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نویسـنده

سید رضا حسینی

سرمقاله

سیگنال هاى سقوط اقتصاد و سکاندار جدید 

         شرایِط چند سال اخیر در عرصه سیاسى کشور با توجه به اوج گیرى تنش ها و قطب بندى هاى 
سیاسى، همواره در حال مخابره ى عالئم و سیگنال هاى منفى به اقتصاد و فعاالن صنعتى اقتصادى 
بوده است. محرزترین پیام آن هم وجود بى ثباتى و بى اطمینانى است؛ بى ثباتى که ریسک سرمایه گذارى 
و فعالیت هاى صنعتى- اقتصادى را باال  برد، باعث عقب نشینى سرمایه گذاران و کارآفرینان شد و 
راه را براى ورود آن ها به وارد بازار بست و البته مستمر هشدار مى دهد که عمر سرمایه گذارى  در 
هر زمینه   اقتصادى و تجارى،  کوتاه  و ناپایدار است و توأم با هزینه هاى سنگین غیرقابل جبران. 

براى  میان سیاستمداران  ابزارى  به  نوعى  به  اقتصادى که  و اصالحات  متاسفانه سیاست گذارى 
بازى سیاسى تبدیل شده بود، اطمینان الزم براى رشد و توسعه را عمًال نابود کرد و در پى تشدید 
فرآیند خود تحلیل رونده ى اقتصاد، وقوع فاجعه  براى صنعت، تجارت،کارآفرینى و سرمایه گذارى را 
اتفاقاِت غیرقابل  با  از پِس فقدان چابکى در برخورد سریع و قاطع  حتمى ساخت؛ فاجعه اى که 
پیش بینى مانند شیوع بیمارى چون کرونا، امکان حفظ متغیرهاى کلیدى و ساختارى را نیز از 
بین برد. وضعیِت نامعین، پرریسک و بحرانى را بر تمامى چرخه اقتصاد و فعاالن آن تحمیل کرد 

و امید و اعتماد به حکمرانى اقتصادى را به ورطه سقوط کشاند. 
افول  واقع  در  شد،  روبه رو  آن  با  ممکن  حالت  عینى ترین  در  اقتصادى  حاکمیت  که  اتفاقى 
سکانداران به واسطه تبعات بازى هاى سیاسِى شکننده ى اقتصاد بود؛ تا جایى که اینک بسیارى 
از کارشناسان اقتصادى و چهره هاى سیاسى، کژکاردى اقتصادى و تجارى موجود را دیگر در لفافه 
و  دولت   توسط  بدان  وابسته  متغیرهاى  و  اقتصاد  مسأله  توان حل  افول  از  آشکارا  و  نمى پیچند 
از  دارد،  تاکید  پایدارى،  اقتصاد  که  است  حالى  در  این  هرچند  مى گویند.  اقتصادى  حکمرانان 
حرکت  ساختارى،  منافع  تداخالت  اقتصادى،  بد  حکمرانى  فرصت سوزى ها،  نادرست،  مدیریت 
معکوس رشد و توسعه صنعتى- تجارى و... نباید چشم پوشى  کرد ولى نمى توان هم مطالبه تغییر 
نداشت و امید به پیداکردن راهبردهاى گم شده ى اقتصادى ایران از سوى سکانداران جدید دولتى 

را از دست داد. 
مثالى وجود دارد که مى گوید، راه که عوض شد، اگر سکاندار جدید، هراسى از شفافیت نداشت، 
راهبردها، ساختار و سیاست هاى اقتصادى اشتباه و نافرجام در گذشته را مى پذیرد ولو با اصالح 
سیاست ها، طبیعتاً گروهى برنده  شوند و گروهى بازنده؛ چون مى داند بازنده ها به راحتى شکست 

را نمى پذیرند.
 پس اگر برنده هم نباشد در این مسیر اصالح و مطالبه تغییر، با ابتناى به  دیوان ساالرى اقتصادى 
که بر شفافیت و کارایى استوار است و با دورى از الپوشانِى ناکارآمدى ها و همراه  سازى مجموعه 
قواى کشور براى دستیابى به هدفى یکتا، مى تواند به بهبود حکمرانى اقتصادى در قالب تعامالت 
تمامى  بى اعتمادِى  و  ناامیدى  افسردگى،  بى انگیزگى،  از  مانع  چه بسا  و  برسد؛  بیرونى  و  درونى 

ارکان اقتصادى در مطالبه ى تغییر،توسعه و بهینگى تولید شود.  

