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ــت  ــک توانس ــه آنیل پ ــد ک ــزار ش ــی برگ ــت، در حال ــران پالس ــی ای ــگاه بین الملل ــانزدهمین نمایش ش
در کنــار بیــش از 540 شــرکت و برنــد معتبــر داخلــی و خارجــی، از نخســتین مجلــه تخصصــی 
کادمیــک خــود رونمایــی کنــد و  صنعــت »IML«، بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای علمــی و آ

رهبــر علمــی صنعــت»IML« ایــران معرفــی شــود. 
ماهنامــه تخصصی» تجــارت برتــر«، بــا بازگردانــی، تحلیــل و بررســی جدیدتریــن پژوهش هــا 
و مطالعــات خارجــی منتشــر شــده در هــر مــاه، بــه تبییــن جایــگاه اقتصــاد رفتــاری لیبل هــا 
کاهــش واردات، رشــد اقتصــاد تجــاری و  و ظــروف »IML«، نقــش تجــاری آن هــا در 

ک شــناختی مصرف کننــدگان نهایــی می پــردازد. توســعه ادرا
ــا کمــک یــک دپارتمــان علمــی ـ پژوهشــی، متشــکل از اقتصاددانــان  ایــن نشــریه ب
و پژوهشــگران داخلــی و خارجــی در حــوزه صنعــت لیبــل و زنجیــره ی تأمیــن آن، 
ــا  ــت، ب ــن صنع ــا ای ــط ب ــکالت مرتب ــل مش ــایی و ح ــتای شناس ــعی دارد در راس س
در نظــر  گرفتــن ظرفیــت درگیرســازی بخش هــای تولیــد، صنعــت و دولــت بــه 
مثابــه ی یــک بــازوی کمکــی عمــل کنــد و راهکارهــا را از گفتمان هــای تأدیبی 

بی فرجــام دور ســازد. 
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ح شد در گفتگویی اختصاصی با مدیرعامل آنیل پک مطر

IML؛دیپلمات صادراتی ایران است

  ایران پالست، یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های کشور است. در این رویداد تجاری، فعاالن صنعت 
پالستیک و پلیمر که توسعه نسبی آن ها به برکت فعالیت صنعت باالدستی یعنی پتروشیمی هاست، 
کنار حضور  که درشانزدهمین دوره از این نمایشگاه، در  حضوری قابل توجه دارند. با این استثناء 
هیأت های تجاری داخلی و خارجی متعدد، مجموعه هایی حضور داشتند که نقشی موثر در زنجیره 
بازارهای بکر و مستعد  تأمین محصوالتی چون ظروف »IML« و سهمی قابل توجه در توسعه ی 
دارند. شرکت هایی چون آنیل پک که اینک بر سکوی صادرات به کشورهای همسایه با ایران و البته 
منطقه اوراسیا ایستاده است و به حضور و رقابت در بازارهای اروپایی می اندیشد. شرکتی که در میان 
مجموعه های کوچک و بزرگ خارجی شانزدهمین دوره از نمایشگاه بین المللی ایران پالست هم، یکی 
از پر رفت وآمدترین غرفه ها را داشت، در »سالن ملل« این نمایشگاه با هارمونی متفاوتی از طرح و 
رنگ، هر بازدیدکننده ای را به سمت خود می کشاند و البته فرصتی را نیز مهیا ساخت تا گپ و گفتی 
دوستانه با سیدرضا حسینی، مدیرعامل آنیل پک که کارشناس اقتصاد، تحلیل گر بازارهای تجاری و 
کارآفرین مستقل صنعت چاپ و لیبل است، داشته باشیم و دور میز »گفتمان و همگرایی تجارِی«، 
درباره صنعت »آی ام ال«، شاخص های توسعه ای و موانع موجود بر سر راه آن، بحث و تبادل نظر 
کنیم. در خوانش این گفت وگو که چشم اندازی شفاف از این صنعت و باید و نبایدهای آن را ترسیم 

کرده است، همراه ما باشید. 

کدام پارادایم و  کردید؟    چرا وارد صنعت بسته بندی شدید و این حوزه را انتخاب 
بینش تجاری، این انتخاب شما را پشتیبانی می کند؟

فعالیت و تخصص ما در وهله نخست در حوزه رسانه متمرکز بود. بعد از فعالیت تخصصی در حوزه 
نشر و رسانه های مکتوب و آنالین، وارد عرصه چاپ مطبوعات شدیم. اما بعد از چندین سال و با توجه 
به افولی که در حوزه رسانه های مکتوب رخ داد به این فکر افتادیم که زمینه کاری مان را تغییر دهیم 
و وارد حوزه بسته بندی شویم که در آن زمان با توجه به شرایط موجود، بهترین انتخاب بود. کمااینکه 
وقتی وارد حوزه بسته بندی شدیم قصد داشتیم در حوزه بسته بندی دارو فعالیت کنیم. اما با تحلیل 
بازار از فعالیت در این زمینه منصرف شدیم و البته این پایان کار ما نبود. سال های متمادی فعالیت در 
حوزه خبری و ژورنالیستی کمک کرده بود تا بتوانم به شناخت خوبی از راه ها و مبادی کسب اطالعات 
برسم؛ بنابراین با یک آنالیز داده ای از آمارهای مبادی ورود و خروج کاال و با واکاوی دقیق اقالم وارداتی 
مورد نیاز کشور به سمت لیبل ها کشیده شدیم و تجارب مان در زمینه صنعت چاپ هم نشان می داد 
که صنعت لیبل، بازار فوق العاده بکری در ایران است و سرمایه گذاری در این بستر تولیدی ـ تجاری 
می تواند کشور ما را از وابستگی به واردت نجات دهد. بنابراین ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را 

پذیرفته و وارد حوزه تولید و چاپ لیبل شدیم.

  این سرمایه گذاری توانست برای مجموعه ی شما خلق ارزش کند؟
بی شک، یکی از قدرتمندترین حوزه ها در صنعت بسته بندی، لیبلینگ یا همان برچسب است. این 
بخش، سهم قابل توجهی از صنعت بسته بندی را به خود اختصاص داده و برای اکثر صنایع فعال، 
به عنوان یک صنعت واسطه ای عمل می کند. در واقع، دامنه اثرگذاری و اثرپذیری این صنعت به 
شدت باالست و به همین دلیل سرمایه گذاری ارزی ما در آن نیز ثمربخش بود. به نحوی که اینک 
حدود ۸0 درصد از نیاز داخلی بازار را آنیل پک تأمین می کند و میزان واردات لیبل از ترکیه و چین را 
که ما وارد این  کاهش داده است. البته این دستاورد به سادگی میسر نشده است. زمانی  به شدت 
صنعت شدیم، IML، صنعتی نوپا و نوظهور حتی در جهان بود. قبل از ورود و ظهور IML، در ایران نیز، 
صنعت چاپ )چاپ و دایکات لیبل( آمادگی کافی برای مواجهه با یک بازار پرتقاضا را نداشت و لیبل ها، 
رویکرد بازارمحوری مطابق با خواست جهانی را نداشتند. اما وقتی که امکان تولید لیبل هایی با ویژگی 
همگونی با ظروف فراهم آمد )ظرف و لیبل یکی شدند( و شرایط چاپ »آی ام ال« در چاپخانه های 
ایران مهیا شد، بازار به یکباره رشد و جهشی قابل تأمل در تولید ظروف IML، را تجربه کرد. کمااینکه، 
قبل از مهیا شدن بستر تولید و توسعه لیبل های داخلی با کیفیت، ایران بازار هدف صادراتی بسیاری از 
کشورها چون ترکیه و چین بود و واردات لیبل، آن چنان دارای ریسک بود که ترس از همخوانی و عدم 
عرضه و تقاضا، واردکننده را گاه مجبور می کرد آنچه وارد کرده است را در انبار نگه دارد تا زمان مناسب 
برای عرضه ی آن به بازار فراهم شود؛ کاری که عماًل خواب سرمایه بود. از این رو، وقتی امکان تولید 
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این نوع از لیبل در کشور برای شرکت هایی محدود اما توانمند چون آنیل پک فراهم آمد و به 
سمت این بازار ترغیب شدند، تولید با توسعه دو بعدی همراه شد و اینک این توسعه در بعد 
افقی و تنوع محصول به شدت محسوس و ملموس شده و به موازات رشد چاپ، ظرفیت 
تولید ظروف IML هم برای بازارهای مختلف باال رفته است و البته این یک بعد ماجراست. 

بعِد قابِل تأمل تر آن، بحث تکنولوژیکی و دانش این صنعت است. 

