
  

 

 پایش تحوالت تولید
 0911 دی  -01شماره 

 فهرست مطالب 

  مهم در حوزه تولیدات صنعتی و معدنی آخرین اخبار و تحوالت

 در جهان منتهی به هفته آخر دی

 

 ای از تجربیاتمسیر توسعه زنجیره ارزش پوشاک: درس آموخته 

 کشورهای برتر

 

 شناسی زنجیره ارزش پوشاک ایرانتحلیل و آسیب 

 

  تغییرات قیمت جهانی مواد و محصوالت معدنی و معامالت در

 (ژانویهتا هفته سوم  دسامبرایران )از اول 

 

 تا  10/11/0911از  تحلیلی بر نوسانات قیمت کاالهای صنعتی

91/01/0911  

 

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستیجمع 

 

 

 

 های صنعت و معدنگروه پژوهش

 پور ماسوله، میثم بشیری و الهام پیروزالهام اسمعیلی

 



  آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات

 دی آخرصنعتی و معدنی در جهان منتهی به هفته 

 
با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و شیوع ویروس جدید کرونا در 

درصد از کسب و کارهای کوچک انگلیسی  02این کشور، حدود 

کردند، بواسطه که محصوالت خود را به اتحادیه اروپا صادر می

افزایش پیچیدگی و بوروکراسی فرآیندهای گمرکی با چالش مواجه 

رغم اخذ عوارض گمرکی از کاالهای صادر شده به شدند. علی

های اضافی مربوط به فرآیندهای اتحادیه اروپا در این کشور، هزینه

کسب و کارهای کوچک صادراتی و  اداری موجب افزایش هزینه

شود می بینیت. پیشها شده استوقف صادرات این بنگاه

 5های ایجاد شده ناشی از قوانین جدید مرزی موجب زیان اختالل

 مدت )سه ماه نخستمیلیارد پوندی به اقتصاد این کشور در کوتاه

 . 2شودمیلیارد پوندی در بلندمدت  78( و زیان ساالنه 0202سال 

از دیگر تحوالت مهم در اقتصاد جهانی طی دوره مورد بررسی 

 (در روزهای پایانی خود)دولت ترامپ ان به افزایش فشارهای تومی

ه بچندین شرکت بزرگ چینی  علیه دولت پکن و اضافه کردن

ت ها با دولبا ادعای روابط نظامی این شرکتها لیست سیاه تحریم

، شرکت ملی نفت -غول فناوری چین -کرد. شیائومی  شارهچین ا

دریایی چین، شرکت هواپیمایی بازرگانی چین کوماک و همچنین 

 «های نظامی کمونیست چینشرکت»هفت نهاد دیگر که به عنوان 

 موجود در این لیستهای از جمله شرکتشوند، شناخته می

 را درئومی اخیرا رقیب آمریکایی خود، شرکت اپل هستند. شیا

های هوشمند شکست داده و به سومین سازنده فروش جهانی تلفن

بزرگ تلفن هوشمند در جهان تبدیل شده است. این شرکت با 

تاکید بر اینکه فقط محصوالتی را برای استفاده غیرنظامی و تجاری 

رکت کند. شکند، هر گونه ارتباط با ارتش چین را انکار میتولید می

رار گذاری قتر تحت ممنوعیت سرمایهپیشملی نفت دریایی چین 

های جدید به لیست معروف نهادهای تحریم گرفته بود و در تحریم

 شده نیز اضافه شد. 

مطابق با دستورالعمل اجرایی امضا شده توسط دونالد ترامپ، 

سرمایه خود  0202نوامبر  22تا تاریخ گذاران آمریکایی باید سرمایه

                                                           
1 https://www.reuters.com/article/idUSL8N2JU5I3 
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های مذکور مشمول نند و شرکتخارج کها را از این شرکت

 .0شوندگذاری در آمریکا میممنوعیت سرمایه

تحریم شرکت شیائومی چین از سوی ایاالت متحده آمریکا در حالی 

آغاز شده است که این شرکت همراه با رقیب خود )شرکت اپل( 

درصد  22عرضه محصوالت خود را بیش از  0202توانستند در سال 

قیت در شرایطی حاصل شده است که طبق افزایش دهند. این موف

ای هتحقیقات موسسه دیجی تایمز ریسرچ، صادرات جهانی گوشی

درصد  9در مقایسه با سال گذشته حدود  0202هوشمند در سال 

های سامسونگ و هواوی، دو شرکت برتر کاهش داشته و شرکت

 .3اندرو بودهجهان، با کاهش دو رقمی تولید روبه

چین برای افزایش نظارت و کنترل بر  سیاست جدید دولت

درصدی فروش خودروهای سواری  6.6های انحصاری و رشد شرکت

در چین، از دیگر رخدادهای مهم این کشور در بحبوبه سال جدید 

های دولت چین در سال میالدی است. درحالیکه یکی از برنامه

ین ا، ترویج و توسعه بسترهای اینترنتی مطابق با قوانین ملی 0202

کشور است، انجام اقداماتی در راستای حرکت بسوی ایجاد فضای 

رقابتی در این حوزه از طریق حذف/ کاهش انحصارات نیز در دستور 

. سیاست جدید دولت در این حوزه ه استکار دولت پکن قرار داد

بابا در خصوص اجبار بواسطه وجود اتهاماتی علیه شرکت علی

ای ههای شرکتستفاده از پلتفرمفروشندگان این شرکت به عدم ا

 .4رقیب بوده است

با استمرار روند بهبود اقتصادی کشور چین در ماه دسامبر، فروش 

فروشی وسایل نقلیه مسافری از جمله خودروهای سدان، خرده

 6.6ون و وسایل نقلیه چند منظوره با افزایش شاسی بلند، مینی

میلیون دستگاه رسید.  0.3درصدی نسبت به سال گذشته به حدود 

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان خودروهای سواری چین، 

های حجم فروش عمده وسایل نقلیه مسافربری با سوخت انرژی

ل به درصدی نسبت به سال قب 53.6جدید نیز در این ماه با رشد 

راستا با این موضوع، فروش شرکت . هم5هزار دستگاه رسید 022

در چین رکورد زد و از هر سه دستگاه خودروی فروخته « بی ام و»

