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نفس   تازه کردن بازار 
پس از کرونا 

اورهال پتروشیمی پارس و کاهش انتظاری عرضه استایرن منومر مهمترین اتفاق روزهای 
اخیر در بازار ظروف یکبار مصرف است آن هم در شرایطی که این اورهال نزدیک به 3 
هفته زمان می برد. همین داده برای بازار پلی استایرن کافی بود تا همه خود را برای کمبود 
این ماده اولیه و رشد احتمالی قیمت ها آماده کنند. حجم خرید مصنوعات پلی استایرنی 
هم در روزها و هفته های گذشته افزایش یافت اگرچه حجم تقاضای مصرفی در کشور 
نیز تقویت شده بود. تمامی این موارد پازل پیچیده ای از رخدادهای بازار بود که می تواند 

اثرگذاری خاص خود را برجای گذارد. 
رخدادهای بازار مواد اولیه و شرایط عرضه و تقاضا چیزی شبیه به یک معمای چندوجهی 
است. معمایی که از وضعیت بازار مواد اولیه آغاز شده تا دورنمای گشایش های احتمالی 
سیاسی و اقتصادی را در بر می گیرد. در این معما باید در ابتدا داده های واقعی را رهگیری 

کرد سپس به احتماالت پرداخت.
پتروشیمی پارس بین 2 تا 3 هفته در اورهال خواهد بود. آغاز به کار مجدد آن نیز با کیفیت 
پایین تولیدات آغاز شده سپس به نقطه بهینه از لحاظ کیفیت و حجم تولید می رسد 
بنابراین بعید نیست که ریسک تأمین امن مواد اولیه برای تولید پلی استایرن تا بهمن ماه 
ادامه یابد. اما با پایان یافتن اورهال پتروشیمی پارس این انتظار وجود دارد که حجم تولید 
افزایش یافته و ریسک تأمین امن مواد اولیه اندکی تعدیل شود اگرچه به معنی تأمین نیاز 
کامل بازار نخواهد بود. نکته دیگر آن که واردات استایرن منومر آن گونه که انتظار داشتیم 

محقق نشد بنابراین تغذیه بازار باز هم از مسیر پتروشیمی پارس خواهد بود. 
عرضه پلی استایرن اما با ابهامات بسیاری همراه است. این که چه واحدهایی امکان خرید 
از بورس پیدا کرده و با چه قیمت هایی معامله می کنند نکته دیگری است که پتانسیل 
اختالل در عرضه را در بر دارد. از سوی دیگر گام به گام جایگاه سازمان حمایت ازمصرف 
کننده در حال تضعیف است آن هم در شرایطی که با توجه به عدم تأمین مستمر استایرن 
منومر ، سخت گیری نظارتی برای استمرار عرضه پلی استایرن در بورس کاال جدی نیست. 
به عبارت ساده تر آن دسته از خریدارانی که طی قراردادهای قدیمی استایرن منومر خود 
را به صورت مستمر تأمین می کنند می توانند ادامه تولید داشته باشند و سایرین در نهایت 
بخشی از ظرفیت تولید خود را فعال نگه خواهند داشت. این مطلب یعنی در هر حال حجم 
عرضه پلی استایرن در بازار داخلی کاهش یافته و هر خریداری نمی تواند به اندازه نیاز 

خود ، مواد اولیه تأمین کند.
این که حجم بازار ظروف یکبارمصرف همچون سایر بازارها در سال های اخیر بزرگ نشده 
یک واقعیت است اگرچه شیوع ویروس کرونا و روزهای سخت اقتصادی مردم را هم باید به 
این موارد افزود. در هر حال این که بازار بزرگ نشده ولی سهم بازار برخی از تولیدکنندگان 
افزایش داشته است نشان می دهد که واحدهای تولید کوچک بعضاً به تولید نمی پردازند 
و سهم بازار خود را در اختیار بزرگ ترها قرار داده اند. این مطلب خود مهمترین ویژگی 
موجود در آنالیز بازار داخلی است و آینده را برای شرکت های بزرگ شفاف ارزیابی می کند. 
موارد فوق به معنی آن است که شرکت های بزرگ به سادگی از ریسک تأمین امن مواد 
اولیه یا نوسان بهای ارز گذر کرده و در هر شرایطی از سهم بازار خود حفاظت خواهند کرد 

بنابراین ریسک های پیش رو چندان هم برای شرکت های معظم ، برجسته نیست. 
انتظار بر این است که در طرح جدید وزارت صمت عرضه پلی پروپیلن افزایش یافته فضا 
برای خودنمایی تقاضا نیز تقویت شود. نگرانی ها از عرضه پلی استایرن نیز بهبود یابد ولی 
در صورت افت قیمت ها شاهد عقب گرد تقاضا برای محصوالت نهایی خواهیم بود اگرچه 

در نهایت خروجی این شرایط چندان نگران کننده نیست. 