 کمااینکه،گام نخست براى تغییر نیز پذیرفتن وضعیت 
موجود است و حاکمیت اقتصادى نیاز دارد در یک 
فضاى مسالمت آمیز و به دور از خط کشى هاى سیاسى، 
این پرسش را مورد واکاوى قرار دهد که ما« حاکمیت، 
کارگزار، نهاد اقتصادى» چگونه خودمان به دست 
خودمان ابرچالش ها را به وجود آوردیم در حالى 
اتفاق  دفعتاً   بزرگ  مشکالت  از  یک  هیچ  که 
به  و  آرام  بسیار  همگى  عکس  بر  و  نیفتاده اند 
تدریج رشد کرده اند و بدین جهت چنانچه بدون 
اشتباهات  پذیرفتن  و  آسیب شناسانه  ارزیابى 
حل  براى  «راهکار»  اصطالح  به  سراغ  گذشته 
مجدد  تکرار  باز  تالش مان  برویم،  مشکالت 
خطاهاى استراتژیک خواهد بود. از این رو، اگر ما 
هم این نگرش را بپذیریم، مى توانیم امید داشته 
به  دولت  سکان  دادن  و  دیگراین بار  که  باشیم 
آقاى رئیسى، بتواند هزینه تمامى بدفهمى هاى 
و  کند  جبران  را  گذشته  اجتماعى  و  اقتصادى 
راهى براى خروج از رکود و حرکت به سمت رشد 
را به روى تمامى صنایع و فعاالن آن ها بگشاید. 
فعلى هم  اجتماعى  و  اقتصادى، صنعتى  انتظار 
الزام مى کند که دولت جدید و وزراى آن بتوانند 
به تمامى آن دیدگاه هاى پوپولیستى یا غیرواقع گرا 
به صنعت، چه آن  صنایعى که در زمره صنایع 
صنایعى  چه  و  مى گیرند  قرار  مادر  و  باالدست 
مانند چاپ و بسته بندى که مکمل دیگر صنایع اند 
و رشد صنعتى،  تأمین  زنجیره  عنصر حیاتى  و 
در  دولت ها  که ظرفیت  باور  این  و  دهند  پایان 
جایى  به  امروز  اقتصاد  و  است  افول  روبه  ایران 
از  نمى تواند  جمهورى  رئیس  هیچ  که  رسیده 
پس ِمشکالت برآید را از ذهنیت عموم و جامعه 

صنعتى و اقتصادى پاك کنند.

 شرایِط چند سال اخیر 
در عرصه سیاسى کشور 
با توجه به اوج گیرى 
تنش ها وقطب بندى هاى 
سیاسى، همواره در حال 
مخابره ى عالئم و 
سیگنال هاى منفى به 
اقتصاد و فعاالن صنعتى 
اقتصادى بوده است
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بسته بندی، ویرتین محصول است و لیبل، پرچم خالقیت در بسته بندی. لیبلینگ به عنوان یک ابتکار، طرح 

جهانِی در حال تغییر و صنعتی فراتر از یک نرم افزار،  شاخِص تأثیرگذاری اسرتاتژیک بر چرخه تأمین، توزیع و 

رشد تجاری است. صنعت لیبل، با بهینه سازی عملیات زنجیره تأمین و بهبود رضایت مشرتی، چرخه ی کسب وکار 

را رونق می دهد و روابط تجاری را همبسته تر و حتی جهانی تر  می کند. امروزه، جریان های اصلی اقتصاد، 

تجارت ها و صنایع رو به رشد، نیازمند تکیه بر تولیدکنندگان و چاپکاران لیبلی شده است  که بتوانند با بهره گیری 

از فناوری های نوین لیبلینگ، از برندها و محصوالت خوب و بازار رو به رشد ح°یت کنند. فناوری هایی که از 

پِس جهانی سازی، دیجیتال شدن، فشارهای زیست محیطی، تغییرات در نیازها و خواسته های مشرتیان، نگرانی های 

سودآوری و مهارت های نیروی انسانی، تغییر کرده یا ایجاد شده اند. فناوری هایی مانند IML؛ لیبل گذاری درون 

قالبی. 

: تولید لجستیک   IML

IML، یکى از جدیدترین تکنولوژى ها در صنعت تولید ظروف بسته بندى است. در 

سیستم برچسب زدن درون قالب، لیبل، بخش جدا ناپذیر محصول نهایى مى شود و 
نهایى به صورت  ندارد. در واقع، محصول  را  از ظروف بسته بندى  قابلیت جدا شدن 
پیش تزئین شده و آماده مصرف، بدون نیاز به تبلیغات، مى تواند  دلیلى براى خرید 
و ایجاد تمایز از حیث قیمت، کیفیت، ایمنى، ماندگارى پایاتر، زیست سوزى و زیست سازى 
با   ، IML بسته بندى  فرآیند  در  سویى،  از  باشد.  برند  شخصى سازى  و  (متابولیکى) 
کاهش یا حذف قابل توجه هزینه هاى  سرمایه گذارى براى ایجاد انبارها و تجهیزات 
و  اطالعات   پردازش  و  نرم افزار  نقل،  و  حمل  تجهیزات  زیرساخت ها،  انباردارى، 
بازار  انسانى، قدرت حضور و رقابت براى صنایع در  همچنین کاهش هزینه نیروى 

افزایش پیدا مى کند. 
هزینه هاى  از  درصد   10 بتواند  حالت،  بدبینانه ترین  در  فناورى  این  اگر  واقع،  در 
لجستیکى را کاهش دهد، حدود 1/5 تا 3 درصد از قیمت تمام شده محصول نهایى 
هم  هنوز  هرچند  مى دهد.  افزایش  را  بازار  در  رقابت  قدرت  و  شد  خواهد  کاسته 

