


ــروف  ــازار ظ ــا در ب ــد دالری قیمت ه ــای رش جرقه ه
یکبارمصــرف اگرچــه مشــاهده شــده ولــی بــه تمامــی 
ــت  ــت. وضعی ــرده اس ــرایت نک ــی س ــای کاالی گروه ه
بــازار بــه نســبت واقعیت هــای خــود مطلــوب 
ــازار  ــاالن ب ــی از فع ــه برخ ــود اگرچ ــی می ش ارزیاب
ــای ارز و  ــد به ــا را در رش ــود تقاض ــی بهب ــل اصل دلی
ــی دالر  ــزار تومان ــی 82 ه ــقف قیمت ــدن س شکسته ش
ــش  ــا کاه ــازار ب ــود ب ــه بهب ــد. البت ــتجو می کنن جس
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــا منطق ــروس کرون ــیوع وی ش
کــه در خبرنامــه پیشــین بــه آن اشــاره کــرده بودیــم 
ولــی ســیگنال قیمت هــای جهانــی را نمی تــوان 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده گرف ــد نادی ــن فرآین در ای
ــی تعدیــل  شــتاب رشــد قیمت هــا در بازارهــای جهان
شــده و بســیاری از گروه هــای کاالیــی وارد فــاز افــت 
نــرخ شــده اند. ایــن جریــان عمومــی در وضعیتــی کــه 
نوســان بهــای مــواد اولیــه صنایــع پتروشــیمیایی نیــز 
میــل چندانــی بــه رشــد نــرخ ندارنــد مهــم ارزیابــی 
قیمت هــای  کاهشــی  یعنــی ســیگنال  می شــود 
ــود  ــی وج ــده ول ــر نش ــوز فراگی ــه هن ــی اگرچ جهان
ــود  ــه صع ــدی ب ــل ج ــم تمای ــی ه دارد. دالر نیمای
نــدارد بلکــه زیــر پوســت ایــن بــازار می تــوان مــازاد 
عرضــه ارز را هــم مشــاهده کــرد. ایــن در حالی اســت 
ــد  ــی از رش ــه های ــته جرق ــه گذش ــان هفت ــه پای ک

ــت دالر  ــش قیم ــا افزای ــراه ب ــی ارز هم ــای نیمای به
ــیم  ــرای ترس ــد ب ــه می توان ــتیم ک ــاهد هس آزاد را ش
آینــده بــازار ارز مهــم ارزیابــی شــود. در هــر حــال از 
مســیر دالر نیمایــی انتظــار نداریــم کــه قیمــت پایــه 
پلیمرهــا فضــای قدرتمنــدی بــرای رشــد نــرخ داشــته 

باشــد. 
ــازار از مســیر رشــد قیمــت  در هــر حــال تحریــک ب
ــه  ــایعات ادام ــرک ش ــور مح ــن موت دالر آزاد همچنی
ــرای فروشــنده ها مهیاتــر  خواهــد داشــت و فضــا را ب
از قبــل کــرده اســت و ایــن مســیر ادامــه دار اســت. 
ــری )  ــوالت کاتل ــرف و محص ــروف یکبارمص ــازار ظ ب
ــه نســبت گــرم اســت  همچــون قاشــق و چنــگال ( ب
ــت.  ــک گرف ــال نی ــه ف ــوان ب ــق را می ت ــن رون و ای
ــودی  ــاع رک ــه اوض ــبیه ب ــم ش ــازار ه ــت ب وضعی
ــاهد  ــای ارز ش ــای به ــل از تکانه ه ــی قب ــت حت نیس
ــرک  ــد تح ــان می ده ــه نش ــم ک ــا بودی ــد تقاض رش
مشــتری در شــرایط فعلــی تنهــا معطــوف بــه نوســان 

ــت.  ــای ارز نیس به
گزارش هــای ایــن شــماره خبرنامــه در خصــوص بــازار 
ارز ، قیمت هــای جهانــی ، بررســی های میدانــی از 
ــع  ــا رد صنای ــرف و نوآوری ه ــروف یکبارمص ــازار ظ ب
ــر را  ــی فراگی ــد نگاه ــان می توان ــته بندی در جه بس

ــرار دهــد. ــار ق ــازار در اختی ــه اوضــاع ب نســبت ب

 موج خرید دالری 
ظروف یکبارمصرف



رکورد شکنی ادامه می یابد؟
در فضــای کلــی بــازار فعــاالن سیاســی اعتقــاد دارنــد ریشــه ایــن افزایــش نوســان، اخبــار سیاســی اســت. ایــن خبرها 
بســته بــه مثبــت بــودن یــا منفــی بــودن آن جهــت نوســان در بــازار را تغییــر مــی دهنــد. حســین امیرعبداللهیــان، 
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در توئیتــی بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر علــی باقــری مذاکــره کننــده ارشــد کشــورمان به 
تعــدادی از کشــورهای اروپایــی از جملــه  فرانســه و آلمــان و رایزنــی هــای صــورت گرفتــه در ایــن ســفرها نوشــت:» 
ایــن روزهــا دکتــر باقــری گفتگوهــای موفقــی را در اروپــا دنبــال مــی کنــد. مــا در میــز مذاکــرات ویــن آمــاده نیــل به 
توافــق خــوب هســتیم. بازگشــت همــه طرفهــا بــه تعهــدات یــک اصــل مهــم و راهگشاســت اســت.« بــا ایــن تفاســیر 
مــی تــوان انتظــار داشــت کــه بــا هــر خبــر مثبتــی ســمت و ســوی دالر تغییــر یابــد و کاهــش احتمالــی پیــش روی 

