسی در پی
داشته باشد.
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مدافع قلب و زمین
ِ

آنالیــز تجــاری و تکنولوژیکــی کــره گیاهــی زعفرانــی غنچــه پــاس
بــا بســتهبندی IML

بسیاری از ما طعم کره لبنی را در تهیه انواع سوپها و برخی دیگر از غذاها میپسندیم ،اما به دلیل کالری و چربی باال از خوردن آن اجتناب میکنیم .نوع دیگری از کره نیز وجود دارد که
ُ
برخالف کره حیوانی ،پایهی گیاهی داشته و در عینحال خواص و طعمی مشابه دارد .بنابراین اگر یکی از عالیق شما تهیه املت با کره است« ،مارگارین سفره غنچه» بهترین انتخاب خواهد
بود .کمااینکه مارگارین غنچه میتواند به عنوان جایگزین کره در پخت و پز استفاده شود و در پخت شیرینی ،بیسکویت و کلوچهها کاربرد فراوانی داشته باشد .عالوه بر آن ،کره گیاهی
زعفرانی غنچه پالس ،ترکیبی از روغنهای گیاهی ،آب ،بتاکاروتن «به عنوان یک رنگدهنده طبیعی و پیشساز ویتامین  ،»Aنمک و امولسیفایر است .این محصول ،برخالف داشتن ظاهری
مشابه کره لبنی ،پایه اصلی تولید آن ،شیر نیست؛ بلکه مانند کره حیوانی حدود  80درصد چربی دارد و از لحاظ فرآیند تولید ،تفاوتی با کره لبنی ندارد ،البته با این توضیح که «مارگارین سفره
غنچه» به دلیل وجود چربیهای نیمهاشباع و غیراشباع « امگا  3و امگا  ،»6منجر به افزایش سطح کلسترول بد خون نمیشود و حتی خطر ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی مانند گرفتگی
عروق ،انسداد شریانها و سکته قلبی را کم کرده و باعث کاهش التهابات میشود .به واقع ،چون مبنای تولید این کره ،روغنهای گیاهی است؛ خواص آنتیاکسیدانی و ضدسرطانی دارد
و انباشت ویتامینهای « E، A، D، Bو »Kدر آن ،منجر به افزیش سالمت
پوست و مو ،کاهش چین و چروک ،بهبود رشد سلولی ،ترمیم
سریعتر سلولهای آسیبدیده ،تسریع ترمیم زخم ،تقویت
سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به آرتروز ،آسم،
حمل ه قلبی و سکته مغزی میشود.

آنالیز محصول

ویژگیهای محصول
هر بسته از این محصول 250 ،گرم وزن دارد.
بافت آن نرم ،پیوسته و فاقد حباب است.
در هــر  14گــرم آن ٢ ،میکروگــرم ویتامیــن  D3و  240میکروگــرم
ویتامیــن  Aوجــود دارد.
فاقد کلسترول و ترانس است.
هــر  100گــرم آن  34کیلوکالــری انــرژی 0.6 ،گــرم چربــی اشــباع و
 2.2گــرم چربــی تــک غیراشــباع دارد.
شاخصههای برتری محصول
برای پخت و پز معمولی با حرارت کم مناسب است.
نهــای
ارزش غذایــی باالیــی دارد و کالــری آن نســبت بــه روغ 
جامــد بــه شــدت پاییــن اســت.
ً
تکنولــوژی تولیـ ِـد آن خــاص و کامــا منطبــق بــا پیشــرفتهای
علمــی دنیاســت.
وجــود پلنتاســترول در آن خطــر ابتــا بــه چاقــی و اضافــه وزن
را کاهــش میدهــد.
از چربی شیر گاو ،گوسفند و بز تهیه نمیشود.
طعم و عطری خالص و شبیه به زعفران دارد.

کارکردهای ظرف
بر مبنای تکنولوژی  IMLتولید میشود.
نوع قالب آن متفاوت از دیگر مارگارینهاست.
تولید آن کوتاه و انبوه است.
فرآیند ِ
ظرف با ایجاد ممانعت فیزیکی ،امولسیون محصول«  ۱۶درصد آب و ۸۲تا  ۸۵درصد چربی» را حفظ میکند.
از آسیبهای ناشی از عوامل فیزیکی ـ مکانیکی و ورود هوا و تشکیل حباب جلوگیری میکند.
َ
ظرف مانع از تغییر رنگ طبیعی و یکنواخت و بوی شبیه به کرهی آن میشود.
ً
ن را کامال سالم نگه میدارد.
با افزایش طول عمر ،مواد مغذی موجود در آ 
معیارهای لیبل
با مواد اولیه ایمن و سازگار با محیط زیست تولید میشود.
به محصول کاریزمای خاصی در بازار عرضه و تقاضا میدهد.
 شفاف ،مقاوم ،واضح ،ثابتو دارای قابلیت سفارشیسازی است.
طرح و بافت آن خاص است.
ً
لیبل عمال کاتالوگی از رنگهای کددار جهانی است.
استحکام ،دوام و ماندگاری باالیی دارد.
قابل بازیافت است.
مبتنی بر تکنیکهای روانشناختی و روانشناسی فروش است.
باعث کاهش چشمگیر کپیبرداریهای غیرقانونی از طرح محصول میشود.
طراحی
دارای سواد بصری و توانایی انتقال مفاهیم است.
اعتمادسازی و ارتباطسازی میکند.
ساده ،گیرا و جذاب است.
عطر ،بو و مزهی محصول را تداعی میکند.
قدمهای مصرفکننده را به سمت قفسههای محصول در فروشگاهها هدایت میکند.
بازارمداری
خالقیت و نوآوری در آن ،عامل سودآوری است و رقابت تجاری میسازد.
بندی آن ،باعث ارجحیت برند میشود.
شیوه تولید و بسته ِ
موقعیت تجاری متمایزی را در بازار داخلی میسازد.
رقابت متمرکز بر صادرات را دارد.
امکان
ِ
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اخبار

آینده مبهم
ی «،»FTA
بـر اسـاس آخریـن گـزارش پژوهشـ 
ارزش بـازار صنعـت بسـتهبندی انعطافپذیـر در
سـال  2021بـه  39میلیـارد دالر رسـید و ایـن نـوع
ً
از بسـتهبندی کـه تقریبـا  20درص ِـد کل صنعـت
بسـتهبندی دنیـا را بـا ارزش  184.65میلیـارد دالر
تشـکیل میدهـد ،پـس از بسـتههای کاغـذی
ـش بـزرگ بسـتهبندیهای
همچنـان دومیـن بخ ِ
جهـان و رو بـه پیشـرفت خواهـد مانـد .بـه اسـتناد
نهـا کـه
ایـن پژوهـش ،بـا فاکتورگیـری فیلـم و رزی 
دو سـوم خریدهـای مـواد اولیهی این صنعت را به
خود اختصاص دادهاند ،افت صادرات در کنار سـرمایهگذاری و صادرات سـرمایهی انسـانی به انضمام ثبت
 62ادغـام صنعت ِـی نشـاگر رکـود در زنجیـرهی تأمین طی یک سـال ،امکان پیشبینیها را برای سـال 2023
ناممکـن کـرده اسـت و فعـاالن ایـن صنعـت بایـد آمادگـی مواجهـه بـا شـرایط سـخت را داشـته باشـند.

شکاف انتظاری تکنولوژیکی و زیستی

اخبار کوتاه

توسعه لجستیکی با IML

لگـر ارشـد بازارهـای جهانـی لیبـل گفـت :ظـروف
پیوتـر وونـوک ،تحلی 
 ،IMLاز آنجایـی کـه بـا حـذف مراحـل بسـتهبندی ،بازکـردن بسـتهبندی،
الصـاق لیبـل در حیـن تولیـد ظـروف بسـتهبندی ،حـذف هزینـه دوبـارهکاری
عملیـات تولیـد ،علاوه بـر ارتقـاء سـرعت تولیـد ،باعـث حـذف هزین ههـای
یشـوند ،نقشـی قابـل توجـه در کاهـش هزین ههـای
انبـارش و حمـل و نقـل م 
سـرمایهگذاری ثابـت در زنجیـره تأمیـن دارند .او افزود :بسـتهبندی با فناوری
 IMLدر بدبینانهتریـن حالـت ،میتوانـد  10درصـد از هزین ههـای لجسـتیکی
را کاهـش دهـد و حـدود  1/5تـا  3درصـد از قیمـت تمـام شـده محصول نهایی
بکاهـد کـه ایـن ارقـام نـه تنهـا در خـود صنعـت بسـتهبندی و چـاپ لیبل بلکه
در بسـیاری از صنایـع دیگـر ماننـد صنعـت فراوردههایـی غذایـی ،بهداشـتی،
روانکنند ههـا ،باغبانـی ،دخانیـات و ...نیـز قابـل توجـه اسـت و قـدرت رقابـت
تهـای
در بـازار را افزایـش میدهـد .او تأ کیـد کـرد :ا گـر عملیـات و فعالی 
لجسـتیکی را بـه عنـوان یـک فعالیـت اقتصـادی در نظـر بگیریـم کـه بـر
یگـذارد و بـه همیـن دلیـل در محاسـبه
میـزان تولیـد ناخالـص داخلـی اثـر م 
یشـود ،IML ،ایـن قابلیـت را دارد کـه بـا کاهـش
تولیـد ناخالـص ملـی لحـاظ م 
ـهم موثـری داشـته باشـد.
هزین ههـا در توسـعه اقتصـادی ،س ِ

