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بسته بندى و گلوگاه هاى رقابتى

هدف استراتژى برند کاله، ایجاد ارزش است. این برند دستور کار را با کیفیت محصول در کنار 

بسته بندى همراه با نوآورى تعیین کرده است. در DNA کاله است که متعهد به کیفیت باشد 

و محصوالتش هر کدام به گونه اى هر روز بر این تعهد بیفزایند. ماست بوفالو کاله، یکى از آن 

محصوالت است. ظرف و لیبلى که ماست بوفالو کاله را تزئین کرده بر پتانسیل کیفیت کلى 

این محصول افزوده و آن را در سبد مصرف فراورده هاى لبنى غیرایرانى ها جاى داده است.   



 

 

  
 

 

 

سید رضا حسینی 
 کارشناس اقتصادی

سرمقاله

توصیه پذیرى دولت؛ جبران شکست  ها

         سال هاست تولید کنندگان و صنعت گران با مشکالت فراوانى روبه رو هستند. به اندازه  همه ى
  این سال هاى سخت هم، براى رفع موانع از دولتى به دولِت دیگر وعده داده شده است؛ اما نه تنها اتفاق 
روبه بهبودى رخ نداده که بسیارى از گردونه ى تولید خارج شده اند. اکنون تولید و در ِشمایى کلى، 
اقتصاد کشور به هیچ وجه دیگر تاب و تواِن، آزمون و خطاى سیاست گذران و راهبران اقتصادى را ندارد. 
از لحاظ بسیارى از متغیرهاى اقتصادى، تولید، صنعت و تجارت، در شرایط بغرنجى قرار گرفته و تکرار 
اشتباهات قبلى، نتیجه اى جز به بیراهه رفتن و رکود روبه سقوط تولید نخواهد داشت. نیم نگاهى به 
توپولوژى تولید و تجارت، نشان مى دهد وقتى تورم طى 12ماه به بیش از 43درصد و رشد اقتصادى 
طى سه دهه عمًال به صفر درصد مى رسد، پس با ریسک پذیرى پایین، مصلحت اندیشى بیش از حد، 
گره زدن مسائل به یکدیگر، استفاده از نیروهاى ناکارآمد یا کم کارآمد و درگیر شدن در چرخه تمام
 نشدنى انتصابات، نمى توان معجزه کرد. شاید تیک گذارى اولویتى و نوشتن راهکارها بر روى کاغذ و 
سند هاى سیاستى، حاکى از شناخت نسبى از حال و روز اقتصاد، تولید کننده، سرمایه گذار و کارگر باشد 

و تنها 30 درصد از موفقیت را بتوان براى آن پیش بینى کرد اما قطعاً، عملى و گره گشا نیست. 
ساختار بوروکراسى ادارى، مشکالت تحریم، شرایط کرونا و پساکرونا در کنار تورم لجام گسیخته و 
رشد اقتصادى پایین، به شدت در بهره ورى اقتصاد فعلى تاثیرگذار است. ضمن اینکه استفاده نکردن از 
فرصت هاى موجود، عدم مدیریت مناسب در بازارها و ایجاد بى اعتمادى، همه و همه، مسائلى هستند 
که جداى از تمامى شکست هاى قبلى، دوشادوش راهبران و کارگزاران اقتصادى کنونى باقى خواهند 
ماند؛ مگر آن که دولت و تیم اقتصادى او، بپذیرد حداقل در بخش تولید و صنعت به برنامه ى دقیِق بخش 

به بخش و صنعت به صنعت و یک گفتگوى ملى نیاز دارد. 
دولت نیاز دارد، تیم اقتصادى خود، نمایندگان بخش خصوصى، متخصصاِن صنعت، مشاوران مدیریت، 
بانکداران، نمایندگان جامعه کارگرى و...  را گرد هم بیاورید و در مورد اینکه باید از کدام بخش و چگونه 
حمایت شود، به بحث و گفت وگو بنشیند. الزم است، این تفکر سیاه و سفید درباره تولید، بازار، صنعت 
و دولت کنار گذاشته شود تا اگر دولت نمى تواند به تنهایى مشکالت و فرصت ها را درست تشخیص 
دهد و حمایت هاى برنامه اى، مالى و تولیدى اش شایسته باشد، گفتگو و همکارى او با جامعه صنعتى و 
تولیدى، آن را در دام مداخله ى بى هدف، دوگانگى و تقابل دولت در برابر صنعت یا دولت در برابر بخش 
خصوصى نیندازد. اقدامات بسیارى وجود دارد که دولت مى تواند در قالب تعامل و همفکرى، با انجام 
آن ها، روح تازه اى به تولید ببخشد. براى نمونه در صنعت چاپ و بسته بندى، مى تواند با برنامه ریزى و 
اعمال سیاست هاى صنعتى، از طریق اعطاى وام هاى ارزان و زودبازده و تخفیف هاى مالیاتى، فشار 

دولت نیاز دارد
تفکر سیاه و سفید درباره 
تولید، بازار و صنعت را 
کنار بگذارد و با تعامل 
شکست هاى قبلى 
را جبران کند

اقتصادى وارده بر تولید و تولید کننده را کم کند. 
با حمایت هاى بیمه اى، کاهش هزینه هاى تأمین 
مواد اولیه، کنترل تعرفه ى گمرکى و کنترل بازار 
واردات، ریسک هاى پیش بینى نشده فراروى تولید 
واسطه ى  به  یا  را پوشش دهد  و سرمایه گذارى 
حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین آالت 
و تجهیزات و... به بهبود هایى جزیى اما اثربخش 

برسد. 
دولت  که  کارهایى  مهم ترین  از  دیگر  یکى 
سیزدهم مى تواند براى بازگرداندن ثبات به این 
صنعت انجام دهد، حذف قوانین مانع زاى تولید و 

مداخله هاى دولتى است.
واسپارى مسؤولیت ها و تصدى گرى ها به فعاالن ، 
این  خصوصى  سرمایه گذاران  و  تولیدکنندگان 
صنعت، الفباى حمایت از آن هاست. با شناختى 
حوزه هاى  از  صنعت  این  فعال  جامعه ى  که 
و  چالش ها  از  بسیارى  دارد،  خود  فعالیت 
مشکالت خود را آسان تر برطرف خواهد کرد. از 
اقتصادى جدید مى خواهد عیار  تیم  اگر  این رو، 
خود را در بزنگاه ها و گلوگاه هاى مختلف بسنجد، 
ارزى،  پولى،  اصالحات  بر  را  تمرکزش  مى تواند 
تجارى، بودجه اى، مالیاتى و... بگذارد و مأموریتش 
را، حمایت از صنعت و تولید از پرتو همراهى و 
همفکرى بداند. توصیه پذیرى دولت سیزدهم و 
تیم اقتصادى اش، بى شک تنها چیزى است که 
پشیمانى در پى نخواهد داشت و چه بسا، سدى 

در برابر بسیارى از نباید هاى شکست ساز باشد.



