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تحوالت  اجباری،  تعطیالت  واسطه  به  کافی  عرضه  عدم  واسطه  به  که  ارز  بهای 
افغانستان و ناامیدی از بازگشت به مذاکرت وین در کوتاه مدت سیر صعودی به خود 
گرفته بود، در پایان هفته دوم شهریور با استقرار دولت جدید، کمی آرام گرفت، اما 
شروع هفته با فتح کانال جدید رقم خورد اگرچه قدرت چندانی برای رشد تاکنون از 
خود نشان نداده است. این شرایط موجب می شود تا امکان اخذ تصمیم دشوار شده 
و حتی کشف نرخ با پیچیدگی های خاصی همراه شود. بازی جدیدی که تقریباً همه 
را گیج کرده حتی صراف ها را. حرفه ای ها در قیمت های باالی فعلی اغلب شجاعت 
چندانی به خرج نمی دهند مگر آن که از اخبار مگو خبر داشته باشند. این که وزیر 
امور خارجه در ابتدای هفته در عراق بود و با بسیاری از دیپلمات های برجسته گفت 
و شنود داشته می تواند خبرهای ناگفته بسیاری در بر داشته باشد ولی هنوز برای 
مخابره خبرها زود است.  دالر که در چند هفته گذشته دائم مسیر رشد را ادامه 
میداد و رکورد قیمت ماه های گذشته را خود را می شکست به روند صعودی خود در 
طی هفته دوم شهریورماه هم ادامه داد و این در شرایطی بود که پیش بینی میشد 
پیش  به  قیمت دالر  این هفته  در  بازارساز  توسط  افزایش عرضه دالر  به  توجه  با 
تازی باالی کانال 27 هزار تومان ادامه ندهد، اما تا روز سه شنبه و قبل از جلسه 
رای اعتماد وزیران دولت سیزدهم نرخ اسکناس آمریکایی تا پشت کانال 28 هزار 
تومانی پیش رفت تا صفهای طوالنی را در جلوی صرافی ها شاهد باشیم. به نظر 
میرسد که خریداران نسبت به کنترل قیمت ارز ناامید شده اند و دالر را بیش از این 
نرخ ها متصور هستند. جریانی که این سمت و سو و قدرت را به بهای ارز می بخشد، 
دیگر خیلی به تحوالت افغانستان بر نمی گشت و بیشتر از مسائل داخلی نشات 
می گرفت. همچنان برجام نقش اول بازار ارز را دارد، این بار معامله گران از سخنان 
وزرای پیشنهادی ناامید شدند و فکر می کنند که برنامه دولت آینده بر اساس دور 
زدن تحریم ها استوار شده و برجام اولویت دولت سیزدهم، حداقل در کوتاه مدت 
نخواهد بود. اما بیان کردیم که در پایان هفته رشد دالر متوقف شد. عمده دلیل این 
عقب نشینی سخنان جدید دولتمردان در خصوص گشایش ارزی و رای تقریبا قاطع 
مجلس به وزیران دولت بود. این اتفاق موجب شد قیمت دالر نتواند از سطح 28 هزار 
عبور کند و وارد کانال جدید شود و همین موجب درگیری خریداران و فروشنده ها 

در مرز 28 هزار تومان شد اگرچه دیری نپایید. 

نگاه دالر هم به 
دولت جدید است
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بررسیبازارداخلیپلیپروپیلن
 رکوردی که به واسطه 

تعطیالت شکست
با اوج گیری مجدد تعداد مبتالیان و از آن مهم تر مرگ 
و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی 
مبارزه با کرونا تصمیم به تعطیلی مجدد همگانی در سطح 
کشور در هفته پایانی مرداد ماه گرفت. هفته ای که در 
با  تاسوعا و عاشورا هم وصل میشد.  به تعطیالت  پایان 
این احتساب، معامالت هفته پایانی مردادماه در گروه های 
به هفته  تا  پروپیلن ملغی شد  پلی  از جمله  یاب  بهین 
پیش رو همه چی معکول شود. عرضه هایی که در ابتدای 
مرداد ماه با تعطیالت به نقل از دفتر صنایع پایین دستی 
قرار بود در هفته پایانی مرداد جبران شود، صورت نگرفت 
و همچنین سهمیه بهین یاب تولید کنندگان هم از بین 
رفت تا با قول دفتر هر دو در شهریورماه جبران گردند. به 
همین دلیل اشتیاق خریداران که با شارژ سهمیه اول ماه 
هم همراه بود، چندین برابر شد تا در پایان هفته منتهی 
به 4 شهریور با رکورد بیشترین عرضه، بیشترین تقاضا 
و البته باالترین حجم معامالت محصوالت پلیمری روبه 
رو شویم. گریدهای مختلف پلی پروپیلن هم از این قائله 
مستثنی نبودند تا در میان گریدهای شیمیایی رشد بیش 