صادرات پلیمری و تحریمها
شـرکت گالـوس بخـش تولیـد چـاپ دیجیتـال رول بـه رول را بـا نـام « »Gallus Oneبـه عنوان بخشـی از
یـک برنامـهی گسـترده بـا هـدف ابـداع دیـدگاه نوینـی از چـاپ دیجیتـال در صنعـت لیبـل و تصاحـب بخش
نبـاره گفـت :صنعـت لیبـل در آغـاز
متوسـط بـازار راهانـدازی کـرد .مدیـر فـروش و خدمـات ایـن شـرکت در ای 
عصـر جدیـدی اسـت کـه در آن موفقیـت چـاپ دیجیتـال بـه سـاختار هزینـه کل مالکیـت « »TCOبسـتگی
دارد و ایـن درحالـی اسـت کـه هنـوز بیـن آنچـه کـه مطبوعـات دیجیتـال وعـده میدهنـد و آنچـه کـه ارائـه
ـان تکنولوژیـک و دیجیتـال ایـن
میکننـد یـک شـکاف انتظـاری بـزرگ وجـود دارد و مـا میخواهیـم بـا گفتم ِ
شـکاف را پـر کنیـم .داریـو اوربیناتـی ،افـزود :خوشـبختانه عالقـه قابـل توجهـی نسـبت بـه ایـن نـوع از چـاپ
در بیـن بازیگـران بازارهـای کسـب و کارهـای کوچـک و خانوادگـی وجـود دارد و « »Gallus Oneبـه عنـوان
جایگزینـی بـرای چاپگرهـای قدیمـی و فنـاوری فلکسـو بـه ویـژه از سـوی گرو ههـای چند ملیتی که بـه دنبال
استانداردسـازیهای نویـن هسـتند ،کمـک میکنـد تـا منحنـی توسـعهای بعـدی مـا اختراع یک اکوسیسـتم
دیجیتالـی مطبوعاتـی باشـد نـه فقـط یک فنـاوری.
اوربیناتـی ،ادامـه داد :علاوه بـر ایـن نـوآوری دیجیتالـی ،بـا هـدف تقویـت تمرکـز خـود بـر مسـئولیتهای
اقتصـادی ،اجتماعـی و زیسـتمحیطی  -کـه شـامل تلاش فعـال بـرای کاهـش انتشـار کربـن مضـر اسـت -
لهـای آب و هوایـی یعنـی « »Forlianceبـه منظـور کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـهای
بـا متخصـص راهح 
باقیمانـده از فرآینـد تولیـد همـکار شـدهایم تـا رویکـرد مسـئوالنه مـا بـرای مدیریت زیسـتمحیطی در صنعت
چـاپ و لیبـل جام عتـر شـود .او بـا بیـان اینکـه گالـوس بـه ایـن اطمینـان رسـیده کـه اسـتراتژی مناسـبی بـرای
دسـتیابی بـه اهـداف پایـداری بـا پیـروی از اسـتانداردهای طالیـی پروتـکل کیوتـو در اختیـار دارد ،اضافـه
لشـدن بـه یـک آزمـون اسـترسزا
یشـک تغییـرات آب و هوایـی بـه طـور فزاینـدهای در حـال تبدی 
کـرد :ب 
بـرای تولیدکننـدگان چـاپ و بـوم کسـبوکار آنهاسـت و حتـی بـرای برخـی ،بـه یکـی از بزرگتریـن چالشها
و معضلات تبدیـل شـده اسـت؛ در حالـی کـه یـک راهـکار شـرکتی برنامهریـزی شـده میتوانـد خطـرات و
دردسـرهای مرتبـط بـا تغییـرات آب و هوایـی را بـه فرصتهایـی ملمـوس و بالفعـل تبدیـل کنـد.

سهم ارزش افزوده صنایع پالستیک از تولید ناخالص داخلی ایران بر
مبنای تخمین نقش مواد اولیه وارداتی و بازیافتی سال گذشته حدود ۱.۵
درصد بوده که حدود  ۱۰درصد از « »GDPبخش صنعت را شامل میشود.
بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول از تولید ناخالص داخلی ایران،
میزان صادارت محصوالت پلیمری بالغ بر  ۱.۵میلیارد دالر بوده که سهم
ارزآوری صنایع پالستیک از کل صادرات غیرنفتی صنعت را به  ۴۴درصد
میرساند و این در حالی است که از تقاضای  ۱۰۹میلیون تنی پلیاتیلن
در جهان ،نیاز  ۶میلیون تنی خاورمیانه و تقاضای یک میلیون و ۱۷۵
برابر ایران تولید و عرضه داشته و
هزار تن داخلی ،عربستان بیش از ِ ۲
در بحث تولید پلیپروپلین ،شرایط ایران با توجه به تحریمها کمی بدتر
بوده است.
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دیپلماسی
رویدادهای تجاری

سعید ابوالقاسمی /مدیر آ اکدمی رویداد ایران
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نهـای
رویدادهـای تجـاری ،از حضـور در نمایشـگاههای بینالمللـی گرفتـه تـا برگـزاری کمپی 
کوچـک توسـعه بـازار ،نقـش تعیینکننـدهای در مانـدگاری برنـد ایفـا میکننـد .مفاهیـم مهمـی
نظیـر «سـهم ذهـن» و «اقتصـاد توجـه» از جملـه موضوعاتـی هسـتند کـه بـا توجـه بـه نقـش تاثیرگـذار
رویدادهای تجاری ،به اصلیترین اولویتهای شـرکتها و برندها تبدیل شـدهاند و صاحبان کسـب
و کار تلاش میکننـد هـر چـه بیشـتر درصدهـا و نتایـج مرتبط بـا این دو مفهـوم را افزایش دهند .سـهم
ذهنـی ذینفعـان و مخاطبـان ،در حقیقـت نخسـتین برندی اسـت که در آن صنعت خـاص به ذهن
مشـتریان خطـور میکنـد .در کنـار آن بایـد تاکیـد داشـت کـه «توجـه» یـک کاالی کمیـاب اسـت و علـم
اقتصـاد هـم بـر «اسـتفاده بهینـه از منابـع کمیـاب» تاکیـد دارد.
با درنظرگیری این دو مفهوم میتوان به این نتیجه رسید که رویدادهای تجاری ،اصلیترین روشی
به شـمار میروند که برندها میتوانند تعامل مناسـبی با ذینفعان خود برقرار کنند .این موضوع ،در
نهایت به مفهومی به نام بازاریابی رویدادمحور یا « »Event-based Marketingمیرسـد که از جمله
اصلیترین ابزارهای معرفی محصول و خدمات و در نتیجه توسعه بازار است.
در آغاز دوره پسادیجیتال ،شرکتها تالش کردند همه فعالیتهای توسعه بازار خود را در حوزههای
آنالیـن گسـترش دهنـد .امـا بـه تدریـج بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه روابـط تجـاری آنالیـن ،بـا وجـود
بازدهـی بـاال ،کمتـر بـه نتیجـه میانجامد .دلیل آن هـم این بود که پیامهای آنالین ،به همـان اندازه
یشـدند ،سـریع هم جای خود را در ذهن مخاطبان ،به پیام دیگری میدادند .در
که سـریع منتقل م 
نتیجـه ،دسترسـی و تعامـل بـا مخاطبـان بـه صـورت آنالیـن ،در عین اینکه سـریعتر صـورت میگرفت
امـا مانـدگاری زیـادی نداشـت .بر همین اسـاس ،اکنون کسـبوکارها بیش از هر زمـان دیگری به این
نتیجه رسـیدهاند که از فضای دیجیتال فراتر بروند و میان خود و مخاطبانشـان ،روابط معنادارتری
ایجاد کنند.
نهـا بیـش از آنکـه بـه
تحلیـل رفتـار مصرفکننـدگان و مخاطبـان کسـبوکارها نشـان میدهـد کـه آ 
دنبـال کسـب تجرب ههـای جدیدتـر در حـوزه آنالیـن باشـند ،هـوس تجرب ههـای انسـانی و حضـوری
لهـای بازاریابـی بـرای
یشـود رویدادهـا ،موثرتریـن کانا 
را دارنـد؛ و چنیـن شـرایطی اسـت کـه سـبب م 
تأثیرگـذاری کسـبوکارها بـر مخاطبـان خـود لقـب بگیرنـد .امـا یـک موضـوع اساسـی وجـود دارد:
همچنـان بسـیاری از کسـبوکارها اعتقـاد دارنـد کـه رویدادهـای تجـاری یـا بازاریابـی رویدادمحـور،
نهـا
یتـوان نـرخ بازگشـت سـرمایه « »ROIآ 
غیرقابـل ردیابـی و غیرقابـل پیشبینـی هسـتند و نم 
محاسـبه کـرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه صنعـت رویدادهـای تجـاری ،یک دوران رنسـانس کامل را پشـت سـر گذاشـته
و مدیران بازاریابی و توسـعه بازار توانسـتهاند به ابزارهای مناسـبی برای پیگیری بازدهی برنامهها و
رویدادهای کسـبوکار خود دسـت یابند .یک بخش دسـتیابی به این ابزارهای مناسـب از آن جهت
ایجاد شـده که شـرکتها تمایل بیشـتری به سـرمایهگذاری در رویدادها پیدا کردهاند و با اتکا به بلوغ
فناوری و دانش تحلیل دادهها ،مدیران توسعه بازار و مارکتینگ را تحت فشار گذاشتهاند تا نتایج و
دسـتاوردهای مطلوب (یا نامطلوب) برگزاری رویدادهای تجاری را تدوین کنند.
بـر اسـاس یـک نظرسـنجی کـه از میـان  700کسـبوکار و شـرکت در اروپـا و امریـکا انجـام شـده،
شـرکتها توانسـتهاند حسـاب ویژهای روی برگزاری رویدادها باز کنند .در میان شـرکتکنندگان این
لهـای
نظرسـنجی 52 ،درصـد از شـرکتها تاکیـد کردهانـد کـه بازاریابـی رویـداد ،نسـبت بـه دیگـر کانا 
بازاریابـی ارزش تجـاری بیشـتری دارد .در عیـن حـال 8 ،درصـد گفتهانـد کـه ارزش تجـاری مـورد
انتظـار حضـور در رویدادهـا را بـه دسـت نیاوردهانـد .همچنیـن  23درصـد شـرکتهای حاضـر در ایـن
نظرسـنجی اعلام کردهانـد کـه بـه ابزارهـای مناسـب بـرای محاسـبه نـرخ بازدهـی سـرمایه اجـرای
رویدادهـای تجـاری دسـت یافتهانـد .ایـن نظرسـنجی نشـان میدهـد شـرکتهایی کـه سـریعترین
رشـد را دارنـد ،بیشـترین سـرمایهگذاری توسـعه بـازار را بـر مبنـای برگـزاری رویدادهـای تجـاری انجـام
میدهنـد .ایـن شـرکتها اذعـان کردهانـد کـه بـا بهین هسـازی رویدادهـای تجـاری از جملـه جلسـات
سهـای متعدد و حضـور در نمایشـگاههای تجاری
کوچـک یـا بـزرگ بـا مشـتریان و مخاطبـان ،کنفران 
و صنعتـی ،اهـداف تجـاری خـود را دنبـال کردهاند و توانسـتهاند سـهم مهمی از بـازار را تصاحب کنند.
در نتیجـه ،اینگونـه نتیجـه گرفتهانـد کـه رویدادهـای تجـاری را از یـک فعالیـت «پـر از خـرج» به یک
فعالیـت «درآمـدزا» و «تعیینکننـده سـهم بـازار» تبدیـل کننـد .ایـن شـرکتها توانسـتهاند سـه ویژگـی
«سـرمایهگذاری در برگـزاری رویدادهـای یکپارچـه»« ،اندازهگیـری نـرخ تبدیـل مشـتریان بالقـوه بـه
مشـتریان بالفعـل» (مشـتریانی کـه در رویدادهـا تحـت تاثیـر قـرار گرفتهانـد و در نهایـت بـه مخاطـب
اصلـی شـرکت تبدیـل شـدهاند) و «تغییـر اسـتراتژی از حضـور بـه عنـوان حامـی در رویـداد بـه عنـوان
برگزارکننـده اصلـی رویـداد» را در کسـب و کار خـود تثبیـت کننـد و در نهایـت بـه سـهم بیشـتری از بـازار
دسـت یابنـد.
تهـا و
بـا ایـن نگـرش ،اکنـون زمـان آن اسـت کـه شـرکتهای ایرانـی بـا تجربـه گرفتـن از فعالی 
عملکردهـای همتایـان خـود در قار ههـای دیگـر ،رویکـرد ویـژهای بـه بازاریابـی رویدادمحـور داشـته
باشـند .اگرچه در ابتدای کار ممکن اسـت این رویکرد جدید با آزمون و خطاهایی نیز همراه باشـد اما
در نهایـت میتوانـد بـه توسـعه بـازار و جلـب توجـه تعـداد بیشـتری از مشـتریان منجـر شـود.

