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شماره  دوم

بازگشت دالردالر از نقطه حساس

 ظروف ماکرویوماکرویو  
از نگاه بازار چگونه است؟ 

 تولید اولین پلی پروپیلنپلی پروپیلن 
بازیافتی جهان با مقاومت حرارتی باال

در سال جاری با بسیاری از محصوالت 
پالستیکیپالستیکی خداحافظی می کنیم
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ظروف یکبارمصرف الکچری در انتظار تغیی

تغییر  و  ارز  بهای  نوسان 
بازار  بر  جدیدی  اثرات  جهانی  قیمت های 

ظروف یکبارمصرف بر جای گذاشته است و به نظر 
می رسد این روند باز هم ادامه داشته باشد. قیمت های پایه 

مواد اولیه در بورس کاال نیز برخی رشد و برخی کاهش داشته که 
موجب شده اوضاع پیچیده تر شود. این وضعیت عمومی به این معنی 

است بازار با رشد قیمت تمام شده به نسبت افزایش نرخ در هفته های 
قبل روبه رو خواهد شد ولی در کنار آن افت بهای ارز میل به خرید با حجم 

باال را کاهش می دهد. این چندگانگی  اثرات خود را بر بازار هم برجای می گذارد 
انتظار  شود.  ارزیابی  مثبت  می تواند  که  هستند  راه  در  جدیدی  داده های  ولی 
برای بازگشایی مدارس جدی است و همین نکته می تواند مصرف برخی از ظروف 
و  ماکرویوو  نام ظروف  به  قرعه شانس  احتماالً  افزایش دهد که  را  یکبارمصرف 
چندبارمصرف زده می شود. از سوی دیگر، سخت گیری های تردد شبانه نیز تعدیل 
شده و با افزایش واکسیناسیون دورهمی ها و میهمانی ها نیز بیشتر خواهد شد. 
این موارد در نهایت می تواند تقاضای داخلی برای ظروف الکچری را افزایش 
داده و این بازار را با تحرک بیشتری همراه سازد. در این شرایط پرداختن به 

خرده فروشی جذابیت مضاعفی پیدا خواهد کرد که خروجی آن تغییر 
چهره بازار خواهد بود. زمان آن فرارسیده تا تمام تالش خود را 

کار گیریم که مؤلفه اصلی  به  نهایی  برای جذب مشتری 
است.  فروش  توانمندی های  از  اطالع رسانی  آن 

احتماالً تغییر فصل برای ظروف الکچری 
خوش یمن خواهد بود.
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صوالت 
سیاری از مح

در سال جاری با ب
پالستیکی خداحافظی می کنیم

بـا  مطابـق 
لعمل  ا ر ستـــو د
اروپــــا  پارلمـــان 
شـــورای  و   )EP(
در  اروپـا  اتحادیـه 
 2019 ژوئـن   5
کـــاهش  بـرای 
از  برخــــی  اثـر 
پالسـتیکی  محصـوالت 
محیـــــط زیـــــست،  بر 
محدودیت های بیشـتری روی 
برخی محصـوالت یکبـار مصرف 
می گـردد.  اعمـال  سـال 2021  در 
کارد و چنگال پالسـتیکی، بشقاب، نی 
نمی توانـد  دیگـر  نوشـیدنی ها  همـزن  و 
در بـازار اروپـا عرضـه شـود. پارلمـان اروپا 
در مقدمـه دسـتورالعمل خـود می گویـد 
کـه کارایـی بـاال و هزینـه نسـبتاً پاییـن 
پالسـتیک، مصرف این مـاده در زندگی 
روزمـره را به طور فزاینـده ای افزایش داده 
اسـت. اگرچه پالسـتیک نقش مفیدی در 
اقتصـاد ایفـا می کند و کاربردهـای ضروری 
در بسـیاری از بخش هـا را ارائـه می دهـد، 
اسـتفاده روزافـزون از آن در کاربرد های 
اسـتفاده  بـرای  کـه  کوتاه مـدت، 
بـه  مقـرون  بازیافـت  یـا  مجـدد 
بـه  نشـده اند،  طراحـی  صرفـه 
معنـای ناکارآمدی و کم توجهی 
به بازیافـت در الگوهـای تولید 
و مصـرف اسـت. بـه همیـن 
اتحادیـه  کـه  اسـت  دلیـل 
اروپـا می خواهـد بـا تالش 
بـرای ایجـاد یـک مـدار 
عمـر  چرخـه  در  بسـته 
پالسـتیک ها بـا مشـکل تولید 
زباله هـای  از  بیشـتری  مقـدار 
ضایعـات  نشـت  و  پالسـتیکی 
پالسـتیکی بـه محیط زیسـت، به ویژه 
مقابلـه کنـد.  دریایـی  زیسـت  محیـط 
منفـی  تأثیـرات  اروپـا،  اتحادیـه  نظـر  از 
بهداشـتی  زیسـت محیطی،  توجـه  قابـل 
برخـی محصـوالت  از  ناشـی  اقتصـادی  و 
پالسـتیکی، مسـتلزم ایجاد یـک چارچوب 
قانونـی خـاص بـرای کاهش موثر ایـن آثار 
برآوردهـای  اسـاس  اسـت.بر  نامطلـوب 
پالسـتیکی  محصـوالت  اروپـا،  اتحادیـه 
ایـن  پوشـش  تحـت  مصـرف  یکبـار 
از  درصـد   86 تقریبـاً  دسـتورالعمل 
محصوالت پالسـتیکی یکبـار مصرف 
یافت شـده ) بـه صورت زبالـه ( در 
سـواحل اتحادیـه اروپـا را در بر 