  الگوی تکنولوژیکی و تجاری شما کدام کشورها هستند؟
الگوی تولیدی ما بزرگ ترین تولیدکننده لیبل جهان یعنی » verstraete« است. این کمپانی 
با بررسی تمامی فناوری و پتانسیل ها، با افست ورقی کار می کند و طبیعتًا چون چشم انداز 
ما نیز بازارهای اروپایی است، بر مبنای انتخاب الگوهای فناوری و تجاری خود پیش 
کید  می رویم. در حوزه مرکب هم. این مجتمع بزرگ صنعتی، مرکب مورد نیاز خود را با تأ
بر سطح کیفیت از سه برند و شرکت بزرگ آلمانی و یک شرکت آمریکایی تهیه می کند که ما 
نیز تأمین کنندگان مرکب خود را با فاکتورگیری شرکت آمریکایی به دلیل تحریم ها، همان 
ایمنی،  پایداری زیستی،  اپله قرار داده ایم و سالمت،  و  آلمانی زیگورگ، هوبر  سه شرکت 
سازگاری با محیط و اکولوژی انسانی، انعطاف پذیری، تولیِد انبوه، فناورانه محور و مقرون 
به صرفه، اقتصاد چرخشی، توسعه ی دایره ای و غیرخطی، ارزش دهی لجستیکی و ارتقاء 
ادراک بصری، شناختی و رفتاری مصرفی، جزو شاخصه هایی هستند که در آنالیز و متاآنالیز 

بازارهای مصرف و تولید، محور و مبنای تولیدات ما قرار می گیرند. 

  در حال حاضر به کدام کشورها صادرات دارید؟
که فعالیت صادراتی خود را به طور جدی و با رشدی  خوشبختانه حدود شش ماه است 
االن  اما  نکند  باور  را  ایرانی  لیبل های  صادرات  کسی  شاید  کرده ایم.  آغاز  توجه  قابل 
کشورهایی مانند پاکستان، قزاقستان، ارمنستان و... که لیبل خود را از ترکیه تأمین می کردند 
کشورهای اروپایی است با این استنباط و  مشتریان آنیل پک هستند. بازار هدف ما نیز 
استدالل که صادرات نه تنها می تواند یک منبع درآمدی ارزی به حساب بیاید بلکه فراتر 
که  کند؛ چرا  را برای شرکت ما ایجاد  از آن می تواند یک فضای فرهنگی و علمی بزرگی 
از  همکاری با طرفین خارجی بدون تردید موجب تولید محتوای فنی و علمی می شود. 
طرفی آشنایی دقیق تر با استانداردهای دنیا و برقراری ارتباط بیشتر با زبان دانشی آن ها 
نیز بر توانمندی های صادراتی و تعامل منجر به موفقیت با شرکت های خارجی می افزاید 
و اثبات می کند که صادرات، دانش مخصوص به خود را نیاز دارد. اینکه تولیدکننده ای به 
ِصرف دانش و امکانات تولیدی خود اقدام به صادرات کند به نظر من از رویکرد و بینش 
تجاری مورد قبولی برخوردار نبوده است؛ چرا که موضوعاتی مانند زبان، نحوه ورود به بازار، 
قوانین کشورهای هدف صادراتی، اعتمادسازی در بازارهای صادراتی، مراوده های مالی، 
لجستیک های صادراتی و... اهمیت بسیار باالیی دارند و نمی توان صرفًا با تکیه بر سطح 
کمی یا بعضًا کیفی تولید وقتی در بخش های چون حمل و نقل و لجستیک دارای مشکالت 

بزرگی هستیم، بی گدار به آب زد. 

کنون چه جایگاهی دارد؟    با این توصیف ها صنعت لیبل در کشور ما  ا
در صنعت لیبل آی ام ال، بدون هیچ تعارفی ما در دو موضوع دانِش تولید و تأمیِن مواد 
که بخشی از مواد اولیه این  اولیه همچنان وابستگی های عمده ای داریم. درست است 
صنعت توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود اما همچنان کمبودهایی در این زمینه 
وجود دارد و در نیازهای دیگر این صنعت هم به بیرون از مرزها وابسته ایم. به عنوان مثال 
کسب دانش تولید این اقالم، حلقه مفقوده ی رشد و  در مرکب یا ماشین آالت. بنابراین 
توسعه ی این صنعت در کشور به شمار می رود. بماند که در مباحثی چون گرافیک، عکاسی، 
کادمیک منطبق با استانداردهای جهانی  رنگ شناسی و... نیز هنوز به یک سطح علمی و آ
در این صنعت نرسیده ایم و چه بسا دانشگاه های ما نیز توانایی پاسخگویی به این نیاز در 
حوزه IML را ندارند. مهم ترآنکه ما در این بین متولی نهادی مشخصی هم نداریم که بتواند 

در راستای ارتقاء یا خلق دانش به صورت موثر عمل کند و عامل حمایتی باشد. 

  و چه موانعی شاخص تر هستند؟ 
فعالیت در هر زمینه ی تولیدی با سختی ها و چالش های متعددی همراه است. در حال 
حاضر ما با سیستم بانکی، گمرک، تأمین اجتماعی، اداره مالیات، بیمه، لجستیک کشور و 
حتی سازمان آب و فاضالب و اداره برق هم مشکل داریم. اما با وجود همه ی این ها، ما تمام 
قواعد تولید و بازار را پذیرفته ایم. تالش خود را هم به کار گرفته ایم تا در مسیری که در آن 

هستیم و برایش هدف گذاری کرده ایم موفق بمانیم. 

  برگزاری نمایشگاه های تخصصی چون ایران پالست چه تأثیری می توانند 
در رفع این مشکالت و البته برندسازی و بازاریابی داشته باشند؟

کره و برپایی کارگاه های  نمایشگاه یک محفل و رویداد تجاری برای رایزنی، گفتمان، مذا
علمی است. ما به شخصه انتظار نداریم در رویدادهای نمایشگاهی مشتری پیدا کنیم یا 
که در بستر برگزاری چنین رویدادهایی تعامل و هم سویی  فروشی داشته باشیم. همین 
تجاری خود با مشتریان مان را بیشتر کنیم و انتقادات و پیشنهادات آن ها را بشنویم برای 

ما کفایت می کند.

آیا همین بینش و پارادایم تجاری، پشتیبان منطِق انتخابی شما برای    
حضور در نمایشگاه ایران پالست به جای نمایشگاه چاپ و بسته بندی بوده 

است؟
بله. ۸0 درصد تولیدات ما در چرخه تأمین و تولید شرکت هایی است که در ایران پالست 
حضور داشتند. در واقع، حضور آنیل پک در این نمایشگاه بیش از آن که رویکرد بازاریابی 
داشته باشد، با هدف دیدار و تعامل با مشتریان، تأمین کنندگان، هیأت های تجاری داخلی 
کیفی محصوالت ما  کمی و  و خارجی و برگزاری نشست های تخصصی پیرامون توسعه 
 IML بود. کمااینکه پس از سال ها تحقیق و توسعه، حاال در زمینه ی دانش فنی صنعت
نیز حرفی برای گفتن داریم. عالوه بر آن، برنامه ما در نمایشگاه ایران پالست، اطالع رسانی، 
گاه سازی و ایجاد حساسیت تجاری در زمینه ی زنجیره تأمین این صنعت، قدرت تولید  آ
این مجموعه ی صنعتی و به اشتراک گذاری توانمندی های علمی، فنی و تجاری آنیل پک 
با فعاالن این صنعت، بازرگانان، تولیدکنندگان، تجار و...تمامی بخش های مرتبط با زنجیره 
تأمین صنعت IML بود که خوشبختانه به واسطه ی این نمایشگاه فرصت خوبی هم برای 
دیدارهای تخصصیـ  حرفه ای بین ما و سازندگان ماشین آالت تزریق، تولیدکنندگان ظروف، 

تولیدکنندگان مواد پلیمری و سازندگان ربات ها فراهم آمد. 

  و به اهداف صادراتی شما هم کمکی کرد؟
تا حدود زیادی. ببینید، ما در حال حاضر به شش کشور به صورت ثابت و مستمر صادرات 
داریم. دنبال بازارهای جدید هستیم و مقدمات صادرات محصوالت ما به کشورهای بزرگ 
اروپایی نیز فراهم شده است. شواهد تجاری و میزان استقبال از محصوالت ما در داخل و 
خارج کشور هم ثابت کرده که لیبل های آنیل پک، نه تنها در مقایسه با لیبل های ترکیه ای 
که نسبت به لیبل های اروپایی موجود در بازار از لحاظ کیفیت برابر می کند، در بخش هایی 
حتی برتری دارد و با وجود تمام مشکالت، به زودی می توانیم سهامدار بخش بزرگی از 
بازارهای جهان باشیم. در واقع، تا جایی که بازار داخلی و صادرات جوابگو باشد کماکان به 
توسعه و تولید با کیفیِت قابل همسویی با بازارهای خارجی ادامه خواهیم داد؛ با صراحت بر 
اینکه ما قطعًا برای اتصال به بازارهای جهانی و شبکه جهانی تجارت تالش می کنیم. البته 
منکر آن هم نیستیم که با چالش های بزرگی چون تحریم ها و اقتصاد بسته مواجه هستیم. 
مواد اولیه مورد نیاز خود را باید به صورت غیرمستقیم و با دو برابر قیمت وارد کنیم یا گاهی 
ضررهای بزرگی برای پیشرفت بدهیم اما مهم این است که باور داریم شرایط همواره ثابت 

نمی ماند و به طور قطع روزهای خوب هم به زودی خواهند رسید. 