 .6شده این شرکت، یک دستگاه در چین به فروش رسیده است

پژو  آمریکایی( و -های خودروسازی فیات کرایسلر )ایتالیاییشرکت

میلیارد دالری و ادغام  50سیتروئن )فرانسوی( با امضای قرارداد 

4https://www.rt.com/business/512057-china-monopolies-

regulation-2021/ 
5 http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/16/c_139673177.htm 
6 http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/12/c_139662363.htm 
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را  -چهارمین خودروساز بزرگ جهان–خود، شرکت استالنتیس 

یران، های ارسد با رفع تحریمتاسیس کردند. با این ادغام به نظر می

دروسازان داخلی با شرکت پژو میسر امکان همکاری مجدد میان خو

 .2نگردد

  مسیر توسعه زنجیره ارزش پوشاک: درس

 ای از تجربیات کشورهای برتر آموخته

 بازارهای به توسعه حال در کشورهای پیوستن با کنونی عصر در

 مواجه رقابتی فشار افزایش با کشورها این در هاشرکت جهانی،

این موضوع در صنایعی نظیر پوشاک، تلفن همراه، لوازم  .اندشده

 کنندگان وخانگی و ... که متاثر از تحوالت سریع سلیقه مصرف

رو، بسیاری از از این یابد.باشد، اهمیت چندانی میصنعت مُد می

 با یمحصوالت تولیدتولیدکنندگان در این صنایع در راستای 

ند مزیت رقابتی و بهبود فرآیکیفیت، افزایش ارزش مضاعف و کسب 

های ارزش جهانی روی پیوندی در زنجیرهتولید و عملیات به هم

 اند. آورده

 شده سبب بازار به دسترسی شرایط و تجاری سیاست در تغییرات

 هایزنجیره. شود همراه جدیدی پویایی با پوشاک بازار است تا

 که «0سریع مد» برای بازار جدید تقاضای به دستیابی برای تأمین

 هایموجودی و باالتر کیفیت مرسوالت، تحویل سرعت توسط

 .است گرفته قرار چالش مورد شده، مشخص پایین فروشیخرده

 ادایج باعث جدید، هایمدل و هاسبک به نسبت مجدد پیکربندی

 و کارخانه هایمهارت در پیشرفت تحویل، ترکوتاه هایچرخه

 و مواد تهیه پارچه، تولید در جمله از تأمین زنجیره مدیریت

. برآیند این موضوعات، توسعه زنجیره است شده نهایی فرآیندهای

 بوده است:گام به شرح زیر  6پوشاک در ارزش 

کننده : تمرکز تامین(CMT)مونتاژ/ برش، دوخت و تکمیل  -2

 صرفا بر تولید است. 

0- OEMای از عملکردهای ملموس و مرتبط : بنگاه طیف گسترده

مانند منابع ورودی، لجستیک ورودی و تولید را به  با تولید

های توزیع خارج از کشور عهده دارد. ممکن است بنگاه فعالیت

 را نیز انجام دهد.

3- ODMکننده بخشی از فرآیندهای پیش از تولید مانند : تامین

دهد. طراحی ممکن است طراحی یا توسعه محصول را انجام می

دار ممکن است برند خود را به با همکاری خریدار باشد یا خری

 کننده طراحی شده، متصل کند.محصولی که توسط تامین

                                                           
1 https://www.reuters.com/article/idUSS8N2AH04O 

4- 4- OBMورد آهای پس از تولید را بدست میکننده قابلیت: تامین

 و قارد است محصوالت را با برند خود بطور کامل توسعه دهد. 

ارتقای محصول: افزایش ارزش واحد با تولید محصوالت  -5 -5

 های بنگاه است.ستلزم افزایش قابلیتتر که مپیچیده

های گذاریوری از طریق سرمایهارتقای فرآیند: بهبود بهره -6 -6

های مربوط به آالت و تجهیزات و بهبود حوزهجدید در ماشین

لجستیک و فناوری اطالعات که موجب افزایش سود بنگاه و کاهش 

 ود.شپذیری فرآیند زنجیره تامین میزمان و هزینه و انعطاف

8-  

 ایتالیا 

 ویق صنعتی ساختار با جهان، پوشاک و مد صنعت سرآمد ایتالیا

 و ابتدا در کشور این ارزش زنجیره. است نوین هایتکنولوژی و

 انجام با دولت دوره این در. بود  OEM بصورت 2942 سال از قبل

 به تکیفی با اولیه مواد تامین برای اعتبار تامین و گذاریسرمایه

 ایتیحم اقدامات دیگر از. پرداخت تولیدی محصوالت کیفی ارتقای

 و خارجی سرمایه جذب برای هاییمشوق ارائه دوره این در دولت

  .بود خرد کارهای و کسب توسعه

 برای اعتبار تخصیص با دولت ،2962 تا 2942 هایسال فاصله در

 توانمندسازی و آموزش تخصصی، صنعتی هایشهرک توسعه

 مد توسعه جهت امریکا خارجی گذاریسرمایه جذب و کار نیروی

 رد طراحی حلقه گیریشکل به امریکا، بازار به ورود برای لباس

 حالت از گذار مرحله این در. کرد کمک پوشاک ارزش زنجیره

OEM به ODM پیوست وقوع به. 