موانعى وجود دارند. 
غول واردات و موانع رشد

براى  مشکالت  و  چالش ها  شعاع  درکشور،   IML لیبل  چاپ  صنعت  شکل گیرى  با 
از چالش ها، حضور شرکت هاى خارجى  فراگیر شد. یکى  و  فعاالن آن هم گسترده 
است که حاضر نیستند بازار ایران را ترك کنند. این شرکت ها به پشتوانه حمایت هاى 
مالى و دیپلماسى اقتصادى خود، تالش مى کنند بازار ایران را حفظ کنند. یکى از این 
کشورها  که هنوز هم رقیب اصلى ایران در صنعت لیبل به حساب مى آید، ترکیه است . 
اگر یک تولید کننده ایرانى، بخواهد لیبل  تولیدى خود با قابلیت هاى جهانى صادرات 
مى شود.تا  روبه رو  زیادى  مانع زاى  نظارت هاى  و  سیاست ها  با  بفرستد،  ترکیه  به  را 
ترکیه  بازار  در  قیمت  زیر  ایرانى حتى  لیبل هاى  نخواهد شد  داده  اجازه  که  جایى 
و  واردات  بعد  در  ایران  اقتصادى  و  سیاسى  دیپلماسى  یعنى  این  و  شوند  توزیع 
صادرات دچار یک ضعِف نیازمند جبران است. به ویژه آن که، برآوردهاى مرکز آمار 
چاپ و بسته بندى جهانى نشان مى دهد، حجم این بازار و  به صورت کلى پکیجینگ، 
بالغ بر یک هزار میلیارد دالر خواهد رسید و خاورمیانه  در سال 2025، به رقمى 
بدون در نظر گرفتن کشور ترکیه، درآمدزایى بالغ بر 40 میلیارد دالر خواهد داشت. 
حال اگر سهم کشور ترکیه نیز لحاظ شود این رقم به 70 میلیارد دالر خواهد رسید 
که متاسفانه سهم ایران بسیار ناچیز و حدود 5 درصد خواهد بود که براى ما با توجه 
IML داریم بسیارنگران کننده  به ظرفیت باالیى که بخصوص در صنعت بسته بندى 

است.
لیبل  از ترکیه واردات  از 500 میلیون یورو  ایران در سال 2009، بیش  کمااینکه، 

داشته  که این رقم در سال 2017 و 2018 حدود 5 میلیون 
یورو کاهش پیدا کرده و این بدان معناست که ایران 
خود را با تکنولوژى روز دنیا همگام کرده و فعاالن بخش هایى 
که توانایى به روز رسانى داشته اند سرمایه گذارى هاى خوبى 

انجام داده اند. 
متریال  مانند  بخش هایى  در  صرفاً  چون،  اینرو  از 
مواد اولیه  با کمبودهاى جزئى روبه رو هستیم، نیاز 
این  براى  دولت  سوى  از  راهگشایى  تدابیر  است 

اتخاذ شود.  صنعت 
از  دست  سرمایه گذاران  شود  تا  مهیا  شرایطى  باید 
ترس براى سرمایه گذارى در این صنعت بردارند و با 
میزان   ، IML  لیبل فناورى هاى  توسعه  و  استفاده 
را  دارند  داخل  تولید  مشابه  که  وارداتى  محصوالت 
آورند.  روى  داخلى سازى  نهضت  به  و  دهند  کاهش 
لیبل ،  مصرف کننده  داخلى  شرکت هاى  از  بسیارى 
به  مقرون  را  خود  مصرفى  هدِف  بازارهاى  مى توانند 
صرفه تر حفظ کرده و به پشتوانه ى چنین ساختارى 
هم  را  جهانى  و  منطقه اى  بازارهاى  پوشش  امکان 
و  افغانستان  سوریه،  عراق،  بازار  بیابند.اکنون، 
در  که  دلیل  این  به  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهاى 
محل  نیستند،  پرقدرت  لیبل   چاپ  و  تولید  زمینه 
به  ایرانى  شرکت هاى  انحصارى  براى حضور  مناسبى 
حساب مى آیند؛ اما اگر سایر فعاالن اقتصادى ترغیب 
کنند؛  زمینه سرمایه گذارى  این  در  نشوند  تشویق  و 
لیبل   صادرات  توسعه  براى  هم  راهگشایى  اقدام 
انجام نخواهد شد . در یک جمع بندى کلى ،  انتظارات 
اقتصادى چاپ، بسته بندى و IML از متولیان  فعاالن 
کشورهاى  در  تولیدکنندگان  براى  که  است  این 
فعاالن  متاسفانه  کنند.  بازارسازى  پیرامونى 
اقتصادى در حال حاضر آنقدر توانایى ندارند که در 
و  حمایت  خود  سرمایه هاى  از  دیگر  کشور  یک 
پاسدارى کنند. عالوه بر آن نیاز است، سیاست گذاران 
مانع واردات لیبل هایى شوند که نمونه مشابه آن در 
مى هم  شرکتى  یا  فرد  اگر  مى شود.  تولید  کشور 
تا  کنند  بایدکارى  باشد،  داشته  واردات   خواهد 
واردات آن با تعرفه اى انجام گیرد که اختالف قیمت 
و  دهد  شکل  بازار  در  را  داخلى   کاالى  با  باالیى 
نیاز  مورد  محصوالت  ترغیب  شوند  داخلى  صنایع 
ناگفته  البته  کنند.  دریافت  کشور  داخل  از  را  خود 
از مدیران و دست اندرکاران  نماند که هنوز بسیارى 
چه  ندارند  اطالع  حتى  صنایع  و  تولیدى  واحدهاى 
فرصت و پتانسیل هایى در زمینه تولید لیبل IML در 
کشور وجود دارد و این باید براى حکمرانان صنعت 

باشد. نگران کننده  و تجارت 

ا︣ان در ︨︀ل ٢٠٠٩، ︋﹫︩ از ٥٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن
 ﹢رو از ︑︣﹋﹫﹥ واردات ﹜﹫︊﹏ دا︫️!