می گیـرد.

از 3 جوالی 2021، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف شدند اقدامات خود برای کاهش استفاده 
از لیوان های نوشیدنی و ظروف غذا را گزارش دهند. تمرکز این امر بر ظروف غذایی است که برای 
مصرف فوری در نظر گرفته شده اند، یعنی غذایی که مستقیما در همان ظرف خورده می شود و 
این  از  هدف  ندارد.  کردن  گرم  یا  جوشاندن  پخت،  مانند  بیشتر،  آماده سازی  هیچ گونه  به  نیازی 

اقدامات کاهش قابل توجه محصوالت پالستیکی یکبار مصرف تا سال 2026 است.
این دستورالعمل همچنین محصوالت پالستیکی یکبار مصرفی را تعریف می کند که دیگر نمی توانند 

از سال 2021 در بازار عرضه شوند که عبارتند از:
 گوش پاک کن )به استثنای برخی موارد(

 کارد و چنگال )چنگال، چاقو، قاشق، چاپستیک(
 بشقاب

 نی )به استثنای برخی موارد(
 همزن نوشیدنی

 میله هایی که به بادکنک وصل می شوند و آن را نگه می دارند.
 ظروف غذایی، ظروف نوشیدنی و لیوان های ساخته شده از پلی استایرن منبسط شده ) انبساطی (

یکبار  عنوان محصوالت  به  باید  که  غذا  از ظروف  نمونه هایی  دستورالعمل،  معیارهای  به  توجه  با 
مصرف در نظر گرفته شوند عبارت هستند از: ظروف فست فود یا جعبه های غذای حاوی غذای 
سرد یا گرم، بسته بندی ساالد یا ظروف غذاهای تازه یا فرآوری شده مانند میوه، سبزیجات یا دسر.

دارد، ظروف چند  بیشتر  پردازش  به  نیاز  که  غذای سرد  یا  غذای خشک  اما ظروف مخصوص 
نباید یکبار مصرف  از غذا هایش فروخته شده  وعده ای غذا یا ظروف غذایی که یک قسمت 

تلقی شوند.
به طور مشابه، در مورد ظروف نوشیدنی؛ بطری های نوشیدنی یا ظروف نوشیدنی چند 
ماده ای که برای نوشیدنی ها، آب، نوشیدنی انرژی زا، آب میوه 
یکبار  می شود،  استفاده  شیر  یا  پودری  نوشیدنی  شربت،  و 

مصرف تلقی می گردد.

کاهش مصرف لیوان و ظروف غذا

دیگر چه چیزی تغییر خواهد کرد؟
از سال 2025، درپوش های پالستیکی تنها در صورتی می توانند در بازار عرضه شوند که به طور دائمی به بطری ها و ظروف متصل شده باشند. ظرف چهار سال، همه بطری های پالستیکی )حداکثر 3 

لیتری( باید حداقل از 25 درصد از مواد بازیافتی تهیه شده باشند و در سال 2030 این نسبت باید به 30 درصد برسد.
عالوه بر این، تا سال 2025، میزان جمع آوری و بازیافت بطری های پالستیکی یکبار مصرف باید 77 درصد وزنی محصوالت عرضه شده طی یکسال در بازار باشد و تا سال 2029 باید به 90 درصد برسد. 