آن باشــد
ــال  ــی س ــقف قیمت ــی س ــران در حوال ــی از معامله گ ــت بخش ــن اس ــی، ممک ــای سیاس ــارج از فض ــر خ ــوی دیگ از س
اقــدام بــه ســودگیری کننــد و کمــی قیمــت اســکناس آمریکایــی پاییــن بیایــد. البتــه ایــن موضــوع منجــر بــه افــت 
معنــادار اســکناس آمریکایــی نخواهــد شــد. شــرط افــت معنــادار دالر ایــن اســت کــه ایــن ارز بــاالی مــرز 28 هــزار 

تومانــی تثبیــت نشــود. 
ــد  ــار رش ــه انتظ ــرد ک ــش میب ــوی پی ــه نح ــرایط را ب ــی ارز ش ــای نیمای ــر به ــم ب ــای حاک ــن دو، فض ــدا از ای ــا  ج ام
ــی  ــن یعن ــت. ای ــی اس ــه کاهش ــت بلک ــی نیس ــا افزایش ــه تنه ــی ن ــرد. دالر نیمای ــن میب ــرخ دالر را از بی ــی ن هیجان
ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــد آن ه ــداری می کنن ــان خری ــزار توم ــه 23 ه ــک ب ــت نزدی ــا قیم ــی دالر را ب ــدگان اصل واردکنن
شــاهد رســوب ارز در ایــن ســامانه هســتیم یعنــی عرضــه بیشــتر از تقاضاســت و تــا زمــان ادامــه ایــن شــرایط؛ دالر 

ــه دالر آزاد انفجــار قیمتــی داشــته باشــد.  ــد داد ک ــی اجــازه نخواه نیمای

بدون حاشیه؛ رکورد قیمت امسال ارز شکسته شد

عادت به دالر 2828 هزار هزار تومانی؟
از شــتاب رشــد قیمــت دالر کاســته شــده اســت شــاید رشــد اخیــر نــرخ بــه مراحــل پایانــی خــود نزدیــک شــده باشــد ولــی 
ــر از 28 هــزار و 3۰۰  ــام باالت ــود ارق ــده گرفــت.  قیمــت دالر کــه نتوانســته ب ــوان نادی هنــوز پتانســیل رشــد قیمت هــا را نمی ت
تومــان را تجربــه کنــد روز پنجشــنبه 2۰ آبــان مــاه از ایــن مــرز عبــور کــرد . ایــن در حالیســتکه دو هفتــه ابتدایــی آبــان مــاه بــه 
نســبت ماه هــای قبــل نواســانات محدودتــری را در بــازار ارز شــاهد بودیــم تــا جایــی کــه بــا اعــام زمــان بازگشــت مذاکــرات 
برجامــی، چاشــنی احتیــاط هــم بــه آن افــزوده شــد، امــا بــا اعــام نظــر خطیــب زاده، ورق برگشــت و اســکناس آمریکایــی پــس 

از 1 مــاه مجــدد وارد کانــال 28 هــزار تومانــی شــد تــا جایــی کــه حتــی بــه خبرهــای خــوب هــم واکنــش نشــان نــداد. 

آبان از آرامش خارج شد
ــان  ــا آغــاز هفتــه ســوم آب ــه نســبت ماه هــای اخیــر مواجــه بودیــم و ب ــا کمتریــن نوســانات ب ــان مــاه ب روزهــای ابتدایــی آب
مــاه هــم ایــن شــرایط پایــدار پیــش میرفــت کــه بــا شــروط اعامــی خطیــب زاده بازهــم دالر در نــوار افزایشــی قــرار گرفــت. 
در حالــی کــه رفتــه رفتــه بــه شــروع دور جدیــد مذاکــرات نزدیــک می شــویم، خطیــب زاده در اظهــارات خــود بــرای بازگشــت 
آمریــکا بــه برجــام ســه شــرط عنــوان کــرد، آمریــکا بایــد مقصــر بــودن خــود را بپذیــرد، تحریم هــا بایــد یکجــا لغــو شــود و 
آمریــکا تضمیــن دهــد کــه هیــچ دولــت دیگــری اقــدام ترامــپ در خــروج از برجــام را تکــرار نکنــد. همیــن اظهــار نظــر منجــر 
بــه ایــن شــد کــه اســکناس آمریکایــی در روزهــای شــنبه، یکشــنبه و دوشــنبه بــه ترتیــب   18۰، ۶۰ و 22۰ تومــان رشــد قیمــت 
را بــه ثبــت رســانده بــود. دو ســد مقاومتــی 2۷ هــزار و 8۰۰ و 28 هــزار تومانــی شکســته شــدند و خریــداران زیــادی طــی ســه 
روز وارد بــازار شــدند. روز چهــارم هفتــه امــا بــاز هــم شــرایط بــه نســبت آرام پشــت مقاومــت 28 هــزار و 3۰۰ تومانــی قــرار 
گرفــت. بــازار ارز در ســال جــاری نتوانســته بــود ارقــام باالتــر از 28 هــزار و 3۰۰ تومــان را تجربــه کنــد و طبیعــی بــود کــه بــازار 