 
 

 

  

 
  

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

   

لیبل هاى  چرخشى وگفتمان اکولوژیکى
 (How2Recycle)بازگردانى گفت و گوى ریک لینگل با کلى  کرامر رهبر

(GreenBlue )  یک سازمان مستقل غیر انتفاعى زیست محیطى، متمرکز بر مصرف پایدار و مدافع 
اقتصاد پایاست. این سازمان، در حاِل توسعه ى ابزارهاى به اشتراك گذارى اطالعات است تا به 
تولیدکنندگان کمک کند در سراسر زنجیره ى ارزش محصول با یکدیگر تعامل داشته باشند. 
هدف نهایى این سازمان، اتخاذ تصمیم  هاى آگاهانه  درباره نوع مواد کاربردى طى فرآیند تولید 
یک محصول و مأموریت آن، ایجاد یک سیستم تجارى انعطاف پذیر بر اساس اصول مدیریت و 
بخش هاى  از  یکى   ،( How2Recycle Label)لیبل زنى استاندارد  سیستم  است.  منابع  پایدارى 
(GreenBlue ) است که دستورالعمل بازیافت محصول را در قالب لیبل بر روى بسته محصوالت و به 
صورت دقیق و واضح براى مصرف کنندگان توضیح مى دهد. این اطالعات که بر اساس راهنماى 
سبز تدوین شده اند، ادعاى قابل بازیافت بودن یک محصول را تأئید مى کنند. ریک لینگل ، 
روزنامه نگار تخصصى صنعت بسته بندى و سردبیر (Packaging Digest ) و( PlasticsToday )، مى گوید 
کلى کرامر،  رهبر (How2Recycle) ، همیشه اعتقاد دارد این سیستم مبین همبستگى تعداد زیادى 
از برند هاى آینده نگرى است که اعالم کرده اند بسته بندى آن ها قابلیت بازیافت خواهد داشت و 
با کمک لیبِل حاوى داده هاى جامع بر روى بسته بندى هاى هوشمند، به مصرف کننده قدرت 
انتخاب درست و مبتنى بر پایدارى زیست محیطى را مى دهند. کرامر به لینگل، درباره اینکه  
چگونه  این اعتقاد به قدرت و اقتصاد چرخشى منجر مى شود، در این گفتگو به خوبى توضیح 

داده است.

ریک لینگل : شما را به عنوان « رهبر بسته بندى هاى قابل بازیافت» مى شناسند؛ 
شاید بسیارى از خوانندگان ما ندانند که قابلیت بازیافت واقعاً به چه معناست و 

چرا فعالیت هاى شما بر آن متمرکز شده است.  
کلى کرامر: بازیافت و اقتصاد چرخشى، دو مفهوم همبسته و وابسته به یکدیگر هستند، 
به شکلى که هیچ یک از آن ها را نمى توان مستقل از دیگرى مورد مطالعه ى جامع قرار داد 
یا به چالش کشید. توسعه پایدار در گرو تحقق اقتصاد چرخشى و این نوع از اقتصاد، 
مبتنى بر بازیافت است. بازیافت به معنى استفاده از مواِد مصرف شده، براى تولید و ساخت 
مجدد همان کاال یا کاالى قابل استفاده دیگرى، مولفه اى کلیدى در مدیریت ضایعات و 
گامى حیاتى براى حفاظت از منابع طبیعى، محیط زیست و اقتصاد سبز در مسیر توسعه ى 
پایدار است. این مفهوم با (Reuse) فرق زیادى دارد. استفاده ى مجدد یا  (Reuse)؛ استفاده ى 
دوباره از یک وسیله، به جاى دور انداختن آن است و مى تواند به طور مستقیم حجم خالص 
زباله هاى جامد را تا حدودى کاهش دهد؛ در حالى که با بازیافت  (Recycling) امکان تبدیل 
مواد زباله به مواد و اشیاء جدید فراهم مى شود و فرآیند آن کامًال پیچیده است؛ چون 

بعضى از مواد قابلیت بازیافت دارند و بعضى دیگر این قابلیت را ندارند. 
هر روز میلیون ها محصول و کاالى مختلف در بسته بندى هاى گوناگون در سراسر دنیا جا
 به  جا مى شوند. این بسته بندى ها پس از باز شدن روانه ى سطل زباله مى شوند اما بیشتر 
مواد تشکیل  دهنده ى آنها قابل بازیابى نیستند و به آن ها غیر قابل بازیافت گفته مى شود. 
به همین دلیل،  «قابلیت بازیافت» همیشه مفهومى کامًال سیاه یا کامًال سفید نیست  و به 

عنوان یک سیستم اغلب ناپایدار ، هنوز مشکالت بزرگى دارد که باید حل شوند. 
ریک لینگل :  ولى با این حال باید راهى براى شناخت باشد؛ چطور بفهمیم کدام 

بسته بندى قابل بازیافت است؟
کلى کرامر: پاسخ این سوال، پیچیده تر از آن است که به نظر مى آید. برخى به اشتباه 
تصور مى کنند اگر حلقه موبیوس بر روى بسته بندى درج شده باشد پس قابل بازیافت 
 (Recycling) است؛ یا حتى بسیارى از مردم فکر مى کنند با تفکیک زباله ها از هم، فرآیند
را آغاز کرده اند؛ در حالى که این گونه نیست. یک بسته بندى به طور بالقوه قابلیت بازیافت 
ندارد مگر اینکه قابل جمع آورى ، مرتب سازى ، پردازش مجدد و در نهایت استفاده مجدد 
در تولید اقالم دیگر به صورت یک زنجیره ى به هم پیوسته باشد. از این رو، اگر یک بسته 