67

شماره  دوم شماره  دوم

مقاومت این ماده در برابر عملیات حرارتی مانند پردازش برگشتی، برای افزایش طول عمر محصوالت غذایی، کاهش ضایعات مواد غذایی و بهبود پایداری محیطی ضروری است.
به همین دلیل، مواد قابل بازیافت جدید در دسته ECO SP GROUP گنجانده شده که برای برآوردن اهداف تعیین شده کمیسیون اروپا برای استراتژی پالستیک 2030 ) زمانی 
که باید همه بسته بندی های پالستیکی قابل استفاده مجدد، بازیافت یا کمپوست باشند( طراحی شده است. این یک چالش برای مصرف کنندگان و شرکت هایی است که به دنبال 
ساختارهای کاماًل قابل بازیافت اند که طول عمر محصول را افزایش داده و حفظ می کند. HB ECO PP جدید را می توان به صورت کیسه های ایستاده دوی پک، کیسه های بسته بندی 
معمولی که از سه جهت مهر و موم می شوند و کیسه های کالسیک با کالهک هایی که برای غذای کودک استفاده می گردد، استفاده کرد. این بدان معناست که این ماده برای 
محصوالتی مانند سس، غذاهای از پیش آماده، غذای کودک، تنقالت و همچنین غذای مرطوب حیوانات خانگی ایده آل است، زیرا امکان بسته شدن زیپ را فراهم می کند. یکی دیگر 
از مزایای آن این است که می توان آن را با استفاده از چهار سیستم چاپ مختلف افست، فلکسوگرافی، روتوگراور و چاپ دیجیتال چاپ کرد و اطمینان حاصل می کند که با نیازهای 
مشتریان مطابقت دارد. به طور خالصه، SP GROUP  هنوز یک شرکت پیشگام در زمینه پایداری است، زیرا به دنبال ایجاد مواد پیشرفته جدیدی است که مطابق با دستورالعمل 
های کمیسیون اروپا باشد. هدف اصلی آنها ارائه راه حل های واقعی به مشتریان است که به آنها کمک می کند تا با این دستورالعمل ها مطابق باشند. این شرکتی است که هنوز متعهد 

به نوآوری و تولید بسته بندی همه کاره، سفارشی و پایدار است.

 تولید اولین پلی پروپیلن بازیافتی جهان 
با مقاومت حرارتی باال
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شرکت اسپانیایی SP GROUP، متخصص در ساخت فیلم های سخت 
و انعطاف پذیر برای ترموفورمینگ، ماده جدید PP HB ECO را معرفی 

کرد، که به گفته خودش انقالبی در بخش بسته بندی است.
مواد قابل بازیافت، تحمل دمای باال در طول عملیات حرارتی را ندارند. 
خوشبختانه، SP GROUP توانست به طور جدی با این مشکل مقابله 
کند و اولین ماده قابل بازیافت خود را که می تواند در دماهای باال مقاومت 

کند و حتی قادر به مقاومت در برابر پردازش برگشتی است، تولید کند.
بازیافت  برای  و  شده  آزمایش   Cyclos-HTP توسط  جدید  ماده  این 
جریانPP در چندین کشور اروپایی تایید شده است. دوی پک های زیپ دار 

و بدون زیپ PP HB ECO  نمره AA را دریافت کرده اند، به 
این معنی که 90 درصد بسته بندی را می توان بازیافت 

کرد زیرا تقریباً تمام آن از پلی پروپیلن تشکیل شده 
است.

 PP درب دار  کیسه های   Cyclos-HTP موسسه 
با استفاده از مسیر بازیافت سخت  HB ECO را 
جریان های PP ارزیابی و با نمره AAA تایید کرده 
است که به معنی 96 درصد قابلیت بازیافت ظروف 

است.
این ساختار تک ماده می تواند جایگزین بسته های 
فیلم های  حاوی  که  شود  بازیافتی  غیرقابل 
همچنین  و  فلزی  روکش های  و  آلومینیومی 
نظر  از  امروزه  که  است  چندماده ای  ساختار های 

مکانیکی قابل بازیافت نیستند.