شماره هشتم     دوره جدید    آبان 1401 IML رسانه تخصصی صنعت 6

  نمایشـگاه های تجـاری ابـزاری بـرای ارائـه نوآوری هـا هسـتند. ایـن نمایشـگاه ها 
کارایـی و  کشـورها، بـه عنـوان ابـزار ثانویـه - پـس از فـروش- از نظـر  در بسـیاری از 
اثربخشـی در ارائه محصوالت و ورود به بازارهای جدید تلقی می شـوند و البته امروزه 
تحـوالت مرتبـط بـا توسـعه اقتصاد دانـش بنیان را می توان در آن هـا به خوبی دید. به 
واقـع کارکردهـای فـروش اولیه نمایشـگاه های تجاری، که در اواخر قرن بیسـتم جای 
خـود را بـه ارتباطـات و روابـط داد، در حـال حاضـر دسـتخوش تغییـرات زیـادی شـده و 
ک دانـش در آن هـا اهمیـت فزاینـده ای یافتـه اسـت؛ بـه نحـوی  همـه ی اشـکال اشـترا
کـه دانش محـوری یـک رویـداد تجـاری می توانـد بـه برندسـازی مـدرن، توسـعه روابـط 
تجـاری دیپلماتیـک و لژیونرسـازی فروش در عرصه تجـارت جهانی بیانجامد، از ُبعد 
ج شـود، در دایـره ارتباطاتـی خودانگیـِز جمعـی  ارائـه یـک محصـول جدیـِد صـرف خـار
و تجـاری، توانایـی حـل مشـکالت بـرای توسـعه مبتنـی بـر اقتصـاد رفتـاری را افزایـش 
کچرهای علمی ـ آموزشی که منجر به دگرگونی در حوزه  دهد، به عنوان یکی از استرا
نمایانگـر  نـوآور می شـود،  و سـاخت یابی صنایـع  کارآفرینـی  توسـعه  تجـارت خارجـی، 
تجلـِی روابـط تجـاری و قـدرت در حـد اعـالی آن شـود و بـه رفـع نابرابری هـای تجاری 
در راسـتای بازتولیـد و تقویـت سـاختارهای توسـعه ای کمـک کند. آنچه که نمایشـگاه 
کاسـتی ها  همـه  وجـود  بـا  خـود،  دوره ی  شـانزدهمین  در  کـرد  سـعی  پالسـت،  ایـران 
و نقصان هـای موجـود آن را محـور قـرار دهـد و دسـتاوردهای شـرکت های داخلـی و 
نمایشـگاه  شـانزدهمین  شـود.  نسـبی اش  موفقیـت  تعّین گـر  آن،  در  حاضـر  خارجـی 
بین المللی ایران پالسـت، که با حضور بیش از 540 شـرکت و برند معتبر در چهار گروه 
»مـواد اولیـه«، »کاالهـای سـاخته و نیمه سـاخته شـده«، »ماشـین آالت و تجهیـزات« و 
»خدمـات« و البتـه بـا فاصله گیـری »کمـی و کیفـِی« قابـل تأمـل از دیگر نمایشـگاه های 
پالسـتیک در منطقـه و بـه ویـژه اوراسـیا، برگزار شـد، تـالش کرد تا با تمرکز بر اثربخشـی 
تجـاری در رقابت هـای جهانـی، ترویـج صـادرات، بازاریابـی اسـتراتژیک، شبکه سـازی 
نقـش،  اهمیـت  لجسـتیکی،  شـاخصه های  از  تجـارت  تأثیرپذیـری  SEMهـا،  بـرای 
پتانسـیل و چشـم انداز صنعت پتروشـیمی و وابسـته های بدان و البته بحث بازیافت، 
اقتصـاد غیرخطـی و تکنولوژیـک محـور، کاسـتی های دوره هـای قبلـی خـود را جبـران 
و  تجـاری  رویدادهـای  اثرگـذاری  از  جدیـد  تصویـری  آن،  بـودن  دانش بنیـان  و  کنـد 

نمایشـگاهی بـر چرخـه ی تولیـد، تأمیـن و مصـرف را بـه نمایـش بگـذارد. 
امـا یکـی از بردارهـای تمایـزی این دوره از نمایشـگاه ایران پالسـت که شـاید بتوان آن 
را ثقـل مفصل بنـدی اهدافـی آن دانسـت، برندآفرینـی از ُبعـد فرهنگـی بـازار تجـاری _ 
صنعتـی بـا تقاطـع دادن به تجارت و جهانی شـدن برای دسـتیابی بـه فرهنگ تجارت 
ک سـپاری ارزش هـای مشـترک »تولیـد، بازآفرینـی و صـادرات« در  جهانـی و بـه اشترا
مقیـاس جهانـی بـود و مشـخصًا بـر چنـد اصـل برتـر چـون اشـاعه ی فرهنـگ زیسـت 
محیطـی تجـاری و صنعتـی بـا تصدیـق ارزش هـای جمعـی در فضـای تجـاری نویـن، 
مصرفـی  اجتماعـی  کنـش  بـر  مبتنـی  تجـارِت  فرهنگـی  رمـزگان  سـاخت  راسـتای  در 
اصـرار داشـت. ایـن دوره از ایـران پالسـت، با چهـار پیکربندی شـاخص؛ مصرف گرایی 
)کـه  برندهـا(، تجـارت ملـی، جهان گرایـی تجـاری  و  نام هـای تجـاری  بـر  ابتنـاء  )بـا 

 ایران پالست
گفتمان نوآوری و بازآفرینی تجاری

آسیه اسدپور
مدیرارتباطات راهبردی و 
روابط بین الملل

ایران پالست  با تمرکز 
بر اثربخشی تجاری در 
رقابت های جهانی، ترویج 
صادرات، شبکه سازی برای 
SEMها، تأثیرپذیری و 
تمرکز بر بازیافت و اقتصاد 
غیرخطی، کاستی های 
 دوره های قبلی خود را
کمی جبران کرد

آن  بـر  تجـاری  و  سیاسـی  ایدئولوژیـک،  زمینه هـای 
مترتـب اسـت( و چند فرهنگ گرایـی )متکی بر نوآوری 
کـرد، الگوهـای فرهنگـِی تجـاری  و نوظهـوری(، سـعی 
را در بسـترهای نقـل و انتقـال داده ای و تعامل هـای 
جمعـی نمایشـگاهی، بـه سـطح حساس سـازی نسـبی 
کـرات  مذا و  نشسـت ها  کارگاه هـا،  برپایـی  بـا  برسـاند. 
وابسـتگی  حاشـیه ای،  جانبـه ی  چنـد  هم اندیشـی 
درونـی زیسـت محیطی بـه »تکامـل در تفکـر نظام منـد 
صنعتـی« را تحـت لـوای »علـم یاریگـر و نجات بخـش 
کنـد.  ک اسـت«، تبییـن  تولیـد و توسـعه ی صنعـت پـا
و  اجتماعـی  البی هـای  بنیـادی  نقـش  خوانـش  بـه 
زیسـت محیطی بـرای دسـتیابی بـه »جغرافیـای قدرت 
بـا  آمیختگـی  کـه نوعـی  بپـردازد. آن چـه  در تجـارت« 
جغرافیـا- »گفتمـان   »زمین-قـدرت«،  ترکیب بنـدی 
در  می توانـد  اسـت.  »تجارت -تولیـد«  و  سیاسـت« 
و  جغرافیایـی  فرم هـای  ابژه هـا،  از  وسـیع  عرصـه ای 
کمیـت ُفرم می گیـرد، به  سـاختارهای سیاسـی کـه بـا حا
کمـک و بـا سـاخت نقشـه های کارتوگرافیـک صنعتی-
مبتنـی  زیسـت محیطی  رهیافت هـای  سـرزمینی، 
پژوهش هـای  و  پارادایم هـا  کنـار  در  را  آزاد  بـازار  بـر 
کاربردی نوین در کشـف الگوها و طراحی سـازوکارهای 
دهـد.  قـرار  معیـار  محیط زیسـت  بـرای  حکمرانـی 
ک را اصلـح سـازد و مانـع از »مـرِگ صلـح«  صـادرات پـا
آب وهوایـی  تغییـرات  از  ناشـی  شـوک های  پـی  در 
فقـر،  سـیل،  طوفـان،  خشکسـالی،  گرمـا،  اقلیمـی،  و 
و  صنعـت  کـه  انسـان ها  مـرگ  و  بیمـاری  بیـکاری، 
دسـتاوردی  شـود.  دارد،  بلنـد  دسـتی  آن  در  تولیـد 
یـک  بـا  بعـدی  دوره هـای  در  آن  تمدیـد  بی شـک  کـه 
کاوی مطالعاتـی از نتایـج این دوره، خواهد توانسـت  وا
پالسـتیک  پتروشـیمی،  صنعـت  اقتصـادی  ارزش  بـر 
چـون  بکـر  بازارهـای  بـه  منتهـی  و  نوظهـور  صنایـع  و 
از  ایـران  شـکنده ی  کوسیسـتم  ا بیفزایـد.   »IML«
ترمیـم  را  جهانـی  عرصـه  در  محیطـی  زیسـت  حیـث 
کنـد و بازآفریـن بازخوردهـای مثبـِت چنـد سـویه بیـن 
تولیـد  و  افزایـش سـرانه  توسـعه صنعـت،  تولیـد،  رشـد 
چرخـه ی  متقـارن  اثـرات  »GDP«و  داخلـی  ناخالـص 

یست محیطی شـود.  ز
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  گذار از اقتصادی که مشارکت جهانی اش بیشتر از هر چیز بر صادرات مواد خام بنیاد 
شده است، گامی مهم در جهت رشد اقتصادی است. چنین گذاری، نیازمند اقتصادی باز 
است که فعاالنه با دیگر اقتصادها در ارتباط و همکاری باشد. در این میان، پیوستن به 
معاهدات تجاری و تسهیل حمل ونقل کاالیی می توانند بستری برای این گذار فراهم آورند 

و در نهایت موجب افزایش تنوع در فعالیت های صادراتی شوند. 