را بتوان صرفاً مرتب و از سایر بسته بندى ها جدا کرد یا اینکه مواد یک بسته بندى 
را بشود به صورت فنى پردازش مجدد کرد، لزوماً بازیافتى صورت نگرفته است. 
همان گونه که امکان دارد یک بسته بندى قابِل بازیافت، به دلیل دستکارى هاى 
عمدى یا سهوى، امکان ورود به فرآیند بازیافت را از دست بدهد. در حال 
حاضر، بسته بندى هاى فراوانى در بازار وجود دارد که قابل بازیافت هستند ، اما 
تولید کننده، طرِح بسته بندى را به گونه اى تغییر داده که غیر قابل بازیافت 
شود. مثًال، شرکتى یک بطرى پالستیکى قابل بازیافت را تولید کرده ولى با 
این برداشت که بر زیبایى بطرى خواهد افزود، جزء یا عناصرى را به آن اضافه 
کرده که امکان مرتب سازى یا پردازش مجدد را از آن مى گیرد و این گونه 
بطرى عمًال غیرقابل بازیافت مى شود. به همین خاطر، به طرز شگفت آور و 
تأسف بارى، سناریوهاى متعددى وجود دارد که مانع مى شود تا افراد معمولى 

تشخیص دهند چه چیزى قابل بازیافت است و چه چیزى نیست.
 (How2Recycle)این همان دلیلى است که ائتالف بسته بندى پایدار، لیبل هاى 
را ساخت تا هم تولیدکنندگان بتوانند بى واسطه با استفاده از داده هاى معتبر 
علمى ، نشان دهند که بسته بندى آنها قابل بازیافت هست یا نه و هم وقتى 
مصرف کننده لیبل (How2Recycle) را روى بسته بندى مى بیند ، به آسانى 
تشخیص دهد بسته بندى محصولى که خریده، قابلیت بازیافت دارد یا در زمره ى 

بسته بندى هاى غیرقابل بازیافت است. 
ریک لینگل : با این توصیف، پس لیبل (How2Recycle) فقط براى 

محصوالتى خاص کاربرد ندارد؛ درست است؟ 
کلى کرامر: بله.  (How2Recycle) را مى توان روى هر محصولى ، از هر 
جنس، ماده و قالبى درج کرد یا چسباند. این لیبل حتى به شما مى گوید 
بسته بندى خود را چگونه متناسب با سیستم بازیافت موجود طراحى کنید یا 
نوع بسته بندى خود را تغییر دهید. در حقیقت هر تولیدکننده یا برندى مى تواند 
دستورالعمل هاى بازیافت محصول را در قالب این  لیبل مندرج بر روى بسته ى 
محصوالت خود و به صورت دقیق و واضح براى مصرف کنندگان توضیح  دهد 
که این اطالعات بر اساس راهنماى سبز تدوین شده اند و ادعاى قابل بازیافت
  بودن محصول را تأئید مى کنند. به همین دلیل،  (How2Recycle)، تا سال 
2020 ، به اعضاى خود ، بیش از 100 هزار توصیه ى طراحى داده تا بسته بندى 
آن ها قابل بازیافت باشد و با قابلیت تعریف و تفسیر بازیافت براى بیش از 
225 محصول در هر روز، به تولیدکنندگان از طریق لیبلى قابل ِ اطمینان ، 
پذیرفته شده و هماهنگ با استاندادهاى بین المللى، قدرت رقابت بیشترى در 

راستاى اقتصاد چرخشى و سبز داده شود.
ریک لینگل : در کدام صنایع موفق تر بوده اید؟

کلى کرامر: صنعت غذا و نوشیدنى، بیشترین درخواست و مصرف را براى 
مراقبت  محصوالِت  است.  صدر  در  همچنان  و  داشته   (How2Recycle)
شخصى، آرایشى و دارویى نیز بعد از صنعت غذا، بیشترین استقبال را داشته اند و 
با پیوستن شرکت (Beautycounter) که 150 محصول با بیش از 65 هزار 
مشاور مستقل و خرده فروش دارد و (Johnson & Johnson )،   که بزرگترین و 
گسترده ترین شرکت بهداشت و سالمت جهان است، یک چرخه ى رو به رشدى 

،︡﹠︐︧﹨ ︣﹍︡﹊ ﹤ ︋︀ز︀﹁️ و ا﹇︐︭︀د ︪︣︠﹩،  ﹨﹞︊︧︐﹥ و وا︋︧︐﹥︋ 
︣ار داد ︀﹜︺﹥ ی ︗︀﹝︹ ﹇ ︀ را ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹝︧︐﹆﹏ از د﹍︣ی ﹝﹢رد ﹝︴ ﹊﹙﹩ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹉ از آن ﹨  ︫﹤  ︋

IML

٤ شماره دوم| دوره جدید| آبان ماه١٤٠٠ IML رســانه تخصصی صنعت 

را نیز در این رسته شغلى به دست آورده ایم. صنایع پوشاك، فست فود ها، قطعات الکترونیکى و 
اسباب بازى نیز در رده هاى بعدى  موفقیت هاى ما قرار گرفته اند. البته توضیح بدهم که به طرز عجیبى، 
در  و  است  یافته  افزایش  برند هاى کوچک تر  و  استارتاپ ها  میان  در   (How2Recycle) به عالقه 

مجموع، منتظر تحوالت بزرگى هستیم.
ریک لینگل : در دنیایى انبوه از ادعاهاى زیست محیطِى اغلب مبهم یا دشوار ، برچسب هاى 
براى خرید یک  راهنماى دقیق و ساده اى  ایجاد مى کنند که  اکولوژیکى، زمانى تحول 
محصول زیست محیطى باشند و باعث بهبود اقتصاد چرخه اى شوند. وقتى مى گویید منتظر 
تحوالت بزرگى هستید، منظورتان  ضمن کمک به افزایش آگاهى، توسعه ى بسته بندى  و لیبل هاى 