از 800 تنی را درحجم معامالت شاهد باشیم.
عالوه بر تعطیالت که خریداران را به سمت تقاضای باال 
در جهت کسری موجودی انبارها سوق داد، افزایش بی 
رویه نرخ دالر بازار آزاد هم از دالیل دیگری بود که در 
ابتدای این هفته کانال 28 هزارتومانی را هم فتح کرد 
و باالترین ارقام 9 ماهه اخیر خود را ثبت نمود. معامله 
گران ترس افزایش قیمت پایه محصوالت را در هفته آتی 
به دوش می کشیدند و با جبران کسری عرضه ای که به 
خصوص در پتروشیمی شازند، جم و امیرکبیر با ارائه در 
ثبت  به  داد؛  رخ  و پ پ  اکستروژن  سنگین  گروه های 

تقاضای باالتر دست زدند.
شرایط نفت برنت هم پس از کاهش شدید هفته گذشته 
که تا 64 دالر هم افت کرد، با شروع هفته بهبود یافت 
تا هرچند برخی نقاط با کاهش نرخ جهانی پ پ همراه 
شوند اما به هرحال بازار تا حدی از ریزش شدید گریخت. 
پایه  قیمت های  رشد  ساز  زمینه  می تواند  عوامل  این 
نه چندان  افزایش  احتساب  با  اما  باشد  در هفته جاری 
محسوس میانگین هفتگی دالر نیمایی تا روز چهارشنبه 
رشد  انتظار  نباید  بود،  ریال   244 تنها  آن  میزان  که 
یکپارچه و باالیی از نرخ های پایه گریدهای شیمیایی در 

هفته جاری داشت.

هرچند در بازارهای جهانی به خصوص شرق آسیا همچنان 
همراه  نرخ  نسبی  نوسان  و  حداکثری  تقاضای  عدم  با 
هستیم، اما امیدواری در میان اهالی بازار در عبور از موج 
جدید کرونا و بازگشت بازارها به شرایط عادی در سپتامبر 

تقویت شده است اگرچه به نظر می  رسد مقطعی است. 

بررسی آسیایی ها:
درشرایطی که بازارهای جهانی به خصوص در شرق آسیا 
روند گذار از محدودیت های اپیدمی را طی میکنند شاهد 
، قیمت های پلی  بودیم که طبق اطالعات مجالت معتبر 

در  آگوست   25 به  منتهی  هفته  در  آسیایی  پروپیلن 
شرایطی که چشم انداز بازار نامشخص است، متغیر بود. 
در چین، در شرایط ضعیف تقاضا و انتظار افزایش عرضه 
از سوی تولیدکنندگان جدید ، این احساس تا حد زیادی 
ثابت ماند و افت محدودی شامل حال گریدهای شیمیایی 
شد. برخی از منابع اشاره داشتند که تقاضا برای بیشتر 
گریدهای PP در چین در میان عدم اشتیاق در خرید ، به 
جز BOPP ، تحت فشار بود. در این میان سفارشات بین 
المللی برای کاالهای پالستیکی پایین دست قبل از فصل 
اوج سنتی در ماه های سپتامبر و اکتبر وجود داشت ، اما 

مدیریت زنجیره تامین با وجود کمبود ظروف و ازدحام در 
بنادر چالش برانگیز شده است.

موجودی  که  ، شنیده می شود  تقاضای ضعیف  علیرغم 
PP چین در سطوح قابل کنترل در میان واردات محدود 
 PE و PP آن وجود دارد. به گفته یک منبع ، کل ذخایر
تولیدات اصلی چینی در 25 آگوست 680،000 تن بوده 

است.  یافته  کاهش  تن  این هفته 35000  در  که  است 
چین  بازار  از  همچنان  المللی  بین  تولیدکنندگان 
های  قیمت  با  را  دیگر  بازارهای  و  بودند  رویگردان 

جذاب تر ، به ویژه بازارهای غربی ، هدف قرار دادند. 