   بینش توسعه صادراتی
اما آنچه که در این جریان اهمیتی افزون تر نسبت به بقیه مقوالت دارد، سطح و توانمندی 
همسویی با فناوری های زنجیره تولید برای پاسخگویی و ترازسازی با نیازهای جهانی 
است. فناوری که از تولید مواد اولیه مبنا دارد تا فروش و تأثیرگذاری بر ادراک مصرفی.  آن 
چیزی که به گفته محسن صفدری، مدیرکل دفترشیمیایی و پلیمری وزارت صمت، »راه 
تجارت شفاف برای توسعه صادراتی« را هموار می کند و »وجودش در صنایع پایین دستی 
یا مکمِل صنایع مادر، شبح ناامنی صادراتی را هم می تواند از بین ببرد. قابلیتی که شرکتی 
چون آنیل پک آن را به خوبی در بینش تجاری خود به فهم وسیع رسانده و اکنون توانسته 
به یک بازوی توانمند توسعه صادراتی ایران در حوزه صنعت لیبل و لیبل های درون قالبی 
تبدیل شود. ادعایی که تولید فناورانه محور، مبتنی بر آخرین تکنولوژی های دنیا و کیفیِت 
باالی محصوالت آنیل پک آن را اثبات می کند و نمونه عینی اش را هم در شانزدهمین 
روند  با  آشنایی  و  آنیل پک  غرفه ی  از  بازدید  دیدیم.  ایران پالست  بین المللی  نمایشگاه 
فعالیت ها و توانمندی های این شرکت، نشان داد وقتی شرکتی بتواند در دوران تحریم، 
هم نیاز صنایع داخلی را تأمین کند و هم میزان واردات و خروج ارز از کشور را کاهش دهد، 
یعنی به سطحی از توانمندی، درایت صنعتی و هم ترازی با ایدئولوژیک توسعه ی صادراتی 
شرکت هایی  فعالیت  استمرار  و  دارد  دستمریزاد  که  است  رسیده  اقتصادی  رشد  برای 
این چنین بی شک می تواند در عین بی نیازی کشور از واردات، از میزان قاچاق بکاهد و 
جایگاه ایران در صنعت لیبل را در بازارهای تجاری جهان ارتقاء بخشد. موضوعی که مورد 

تأئید رییس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز بود«.

   اصالت تولید 
دکتر سعید ترکمان، رییس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در خالل همراهی و بازدید از 
لیبل،  صنعت  در  نوین  فناوری های  بر  متکی  خودکفایی  اینکه  به  ابتناء  »با  آنیل پک، 
راهکاری اثرگذار برای توسعه ی صادرات و دستیابی به بازارهای تجاری گسترده تر است، 
تولید متکی بر دانش آنیل پک را نشان گر اصالت کیفیِت تولیدی دانست که با توسعه و 
کمک می کند تا مسیر رشد و توسعه  از فناوری های جدید  نوآوری و همچنین استفاده 
سریع تر طی شود و سهم واردات محصوالتی چون »IML« که در گذشته وابسته به میزان 
که  کاهش یابد. دستاوردی  کشورهایی چون ترکیه با ایران بود،  تولید و نحوه همکاری 
خوشبختانه اکنون در صنعت تولید لیبل های با کیفیِت »آی ام ال«، نه تنها حاصل آمده 

آنیل پک بازوی توانمند توسعه صادراتی ایران

استمرار فعالیت آنیل پک 
بی شک می تواند در عین 
بی نیازی کشور از واردات، 
از میزان قاچاق بکاهد و 
جایگاه ایران را در صنعت 
لیبل و در بازارهای تجاری 
جهان ارتقاء بخشد

که شرکت هایی چون آنیل پک آن را از سطح به صادرات 
صورت  به  هنوز  کاهشی  روند  این  گرچه  و  رسانده اند 
100 درصدی نیست اما مسیری روبه رشد را مشخص و 
استراتژی آن را شفاف تر کرده است؛ به نحوی که می توان 
امیدوار بود با تولید هوشمند و تکنولوژیک و بهره مندی 
از ماشین آالت پیشرفته در آنیل پک، سهم این شرکت در 
کشور و مقابله با قاچاق نیز افزایش  کاهِش خروج ارز از 
که به استدالل مدیر بهره وری آنیل پک،  یابد«. ادعایی 
بازارهای  در  شرکت  این  تجاری  چشم انداز  تصویرگر 

جهانی است. 

   چابکی برای راهبری بازار 
بنا بر استدالل مهندس سیدعلی حسینی، »استراتژی های 
تولید مبتنی بر علم و دانش آنیل پک نه تنها در سطح 
که  ملی  منتج به رشد، توسعه پایدار و خودکفایی شده 
در کنار چابکی تولید با توجه به پویایی و قدرت تطبیق با 
شرایط محیط تجاری و انعطاف پذیری باال، مانع از قاچاق 
و خروج قابل توجه ارز نیز خواهد شد، کمااینکه با تالش 
تیم این شرکت، در دوران تحریم با ایجاد اشتغال و تولید 
لیبل های با کیفیت، ایران از حیث واردات و وابستگی به 
و  تا حدود قابل توجهی بی نیاز شد  کشورهای همسایه 
شواهد آن را تأئید می کند چرا که زمانی رقیب اصلی ایران 
گر یک تولیدکننده  در چاِپ لییل ترکیه بود به نحوی که ا
ایرانی می خواست لیبل خود را به ترکیه صادر کند، مسلمًا 
ترکیه ای ها مانع ورود آن می شدند. آنها لب مرزها اقداماتی 
را در دستور کار قرار می دادند تا تولیدکنندگان ما نتوانند 
گر لیبل های ساخت  لیبل ها را به ترکیه صادر کنند. حتی ا
ایران هم زیر قیمت در بازار ترکیه عرضه می شد، شدیدًا با 
این موضوع مخالفت می کردند و از طرفی ما به بزرگ ترین 
تولیدکننده لیبل های آی ام ال تبدیل شده بودیم؛ اما حاال 
خوشبختانه نه تنها درصد واردات لیبل از ترکیه کم شده 
که شرکتی چون آنیل پک ضمن تأمین نیاز ۸0 درصدی 
درون  لیبل های  بزرگ  صادرکنندگان  از  یکی  به  کشور 
قالبی )IML( تبدیل شده است و در صادرات به بازارهای 

تجاری اروپایی می اندیشد«. 

مدیرکل دفترشیمیایی و پلیمری وزارت صمت:
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  در اقتصاد به هم آمیخته، شرکت ها باید با یکدیگر، با تأمین کنندگان، مشتریان، 
مصرف کنندگان نهایی، مجاری توزیع و البته با نیروی انسانی توانمند خود به صورت یک 
زنجیره ی پیوسته و وابسته به یکدیگر همکاری کنند و آینده ی رقابت را حاصل مشارکتی 
بدانند که در آن خواسته ها و ارزش ها مشابه، مشترک و در راستای آینده ای روبه توسعه و 
رقابتی است؛ همان اصلی که آنیل پک تالش کرده است بدان پایبند باشد و از هر فرصتی 
برای تعالی آن استفاده کند؛ فرصت هایی چون نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری که محل 

اجتماع فعاالن چرخه ی تولید و صنعت گران و فرصت کسب تجربه های مطلوب است.

   تحقق استراتژی های صادراتی
مدیرفروش شرکت آنیل پک با بیان این مطلب افزود: شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست، برای ما یک بستر مشارکتی متأثر از اجتماع کانونی مبتنی بر فرصت سازی 
گسترده در راستای  برای سنجش مخاطب، تحقق استراتژی های صادراتی و تعامالت 
توسعه ی فعالیت های فناورانه محور بود و خوشبختانه نتایج خوبی نیز برایمان به همراه 
کرات، گفت وگوهای سازنده  کید بر اینکه صادرات، متکی بر مذا داشت. فروغ علیزاده، با تأ
و دیدارهای سودآور است، گفت: تحقق رسالت ها و ارزش های تجاری یک شرکت پایدار 
در سطح صادرات و حضور در بازارهای جهانی، نشان می دهد که تضادی بین سودآوری 
و توجه به بازخوردهای دریافتی از مخاطبانی که خالق، منتقد و دارای تفکر انتقادی در 
که بر  کار هستند، برای آن وجود ندارد و نسخه های موفق شرکت هایی  کسب و  حوزه 
مدار تعامالت شکل می گیرند و در عرصه جهانی شکوفایی خود را نشان می دهند، مرهون 
الگوهای کسب و کار تعاملی و خاستگاه دار از فرصت های بالقوه صادراتی و البته از ورای 
کرات ثمربخش و آنالیزهای تجاری است که آنیل پک نیز در این نمایشگاه با تکیه بر  مذا
کرات آن، به توسعه ی منجر به  این باور تجاری، به خوبی فرصت بهره برداری یافت و مذا

موفقیت دایره ی فروش منجر شد.