چرخشى است؟
  کلى کرامر: (How2Recycle label) به عنوان بخشى از فعالیت هاى (GreenBlue ) ،از همان ابتدا 
به نحوى تعریف و اجرا شد که بتواند بر مبناى تفکر سیستمى متمرکز، باعث بهبود بازیافت چرخشى، 
اصالح رفتار مصرف کننده و هدایت صنعت بسته بندى و لیبل به سمت طراحى هاى پایدار و سبز شود. 
در واقع، هدف ما از ابتدا این بود که با وجود تنش هاى اکولوژیکى، از اثرات مخرب زیست محیطى کم 
کنیم، بستر و توانمندى الزم براى مبارزه با تغییرات آب و هوایى را به وجود آوریم و در نهایت مولفه اى 
برنامه  درصدى   600 رشد  که  باشیم؛  پایدار  بسته بندى  و  دایره اى  اقتصاد  در  اثرگذار 
(How2Recycle) از سال 2016 تا کنون و قابلیت تعریف وطراحى بازیافت چرخشى براى بیش از 
225 محصول در هر روز با هدف توسعه ى بسته بندى هاى بازیافت پذیرتر مى تواند گواهى بر اهداف و 

انتظاراِت ائتالف بسته بندى پایدار باشد و منظورمان از تحوالت بزرگ را واضح تر بازگو کند.
ریک لینگل :  (Greenwashing)،  همیشه دغدغه سازمان هاى غیرانتفاعى بوده که تالش 
کرده اند، پروتکل هاى زیست محیطى واقعى را براى تعیین میزان سبز بودن یک محصول یا 
کسب و کار تعیین کنند و توسعه دهند، شما براى سبز شویى هاى روبه گسترش چه  کرده اید؟ 

آینده پژوهى(How2Recycle) آن را مانع مى بینید یا مزیت؟
  کلى کرامر: فعالیت هاى تخریبى زیست محیطى در کنار سایر عواملى چون تغییرات آب و هوایى، 
برخى از شرکت ها و تولیدکنندگان در سراسر دنیا را واداشت تا اقداماتى را در جهت «سبز» نشان
 دادن خود و محصوالت شان انجام دهند. قصد واقعى آن ها، پاك و دوستدار محیط زیست نشان دادن 
برند شان  بود تا به این طریق مشتریان خود را که نسبت به این مسائل حساس هستند، حفظ کنند. 
اما نکته ظریفى که در بازاریابى سبز وجود دارد این است که معموالً به منظور فریفتن مشترى یا 
دادن پیام غلط به او استفاده مى شود و هنگامى رخ مى دهد که شرکتى براى «سبز» نشان دادن برند 
خود، پیام هاى زیست محیطى را در شرایطى به مصرف کننده منتقل مى کند که یا از اساس نادرست 

است یا تنها بخشى از واقعیت را بیان مى کند.
 برنامه (How2Recycle)  نیز زمانى شروع به کار کرد که عمًال لیبل هاى بازیافت پذیرى وجود 
نداشت یا  اگر هم بود، در معناى واقعى کلمه شستشوى سبز بود. در کنار آن هیچ سازمان بى طرفى 
هم وجود نداشت که داده هاى متفاوت و پراکنده درباره قابلیت بازیافت مواد و بسته بندى ها را ترکیب 
و تفسیر کند. کما اینکه هیچ ابزار ارتباطى بازیابى عملى براى صنعت بسته بندى نبود تا ثابت کند که 
برچسب  گذارى بسته بندى براى قابلیت بازیافت مطمئناً همه مشکالت ما در نحوه استفاده ، ارزش گذارى 
و مدیریت مواد و ضایعات را به صور کامل حل نمى کند اما بى شک شگفت انگیز خواهد بود. به همین 
دلیل ما همیشه مشکالت را در کنار توانمندى هایمان گذاشته ایم و اجازه مى دهیم عملکردمان به 
تمامى فعاالن، تولیدکنندگان، دوستداران محیط زیست، متخصصان اقتصاد چرخشى و مصرف کنندگان 
صنعت بسته بندى، لیبل و بازیافت توضیح دهد که با قابلیت (How2Recycle) کجاى اقتصاد و بازار 

هستند و کجا مى خواهند بروند.

 آسیه اسدپور/  مدیر ارتباطات راهبردى شرکت چاپ و بسته بندى آنیل پک  



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
  

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

  

ریک لینگل : شما را به عنوان « رهبر بسته بندى هاى قابل بازیافت» مى شناسند؛ 
شاید بسیارى از خوانندگان ما ندانند که قابلیت بازیافت واقعاً به چه معناست و 

چرا فعالیت هاى شما بر آن متمرکز شده است.  
کلى کرامر: بازیافت و اقتصاد چرخشى، دو مفهوم همبسته و وابسته به یکدیگر هستند، 
به شکلى که هیچ یک از آن ها را نمى توان مستقل از دیگرى مورد مطالعه ى جامع قرار داد 
یا به چالش کشید. توسعه پایدار در گرو تحقق اقتصاد چرخشى و این نوع از اقتصاد، 
مبتنى بر بازیافت است. بازیافت به معنى استفاده از مواِد مصرف شده، براى تولید و ساخت 
مجدد همان کاال یا کاالى قابل استفاده دیگرى، مولفه اى کلیدى در مدیریت ضایعات و 
گامى حیاتى براى حفاظت از منابع طبیعى، محیط زیست و اقتصاد سبز در مسیر توسعه ى 
پایدار است. این مفهوم با (Reuse) فرق زیادى دارد. استفاده ى مجدد یا  (Reuse)؛ استفاده ى 
دوباره از یک وسیله، به جاى دور انداختن آن است و مى تواند به طور مستقیم حجم خالص 
زباله هاى جامد را تا حدودى کاهش دهد؛ در حالى که با بازیافت  (Recycling) امکان تبدیل 
مواد زباله به مواد و اشیاء جدید فراهم مى شود و فرآیند آن کامًال پیچیده است؛ چون 

بعضى از مواد قابلیت بازیافت دارند و بعضى دیگر این قابلیت را ندارند. 
هر روز میلیون ها محصول و کاالى مختلف در بسته بندى هاى گوناگون در سراسر دنیا جا
 به  جا مى شوند. این بسته بندى ها پس از باز شدن روانه ى سطل زباله مى شوند اما بیشتر 
مواد تشکیل  دهنده ى آنها قابل بازیابى نیستند و به آن ها غیر قابل بازیافت گفته مى شود. 
به همین دلیل،  «قابلیت بازیافت» همیشه مفهومى کامًال سیاه یا کامًال سفید نیست  و به 

عنوان یک سیستم اغلب ناپایدار ، هنوز مشکالت بزرگى دارد که باید حل شوند. 
ریک لینگل :  ولى با این حال باید راهى براى شناخت باشد؛ چطور بفهمیم کدام 