دربازارهایجهانیپلیپروپیلنچهخبراست؟

بازار آماده گذار از سویه دلتا

و اما ترکیه...
 22 از  که  ای  هفته  در  ترکیه  بازار  در  فعالیت 

آگوست آغاز شد ، محدود باقی ماند ، زیرا تقاضا در 
سطح کمی وجود داشت و شرکت کنندگان منتظر ارائه 

پیشنهادات جدید ماه سپتامبر بودند. از قول برخی منابع 
شنیده شد که خریداران از دادوستد حداکثری برای گریدهای 

شیمیایی عقب نشینی کرده و دست باال خرید نمی کنند. در آغاز ماه اوت 
فروشندگان  که  زیرا  میرود،  پیش  محدودی  سطح  در  معامالت  و  پیشنهادات 

منتظر تسویه قرارداد پروپیلن اروپایی در سپتامبر قبل از صدور سطح پیشنهادی 
جدید هستند. در همین حال ، اختالف گسترده بین قیمت های اروپا و ترکیه و همچنین 

هزینه های باالی حمل و نقل ، فروشندگان را از ارسال مواد به ترکیه ناامید کرده و آن ها را 
ترغیب به خرید از  بازارهای اروپایی نموده است.
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بانوان در اکثر کشورها 
و باال رفتن سطح بهداشت 

تبدیل  مصرف  یکبار  ظروف 
کاالهای  ترین  مهم  از  یکی  به 

شرکت های  به طوری که  شد  مصرفی 
و  عرصه شدند  این  وارد  هم  دانش بنیان 

تولید  به  نوین  تکنولوژی های  از  استفاده  با 
داشتن  نگه  سرد  یا  گرم  قابلیت  با  ظرف هایی 
محصول حتی تا 24 ساعت را دارند اقدام کرده اند.

در  آن  تجزیه پذیری  عدم  ظروف  این  اصلی  مشکل  اما 
طبیعت بود و با باال رفتن میزان مصرف آن ، محیط زیست 

و به خصوص دریاها و اقیانوس ها در معرض نابودی قرار گرفت اما 
این بار هم تکنولوژی به کمک  این صنعت آمد و محصوالتی تولید شد 

که در ایران اصطالحا به آن ظروف گیاهی می گویند. فاصله قیمت این 
ظروف دوستدار محیط زیست با ظروف مرسوم هم اکنون کمتر شده است و 

آگاهی که مردم به کمک شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نسبت به محیط 
اینگونه  انتخاب اول خریداران  اند سبب شده که  زیست و خطرات آن پیدا کرده 

ظروف باشد. هر چند این ظروف در بازار مخالفانی نیز دارد آنها معتقد هستند که ماشین 
آالت مورد استفاده در تولید این ظروف قدیمی هستند و عالوه بر اینکه باعث تغییر رنگ 

و طعم محتوایات می شوند و البته برخی معتقدند که سرطان زا نیز هستند. البته این مطلب در 
ادبیات فعاالن این بازار شنیده شد.  مهران فر یکی از عمده فروشان ظروف یکبار مصرف در خصوص 

تبلیغاتی که برای اینگونه ظروف می شود گفت: این ظروف اصال آن چیزی که ادعا می شود نیستند و فقط 
یک بازار جدید برای خود درست کرده اند. بسیاري از ظروف گیاهي از ساقه گیاه، چوب و حتي در مواردی 

نئوپان درست می شوند و در برخی از آنها از مواد شیمیایی و بعضاً نگهدارنده  استفاده مي شود که سرطان زا 
هستند.  وي افزود: انگلیس سال ها پیش این نوع ظروف را حذف کرده است تا براي مو ش ها و حیوانات موذی شهری 

خوراک درست نشود. این درحالیست که اغلب مشتریان مي گویند وقتي غذاي داغ درون این ظروف ریخته مي شود غذا 
بو مي گیرد. از طرفی نگاهي به این ظروف و لمس آنها نیز مشخص می کند که آنچنان تجذیه پذیر نیستند.

انتظار می رفت که با شروع به کار دولت جدید حتی از روز ابتدایی بازار از بی سروسامانی هفته های اخیر خارج شود و تا حدی آرام بگیرد. در دو روز پایانی 
هفته دوم شهریور این رویداد به وقوع پیوست و تا حدی معامله گران نسبت به روزهای پیشنی عقب نشینی کردند.