دالر نزدیکی 30 هزار تومان نوسان می کند ولی اواخر هفته گذشته ، پایین تر از 
مرز حساس 30 هزار تومانی قرار گرفت تا نشان دهد ذهنیت اهالی بازار از رشد 
خاصی  و  جای حساس  به  هسته ای  مذاکرات  که  این   . ندارد  حکایت  قیمت ها 
رسیده بر کسی پوشیده نیست آن هم در شرایطی که اختالفات یکی یکی در حال 
مرتفع شدن بوده و مذاکرات مسیر درست خود را پیدا کرده است بنابراین احتمال 
افت قیمت ها وجود دارد. از سوی دیگر انتظار کاهش شدید نرخ را نمی توان مطرح 

کرد یعنی بازار تا پایان سال بعید نیست که در همین سطوح نوسان کند مگر آن که 
یک خبر خوب و بزرگ مخابره شود که در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد. بازار ارز 
می تواند در همین سطوح حتی بین 28 تا 31 هزار تومان نوسان کند ولی چندان 
هم تغییر فاز نخواهد داد ولی این برآورد تنها برای کوتاه مدت تا میان مدت معتبر 
است. هنوز زمان ریزش قیمت ها فرانرسیده و به عبارت ساده تر برای یک ماه یآینده 

نمی توان انتظار شدیدی از افت جدی قیمت ها داشت. 

نکته جالب توجه آن که برخی منابع خارجی از توافق بین ایران و غرب در یکماه 
و نیم آینده خبر می دهند که اندکی بعید به نظر می رسد ولی این اظهارنظرها اگر 
گسترش یابد ترس جدیدی را در دل اهالی بازار می افکند آن وقت است که زمان 
تغییر فاز بازار فراخواهد رسید. از سوی دیگر بهای نیمایی ارز در مسیر افزایشی 
است و به راحتی به باالی 24 هزار تومان رسیده و خود را برای 25 هزار تومانی 
شدن آماده می کند. دالر سنا هم کمتر از 27 هزار و 500 تومان نوسان می کند 

بنابراین دو نرخ داریم که اجازه چندانی به افت بهای ارز نمی دهند پس نباید برای 
ارز  کوتاه مدت حتی در صورت مخابره خبرهای خوب منتظر سقوط آزاد بهای 
باشیم. همین که دالر کمتر از 30 هزار تومان نوسان می کند خود یک خبر خوب 
است ولی هنوز برای ورود دالر به کانال 28 هزار تومانی به خبرهای خوب بیشتری 
نیاز داریم که شاهد اواخر این هفته بتوان ردپای آن ها را مشاهده کرد ولی هنوز 

زمان آن فرانرسیده است. 

نوسان دالر زیر طبقه حساس



تقاضای پلی پروپیلن زیر سایه 
بازی های المپیک زمستانی

بازارهای آسیایی در روزهای پایانی سال 2021 کمتر دچار تغییرات شده و نسبتا ثابت بودند اما با این 
وجود انتظار می رود به دلیل اقدامات کنترل آلودگی برای بازی های المپیک زمستانی آینده که در پکن 
برگزار می شود، تقاضا در چین تا اوایل سال 2022 محدود باشد و همین امر منجر به این خواهد شد 