بسته بندى قابل بازیافت است؟
کلى کرامر: پاسخ این سوال، پیچیده تر از آن است که به نظر مى آید. برخى به اشتباه 
تصور مى کنند اگر حلقه موبیوس بر روى بسته بندى درج شده باشد پس قابل بازیافت 
 (Recycling) است؛ یا حتى بسیارى از مردم فکر مى کنند با تفکیک زباله ها از هم، فرآیند
را آغاز کرده اند؛ در حالى که این گونه نیست. یک بسته بندى به طور بالقوه قابلیت بازیافت 
ندارد مگر اینکه قابل جمع آورى ، مرتب سازى ، پردازش مجدد و در نهایت استفاده مجدد 
در تولید اقالم دیگر به صورت یک زنجیره ى به هم پیوسته باشد. از این رو، اگر یک بسته 

را بتوان صرفاً مرتب و از سایر بسته بندى ها جدا کرد یا اینکه مواد یک بسته بندى 
را بشود به صورت فنى پردازش مجدد کرد، لزوماً بازیافتى صورت نگرفته است. 
همان گونه که امکان دارد یک بسته بندى قابِل بازیافت، به دلیل دستکارى هاى 
عمدى یا سهوى، امکان ورود به فرآیند بازیافت را از دست بدهد. در حال 
حاضر، بسته بندى هاى فراوانى در بازار وجود دارد که قابل بازیافت هستند ، اما 
تولید کننده، طرِح بسته بندى را به گونه اى تغییر داده که غیر قابل بازیافت 
شود. مثًال، شرکتى یک بطرى پالستیکى قابل بازیافت را تولید کرده ولى با 
این برداشت که بر زیبایى بطرى خواهد افزود، جزء یا عناصرى را به آن اضافه 
کرده که امکان مرتب سازى یا پردازش مجدد را از آن مى گیرد و این گونه 
بطرى عمًال غیرقابل بازیافت مى شود. به همین خاطر، به طرز شگفت آور و 
تأسف بارى، سناریوهاى متعددى وجود دارد که مانع مى شود تا افراد معمولى 

تشخیص دهند چه چیزى قابل بازیافت است و چه چیزى نیست.
 (How2Recycle)این همان دلیلى است که ائتالف بسته بندى پایدار، لیبل هاى 
را ساخت تا هم تولیدکنندگان بتوانند بى واسطه با استفاده از داده هاى معتبر 
علمى ، نشان دهند که بسته بندى آنها قابل بازیافت هست یا نه و هم وقتى 
مصرف کننده لیبل (How2Recycle) را روى بسته بندى مى بیند ، به آسانى 
تشخیص دهد بسته بندى محصولى که خریده، قابلیت بازیافت دارد یا در زمره ى 

بسته بندى هاى غیرقابل بازیافت است. 
ریک لینگل : با این توصیف، پس لیبل (How2Recycle) فقط براى 

محصوالتى خاص کاربرد ندارد؛ درست است؟ 
کلى کرامر: بله.  (How2Recycle) را مى توان روى هر محصولى ، از هر 
جنس، ماده و قالبى درج کرد یا چسباند. این لیبل حتى به شما مى گوید 
بسته بندى خود را چگونه متناسب با سیستم بازیافت موجود طراحى کنید یا 
نوع بسته بندى خود را تغییر دهید. در حقیقت هر تولیدکننده یا برندى مى تواند 
دستورالعمل هاى بازیافت محصول را در قالب این  لیبل مندرج بر روى بسته ى 
محصوالت خود و به صورت دقیق و واضح براى مصرف کنندگان توضیح  دهد 
که این اطالعات بر اساس راهنماى سبز تدوین شده اند و ادعاى قابل بازیافت
  بودن محصول را تأئید مى کنند. به همین دلیل،  (How2Recycle)، تا سال 
2020 ، به اعضاى خود ، بیش از 100 هزار توصیه ى طراحى داده تا بسته بندى 
آن ها قابل بازیافت باشد و با قابلیت تعریف و تفسیر بازیافت براى بیش از 
225 محصول در هر روز، به تولیدکنندگان از طریق لیبلى قابل ِ اطمینان ، 
پذیرفته شده و هماهنگ با استاندادهاى بین المللى، قدرت رقابت بیشترى در 

راستاى اقتصاد چرخشى و سبز داده شود.
ریک لینگل : در کدام صنایع موفق تر بوده اید؟

کلى کرامر: صنعت غذا و نوشیدنى، بیشترین درخواست و مصرف را براى 
مراقبت  محصوالِت  است.  صدر  در  همچنان  و  داشته   (How2Recycle)
شخصى، آرایشى و دارویى نیز بعد از صنعت غذا، بیشترین استقبال را داشته اند و 
با پیوستن شرکت (Beautycounter) که 150 محصول با بیش از 65 هزار 
مشاور مستقل و خرده فروش دارد و (Johnson & Johnson )،   که بزرگترین و 
گسترده ترین شرکت بهداشت و سالمت جهان است، یک چرخه ى رو به رشدى 

شماره دوم| دوره جدید| آبان ماه٥١٤٠٠ IML رســانه تخصصی صنعت 

را نیز در این رسته شغلى به دست آورده ایم. صنایع پوشاك، فست فود ها، قطعات الکترونیکى و 
اسباب بازى نیز در رده هاى بعدى  موفقیت هاى ما قرار گرفته اند. البته توضیح بدهم که به طرز عجیبى، 
در  و  است  یافته  افزایش  برند هاى کوچک تر  و  استارتاپ ها  میان  در   (How2Recycle) به عالقه 

مجموع، منتظر تحوالت بزرگى هستیم.
ریک لینگل : در دنیایى انبوه از ادعاهاى زیست محیطِى اغلب مبهم یا دشوار ، برچسب هاى 
براى خرید یک  راهنماى دقیق و ساده اى  ایجاد مى کنند که  اکولوژیکى، زمانى تحول 
محصول زیست محیطى باشند و باعث بهبود اقتصاد چرخه اى شوند. وقتى مى گویید منتظر 
تحوالت بزرگى هستید، منظورتان  ضمن کمک به افزایش آگاهى، توسعه ى بسته بندى  و لیبل هاى 