حال عده ای از معامله گران اعتقاد دارند که با استقرار کابینه جدید، کار دالر برای ادامه رشد دشوار خواهد بود. آن ها اعتقاد دارند که  
نوسان گیران طی فرصت انتقال دولت تغییرات مورد نظر خود را در بازار ایجاد کردند و تحرکات آن ها از روز پنج شنبه کاهش یافته است.

با این وجود، برخی از معامله گران باور دارند که دالر به دالیل بنیادی تری در مسیر افزایشی قرار گرفته است و تا تغییرات معناداری 
در مدیریت بازار و نقدینگی رخ ندهد، اصالح های قیمت دالر موقت خواهد بود مگر تغییری رخ دهد. بی شک بازگشت پول 
های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف، قرار گرفتن ایران در لیست فروشندگان نفت ، لغو تحریم های بانکی و از همه 

مهمتر بازگشت به مذاکرات وین از جمله این تغییرات معنادار است.
از نگاه این دسته ممکن است که دالر در مرز 28 هزار تومانی با اصالح کوچک قیمتی مواجه شود ولی محدود 
شدن دامنه نوسانات دالر تنها با اظهارنظرهای مثبت رخ نخواهد داد و بازار  بیشتر از اخبار ؛ به دنبال وقوع 
اتفاق های مثبت است. در سال جاری، بسیاری از معامله گران به امید به نتیجه رسیدن مذاکرات 
هسته ای خریدهای خود را به تعویق انداختند ولی با افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و 
انتظارات تورمی در کنار کسری بودجه، خریدهای ارزی در بازار ارز دالر و سایر بازارها 
بیشتر شد. حال با شروع هفته سوم شهریور و در روز ابتدایی هفته شاهد بودیم که 
فتح کانال 28 هزار تومانی میسر شد تا پیش بینی گروه اول درست ازآب در 
نیاید. در این شرایط باید به باور گروه دوم معامله گران استناد کرد و مسیر 
کاهشی دالر در گرو تغییرات معنادار دانست، هر چند پیش بینی 

میشود در طول هفته جاری اصالحاتی در بازار رخ دهد.
اگر همین روند ادامه یابد و انتظارات تورمی در همین 
سطوح باقی بماند تنها رشد آرام بهای ارز را شاهد 
خواهیم بود اگرچه چندان قدرتمند نیست. 
کانال 28 هزار تومانی هم قدرتمند ظاهر 
نشده و همین مسیر رشد آرام یا 
را  دالر  بهای  محدود  نوسان 

موجب خواهد شد.  راه است؟
 در 

 فرجی

راه است؟
 در 

 فرجی
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دربازارجهانیمحصوالتیکبارمصرفچهمیگذرد؟

هنوز فرصت رشد باقیست
از یک سو، آگاهی بیشتر مصرف کنندگان نسبت به معضالت زیست محیطی باعث فاصله گرفتن آن ها از محصوالت یکبار مصرف شده و از سویی دیگر، سبک زندگی با سرعتی 

باورنکردنی به سمت مدرنیته و حتی مصرف گرایی در حرکت است. ظروف یکبارمصرف هم دقیقًا در همین تناقض قرار گرفته است. 

عالوه بر مصارف معمولی و استفاده در صنایع غذایی ؛ مناسبت های 
مصرف  میزان  که  شده  باعث  دادن  نذری  و  نذورات  بحث  و  مذهبی 

ظروف یکبار مصرف حتی نسبت به دیگر کشورهای مسلمان که به لحاظ 
مذهبی دارای برخی اشتراکات هستیم باز هم به میزان قابل توجهی باالتر از 

استانداردهای جهانی باشد. در ماه محرم و صفر به اندازه کل مصرف سالیانه 
کشور ظروف یکبار مصرف به فروش می رسد و هر سال بعد از عید غدیر این بازار 
دچار تنش و تالطم شده و قیمت ها به دلیل کمبود ظروف باال می رود. امسال 
با توجه به شرایط اپیدمی کرونا و پیک پنجم ؛ محدودیت هایی برای برگزاری 
به  محدود  نذورات  پخش  اینکه  جمله  از  گرفته شد  نظر  در  محرم  مراسم 

پایان مراسم بود و دیگر تکیه ها اجازه فعالیت  از  هیئت ها آن هم پس 
نداشتند هر چند این محدودیت ها مانند سال گذشته آنچنان جدی 

محدود  به حضور  توجه  با  میشد  بینی  پیش  اما  نشده  گرفته 
و گزینشی مردم فقط در هیئت های فضای باز مصرف 

توجهی  قابل  میزان  به  مصرف  یکبار  ظروف 
کاهش داشته باشد.