در واکنــش بــه یــک ســقف تاریخــی بــا احتیــاط بیشــتری رفتــار کنــد. 
اســتارت رکــورد شــکنی از چهارشــنبه زده شــد و اهالــی بــازار عمــًا انتظارکانــال جدیــد ســال جــاری را می کشــیدند. اســکناس 
ــه دلیــل جوســازی نوســان گیران ارزی پیرامــون مذاکــرات هســته ای رشــد کــرد. معامله گــران  آمریکایــی در روز چهارشــنبه ب

ســعی می کردنــد اخبــاری را برجســته کننــد کــه احتمــال رســیدن بــه توافــق را پاییــن نشــان مــی داد.  
ــه مــرور،  ــا طرف هــای اروپایــی آغــاز شــده اســت و ممکــن اســت ب ــا ایــن حــال، مذاکــرات ایــران ب ب
اخبــاری از ایــن مذاکــرات منتشــر شــود کــه زمینــه افــت قیمــت دالر را فراهــم کنــد. بازیگــران ارزی در 

روزهــای قبلــی از عرضــه یکبــاره ارز توســط بازارســاز هــراس داشــتند، ولــی هجــوم خریــداران 
ــه  ــد ک ــب ش ــد موج ــای خری ــف ه ــکیل ص ــنبه و تش ــازار در روز چهارش ــه ب ــد ب جدی

هــراس نوســان گیــران از عرضــه بازارســاز کمــی کاهــش پیــدا کنــد. نوســان گیــران 
ــازار صعــودی  ــی کــه ســمت تقاضــا قــوی و انتظــارات ب ــا زمان ارزی مــی داننــد ت

ــازار را مدیریــت کــرد.  ــا عرضــه ارز نمــی تــوان ب ســت، تنهــا ب
ــای  ــه ه ــه در هفت ــد ک ــرده ان ــاهده ک ــا مش آن ه

اخیــر علــی رغــم افزایــش عرضــه ارز، قیمــت دالر 
عمدتــا در مســیر صعــودی حرکــت کــرد.



بررســی بازارهــای جهانــی طــی دومــاه گذشــته 
ــارغ از  ــد صعــودی حکایــت داشــت کــه ف از رون
تالطمــات کرونایــی بــا افزایــش بهــای چشــمگیر 
ــی  ــطح قیمت ــا س ــطه آن نفت ــه واس ــت و ب نف
رقــم  پلی پروپیلن هــا  بــرای  را  بی ســابقه ای 
ــه  ــه ب ــه هفت ــودی ک ــد صع ــن رون ــود. ای زده ب
ــه ای اســت  ــاال دو هفت ــه داشــت، ح ــه ادام هفت
کــه متوقــف شــده و خریــداران را از پیشــنهادات 
قبــل  ماه هــای  در  خریــد  بــرای  افزایشــی 

ــت. ــرده اس ــرف ک منص
بازارهــای پلــی پروپیلــن آســیایی در هفتــه 
منتهــی بــه 12 نوامبــر بــه دلیــل تقاضــای 
ضعیــف ســقوط کردنــد. منابــع محلــی گفتند در 
حالــی کــه فروشــندگان فشــار فــروش نداشــتند، 
ایده هــای خریــد کمتــر در بــازار دیــده می شــد. 
ــود  ــن وج ــادی در چی ــی زی ــنهادات خارج پیش
نداشــت و بســیاری از تولیدکننــدگان چینــی 
بــرای صــادرات تقاضــا می کردنــد. ســایر مناطــق 
آســیایی نیــز تحــت تأثیــر احساســات چیــن قرار 
گرفتنــد. خریــداران در آســیای جنــوب شــرقی و 
آســیای جنوبــی محتاطانــه عمل کردنــد و منتظر 
روشــن شــدن وضعیــت عرضــه و تقاضــا بودنــد. 
تامین کننــدگان  PP چیــن،  قیمــت رقابتــی 
ــازار چیــن  خــارج از کشــور را مجبــور کــرد از ب
ــه ســمت  ــت ب ــی حرک ــن یعن ــد و ای دوری کنن

سراشــیبی ســقوط.