IML

٤ شماره اول| دوره جدید| شھریورماه١٤٠٠ IML رســانه تخصصی صنعت 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
  

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

  

: تولید لجستیک   IML

IML، یکى از جدیدترین تکنولوژى ها در صنعت تولید ظروف بسته بندى است. در 

سیستم برچسب زدن درون قالب، لیبل، بخش جدا ناپذیر محصول نهایى مى شود و 
نهایى به صورت  ندارد. در واقع، محصول  را  از ظروف بسته بندى  قابلیت جدا شدن 
پیش تزئین شده و آماده مصرف، بدون نیاز به تبلیغات، مى تواند  دلیلى براى خرید 
و ایجاد تمایز از حیث قیمت، کیفیت، ایمنى، ماندگارى پایاتر، زیست سوزى و زیست سازى 
با   ، IML بسته بندى  فرآیند  در  سویى،  از  باشد.  برند  شخصى سازى  و  (متابولیکى) 
کاهش یا حذف قابل توجه هزینه هاى  سرمایه گذارى براى ایجاد انبارها و تجهیزات 
و  اطالعات   پردازش  و  نرم افزار  نقل،  و  حمل  تجهیزات  زیرساخت ها،  انباردارى، 
بازار  انسانى، قدرت حضور و رقابت براى صنایع در  همچنین کاهش هزینه نیروى 

افزایش پیدا مى کند. 
هزینه هاى  از  درصد   10 بتواند  حالت،  بدبینانه ترین  در  فناورى  این  اگر  واقع،  در 
لجستیکى را کاهش دهد، حدود 1/5 تا 3 درصد از قیمت تمام شده محصول نهایى 
هم  هنوز  هرچند  مى دهد.  افزایش  را  بازار  در  رقابت  قدرت  و  شد  خواهد  کاسته 

موانعى وجود دارند. 
غول واردات و موانع رشد

براى  مشکالت  و  چالش ها  شعاع  درکشور،   IML لیبل  چاپ  صنعت  شکل گیرى  با 
از چالش ها، حضور شرکت هاى خارجى  فراگیر شد. یکى  و  فعاالن آن هم گسترده 
است که حاضر نیستند بازار ایران را ترك کنند. این شرکت ها به پشتوانه حمایت هاى 
مالى و دیپلماسى اقتصادى خود، تالش مى کنند بازار ایران را حفظ کنند. یکى از این 
کشورها  که هنوز هم رقیب اصلى ایران در صنعت لیبل به حساب مى آید، ترکیه است . 
اگر یک تولید کننده ایرانى، بخواهد لیبل  تولیدى خود با قابلیت هاى جهانى صادرات 
مى شود.تا  روبه رو  زیادى  مانع زاى  نظارت هاى  و  سیاست ها  با  بفرستد،  ترکیه  به  را 
ترکیه  بازار  در  قیمت  زیر  ایرانى حتى  لیبل هاى  نخواهد شد  داده  اجازه  که  جایى 
و  واردات  بعد  در  ایران  اقتصادى  و  سیاسى  دیپلماسى  یعنى  این  و  شوند  توزیع 
صادرات دچار یک ضعِف نیازمند جبران است. به ویژه آن که، برآوردهاى مرکز آمار 
چاپ و بسته بندى جهانى نشان مى دهد، حجم این بازار و  به صورت کلى پکیجینگ، 
بالغ بر یک هزار میلیارد دالر خواهد رسید و خاورمیانه  در سال 2025، به رقمى 
بدون در نظر گرفتن کشور ترکیه، درآمدزایى بالغ بر 40 میلیارد دالر خواهد داشت. 
حال اگر سهم کشور ترکیه نیز لحاظ شود این رقم به 70 میلیارد دالر خواهد رسید 
که متاسفانه سهم ایران بسیار ناچیز و حدود 5 درصد خواهد بود که براى ما با توجه 
IML داریم بسیارنگران کننده  به ظرفیت باالیى که بخصوص در صنعت بسته بندى 

است.
لیبل  از ترکیه واردات  از 500 میلیون یورو  ایران در سال 2009، بیش  کمااینکه، 

داشته  که این رقم در سال 2017 و 2018 حدود 5 میلیون 
یورو کاهش پیدا کرده و این بدان معناست که ایران 
خود را با تکنولوژى روز دنیا همگام کرده و فعاالن بخش هایى 
که توانایى به روز رسانى داشته اند سرمایه گذارى هاى خوبى 

انجام داده اند. 
متریال  مانند  بخش هایى  در  صرفاً  چون،  اینرو  از 
مواد اولیه  با کمبودهاى جزئى روبه رو هستیم، نیاز 
این  براى  دولت  سوى  از  راهگشایى  تدابیر  است 