   میزبان خوِب هیأت های خارجی
میزبان  نمایشگاه  این  در  کردیم  تالش  ما  کرد:  اضافه  آنیل پک  شرکت  مدیرفروش 

ایران پالست
میز تفاهم نامه های صادراتی آنیل پک

تسریع در فرآیند تکمیل 
زنجیره ارزش صنعت 
پتروشیمی و توسعه 
پایین دست آن نیازمند 
سرمایه گذاران خرد و کالِن 
داخلی و خارجی است تا 
ارز و ریاِل طرح های کوچک 
و بزرگ تأمین شود

که به دعوت  خوبی برای هیأت های تجاری خارجی 
در  و  باشیم  بودند  شده  ما  غرفه ی  مهمان  آنیل پک، 
حاضر  تجاری  هیأت های  حضور  فرصت  از  آن  کنار 
که  کنیم  مطلوب  استفاده ی  نیز  نمایشگاه  خوِد  در 
کراتمان نیز به نتایج خوبی در راستای  خوشبختانه مذا
منجر  صادراتی مان  مقصد  کشورهای  تعداد  افزایش 
صادراتی  بازارهای  بر  تمرکز  فرصت  کرد  کمک  و  شد 
شانزدهمین  اینکه  بر  کید  تأ با  او،  بیابیم.  را  جدید 
نمایشگاه  یک  ایران پالست،  بین المللی  نمایشگاه 
بخش  در  ما  برای  محصول محور«  ـ  ارزش  ـ  »تجربه 
نیز  تأمین کنندگان، مشتریان و ذی نفعان داخلی مان 
بود، گفت: بازار لیبل های درون قالبی و »IML«، یک 
و  ناشناخته  فرصت های  با  همراه  مستعد  و  بکر  بازار 
جدید است که امیدواریم ماحصل دیدارها، گفت وگوها 
طول  در  ما  کراتی  مذا میزهای  تفاهم نامه های  و 
دوره ی  از  قبل  تا  و  آتی  ماه های  طی  نمایشگاه،  این 
بعدی این نمایشگاه، در قالب توسعه ی کمی و کیفی 
را نشان دهد  این شرکت خود  تولیدات و محصوالت 
را  کشور  آنیل پک در تأمین نیازهای داخلی  و جایگاه 
که  کرد  امیدواری  ابراز  علیزاده،  فروغ  ببخشد.  ارتقاء 
آنیل پک همانند گذشته بتواند راهبر تجاری لیبل های 
»آی ام ال« در کشور بماند، سهم ۸0 درصدی تأمین نیاز 
داخلی خود را افزایش دهد و از صادرات محصول به 
کشورهای همسایه به صادرات بیشتر در منطقه اوراسیا 
که استراتژی تدوین شده ی این  کشورهای اروپایی  و 

شرکت است، دست یابد. 

فروغ علیزاده
 مدیرفروش
شرکت آنیل پک
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  صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران جایگاهی ویژه ای دارد و نمود آن در افزایش درآمدهای 
ارزی در غیاب صادرات نفت خام نمایان است. این صنعت، در حال حاضر  معادل یک میلیون 
بشکه نفت خام را در روز از منابع هیدروکربوری به مواد ارزشمند پتروشیمی تبدیل می کند و 
ظرفیت اسمی تولید در 6۸ مجتمع آن به مرز 90 میلیون تن در سال رسیده است. از سویی چون 
پلیمرها ارزشمندترین تولیدات صنعت پتروشیمی هستند؛ با آنکه هم اینک حدود 9 میلیون تن 
پلیمر در پتروشیمی تولید می شود اما تا پایان برنامه هفتم توسعه این سطح تولید به 20 میلیون 
تن خواهد رسید و تعداد پنج محصول پلیمری به سبد محصوالت این صنعت اضافه خواهد شد. 

   توسعه زنجیره ارزش
در کنار آن، وجود تعداد قابل توجهی محصول نیمه خام و خصوصًا متانول که بهترین فرصت 
را برای توسعه ی زنجیره ارزش می سازند نیز موضوعی است که همه شرکت ها و هلدینگ های 
پتروشیمی را ملزم می کند تا نسبت به استفاده از آن در زنجیره ارزش اقدام کنند؛ به نحوی که 
از ظرفیت شرکت های زیرمجموعه در راستای تکمیل زنجیره ی ارزش، توسعه  با بهره گیری 
عمودی زنجیره ارزش و تکمیل خألهای موجود در آن مطابق نیازهای بازار و توانمندی های 
داخلی و گسترش صنایع تکمیلی محقق شود. موضوعی که به باور مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی درگفتگو با »تجارت برتر«، اولین نشریه تخصصی IML ایران، تقویت »تاب آوری 

زنجیره تأمین با توسعه صنایع مکمل« است و البته نیازمند سرمایه گذاری.  

   پایداری اقتصادی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعتقاد دارد:  »تسریع در فرآیند تکمیل زنجیره ارزش 
صنعت پتروشیمی و توسعه پایین دست آن نیازمند سرمایه گذاران خرد و کالِن داخلی و خارجی 
ح های کوچک و بزرگ را به فراخور، تأمین کند. از طرفی دیگر به منظور  است تا ارز و ریاِل طر
حفظ پایداری اقتصادی و افزایش تاب آوری بنگاهی در تالطم های قیمت های جهانی و بروز 
که با تکمیل  و ظهور فناوری های نوین، هلدینگ ها می توانند رویکردی را در پیش بگیرند 
زنجیره ی ارزش محصوالت خود، به سمت تنوع محصولی و تقویت صنایع پایین دستی بپردازند 
و همسو با آن رویکرد توسعه کیفی همزمان با توسعه کمی، در دستور کار قرار بگیرد؛ آن چه که 
محصوالت  از  متنوعی  طیف  صنعت،  این  برای  باالتر  افزوده ی  ارزش  ایجاد  ضمن  می تواند 
کند. از سویی دیگر، باید توجه داشت که صنعت  مورد نیاز صنایع مختلف کشور را هم تولید 
کنار ایجاد 124 هزار اشتغال مستقیم در چشم انداز توسعه موجب شکل گیری  پتروشیمی در 
صدها بنگاه کوچک و متوسط شده و مطابق بررسی ها، به ازای هریک میلیون تن محصول 
پتروشیمی عرضه شده به صنایع پایین دست صنعت پتروشیمی، پتانسیل ایجاد 170 هزار شغل 
را دارد، پتانسیلی که برای تاب آوری زنجیره و مدیریت توسعه صنایع پایین دستی حایز اهمیت 

است و این دوره از نمایشگاه بین المللی ایران پالست نیز، با ابتناء بدان شکل گرفت«. 

   اشتغال زایی، سرمایه گذاری خارجی
بنا بر استدالل مرتضی شاهمیرزایی، »شانزدهمین دوره نمایشگاه ایران پالست در حالی برگزار شد 
که صنعت پتروشیمی تالش کرد با قراردادن شرکت های کوچک و بزرگ داخلی در کنار هم طی 
این رویداد تجاری نشان دهد نه تنها صنعت پتروشیمی ایران در حال بزرگ شدن است بلکه 
شرکت های حاضر در این نمایشگاه هم با توسعه فعالیت های خود و تولید محصوالت جدید بر 
مبنای نوآوری های روز می توانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند و ضمن 
تثبیت و تقویت جایگاه مهم صنایع پایین دستی و تقویت چرخه زنجیره ارزش، این صنعت 
که ایجاد 124 هزار اشتغال مستقیم در چشم انداز  کنند؛  را هم وارد مرحله جدیدی از توسعه 
گواهی بر این ادعاست و  کوچک و متوسط شده،  که موجب شکل گیری صدها بنگاه  توسعه 
تأئید می کند حوزه فعالیت صنایع پایین دستی به حدی گسترده است که می توان سرمایه گذاران 
کرد و به واقع از  مختلف را با عناوین، تخصص ها و حتی سرمایه های مختلف، در آن جذب 
پایداری سیاست های حمایتی از صنایع پایین دستی در راستای خلق ارزش افزوده ی باالتر بهره 
برد. کمااینکه تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین دست، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر 
کسی پوشیده نیست  گرفته اند و بر  کید قرار  بارها و بارها به عنوان نقش های اثرگذار مورد تأ
البته  است.  انکارناپذیر  ضرورتی  اقتصادی،  اهداف  اجرای  با  همسو  صنعت،  این  توسعه  که 
ناگفته نماند که گسترش صنایع پشتیبان، پایین دستی و مکمل صنعت پتروشیمی همچنان 
نیاز به افزایش تعامالت فنی با سایر کشورها دارد تا قدرت مانور شرکت های ایرانی را افزایش 
دهد و شرکت های خارجی با توجه به توانمندی های داخلی و مزیت خوراک های باالدستی و 
کسب سود از طریق سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی  میان دستی ایران بتوانند از فرصت 
ایران بهره مند شوند که بازار تأمین کاال، خدمات و تجهیزات صنعت پتروشیمی ساالنه بیش از 
5 میلیارد دالر است و این صنعت طی 10 سال آینده به 76 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد«.