بررسی بازارهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی

ترس از افت نرخ در بازار 
پلی پروپیلن ها چقدر جدی است؟

لیر ترکیه دیگر ارزشی ندارد
تقاضــای پلــی پروپیلــن ترکیــه در هفتــه منتهــی بــه 
ــر و ســطوح  ــران لی ــه بح ــل ادام ــه دلی ــر، ب 12 نوامب
بــاالی قیمــت کــه باعــث شــد تــا خریــداران در 
ــود.  ــم ب ــبتاً ک ــازار نس ــد، در ب ــی بمانن ــیه باق حاش
S&P Global Platts قیمــت نقــدی CFR ترکیــه 
ــن  ــر ت ــه 1740 دالر در ه ــن هفت ــا را در ای PP رافی
ــه در  ــر ترکی ــرد. لی ــی ک ــت ارزیاب ــر ثاب در 10 نوامب
ــید،  ــود رس ــطح خ ــن س ــن تری ــه پایی ــر ب 10 نوامب
زیــرا ســرمایه گــذاران از ســیگنال هــای اقتصــاد 
کالن جهانــی و افزایــش هزینــه ســوخت و همچنیــن 
سیاســت کالن اقتصــادی ترکیــه، ارقــام بــاالی تــورم و 
روابــط پرنوســان بــا غــرب نگــران هســتند. ارزش لیــر 
از آغــاز ســال 2021 بیــش از 25 درصــد در برابــر دالر 
کاهــش یافتــه اســت. کاهــش ارزش لیــر چالــش هایی 
ــی کــه قبــل از فــروش داخلــی  ــه گران ــرای معامل را ب
ــی   ــا خریداران ــد، ی ــی کردن ــد م ــا دالر خری ــر ب ــه لی ب
ــه  ــل ب ــی در داخ ــای نهای ــروش کااله ــل از ف ــه قب ک
ــد،  ایجــاد کــرده اســت. عــالوه  ــد مــی کرن دالر خری
در  قیمت هــا  ســطح  اقتصــادی،  چالش هــای  بــر 
ســطوح بــاال باقــی مانــد، کــه موانــع بیشــتری را بــرای 
ــار  ــیاری از تج ــود. بس ــه نم ــداران اضاف ــارت خری تج
ــد،  ــتقبال میکنن ــازار اس ــی در ب ــنهادات چین از پیش
اگرچــه  بــا توجــه بــه زمــان طوالنــی و هزینــه هــای 
حمــل و نقــل بــاال، پیشــنهادهایی کــه در بازار شــنیده 
مــی شــود تــا حــد زیــادی غیــر واقعــی بــوده اســت.



کرونــا نفــس هــای آخــر خــود را در جهــان مــی کشــد و کشــور مــا هــم 
بــه رغــم دیــر شــروع کــردن واکسیناســیون عمومــی امــا کــم کــم در 

ــت.  ــل محدودیت هاس ــال تقلی ح
ســفر و مهمانــی هــا دوبــاره برقــرار شــده و مراســم عروســی و ختــم کــه 
ــزاری  ــال برگ ــت در ح ــف ظرفی ــا نص ــد ب ــی ش ــزار م ــا برگ ــالن ه در س
اســت امــا بــازار لــوازم یکبــار مصــرف بــه گونــه ای اســت کــه انــگار از 

هفتــه گذشــته محدودیــت هــای کرونایــی آغــاز شــده اســت.
چهارشــنبه عصراســت؛ اکثــر افــرادی کــه مهمانــی یــا برنامــه ســفر دارند 
بــه دنبــال تهیــه مایحتــاج خــود هســتند، میــدان راه آهــن تــا خیابــان 
کارگــر هیــچ خبــری نیســت .پاســاژ گنیجینــه کــه زمانــی بــورس لــوازم 
یکبــار مصــرف بــود زودتــر از مغــازه هــای خیابانــی تعطیــل میکنــد هــر 
چنــد مغــازه هــای داخــل پاســاژ خیلــی قبــل تــر کرکــره خــود را پاییــن 
کشــیدند. مالیــات بیمــه و اجــاره هــای بــاال ســبب شــده کــه مغــازه های 
پاســاژ یکــی پــس از دیگــری خالــی شــوند بــه طوریکــه در زیــر زمیــن 
پاســاژ شــاید تنهــا 5 مغــازه فعــال باشــند. گفتــه  می شــود اجــاره مغــازه 
در ایــن طبقــه 3۰ میلیــون پیــش و ماهــی 3 تــا 4 میلیــون تومــان اســت 

امــا همیــن عــدد هــم بــرای برخــی فروشــنده ها اقتصــادی نیســت !!!! 
بیشــتر کاســب هــا نوســان بــازار و نقــدی شــدن معامــات را علــت اصلی 
تعطیلــی بســیاری از واحــد هــا مــی داننــد همانطــور کــه در حــوزه تولید 
؛ واحــد هایــی کــه در اطــراف تهــران بــا یــک دســتگاه تزریــق اقــدام بــه 
تولیــد مــی کردنــد امــا امــروز دیگــر وجــود ندارنــد در بــازار هــم آنهایی 
کــه از نقدینگــی ضعیفــی برخــوردار بودنــد مجبــور شــدند کســب و کار 

ــل کنند. ــود را تعطی خ
محمــدی یکــی از کاســبان ایــن پاســاژ مــی گوید:قبــا بــا تــک پاســت 
ــم  ــم آن ه ــدی کار کنی ــد نق ــا االن بای ــم ام ــاه کار میکردی 45 روزه و 2 م
بدیــن صــورت کــه اول پــول را واریــز مــی کنیــم بعــد جنــس در طــول 
هفتــه بــه دســت مــا مــی رســد. همیــن کمبــود نقدینگــی باعــث شــده 
کــه جــوری جنــس بــه حداقــل برســد از طرفــی کار مــا در طــول هفتــه 

ایــن شــده کــه چنــد بــار زنــگ بزنیــم کارخانــه ببینیــم جنــس گــران 
شــده یــا نــه مثــا االن بــه مــا اعــام کردنــد کــه فــوم تــک پرســی کــه 

۶1۰ تومــان بــود از پــس فــردا بایــد ۶9۰ تومــان مــی شــود.
ــی  ــد م ــر تولی ــی را 5۰ نف ــا دو پرس ــرس ی ــک پ ــوم ت ــن ف ــا همی قب
کردنــد امــا االن مختــص بــه امیرکــو ،کاســپین  و اچ پــی شــده هــر چنــد 
خرابــی دســتگاه امیرکــو در چنــد مــاه اخیــر باعــث شــده کــه بنکــداران 
کمتــر بــه قــول هــای ایــن برنــد اعتمــاد کننــد. در ایــن گــروه کاالیــی؛  
ــدی کــه جنــس جــور دارد اچ پــی اســت  می شــود گفــت االن تنهــا برن
کــه نزدیــک بــه 3۰۰ قلــم محصــول دارد. ضمــن اینکــه کیفیــت باالیــی 