چرخشى است؟
  کلى کرامر: (How2Recycle label) به عنوان بخشى از فعالیت هاى (GreenBlue ) ،از همان ابتدا 
به نحوى تعریف و اجرا شد که بتواند بر مبناى تفکر سیستمى متمرکز، باعث بهبود بازیافت چرخشى، 
اصالح رفتار مصرف کننده و هدایت صنعت بسته بندى و لیبل به سمت طراحى هاى پایدار و سبز شود. 
در واقع، هدف ما از ابتدا این بود که با وجود تنش هاى اکولوژیکى، از اثرات مخرب زیست محیطى کم 
کنیم، بستر و توانمندى الزم براى مبارزه با تغییرات آب و هوایى را به وجود آوریم و در نهایت مولفه اى 
برنامه  درصدى   600 رشد  که  باشیم؛  پایدار  بسته بندى  و  دایره اى  اقتصاد  در  اثرگذار 
(How2Recycle) از سال 2016 تا کنون و قابلیت تعریف وطراحى بازیافت چرخشى براى بیش از 
225 محصول در هر روز با هدف توسعه ى بسته بندى هاى بازیافت پذیرتر مى تواند گواهى بر اهداف و 

انتظاراِت ائتالف بسته بندى پایدار باشد و منظورمان از تحوالت بزرگ را واضح تر بازگو کند.
ریک لینگل :  (Greenwashing)،  همیشه دغدغه سازمان هاى غیرانتفاعى بوده که تالش 
کرده اند، پروتکل هاى زیست محیطى واقعى را براى تعیین میزان سبز بودن یک محصول یا 
کسب و کار تعیین کنند و توسعه دهند، شما براى سبز شویى هاى روبه گسترش چه  کرده اید؟ 

آینده پژوهى(How2Recycle) آن را مانع مى بینید یا مزیت؟
  کلى کرامر: فعالیت هاى تخریبى زیست محیطى در کنار سایر عواملى چون تغییرات آب و هوایى، 
برخى از شرکت ها و تولیدکنندگان در سراسر دنیا را واداشت تا اقداماتى را در جهت «سبز» نشان
 دادن خود و محصوالت شان انجام دهند. قصد واقعى آن ها، پاك و دوستدار محیط زیست نشان دادن 
برند شان  بود تا به این طریق مشتریان خود را که نسبت به این مسائل حساس هستند، حفظ کنند. 
اما نکته ظریفى که در بازاریابى سبز وجود دارد این است که معموالً به منظور فریفتن مشترى یا 
دادن پیام غلط به او استفاده مى شود و هنگامى رخ مى دهد که شرکتى براى «سبز» نشان دادن برند 
خود، پیام هاى زیست محیطى را در شرایطى به مصرف کننده منتقل مى کند که یا از اساس نادرست 

است یا تنها بخشى از واقعیت را بیان مى کند.
 برنامه (How2Recycle)  نیز زمانى شروع به کار کرد که عمًال لیبل هاى بازیافت پذیرى وجود 
نداشت یا  اگر هم بود، در معناى واقعى کلمه شستشوى سبز بود. در کنار آن هیچ سازمان بى طرفى 
هم وجود نداشت که داده هاى متفاوت و پراکنده درباره قابلیت بازیافت مواد و بسته بندى ها را ترکیب 
و تفسیر کند. کما اینکه هیچ ابزار ارتباطى بازیابى عملى براى صنعت بسته بندى نبود تا ثابت کند که 
برچسب  گذارى بسته بندى براى قابلیت بازیافت مطمئناً همه مشکالت ما در نحوه استفاده ، ارزش گذارى 
و مدیریت مواد و ضایعات را به صور کامل حل نمى کند اما بى شک شگفت انگیز خواهد بود. به همین 
دلیل ما همیشه مشکالت را در کنار توانمندى هایمان گذاشته ایم و اجازه مى دهیم عملکردمان به 
تمامى فعاالن، تولیدکنندگان، دوستداران محیط زیست، متخصصان اقتصاد چرخشى و مصرف کنندگان 
صنعت بسته بندى، لیبل و بازیافت توضیح دهد که با قابلیت (How2Recycle) کجاى اقتصاد و بازار 

هستند و کجا مى خواهند بروند.
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مثبت شدن تست دوپینگ شما تقصیر ماست

کاربرد محصول 

ماست بوفالو کاله، محصولى فوق العاده از گروه لبنیات کاله با طعمى عالى و به یاد ماندنى است

معیارهاى کارکردى 
رنگ و ظرف محصول چشمگیر و مناسب است.

ظرف محصول به سرعت قابل شناسایى است.
طراحى ظرف تصویر ذهنى با ثباتى از محصول و برند ارائه مى دهد.
لیبل و نوع گرافیک آن شخصیت و هویت برند را متمایز مى کند. 

لیبل ظرف آن از نظر حقوقى قابل حفاظت است.
نوع ظرف، ارزش ماندگارى را به وضوح نشان مى دهد.

آنالیز محصول

ماندگارى

ظرف و لیبل، استاندارد باالى ایمنى غذایى و سالمت را دارد.  
انتخابى عالى براى محافظت از ارزش غذایى، رنگ ، عطر و طعم است.

ظرف قابل نگهدارى در دماى پایین است.
ظرف مستحکم، قابل وکیوم و لیبل آن قابل بازیافت است. 
ظرف سبک است و قابلیت حمل آسانى ایجاد کرده است. 

متکى بر فناورى، مهارت محورى و تخصص است
هیچ گونه محدودیتى در طرح، رنگ و بافت ندارد.

دوام و ماندگارى محصول را باال مى برد.
مقاومت باالیى در برابر عوامل فیزیکى و محیطى مخرب دارد.

منطبق با استانداردهاى زیست محیطى و محیط سبز پایدار است.
قدرت بازاریابى خاموش و وفادارسازى مصرف کننده به محصول را دارد.

باعث افزایش رقابت در بسته بندى با محوریت صادرات مى شود.
باعث کاهش چشمگیر کپى بردارى هاى غیر قانونى از طرح محصول مى شود.

طراحى

آن را به عنوان سس بر روى ساالد، استیک و سبزیجات بریزید.
روى کراکر، نان تست و ساندویچ هاى خود را با این ماست بپوشانید.

در بین تنقالت تان جایش دهید.
میان وعده سالمى را براى خودتان درست کنید.  

انتخاب گسترده و بى پایانى دارد.
ترکیبى از طرح ها  و مفاهیم را نشان مى دهد. 

رنگ ها شخصیت دارند. 
60 درصد از تصمیِم خرید را پوشش مى دهند.