اتخاذ شود.  صنعت 
از  دست  سرمایه گذاران  شود  تا  مهیا  شرایطى  باید 
ترس براى سرمایه گذارى در این صنعت بردارند و با 
میزان   ، IML  لیبل فناورى هاى  توسعه  و  استفاده 
را  دارند  داخل  تولید  مشابه  که  وارداتى  محصوالت 
آورند.  روى  داخلى سازى  نهضت  به  و  دهند  کاهش 
لیبل ،  مصرف کننده  داخلى  شرکت هاى  از  بسیارى 
به  مقرون  را  خود  مصرفى  هدِف  بازارهاى  مى توانند 
صرفه تر حفظ کرده و به پشتوانه ى چنین ساختارى 
هم  را  جهانى  و  منطقه اى  بازارهاى  پوشش  امکان 
و  افغانستان  سوریه،  عراق،  بازار  بیابند.اکنون، 
در  که  دلیل  این  به  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهاى 
محل  نیستند،  پرقدرت  لیبل   چاپ  و  تولید  زمینه 
به  ایرانى  شرکت هاى  انحصارى  براى حضور  مناسبى 
حساب مى آیند؛ اما اگر سایر فعاالن اقتصادى ترغیب 
کنند؛  زمینه سرمایه گذارى  این  در  نشوند  تشویق  و 
لیبل   صادرات  توسعه  براى  هم  راهگشایى  اقدام 
انجام نخواهد شد . در یک جمع بندى کلى ،  انتظارات 
اقتصادى چاپ، بسته بندى و IML از متولیان  فعاالن 
کشورهاى  در  تولیدکنندگان  براى  که  است  این 
فعاالن  متاسفانه  کنند.  بازارسازى  پیرامونى 
اقتصادى در حال حاضر آنقدر توانایى ندارند که در 
و  حمایت  خود  سرمایه هاى  از  دیگر  کشور  یک 
پاسدارى کنند. عالوه بر آن نیاز است، سیاست گذاران 
مانع واردات لیبل هایى شوند که نمونه مشابه آن در 
مى هم  شرکتى  یا  فرد  اگر  مى شود.  تولید  کشور 
تا  کنند  بایدکارى  باشد،  داشته  واردات   خواهد 
واردات آن با تعرفه اى انجام گیرد که اختالف قیمت 
و  دهد  شکل  بازار  در  را  داخلى   کاالى  با  باالیى 
نیاز  مورد  محصوالت  ترغیب  شوند  داخلى  صنایع 
ناگفته  البته  کنند.  دریافت  کشور  داخل  از  را  خود 
از مدیران و دست اندرکاران  نماند که هنوز بسیارى 
چه  ندارند  اطالع  حتى  صنایع  و  تولیدى  واحدهاى 
فرصت و پتانسیل هایى در زمینه تولید لیبل IML در 
کشور وجود دارد و این باید براى حکمرانان صنعت 

باشد. نگران کننده  و تجارت 

بسته بندی، ظرف، محفظه و سیستمی ھماھنگ است که ضمن حفظ سالمت کاال و محصول 
طی فرآیند تولید تا مصرف ، ارتباطی قوی، سریع و کم ھزینه را بین تولید کننده و مصرف کننده 
نھایی برقرار کرده و از طریق زنجیره عرضه در فرآیند حمل و نقل، توزیع، انبارداری و فروش، 
ارزش افزوده بیشتری را ایجاد می کند. عالوه بر آن، این توانایی را دارد که با برخورداری از 
اصول درست بازاریابی، تأمین سالیق و انتظارات متنوع و متغیر مشتری ، سطِح مطلوبیت 

منجر به وفاداری به محصول را در  مصرف کننده ارتقاء دھد. 

راهبرى IML در بازار فروش و برند

       ابزار ارتباطات یکپارچه بازاریابى
بسته بندى، در حقیقت، ابزار ارتباطات یکپارچه بازاریابى و برند سازى است که در ترکیب با عناصر قیمت، 
کاال، مکان و تبلیغاِت پیشبردى، به عنوان رکنى از خط مشى و حلقه  ى موثر در زنجیره ارزش کاال، مى تواند 
نقش «یک آگهى 5 ثانیه اى»، «رسانه پایدار» یا «آخرین فروشنده»  را براى کاال و محصول ایفا کند. البته 
خود بسته بندى نیز داراى اجزا و عناصر تاثیرگذارى چون لیبل است که نقش هویِت محصول تولید شده 
را دارد. لیبل، کوچکترین و سبک ترین جزء در بسته بندى است. این جزء، به خاطر برخوردارى از ژانرهاى 
اثرگذارى چون جنس، طرح، شیوه هاى چاپ ، فناورهاى تکنیکى وکاربرد هاى خاص، لبه ى رقابت 

محصول و مکمل بسته بندى است. لیبل مى تواند باعث اُلیگوپولى متمایز در بازار رقابت نیز شود. 
بنابراین، اگر بسته بندى را صنعتى ارزآور و لیبل را معیار هویت و رقابت بدانیم، نوع بسته بندى و چاپ 
لیبل مى تواند، یک فاکتور موثر بر میزان رشد، توسعه تجارى و فرصت هاى صادراتى قلمداد شود. البته 
اگر این صنعت مبتنى بر فناورى نیز باشد، این قابلیت را دارد که سهم نواحی مختلف جغرافیایی از رشد 
تجارت و توسعه  را کامالً متفاوت  سازد؛ تا بدان جا که بسته بندى  با تکنولوژى چون IML مى تواند  به عنوان 
یک خودآگاه اثرگذار بر بازارگشایى و رقابت، بر کیفیت تبلیغات تأثیر بگذارد و حتى جزیى از آن شود. 
نمونه بارز آن، دستیابى بازار جهانى لیبل هاى درون قالبى و بسته بندى هاى IML به ارزش 3/18 میلیارد 

دالر در سال 2020 به واسطه تحوالت تکنولوژیک در سطح بسته بندى و چاپ لیبل است.
       کوانتوم کیفیت و جذابیت 