دارد و جــزو برندهــای صادراتــی اســت.
امــا تــک پاســت قیمــت هــا رندتــری دارد االن قیمــت فــروش لیــوان 
کوچــک پاســتیکی ۷۰ تومــان اســت فــوم ۶9۰ تومــان ظــرف خورشــتی 
بــا درب زر پاســتیک ۶1۰ تومــان پیالــه کوچــک 215 و پیالــه بــزرگ ۶۶۰ 

تومــان اســت.
ــه  ــازار مهــر پارســا اســت ک ــن ب ــد هــای مطــرح ای یکــی دیگــر از برن
ــی از  ــرا از یک ــی اخی ــرده و حت ــود ک ــای خ ــب ه ــت قال ــه ثب ــدام ب اق
تولیدکننــدگان شــکایت حقوقــی نیــز کــرده اســت البتــه راه هــای فــرار 
زیــاد اســت بــه قــول یکــی از تولیــد کننــدگان در برگــه ثبــت ارتفــاع 
ظــرف را اگــر 3۰ ســانت زده باشــد شــما 28 ســانت قالــب بزنیــد هیــچ 
ــه ســوم پاســاژ  ــن شــرکت در طبق ــی ای ــده اصل ــدارد. نماین مشــکلی ن
گنجینــه اســت و کمتــر بــه دنبــال بــه فــروش جنــس اســت زیــرا ایــن 
ــن  ــت آن تامی ــی دارد و اولوی ــازمانی و ارگان ــای س ــتری ه ــرکت مش ش
سفارشــات آنهــا اســت تــا یــک بــرای ظــرف پرســی  یــا ســاالد ســزار 
4 هــزار تومــان از مشــتری تــک فروشــی بگیــرد. بــه بــاور فعــاالن ایــن 
حــوزه علــت اصلــی موفقیــت مهــر طــب پارســا رونــق محصــوالت ایــن 
برنــد بــه ســبب افزایــش فــروش فســت فــود هــا و بیــرون بــر هــا اســت 
ــت دارد  ــا اهمی ــرای آنه ــرف ب ــار مص ــروف یکب ــاالی ظ ــت ب ــه کیفی ک
برعکــس کیترینــگ هــا و آشــپزخانه هــا کــه فقــط دنبــال ظــرف بودند و 

کیفیــت کار بــرای آنهــا اهمیتــی نداشــت. در بخــش ظــروف ماکرویــوی 
تنهــا برنــد مطــرح و یکــه تــاز بــازار طــب پاســتیک اســت.

در حــال حاضــر ایــن شــرکت توانایــی تامیــن همــه نــوع سفاراشــات را 
دارد البتــه ســایر برندهــای متفرقــه هــم وجــود دارنــد امــا اگــر زمینــه 
ــد  ــد هــا میرون ــازار کــم باشــد بنکــداران ســراغ ایــن برن جنــس در ب
ماننــد دی پــک که بــا اختــاف جایــگاه دوم را در ظــروف ماکرویــو دارد. 
البتــه تفــاوت قیمــت ایــن نــوع ظــروف بــا پاســتیک یــا اصطاحــا پی 
پــی آنقــدر زیــاد اســت کــه تغییــر قیمــت هــا هیــچ تاثیــر بــر رقابــت 
آنهــا نخواهــد گذاتــا بــه طــور مثــال ظــرف 3۰۰ ســی ســی خورشــتی 
پــی پــی 3۰۰تومــان امــا ماکرویــو ۷۰۰ تومــان – 12۰۰ ســی ســی ماکرویو 

58۰۰ تومــان آلمینویــم 13۰۰ تومــان 
 

ظروف آلمینیومی
ــه  ــی ک ــپزخانه های ــا و آش ــگ ه ــرای کیترین ــروف ب ــدل ظ ــن م ای
ســفارش زیــاد دارنــد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و مهمتریــن مزیت 

ــت. ــذا اس ــای غ ــظ گرم ــتیکی حف ــروف پاس ــه ظ ــبت ب آن نس
ــد در ایــن حــوزه پــارس آلمینیــوم اســت کــه نماینــده  مهمتریــن برن
ــروی پاســاژگنجینه بعــد از ایســتگاه  ــان کارگــر روب اصلــی آن در خیاب
ــروف  ــوص در ظ ــروف مخص ــن ظ ــب در ای ــه جال ــت. نکت ــوس اس اتوب
پرســی اعــم از تــک یــا چنــد خانــه ایــن اســت کــه درب آنهــا توســط 
یــک تولیــد کننــده دیگــر تولیــد مــی شــود کــه در چنــد مــاه اخیــر 
بیشــتر بنکــدران بــا آن بــه مشــکل خوردنــد کارگاه کاغــد مقوا ســعید 
درب ایــن ظــروف را تامیــن میکــرد و بنــا بــه گفتــه بنکــداران در هــر 
کارتــن بــه طــور متوســط 1۰ تــا 3۰ تــا درب کــم بــود و همیــن باعــث 
مشــکل شــده بــود کــه ســرانجام بعــد از اعتــراض فــراوان بنکــدارن، 
ــر داد و  ــود را تغیی ــده درب خ ــن کنن ــوم تامی ــارس آلمینی ــرکت پ ش
ــم  ــروف ه ــن ظ ــت. ای ــته اس ــابق بازگش ــه روال س ــت ب ــون وضعی اکن
ــر  ــای اخی ــت آن در روزه ــت و قیم ــته اس ــادی داش ــت زی ــان قیم نوس
بــه صــورت هفتگــی تغییــر کــرده اســت بــه طوریکــه هفتــه گذشــته 