شماره هفتم دوره جدید شهریور 1401
رسانه تخصصی صنعت 9 IML

9
و ماتریس استفاده مجدد از بازیافت ،کاربرد تشدیدی
مییابد .طبق این نقشه ،مختصات کسب و کارهای
متکی بر اقتصاد خطی مشخص میشود .میزان زباله
تولیدی بخصوص در صنایع پالستیک و بستهبندی
قابلیت شناسایی مییابد .اطالعات کسبشده در قالب
مقیاسهای تفکیکپذیر ،تحلیل داده میشوند و با
حمایت و پشتیبانی بخش حمل و نقل و بازیافت این
کنسرسیوم در اروپا ،سیستمهای جمعآوری و تفکیک
زباله و ضایعات به صورت هوشمند بهینه و توسعه
تشدید مقررات و
داده خواهند شد تا از طریق توسعه و
ِ
دستورالعملها ،یک مدل تجاری پایدار برای بازیافت ،در
سرتاسر جهان اجرایی شود.

زمین را نمیخوریم
صنعــت لیبــل بعــد از پاندمــی بایــد چــه نــوع
ســوگیری داشــته باشــد؟
اندی توامس
مدیر استراتژیک
آ اکدمی لیبل

اقتصاد چرخشی در
صنعت لیبل یک گفتمان
دیپلماتیکیا کولوژیکال
است که میتواند با
 IMLبر سطح ادراک
مصرفکنندگان نهایی و
اقتصاد رفتاری آنها تأثیر
بگذارد و نقش بازیگران
جهانی صنعت لیبل و
بستهبندی را تغییر دهد

تمامی فعاالن زنجیرهی تولید در صنعت بستهبندی و لیبل طی دو سال اخیر،
به این اجماع رسیدهاند که اقتصاد چرخشی ،آیندهی اقتصاد دنیاست و این اقتصاد
را میتوان با کمک فناوریها محقق ساخت؛ چون اقتصاد چرخشی جایی است که
صنایع و طبیعت به گفتمان مینشینند و به تفاهم میرسند .تفام بر سر اینکه ،اقتصاد
خطی که در آن فرض میشود مقادیر نامشخص و نامحدودی از منابع طبیعی (اصل
کمیابی) وجود دارد و محیطزیست ظرفیت نامحدودی برای جذب ضایعات ،زبالهها
و آلودگیهای محیطزیستی خواهد داشت ،به طور کامل مردود است و به همین خاطر
اقتصاد چرخشی ،فرصتی پر بها و ارزشمند با پتانسیلی باال برای نوآوری ،اشتغالزایی و
رشد اقتصادی است؛ فرصتی که ارزش افزوده در صنایع وابسته بخصوص صنعت غذا و
دارو را چندین برابر میکند .عالوه بر آن ،چون فلسفه وجودی اقتصاد چرخشی به غیر از
استفاده بهینه از منابع محدود ،کاهش ضایعات و استفاده مجدد از آنها در فرآیند تولید
یا ساخت محصوالت جانبی است و این مهم با کمک فناوریهای نوین چون «»IML
امکانپذیر است ،فعاالن این دو صنعت در تمامی طول چرخهی تولید و عرضه میتوانند
بازیگران جدیدی باشند که در اقتصاد مدرن ظهور و بروز پیدا کرده و اکوسیستم کسب وکار
را دستخوش تغییرات قابل توجهی میکنند .کمااینکه در اکثر موارد و بر اساس مطالعات
انجام شده ،مفاهیم مرتبط با گذار از مدل اقتصادی خطی به سیستم اقتصادی چرخشی
چیزی فراتر از یک عبارت آن هم در حد بیانیه یا یک اطالعرسانی کلی است.
ماتریسهای تجاری
برای نمونه ،اجماع نظر پژوهشگران دانشگاه تاسمانیا استرالیا ،بنیاد النمکآرتور،
فدراسیون جهانی تولیدکنندگان و پردازشگران لیبل « »FINATو مرکز پیامدهای اخالقی
و حقوقی بیوتکنولوژی «،»CELABحاکی از آن است که با توسعهی اقتصاد چرخشی،
نقشهی حرارتی جغرافیایی کسب و کارها و بازاندیشی در صنعت بستهبندی و لیبلینگ،
میتوان دولتها و بسیاری ازکسبوکارها را از انفعال در برابر پایداری زیست محیطی
نجات داد .در همین راستا ،کنسرسیوم اروپایی « ،»CELABکه در ابتدای سال 2020
توسط «،»Arconvert-Ritrama»، «Avery Dennison»، «Herma»، «UPM Raflatac
فعال برجستهی صنعت لیبل و فیانت تشکیل شد ،نقشهای واقعی از پایداری را
چهار ِ
در قالب مجموعهای از تحوالت ارائه داده است .این نقشه ،شاخصههای تحلیل داده،
فناوری و تحکیم چارچوب و محیط قانونگذاری به ویژه بخشنامههای اقتصاد دایرهای
اتحادیه اروپا را پشتیبانی میکند .با این تحوالت که باید تا سال  2025نهایی و تکمیل
سبز پایدار
شود ،نقشه حرارتی جغرافیای 
ی « »Geo Heatmapدر راستای توسعه بازارهای ِ