شرکت تحقیقاتى بازار پیشرو  IMARC ، اعالم کرده است، دستیابى بازار جهانى لیبل هاى درون قالبى و 
بسته بندى هاى IML به چنین ارزشى بى شک، به واسطه تحوالت تکنولوژیک و فنى در ساختار و پیکره 
صنعت بسته بندى و چاپ لیبل است.  هرچند کاربرد متریال هاى تجدید پذیر و پایدار در ساختار، 
کاربردهاى چندگانه از  دیزان صنعتى، بهره مندى از رویکردهاى مخاطب محور،  انطباق با ارزش هاى 
تبلیغات، برند و مزیت هاى رقابتى در قالب ارزش هاى طراحى درساختار بسته بندى و چاپ لیبل در کنار 
کوانتوم کیفیت را نباید نادیده انگاشت.  بنا بر گزارش شرکت مطالعات تحقیقات بازار پیشرو، برچسب 
درون قالب IML از آنجایى که به دلیل دائمى بودن کاربرد گسترده اى در صنایع مختلف  پیدا کرده و در 
طراحى، سفارشى سازى و کاهش کلى هزینه محصول ، انعطاف پذیرى گسترده اى دارد، توانسته سهم 
زیادى از بازار جهانى را به خود اختصاص بدهد. همچنین، تمایل فزاینده به بسته بندى هاى جذاب و برند ساز 
بودن بسته بندى هاى IMLیکى از عوامل کلیدى رشد این بازار است. ظاهر زیبا و بدون برچسب و چاپ هاى 
چند رنگ بر روى محصوالت مصرفى IML، ارائه اطالعات کافى درباره محصول بسته بندى شده با این 
فناورى، در کنار دوام، ماندگارى، بازیافت سبز، کیفیت و مقرون به صرفه بودن ، به عنوان یک فرصت 
بازاریابى پرسود و یک ابزار تجارى کارآمد عملکرده و چشم انداز مثبتى را به صنایع داده است. صنایع 
تکمیلى متعددى اینک قادر هستند به واسطه این نوع بسته بندى ، قدرت تبلیغات، بازاریابى، برندسازى 
و فروش خود را توأمان با هم داشته باشند؛ و چه بسا در بحث تشدید رقابت در بازار کاالها (مصرفى و 

بادوام) و استراتژى ارتقاى برند و کسب سطح مطلوبى از فروش و تبلیغات در بازار، پیشرو باشند. 
       راهبرى برند و فروش

در حقیقت،  صنعت بسته بندى و چاپ،  اینک خود به تنهایى و از پرتو قابلیت هایشان، هم ابزار تبلیغاتى اند، 
هم توانمند به انحصار در فروش و برندسازى و این خود نوعى از قدرت است. در بیانى ساده، امروزه بسته بندى 
و اجزاى آن ها، فارغ از اینکه نمایانگر نحوه نگهدارى و محافظت کاال و چگونگى معرفى خصوصیات 
محصول به مصرف کننده  هستند و کارکردهاى خود را ارتقاء داده و وارد مباحث تخصصى ترى شده اند 
اما هنوز هم اهمیت دارد که به عنوان بیرونى ترین ابزار برقرارى ارتباط بین برند و مشترى در بازار فروش 
چگونه از دیدگاه یک مصرف کننده قضاوت مى شوند،  مى توانند نقِش استراتژیک خود در اقناع مصرف کننده، 
ترغیب به خرید و موفقیت در فروش را بازى کنند و فرم تاثیرگذارى از تبلیغات و برندینگ باشند. مقوله اى که 
بسته بندى هاى IML آن را راهبر خود کرده اند و موفق هم بوده اند، به نحوى که اینک بیش از 64 درصد 
از مصرف کنندگان نهایى،محصوالتى با بسته بندى  IML  را بى تردید از روى قفسه ى فروشگاه ها بر مى دارند 

بدون اینکه هیچ تحقیقى راجع به آن کرده باشند.
 

﹉ت ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژ﹐﹢︑ ﹤︴︨ارزش ٣/١٨ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر در ︨︀ل ٢٠٢٠ ︋﹥ وا ﹤︋IML ︀ی درون ﹇︀﹜︊﹩ و ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹨︀ی﹨ ﹏︊﹫﹛ ﹩﹡︀︗ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋︀زار
 در ︨︴ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی و ︀پ ﹜﹫︊﹏ ا︨️.
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پتروشیمى یکى از ارکان اصلى صنعت نفت در 
توسعه  محرك  موتور  و  تولید  زنجیره 
این  است.  اجتماعى  و  سیاسى  اقتصادى، 
ملى  ناخالص  تولید  در  بسزایى  نقش  صنعت 
به  صنعت  این  هوشمندانه  توسعه  با  دارد. 
راستاى  در  حجمى  توسعه  با  توأمان  صورت 
در  ایران  مى شود،  پیش بینى  جهانى  تحوالت 
پتروشیمى  صنعت  نخست  رتبه   ،1404 سال 
خاورمیانه را از آِن خود کند. به گزارش ریویو 
(Oil Review Middle East)و  ایست  میدل 
انتظار  نیز   ،(GlobalData) دیتا گلوبال  موسسه 
مى رود خاورمیانه تا سال 2023 میالدى به دومین 
منطقه بزرگ از نظر ظرفیت تولید پلى پروپیلن در 
نحوى  به  بازار جهانى این محصول تبدیل شود. 
که ظرفیت تولید این محصول در خاورمیانه با 
9/5 درصد،   (AAGR)نرخ رشد متوسط ساالنه
9 میلیون و 220 هزار تن در سال 2018  از 
تا  تن  هزار   800 و  میلیون   14 به  میالدى، 
معادل  ظرفیتى  با  ایران  و  برسد   2023 سال 
 48 رشد  از  تن  هزار   760 و  میلیون  دو 
از  پلى پروپیلن  جهانى  ظرفیت  درصدى 
و  آسیا  پیشتازى  با  مشتقات  پروپیلن 
الفین  این  تولید  در  بسزایى  نقش  خاورمیانه، 

سبک در سطح منطقه داشته باشد. 
   الفین هاى استراتژیک

چند  ترکیبات  شامل  که  سبک  الفین هاى 
بوتیلن  و  بوتادین  پروپیلن،  اتیلن،  کربنه ا ى 
پیوند  یک  حداقل  دارا بودن  خاطر  به  هستند 
از  و  غیر اشباع  بوده  کربن-کربن،  دوگانه ى 
در  مى شوند.  محسوب  واکنش پذیر  ترکیبات 
که  پتروشیمى  صنعت  پایه  ماده ى  هفت  بین 
(بنزن،  آروماتیک ها  سبک،  الفین هاى  شامل 
الفین هاى  است،  متانول  و  زایلن)  و  تولوئن 
این  از  تولید  سهم  درصد   60 از  بیش  سبک 
به  دنیا  کل  در  را  پتروشیمى  پایه  ماده  هفت 

خود اختصاص داده اند. 