ــوی  ــه از س ــدای هفت ــا از ابت ــود ام ــی آن 138۰ ب ــک پرس ــت ت قیم
ــه قیمــت 142۰ تومــان اعــام شــده اســت. کارخان

ظروف کاغذی
ایــن ظــروف نیــز کــم کــم جایــگاه خــود را در بــازار پیــدا کــرده انــد 
بــه طوریکــه برخــی مغــازه هــا بــه طــور تخصصــی فقــط ایــن مــدل 
ظــروف را عرضــه مــی کننــد. افزایــش کافــی شــاپ هــا و فســت فودها 
و دغدغــه مــردم بــرای محیــط زیســت باعــث شــده ایــن مــدل ظــروف 
ــا راه  ــه ب ــن آنک ــند ضم ــته باش ــرف داش ــازار مص ــی در ب ــش خوب جه
افتــادن دوبــاره مهمانــی هــا مخصوصــا تولدهــا و جشــن هــا کــه تــم 
و صــورت خاصــی دارنــد باعــث شــده ایــن مــدل ظــروف تبدیــل بــه 

تهدیــد جــدی بــرای ظــرف هــای پلــی اتیلیــن و پــی پــی شــود.
ــت  ــدی اس ــه و اح ــارس کاغذ،پارس ــوزه پ ــن ح ــد در ای ــن برن مهمتری
ــرای قهــوه بیــرون  ــا درب کــه ب قیمــت یــک لیــوان کاغــذ متوســط ب
ــا  ــیار ب ــه بس ــت ک ــان اس ــا 13۰۰ توم ــود 12۰۰ ت ــی ش ــتفاده م ــر اس ب
ــروف  ــازار ظ ــت ب ــم وضعی ــر بخواهی ــی اگ ــور کل ــه ط ــت. ب ــه اس صرف
ــش  ــازار و کاه ــود ب ــم رک ــی کنی ــداری را بررس ــطح بنک ــار در س یکب
قــدرت اقتصــادی مدنــم باعــث شــده کــه بــه اصطــاح فقــط بــزرگ ها 
و گــردن کلفــت هــا چــه در حــوزه تولیــد چــه در حــوزه پخــش بتوانند 
در ایــن بــازار بماننــد و بقیــه حــذف شــدند. وضعیــت بــازار بــه گونه ای 
اســت کــه تولیــد کننــده فقــط بــرای ســفارش تولیــد مــی کند بــه طور 
مثــال بــه بنکــداران اطــاع مــی دهنــد کهدایــن هفتــه قالب ظــرف تک 
پرســی روی دســتگاه ســوار اســت و سفارشــها را مــی گیــرد حــال اگــر 
سفارشــی بــه غیــر از ایــن داشــته باشــید بایــد منتظــر بمانیــد همیــن 

روش باعــث شــده کــه جــوری جنــس در بــازار کــم باشــد.

اوضاع مطلوب ارزیابی می شود

بازار ظروف یکبارمصرف زیر باران پاییزی



در جدیدتریــن شــماره مجلــه معتبــر ســاینس در ایــاالت متحــده، 
ــمندانه از  ــتفاده هوش ــا اس ــه ب ــد ک ــالم کردن ــه ای اع ــان در مطالع محقق
ســه فنــاوری موجــود می تــوان پالســتیک را ارزان تــر و بــا انــرژی کمتــر 
ــی  ــم تحقیقات ــک تی ــرد. ی ــد ک ــور تولی ــای نوظه ــه فناوری ه ــبت ب نس
 RWTH ــخ در ســوئیس، دانشــگاه متشــکل از دانشــمندان ETH زوری
آخــن در آلمــان و دانشــگاه کالیفرنیــا یــک مــدل محاســباتی از تولیــد و 
دفــع پالســتیک جهانــی ایجــاد کرده انــد. ایــن مــدل نشــان می دهــد کــه 
بــا ترکیــب ســه فنــاوری شــناخته شــده ی بازیافــت پالســتیک و تولیــد 
ــوان  ــده از CO2 می ت ــذب ش ــن ج ــوده و کرب ــت ت ــتیک از زیس پالس
تولیــد پالســتیکی بــا انتشــار گازهــای گلخانــه ای صفــر در طــول چرخــه 

ــرد. ــر ک ــادی امکان پذی ــر اقتص ــات را از نظ حی
ــد و اســتفاده ســریع از  ــن فناوری هــای تولی ــه ای ــق ترکیــب بهین از طری
ــا  ــه ب ــرژی را در مقایس ــرف ان ــوان مص ــی، می ت ــتیک های بازیافت پالس
روش هــای فعلــی مبتنــی بــر ســوخت فســیلی 34 تــا 53 درصــد کاهــش 
ــا  ــر اســاس ایــن تحقیقــات، هزینــه تولیــد پالســتیک در جهــان ت داد. ب

