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معرفی محصول:
ظروف یكبار مصرف كاغذي ،انواع ليوانها و ظروف غذا میباشند كه از نوعی كاغذ آغشته به آلومينيوم
یا موم و یا برخی رزینها توليد و جهت استفاده برراي نوشريدنیهرا و مرواد غرذایی مرورد اسرتفاده ررار
میگيرند .این محصوالت در مقایسه با كاالهاي مشابه خود كه شرامل ظرروف یكبرار مصررف تيسرتيكی
هستند ،از جذابيت بيشتري براي عموم مردم برخوردار میباشند و لذا مصررف آن دروروزههراي مختفر
جامعه عموميت داشته و در وال گسترش است.
جنس ظروف یكبار مصرف كاغذي بسته به نوع آشاميدنی یا ماده غذایی محتوي آن میتواند به صورت
توشش آلومينيوم ،موم ،رزین و ظروف گياهی كه نسل جدیدي ظروف یكبار مصرف میباشند ،عرضه شده
است.
تاریخچه:
در اوایل رن  ،02ليوانها و مي ههاي عمومی در كنار منابع آب در اماكن عمومی مانند شيرهراي آب
مدارس و یا آبخوري طارها رایج بود و این مسأله نگرانیهاي بهداشت عمومی را سبب شد.
یكی از تحقيقات ابل توجه در استفاده از آنها در كالج الفایت 1توسط ترفسرور آلروین داویسرون 0در
مدارس عمومی تنسيلوانيا صورت تذیرفت و با عنوان "مرگ در ليوانهاي عمومی مردارس" در آگوسرت
 1021در مجفهي تكنيكال ورلد 3منتشر شد .این مقاله مورد چرا مجردد ررار گرفرت و توسرط هي رت
بهداشت ایالتی ماساچوست در نوامبر  1020توزیع گردید .براسراس ایرن نگرانریهرا و در دسرترس ررار
گرفتن كاالهاي كاغذي به صورت ارزان و تميز ممنوعيت محفی در استفاده از ليوانهاي مشترک تصویب
شد.
شركت الكاوانا 4یكی از نخستين شركتهاي راهآهن بود كه در سال  1020از ليوانهاي كاغرذي ابرل
بازیافت استفاده كرد .در سال  1011ليوان عمومی در طارها به طور كرل جراي خرود را بره ليروانهراي
كاغذي داد .همچنين این تحوالت با توجه بره كراهش ریسرب ابرتي و جفروگيري از انتقرال بيمراري ،در
بيمارستانها نيز مورد استقبال رار گرفت.
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ضرورت و اهمیت تولید و مصرف ظروف یکبار مصرف کاغذی:
در دنياي امروز ،بهداشت نوشيدنیها ،غذاها و همچنين بهداشت ظروف مورد استفاده براي مواد غذایی
از اهميت بسيار باالیی برخوردار میباشند و به همين دليل وزارت بهداشت مقررات خاصی را جهت توليرد
و عرضه این محصوالت اعمال مینماید.
استفاده از ظروف یكبار مصرف ،یكی از الزامات وزارت بهداشت در عرضه نوشيدنیها ،بستنیها و برخی
مواد غذایی میباشد .لذا در وال واضر تعداد زیادي واودهاي توليدي در وال توليد و عرضه ظروف یكبار
مصرف میباشند .البته این ظروف بره شركلهراي مختفر تيسرتيكی ،فرومی ،كاغرذي و گيراهی توليرد
میگردند .ظروف كاغذي با الیههایی از آلومينيوم ،موم یا رزین توشانده میشود و تحت این شرایط مراده
غذایی یا آشاميدنی هيچگونه اثري روي ظرف با ی نمیگذارند و بنابراین میتوان گفت كه ظروف كاغذي
از لحاظ بهداشتی ،در ميان سایر ظروف یكبار مصرف ارجحتر میباشد .لريكن نقطره ضرع ایرن ظرروف،
استحكام تایين آن در ابعاد بزرگ است.
موارد کاربرد
ظروف یكبار مصرف بنا به موارد كاربرد میتوانند به عنوان محصول واسطهاي یا مصرفی تفقی گردنرد.
در مواردي كه این ظروف براي بسته بندي مربا ،خامه ،سرشير ،عسل ،ماست و  ...مصرف میشوند ،جنبره
محصول واسطهاي را دارند كه در ومل بهداشتی و توزیع این گونه مواد غذایی دخيل میباشند و چنانچه
از این ظروف بر روي ميز غذا و یا اغذیه فروشی و رستورانها به عنوان وسيفه توزیع غذا ،بستنی و نوشابه
استفاده شود ،جنبه كاالي مصرفی را تيدا میكند.
استفاده از ظروف یكبار مصرف براي نگهداري و عرضه مواد غذایی ضروري اسرت .مراكرز تهيره ،توزیرع و
فروش مواد غذایی نظير سالنهاي غذاخوري ،ادارات و سازمانها ،رستورانها ،بوفههرا ،در كفيره مراسر و
جفسات در مساجد ضمن رعایت د يق مسائل بهداشتی ظروف یكبار مصررف مرورد اسرتفاده ررار گيررد.
عيوه بر آبميوه و بستنی فروشیها ،تيتزا فروشیها و سف سرویس ادارات و دانشگاهها ،تاي ظروف یكبار
مصرف به ميهمانیهاي خانگی ه باز شده است.
کاالی جایگزین:
در رابطه با توزیع غذا میتوان ظروف یكبار مصرف كاغذي را جایگزین ظروف ففزي ،چينی ،شيشهاي و
ظروف یكبار مصرف تيستيكی دانست كه لزوما رعایت مسائل بهداشتی و برا توجره بره عوامرل زیران آور
محيط زیست تيرامون ما در خصوص تجدید ناتذیر بودن ظروف یكبار مصرف تيسرتيكی ،برراي اینگونره
ظروف ابل توجه میباشد.
ظروف یكبار مصرف كاغذي مورد استفاده در بسته بندي و ومل كراالهرایی نظيرر ظرروف ماسرت یرا
بستنی و به طور كفی تمامی یكبار مصرف تيستيكی و تيستيب سخت ،جایگزین مریشروند .زیررا عردم
رعایت مسائل بهداشتی و شستشوي د يق و كامل ظروف ،استفاده از این ظروف را غير موجه جفوه مری-
دهد.
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وضعیت بازار
تنوع محصول
ظروف یكبار مصرف كاغذي براي نگهداري و مصرف انواع آشاميدنیها ،لبنيات ،غذاهاي آماده ،شكيت
و غيره مورد استفاده دارد كه در جدول زیر به آنها اشاره شده است:
جدول قیمت برخی ظروف کاغذی معمول بازار
موارد کاربرد