 

 
 مراحل توسعه زنجیره ارزش پوشاک ایتالیا -0شکل

 

 هایسال طول در ایتالیا پوشاک صنعت توسعه مرحله سومین

 مد، توسعه، و تحقیق هایحلقه گیریشکل با و 2979 تا 2962

2 Fast Fashion 
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 نای در دولت حمایتی اقدامات ترینمهم از. بود فروش و بازاریابی

 پوشاک برند و مد توسعه جهت دولت گذاریسرمایه از عبارت دوره

 در حضور جهت اعتبار تامین جهان، به آن صادرات و ایتالیایی

. تاس بوده آن نوسازی و آالتماشین توسعه و جهانی هاینمایشگاه

 تامین حوزه در دولتی هایحمایت ارائه با بعد به 2992 سال از

 هایگاهبن تشکیل از حمایت بازاریابی، و برندینگ مد، جهت اعتبار

 و بزرگ هایشرکت در R&D توسعه برای گذاریسرمایه بزرگ

 درویکر با صنعت توسعه از حمایت صندوق اندازیراه و هاهلدینگ

 رزشا زنجیره به نیز برند حلقه صادراتی، و نوآور صنایع از حمایت

 OBM به کشور این پوشاک صنعت و شد افزوده ایتالیا پوشاک

 .داد ماهیت تغییر

 

 ترکیه 

 اقتصاد هایبخش ترینمهم جمله از پوشاک و نساجی صنایع

 این درصدی 8 سهم وجود با. است ترکیه خارجی تبادالت و داخلی

 هسته عنوان به صنایع این داخلی، ناخلص تولید در صنعت دو

 النک هایشاخص و گذاریسرمایه اشتغال، تولید، در اقتصاد اصلی

 3.4 سهم با ترکیه پوشاک صنعت. شوندمی شناخته اقتصادی

 مینسو و دنیا پوشاک کننده تامین هفتمین دنیا کل در درصدی

 پوشاک از درصدی 4 تامین با. است اروپا پوشاک کننده تامین

 تریکو دهصادرکنن کشورهای بین در پنجم رتبه ترکیه دنیا، تریکوی

 درصدی 0.7 داشتن با پودی-تاری پوشاک مورد در. است دارا را

 .تاس گرفته قرار صادرکننده کشورهای سایر بین نهم جایگاه در

 

 
 مراحل توسعه زنجیره ارزش پوشاک ترکیه -2شکل 

 

 و نساجی صنعت توسعه مسیر از ترکیه پوشاک صنعت توسعه

 یعیطب اولیه مواد در نسبی مزیت از کشور این برخورداری بواسطه

 دنیا مچهار جایگاه و پنبه تولید در دنیا هشتم جایگاه) پنبه نظیر

 دولت 2989 تا 2962 هایسال طول در. است بوده( پنبه مصرف در

 ایعصن توسعه و تقویت به اقدام نساجی صنعت توسعه موازات به

 عتصن نیاز مورد تجهیزات و آالتماشین تولید نظیر پشتیبان

 حالت از کشور این پوشاک ارزش زنجیره رو،این از. کرد پوشاک

OEM برند توسعه با 2972-79 هایسال فاصله در. گرفت شکل 

 ریگیشکل و دولتی هایحمایت سایه در المللبین سطح در ملی

 توسعه ODM حالت به پوشاک تولید برندینگ، و طراحی حلقه

  .یافت

 ایرس با ترجیحی تعرفه و تجاری قراردادهای انعقاد با ترکیه دولت

 برای بازار گسترش به اقدام 2992-0224 دوره در کشورها

 حلقه مرحله، این در و نمود خود تولیدی پوشاک محصوالت

 .گرفت پا پوشاک صنعت فروش و بازاریابی

 با تمحصوال از تولید پورتفوی تغییر با نیز بعد به 0225 سال از

 هایلقهح باالتر، تکنولوژی با محصوالت سمت به پایین تکنولوژی

 نعتص ساختار و گرفت شکل صنعت این در مد و توسعه و تحقیق

 .کرد تغییر OBM به پوشاک

 

 زنجیره ارزش پوشاک شناسی تحلیل و آسیب
 ایران

 پوشاک ارزش زنجیره الگوی از الهام با ایران پوشاک ارزش زنجیره

 گیریبهره و OECD نظیر المللیبین مطالعات و منتخب کشورهای

 ایران پوشاک ارزش زنجیره. شد ترسیم صنعت خبرگان نظر از

 :است زیر قرار به اصلی بخش 7 از متشکل

 تامین بخش -0

 انواع شامل پوشاک صنعت نیاز مورد ملزومات و اولیه مواد کلیه

 شیمیایی، کاغذی، ملزومات انواع دوخت، و بافت نخ انواع پارچه،

 و کیپالستی فلزی، پتروشیمی، نساجی، صنایع از که...  و کار خرج

 تامین بخش مشکالت ترینمهم از. گیردمی قرار بخش این در... 

 جهانی، مد صنعت با مطابق کیفیت با اولیه مواد تامین عدم پوشاک

 پذیریانعطاف عدم نیاز، مورد اولیه مواد مستمر تامین در ضعف

 پوشاک صنعت نیاز مورد اولیه مواد تامین در باالدستی صنایع

 یمتق نبودن رقابتی خارجی، و داخلی مشتریان سلیقه با مطابق

 تقیمیمس تاثیر بخش این ضعف. است مناسب کیفیت با اولیه مواد

 .دارد پوشاک نهایی محصول شده تمام قیمت و کیفیت بر

 طراحی  و مد -2

 ین،تام و تدارک رنگ، و مد جریان اندامی، تحقیقات بازار، تحقیقات

 اب. هستند بخش این اجزای عمده از سازیکلکسیون و شوفشن



 