 ظروف ماکرویو 
از نگاه بازار چگونه است؟ 

ماشینی شدن زندگی و حضور گسترده زنان در جامعه و بازار کار باعث شده که دیگر زندگی ها از 
چهارچوب قبلی که زن وظیفه خانه داری و تامین مایحتاج خانه را به عهده داشت خارج شود و دیگر 
فرصت تهیه غذا و تربیت کودکان را نداشته باشد. همزمان با این، تغییرات تکنولوژی به کمک جوامع 
سنتی آمده و انواع غذاها و مواد اولیه آنها را به راحتی در اختیار همگان قرار می دهد. اما چالش اصلی 

حفظ طراوت و تازگی و اصول بهداشتی مواد غذایی بود.
باعث شد که ظروف  امر  و همین  بود  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  برای صادرکنندگان  اصول  این 

پلی پروپیلن یا PP جایگاه مهمی در صنعت غذایی برای خود باز کنند.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول گردش مالی خدمات مواد غذایی در دنیا در 
سال 2020 به بیش از 69 میلیارد دالر رسیده است؛ این در حالی می باشد که ارزش سال قبل آن 67 
میلیارد دالر بوده است. کارشناسان این صندوق عامل اصلی این افزایش را تمایل مردم به مصرف مواد 
غذایی آماده می  دانند. گسترش خدمات آنالین و اپلیکیشن های تحویل غذا و تنوع باالی مواد غذایی 
به همراه استفاده رستوران ها، کافی شاپ ها و حتی دکه های مواد غذایی در شرق باعث شده این عدد 

هر روز بیشتر شود.
از طرفی افزایش آگاهی مردم از خطرات زیست محیطی و ظروف پالستیکی کمپانی های تولیدکننده 
ظروف غذایی را وادار کرده که برای گرفتن بازار و جذب مشتری از ظروفی استفاده کنند که عالوه بر 
کیفیت باال خطر کمتری برای محیط زیست داشته و اصطالحا green wave باشند. پایه اصلی این 

ظروف ساقه نیشکر، علف و پالسمای نی است.
بیش از ۴0 درصد مواد اولیه ظروف یکبار مصرف، پالستیک است که این مواد خود به 30 نوع پالستیک 
تقسیم می شوند. این در حالیست که همزمان استفاده از ظروف کاغذی و مواد cago که برای بشقاب، 

لیوان، فنجان و کارتن تخم مرغ استفاده می شود در حال گسترش است.

ظروف ماکرویو
این ظروف که در بازار ایران به ظروف یکبار مصرف الکچری نیز شناخته می شوند چندین سال 
است که بازار مخصوص به خود را ایجاد کرده و با یک شیب صعودی آرام در حال گسترش است. 
شیوع کرونا و افزایش فروش غذای بیرون بر باعث شده که در یکسال اخیر استفاده از این ظروف 
افزایش پیدا کند. جنس این ظروف از پلی پروپیلن است و به ظروف چند خانه نیز شناخته می شود. 
مهمترین ویژگی این ظروف عالوه بر ثابت نگه داشتن دمای مواد داخل، امکان قرار دادن آن در 

ماکرویو است.

بازار ایران
در کشورمان دو نوع ظروف یکبار مصرف وجود دارد: دسته اول ظروف فوم و آلومینیوم که بیشتر 
برای غذاهای نذری استفاده می شود و دسته دوم ظروف PP یا ماکرویوی که رستوران ها و مراکز 
توزیع غذای معروف از آن استفاده می کنند. افزایش چند صد درصدی قیمت این ظروف در سال های 

اخیر باعث شده که برخی رستوران ها در فاکتور خود قیمت ظرف را جداگانه محاسبه کنند.
یکی از بازارهای عمده فروشی این ظروف خیابان انبار نفت است، هر چند بیشتر واحدها ظروف 
فوم دار و ارزان را ارائه می دهند، مشتریان ظروف ماکرویوی به صورت مستقیم از کارخانه ها نیاز 
خود را تامین می کنند و برای مراسم خاص و تولدها نیز مرکز شهر، کریم خان و سنایی می توان 
این قبیل ظروف را تهیه کرد اما تفاوت قیمت عمده و تک فروشی 
بیش از 2 برابر است. به طور مثال ظرف درب دار ساالد سزار به 
صورت عمده 2 هزار تومان و تکی ۴ هزار تومان است. قیمت بازار 
کارتن 100 عددی ظروف 3 خانه 2۴5 هزار تومان و کارتن 200 

عددی ظرف شفاف درب دار یک لیتری 825 هزار تومان است.
یکی از فعاالن برجسته این صنعت و بازار در گفتگو با خبرنگار ما 
در خصوص بازار این ظروف گفت: با وجود آنکه 90 درصد مواد 
اولیه ظروف یکبار مصرف در داخل و توسط پتروشیمی ها تامین 
را  آن  رقابتی  به صورت  کاال  بورس  از  تولیدکنندگان  و  می شود 
خریداری می کنند اما هنوز ابهامات زیادی در نحوه قیمت گذاری 