اشکال مختلف ظروف
ليوانها

بستیها ،نوشيدنیها ،ژلهها ،كاكائوها ،مارماالد و ...

دوكیها

بستی  ،كارامل ،آب

سينیها

غذاهاي آماده و دسرها

ظروف مكعبی شكل با درب

غذاهاي آماده

فنجانیها

مواد لبنی ،اسنب

عيوه بر موارد مصرف فوق ،ظروف یكبار مصرف كاغذي برخی مصارف تزئينی نيز دارند.

بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول:
ظروف یكبار مصرف به تنج شكل عمده توليد و عرضه میگردد:

 كاغذي

 تيستيكی (تفی استایرن)
 فوم

 تيستيب دوالیه
 گياهی

هر كدام از ظروف فوق بر اساس سيفقه مشرتري و مروارد مصررف آن انتخراب و مرورد اسرتفاده ررار
می گيرد .بنابراین مبحث كاالي جایگزین هر كدام از ظروف بسرته بره مروارد مصررف آنهرا ابرل تعریر
میباشد كه این امر در جدول زیر نشان داده شده است.
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جدول بررسی کاالی جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
موارد کاربرد

نوع ظروف مورد

ظروف

استفاده

ليوان بستی

كاغذي – تيستيكی

تفاوت خاصی بين دو نوع ظروف مورد استفاده در این ووزه وجود ندارد ولی
عميً نوع كاغذي ارجحيت دارد.