 CEتوسعه
ً
مدلی که در طول دوران پاندمی ،تقریبا  20شرکت پیشرو
و اثرگذار در زنجیرهی ارزش لیبل در اروپا را بدان متعهد
کرده است تا از بستهبندیهای متکی به فناوریهایی
چون « »IMLچه در ظرف و چه در زمینهی چاپ و
لیبل حمایت کنند و در زنجیره تولید لیبل و بستهبندی
«آیامال» مبتکر این مانیفیست اعتباری شوند که:
دانش روبه
«اقتصاد چرخشی « »CEدر صنعت لیبل یک
ِ
رشد برای جامعهی جهانی و عاملی اثرگذار در گفتمان
دیپلماتیکی اکولوژیکال است؛ ولی با این وجود ،چون
استراتژیهای چرخشی ،ریسک زیادی در پیادهسازی
دارند؛ ابهام در هزینههای جهتگیری مجدد تولید
به سمت « ، »CEبازدهی سرمایهگذاری ،موضعگیری
محصوالت تولید
مصرفکننده نهایی در برابر استفاده از
ِ
چرخشی ،میزان تمایل به پرداخت و سطح همکاری
تمامی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان زنجیره تأمین این
محصوالت ،حکم چالش را یافتهاند؛ بدینسان ،امکان
دریافتسیگنالهایمتناقضوامتیازدهیمنفیبه«»CE
وجود دارد .کمااینکه مطالعات درباره لیبلهای چرخشی
و «آیامال» نشان میدهد ،این لیبلها در سطح ادراک
مصرفکنندگان نهایی و اقتصاد رفتاری آنها تأثیر دارد؛
خریداران ،محصوالت اقتصاد چرخشی را زمانی میخرند
که دارای ویژگیهای دیگری نیز باشند ،برای مثال
محصول « »CEهمراه با لیبل یا ظروف « ، »IMLعرضه
شده باشد .از اینرو ،باید آ گاهسازی الزم درباره سنجههای
بازیافت ،بهبود بهرهوری ،گسترش چرخه استفاده،
گسترش تعداد دفعات استفاده و سبز بودن بستههای
«آیامال» از عرضه انجام شود تا پذیرش محصول بیشتر
شود؛ و مهمتر آنکه محققان ،بنیادهای ملی و بینالمللی،
مقامات دولتی و سازمانهای صنعتی بایستی با ایجاد
و توسعه زیرساختهای الزم در تحقق سیستمهایی
چون لیبلزنی ،حمایتگرهای موثرتری باشند تا اقتصاد
چرخشی با لیبلهای « ،»IMLبتواند به رویکردی فراتر
از این بیانیه تبدیل شود و تمامی فعاالن این صنعت از
نقطهی صفر زنجیره گرفته تا مصرفکنندگان نهایی
بپذیرند که پایداری ،تضمین پیوستگی ،تنوع ،بهرهوری
و حفظ توانایی دائمی است .این مفهوم وابستگی زیادی
به منابع طبیعی دارد ،شرط و الزمه آن اقتصاد منصفانه
اقتصاد برخوردار از کانونهای سیاسی،
رویکرد این
است و
ِ
ِ
ایجاد تغییرات اقتصادی عادالنه ،بهرهوری بهینه ازمنابع
و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی است و این تغییرات،
به طور عمده از طریق سرمایهگذاری ،ایجاد بازار سبز و با
اقتصاد چرخشی حاصل میشوند».
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گلولههای نقرهای سقوط
فناوری چگونه میتواند اقتصاد لیبل را احیاء کند؟

آسیه اسدپور
مترجم و مدیر ارتباطات
راهبردی و بینالملل

وقتی عرضه به دلیل
اختالالت زنجیرهی تأمین
یا هر شاخصه دیگری که
تولید را سرکوب میکند
نتواند با تقاضا همگام
شود ،تورم ایجاد میشود.
حال ا گر عدم تعادل بین
عرضه و تقاضا موقتی
باشد این تورم گذرا بوده
و نمیماند؛ اما وقتی ادامه
مییابد ،پایدار هم میشود
و این یکی از بزرگترین
نگرانیها به خصوص
در کشورهایی با اقتصاد
بسته و فراری از تجارت
آزاد است

بحــران زنجیــره تأمیــن بــه انــدازه هــر رکــود دیگــری بــر تولیــد و چــاپ لیبــل تأثیــر گذاشــته اســت.
پیامدهــای آن از تــورم افسارگســیخته و نوســان رفالکســی هزین ههــا گرفتــه تــا تغییــر در رفتــار و ادراک
گتــر و تکان ههــای
مصرفــی ،رشــد تجــاری ایــن صنعــت را انقباضــی کــرده اســت ،خبــر از رکودهــای بزر 
ســوگیرانهی رهبــران تجــاری در ایــن صنعــت میدهــد و البتــه ایــن ســوأل را شــکل داده کــه واکنــش
نهــا تاکنــون چقــدر موثــر بــوده
شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه بایــد چگونــه باشــد و پاس ـخهای آ 
اســت؟ ســوالی کــه بــرای فهــم و پاســخ بــدان پــس از بررســی پانــل تحقیقاتــی « »Smithersو «،»Napco
بــه ســراغ «انــدرو دی پاپروتــزی» ،اقتصــاددان ارشــد صنعــت چــاپ کــه  31ســال اســت مطالعــات و
شهــای او رکــن اطالعاتــی انجمــن تجــاری « »Printing United Allianceاســت و به«پیشــگوی
پژوه 
لگــری او بــه یــک پیشبینــی
ـس صنعــت چــاپ و لیبــل» شــهرت دارد ،رفتیــم ،تــا بــا بینــش تحلی 
قدیـ ِ
انتظــاری قابــل قبــول از آینــدهی شــاخصهای تجــاری چــاپ و لیبــل ،دســت یابیــم .پیشبینــی کــه
پاپروتــزی آن را «زمســتانهای خامــوش و گلول ههــای نقــرهای» ســقوط نامیــد و ابــراز امیــدواری کــرد که
جهــان چــاپ و لیبــل از قرنطینــه بــه «ســکوی طالیــی رونــق» برســد.
ی « »Napcoو «»Printing United Alliance
 300عضــو پانــل تحقیقات ـ 
توافــق دارنــد کــه صنعــت لیبــل بعــد از پاندمــی بــر لبـهی بــرش ایدئولوژیکــی  -سیاســتی
«اقتصــاد بســته» ایســتاده و در آســتانه ســقوط اســت .ایــن ارتجــاع اجماعــی تجــاری،
نگرانکننــده نیســت؟
ً
ً
قطعــا ترســناک اســت؛ چــون اوال اعضــای ایــن پانــل اغلــب فعــاالن درگیــر در زنجیــره تأمیــن صنعــت
چــاپ ،لیبــل و بســتهبندی هســتند و دوم اینکــه شــاخصهای تجــاری شــرکتهایی کــه در اوایــل
مــاه مــارس امســال مــورد بررســی قرارگرفتنــد ،ایــن توافــق فکــری را تأئیــد میکنــد .بســیاری از شــرکتها
نهــا نســبت بــه ســال قبــل حداقــل
بعــد از ســه ماه ـهی اول دوران پاندمــی انتظــار داشــتند فــروش آ 
 13.9درصــد کاهــش یابــد کــه ایــن عــدد بــرای بســیاری بــه  61درصــد رســید 21 .درصــد هــم انتظــار
افزایــش فــروش را داشــتند کــه بــه ســهم  11.4درصــدی دســت یافتنــد و فقــط پیشبینــی  6.6درصــد
از فعــاالن ،تولیدکننــدگان و چاپکارانــی کــه ســود تجــاری بعــد از همهگیــری را غیرممکــن و جهتگیــری
ً
بــازار را صرفــا رو بــه رکــود میدانســتند بــه طــور کامــل محقــق شــد .بــه نحــوی کــه حــاال و پــس از اتمــام
قرنطین ههــا و کاهــش تلفــات ســویههای جدیــد کوییــد ،19-انتظــار بهبــود کســب و کار  55.7درصــد
از شــرکتهای مــورد بررســی شکســت خــورده و  47.6گــزارش دادهانــد کــه گرفتــار کمبــود مــواد اولیــه،
ً
گرانــی انــرژی ،نبــود نیــروی انســانی ماهــر و تــورم شــده و حفــظ جایگاهشــان در بازارهــا عمــا بــه ماننــد
جنگیــدن بــرای بقــاء تجــاری اســت.
آلترناتیوهایی برای خروج از شرایط وجود ندارد؟
ً
بــه نظــر کــه خبــری از بهبــود نیســت .تقریبــا  93درصــد از شــرکتها انتظــار دارنــد رونــد کمبــود مــواد تــا
شتــر از
پایــان ســال ادامــه داشــته باشــد 85.5 .درصــد مطمئــن هســتند قیمــت مــواد اولیــه و خــام بی 
ً
چنــد مــاه قبــل افزایــش مییابــد .تقریبــا همه فعاالن ،انتظــار تورم بیشــتر در نیــروی کار ( 71.4درصد)،
حمــل و نقــل ( 70.3درصــد) ،جوهــر ( 59.9درصــد) و انــرژی ( 50.2درصــد) را دارنــد 55 .درصــد نگــران
ً
ســودآوری و حفــظ آن و تقریبــا بــه همــان انــدازه نگــران افزایــش فــروش هســتند 39.1 .درصــد هــم در
پــی تغییــر رفتــار تجــاری و ادراک مصرفــی ،از دسـتدادن مشــتریان چــاپ و لیبــل را قطعــی میداننــد
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کــه ایــن اتفــاق بــرای  46.7از چاپــکاران تجــاری یــک نگرانــی بــزرگ ،دغدغـهی اصلــی و بــه
ماننــد شــلیک گلول ههــای نقــرهای نابودکننــده اســت.