 از میان این هفت ماده، پروپیلن به عنوان خوراك براى تولید 
مى شود.  برده  بکار  میانى  محصوالت  و  مختلف  پلیمرهاى 
آکریلونیتریل،  شامل   پلى پروپیلن،  پروپیلن  مشتقات  مهمترین 
ایزوپروپیل  آکریلیک،  اسید  اکسوالکل،  فنول،  اکساید،  پروپیلن 
الکل، الیگومرها و دیگر مواد واسط است.این مشتقات به عنوان 
بسته بندى،  همچون  پرکاربردى  تکمیلى  صنایع  در  اولیه  ماده 
یونولیت، پالستیک، خودرو، نساجى، ساختمان، چرم مصنوعى، 

کفش و... مورد استفاده قرار مى گیرند. 
   پروپیلن و تکمیل زنجیره ارزش

و  فناورى  «سرمایه گذارى،  شاخصه ى  سه  چون  هر  پروپیلن، 
از  متغیره  چند  تابعى  عنوان  به  محصول  قیمت  تعیین  قابلیت 
به  شدن  تبدیل  براى  جهانى»  سطح  در  تقاضا  و  عرضه  میزان 
ارزش محصوالت  زنجیره  دارد، مهمترین  را  اصلى  یک محصول 
قابل توجهى  از آن خود کرده و نقش  را  پتروشیمى  در صنعت 
براى  را  بیشتر  از خام فروشى در عین کسب سود  در جلوگیرى 
 600 واردات  کاهش  راستاى  در  این رو،  از  است.  داشته  کشور 
از کل  میلیون دالرى در زنجیره پروپیلن که معادل 40 درصد 
ارزش واردات محصوالت پتروشیمى است، توسعه زنجیره ارزش 
پروپیلن و شناخت موانع توسعه نیافتگى آن، به یک الزام تبدیل 
پتروشیمى  توسعه صنعت  هم  الزام  این  راستاى  در  است.  شده 
در چهار زنجیره متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن با توجه به نقش 
دستى،  پایین  محرك صنایع  مهمترین  عنوان  به  آنها  تاثیرگذار 
در زمره اهداف بلند اقتصاد مقاومتى قرار گرفته است. از سویى 
دیگر،  چون پروپیلن، از هیدروکربنى به نام پروپان تولید مى شود 
تن  میلیون   7 الى   5 سالیانه  تولید  سرشار  و  منابع  وجود  با  و 
پروپان در کشور، پروپیلن و مشتقات آن از طریق واردات تأمین 
عدم  براى  کمیاب ،  محصول  یک  عنوان  به  پروپیلن  مى شوند، 
اجراى  و  تدوین  نیازمند  ارزبَرى،  حذف  و  واردات  به  وابستگى 
بازرگانى  اتاق  کمااینکه،  آمار  است.  شده  کارشناسانه  برنامه اى  
دالرى  میلیون   516 واردات  با  مى کند  تاکید  هم   97 سال  در 
مشتقات پروپیلن براى تأمین مواد اولیه صنایع تکمیلى، که گاه 
در  دالر  میلیارد  یک  به  نیاز،  افزایش  و  تقاضا  رشد  به  توجه  با 
سیاستگذارى هاى  کارایى  و  بازسازى  مى رسد،  هم  سال 
به  و  است  ضرورت  یک  پتروشیمى  صنعت  در  کشور  اقتصادى 
همین دلیل، شرکت ملى صنایع پتروشیمى با تعریف طرح هاى 

براى  را  مطلوبى  برنامه ریزى هاى  راهبردى، 
هدف  با  پتروشیمى  صنعت  توسعه  گام هاى 
در  ابعاد  همه  در  صنعت  پایدارى  تقویت 
دستور کار قرار داده است؛ به نحوى که  ریل گذارى 
توسعه صنعت پتروشیمى در گام هاى توسعه اى 
 1406 سال  تا  خوراك  موجودى  براساس 

انجام شده است. 
    طرح هاى پیشران خاویار پتروشیمى

از صنعت  با بررسى خوراك هاى قابل دریافت 
از  استفاده  و  آینده  سال هاى  در  نفت 
همین طور  و  خوراك  به عنوان  پایه  محصوالت 
بررسى میزان واردات محصوالت پتروشیمى و 
طرح  تاکنون 30  پایین دستى،  صنایع  نیاز 
تعریف  پایدار  توسعه  تحقق  براى  راهبردى 
شده اند که طرح هاى راهبردى شامل سه گروه 
طرح هاى  و  پروپیلن  تولید  ترکیبى،  خوراك 

مى شوند.  پیشران 
پروپیلن،  زنجیره  چهار  در  پیشران  طرح هاى 
تنوع در  ایجاد  با هدف  بنزن  و  اتیلن  متانول، 
سبد محصوالت، توسعه زنجیره ارزش، کاهش 
و  پایین دستى  صنایع  خوراك  تأمین  واردات، 
که  شده اند  تبیین  محصوالت  ارزش  افزایش 
افزایش  به منظور  پروپیلن  تولید  طرح هاى 
زنجیره  توسعه  و  کشور  در  پروپیلن  ظرفیت 
در  هم اکنون  مى شوند؛  اجرا  محصول  این 
 950 حدود  پتروشیمى  و  پاالیشگاه  بخش 
و  مى شود  تولید  کشور  در  پروپیلن  تن  هزار 
اجراى این طرح ها از طریق احداث واحدهاى 
پروپیلن  تولید  ظرفیت   MTP و   GTP و   PDH