 0911دی  -01پایش تحوالت تولید شماره  

 ناسبیم پتانسیل با بخش این در کشور پوشاک صنعت اینکه وجود

 و فرهنگی هایمحدودیت اعمال به توجه با ولی است روبرو

 حوزه این در موجود هایپتانسیل از مد ایجاد و طراحی در اجتماعی

 هحلق هایزیربخش تمامی رواین از. است نشده استفاده خوبی به

 .است ضعیف طراحی و مد

  توسعه و تحقیق -9

 تولید سازیبهینه پیشرفته، اولیه مواد طراحی، از متشکل بخش این

 ه،شد تمام قیمت کاهش تولید، نوین هایشیوه ضایعات، کاهش و

 ریزی،برنامه تولید،) افزارنرم توسعه صنعت، تحوالت رصد

 سمقیا کوچک هایبنگاه زیادی تعداد حضور. است...(  و اتوماسیون

 انگیزه ایجاد جهت دولت هایحمایت عدم با همراه صنعت این در

 میزان بودن پایین همچنین و توسعه و تحقیق به هابنگاه تشویق و

 هب اتصال عدم و بخش این در شاغل کار نیروی مهارت و تحصیالت

 موجب کشور، در خارجی گذاریسرمایه و جهانی ارزش هایزنجیره

 به پوشاک صنعت در توسعه و تحقیق حلقه وضعیت تا است شده

 .شود ارزیابی ضعیف شدت

  برندینگ -4

 هافزود ارزش با و پوشاک ارزش زنجیره اجزای ترینمهم از حلقه این

 ،لوگو و گذارینام شامل برندینگ حلقه هایزیربخش. است باال

 با تمشارک و برند توسعه برند، یابیجایگاه برند، ارزش برند، خلق

 و هاضعف نیز حلقه این در متاسفانه. باشندمی برتر برندهای

 .دارد وجود زیادی هایکاستی

  تولید بخش -5

: شامل) تولید مهندسی از عبارت بخش این اصلی اجزای

 نیروی تعیین آموزش، آالت،ماشین تعیین تولید، ریزیبرنامه

: شامل) الگوسازی ،(تولید خط چیدمان و متخصص، انسانی

 تجهیزات و افزارنرم الگو، چیدمان بندی، سایز سازی،نمونه

 تکمیل و( تخصی تجهیزات: شامل) دوخت و برش ،(تخصصی

 و بندیبسته اطو، و پرس شستشو، گلدوزی، چاپ،: شامل)

 هب متوسط حلقه این در توانمندی میزان. باشدمی( زنیبرچسب

 به توجه با و حاضر حال در و است شده ارزیابی ضعیف سمت

 صنعت اتصال برای مسیر بهترین حلقه این جهانی، تجربیات

 .است جهانی و ایمنطقه ارزش زنجیره به کشور پوشاک

  بازاریابی بخش -6

 ترونیکی،الک کاتالوگ تبلیغات، بازار، بینیپیش دیداری، بازاریابی

 حلقه این اصلی اجزای تخصصی هاینمایشگاه و زنده نمایش

 ارزش زنجیره از حلقه این در توانمندی میزان تقریبا. هستند

 .است گردیده ارزیابی ضعیف کشور پوشاک

  فروش و توزیع -7

 هایفروشگاه خاص، هایفروشگاه فروشی،عمده فروشی،خرده

 ،(تخفیفی) لتاوت هایفروشگاه آنالین، فروش ای،زنجیره

 از حلقه این هایزیربخش ترینمهم فرانچایز و فصلی هایحراج

 اینکه وجود با. دهندمی تشکیل را پوشاک ارزش  زنجیره

 و بزرگ هایفروشگاه توسعه در مناسبی هایگذاریسرمایه

 نای توانمندی میزان ولی است گرفته صورت کشور در ایزنجیره

 .است متوسط سمت به ضعیف زنجیره از بخش

  فروش از پس خدمات -8

 مدیریت و تعمیر استرداد، تعویض، شامل حلقه این اصلی اجزای

 رد فروش از پس خدمات توانمندی میزان. است مشتریان با ارتباط

 .است شده ارزیابی ضعیف کشور پوشاک ارزش زنجیره

 
 هر در توانمندی میزان و ایران پوشاک ارزش زنجیره -9شکل 

 هاحلقه از یک

 

 یناناطم با توانمی کشور پوشاک ارزش زنجیره تحلیل به توجه با

 توسعه) عرضه و صنعتی تولید در را ارزش زنجیره مفقوده حلقه

 مقیاس کوچک هایبنگاه تعدد به توجه با. نمود عنوان( مدرن بازار

 رزشا هایحلقه تقویت نیازمند شدیدا صنعت این تولید، حلقه در

 در هک است برندینگ و توسعه و تحقیق طراحی، و مد یعنی آفرین

 نیز عرضه بخش در. اندمانده مغفول کافی توجه عدم دلیل به کشور

 و بنکداران محوریت با) سنتی تجارت قالب در بازاریابی و فروش

 ندالال نصیب را صنعت افزوده ارزش از اعظمی بخش( سنتی بازار

 زا استفاده امکان عدم بر عالوه سنتی فروش رویکرد. است کرده

 ر،بیشت افزوده ارزش کسب عدم و فروش و بازاریابی نوین هایروش

 عدم کشور، تولید در مد و طراحان توانایی رسوخ عدم موجب

 تیجتان و کنندگانمصرف پوششی رفتار و سلیقه اطالعات دریافت



 

 0911دی  -01پایش تحوالت تولید شماره  

 تواردا بسوی اقبال و داخلی تولیدات از جامعه افراد استقبال عدم

  .است شده

های زنجیره ارزش ترین چالشبا توجه به موارد مطروحه عمده

 پوشاک کشور عبارتند از:

 یتولید محصوالت تنوع و پذیریانعطاف کیفیت، ناهمخوانی 

 عتصن هاینیازمندی با خرجکار تولیدکننده صنایع و نساجی

 جهانی؛ مد و پوشاک

 رسمی غیر واردات سهم بودن باال و خارجی برندهای عرضه 

 خارجی پوشاک مویرگی توزیع بواسطه داخل بازار در( قاچاق)