محرم و صفر در بازار 
ظروف یکبارمصرف

ظروف یکبار مصرف عمدتا از کاغذ، پلی پروپیلن، پلی اتیلن ترفتاالت، 
پلی استایرن، پلی اتیلن، نشاسته، CPLA و PLA تجزیه پذیر تولید 
شده و شامل بشقاب، کاسه، لیوان، کاتلری و ظروف بسته بندی یکبار 
مصرف و به طور کلی ملزومات سرو غذا می شود. این ظروف معموال 
پس از استفاده قابل بازیافت هستند و با قیمت بسیار پایین در بازار 
موجود است. امروزه بسیاری از رستوران های شیک و گران قیمت 
به  برای سرویس دهی  این محصوالت  با کیفیت  از نوع مرغوب و 
امروزه،  می کنند.  استفاده  بیرون بر  انواع  مخصوصاً  خود  مشتریان 
چهره بازار این قبیل از محصوالت به طور مداوم تحت تاثیر اقدامات 
نوآورانه و تالش های واحدهای تحقیق و توسعه دستخوش تغییر 
می شود. مدرنیزه شدن سبک زندگی، ارائه انواع تکنیک های آشپزی 
و افزایش شهرنشینی عوامل اساسی در پیشرفت بازار جهانی ظروف 
یکبار مصرف هستند. این روزها مردم از تکنیک های مختلفی برای 
پخت و سرو غذا استفاده می کنند. از این رو، نیاز به ظروف یکبار 

مصرف پیوسته افزایش می یابد. 
برای مثال، ارزش بازار بشقاب های یک بارمصرف در سال 2020 برابر 
با 4.26 میلیارد دالر تخمین زده شد و پیش بینی می شود که با رشد 
5.94 درصد از 2021 تا 2028 تا پایان این بازه زمانی به 6.73 

میلیارد دالر برسد.
انتظار می رود افزایش آگاهی نسبت به سالمتی و احساس نیاز به 
کاهش مصرف زدگی منجر به تقاضای پویا برای کوچک تر و سبک تر 
شدن ظروف، بشقاب ها و کاسه ها و در عین حال افزایش حجم تقاضا 
شود. مردم بیش از سال های گذشته به برگزاری مهمانی و دورهمی 

با تنوع غذایی باال با کمترین زحمت و هزینه عالقه پیدا کرده اند و 
همین می تواند نقطه قوت بازار ظروف یکبار مصرف باشد. اضافه 
شدن روش های فروش جدید و در راس آن فروشگاه های اینترنتی 
نیز نقش مهمی در رشد بازار جهانی ظروف یکبار مصرف دارند و 
شرکت ها به منظور گسترش دسترسی و افزایش تعداد مشتریان، 
کانال های توزیع مختلفی را ایجاد می کنند. افزایش جمعیت طبقه 
متوسط   و اقتصادهای در حال رشد برخی از عوامل مسئول در رشد 
بازار جهانی ظروف یکبار مصرف هستند. مناطق در حال توسعه 
پتانسیل خوبی برای نفوذ به بازار دارند و مناطق توسعه یافته روز به 
روز تمایل بیشتری به مدرن شدن شیوه های زندگی نشان می دهند. 
تجاری  و  یکبار مصرف؛ مصارف خانگی  اصلی ظروف  کاربردهای 
 79.6 حدود  و  است  غالب  نهایی  بازار  در  تجاری  استفاده  است. 
درصد از سهم بازار را اشغال می کند. بزرگترین بخش از نظر نوع 
مربوط به لیوان های یکبار مصرف با نزدیک به 40 درصد از کل بازار 
می شود که بیشترین استفاده را در رستوران ها دارند. انتظار می رود 
سرعت  با  بخش  این  مصرف کنندگان،  تعداد  افزایش  به  توجه  با 
بیشتری گسترش یابد.در حال حاضر، مردم برنامه های کاری شلوغی 
دارند و رستوران ها را سرو غذا را به جای آشپزی در خانه ترجیح 
 می دهند، در نتیجه تقاضا برای ظروف یکبار مصرف افزایش می یابد.