که قیمت های PP در کوتاه مدت مورد حمایت قرار گیرد. 
قیمت های پلی پروپیلن آسیایی در هفته منتهی به 25 دسامبر در بحبوحه احساسات متفاوت در محدوده 
نسبتا ثابتی باقی ماند. در چین، تقاضا برای واردات PP در میان عرضه رقابتی و کافی PP داخلی کمیاب 
بود، در حالی که فروشندگان خارج از کشور ترجیح دادند بازارهای دیگر را با قیمت های باالتر هدف 
قرار دهند. آربیتراژ صادرات PP چین به دلیل محدود بودن کانتینر و حمل و نقل گران تقریباً بسته شد. 
این در حالی بود که در داخل چین، مشتریان فقط محموله های فیزیکی PP را بر اساس نیاز خریداری 
می کردند و تقاضای PP شرق چین تا حدی تحت تأثیر شیوع ویروس اخیر در ژجیانگ قرار گرفت. به 
گفته منابع، انتظار می رود به دلیل اقدامات کنترل آلودگی برای بازی های المپیک زمستانی آینده که 
در پکن برگزار می شود، تقاضا در شمال چین تا اوایل سال 2022 کاهش خواهد یافت. یک تاجر گفت 
که انتظار می رود قیمت های PP در کوتاه مدت محدود بماند و افزود که هزینه پروپیلن خوراک، علی رغم 

تمایل و چشم انداز تقاضای ضعیف، نسبی از قیمت های PP حمایت کرد.

و اما ترکیه.... کاهش شدید فعالیت ها
لیر  بازارهای پلی پروپیلن ترکیه در این هفته شاهد کاهش شدید فعالیت بودند، زیرا نوسانات ارزش 
ترکیه همچنان بر تجارت سایه افکنده بود. S&P Global Platts قیمت نقدی CFR ترکیه PP رافیا را با 
کاهش 30 دالر در هر تن در این هفته در 25 دسامبر در بهای 1,440 دالر در هر تن ارزیابی کرد. 
لیر ترکیه از اواسط نوامبر به سرعت کاهش یافته است و پس از آنکه بانک مرکزی این کشور به طور 
مکرر نرخ بهره اصلی خود را علیرغم اینکه تورم ساالنه باالی 20 درصد است، تحت فشار رئیس جمهور 
اردوغان از 19 واحد به 14 واحد در برابر هر دالر آمریکا کاهش داد،. با این وجود چشم انداز نزولی و 
تجارت بسیار محدود در هفته های اخیر، شنیده می شد که بازار پلی پروپیلن فعال تر از پلی اتیلن است 
و منابع امیدوار بودند که بهبود نسبی ارزش لیر باعث افزایش تجارت و کاهش بیشتر نرخ این پلیمر  در 

سال جدید شود. 

آنچه در بازارهای داخلی پ.پ میگذرد
 بازار داخلی در انتظار افزایش عرضه پلی پروپیلن ها

نسبت  به  روزها  این  در  را  نگاه خریداران  توانست مسیر  که  منتشر شد  بازار  در  هفته گذشته خبری 
هفته های اخیر متفاوت پیش ببرد. با اعالم وزارت صمت کف عرضه برای مواد اولیه پتروشیمی که با 
کسری عرضه مواجه اند و همچنین محصوالتی که در هفته های گذشته سقف سهمیه آ ن ها حذف شده، 
برابر کل تولید پتروشیمی ها خواهد شد. این تصمیم که به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید، منجر به 
این خواهد شد که پتروشیمی ها تمام تولید خود را در بورس عرضه کنند و این یعنی رسیدن به میزان 
ابتدایی زمستان منتهی  این تصمیم در هفته  نامحدود(.  بیشتر )حتی  پایین تر و سهمیه خرید  رقابت 
به این شد که خریداران امیدوار به افزایش عرضه ها از ثبت رقابت های احساسی در بسیاری از گریدها 
خودداری کنند. چیزی که حس می شود، قیمت های پایه اعالمی گریدهای پ پ توسط دفتر توسعه 
صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گویی فراتر از کاهش محدود نرخ در بازارهای جهانی است 
و باید دخالت 5 درصدی این نهاد را )که شاید در کنترل رقابت ها اعمال شده است(، دلیل اصلی ریزش 
از دور جدید  معامله گران پیش  احتیاط  و در شرایطی که  این تصمیم گیری  با  دانست.  پایه  نرخ های 

مذاکرات بر بازار ارز حاکم شده است؛ میتوان به تعدیل رقابت ها طی هفته آتی امیدوار بود. 
از سوی دیگر طی هفته آتی هم این به احتمال فراوان تغییرات بازارهای جهانی در اعالم قیمت های پایه 
در نظر گرفته نخواهد شد و باید در انتظار رشد تمامی گروه ها از جمله پلی پروپیلن را به میزان تغییرات 

مثبت دالر نیمایی باشیم.