را به 4/5 میلیون تن مى رساند که به تنهایى 
خاویار  براى  توجهى  قابل  کامیابى  مى تواند 
این توضیح  با  باشد،  صنعت پتروشیمى کشور 
و  واحدها  این  از  برخى  پیش بینى مى شود  که 
را  کامیابى  این  مى توانند  تولید  روش هاى 

ملموس  و به صرفه تر کنند. 

از  پروپیلن، 
نام  به  هیدروکربنى 

تولید مى شود   پروپان 

︠︀و︀ر ︮﹠︺️ ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ﹩﹚﹫﹝﹊︑ ︹︀﹠︮ ️︧﹡ ﹤︊︑ر

اجرای طرح ھای پیشران، از طریق احداث واحدھای 
PDH و GTP و MTP، ظرفیت تولید پروپیلن را به 
٤/٥ میلیون تن می رساند که  به تنھایی می تواند 
صنعت  خاویار  برای  توجھی  قابل  کامیابی 

پتروشیمی ایران باشد.

بر مبنای تحوالت جهانی پیش بینی می شود، 
صنعت  نخست  رتبه  سال١٤٠٤،  در  ایران 

پتروشیمی خاورمیانه را از آِن خود کند.

  آمار اتاق بازرگانی  ایران، نشان می دھد در سال ٩٧، واردات 
مشتقات پروپیلن برای تأمین مواد اولیه صنایع تکمیلی، بالغ 
تقاضا و  به رشد  توجه  با  گاه  بوده، که  بر٥١٦ میلیون دالر 

افزایش نیاز، به یک میلیارد دالر در سال نیز رسیده است.

زنجیره پروپیلن و پیشرانى خاویار پتروشیمى

٦ شماره اول| دوره جدید| شھریورماه١٤٠٠ IML رســانه تخصصی صنعت 
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افزایش مواد اولیه پتروشیمى
کاهش ظروف پالستیکى

کاهش عرضه مواد اولیه پتروشیمى 
باعث افزایش دو برابرى قیمت این مواد 
شد و در مقابل، ویروس کووید 19، 
تقاضاى بازار براى ظروف پالستیکى را 
نسبت به ماه محرم  سال هاى قبل کاهش 
اتحادیه  عضو  و  سابق  رئیس  داد. 
سازندگان و فروشندگان پالستیک و 
نایلون، با اعالم این خبر گفت: طى یک 
ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن، 
قیمت مواد اولیه  پتروشیمى دو برابر 
شده، چون عرضه مواد اولیه کاهش 
داشته ولى این در حالى است که فقط 
وارداتى  پتروشیمى  مواد  درصد   10
است و مابقى در داخل تولید مى شود. 

 
 

Fiera Milano، از سوم لغایت ششم ماه«مى» سال 2022، میزبان فعاالن صنعت پالستیک و الستیک، در نمایشگاهى با عنوان  

«گرین پالست» با محوریت «پایدارى» است. در این رویداد نمایشگاهى، به بررسى  و شناخِت، راهکار هاى نوآورانه در راستاى 
افزایش پایدارى محیط زیست ، بهره ورى انرژى ، استفاده مجدد، بازیافت و پیشرفت به سمت اقتصاد دایره اى پرداخته خواهد شد. 
این نمایشگاه که توسط«  Promaplast srl» سازماندهى شده است ، به تمامى عالقه مندان، امکان ارزیابى پالستیک، فناورى هاى 
پردازش الستیک و الگوى جدید« Industry4.0 » را با تأکید بر ساخت ایتالیا خواهد داد. «گرین پالست»، از آنجایى که در قالب یک 
رویداد نمایشگاهى-کنفرانس بین المللى برگزار مى شود، میزبان بحث، تبادل نظر و گفتگو  پیرامون موضوعات «پایدارى محیط 

زیست» و «اقتصاد دایره اى»  به ویژه در صنعت بسته بندى و محصوالت پالستیکى خواهد بود.  

 
Fiera Milano برگزار مى کند؛

اقتصاد دایره اى و پایدارى
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ارزش 486/2 میلیارد دالرى

 بازار پالستیک در سال2028
به486/2  پالستیکى  بسته بندى  بازار 
میلیارد دالر در سال 2028 خواهد رسید 
مواجه  رشد  درصد  با 4/2  سالیانه  و 
خواهد بود. بر اساس گزارش شرکت 
 «Grand View Research  » پژوهشى
توسعه سریع صنایع غذایى، آشامیدنى، 
مواد آرایشى بهداشتى و دارویى باعث 

رشد این بازار خواهد شد. 
نیروى  نیز  آنالین  خرید  رشد  البته 
محرکه جدیدى براى توسعه بسته بندى 
پالستیکى ایجاد خواهد کرد. بر مبناى 
 LDPE، PP، هاى فیلم  این گزارش، 
مورد  مواد  بیشترین   PET  و  HDPE

استفاده در ساخت تولیدات پالستیکى 
نفوذ  پایین و عدم  دارند که  وزن  را 

رطوبت از جمله دالیل آن است.      

از سوم لغایت
 ششم ماه

«مى»
 سال 2022
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