 بهاِر دیپلماسی
با توسعه صنایع مکمل  

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
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  بنگاه های کوچک و متوسط، پیشران توسعه اقتصادی اند. این بنگاه ها در اقتصاِد 
کارآفرینی و اشتغال به  کار جهان، تعّین گر ساختاری تحول، نوآوری و عامل ساخت یابی 
شمار می روند و اقتصاددانان، SMEها را چارچوب بند، مداخله گر و عامِل سرمایه گذاری 
قلمداد  نوظهور  ویژه  به  و  توسعه  حال  در  کشورهای  اقتصادی  کله ی  شا بهبود  برای 
می کنند؛ تا بدان جا که سرمایه گذاری بر روی آن ها به مثابه پیروزی در یک مسابقه دوی 
استقامت تلقی می شود و ماحصلش برتری و کسب قدرت به عنوان بنیادی ترین فرآیند 
یک جامعه است. کمااینکه به اعتبار مطالعات جهانی کسب و کار، امروزه، سرمایه گذاری، 
نظارت تشویقی و پرهیز از سیاست های مراقبتی تنبیهی، یک الزام برای بهبود پارادایم 
اجرایی SMEهاست و نهادهای دولتی باید خود را مسووِل اجرای هدفمند سیاستگذاری و 
رفع موانع بنگاه های کوچک و متوسط بدانند و برای تقویت توانایی کارآفرینی این بنگاه ها 
در دو بعد شناسایی فرصت و شایستگی عملیاتی، تالش کنند. الزامی که با وجود تمامی 
بر نقش آفرینی غیرقابل انکار بنگاه های  اقتصادی و سیاسی به منظور توجه  کیداِت  تأ
کوچک و متوسط بر توسعه اقتصادی و افزایش ضریب اشتغال زایی از سوی آن ها، همواره 
موردکم توجهی و بسا اغماض قرار گرفته و با سطح معینی از گسستگی سیاستگذاری و 
کنون با پدیده ای  که کشورهایی چون ایران، ا برنامه ریزی مواجه شده است. به نحوی 
از ساده ترین دالیل  یکی  و  روبه رو شده اند  بنگاه ها  این  در  کارآفرینی«  نام »شکست  به 
شکسِت سرمایه گذاری و کارآفرینی در SMEهای ایرانی، وجود موانِع حوزه سرمایه گذاری 
کار« سوی بانک جهانی و نهاد بین المللی تأمین سرمایه  گزارش »انجام کسب و  است و 
که به بررسی وضعیت سهولت انجام یک  گزارش  نیز آن را تأئید می کند. به استناد این 
فعالیت اقتصادی در میان 190 کشور جهان پرداخته، ایران در رتبه 12۸ قرار دارد و عالوه 
بر عدم تناسب با ظرفیت های بی شمار اقتصادی، نسبت به داده های آماری مشابه این 
کاماًل مشهود و نگران کننده  گزارش در سال 201۸-2019، کاهش چهار پله ای رتبه ایران 
است و البته این نگرانی زمانی عمق می گیرد که داده ها تأئید می کنند از میان 10 شاخص 
کار«  و  کسب  »شروع  اصلی  شاخص  دو  در  اقتصادی  کارآفرینی  سهولت  برای  اساسی 
کارآفرینی  کسب وکارهای خرد«، ایران در رتبه 173 جهان قرار دارد و عماًل  و »حمایت از 
اثر  فاقد  که  نیستند  رقابتی  مزیت ساز  تنها  نه  نیز  میانجی گرها  وجود  با  کار،  کسب و  و 
تعدیل کننده ی اقتصادی و شایستگی های کارآفرینی شده اند. هشداری که نباید نسبت 
بدان با نظر به توپولوژی خاِص اقتصادی و منابع بکر و قابل دسترس ایران که پتانسیل 
چرایی  از  و  بود  بی تفاوت  دارند،  را  کارآفرینی  و  اقتصادی  بهینه ی  فرصت سازی های 

شکست بنگاه های کوچک و متوسط که در چند محور قابل تبیین است، مغفول ماند. 
گسترده،  بسیار  منابع  داشتن  اختیار  در  و  کشورمان  ویژه  موقعیت  وجود  با  و  بی شک 
یک  از  SMEها،  آن  دنبال  به  و  صنعت  بخش  در  موفق  سرمایه گذاری های  وضعیت 
الگو و پارادایم موفق تبعیت نکرده و این موضوع بر عدم جذب و ترغیب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی تأثیر منفی گذاشته است. در کنار آن، با وجود مزیت سازی رقابتی صنایع 
کوچک و متوسط و البته توجه کمی و کیفی ناقص دولتی ها به این صنایع، این واحدها در 

رقابت با صنایع مشابه خارجی و حتی صنایع بزرگ داخلی با توجه به مشکالت اقتصادی 
گرانی انرژی، ناتوانی در  حاکم بر کشور چون تحریم، نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه، 
که الزمه حضور موفق در بازارهای جهانی  ورود ماشین آالت مدرن و متکی به فناوری 
رده ی این واحدها، سنگینی خود را نشان 

ُ
گ است، ناتوان مانده اند و عماًل مشکالت بر 

کید دارد که محور اصلی موفقیت یک کارآفرین  می دهد. از سویی، اجماع اقتصادی، تأ
کوچک و متوسط، به عواملی نظیر بودمی بودن سرمایه گذار،  و سرمایه گذار در صنایع 
داشتن سابقه صنعتی و برخورداری از تحصیالت مرتبط بازمی گردد؛ به نحوی که فردی 
با سوابق صنعتی موفق، با احتمال نزدیک به ۸0 درصد می تواند در سرمایه گذاری های 
به  از سابقه صنعتی می تواند در حوزه هایی  برخورداری  که  باشد. چرا نیز موفق  جدید 
کارآفرین کمک کند که شاخص و جزء پیکره اصلی موفقیت صنعتی هستند. حوزه هایی 
چون بهبود تعامل با دستگاه های دولتی مربوطه، برنامه ریزی بهتر برای تولید محصولی 
کانال های توزیع و فروش  جدید و متناسب با نیاز بازار تجاری، شناخت بهتر از بازار و 
گاهی از بازار کار و جایگاه نیروی انسانی متخصص، تخمین بهتر و دقیق تر  محصول، آ
از هزینه های کارآفرینی شامل هزینه های قانونی، خرید زمین، امتیازات قانونی، ساخت 
کارگاه و...، ارزیابی تکنیکال تر از هزینه های تولیِد در تمامی فرآیند زنجیره تولید، کاهش 
زمان تأسیس واحد صنعتی و استفاده بهتر از تسهیالت بانکی. حوزه هایی که اینک جزء 
نشتی های اقتصادی برای بسیاری از صاحبان کسب و کار در صنایع کوچک و متوسط 
به حساب می آید و بسیاری توانایی تشخیص و رفع آن را ندارند. واضح تر آن که برخی در 
حال حاضر صاحب صنایع کوچک یا متوسط هستند اما متخصص آن صنعت نیستند و 
که بی تردید  می توان ردپای بسیاری از رابطه بازی و رابطه سازی ها را در بین آن ها دید 
بزرگ ترین مشکالت را عامل می شوند. مضاف بر آن، برخورداری از نیروی انسانی ماهر 
آنالیز پایگاه داده ای بانک جهانی، عامل 70 درصدی موفقیت  که طبق  و متخصص 
کنار  که در  کوچک و متوسط است، مقوله ی دیگری است  کارهای  کسب و  کارآفرینان و 
مقاومت برای استفاده از فناوری های نوین، به این حوزه آسیب زده است. بسیار دیده 
شده است که تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران صنعتی، بدون مطالعه و مهارت کافی 
به دنبال اخذ مجوز تأسیس می روند، با هدف سوددهی باال اقدام به احداث واحد تولیدی 
می کنند و بیشتر دنباله رو واحدهایی می شوند که موفقیت برایشان بر مبنای تئوری های 
بازار تعریف نشده و مبنای همه چیز پول است. در  کار و سوددهی در  کسب و  موفق 
حالی که یک کسب و کار موفق، از ورای تجربه، تخصص، سرمایه گذاری مبتنی بر اصول 
استراتژیک، تعامل دوگانه و بین نهادی دولت و بخش خصوصی، تکیه بر مهارِت سرمایه 
انسانی به عنوان عامل تحرک اقتصادی و صبوری برای باال رفتن از نردبان توسعه و 
پیشرفت است که می تواند سرپا بماند و در شرایط بد اقتصادی دوام بیاورد. شرایطی که 
کنون ایران نمونه کاملی از آن ها را در حوزه ی صنعت، کارآفرینی و اشتغال شاهد است و  ا
ساختن برای موفق بودن در این شرایط برای صاحبان واقعی کسب و کار و کارآفرینان، 

حکم جنگیدن برای از دست ندادن دست و پا را دارد. 