 روزهای سخت معامله گران 
پلی استایرن در ایران و جهان

هرچند در روزهای پایانی سال آرامش نسبی بر بازار پلی استایرن حاکم 
جهانی  قیمت  تضعیف  اما  است،  محدودتر  قیمت ها  تغییرات  و  است 
تحت  نیز  را  پلی استایرن  قیمت  باالدستی  صنایع   در  منومر  استایرن 
فشار قرار داد و کاهش نرخ بیش از 50 دالری را در آسیا به آن تحمیل 

کرده است.
پلی استایرن  نقدی  قیمت  که  داد  نشان   S&P Global Platts داده های 
تن  هر  در  دالر   50 دسامبر،   25 به  منتهی  هفته  در  آسیایی  معمولی 
کاهش یافت و به 1350 دالر در هر تن CFR چین رسید و با کاهش 50 
دالری در هر تن برای مدت مشابه در 1500 دالر در هر تن CFR آسیای 
جنوب شرقی در پایان هفته ارزیابی شد. حجم کلی تجارت بین المللی 
نبودن  دسترس  در  لجستیکی،  محدودیت های  دلیل  به  زیادی  حد  تا 
تخلیه  بارگیری -  زمان های  و  نقل  و  باالی حمل  کانتینرها، هزینه های 
با  بارگیری  برای زمان  به معامله  نامشخص، متوقف شد. تاجران حاضر 
تاخیر برای دستیابی با این نرخ به محصول خود نبودند، با این خطر که 
ممکن است تحویل محموله به تاخیر بیفتد و هزینه حمل و نقل باز هم 
افزایش یابد. همچنین، قیمت ها جدا از مشکالت ذکر شده،پیش بینی 
صنایع  در  استایرن  مونومر  بهای  نزولی  احساسات  دنبال  به  میشود 
روند  پایانی  هفته  در  و  کند  پیدا  بیشتری  کاهش  باالدستی  بزرگ 

محدود نزولی ادامه پیدا کند و همچنین همین امر منجر به این شد که 
درخواست های واردات محدودی برای هر دو بازار CFR چین و SE آسیا 

)آسیای جنوبشرقی( مشاهده شود. 
در بازار داخلی اما کسری پلی استایرن ها مشهود است. انتقاد اهالی بازار 
را می توان به وضوح شنید آن هم در شرایطی که مشکل اصلی را باید 
در حجم تولید جستجو کرد. کسری عرضه استایرن منومر بر بازار پلی 
این وضعیت  را می توان خروجی  اثر گذاشته و رشد قیمت  استایرن ها 
استایرن  پلی  بهای  رشد  ادامه  به  می تواند  وضعیت  این  ادامه  دانست. 
منجر شود اگرچه هم اکنون هم بر سر خرید این کاال رقابت در بازار آزاد 

در جریان است. 

بازار ترکیه؛ سردرگم افت و خیز ارزش لیر
هفته  در  ترکیه  استایرن  پلی  بازار  در  تجارت 
پیش  کند  حدودی  تا  دسامبر   24 به  منتهی 
ترکیه  لیر  ارزش  شدید  نوسان  زیراکه  رفت 
سردرگم  خریداران  از  بسیاری  شد  باعث 
لیر ترکیه  روزهای پیش رو شوند. افت و خیز 
به طوری که  اوج خود رسید،  به  این هفته  در 
ارزش پول مورد معامله از 13.84 لیر در برابر 
بازار  علیرغم  یافت.  کاهش  سرعت  به  دالر 
بسیار صعودی در هفته های اخیر در مقایسه با 
سایر بازارهای پلیمری ترکیه، آشفتگی شدید 
قیمتها باعث شد برخی از خریداران یک گام به 
عقب برداشته و منتظر سال جدید با محصوالت 
حال،  این  با  باشند.  بازار  در  موجود  محدود 
قیمت های گریدهای پلی استایرن در مقایسه با 
سایر گریدهای پلیمری به دلیل عرضه محدود 
و عالقه خریداران اروپایی، روند ثابتی داشتند 
اشاره  منابع  از  بسیار  گریختند.  نرخ  افت  از  و 
داشتند که در دسترس بودن HIPS  کمی بیشتر 
از GPPS است، که به دنبال یک قطعی اخیر در 

یک تولیدکننده بزرگ اروپایی بود. 