 ؛ اجتماعی هایشبکه طریق از خصوصا

 و سیاستگذار نهاد دوگانگی از ناشی سیاستی انسجام ضعف 

 قانون) صنعت و( اصناف قانون) صنف در باالسری قوانین

 ؛(تجارت

 نیاز مورد...( و پارچه خرجکار،) اولیه مواد واردات محدودیت  

 پوشاک؛ صادرات برای

 تحقیقات بازار، تحقیقات شامل  طراحی و مد حلقه در ضعف 

 و سازیکلکسیون تامین، و تدارک رنگ، و مد جریان اندامی،

Fashion Show؛ 

 استرداد، شامل فروش از پس خدمات برندینگ، در ضعف 

 در توزیعی هایهزینه افزایش و (CRM) و تعمیر تعویض،

 هایفروشگاه فقدان و سنتی فروشیخرده توزیع شبکه

 ؛Outlet فروشگاه آنالین، فروش تخصصی،

 دتولی فرآیند دوخت، مهندسی هایحوزه در فناورانه توان ضعف 

 .تولید تجهیزات و

 

 و معدنی محصوالت و مواد جهانی قیمت تغییرات 

در ایران )از اول دسامبر تا هفته سوم  معامالت

 ژانویه(

های متعددی مواجه جهان با تحوالت و فراز و نشیب این دورهدر 

ثبتی انداز م. شروع و تسریع تزریق واکسن کرونا از یکسو چشمبود

روی بازارهای جهانی قرار داد و از سوی دیگر با انتشار را پیش

اروپا و بازگشت اخبار مربوط به جهش ویروس کرونا در 

های اجباری در کشورهای این قاره، بازار جهانی با شوک قرنطینه

 ریاستنتایج انتخابات نهایی شدن  عالوه بر آن، مواجه گردید.

و به تبع آن، انتشار خبر ارائه  جمهوری ایاالت متحده آمریکا

 انداز روشنی ازچشم های حمایتی دولت آمریکا موجب شد تابسته

ین راستا با ایابد. همبه بزرگترین اقتصاد جهان قوت ترزیق پول 

 0202ی اقتصاد چین در سال درصد 7بینی رشد پیش موضوع،

  داشت.بازارهای جهانی نیز تاثیر مثبتی بر رونق 

، روند بر بازارهای جهانیبرشمرده و تاثیر آن تحوالت  همسو با

ت قیم و شدبها متوقف فلزات گران میاندر  افزایشی قیمت طال

دالری به  63دالر در هفته اول ژانویه با کاهش  2926از طال 

 ایش قابلویت دالر و افز. تقرسیددالر در هفته دوم ژانویه  2743

از دیگر علل ساله آمریکا  22ق قرضه ارواقعی او توجه نرخ بهره

 . افت قیمت طال در بازارهای جهانی بود

و ساز در این  رغم آغاز فصل سرما در چین و کاهش ساختعلی

شد که قیمت سنگ آهن و فوالد در بازارهای بینی میکشور پیش

جهانی کاهش یابد اما بواسطه افزایش صادرات محصوالت فوالدی 

با بیشترین افزایش  کشور چین، سنگ آهن و به تبع آن فوالد،

قیمت مس نیز در هفته سوم ژانویه نسبت به  ند.قیمت مواجه بود

 7222دالر به  8708از درصدی  0.0افزایش  هفته آخر دسامبر با

 ومردمی تظاهرات ادامه  ناشی ازاین افزایش قیمت  دالر رسید که

 و جلوگیری ازهای ارتباطی معدن الس باماس پرو بستن جاده

ده است بوکنسانتره مس به چین  یمیلیون دالر 532صادرات 

 (.2)پیوست
بورس کاالی ایران  معامالت مواد و محصوالت صنعتی و معدنی در

بیش از  ارزش به هزار تن 0628، بالغ بر 2399در دی ماه 

که در مقایسه با آمار معامالت  ریال بوده است هزار میلیارد260

 32.5انجام شده در بورس کاالی ایران در آذر ماه با افزایش 

درصدی ارزش معامالت همراه  0.0درصدی میزان عرضه و کاهش 

ه مواد و محصوالت صنعتی و معدنی به بوده است. میزان عرض

هزار تنی فوالد، عرضه  0526تفکیک نوع محصول شامل عرضه 

هزار  7عرضه آلومینیوم و  هزار تنی 34عرضه  مس،هزار تنی  68

 بوده است.  رویتنی 

بر اساس اطالعات مربوط به معامالت انجام شده در بورس کاالی 

صد آلومینیوم عرضه شده در 45.7بالغ بر ، 2399ایران در دی ماه 

فروش رفته و ارزش هر تن آلومینیوم فروش در بورس کاالی ایران 

درصد کاهش داشته است. افت متوسط  3.7رفته نسبت به ماه قبل 

درصدی عرضه و  2قیمت آلومینیوم در دی ماه، کاهش حدود 

درصدی معامالت این محصول را به همراه داشته  8افزایش حدود 

 است. 

محصول فوالد با فروش  شاخص نسبت فروش به عرضه، بر اساس

، در عرضه شده در بورس کاالی ایراناز محصوالت درصد  43.6
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جایگاه دوم به لحاظ فروش قرار داد. این در حالی است که عرضه 