پیش بینی می شود بازار آسیا و اقیانوسیه به خصوص چین، هند و 
مناطق جنوب شرقی آسیا به دلیل تعداد زیاد رستوران ها و افزایش 
ویژه  به  آمریکای شمالی،  بیشتری رشد کند.  با سرعت  جمعیت 
ایاالت متحده، هنوز نقش مهمی را ایفا می کند که نمی توان آن 

را نادیده گرفت و هرگونه تغییر در این کشورها ممکن است روند 
توسعه ظروف یکبار مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.

در حال حاضر ضایعات زیادی از ظروف یکبار مصرف در سراسر 
جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با توجه به 
اینکه مصرف کنندگان بیشتر از گذشته از آگاهی در زمینه حفاظت 
از محیط زیست برخوردار هستند و دولت به طور مداوم قوانینی را 
برای حفظ محیط زیست برای کاهش ضایعات وضع می کند، در 
آینده ظروف یکبار مصرف بیشتر از مواد پالستیکی زیستی مانند 
رزین PLA ، CPLA )PLA اصالح شده( و مخلوط نشاسته و 
غیره ساخته می شوند و ظروف پالستیکی زیستی نقش های مهم تر و 

بیشتری را ایفا خواهند کرد.
بازار  توسعه  و  رشد  در  مهمی  نقش  که  کلیدی  بازیگران 
 Hanna K از:  عبارتند  دارند  مصرف  یکبار  ظروف  جهانی 
 Signature ،Masterpiece ،PrimeLink Solutions
 ، JAM Paper ،Ningbo Roff ،Daily Chef
 ،Lancaster Commercial ،Nanofiber Tech ،Arc
 International Tableware UK Ltd ،Abert SpA
 Ocean و   ،Lancaster Commercial Limited
Glass Public Company Limited. 5 تولیدکننده بزرگ 
دنیا بیش از 20 درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص 
در  مصرف  یکبار  ظروف  تولید  شرکت های  بزرگ ترین  داده اند. 
 Huhtamaki ، Dixie ، Taizhou Fuling ایاالت متحده

Plastics ، Hefty  و Graphic Packaging هستند.
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افزایش 3 برابری فروش... چگونه؟
بیشترین ظروفی که در این روزها مصرف می شود ظرف غذای فوم دار، لیوان 180 سی سی، لیوان 

کاغذی و قاشق است که قیمت آنها نسبت به محرم سال قبل 300 درصد رشد داشته است.
رئیس انجمن تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف علت این افزایش را باال رفتن قیمت مواد اولیه و 
افزایش هزینه های سربار عنوان می کند. این درحالیستکه تمام مواد اولیه مورد مصرف این تولیدی ها 

از پتروشیمی های داخل تامین می شود.
صمدی گفت: چند سالی است که دیگر پتروشیمی ها اجازه فروش مستقیم ندارند و باید تولید خود 
را از طریق بورس کاال عرضه کنند و ما نیز پس از کشف قیمت آنرا خریداری می کنیم. این افزایش 
3 برابری قیمت نیز چیز عجیبی نیست. در یکسال اخیر تقریبا تمام کاالها به همین میزان افزایش 
نرخ داشته اند به هر حال این یک زنجیره است که فقط حقوق کارمند و کارگر از آن جدا است و 
به این میزان افزایش نداشته اما سایر کاالها و خدمات تقریبا به همین میزان و حتی بیشتر افزایش 

داشته است.
با یک جستجوی ساده در بازار مشخص می شود که ظروف یکبارمصرف پرمصرف کمترین افزایش 
قیمت که همان 300 درصد است را داشته و ظروف درجه یک، الکچری و شیک که قابلیت ماکرویوو 

را دارند حتی تا 5 برابر افزایش نرخ داشته اند.
ظرف پرسی فوم درب دار که سال گذشته قیمت آن 170 تومان بود امسال 500 تومان عرضه شد. 
لیوان یکبار مصرف 180 سی سی- کارتن 3000 عددی287.000 تومان که سال گذشته 98 هزار 
تومان بود. قاشق یکبار مصرف شفاف -کارتن 2000 عددی271.000 تومان معامله شد که سال 