ــد. ــش می یاب ــال کاه ــارد دالر در س ــا 288 میلی ــال 2050 ت س
ــدود  ــروری در مح ــزاری ض ــن اب ــذب کرب ــاوری ج ــد فن ــی می گوین برخ
کــردن انتشــار کربــن توســط صنایــع آالینــده اســت، امــا ایــن فنــاوری در 
ابتــدای راه قــرار دارد. اســتارت آپ سوئیســی Climeworks کــه توســط 
ــخ تأســیس شــده اســت، مــاه  دو فارغ التحصیــل از دانشــگاه ETH زوری
گذشــته بــا راه انــدازی بزرگتریــن کارخانــه جــذب و ذخیــره مســتقیم هــوا 

در جهــان بــا نــام Orca در ایســلند، ســر و صــدا بــه پــا کــرد.
 ،ON Power ،شــرکت ایســلندی ارائه دهنــده انــرژی زمین گرمایــی
ــد و  ــن می کن ــروگاه Orca تأمی ــرای نی ــز را ب ــر تمی ــرژی تجدیدپذی ان
Carbfix، شــریک Climeworks، کــه در کانی ســازی زیرزمینــی 
ــرده و  ــوط ک ــا آب مخل ــوا را ب ــده از ه ــذب ش ــص دارد، CO2 ج تخص
ــازی  ــد کانی س ــی فرآین ــن گاز ط ــد. ای ــپ می کن ــن پم ــق زمی در عم

طبیعــی کــه کمتــر از دو ســال بــه طــول 
ســنگ ها  درون  می انجامــد 

ــن  ــه اولی ــن کارخان ــه ای ــد ک ــا می کن ــرکت ادع ــن ش ــد. ای ــر می افت گی
گام موثــر در راه فنــاوری جــذب هــوا در ابعــاد وســیع را برداشــته اســت.

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــد پلیمره ــرای تولی ــده ب ــذب ش ــن ج ــن کرب ای
می گیــرد. بــه عنــوان مثــال، از ســال 2016 شــرکت Covestro از 
ــرای  ــیمیایی ب ــواد ش ــد م ــرای تولی ــه ب ــاده اولی ــوان م ــه عن CO2 ب
پالســتیک های بــا کیفیــت بــاال اســتفاده می کنــد. ایــن فوم هــای 
انعطاف پذیــر پلی اورتــان بــا نــام تجــاری کاردیــون، بــرای تشــک 
ــی  ــد CO2 دارد و خواص ــا 20 درص ــود و ت ــتفاده می ش ــان اس و مبلم
ــی ســاخته شــده از  ــا حتــی بهتــر از پلیمرهــای معمول ــل مقایســه ی قاب
ــورد  ــی BBC Earth در م ــبکه تلویزیون ــد. ش ــه می ده ــام ارائ ــت خ نف
تحقیقاتــی در دانشــگاه سوانســی در انگلســتان در زمینــه تولیــد اتیلــن 
ــان از آن  ــتفاده در جه ــورد اس ــی از پالســتیک های م ــاً نیم ــه تقریب - ک
تولیــد می شــود - از دی اکســیدکربن گــزارش داده اســت. ایــن محققــان 
ــا ترکیــب  در حــال توســعه کاتالیزورهــای حــاوی مســی هســتند کــه ب
ــرق امــکان ایجــاد اتیلــن را فراهــم می کنــد.  ــا آب و ب دی اکســیدکربن ب
بــا ایــن حــال، تولیــد پلی اتیلــن در مقیــاس تجــاری مناســب بــا اســتفاده 

ــت. ــر اس ــده امکان پذی ــال آین ــی 20 س ــن روش ط از ای
آنچــه می تــوان از ایــن تحقیقــات نتیجــه گرفــت ایــن اســت کــه اگرچــه 
فنــاوری جــذب کربــن بــرای تولیــد پالســتیک قابــل دســتیابی اســت امــا 
ــادی دارد. پاییــن  ــه صــرف ســرمایه زی هنــوز جــای کار بســیار و نیــاز ب
آوردن ایــن هزینــه یکــی دیگــر از اهــداف ایــن گــروه تحقیقاتــی اســت 
کــه قصــد دارنــد در مــدل محاســباتی خــود آن را در نظــر بگیرنــد. ســایر 
ــز  ــر نی ــرق تجدیدپذی ــه زیســت توده و ب ــن اســت ک شــرایط ضــروری ای
بــا هزینــه کــم در دســترس قــرار گیــرد؛ هزینه هــای اســتخراج و عرضــه 
ــاد  ــزه ایج ــت انگی ــرمایه گذاری در بازیاف ــرای س ــود؛ و ب ــران ش ــت گ نف

گــردد.

زباله پلیمری هیچوقت معضل نبوده است!

پالستیک ها؛ بخشی از آینده

کلیــد ایجــاد یــک بســته بندی پایــدار حصــول اطمینــان از حداقــل تاثیــر 
جوهرهــا و پوشــش ها بــر محیــط زیســت و پشــتیبانی از اقتصاد چرخشــی 
ــته بندی و  ــت بس ــدد و بازیاف ــتفاده مج ــرف، اس ــش مص ــک کاه ــه کم ب

ظــروف یکبــار مصــرف اســت.