درصدی ارزش هر تن فوالد  28.0این محصول بواسطه رشد 

 35بالغ بر معامله شده در دی ماه متاثر از افزایش قیمت جهانی، 

 3.9از کاهش  درصد افزایش یافته و حجم معامالت انجام شده نیز

 برخوردار بوده است. درصدی 
ترین میزان فروش محصوالت معدنی عرضه شده در بورس کم

( درصد 8.8 )معادلمحصول مس  کاالی ایران در دی ماه مربوط به

ر د این محصولبوده است. در مقایسه با ماه گذشته، مقدار عرضه 

نیز با حجم معامله و درصدی  27.6 با کاهشبورس کاالی ایران 

است و متناسب با این موضوع،  درصدی همراه بوده 80.4 افت

 28.4 ارزش هر تن مس در بورس کاالی ایران به طور متوسط

 است.  کاهش یافته درصد

درصد روی عرضه شده در  0.4 ، معادلماه آذردر در حالی که 

در دی ماه میزان معامله  ،بورس کاالی ایران به فروش رسیده بود

ول به صفر رسید و روی عرضه شده در بورس کاالی صاین مح

های نرسید که این موضوع ناشی از خرید در مقیاسایران به فروش 

دست در دی ماه های گذشته و عدم نیاز صنایع پایینبزرگ در ماه

کننده روی های عرضهده است. این موضوع موجب شد تا شرکتبو

معدن و تجارت مازاد عرضه خود را  بتوانند با مجوز وزارت صنعت،

 (.  0)پیوست  رساننددر بازارهای صادراتی به فروش 

 

  تحلیلی بر نوسانات قیمت کاالهای صنعتی از
  91/01/0911تا  10/11/0911

قلم کاالی صنعتی منتخب از  43بررسی روند تغییرات قیمت 

رغم آن است که علی، حاکی از 2399 دیتا هفته آخر  ذرابتدای آ

از روند  هاقیمت در همه زیرگروهکاهش نرخ ارز نیما و بازار آزاد، 

 .است افزایشی برخوردار بوده
 نرخ ارز نیما ریال/ درصد -0جدول 

 آذر 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول 

 056980 056046 055592 057624 ارزنرخ 
 2.3 2.3 -2.0 2.4 تغییر %

 دی 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول 

 050562 054929 055249 055400 نرخ ارز
 -2.9 -2.2 -2.2 -2.6 تغییر %

Source: www. Tgju.org 

 

ماه سال جاری بیشترین افزایش قیمت کاالهای اساسی در دی 

مربوط به محصوالت شوینده بوده که این موضوع برخالف مصوبه 

کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی بر عدم افزایش قیمت محصوالت 

شوینده و بنا به اصرار فعاالن این بخش به افزایش قیمت مواد اولیه 

ر حالی است که تنها یک ماده این صنعت رخ داده است. این د

در بورس کاالی ایران از رشد   (LABاولیه این صنعت )محصول 

 های آبان تا دی برخوردار بوده است.درصدی قیمت طی ماه 22

و جایگزینی ارز نیمایی با آن در  تومانی 4022حذف کامل ارز با 

زایش قیمت جهانی سنگ آهن و و اف محصوالت کاغذیتولید 

داخل افزایش در بازار آالت کاغذی و آهنقیمت محصوالت ، فوالد

 (.3)پیوست  یافت

ه بخشی باهم مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشور برای ثبات

 :قیمت کاالهای صنعتی در بازار به شرح ذیل است

  افزایش قیمت مواد شوینده و بهداشتی مطابق با مصوبات

های سازمان حمایت هیات تعیین و تثبیت قیمت

 کنندگان و تولیدکنندگانمصرف

های زیرمجموعه انجمن تولید مواد شوینده و تمامی شرکت

های های هیات تعیین و تثبیت قیمتبهداشتی با رعایت قیمت

کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سالجاری سازمان حمایت مصرف

عمل آورند. بدیهی است افزایش از افزایش قیمت جلوگیری به

ن کنندگاش از مصوبه ابالغی سازمان حمایت مصرفهای بیقیمت

غیرقانونی بوده و سازمان  2/7/2399و تولیدکنندگان پس از تاریخ 

تعزیرات حکومتی موظف است نسبت به برخورد تعزیری و اعمال 

 قانون اقدام نمایند.

 سازی ایران به تامین نیاز های روغنالزام انجمن پاالیشگاه

 ت بازار و عدم افزایش قیم

ه ب سازی ایران نسبتهای روغنمصوب گردید انجمن پاالیشگاه

تامین حداکثری و حفظ وضعیت عرضه مکفی از بروز کمبود و 

موتور در سطح بازار جلوگیری از قیمت مصوب روغنافزایش بیش

های مکمل نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام موثر، سیاست

 خواهد شد.کنترلی الزم از سوی کارگروه اتخاذ 

 

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستیجمع 

 :است توجه قابل زیر شرح به قبل هایبخش در شده ذکر موارد اهم

  همزمان با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و تقارن این موضوع

گیری بیماری کرونا در جهان و گسترش نوع جدیدی از با همه

درصد از کسب و کارهای  02این ویروس در این کشور، صادرات 
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کوچک این کشور به اتحادیه اروپا در نتیجه افزایش بوروکراسی 

شود نی میبیفرآیندهای گمرکی متوقف شد. پیش

 5های ایجاد شده در فرآیندهای گمرکی، زیان کاغذبازی

 78و زیان  0202میلیارد پوندی در سه ماهه نخست سال 

 میلیارد پوندی را بطور ساالنه به این کشور تحمیل کند.  

  دولت ترامپ در روزهای پایانی خود برای افزایش فشارها علیه

ت ، شرک-ی چین غول فناور-شیائومی های دولت پکن، شرکت

ملی نفت دریایی چین، شرکت هواپیمایی بازرگانی چین 

های شرکت»کوماک و همچنین هفت نهاد دیگر که به عنوان 

شوند را به لیست شناخته می« نظامی کمونیست چین

 اامض اجرایی دستورالعمل با های خود اضافه کرد. مطابقتحریم

 تاریخ ات باید آمریکایی گذارانسرمایه ترامپ، دونالد توسط شده

 و کنند خارج هاشرکت این از را خود سرمایه 0202 نوامبر 22

 آمریکا در گذاریسرمایه ممنوعیت مشمول مذکور هایشرکت

 هستند.