دوسال از کرونا گذشته و تقریبا 80 درصد جمعیت واکسینه شدند ساعت کاری 
اصناف و اداره ها عادی شده و حتی استخر وسینماها به روال عادی خودشان 
برگشتند اما هنوز بازار در رکود است.  به خصوص بازار ظروف یکبار مصرف 
و پالستیکی، این یعنی مقصر کسادی بازار و نبود خریدار فقط کرونا نبوده و 
مشکل اصلی جای دیگری است. به عقیده کارشناسان و فعاالن حوزه اجتماعی 
کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن سطح درآمدها نسبت به تورم باعث 
شده که سبک زندگی مردم تغییر کند و تعیین اولویت های خرید برای خانواده 
ها با چالش اساسی همراه باشد. بخشی از بازار ظروف یکبار مصرف اختصاص 
به جشن ها ، مهمانی ها و سفرها دارد اما بخش دیگری نیز به فعالیت کارخانه ها 
استفاده  ظروف  نوع  این  از  خود  بسته بندی  برای  که  تولیدی  واحدهای  و 
می کنند وابسته است. کاهش فروش آنها در دو سال اخیر باعث شده سفارش 
آنها هم کم شود و همین امر موجب شد که کارگاه های کوچک که بیشتر در 
اطراف تهران فعال بودند مجبور شوند کسب و کار خود را تعطیل کنند. این 
وضعیت به خیابان مولوی، راه آهن، پاساژ گنجینه و حتی سازمان آب که بورس 
فروشندگان ظروف یکبار مصرف هستند هم سرایت کرده و آنها نیز از وضعیت 

موجود ناراضی هستند.

پاساژ تعطیل
از  این صنف فعالیت دارد  از 20 سال است در  بازار که بیش  از فعاالن  یکی 

تعطیلی کسب و کار خود در صورت ادامه وضعیت موجود می گوید.
وی که 5 سال است در زیر زمین پاساژ گنجینه فعالیت دارد از افزایش هفتگی 
قیمت ها ناراضی است و همین عدم ثبات قیمتی را عامل اصلی کاهش فروش 
می داند. وی با اشاره به تعطیلی مغازه های پاساژ می گوید: تا دوسال پیش تمام 
این واحدها فعال بودند و به سختی میشد یک واحد خالی برای اجاره پیدا کرد 
اما االن برعکس شده و مالک به دنبال مستاجر است چون با این شرایط فروش 
کاسبی معنا ندارد، تعداد مشتریان ما نسبت به دو سال پیش نصف شده در 
حالی که شرکت ها دیگر فروش مدت دار ندارند و مدت زمان تسویه حداکثر 

یک هفته شده است.

نوسان بهای مواد اولیه
 این فعال بازار ادامه داد: البته شرکت های بزرگ تولیدی هم حق دارند زیرا 
قیمت مواد اولیه به صورت روزانه تغییر میکند چون هیچ نظارتی وجود ندارد ؛ 
مواد اولیه در بورس کاال عرضه شده دو یا سه نفر سرمایه دار در حجم باال تمام 
مواد عرضه شده را خریداری می کنند بعد با هر قیمتی که دلشان بخواهد به 
کارخانه ها یا کارگاه ها می فروشند. برای همین ما اول هر هفته ، لیست جدید 
قیمت از کارخانه باید بگیریم از طرف دیگر مشتری هم قبول نمی کند کاالیی 

که هفته گذشته خریده را این هفته 10 تا 20 درصد گرانتر خریداری کند.

نا هماهنگی ها
می  بیمه  و  مالیاتی  به مشکالت  اشاره  با  یکبارمصرف  معامله گر ظروف  این 
افزاید: هیچ منطقی وجود ندارد وقتی که فروش نصف شده مالیات افزایش 
پیدا کند در حالی که برای حمایت از اصناف باید از پرداخت مالیات معاف 
میشدیم، قسمت طنز ماجرا اینجاست که بانک مرکزی و اتاق اصناف 
ما را جزو اصنافی که بیشترین آسیب را دیده معرفی می کند 
بگذارند که  ما  برای  و حتی طرح حمایتی می خواهند 
همان پرداخت وام 10 میلیونی به ازای هر کارگر 
است اما از طرف دیگر مالیات افزایش 
پیدا می کند. این یعنی هیچ 
بین  هماهنگی 

دستگاه های دولتی وجود ندارد و این وسط اصناف باید تاوان این عدم مدیریت 
را بپردازند.