خانه کاغذی سرمایه گذاری
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که    در تجارت و اقتصاِد بازارهای بالفعل فرصت ساز، اثبات شده است؛ کشورهایی 
کاهش  بر  عالوه  می برند  بهره  خوبی  به  خود  همسایگی  منطقه ی  بازارهای  ظرفیت  از 
هزینه های حمل ونقل، می توانند نفوذ تجاری خود در منطقه را نیز افزایش دهند که این 
امر توان و قدرت چانه زنی در امور سیاسی را به دنبال دارد. با وجود شرایط جغرافیایی و 
کشورهای منطقه، ایران از روابط ضعیفی در سطح تجارت برخوردار بوده  همسایگی با 
کشور  آن  واردات  و  صادرات  اصلی  شریک   10 جزو  کشورها  این  بیشتر  در  که  به طوری 

محسوب نمی شود. 
تحریم هاست.  جامع ترین  و  سخت ترین  تجربه ی  حال  در  ایران  حال حاضر  در  البته 
محدودشدن میزان فروش نفت خام، سخت شدن دسترسی به سیستم مالی بین المللی، 
محدودیت های شدید در مسیر نقل و انتقال ارز به ویژه دالر و بی تمایلی برخی شرکای 
سنتی ایران از سرشاخ شدن با دولت آمریکا باعث شده است که روزنه های خیلی زیادی در 
تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای جهان باقی نماند. اما در شرایطی که مسیر تجارت 
رسمی بسته شده و دورزدن تحریم ها سخت است، استفاده از ظرفیت های جغرافیایی و 
برقراری ارتباطات خاص با همسایگان می تواند بسیاری از چالش ها را رفع کند. موضوعی 

کید دارد.  که رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان نیز بر آن تأ

   تجارت هم مرزی و توسعه تجاری
به  پالست،  ایران  نمایشگاه  اخیر  دوره ی  پنج  در  که  عبدالرحمان  شیخ  مصطفی  شیخ 
صورت مرتب به این رویداد دعوت شده است، اعتقاد دارد: اقلیم کردستان عراق می تواند 
که قصد  امتیازات ویژه ای برای تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران جمهوری اسالمی ایران 
دوجانبه  تفاهم نامه های  کمااینکه  باشد؛  داشته  دارند  را  اقلیم  این  در  سرمایه گذاری 
اثبات کرده اند بهره مندی از فرصت های توسعه مبادالت تجاری با تکیه بر ظرفیت های 
تولیدی طرفین، کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی طرفین با استفاده از بهبود 
زنجیره های تأمین، افزایش ضریب نفوذ محصوالت تولیدی در مناطق و اقلیم در بازار 
طرفین، توسعه سرمایه گذاری در مناطق و اقلیم با توجه به پتانسیل های موجود و افزایش 
اشتغال مولد از طریق توسعه تولید و تجارت صرفًا بخشی از دستاوردهای همکاری های 

مشترک و دو جانبه است. 
دوره ی  شانزدهمین  در  عراق  کردستان  واردکنندگان  و  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
بین  رابطه ی  اینکه  بر  کید  تأ با  گفت وگویی،  طی  پالست  ایران  بین المللی  نمایشگاه 
جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق یک ارتباط دیرینه و دوستانه است و این دو 
کشور به واسطه فعالیت های فرهنگی، تجاری و اقتصادی مشترک ارتباطات مناسبی در 
زمینه صادرات و واردات دارند؛ انعقاد پنج قرارداد جدید میان شرکت های اقلیم کردستان 
عراق و ایران در این دوره از نمایشگاه ایران پالست را نیز نشان گر بسِط رویکرد اقتصادی و 

تجاری موجود، دلیل ایجاد زیرساخت های جدید و فراهم سازی زمینه های مساعد برای 
برقراری ارتباطات بیشتر بین فعاالن اقتصادی و تجاری ایران و اقلیم کردستان دانست و 

آن را قدمی جدید برای توسعه نامید.  

   مبادالت تجاری 6 میلیارد دالری
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان کردستان عراق، با بیان اینکه این اتحادیه، 
با بیش از 10 هزار عضو جزو فعال ترین اتحادیه های این اقلیم محسوب می شود و تاکنون 
به واسطه ی آن بیش از 30 پروتکل بین المللی بین اقلیم و سایر کشورها امضا شده است و 
دو هزار عضو آن با بازرگانان ایران مراودات بازرگانی و تجاری دارند، حجم مبادالت تجاری 
که این رقم در  کرد  ابراز امیدواری  و  گذشته شش میلیارد دالر اعالم  را در سال  ایران  با 
کید دوباره بر اینکه از نظر تاریخی،  سال جاری میالدی به هفت میلیارد دالر برسد. او با تأ
جغرافیایی و بسیاری از مسائل فرهنگی، اقلیم کردستان عراق و ایران دو متحد طبیعی در 
منطقه برای یکدیگر محسوب می شوند و طی دهه های اخیر روابط دیپلماسی و تجاری 
آن ها، بیش از پیش نزدیک بوده است. هم مرزی با جمهوری اسالمی ایران را عامل توسعه 
ارتباطی میان صادرکنندگان و واردکنندکان کاال نامید و اعالم کرد که در شانزدهمین دوره 
نمایشگاه ایران پالست نیز 20 شرکت از اقلیم کردستان حضور داشته اند و به دلیل باال بودن 
حجم حضور  شرکت های فعال در حوزه های مواد اولیه و ماشین سازان، این نمایشگاه 
برای آن ها بسیار مفید بوده است؛ به نحوی که می توان امیدوارترشد با وجود مشکالتی 
که گاهی برای سرمایه گذاران پیش می آید و آن ها را ممکن است نگران سرمایه هایشان کند 
اما روابط ایران و اقلیم کردستان در چارچوب قانون به یک رابطه تکاملی و مکملی تبدیل 
شود، در سطح یک رابطه تقابلی نماند و بتوان با یک ادراک تعاملیـ  تجاری از پتانسیل و 

ظرفیت های بزرگ بین طرفین، بهره وری بیشتری برد.    

انعقاد 5 قرارداد؛ اثبات توسعه تجاری مرزی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان:
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   ریشه نظری تکوین اتحادیه اقتصادی اورآسیا را باید در پیشنهاد نورسلطان نظر بایف، رئیس 
جمهوری قزاقستان در سال 1994 در خصوص ایجاد بلوک تجاری منطقه ای جستجو کرد. پس از 
طرح این پیشنهاد در سال 2000 پنج کشور بالروس - قزاقستان -روسیه - قرقیزستان و تاجیکستان 
جامعه اقتصادی اوراسیا را با هدف ایجاد بازار مشترک برای کشورهای عضو تشکیل دادند. در سال 
2006 کشور ازبکستان نیز به این اتحادیه پیوست. اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعالیت خود را رسمًا 
از ابتدای سال 2015 با شش کشور عضو آغاز کرد. جمهوری اسالمی ایران در سال 1395 پیشنهاد 
کرات فشرده در  که پس از دو سال مذا کرد،  ح  کشورهای عضو مطر عضویت در این اتحادیه را با 
کشورهای عضو واقع شد. در پنجم آبان 139۸ بر  اردیبهشت 1397 عضویت ایران مورد پذیرش 
اساس موافقت نامه موقت )3 ساله( تجارت ترجیحی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه با تعیین 
تعرفه ترجیحی ۸62 قلم کاال همکاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه آغاز شد و راهی برای ایران 

به منظور کاستن آثار تحریم های بین المللی را باز کرد. 

   یکپارچگی اقتصادی ایران در اوراسیا
آنها محسوب  از مهم ترین  روسیه یکی  که  اوراسیا  کشور  پنج  با  قراردادی  اجرایی شدن چنین  با 
می شود، منافع سیاسی بسیاری برای ایران به وجود آمد. به واقع تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و همکاری اعضای آن که یکی از جامع ترین نوع یکپارچگی اقتصادی را بین کشورهای عضو نشان 
می دهد، برای ایران راه ورود به این سیستم یکپارچه را هموارتر ساخت و عضویت مادام العمر ایران 
در منطقه آزاد تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند گام بلندی برای عملی ساختن فرصت های 
بالقوه برای طرفین باشد. البته این در حالی است که چون کشورهای مهم دیگر منطقه آسیا در صف 
انتظار الحاق به این اتحادیه هستند، با پیگیری های انجمن هایی چون انجمن پلیمر ایران می توان 
زمینه های توسعه ای مساعدتری برای بهره برداری گسترده تر از عضویت دائمی و تسهیل تجارت 
گمرک، در  کمااینکه بر اساس آمارهای  کرد.  شرکت ها و صنایع بزرگ ایرانی در این اتحادیه فراهم 
نیمه نخست سال 1400 حجم تجارت ایران و اوراسیا به 2.5 میلیارد دالر رسید و بیش از پنج و نیم 
میلیون تن کاال به ارزش دو میلیارد و 4۸3میلیون دالر بین ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی گمرکی 
که نسبت به مدت مشابه 12درصد در وزن و 40درصد در ارزش افزایش داشته  اوراسیا تبادل شد 

است.