کمبود انرژی ،نبود
مواد اولیه ،فرسودگی
ماشینآ الت و کمبود
سرمایه برای جایگزینی،
بهرههای باالی بانکی،
ناتوانی در ادغام شرکتی
یا سرمایهای و حفظ منابع
طبیعی و انسانی موجود،
اوضاع صنعت لیبل را
پیچیده کرده است

ـف گــودال» و اســتیو مولــن در
ـت کـ ِ
امــا اســتیون بوکبینــدر در «حقیقـ ِ
ـوم نــاب؛ احیــاء کســب و کارهــا» اعتقــاد دارنــد که باید دســت
«مقدمـهای بــر بـ ِ
از ایــن همــه بدبینــی برداریــم چــون ایــن صنعــت افتــاده در کــف چــاه را هــم
یشــود نجــات داد.
م
هیــچ راه حــل ســریعی بــرای هیــچ یــک از مشــکالت ایــن صنعــت وجــود نــدارد .وقتــی عرضــه
بــه دلیــل اختــاالت زنجیــرهی تأمیــن ،کمبــود نیــروی کار ،ضعــف سیاسـتهای نظارتــی و
مالیاتــی یــا هــر شــاخصهی دیگــری کــه تولیــد را ســرکوب میکنــد نتوانــد بــا تقاضــا همــگام
یشــود .حــال ا گــر عــدم تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا موقتــی باشــد ایــن
شــود ،تــورم ایجــاد م 
یشــود و ایــن یکــی از
یشــود و نمیمانــد؛ ولــی وقتــی ادامــه مییابــد ،پایــدار م 
تــورم گــذرا م 
یهــای مــا بــه خصــوص در کشــورهایی بــا اقتصاد بســته و فــراری از تجــارت آزاد اســت.
نگران 
تهــای انــرژی کــه کســب وکار و مصرفکننــدگان نهایــی
چــرا کــه ایــن تــورم بــا افزایــش قیم 
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بــا هزین ههــای چســبندهای چــون اجارهبهــا و دســتمزد کــه
حتــی بــا بهبــود زنجیــرهی تأمیــن ،رونــدی صعــودی و مســتمر مییابنــد ،جــای پــای خــود در
اقتصــاد را ســفت میکنــد ،دســت تولیدگــر کارآفریـ ِـن خــاق را هــم میبنــدد و در نهایــت بــا از
نبــردن قــدرت خریــد واقعــی و اعتمــاد مصرفکننــده ،اقتصــاد را کنــد میکنــد؛ بهگونـهای
بی 
یشــود؛ همانگونــه کــه انتظــار رشــد
کــه هــر نــوع پیشبینـ ِـی وابســته بــه زمــان ،غیرممکــن م 
و بهبــود ایــن صنعــت تــا قبــل از نیمـهی دوم ســال  2022بــه تلخــی جــواب داده شــد ،با رکود
نهــای اقتصــادی ایــن حــوزه
اقتصــاد ،ســطح تولیــد و چــاپ هــم کاهــش یافــت و خوشبی 
را بــه انتظــار افزایــش  3.5و  6.2درصــدی رشــد فــروش در تمامــی زمین ههــا بــرای نیمــه دوم
و ســال تجــاری  2022قانــع کــرد.
آیا شما هم قانع شدهاید؟
مــن در هم ـهی ســالهایی کــه در دانشــگاههای بوســتون یــا کلمبیــا درس دادم ،گفت ـهام
ریاضیــات ،آمــار و اقتصــاد تنهــا نجاتدهند ههــای کســب و کارهــا و صنایــع قفــل شــده
هســتند و ایــن مانیفیســت اعتبــاری مــن در  31ســال گذشــته بــوده اســت .حــاال هــم
معتقــدم آمــار و نشــانگرهای مطالعاتــی ،میتواننــد حامــی و پشــتیبانهای خوبــی بــرای
سیاس ـتهای بازبینــی ،احیــاء یــا توســعهای کشــورها یــا بازارهــای تجــاری باشــند و کمــک
کننــد تــا تولیدگــران بــا شــرایط جدیــد بــه حالــت ارتجاعــی و تطبیــق برســند؛ امــا ایــن یــک
شــرط چنــد وجهــی دارد .اول آنکــه صنایــع دچــار رکــود بایــد بــه ایــن دو ســوأل بــر مبنــای
تهــا پاســخ دهنــد )1.آیــا ایــن وضعیــت قبــل از همهگیــری نیــز وجــود داشــت یــا
واقعی 
بــا پاندمــی شــکل گرفــت  )2آیــا ایــن رونــد ســاختاری اســت بــه نحــوی کــه بــه طــور دائــم
رفتــار تجــاری و مصرفکننــده را تغییــر دهــد یــا بــا پایــان پاندمــی از بیــن م ـیرود؟ و بعــد از
پاس ـخدهی هــم نیــاز اســت بــر مبنــای جابجایــی ،ادغــام ،تقویــت ،کاتالیــزور یــا نــوآوری،
سهــای تحقیقاتــی بــه یــک خــط پایانــی برســند و بــاز بــه ایــن ســواالت پاســخ
ماننــد ماتری 
یهــا را در برنام ههــای تجــاری خــود بــه صــورت
دهنــد کــه آیــا بایــد کاتالیزورهــا و نوآور 
ـتریان بیشــتر بــاال
بلندمــدت در نظــر بگیریــم؟ آیــا بــا ادغــام ،بهــرهوری در راســتای جــذب مشـ ِ
یهــای نویــن و دیجیتالــی را داریــم؟ آیــا
مـیرود؟ آیــا مــا آمادگــی ادغــام یــا مواجهــه بــا فناور 
تهــای ســنتی و آنالــوگ یکبــاره بــا انقالبــی از تکنولــوژی مواجهــه نشــده و ســرمایه
بــا مهار 
انســانی و چرخــه تولیــد را کامــل از دســت نمیدهیــم؟ و آیــا هــر فرصتــی بــرای بهبــود ،قابــل
مصــرف اســت یــا بــه خاطــر بهر هبــرداری نســنجیده ،بهبــود و توســعه ،مــا را پشــت ســر
یگــذارد و از آن جــا میمانیــم؟
م
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ادامه روند کمبود مواد

افزایش قیمت مواد اولیه

تورم نیروی کار

تورم حمل و نقل

تورم جوهر

تورم انرژی

آنچه که به دست میآید کافی است؟
هیـچ نتیجـهای بـدون طـرح یک سـوال و پاسـخ دادن به
آن به دسـت نمیآید .بر این اسـاس اگر پاسـخ به سـوأالت
یشـک مانـع از سـقوط
هـم راهگشـای کاملـی نباشـد امـا ب 
یشـود و حتـی در مـوردی ماننـد
نهـا م 
یـا ورشکسـتگی آ 
فنـاوری کسـی ضـرر هـم نمیکنـد .چـون وقتـی شـرکتها،
مبتنـی بـر داده و بـا بـه حداکثـر رسـاندن «مزایـای بالقـوه
دادهای خـود» از طریـق توسـعه «فرآیندهـای کارآمـد
یشـوند ،بـا «توسـعه فرآیندهـا،
بـرای تبدیـل» تعریـف م 
گهـای تجـاری
تصمیمگیـری دقیـق و اشـاعه فرهن 
مبتنـی بـر شـواهد» میـزان خطـر را کاهـش میدهنـد .در
نهـا داد ههـا را بـه عنـوان یـک دارایـی تجـاری
واقـع ،آ 
در نظـر میگیرنـد ،ارزش آن را کشـف میکننـد و یـاد
میگیرنـد کـه ترجیحـات مشـتری چگونـه تغییـر میکنـد،
نهـا
سـرمایهگذاریهای تکنولوژیکـی چگونـه انتظـارات آ 
یسـازد و چهارمیـن انقلاب بـزرگ اقتصـادی
را بـرآورده م 
کـه توسـط هـوش مصنوعـی ،رباتیـک ،اینترنـت اشـیا،
یشـود،
داد ههـای غنـی و چـاپ سـه بعـدی هدایـت م 
چگونـه بـه بازتعریفی نو از مشـتریان ،رقابت ،مهارتهای
حیاتـی ،نیـروی کار و ارزش پیشـنهادی میرسـد.
بــا ایــن ارزیابــی  360درج ـهای «فرآینــد -
ً
شهــای
میــک از بخ 
فنــاوری» ،دقیقــا کدا 
زنجیــره تأمیــن و تولیــد در صنعــت لیبــل
میتواننــد بــه ســود واقعــی برســند؟
شــرایط ســختتر از چیــزی اســت کــه فکــر میکنیــم .در
دوران پاندمــی ا گــر همــه نگــران قرنطینه ،تجارت غیــرآزاد
وخــواب ســرمایه بودیــم ،حــاال بحــث انــرژی ،کمبــود گاز،
نهــا ،نبــود مــواد اولیــه در پــی
بــرق و هزین ههــای بــاالی آ 
بحــران انــرژی ،فرســودگی ماشــینآالت و کمبــود ســرمایه
بــرای جایگزینــی ،بهر ههــای بــاالی بانکــی ،ناتوانــی در
ادغــام شــرکتی یــا ســرمایهای و حفــظ منابــع طبیعــی و
نقــدر
انســانی موجــود ،اوضــاع را پیچیــده کــرده اســت .آ 
یتــوان اطمینــان قطعــی
پیچیــده و «مــاز» ماننــد کــه نم 
داد کــه کــدام بخــش ضــرر بیشــتری را متحمــل خواهــد
شــد یــا کــدام واحــد تولیــدی بــه بهــرهوری میرســد .امــا
ً
نکت ـهی مهمــی کــه وجــود دارد و کامــا هــم ملمــوس
اســت ،نــوع اســتفاده از فنــاوری ،اتوماســیونهای اداری،
هوشمندســازی تجهیــزات ،رایانــش ابــری و شــیوه
بکارگیــری هــوش مصنوعــی در ایــن صنعــت اســت .هــر
بخشــی کــه بتوانــد خــود را بــا فنــاوری منطبــق کنــد ،کمتــر
ً
ـود ســرمایه میرســد و طبیعتــا
آســیب میبینــد ،بــه سـ ِ
مشــمول «تئــوری غــروب خورشــید» نشــده و ســرپا و رو بــه
پیشــرفت باقــی میمانــد.
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سونامی انرژی
صنعــت لیبــل در یــک ســال آینــده بــا چــه چالشهایــی روبـهرو
یشــود؟
م 
امیک فیرلی
مشاور استراتژیک چاپ و
امنیت لیبل
ِ

رهبران تجاری به زودی
مجبور به اتخاذ و بازگردانی
سیاستهایی میشوند که
سالهاست در انبارهای
سیاسی و اقتصادی فکری
جهان ،خاک میخورد اما
شاید حاال بتواند دنیا را
از تجربهی آخرالزمانی در
تولید ،صنعت و نیروی
انسانی نجات دهد