تیغ مالیات
یکی دیگر از کسبه پاساژ گنجینه پیامک های موبایل خود را نشان می دهد و به 
پیام اخطار سازمان مالیات برای پرداخت مالیات سال 98 که برای دیگر کسبه 
هم آمده اشاره کرده و می گوید: ما سال 98 مالیات خود را تسویه کردیم اما 
االن اخطار پرداخت آمده ، وقتی مراجعه کردیم گفتند آن پرداخت به صورت 
علی الحساب بوده و باید مبلغی اضافه پرداخت کنیم که 2 تا 3 برابر مبلغی بوده 
که در سال 98 پرداخت کرده بودیم. همین امر ما را دچار مشکل کرده است. 
بسیاری از کسبه شریک داشتند که االن دیگر شراکت نمی کنند یا صورت 
هزینه های خود را به صورت کامل بسته اند، یک سری اصال از این صنف رفته اند 
این منطقی نیست حاال که دولت کسری  به کار دیگری مشغول هستند.  و 

بودجه آورده بخواهند مالیات سال های قبل را دوباره از ما بگیرند.

کمبود کاال
 یکی دیگر از کسبه خیابان کارگر جنوبی ؛ جور نبودن جنس و کمبود آن در 
بازار را از عوامل موثر بر کاهش فروش می داند. او می افزاید: کمبود نقدینگی و 
کاهش فروش حتی روی کارخانه های بزرگ هم تاثیر گذاشته است. به طور یکی 
از تامین کننده های اصلی ظروف آلومینیوم است تا سال گذشته هر سفارشی 
را که داشتیم به هر تعداد ظرف یک روزه تحویل می داد اما هم اکنون وضعیت 
طوری شده که مشتری وقتی سفارش می دهد باید زنگ بزنیم کارخانه بگوییم 
مثال ظرف تک پرسی چهار خانه به تعداد 10 کارتن موجود دارید؟ آن وقت اگر 
بود از مشتری سفارش بگیریم یا اینکه یک سری ظروف کمترفروش یا قاشق 
باید در صف نوبت قالب بمانیم یعنی کارخانه مشخص می کند فالن روز قالب 
فالن ظرف میرود برای تولید. هر کسی سفارش دارد اعالم کند. حاال اگر دو 
روز بعد مشتری آمد باید صبر کند تا دوباره قالب برای تولید به خط تولید برود. 
تمام اینها به خاطر کمبود نقدینگی است در حالی که هم اکنون تمام تسویه ها 
به روز و نقدی شده اما باز هم تولیدکننده و توزیع کننده نقدینگی کم می آورند.

ریسک کیفیت 
یکی از فعاالن بازار ظروف یکبارمصرف که نمایندگی فروش چند برند را در 
اختیار دارد به پایین آمدن کیفیت اشاره کرده و می گوید: بازار تا یک جایی 
کشش افزایش قیمت را دارد. تولیدکننده و فروشنده هم این نکته را می دانند 
چک  طرفی  از  و  کنند  برقرار  تعادل  خود  معامالت  در  نمی توانند  وقتی  اما 
پشت باجه دارند؛ برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کم می کنند. به طور مثال 
لیوان های سایز کوچک یک برند معتبر به قدری سبک شده اند که امسال 
محرم به تمام خریداران میگفتیم این لیوان ها تحمل آب جوش یا چای داغ را 
ندارند. از طرفی در هر بسته حداقل 5 تا 10 عدد شکسته داشتیم. یا در ظروف 
آلومینیوم هر کارتن چند عدد کسری دارند و هنگام خرید ما آنها را دانه ای 
تحویل می گیریم در حالی که سالهای قبل اصال اهمیتی نداشت. به طور مثال 
درب ظروف آلومینیوم یک برند خاص به قدری کیفیت را پایین آورده که وقتی 
حرارت می خورد آب می شود و یا طعم غذا را تغییر می دهد هر چند کارخانه 
اعالم کرده که پیمانکار تولید درب را تغییر داده اما متاسفانه تاثیر منفی خود را 
بر بازار در بر داشته است. اینها تنها بخشی از مشکالت اصناف فروشنده ظروف 
یکبار مصرف بود ؛ مشکالتی که آنقدر شدید شده که پاساژ گنجینه که در 
سالهای قبل بورس این نوع ظروف بود به حالت نیمه تعطیل درآمده و کاسبی 
که در سالهای قبل به همراه دو نفر در مغازه فعالیت داشت االن ترجیح میدهد 

در اسنپ کار کند تا فروشنده ظروف باشد.  