   ارمنستان و انجمن پلیمر ایران
و  دومیلیارد  ارزش  به  کاال  311تن  و  549هزار  و  میلیون  پنج  قبل،  سال  نخست  ماهه  شش  در 
که  4۸3میلیون و 129هزار و 7۸4دالر بین ایران و اتحادیه اقتصادی-گمرکی اوراسیا تبادل شد 
سهم صادرات یک میلیون و 167هزار و ۸5۸تن به ارزش 514میلیون و 399هزار و 324دالر و سهم 
واردات نیز چهار میلیون و 3۸1هزار و 453تن به ارزش یک میلیارد و 96۸میلیون و 730هزار و 460 
دالر بوده است. واردات از اتحادیه اوراسیا هم در همین بازه ی زمانی، رشد 14.5درصدی در وزن و 
41درصدی در ارزش داشته است و روسیه با سه میلیون و 575هزار و 264تن به ارزش یک میلیارد و 
716میلیون و 775هزار و 1۸2دالر، ۸7درصد کل واردات از اوراسیا را به خود اختصاص داده است. 
بعد از روسیه، قزاقستان و بالروس در رتبه های بعدی قرار گرفته اند و ارمنستان با صادرات ۸64تن 
کاال به ارزش چهار میلیون و 627هزار و 969دالر، چهارمین شریک ایران در تأمین کاالها بوده و نشان 
می دهد گرچه روند صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی همین مدت کوتاه همکاری با 
کشورهای عضو یکی از مهم ترین دستاوردهاست و بر همین اساس شاهد شکل گیری رقابت بین 
روسیه، اروپا، آمریکا، چین و حتی هند در این منطقه هستیم که با انگیزه های مختلف رقابت شکل 
گر انجمن پلیمر ایران بتواند  می گیرد، اما باز هم می توان از این فرصت بهره بهتری برد. بی شک ا
در یکی از این کشورهای عضو مانند ارمنستان، پایگاهی برای ورود 100 شرکت یا صنعت فعال ایران 
ایجاد کند به نحوی که تعرفه ها به صفر برسد، قطعًا ایران می تواند سهم دار بزرگی از بازار اروپا نیز 
بشود و چه بسا بسیاری از صنایع رو به رکود ایران احیاء شوند. چرا که همیشه ضرب المثل معروفی 
در تجارت هست و می گویند طرف قرارداد هر چه تعداد صفر بیشتری را بتواند برای سود خود روی 
پیشانی تان ببیند به همان اندازه به شما فرصت استفاده و سرمایه گذاری می دهد و خوشبختانه بر 
روی پیشانی ایران صفرهای بیشماری برای استفاده از پتانسیل سرمایه گذاری اوراسیا جای می گیرد. 

 انجمن پلیمر ایران چگونه می تواند
به سرمایه گذاران ایرانی کمک کند؟

ِصفرهای بزرگ را بشمارید

رضاسواری/ اکرشناس ارشد توانمندسازی اتحادیه اقتصادی اوراسیا IML



ایران با تاشکند به تفاهم رسید

توافق هـای اولیـه بـا ازبکسـتان بـرای افزایـش تجـارت فرآورده هـای نفتـی و پتروشـیمی انجـام شـد    
و پیش بینـی می شـود بـا توجـه بـه شـناخت دو طـرف از توانایی هـای یکدیگـر، سـرفصلی تـازه در روابـط دو 
کشـور در حـوزه انـرژی و پتروشـیمی در آینـده ای نزدیـک بازگشـایی شـود. معـاون بین الملـل و بازرگانـی وزیـر 
نفـت طـی دیـداری بـا عبدی جمیـل ایمیامینوویـچ، معـاون وزیـر انـرژی ازبکسـتان، در این بـاره افـزود: سـفر 
هیـأت انـرژی ازبکسـتان بـه ایـران همزمـان بـا برگـزاری شـانزدهمین نمایشـگاه ایران پالسـت، پیـرو سـفر وزیر 
نفـت بـه ازبکسـتان و دیدارهـای او بـا مسـووالن وزارت انـرژی ایـن کشـور در حاشـیه نشسـت سـران سـازمان 
همکاری هـای شـانگهای در سـمرقند انجـام شـد و بـا توجـه به ظرفیت هـای موجود بین تهران و تاشـکند در 
زمینـه انـرژی و عالقه منـدی دو طـرف، توسـعه روابـط در ایـن حـوزه مـورد بررسـی قـرار گرفت. احمد اسـدزاده، 
گفت: البته تفاهم های خوبی از قبل بین ایران و ازبکسـتان شـکل گرفته بود که نیاز به تصمیم گیری های 
بیشتر داشت و این نمایشگاه فرصتی شد تا موارد بسیاری برای توسعه همکاری بین دو کشور بررسی شود 

کـه مهم تریـن آن هـا همـکاری در بخـش باالدسـتی صنعـت نفـت بود.

 ایجاد منطقه آزاد تجاری
میان ایران و اوراسیا

   وزیـر توسـعه اقتصـادی روسـیه گفـت: تـا سـال 2023، اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا  » EAEU« و ایـران 
بـه یـک توافـق کامـل بـرای ایجاد منطقه آزاد تجاری دسـت می یابند. ماکسـیم رشـتنیکوف افـزود: ما انتظار 
کرات برگزار شده است(، در سال آینده به یک توافق دائمی  کرات خود )دور پنج مذا داریم در چارچوب مذا
کـه متوجـه شـده ایم در حال حاضر شـرایط،  در مـورد منطقـه آزاد تجـاری بـا دامنـه ای گسـترده تر برسـیم، چرا
کثـر همکاری دوجانبه سـوق می دهـد. او اضافه  وضعیـت و پتانسـیل های توسـعه یافتـه، مـا را به سـمت حدا
کـرد: کشـورهای عضـو اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا و ایران در حال حاضر، یـک توافق موقت به منظور کار در 
کتبر  مورد تشکیل منطقه آزاد تجاری دارند. این توافق در سال 201۸ به امضا رسیده و در ابتدا قرار بود در ا
امسـال منقضـی شـود، امـا شـورای عالـی اقتصـادی اوراسـیا، تمدیـد آن بـه مدت سـه سـال یا تا زمانـی که یک 

توافـق دائمـی اجرایی شـود را تصویب کرد.

خبری از بهبود نیست

 ، »Printing United Alliance« و »Napco«  300 عضو پانل تحقیقاتی  
کید کردند: به نظر می رسد در سال 2023 نیز صنعت لیبل  طی بیانیه ای تأ
هیچ تحولی در زمینه بهبود شرایط فعلی را تجربه نخواهد کرد؛ چرا که در 
سرمایه  وخواب  غیرآزاد  تجارت  قرنطینه،  نگران  همه  گر  ا پاندمی  دوران 
گاز، برق و هزینه های باالی آن ها، نبود  کمبود  انرژی،  بودند، حاال بحث 
مواد اولیه در پی بحران انرژی، فرسودگی ماشین آالت و کمبود سرمایه برای 
جایگزینی، بهره های باالی بانکی، ناتوانی در ادغام شرکتی یا سرمایه ای و 
کرده است. آن قدر  حفظ منابع طبیعی و انسانی موجود، اوضاع را پیچیده 
را  بیشتری  ضرر  بخش  کدام  داد  قطعی  اطمینان  نمی توان  که  پیچیده 
کمااینکه  کدام واحد تولیدی به بهره وری می رسد.  متحمل خواهد شد یا 
تقریبًا 93 درصد از شرکت ها انتظار دارند روند کمبود مواد تا پایان سال آینده 
ادامه داشته باشد و ۸5.5 درصد مطمئن هستند قیمت مواد اولیه و خام 

بیش تر افزایش می یابد. 

IML؛ شاخص توسعه ای صنعت لیبل است

ورود  ایــران  پلیمــر  صنایــع  ملــی  انجمــن  مدیــره  هیــأت  عضــو    
کاهــش  و  را عامــل خودکفایــی  لیبــل  تکنولوژی هــای جدیــد در صنعــت 
میــزان وابســتگی ها دانســت. مســعود جمالــی، افــزود: صنعــت بســته بندی 
همیشــه بــا صنعــت چــاپ و بــه صــورت توأمــان در تعامــل بــوده اســت؛ و بــه 
خاطــِر همیــن چرخــه رفتــاری و عملکــردی، تکنولــوژی » IML« می توانــد 
صنعــت بســته بندی پالســتیکی را تــا حــدود زیــادی از دیگــر صنایــع بی نیــاز 
کنــد. ضمــن این کــه تکنولــوژی  » IML« قابلیــت آن را دارد تــا در ارائــه هــر چــه 
بهتــر برنــد، یــک بــازوی حمایتــی قدرتمنــد باشــد و بازارهــای جدیــدی را بــه 
واســطه بســته بندی های بــا کیفیــت و جذاب تــر پیــش روی تولیدکننــدگان 
کیــد کــرد: البتــه در اقتصادهایــی کــه دولــت  قــرار دهــد و بازارســازی کنــد. او تأ
تولیــدی  تکنولوژی هــای  دارد،  اقتصــادی  ســاختار  در  زیــادی  دخالــت 
کمیتــی داشــته باشــند. چــرا  نمی تواننــد تأثیــر چندانــی در تغییــر نقــش حا
کــه در چنیــن اقتصــادی تولیــد در بســیاری مــوارد بــه انحصــار کشــیده شــده 
و تکنولــوژی نمی توانــد انحصارزدایــی کنــد و نبایــد نســبت بــه ایــن مســئله 

بی تفــاوت بــود. 

کوتاه اخبار  اخبار

شماره هشتم     دوره جدید    آبان 1401 IML 15رسانه تخصصی صنعت