ليوان نوشيدنیها

كاغذي – تيستيب

ليوانهاي كاغذي به دليل برخورداري از استحكام باال ،ارجحيت دارد.

ظروف غذا

كاغذي – فوم-
تيستيكی

ظروف نوع فوم به سایر ظروف ارجحيت دارد.

سایر موارد

كاغذي  -تيستيكی

به صورت متنوع از ظروف كاغذي و تيستيكی استفاده میشود.

قابلیت جایگزینی برای ظروف کاغذی

به طوري كه جدول باال نشان میدهد ،هرچند سایر ظروف یكبار مصرف در كنرار ظرروف كاغرذي در
بازار داراي كاربرد میباشند ،ولی ظروف كاغذي جایگاه خود را در بازار دارا است و عيوه بر اینكره ظرروف
تيستيكی ر يب بسيار جدي براي آن است ،اصفیترین و مه تررین عامرل جرایگزینی از نظرر مشرتریان،
يمت آنها میباشد.
بررسی قیمتهای داخلی:
ظروف یكبار مصرف كاغذي داراي رنج وسيعی از ليوانهرا ،بشرقابهرا ،ظرروف نگهرداري غرذا و درب
ظروف ،توليد و عرضه میشود .كه يمت آن نيز به صورت يمت هر عدد ظررف برراي هرر كردام از آنهرا
تعيين و اعمال میگردد.
شرایط واردات
با مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ،نتيجهگيري شرده اسرت كره هيچگونره
شرایط خاصی براي واردات یا صادرات ظروف یكبار مصرف كاغذ وجود ندارد و تنها وقوق ورودي در مورد
واردات این كاال الزم است ترداخت گردد كه آن ه معادل  35درصد میباشد.
شرایط صادرات
یكی از عوامل موثر در رضایت مشتریان از دیدگاه تذیرش كاال امر صادارات و شرایط آن میباشرد .در
وال واضر كاغذ مورد استفاده توليد ظروف یكبرار مصررف كاغرذي از خرارو كشرور وارد مریشرود و در
كشورمان تنها عمفيات ساخت ظروف از كاغذ آماده انجام میگيرد.
بنابراین كشورهایی كه خود توليد كننده كاغذي هستند ،داراي مزیت ر ابتی بيشتري در امر صادرات بره
كشورهاي دیگر میباشند .وال در این سمت برخی شرایط عمومی صادرات ظروف یكبار مصرف كاغرذي
به صورت زیر ارائه شده است:
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الف) قیمت
یكی از معيارهاي اصفی در كسب سه از بازارها ،يمت محصوالت صادراتی است .بنرابراین الزم اسرت
صادر كنندگان كشورهایی را جهت صادرات محصول خود انتخاب كنند كه در آنها از لحاظ يمت تروان
ر ابت داشته باشند.
ب) چاپ روی ظروف
عيی و نشانههاي روي ظروف با سفارش مشتري چا میگردد .بنابراین صادر كننده الزم است ابتردا
سفارش الزم را از مشتري اخذ و سپس با چا اطيعات مورد نيراز مشرتري روي آن ،ا ردام بره صرادرات
نمایند.
ج) وزن پایین ظروف به نسبت حجم باالی آنها
ظروف یكبار مصرف از وزن سبب و تایينی برخوردار هستند و این در والی است كه وجر آنهرا بره
نسبت وزنشان باال است .این امر در مسافتهاي دور سبب افزایش هزینره ومرل و نقرل و كراهش تروان
ر ابتی صادر كننده در كشور مقصد میگردد .لذا صادرات این ظروف عموماً براي كشورهاي نزدیب صورت
میتذیرد.
د) کیفیت
كيفيت ظروف یكبار مصرف تابع نوع كاغذ مورد استفاده و همچنرين فراینرد و ماشرين آالت سراختن
ظروف میباشد .در مورد ماشين آالت ساخت باید گفت كه به دليل نبود سازنده معتبر داخفی ،الزم اسرت
تأمين ماشينها از كشورهاي خارجی مانند آلمان و چين صورت گيرد و لذا بدین ترتيب نگرانی از لحراظ
كيفيت ساخت وجود نخواهد داشت .اما مس فه با يمانده ،كيفيت مواد اوليره مریباشرد كره الزم اسرت در
زمان خرید د ت كافی روي آن به عمل آید .البته الزم به ذكر است كه كاغذهاي مرغوب عموما از يمرت
باالتري برخوردار هستند و بر اساس این امر ،توليدكنندگان بعضا به سوي كاغرذهاي ارزان يمرت كره از
كيفيت تایينی نيز برخوردار هستند ،سوق تيدا میكنند .ولی باید توجه داشت كه در امر صادرات توجه به
كيفيت و يمت الزم است به صورت توأم انجام شود.
اهمیت راهبردی 5این کاال در بازار
ظروف یكبار مصرف كاغذي ،كاالي عمومی و مصرفی در بازار است كره بره لحراظ راهبرردي ،جایگراه
خاصی را نمیتوان براي آن تعری كرد .اما وجود آن جهت وفظ سطح بهداشت عمرومی كرامي ضرروري
است كه البته این مه به صورت مشترک شرامل ورال ظرروف تيسرتيكی و كاغرذي بروده و در شررایط
مختف  ،دو نوع ظرف كامي ابفيت جایگزینی كامل یكدیگر را دارا هستند.