گذشته 100 هزار تومان بود
صمدی ادامه داد: اما برخی افزایش قیمت ها دلیل منطقی ندارد و میشد که یکسری هزینه ها را به 

خریدار و مردم تحمیل نکرد. به طور مثال همه میدانیم در محرم و صفر مصرف باالتر می رود پس 
چرا پتروشیمی ها بعضاً عرضه خود را در بورس کاال محدود می کنند و همین امر باعث می شود 

زمان قیمت خوردن 20 تا 40 درصد قیمت افزایش پیدا کند. 
رئیس انجمن تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف  با اشاره به افزایش سایر مواد گفت: این بدعت ها 
باعث شده که سایر واحدهای تولیدی نیز این بازی را یاد بگیرند به طوریکه هفته گذشته مواد اولیه 

پی وی سی و لوله اتصاالت هم با رشد قیمت معامله شد. 

وضعیت تولید کنندگان
صمدی در خصوص وضعیت واحد های تولیدی گفت:خوشبختانه صنعت ما از معدود صنایعی بود که 
در این ایام توانست سرپا بماند و خوشبختانه گزارشی مبنی بر تعطیلی یا ورشکستگی نداشتیم االن 
هم که بازار ما تا پایان ) قمری ( صفر مطلوب است و تالش می کنیم که هیچگونه کمبودی در بازار 
به وجود نیاید که به واسطه آن برخی سوء استفاده کنند و قیمت ها را به طور کاذب افزایش بدهند.

وی افزود: بیش از 800 واحد تولیدی در کشور فقط در بخش ظروف فعالیت دارند که حداقل اشتغال 
ایجاد شده توسط آنها 20 نفر در هر واحد است و برخی واحدها بیش از 200 نفر پرسنل تولیدی 
دارند. با توجه به تحوالت جهانی و کشف واکسن به نظر می رسد تا چند ماه آینده شرایط جهانی به 
روال سابق بازگردد و دوباره مرزها باز شود و دیگر انحصاری که امروز وجود دارد دیگر برقرار نباشد و 
البته امیدواریم که خبری از افزایش 300 درصدی تا 500 درصدی قیمت هم نباشد. تولید کنندگان 
باید از همین حاال با نگاه صادراتی تعامل خود را با واحدهای پتروشیمی آغاز کنند زیرا خود آنها بهتر 
میدانند احداث یک واحد تزریق پالستیک آسان ترین کار صنعتی است که در افغانستان و عراق به 

راحتی امکان پذیر است و می تواند بازار داخل را به راحتی تحت تاثیر قرار بدهد.

افزایش فروش به رغم محدودیت ها
حمید صمدی رئیس انجمن تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص بازار محرم امسال گفت: شرایط کرونا و محدودیت های اعمال شده تاثیری در 

فروش امسال نداشت و حتی بیشتر از سال قبل فروش داشتیم. وی ادامه داد: برگزاری مراسمات حتی دسته روی به میزان قابل توجهی کاهش داشت اما نذر را که نمی توان به بهانه کرونا 
ادا نکرد. مردم ما در این قبیل مسائل سفت و سخت هستند به طور مثال فردی نذر داشته که محرم هر سال شربت یا شله زرد بدهد امسال به خاطر کرونا تکیه برپا نبود اما همان فرد 
نذر خود را به همسایه یا بیمارستانها و مراکز درمانی داد و یا فردی که نذر داشت 300 پرس غذا بدهد امسال چون حسینیه نبود غذا را در پارکینگ پخت و آنرا بین نیازمندان و جنوب 
شهر پخش کرد پس در اصل موضوع تفاوتی صورت نگرفته و فقط نحوه توزیع آن عوض شده است. لبافی یکی از فروشندگان ظروف یکبار مصرف در خیابان بهار نیز با تائید صحبتهای 
صمدی به خبرنگار ما گفت: امسال فروش ما افزایش 3 برابری داشت که بیشتر به خاطر کرونا بود. ی افزود: یکی از اعتقادات ما نذر دادن برای شفای مریض است که امسال هم با  وجود 
این بیماری خیلی افراد نذر کردند. ما مشتریانی داشتیم که به لحاظ اعتقادی؛ زیاد به محدودیت ها و این مباحث توجهی نداشتند اما وقتی این بیماری گریبان گیر عزیزان می شود به هر 

ریسمانی چنگ می زنند که فقط مریضشان شفا پیدا کند برای همین هم نذر می کنند.