  دولت چین ترویج و توسعه بسترهای اینترنتی را به عنوان یکی

اعالم نموده و به موازات این  0202های خود در سال از برنامه

موضوع، حذف/ کاهش انحصارات از طریق افزایش کنترل و 

بابا های انحصاری فعال در این زمینه نظیر علینظارت بر شرکت

 کند.را پیگیری می گروپ آنت مالی خدمات و شرکت

  دو شرکت رقیب شیائومی و اپل در صنعت تولید گوشی تلفن

عرضه محصوالت خود را بیش  0202همراه، توانستند در سال 

درصد افزایش دهند. این در حالی است که صادرات  22ز ا

 0229جهانی گوشی همراه در این سال در مقایسه با سال 

های سامسونگ و هواوی درصد کاهش داشته و شرکت 9حدود 

 اند.با کاهش دو رقمی تولید همراه بوده

  ،با استمرار روند بهبود اقتصادی کشور چین در ماه دسامبر

وسایل نقلیه مسافری از جمله خودروهای  فروشیفروش خرده

ون و وسایل نقلیه چند منظوره با سدان، شاسی بلند، مینی

 0.3درصدی نسبت به سال گذشته به حدود  6.6افزایش 

ام  بی»میلیون دستگاه رسید. در همین راستا، فروش شرکت 

در چین رکود زد و از هر سه دستگاه خودروی فروش رفته « و

 ستگاه در چین فروخته شده است.این شرکت، یک د

 خودروسازی فیات کرایسلر )ایتالیاییهای با ادغام شرکت- 

آمریکایی( و پژو سیتروئن )فرانسوی(، چهارمین خودروساز 

 متولد شد. -شرکت استالنتیس–بزرگ جهان 

  بررسی سیر توسعه زنجیره ارزش پوشاک در کشورهای برتر

 -2مرحله شامل  6در حاکی از آن است که توسعه این زنجیره 

 -3؛ OEM -0؛ (CMT)مونتای/ برش، دوخت و تکمیل 

ODM 4؛- OBM ارتقای فرآیند  -6ارتقای محصول و  -5؛

پذیرد. بررسی و ارزیابی زنجیره ارزش پوشاک ایران انجام می

ترین مشکالت این زنجیره عبارتند حاکی از آن است که مهم

 از:

 محصوالت تنوع و پذیریانعطاف کیفیت، ناهمخوانی -

 با خرجکار تولیدکننده صنایع و نساجی تولیدی

 جهانی؛ مد و پوشاک صنعت هاینیازمندی

 رسمی غیر واردات سهم بودن باال و خارجی برندهای عرضه -

 پوشاک مویرگی توزیع بواسطه داخل بازار در( قاچاق)

 ؛ اجتماعی هایشبکه طریق از خصوصا خارجی

 گذارسیاست نهاد دوگانگی از ناشی سیاستی انسجام ضعف -

 نونقا) صنعت و( اصناف قانون) صنف در باالسری قوانین و

 ؛(تجارت

 مورد...( و پارچه خرجکار،) اولیه مواد واردات محدودیت -

 پوشاک؛ صادرات برای  نیاز

 بازار، تحقیقات شامل  طراحی و مد حلقه در ضعف -

 تامین، و تدارک رنگ، و مد جریان اندامی، تحقیقات

 ؛Fashion Show و سازیکلکسیون

 استرداد، شامل)  فروش از پس خدمات برندینگ، در ضعف -

 در توزیعی هایهزینه افزایش و (CRM و تعمیر تعویض،

 هایفروشگاه فقدان و سنتی فروشیخرده توزیع شبکه

 ؛Outlet فروشگاه آنالین، فروش تخصصی،

 فرآیند دوخت، مهندسی هایحوزه در فناورانه توان ضعف -

 .تولید تجهیزات و تولید

 بتی انداز مثشروع و تسریع تزریق واکسن کرونا از یکسو چشم

روی بازارهای جهانی قرار داد و از سوی دیگر با انتشار را پیش

اخبار مربوط به جهش ویروس کرونا در اروپا و بازگشت 

های اجباری در کشورهای این قاره، بازار جهانی با قرنطینه

نتایج انتخابات نهایی شدن  عالوه بر آن، ه گردید.شوک مواج

و به تبع آن، انتشار خبر  ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا

 اندازچشم های حمایتی دولت آمریکا موجب شد تاارائه بسته

د. یابروشنی از ترزیق پول به بزرگترین اقتصاد جهان قوت 

اقتصاد چین ی درصد 7بینی رشد پیش راستا با این موضوع،هم

شت. دابازارهای جهانی نیز تاثیر مثبتی بر رونق  0202در سال 

جهت با این تحوالت و با تقویت دالر و افزایش قابل توجه هم
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روند افزایشی قیمت طال  ساله آمریکا، 22نرخ بهره اوراق قرضه 

متوقف شد. افزایش صادرات محصوالت فوالدی چین در این 

و سنگ آهن را به دنبال داشت و ماه، افزایش قیمت فوالد 

قیمت مس نیز بواسطه ادامه تظاهرات مردمی و بستن 

های ارتباطی معدن الس باماس پرو و ممانعت از صادرات جاده

 کنسانتره مس، افزایشی بود. 