هنوز چیزی تمام نشده است .با گذشت دو سال از محدودیتهای همهگیری ،صنعت
لیبل با مجموعهی جدیدی از مشکالت طی  12ماه آینده روبهرو خواهد شد .جهانی که با
قرنطینههای مختلف به محدودیتهای دورکاری ،کمبود نیروی ماهر ،تنگناهای تأمین
ُ
مواد اولیه و خام ،افزایش زمان عرضه ،هزینه ،قیمت و تورمهای کشنده عادت کرد ،حاال
بایستی بر چالشهای جدیدی غالب شود .کمبود انواع محصوالت و افزایش قیمتهای
انرژی ،دو عاملی است که میتواند سونامی بزرگی را در بازارهای توسعهیافته ایجاد و حتی
بسیاری را به جبر از چرخهی تجارت خارج کند .به نحوی که آ گوستین کارستنز ،مدیر کل
بانک تسویه بینالمللی ،انتظار دارد رهبران تجاری به زودی مجبور به اتخاذ و بازگردانی
سیاستهایی شوند که سالهاست در انبارهای سیاسی و اقتصادی فکری جهان ،خاک
میخورد و به زعم بسیاری ،حتی در گذشته نیز کارایی خود را از دست داده بودند.
کمااینکه اقتصاددانان دنیا ،منتظرند ،با باالرفتن مستمر قیمت انرژی به خصوص گاز،
افزایش قیمت کاالهای اساسی ،تورم نوسانی غیرقابل کنترل و نبود تجهیزات و قطعات
تولیدی ،زنجیرهی تأمین در بسیاری از صنایع کوچک و کوچکتر شود ،ادغامها جواب
ندهند و اقتصاد کمونیستی ـ مارکسیستی کشورهای تمامیتخواه ،دنیا را به تجربهی
آخرالزمانی عجیبی در تولید ،صنعت و نیروی انسانی بکشاند و در این بین صنعتهایی
مثل لیبل ،هم ناجی تولید باشد و هم آسیبپذیرترین از بحران کاال و انرژی.
استیصال لیبلی
به استناد گزارشهای پایگاههای تحقیقاتی و صنعتی جهان ،در حال حاضر ،قیمت
جهانی مواد غذایی که در سال گذشته بیش از یک سوم افزایش یافت با سرعتی
باورنکردنی در سراسر جهان گستردهی افزایشی خود را حفظ کرده وکاهش قابل توجه
عرضه بر سوپرمارکتها و تولیدکنندگان مواد غذایی تأثیرات بدی گذاشته است؛ به
نحوی که کمبود و گرانی ،هم منجر به افزایش هزینهها و کمبود عرضه شده و هم
ل را به همراه داشته و فعاالن این صنعت را
کاهش سفارشهای مدتدار در صنعت لیب 
سردرگم کرده است .تولیدکنندگان ،چاپکاران و در کل تمامی فعاالن زنجیرهی تأمین این
ً
صنعت اینک واقعا نمیدانند با شرایط فعلی چه بکنند .هزینههایشان را کاهش دهند؟
محدوده تولید محصول را به حداقل رسانده یا آن را ساده کنند؟ از حجم بستهبندیها
بکاهند؟ ارزش افزوده ایجاد کنند؟ به دورکاری ادامه دهند؟ دست از خرید تجهیزات
و ماشینآالت بردارند؟ و یا صبور به تحمل مشکالت شده و تا آنجایی که میتوانند
به سبک و سیاق گذشته ،جایگاهشان را نگه دارند و از ورطهی تجارت خارج نشوند؟
سواالتی که جوابشان میتواند ملغمهای از ترس و امید باشد ولی در عین حال با ابتناء
به سادهترین راهکارها ،از سقوط جلوگیری کند .به باور من ،مشکالت جامانده از دوران

پاندمی هیچگاه تمام نمیشود .افزایش و هزینههای
باالی انرژی هم با جنگی که شروع شد و هنوز ادامه
دارد ،زمستانهای سیاهی را حداقل تا چند سال آینده
برای ما رقم میزند و همه اینها ،بخش بزرگی از
مشکالت چرخهی تولید و عرضهی لیبل باقی میماند و
دستگاههای چاپ ،تجهیزات جانبی ،وسایل گرمایشی،
روشنایی ،سیستمهای اداری و هزینههای توزیع،
عناصر کلیدی قیمتگذاری لیبلها میشوند .اگرچه
کارهایی وجود دارد که یک شرکت تولیدکننده یا چاپ
لیبل میتواند برای به حداقل رساندن تبعات ناشی از
بحرانهای جهانی و مدیریت بهتر هزینههای تولید
انجام دهد.
الزامات بقاء
تولیدکنندگان وچاپکاران باید مراقب ماشینآالت،
رایانهها یا تجهیزات الکترونیکی موجودشان باشند،
چون جایگزینکردن آنها دیگر کار سادهای نیست.
نگهداری برنامهریزی شدهی
تمیزکردن منظم و
ِ
تجهیزات الکتریکی و مکانیکی بیشک عملکرد و طول
عمر آنها را میتواند بهینه کند .کاهش فشار عملکردی
کمپرسورهای هوا ،بررسی میزان نشتی و خاموش
خواب تولید ،نکته کلیدی
نگهداشتن آنها به هنگام
ِ
دیگری است که توأم با اهمیتدهی به کاهش مصرف
انرژی ،چاپ با کنتورهای هوشمند انرژی ،بهاء دادن
نیروی کار ماهر ،حذف هزینههای جاری اضافی
به
ِ
انداز سرمایه ،باعث میشود
و دقت مضاعف به پس ِ
تولید بیدغدغهتر میسر شود و باز دلگرم شویم
امکان ِ
که مانند ششماهه نخست دوران کرونا ،تولیدکنندگان
لیبل ،جوهر و تجهیزات جانبی به طور فزایندهای با
صرفهجوییدر مصرفانرژییاقابلیتهایبهینهسازی
زیست محیطی و عملکردهای استراتژیکی برای کاهش
مصرف انرژی به حالت آمادهباش درآیند و مدیریت
بحران آنها به قابلیت مقابلهای ثانیهای برسد .و البته
همین رویکرد در به حداقل رساندن ضایعات ،حمل و
نقل ،راهاندازی موثر و کارآمد دستگاههای چاپ پس از
خاموشی انرژی ،مدیریت بحرانی چاپ ،سرمایهگذاری
سنجیده روی جدیدترین سیستمهای کنترل ،بازرسی و
شمارش دقیق لیبلها ،انبار و بستهبندی رولها ،لحاظ
ِ
شده وتوسعه یابد.
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بیکاری تکنولوژیک

آیا تکنولوژی جایگزین نیروی انسانی صنعت چاپ میشود؟

IML

هوته کرستین ،پژوهشگر اقتصاد فناوری و بازاراکر دانشاگه آ کسفورد

اتوماسـیون کار و فنـاوری از لحـاظ تاریخـی ،ترسهایـی را در مـورد تأثیـر ایـن فرآیندهـا
ـتغال صنعتـی ایجـاد کـرده اسـت .بـه طور خـاص ،از زمـان انقالب صنعتـی ،بحثها در
بـر اش ِ
مـورد تأثیـر پیشـرفتهای تکنولوژیکـی بـر تولیـد کاالهـا ،بـه زیـان کار سـنتی ،تـا حدی شـدت
یافتـه کـه تبدیـل بـه یـک جنبـش شـده اسـت .از سـویی بـا بازگشـت بـه  200سـال قبـل ،مـا
شهـای متضـاد ماننـد لودیسـم و ماشـینگرایی را مییابیـم کـه در پیشبینـی آینـدهی
گرای 
ـان معرفـی ماشـینها در فرآیندهـای تولیـد بـا هـم تضـاد داشـتهاند .بـا ایـن حـال و
کار از زم ِ
ـود گنجانـدن خطـوط بسـتهبندی ،ماشـینآالت سـنگین یـا رایان ههـا در کارخان ههـای
بـا وج ِ
چـاپ ،بسـتهبندی و ایـن اواخـر در صنعـت لیبـل کـه جایگزیـن کار فیزیکـی و محاسـباتی
انسـانی شـدهاند ،تعـداد افـرادی کـه توانسـتهاند وارد بـازار کار شـوند طـی  200سـال «البتـه بـا
یتـوان آن را به عنوان
کمـی نوسـان» و تعـداد و تنـوع مشـاغل رو بـه افزایش بوده اسـت کـه م 
یـک فرآینـد «تخریـب خلاق ـ نـوآوری تحولآفریـن» در امتـداد خطـوط شـومپیتر «حـذف
بهـای نوآورانه جدید در مدت زمانهای مشـخص»
سیسـتمهای قدیمـی و جایگزینـی قال 
توصیـف کرد.
علاوه بـر آن ،ا گـر تقویـم را بـه سـمت دهـه  2010بچرخانیـم ،میبینیـم کـه یـک محـرک
اتوماسـیونی در حال ظهور اسـت که هشـدارهای جدیدی را در مورد خطرات باالی بیکاری
یسـازی چرخ ههـای تولیـد
تکنولوژیکـی اعلام میکنـد .فناوریهایـی کـه بـا هـدف ماشین 
شهـای مصنوعـی و روباتهایـی بـا دقـت باال هسـتند کـه چرخههای
توسـعه مییابنـد و هو 
تجـاری پایـه و اسـاس نظریـه رشـد اقتصـادی را کـه بـر اسـاس نـوآوری و خالقیـت بنـا شـده،
شـکل میدهنـد و در کشـورهای توسـعه یافتـه ،میتواننـد  47درصـد از مشـاغل را طـی چنـد
ً
دهـه کاملا اتوماتیـک و ماشـینی کننـد .موضوعـی کـه از سـال  2017تاکنـون ،بحـث در مـورد
یهـای انتظـاری اضافـه و روایتهایـی را ایجـاد کـرده
تهـای مهمـی را بـه پیشبین 
آن ،تفاو 
نهـا نیازهـا و سیاسـت عمومـی اقتص ِـاد کار اسـت و بـر اسـاس جغرافیـا و منطقـه
کـه مبنـای آ 
تهـای شـاخصی را بـه ویـژه در شـوکدهی بـه اکوسیسـتم مالـی بـه وجـود
بـه منطقـه ،تفاو 
میآورنـد.
ً
یهـای پژوهشـی ،بـه زودی ،تعـدادی از مشـاغل کاملا خـودکار و
بـه اسـتناد آیندهنگر 
ماشـینی خواهنـد شـد ،جایگزینـی وظیفـهی شـغلی از انسـان بـه روبـات و نرمافزارهـای
ـاغل خـاص و اثرگـذار بـر تولیـد ناخالـص ملـی ماننـد صنعـت چـاپ،
هو
شـمند میرسـد و مش ِ
ً
یشـوند .ایـن مشـاغل در فرآینـد سیسـتماتیک تکنولوژیکـی ،بـه کارگرانـی
کاملا متحـول م 
نیـاز پیـدا خواهنـد کـرد کـه دارای قابلیـت انعطافپذیـری ،هماهنگـی ،ه مسـویی و ادغـام
بـا ابزارهـای دیجیتـال و خودکارسـازی سیسـتمی باشـند و جایـی کـه یکـی از مفاهیـم اصلـی
ـوری فناورانـه ورود پیـدا میکنـد
آمـوزش حرفـهای و ارتقـاء مهـارت ،یعنـی تخصـص مح ِ
لشـان در برابر آموزش در سـطوح
بتوانند کار خود را حفظ کنند .در واقع آنها برای بقاء شغ 
بـاال کـه بـدان «ارتقـای سـطح مهـارت» گفتـه و گاه وارد حـوزه علـوم روباتیـک «الکترونیـک
(شـامل مغـز روبـات) ،مکانیـک (شـامل بدنـه فیزیکـی روبات) و نرمافزار (شـامل قـوه تفکر و