 گزارش میدانی بازار 
ظروف یکبارمصرف

پوست اندازی 
بازار 
خرده فروشی 



صنعت ظروف یکبار مصرف یکی از صنایع اصلی کشور محسوب می 
شوند زیرا کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارند و تقریبا 90 
درصد مواد اولیه خود را از پتروشیمی های داخلی تامین می کنند ؛ 
تولیدکنندگان سایر کشورهای  به  امر سبب شده که نسبت  همین 
منطقه از کیفیت بهتری هم برخوردار باشند. اگر نوسان نرخ ارز و 
تغییر بهای مواد اولیه نبود شاید صادرات ظروف یکبار مصرف جزو 
اصلی ترین درآمدهای غیر نفتی کشور به حساب می آمد. نکته ای که 

در ادبیات برخی از مدیران صنعتی و صنفی مشاهده می شود. 
ظروف  تولید  صنعت  ؛  تحریم ها  تشدید  رغم  به  اخیر  سالهای  در 
یکبارمصرف توانست به میزان قابل توجهی خود را به استانداردهای 

به رشد  این روند رو  باعث شد  ارز  بهای  پاندمی کرونا و نوسان  اما  جهانی برساند 
یکبار  ظروف  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  صمدی  حمید  هرچند  ؛  شود  متوقف 
مصرف این استدالل را قبول ندارد و سال جاری را برای تولیدکنندگان این حوزه 
سال خوبی دانسته است. نکته جالبی که حکایت  از تضاد دیدگاه ها در یک صنعت 

خاص دارد. 

مواد اولیه دالری فروش ریالی
و  دولتی  های  طرح  از  همچنان  قدیمی  تولیدکننده  یک  عنوان  به  حمید صمدی 
ناراضی  می دهند  انجام  دولت ها  اقتصادی  و  صنعتی  مدیران  که  خطاهایی  آزمون 

اجرایی  و  طرح ها  این  تدوین  زمان  در  آقایان  اگر  می گوید  و  است 
دیگر  می کردند  مشورت  خصوصی  بخش  و  انجمن ها  با  آن  شدن 
نیازی به سیاست منسوخ شده آزمون خطا نبود و هزینه کمتری به 

تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان و بیت المال تحمیل می شد.
صمدی می افزاید: ما بهترین پتروشیمی ها را داریم و کیفیت مواد 
اولیه ما در نوع خود جذاب است اما مدیران پتروشیمی فقط به فکر 
و  بودن صنایع داخلی  اولویت  بر  و عقیده ای  فروش دالری هستند 
آنها می گویند  از  پیشرفت و اشتغال ندارند. بر همین اساس برخی 
قیمت مواد باید بر اساس قیمت دالری باشد زیرا ما مشتری دالری 
داریم اما این را نمی گویند میزان درآمد مردم یا همان مصرف کنندگان 
متناسب با افزایش قیمت ارز رشد نکرده پس نمی توانیم قیمت تمام شده خود را بر 

مبنای خرید دالری مواد اولیه محاسبه کنیم.
وی ادامه داد: همین اختالف ها باعث می شود که بازار سیاه و داللی به وجود آید 
همچنین عدم نظارت باعث می شود که دالل ها هر کاری که دلشان بخواهد در بازار 

انجام دهند.

عدم مشورت با بخش خصوصی
صمدی به طرح های اجرا شده از سوی وزارت صمت و بورس کاال اشاره می کند 
و می افزاید: بیشتر طرح هایی که اجرا شده بدون نظرخواهی از ما بوده و همین 

ماه  دو  که  طرحی  در  طوری که  به  باشند؛  نداشته  کارایی  عمال  شده  باعث  امر 
پیش آقایان اجرا کردند موادی مانند پلی اتیلن که به میزان زیادی در بازار بود 
و اصال رقابتی نمیشد تاکنون تا 15 درصد رقابت می شود و باعث شده که عمال 
پیش  ماه   2 به  نسبت  مواد  این  برای  بیشتری  هزینه  شود  مجبور  تولیدکننده 

پرداخت کند.