ــا در  ــر از تصمیم گیری ه ــی جدایی ناپذی ــاپ بخش ــدد، چ ــل متع ــه دالی ب
ــه اول  ــر در درج ــاب جوه ــت. انتخ ــدار اس ــته بندی های پای ــه بس زمین
تاثیــر زیــادی در مســائل بهداشــتی و ایمنــی مربــوط بــه مــواد شــیمیایی 
ــا  ــت، ب ــت بازیاف ــع و قابلی ــش منب ــر کاه ــه دوم از منظ دارد و در درج
توجــه بــه امــکان اســتفاده جوهــر بــه صــورت مســتقیم روی بســته بندی 

ــد. ــد مصــرف برچســب و روکــش را کاهــش ده می توان
ــد  ــی کرده ان ــی را معرف ــد INX جوهرهای ــی مانن ــدگان جهان تامین کنن
کــه ایــن الزامــات را بــرآورده می کننــد. از جملــه ایــن محصــوالت 
 LED و UV بــا قابلیــت پخــت بــا INXhrc RC می تــوان بــه جوهــر
اشــاره کــرد. ایــن محصــوالت بــا مــواد تمیــز، تجدیدپذیــر و پایــدار فرموله 
ــطوح  ــایر س ــتیک ها و س ــیعی از پالس ــف وس ــرای طی ــه ب ــده اند ک ش
چندالیــه قابــل اســتفاده هســتند. “hrc” مخفــف قابلیــت تجدیدپذیــری 

ــاال و “RC” مخفــف ظــروف ســخت اســت. ب
کلیــد ایجــاد یــک بســته بندی پایــدار حصــول اطمینــان از حداقــل تاثیــر 
جوهرهــا و پوشــش ها بــر محیــط زیســت و پشــتیبانی از اقتصاد چرخشــی 
ــته بندی  ــت بس ــدد و بازیاف ــتفاده مج ــرف، اس ــش مص ــک کاه ــه کم ب
اســت. پایــداری در زنجیــره ارزش بســته بندی ها اهمیتــی اساســی 
برندهــا  تولیدکننــدگان بســته بندی و صاحبــان  دارد و چاپخانه هــا، 
ــتانداردهای  ــتورالعمل ها و اس ــه از دس ــد ک ــه دهن ــته بندی ارائ ــد بس بای

ــا مقــررات را  تعیین شــده توســط خرده فروشــان پیــروی کنــد، انطبــاق ب
تضمیــن کنــد، و اهــداف پایــداری را بــا ایمنــی و امنیــت متعــادل کنــد.

ایــن جوهرهــا بــا اســتانداردهای Nestlé مطابقــت دارنــد و بــرای چــاپ 
روی پالســتیک غیرمتخلخــل و ســخت و بســته بندی های تزئینــی و 
فومی شــکل مناســب اســت. جوهرهــای اســتفاده شــده روی بســته بندی 
ــت  ــز مطابق ــتورالعمل ها نی ــا دس ــه ب ــوند ک ــه ش ــوادی فرمول ــا م ــد ب بای
ــن اســت  ــات ممک ــا ترکیب ــیمیایی ی ــواد ش ــی از م ــند. برخ ــته باش داش
فقــط تــا حــد معینــی مجــاز باشــند و برخــی دیگــر اصــاًل مجــاز نباشــند. 
جوهرهــای INXhrc RC بــدون ترکیبــات آلــی فــرار )VOC( فرمولــه 
ــواد، فلوروشــیمیایی،  ــاوی نانوم می شــوند، غیرحساســیت زا هســتند و ح

ــا PTFE نیســتند. ــزات ســنگین ی ــال، فل ــای فن پیگمنت ه
ــای  ــتیکی و فنجان ه ــخت پالس ــته بندی های س ــا روی بس ــن جوهره ای
فومــی جــواب داده  امــا هنــوز روی بســته بندی های دیگــر ماننــد 
ماســت، پنیــر خامــه ای، مارگاریــن و مــوارد دیگــر اجــرا نشــده اند. 
نتایــج آزمایشــات INXhrc RC بســیار مطلــوب بــوده اســت. پرینترهــا 
اســتحکام بــاال، براقیــت عالــی و ســازگاری واقعــی را بــا رنگ هــای زنــده 
در همــه انــواع پرس هــای بســته بندی ســخت افســت خشــک، از جملــه 

Kase، PolyType و VanDam تجربــه کردنــد.
ــه،  ــر خــواص ضدچســبندگی و ضدســایش، پایه هــای تک رنگدان عــالوه ب
ــاپ  ــکان چ ــد. ام ــان می کن ــگ PMS را آس ــاده رن ــق و س ــق دقی تطبی
ــم روی  ــیاه متراک ــات و س ــفید م ــالوه س ــه ع ــی، ب ــه ترکیب ــیزده پای س
 ،)PS( ــتایرن ــتر )PET(، پلی اس ــد پلی اس ــل مانن ــترهای غیرمتخلخ بس
منبســط شــده  پلی اســتایرن   ،)PP( پلی پروپیلــن   ،)PE( پلی اتیلــن 

)EPS( و اســید پلی الکتیــک ) PLA( وجــود دارد.

نوآوری ها ادامه دارد

 چاپ جوهرهای تجدیدپذیر 
روی بسته بندی  ظروف یکبار مصرف 