مقاومت غیرهوشـندانه باشـند و
عدم
تصمیمگیـری روبـات)» م 
ِ
یشـود ،بایـد دارای توانایی ِ
منعطـف عمـل کننـد .بمانـد کـه ایـن موضـوع بـرای تمامی مشـاغل مصـداق نـدارد و جواب
نمیدهـد.
شهـای صنعتـی حتـی در حـوزهی چـاپ و بسـتهبندی وجـود دارنـد کـه ا گـر
برخـی از بخ 
ـوع کار ،نیازمند
روبا 
تهـا ،کارفرمـا نیـز شـوند بـاز نمیتواننـد جـای انسـانها را بگیرند چـون ن ِ
نهـا وجـود نـدارد .از ایـن
ـاص انسـانی اسـت و بـدون انسـان امـکان انجـام آ 
مهار 
تهـای خ ِ
تهـا ،نرمافزارهـای هوشـمند و اتوماسـیونهای
حیـث و در یـک تعبیـر کلـی ،اگرچـه روبا 
تهـای شـغلی ارزش خلـق
صنعتـی ،بـه طـور سیسـتماتیک ،در تخصـص ،خالقیـت و مهار 
میکننـد و امـکان مقابلـه بـا مشـکالت پیچیـده و تولیـد محصـوالت و خدمـات جدیـد را بـه
تهـا نمیتواننـد بـه صـورت  100درصـد کار اجبـاری
جامعـه صنعتـی میدهنـد ،امـا هنـوز روبا 
تهـای کنونـی هنـوز از نظـر توانایـی در
و بیـکاری تکنولوژیکـی را باعـث شـوند .چـون روبا 
تشخیص مسائل بسیار محدود هستند .ارتباطات آنها اغلب شکننده است .زمان زیادی
برای سـاخت روباتهای جدید الزم اسـت .فرآیندهای اتوماسـیون به تعدادی از متغیرهای
غیرفناورانـه ماننـد سـرعت پذیـرش فنـاوری در یـک اقتصاد ،توافقـات اجتماعی چند جانبه
و گفتمان صنعتی وابسـته اسـت و از اینرو پذیرش گسـترده روباتها مستلزم ادغام طبیعی
نهـا در دنیـای انسانهاسـت.
آ 
تهـا و کاهـش نسـبت
مضـاف بـر آن ،مطالعاتـی وجـود دارنـد کـه طبـق رابطـهی بیـن روبا 
اشـتغال بـه جمعیـت «درموقعیتهایـی بـا وظایـف معمـول و قابـل کدگـذاری» و دسـتمزدها
یشـود
تهـا تـا سـال  2025چهار برابر م 
در صنعـت چـاپ و لیبـل نشـان میدهنـد :تعـداد روبا 
امـا ،شـاهد کاهـش یـک درصـدی نسـبت اشـتغال بـه جمعیـت و رشـد کمتـر دسـتمزد بیـن
 1.3تـا  2.6درصـد خواهیـم بـود ،کـه بنـا بـر تأئیـد پورتـال تحلیـل و تفسـیر سیاسـت مبتنـی بر
نکـه قابـل توجـه اسـت
تحقیـق توسـط اقتصاددانـان برجسـته « »VoxEUایـن تأثیـرات بـا آ 
امـا بـه اسـتثنای کشـورهایی چـون آمریـکا و آلمـان ،بـه صـورت جـدی بـر نیـروی کار جهانـی
تأثیر نمیگذارد و در کشورهایی که نقش انجمنهای تجاری و اتحادیههای کارگری برای
کاهـش ایـن فرآینـد از حیـث اجتماعـی کلیـدی اسـت ،بـا وجـود شـواهدی از کاهـش کیفیـت
یهـای جدیـد
شهـای تولیـدی و خطـر بیـکاری فناور 
شـغل و نابرابـری بیشـتر درآمـد در بخ 
باعـث از بیـن رفتـن کامـل مشـاغل نخواهنـد شـد.
نسـازی ،مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی و
بدینجهـت و بـا آنکـه خطـر فعلـی اتوماسیو 
تهـای شـناختی را ماننـد قبـل تهدیـد میکنـد و
روباتهایـی بـا دقـت بـاال ،جایگزینـی مهار 
بهـای فنـاوری قبلـی بـروز یافتـه ،ولی از
سـطح مشـخصی از هشـدارها و حتـی بیشـتر از انقال 
منظـر آمـوزش حرفـهای یـک دسـتورالعمل شـفاف و روشـن را تبییـن میکنـد :ارتقـاء مهـارت،
مهـارت مجـدد و بـه ویـژه آمـوزش مهارتـی نسـلهای جدید بـرای حرکـت در بـازار کار ِ همواره
در حال تغییر ،نجاتبخش دنیای انسانی در بازارهای تجاری و کسب و کار است و کمک
تهـای سـاخت انسـان نکنـد.
ـیر روبا 
میکنـد بیـکاری تکنولوژیکـی ،اقتص ِـاد کار را اس ِ
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اقتصاد رفتاری لیبلها
فعاالن صنعت لیبل چگونه میتوانند نظریه خیر مشترک بشریت را احیاء کنند؟

دینو پاگلیارلو
مشاور ارشد جوایز جهانی
صنایع پایدار

مواد معدنی ،انرژیهای فسیلی و جنگلها ،میراث مشترک بشریت هستند.
این میراث نباید توسط افراد و شرکتها تصاحب شود .هرچند تاکنون و در اقتصاد
بازار سرمایهداری خالف آن رخ داده است؛ این ثروتهای طبیعی ،به خاطر منافع
خصوصی نادیده گرفته میشوند و حداکثرسازی سود ،زمین را برای انسانها ،کسب
زندگی سالم ،ناامن کرده است .اتفاقی که تقلیل تبعات منفی و کاهش سطح
و کارها و
ِ
ّ
تعینگریهای مداخلهای آن ،یک گذار تاریخی ـ اقتصادی جدید را میطلبد و برای
ق بخشی به بسیاری از صنعتها اگر مدافع چرخ ه زیستی و بقاء انرژی شوند ،چون
رون 
لیبل و بستهبندی ،این گذار نیازمند بازیابی و بازنگری حاکمیتی دولتها بر منابع در
نخستین گام است.

کار سکاندارانی که راهبر ملی ـ جهانی و نقطهی
به ِ
محوری تأمین غذا و انرژی دربازارهای صنعتی و
تجاریاند اما با پوشش کاهش مصرف انرژی و
بهینهسازی مصرف ،حتی دریاها را هم میفروشند و
حق «امید به زندگی» برای همه صنایع را میخورند تا
جایی برای صنعتهایی که فناورمحور ،در مواد اولیه
اقتصادبنیان الگوساز هستند و
و انرژی و صرفهجوهای
ِ
در عین حال امکان کاهش تولید گازهای گلخانهای و
پا ککردن رد پای کربن را ممکن میسازند ،باقی نماند.

نهادهای دموکراتیک
البته بازنگری حکمرانی ملی منابع حیاتی چون غذا و انرژی به تنهایی نتیجهی مطلوب
در راستای تفاهمبخشی برای ایجاد یک رابطه سالم با طبیعت را تضمین نمیکند و
نیازمند جهانیشدن منطق سرمایهداری پایدار است آنهم تنها به شرطی که نهادهایی
ً
مانند سازمان ملل متحد و آژانسهای آن واقعا دموکراتیک شوند .چرا که این نهادها ،در
بسیاری موارد هنوز تحت تأثیر قدرتهای سیاسی و اقتصادی مسلط هستند و کاهش
هزینههای زیستمحیطی صنایع بر مبنای محاسبات اقتصادی و مقابله با منطق
عوامل بهرهبردار خارجی را حذف میکند ،با حذف ماهیت مخرب
سودگرایانهای که
ِ
سیاسی نهادهای بینالمللی میسر میشود و معنا
سرمایهداری تکیه داده به قدرتهای
ِ
مییابد.