مفهوم رنگ ها، جهانى است.
جایگاه یابى محصول را منعکس مى کند. 

 تجسم زیبایى

IML بررسى  ماست بوفالوکاله با بسته بندى

ارزش غذایى 
پتاسیم ، فسفر و ویتامین هاى  پروتئین ، کلسیم ،  از  باالیى  بوفالو، حاوى درصد  ماست 
حیاتى بدن چون B12 ، A ، D ، B1 است که باعث افزایش تراکم استخوان  و تسهیل 
سیستم گوارش مى شود و حامى سیستم ایمنى بدن است. از این محصول کاله مى توانید 
در رژیم هاى مختلف استفاده کنید. یک وعده غذایى کامل براى شما ورزشکاران است و 

با آن مى توانید کِل روز حس و حال تازگى را داشته باشید.

ویژگى هاى محصول
این ماست خوشمزه از شیر تازه بوفالو با 8 درصد چربى 

تهیه شده است.
داراى بافت صاف و ابریشمى است. 

چنگال  با  را  آن  مى گوییم  ما  که  است  غلیظ  قدرى  به 
بخورید و نامش را هم  حتى «ماست چنگالى» بگذارید.



 

 
 

  

 

لیبل ، تقاضا  نوِع  به جذابیت، گیرایى بسته بندى و  افزایش گرایش مصرف کنندگان 
براى صنعت (IML) را افزایش مى دهد و ارزش این نوع لیبل تا سال 2026 به 4/06 
جدیدترین  در   ،(TMR) شفافیت بازار  تحقیقات  مرکز  رسید.  خواهد  دالر  میلیارد 
گزارش تحقیقاتى تجارى خود، اعالم کرده است، در حالى که بررسى هاى ناظران 
لیبل هاى درون قالبى، متمرکز بر نرخ رشد ساالنه ى 4 تا 6 درصد  بازار از تجارت ِ 
برخى  در   (IML) رشد  مى دهد  نشان   و  گرفته  سبقت  پیش بینى ها  از  بازار  اما  بود، 
کشورها چون آمریکاى شمالى،  بهبود ساالنه ى 8/2 درصدى  را تجربه مى کند و تا 
پنج سال آینده، صنایع غذایى ، نوشیدنى ها و شوینده هاى خانگى، بزرگترین مصرف کنندگان 

(IML) جهان و صنایع لوازم خانگى پرچم دار آن خواهند بود. 
قالبى  در  درون  لیبل هاى  مى رسد  نظر  به  تحقیقاتى (TMR)،  اگر چه  تیِم  گزارش  به 
 Niche) به خود اختصاص داده و بازار را  از  حال حاضر بخِش کوچک و ویژه اى 
باال،  کاربردى  قابلیت  و  محیط زیست  با  دلیل  سازگارى  به  ولى  هستند،   ( Market

براى  سودآور  فرصتى  و  چرخشى  بازیافت  پایدار،  بازارهاى  براى  راهکار  بهترین 
بازار تجارى جهانى هستند.

بازار چاپ فلکسو در سال 2020، ارزشى معادل107/42 میلیون دالر داشت و تخمین زده  
مى شود با رشد2/44 درصدى تا سال 2026 به 124/61 میلیون دالر برسد. به گزارش اتحادیه 
فنى جهانى فلکسوگرافیک، فرآیند چاپى فلکسو یکى از پرسودترین و داراى باالترین نرخ 
ـ   پاسیفیک،  آینده،  حوزه آسیا  تا 5 سال  و  است  فرآیندهاى چاپى  تمام  میان  در  رشد 
بزرگترین منطقه کاربرد فلکسو و برخوردار از باالترین اندازه رشد این فرآیند چاپ مى شود. 
تیم تحقیقاتى این اتحادیه اضافه کرده است، البته سهم این بازار متناسب با جغرافیا، نوع مواد 
قابل  تغییرات  فناورى چاپ،  و  نوع جوهر  قالب گیرى،  لیبل ها، روش هاى  کاربردى در 
توجهى خواهد داشت به نحوى که گزارش هاى ( Fior Markets )، شرکت اطالعاتى پیشرو در 
 (IML) بازار جهانى، نشان داده است، اروپا با 43 درصد سهم در بازار 2020 بر بازار جهانى
تسلط داشت و متعاقباً بازار چاپ فلکسو نیز در آن پرسود بود ولى با تغییر سیاست هایى که بر 
عملکرد بازار (IML) اثرگذاشته،  پیش بینى مى شود حتى اگر اروپا با دارا بودن 29 درصد از 
سهم فروش ماشین آالت و خدمات چاپ فلکسو تا سال 2026 ، بزرگترین صادر کننده 
تجهیزات در جهان باشد، اما آسیا تا آن زمان بیشترین سرعت رشد را تجربه کند و به 

بزرگترین منطقه برخوردار از فلکسو تبدیل شود.  

 ( RFID ) لیبل هاى کاغذى هوشمند  ارائه دهنده  اولین  به   (Avery Dennison)اورى دنیسون
ساله  چندین  تحقیقات  دنبال  به  پیشرفت  این  شد.  تبدیل   (How2Recycle) نشانگر داراى 
در(  Avery Dennison Smartrac) براى توسعه ى ترکیبى منحصر به فرد از مواد در لیبل ها به 
دست آمد تا برچسب هاى( RFID )  قابلیت بازیافت پیدا کنند و بتوان آن ها را به سایر مواد 
کاغذى تبدیل کرد.تایلر چفو، مدیر پایدارى جهانى (  Avery Dennison Smartrac) در این باره 
گفت: این شناخت به دنبال چندین سال پژوهش براى توسعه مواد و طراحى مناسب به دست 
آمده تا این اطمینان ایجاد شود که لیبل هاى ما به راحتى بازیافت مى شوند. به همین خاطر یک 
افتخار بزرگ براى اورى دنیسون است تا اولین ارائه  دهنده لیبل هاى هوشمندى باشد  که  نیازهاى 
دقیق (How2Recycle) را برآورده مى کند و امکان دریافت تأییدیه از دیگر سازمان هاى مشابه 
در سطح جهان را میسر مى سازد. هال هیکیتا، مدیر خط تولید (  Avery Dennison Smartrac) نیز 
 Avery Dennison's Sustainable) در همین  ارتباط افزود: این دستاورد ماحصل راه اندازى
Advantage) در ماه جوالى امسال است که مجموعه اى از محصوالت، تدابیر و راهکارهایى 

را ارائه مى دهد تا شرکت ها و صنایع جهانى بتوانند از منابع طبیعى کمترى استفاده کرده، 
ضایعات را کم کنند و با کمک اقتصاد چرخشِى بازیافت توسعه یابند.