طرح جدید
اما  دارد  کار  جای  که  شده  ارسال  انجمن  برای  طرحی  پیش  هفته  افزود:  وی 
البته این طرح  همین که نظر این انجمن را خواسته اند باید به فال نیک گرفت. 
می تواند  اجرا شود  اگر  اما  دارد  تخصصی  بررسی های  به  نیاز  و  است  خام  هنوز 
تاثیر مثبتی برای تولید کنندگان داشته باشد و تا حد زیادی مشکل تامین مواد 
اولیه و گرانی آن را حل کند. به طور مثال بر اساس این طرح موادی که تولید 
آنها زیاد است مانند پلی اتیلن حتی پلی استایرن که معموال مازاد بر تقاضا است 
و  نباشد. در مقابل موادی که عرضه آن کم است  به سهمیه دارها  فقط مختص 
محدودیت وجود دارد با طرح هایی مانند افزایش تولید ، واردات و دیگر راهکارها 
به قیمت مناسب و حجم کافی به تولیدکنندگان تحویل داده شود ؛ به طور کلی 
این طرحی که برای انجمن فرستاده شده خوب است و اگر فقط بر روی کاغذ 

نباشد و به مرحله اجرایی برسد تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

صادرات به اروپا
صمدی در خصوص وضعیت تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف اعم از کاغذی، 
پالستیکی حتی ظروف با قابلیت قرارگیری در  ماکرویو در سال جاری گفت: شکر 
خدا وضعیت ما نسبت به سال گذشته بهتر شده و حتی توانستیم عالوه بر افزایش 

صادرات بازارهای جدید خارجی نیز پیدا کنیم.
وی ادامه داد: در چند ماه اخیر برخی از تولیدکنندگان توانستند ظروف ماکرویو و 
کاغذی را به اروپا صادر کنند ؛ در حالی که استانداردهای کشورهای این حوزه باال 

است و اهمیت زیادی به بحث محیط زیست ، تجزیه پذیری و سالمت افراد قائل 
هستند اما تولیدکنندگان ایرانی به راحتی توانستند این استانداردها را اخذ کنند. 
این مطلب به این معنی است که دیگر بازارهای صادراتی ما به عراق و افغانستان 
و کشورهای منطقه محدود نیست ضمن آنکه کارهای خوبی نیز برای صادرات به 
آفریقا دارد انجام می شود و انتظار داریم تا پایان امسال صادرات ما به آن منطقه 

نیز آغاز شود.

محدودیت واردات
وضعیت  بهبود  علت  مصرف  یکبار  ظروف  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
تولیدکنندگان را باال رفتن قیمت ارز دانست و گفت: در سالهای قبل به رغم اینکه 
ما در داخل تقریبا تمام ظروف را تولید می کردیم اما همچنان واردات وجود داشت 
اما اکنون با افزایش قیمت ارز ، واردات دیگر توجیه اقتصادی ندارد و همین امر 
باعث شده مصرف کننده رو به بازار داخل بیاورد. همین عامل باعث شده ظروفی 
که تا پیش از تولید نمیشد اما اکنون تولید آن صرفه اقتصادی پیدا کند و در کنار 
آن صادر هم شود که این یک اتفاق خوب برای این صنعت و اقتصاد کشور است.

وی در خصوص تعطیلی برخی واحدهای این حوزه گفت: در طول پاندمی کرونا 
نتوانستند مقاومت کنند و مجبور شدند کسب و کار خود را  واحدهای کوچک 
و  نبودند  انجمن  نداریم چون جزو  واحدها  این  از  دقیقی  آمار  ما  کنند،  تعطیل 
اصطالحا به صورت زیرزمینی فعالیت می کردند و هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنها 
نبود در حالی که صنعت ما ارتباط مستقیمی با سالمت مردم دارد و باید نهادهای 
نظارتی روی تولیدات نظارت داشته باشند پس می توان این اتفاق را حتی به نفع 

سالمت مردم دانست.
برای  صنعت  این  ظرفیت  از  نشان  همگی  اروپا  به  صادرات  و  جدید  بازارهای 
ارزآوری دارد و اگر حمایت دولت در خصوص تامین ماشین آالت و به روز شدن 
این  برای  جدیدی  بازارهای  می توان  باشد  داشته  وجود  صنعت  این  تکنولوژی 

صنعت پیدا کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف مطرح کرد: 

مهر تائید اروپا بر کیفیت ظروف ایرانی