کنوانسیون لیبلها
امتداد این منع تجاریسازی عناصر حیاتی،
در
ِ
صنایع قدرتمند و متعهد به
کشورهایی که دارای
ِ
پایداری زیستیاند ،با صنایعی چون بستهبندی ایمن
با لیبلهای قابل بازیافت و چرخشی ،میتوانند نسبت
به نوسازی تئوریهایی مانند «خیر مشترک بشریت»،
پیشگام شده و یک عامل جدید محرک برای وجدان
جمعی شوند و چه بسا با تشکیل کنواسیون لیبلها ،بر
ظرفیت بازسازی زمین و ثبات آب ،هوا و ذخیرههای
غذایی بیفزایند .کنوانسیونی شبیه کنواسیون تغییرات
آب و هوایی کانکون یا تنوعزیستی ناگویا ،که میتواند
آ گاهیبخشی از حیث پارادایمهای جدید اثربخشی
بینالمللی دولتهای مترقی را الزمهی سیاست خارجی
آنها کند ،در نقطهی مقابل سوسیالیسم و سرمایهداری
قرار بگیرد و چه بسا مبدع نظریهی جدیدی چون « رفتار
لیبلها» شود.

بیابانهای فردا
مضاف بر آن ،منع تجاریسازی عناصر ضروری برای تولید و بقاء منابعی چون آب،
انرژی ،غذا و صنایع وابسته به آنها ،باید تحت کنترل جمعی و در قالب یک اجماع
کار
جهانی الزام شده بر حفظ منابع انجام شود و این به معنای پایاندادن به ِ
تککشتیهای به اصطالح جنگلساز «بیابانهای فرداست» .بهویژه پایانبخشی
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پای غازهای طالیی شکست
فیلیپ ووئت ،رئیس انجمن جهانی تولیدکننداگن لیبل
در ما ههـای اولیـه همهگیـری در سـال  ،2020صنعـت لیبـل ترومـای حاصـل از اسـترس
مـازاد تقاضـا (مـواد غذایـی ،محصـوالت مراقبـت شـخصی و پزشـکی) ،همـراه بـا اختلال در
تأمیـن مـواد خـام و در دسـترس بـودن نیـروی کار را در حالـی پشـت سـر گذاشـت کـه بسـیاری
فاتحـهی ایـن صنعـت را خواندنـد و حتـی بـا ادامـهدار شـدن پاندمـی ،تئوریسـینها اعلام
کردنـد پـای «غازهـای طالیـی» شکسـت و سـرمایهگذاریها و اسـتراتژیهای توسـعهای در
یهـای دورهی «قوهـای سـیاه» هیـچگاه تبدیـل بـه فرصـت
ایـن صنعـت بـه خاطـر نابرابر 
نخواهنـد شـد .بمانـد کـه برخـی رشـد  7درصـدی صنعـت لیبـل که ناشـی از رشـد تقاضـا برای
لهـا در سـال  2021اسـت را بـه مثابـه یافتـن «المـاس کولینان» در معدن پریمیر دانسـتند
لیب 
یشـد تـا ارزشـی کـه خلـق میکنـد را بـازار جهانـی ببینـد.
کـه فقـط بایـد تـراش داده م 
شـش ماه پیش هم زمانی که آمار بازار جهانی لیبل و محصوالت وابسـته بدان منتشـر شـد،
جهـان اجم ِـاع بـاور یافـت کـه پایـان همهگیـری نزدیـک اسـت و مشـکالت زنجیـره تأمیـن کـه
در نیمـه دوم سـال  2021بـه اوج خـود رسـیده بـود ،بـه عنوان یک پدیـدهی موقتی با تعدیل
شـوک حاصـل از پاندمـی ،بـه سـرعت رفـع خواهد شـد .حتی بانک مرکـزی اروپا تأییـد کرد که
تـورم صعـودی از بیـن خواهـد رفـت ،صنعـت لیبـل یک سـفر ماجراجویانه را بـا کمک آخرین
پیشـرفتهای فنـاوری شـروع خواهـد کـرد و از ورای جبـران ضـرر  ۱۰تریلیـوندالری کرونـا بـه
یهـا فقـط دلگرمکننـده بودنـد و
اقتصـاد جهـان ،جانـی تـازه میگیـرد؛ امـا حیـف کـه پیشبین 
اینگونه نشـد.
اکنـون هـم دسـت کمـی از سـال قبـل خـود نـدارد و حتـی شـرایط در آن بدتـر شـده اسـت.
یمـدت کارخان ههـای کاغـذ « »UPMفنالنـد ،ابعـاد خاصـی از کمبودهـا
بهـای طوالن 
اعتصا 
در صنعـت چـاپ و لیبـل را بـه مشـکالت زنجیـرهی تأمیـن کـه اقتصـاد جهانـی از قبـل بـا آن
مواجـه بـود اضافـه کـرد و نابرابـری که اندیشـه متعـارض با دوگانه «رشـد ـ برابری» اسـت و آثار
کارکـردی مخربـی در ُبـرش درآمـدی دارد ،رکـود و زیان اقتصادی قابل توجهی را بر جامعهی
صنعتی چاپ و بستهبندی تحمیل کرد .حتی احتمال آن داده شد که زیان تولید ناخالص
داخلی در ایاالت متحده تا سال  2045در پی این نابرابریها و اختالل شدید در روند تولید
و آمـوزش بـه  173میلیـارد دالر در سـال برسـد و بـا حملـه بـه اوکرایـن ،هرگونـه چشـماندازی

ً
ـریع وضعیـت از بیـن بـرود .اتفاقـی کـه اینـک عمال بحرانزا شـده اسـت.
بـرای بهبـود س ِ
درگیـری روسـیه و اوکرایـن؛ رکـود تورمـی در کنـار آشـفتگی بازارهـای مالـی و انـرژی را به همراه
داشـت و چـه بسـا میتوانـد تـا پایـان سـال جـاری رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی اتحادیـه اروپـا
را بـه صفـر برسـاند یـا حتـی منفـی کنـد .روسـیه سـومین تولیدکننـدهی نفـت جهـان و دومین
تولیدکننـده گاز طبیعـی دنیاسـت .در میـان پنـج تولیدکننـده برتـر فـوالد و آلومینیـوم جهـان
ً
ـدم جهـان ،تقریبـا  20درصـد از تجـارت
جایـگاه دارد و بـه عنـوان بزرگتریـن صادرکننـده گن ِ
جهانـی را از ِآن خـود کـرده اسـت .از طرفـی ،اوکرایـن بـه ترتیـب ،ششـمین ،هفتمیـن و اولیـن
تولیدکننـدهی کلیـدی ذرت ،گنـدم وآفتابگـردان اسـت و نقـش بسـزایی در صنایـع غذایـی
جهـان دارد .از ایـنرو بـا درگیـری بیـن ایـن دو کشـور ،طـی رونـدی قابـل پیشبنـی ،اغلـب
بازارهـای مالـی در سراسـر جهـان اکنـون بـه شـدت سـقوط کـرده و قیمـت نفـت ،گاز طبیعـی،
فلـزات و کاالهـای غذایـی همچنـان رو بـه افزایـش اسـت .کمااینکـه قیمـت بـاالی کاالهـا کـه
ً
قبلا بهعنـوان یـک عامـل مختلکننـدهی بالقـوه شناسـایی شـده بـود ،تـورم بـاال در طوالنـی
مـدت را تشـدید کـرده اسـت .خطـوط هوایـی و شـرکتهای حمـل و نقـل از قیمـت سـوخت
تهـای فزاینـدهی گاز
نتـر شـده اسـت .قیم 
بـاال آسـیب دیدهانـد .خـوراک پتروشـیمیها گرا 
طبیعی بر صنعت کشاورزی و مواد غذایی تأثیر منفی گذاشته و در این بین آلمان ،ایتالیا و
برخی از کشـورهای منطقه اروپای مرکزی و شـرقی به علت وابسـتگی بیشـتر به گاز طبیعی
روسـیه ،ضررهای مضاعفتری را متحمل شـدهاند؛ و در بیانی سـاده؛ بسـیاری از صنایع که
صنعـت چـاپ ،لیبـل و بسـتهبندی از آن مسـتثنی نیسـتند و چـه بسـا بیشـتر آسـیب دیدنـد،
یسـابقه از کمبـود قطعـات ،موادخـام ،مـواد مصرفـی ،کمبـود نیـروی
یـک «طوفـان کام ِـل» ب 
تهـا
شهـای جانشـینی روبا 
کار ماهـر و منعطـف بـا تحـوالت دیجیتالـی؛ ادغـام سـریع و چال 
نهـا بـا وجـود تدویـن قوانیـن ،مقـررات و دسـتورالعملهای
را تجربـه کردهانـد و بسـیاری از آ 
ً
یشـوند؛ بـه
صنعتـی بـرای پیشـبرد وگـذار از اقتصـاد دایـرهای ،کاملا ورشکسـته محسـوب م 
نحـوی کـه حـاال ،تنهـا زمـان اسـت کـه مشـخص میکنـد ،صنعـت لیبـل و بسـتهبندی ،چـه
کهـای نـوآوری در بخشهایی مانند پایـداری ،بازیافت،
آینـدهای خواهـد داشـت و آیـا محر 
یسـازی ،مدیریت زنجیره تأمین ،تسـهیل جریان اطالعات ،توسـعهی
اتوماسـیون ،دیجیتال 
یهـای بیـن صنعتـی میتوانـد بـه بهبـود شـرایط کمـک کنـد یـا بایـد منتظـر
آمـوزش و همکار 
روزهـای سـختتری بـود.