بزرگترین بازار چاپ فلکسو به آسیاـ    پاسیفیک مى رسد

صنایع لوازم خانگى، پرچم دار (IML)جهان

اورى دنیسون در مسیر بازیافت دایره اى

شماره دوم| دوره جدید| آبان ماه٧١٤٠٠ IML رســانه تخصصی صنعت 

 

 

 

  

 
 

 

این  است.  بین المللى  و  ملى  بعد  دو  در  بازاریابى  مهم  ابزارهاى  از  بسته بندى، 
صنعت، نقش به  سزایى در افزایش فروش، کاهش موجودى انبار و به حداکثر  
دارد.  بنگاه هاى  صادرات  افزایش  البته  و  تولیدى  بنگاه هاى  سود  رساندن 
اقتصادى از چند دهه ى  قبل، تالش کرده اند از طراحى، گرافیک، رنگ ها و مواد 
اولیه ى زیست پذیر در بسته بندى محصوالت خود براى تقویت قدرت رقابت در 
کرده  اثبات  و  شده  همراه  آن ها  با  نیز  مطالعات  بگیرند.  بهره  تجارى  بازارهاى 
است، یک بسته بندى گیرا و با کیفیت، مى تواند نقش خود به عنوان فروشنده اى 
تولید جایگاه  ایفا کند؛ چرا که بسته بندى فقط در قلمرو  را به خوبى  خاموش  
مصرِف  بازار  از  بیشتر  سهم  کسب  و  مشترى  جذب  آن  نهایى  هدف  و  ندارد 
داخلى و خارجى است. در واقع، یکى از مهمترین عناصر رونق کسب و کار به 
روش هاى  از  استفاده  در  موفقیت  میزان  توسعه یافته ،  کشورهاى  در  ویژه 
و  عرضه  شیوه ى  و  محصوالت  بسته بندى  در  فناورى  بر  مبتنى  و  استاندارد 

فروش آن ها در بازارهاى جهانى است. 
 در ایران نیز این صنعت، طى سال هاى اخیر به دلیل بهره گیرى از فناورى هاى 
نوین، نقش مهمى را در تحقق اهداف اقتصادى- تولیدى، افزایش صادرات کاال 
از  بازارهایى که شمار فراوانى  ارزآورى داشته است؛ ولى براى حضور در در  و 
تولیدکنندگان، کاالهاى مشابهى را عرضه مى کنند، هنوز به تدابیر خاصى نیاز 
رقابتى،  مزیت  ایجاد  براى  کار  و  کسب  کلیدى  پیشران هاى  شناخت  دارد. 
ارزش  بر  برندسازى و فروش مبتنى  از مسیر  خالقیت و وفادارسازى مشتریان 
ویژه ى برند، یکى از این تدابیر است. ارزش ویژه ى برند، ارزش موجود در یک 
محصول است که باعث مى شود مصرف کننده ى نهایى براى کاالیى با یک سطح 
بپردازد؛  بیشترى  پول  شاخص،  ویژگى هاى  داراى  اما  کیفیت ،  از  مشخص 
صنایع  در  ما  نمى شود.   خاصى  توجه  اغلب  بدان  ما  کشور  در  که  موضوعى 

بازاریابى» شده اند. مختلف، برند هاى  خوبى داریم که دچار «نزدیک بینى در 
 بدین معنا که از تقاضاى جدید و تمایالت مشترى خود ناآگاه هستند، با ورود 
رقباى جدید و یا عدم همگامى تولیدات و بسته بندى  هایشان با تکنولوژى هاى 
روز دنیا، بازار خود را از دست مى دهند و حتى از بازار حذف مى شوند.  این در 
براى  مختلفى  روش هاى  مى دهد،  نشان  مصرف  بازار  شناخِت  که  است  حالى 
اندازه گیرى و ارزیابى تصویر ادراك شده از یک محصول در ذهن مصرف کننده 
وجود دارد. بر اساس آخرین نظرسنجى گروه پژوهشى( Nielsen) در سطح اروپا، 
متفاوت  جذابیتى  برایشان  که  مى کنند  خرید  محصولى  از  خریداران  60درصد 
بتواند  آن،  بسته بندى  نوع  و  برند  نام  کنار  در  محصول  کیفیت  و  باشد  داشته 
که  زمانى  یعنى  کند.  کم  برایشان  را  فیزیکى  و  مالى  اجتماعى،  ریسک هاى 
خرید  قصد  یا  مالى)؛  مى خرد(ریسک  را  مالى  ارزش  با  محصول  یک  مشترى 
است ارتباط  در  او  مصرف  امنیِت  و  ایمنى  سالمتى،  با  که  دارد  را  محصولى 
وجهه  و  پرستیژ  بر  که  کند  تهیه  را  محصولى  بخواهد  یا  و  فیزیکى)؛   (ریسک 
بسته بندى   کنار  در  محصول  برند  اجتماعى)،  بگذارد (ریسک   اثر  اجتماعى اش 
براى خرید  او  تصمیم گیرى  در  مى تواند  نوین  فناورى هاى  بر  متکى  و  متفاوت 
آغاز  و حتى  کند  به خرید  مشتاق  و  قانع  را  او  که  آن جا  تا  باشد  داشته  تأثیر 

وفادار اش به برند  را رقم بزند. 
از این رو، نیاز است، تولید کنندگان و صاحبان کسب و کارها توجه داشته باشند 
چون  توانمندى هایى  از  بهره گیرى  با  و  است  زمان بر  اعتماد  جلب  مسیر  که 
با  ایجاد عمق در روابط خود  باعث  فناورانه مى توانند  و  بسته بندى هاى متمایز 
مشتریان و وفادارسازى آنها شوند که این منجر به کاهش هزینه هاى بازاریابى، 
کاهش ریسک در معرفى و النچینگ محصوالت جدید به بازار و افزایش سطح 

موفقیت آن ها در میدان هاى رقابتى خواهد شد.

بسته بندى و گلوگاه هاى رقابتى

  

سید على حسینى 
مدیر تولید شرکت آنیل پک

یادداشت