- Strategic
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سطح تکنولوژی و در دسترس بودن آن
نوع ماشين آالت در این صنعت ،با توجه به تحقيقات وسيع انجام شده در این ووزه از نظر اتوماسيون
در زمره ماشين آالت اتوماتيب رار دارند .هرچند در سمت برش كاغذ (براي سمت ليوان ،كاسه و  )...از
ماشين آالت نيمه اتوماتيب استفاده می شود .همچنين نوع ماشين آالت از نظر استاندارد بودن در دسرته
ماشينآالت تبكاره رار میگيرند ،با توجه به مطالب ذكر شده و همچنين فرآیند ساخت این محصوالت
داراي سطح تكنولوژي متوسطی میباشند.
سيست توليدي براي این نوع محصوالت ،سيست توليد انبوه میباشد كه یب نوع فرآورده را در مقدار
زیاد توليد میكند .مبحث در دسترس بودن تكنولوژي این محصوالت برا انجرام مطالعرات و جسرتجوهاي
اینترنتی ،كشورهاي عمده توليد و مصرف كننده ظروف یكبار مصرف كاغذي به شرح زیر اسرتخراو شرده
است:
الف) کشورهای عمده تولید کننده
آمریكا ،فرانسه ،اتریش ،اسپانيا ،انگفستان ،آلمان ،ژاتن ،چين و ایتاليا میباشند .دوكشروري كره بريش
ازكشورهاي دیگر در عرصه توليد ماشين آالت ساخت این ظروف فعال میباشند آلمان و چين میباشند.
ب) کشورهای عمده مصرف کننده
ظروف یكبار مصرف كاغذي در كفيه كشورهاي جهان داراي مصرف است .ليكن كشورهاي تيشررفته و
توسعه یافته به دليل تراهميت بودن بهداشت در آن كشورها به نسبت كشورهاي فقر و یا در وال توسرعه
داراي وج مصرف بسيار باالتري میباشند.
مواد اولیه
مواد خام اصفی براي توليد یب ليوان كاغذي چوب میباشد ،هرچنرد برراي سراخت كاغرذ آن از مرواد
شيمياي همچون كفرین ،سدی  ،هيدروكسيد ،سفيد كننرده ،سرولفوریب اسريد ،سرولفور و سرن آهرب
استفاده میشوند.
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