مطرح است.
وی ادامه داد: موادی که پیش از محرم کیلویی ۴0 هزار تومان بود 
ناگهان در بازار آزاد حتی به 70 هزار تومان رسید چون واسطه ها 
می گویند فالن مجتمع پتروشیمی تولید خود را کاهش داده است 

آن هم در این زمان که همه می دانند اوج مصرف این ظروف است.
وی تصریح کرد: انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف بارها به صورت رسمی به این 
نوع قیمت گذاری و فرمول آن اعتراض کرده و امیدواریم با استقرار وزیر جدید صمت 
سیاست ها تغییر پیدا کند زیرا قدرت رقابت ما را در بازارهای صادراتی که بازار اصلی 

ظروف یکبار مصرف ماکرویو است را کاهش داده است.
در وضعیت اقتصادی امروز اگر بخواهیم به تولید ادامه دهیم باید نگاه صادراتی داشته 
باشیم و برای این کار الزم است که مواد اولیه ما ارزان تر از سایر کشورها همچون ترکیه و 

امارات باشد زیرا ما بیش از آنها پتروشیمی داریم.
بازار ظروف یکبار مصرف ماکرویو و یا الکچری در داخل کشور بسیار شکننده است و بازرهای 
صادراتی نیز درگیر رقابت سخت با سایر کشورها هستند و اگر در نحوه تامین مواد اولیه تغییری 

صورت نگیرد این بازارها از دست خواهد رفت.
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شماره  دوم

 سد راه افزایش بهای دالر چه بود؟
همواره از جمله برنامه های بازارساز برای کنترل رشد بهای دالر، افزایش عرضه در بازار بوده است. این ترفند در روز پنج شنبه هفته قبل هم از طرف بازارساز به کار گرفته شد، تا از التهاب 

بازار تا حدی کاسته شود. پنج شنبه 18 شهریورماه پنجمین روز پر عرضه سال جاری بود، احتماالً این مسئله تا حدی روند صعودی قیمت دالر را تعدیل کرد. 
در حالی که عرضه باالی دالر به عنوان یک نیروی نزولی بر قیمت ها تاثیر می گذاشت، اخباری که توجه فعاالن بازار را به خود جلب کرده بودند عمدتا به مذاکرات احیای برجام مربوط 
می شدند تا جایی که به ناگاه ذهنیت اهالی بازار با سفر گروسی و توافق سریع ایران و آژانس به یکباره دگرگون شد. این که تزریق بازارساز با تغییر ذهنیت معامله گران همراه شد دلیل 
اصلی افت قیمت ها بود. آن هم در شرایطی که رشد بهای ارز اثر بزرگی بر حجم تقاضا در بازار داخلی برای غالب گروه های کاالیی برجای نگذاشت. این مطلب خود یک سرعت گیر برای 
دالر باالی 28 هزار تومان بود و هم اکنون که وارد فاز نزولی شده ایم، احتماالً استمرار افت نرخ را شاهد خواهیم بود ولی کف قیمتی نمی توان برای آن در نظر گرفت. فعاالن بازار به زودی 
به این فکر خواهند افتاد که توافق با آژانس گام اول توافق با غرب است و از همه مهم تر آن که رویکرد دولت گویی میل به تعامل پیدا کرده که خاطره توافق ژنو را زنده خواهد کرد. اگرچه 

بازار هم کشش افت مستمر و بزرگ قیمت را ندارد. 

بازگشت دالر از نقطه حساس
اگرچه جریانات سیاسی و بازهم تضعیف امید مذاکرات ورق بازی دالری را برگرداند و پایان هفته افزایشی را برای اسکناس آمریکایی رقم زد اما توافق اخیر ایران و آژانس در نهایت موجب 
شد تا بهای دالر وارد فاز نزولی شود. هنوز ذهنیت توافق ایران و غرب در ذهن و گمانه زنی های اهالی بازار تعمیق نشده و همین مطلب است که روند نزولی بهای ارز را با سرعت گیر روبه رو کرده 
است.  بهای ارز در روزهای پایانی هفته گذشته با رشد چشمگیر از مقاومت 10روزه دالر عبور کرد. دالر در روز سه شنبه با شکست مقاومت 27 هزار و 300 تومانی،  وارد بازه نوسانی جدید شد. 
اسکناس آمریکایی روز پنج شنبه برای شکست مقاومت 27 هزار و 800 تومانی تالش کرد و توانست از این بازه حساس هم عبور کند تا جایی که برخی معتقد بودند شانس ورود به کانال 28 

هزار تومانی را پیدا کرده ولی این احتمال دیری نپایید. 