 های مربوط به معامالت مواد و محصوالت صنعتی بر اساس داده

 45.7، بالغ بر 2399ماه  دیو معدنی در بورس کاالی ایران در 

عرضه شده در بورس کاالی ایران معامله شده  آلومینیومدرصد 

درصدی  3.7افت معامله شده با  آلومینیوماست و ارزش هر تن 

 دیدر  فوالدقیمت همراه بوده است. رشد قیمت فروش هر تن 

و متاثر از افزایش درصد  28.0نسبت به ماه گذشته  2399ماه 

بوده است. در حالیکه، ارزش هر تن محصول  قیمت جهانی این

درصد  28.4ماه دی معامله شده در بورس کاالی ایران در  مس

ای برای خرید روی در این بازار انجام نشده کاهش یافته، معامله

است که این موضوع ناشی از تکمیل بودن موجودی انبار صنایع 

های ههای بزرگ در مادستی در نتیجه خرید در مقیاسپایین

 بوده است.  گذشته 

   قلم کاالی صنعتی منتخب  43تحلیل روند تغییرات قیمت

در قیمت  افزایشیروند حاکی از  2399 و دی آذرهای طی ماه

است. بیشترین کاهش نرخ ارز نیمایی  رغمعلیها زیرگروههمه 

افزایش قیمت مربوط به محصوالت شوینده بوده که این موضوع 

مغایر با مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشور و ناشی از افزایش 

بوده است. جایگزینی  (LAB)قیمت یک ماده اولیه این صنعت 

های صنعت تومانی برای تامین نهاده 4022ارز نیمایی با ارز 

فزایش قیمت این محصوالت را به تولید محصوالت کاغذی، ا

دنبال داشت. افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و فوالد نیز 

 آالت در بازار داخل شد.موجب افزایش قیمت آهن

صنعت پوشاک بواسطه ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره و 

نیازهای اساسی خانوار، پس از مواد غذایی و مسکن در درجه سوم 

ار نقش استراتژیک این صنعت در تامین اهمیت قرار دارد. در کن

زای آن توام با هزینه یکی از اقالم اساسی خانوار، ویژگی اشتغال

پایین ایجاد هر شغل در این صنعت موجب شده است تا به یکی از 

های ایجاد اشتغال صنعتی، همواره مورد توجه سیاستگذاران کانون

 داخل بواسطه باشد. متاسفانه تمرکز باالی این صنعت بر بازار

هایی در زنجیره ارزش آن، همراه با تحدید بازارهای داخلی نقصان

از ناحیه قاچاق اجناس خارجی، موجب شده است تا این صنعت از 

رو در راستای ارتقای توان رقابتی چندانی برخوردار نباشد. از این

پذیری این صنعت از منظر بهبود و تکمیل زنجیره توان رقابت

 شود:رد زیر پیشنهاد میمواارزش، 

 اک های نوین در زنجیره ارزش پوشحمایت از توسعه فناوری

های از ظرفیت شرکتگیری شامل دو بخش طراحی )بهره

افزارهای سازی نرمها برای داخلیآپدانش بنیان و استارت

تدارک، طراحی و مد( و تولید )استفاده از مواد تخصصی تامین، 

اولیه پیشرفته و ارگانیک در تولید، مکانیزاسیون فرآیند تولید 

 ، چاپ سه بعدی و پرو مجازی(؛ ERPبا بکارگیری 

  مشارکت وزارت ایجاد پنجره واحد طراحی و تولید پوشاک با

معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صنعت، 

های تولید و صادرات پوشاک با هدف تسریع ها و اتحادیهانجمن

 فرآیندهای مجوزدهی؛

  پشتیبانی از ایجاد مدارس تخصصی طراحی و تاسیس خانه مد

  پوشاک؛

 های تخصصی خدمات طراحی و مد و مجوزدهی به شرکت

های تولیدکننده ز هزینه طراحی برای شرکتپرداخت بخشی ا

 داخلی؛

 های عمودی میان تولیدکنندگان محصوالت تشویق ادغام

ها جهت نساجی و پوشاک و در اولویت قراردادن این بنگاه

 های دولتی؛دریافت حمایت

 های ملی پوشاک بومی در هر حمایت از برگزاری جشنواره

 فصل؛

 واد اولیه مشروط بهصدور جواز ورود موقت جهت تامین م 

 درصدی تولیدات. 52صادرات حداقل 
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 :0پیوست 
 بر تن و دالر بر اونس()دالر  2120 ژانویههفته سوم تا  نوامبرروند تغییرات قیمت مواد و محصوالت معدنی از ابتدای ماه  -

 دوره زمانی نوامبر دسامبر ژانویه

 

 

 محصول
W3 W2 W1 

متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

15451 10254 85859 
950 

85756 84152 78158 78058 
957 

 مقدار 64759 61250 61754 72255
 2فوالد

 تغییر% 159 651 158 956 852 0 654 250 150 659 457

811152 7119 819258 
156 

782759 785156 775254 767754 
257 

 مقدار 680052 619756 702851 797055
 2مس

 تغییر% 152 051 257 954 450 0 059 -159 256 -155 150

2115 219155 211156 
0- 

0180 2141 219152 214455 
058 

 مقدار 088455 010856 017650 018855
 2آلومینیوم

 تغییر% 955 058 9 156 258 -157 151 -959 054 0 -059

261854 276455 289956 
154 

281951 284055 280755 276856 
255 

 مقدار 257257 269650 270751 277150
 2روی

 تغییر% 054 255 950 2 -150 058 151 -059 050 -254 -254

08085 07709 07645 
058 

06144 07554 0676555 0616559 
051 

 مقدار 0590058 0589755 0587059 0601152
 2نیکل

 تغییر% -254 954 152 2 -158 454 457 -955 450 154 257

06658 06757 06955 
6 

05154 05250 04058 09957 
256 

 مقدار 00454 00159 02051 02956
 0آهن سنگ

 تغییر% -454 459 054 252 852 650 759 458 256 256 -155

084850 084950 011655 
052 

088251 085752 084655 080754 
057- 

 مقدار 010059 088152 087651 0808
 2طال

 تغییر% 052 -056 -152 -950 1 056 156 054 059 -959 159

  Source: 1- www. Tgju.org 

              2-www.market.bosinessissinsider.com 
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 : 2پیوست 
 91/01/0911تا  10/11/0911مقدار عرضه و حجم معامالت مواد و محصوالت معدنی در بورس کاالی ایران از  -

 محصوالت فوالدی

 تولید کننده

 دی آذر
نرخ رشد ارزش هر 

 تن
 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 - - 1 1 9111 - 1 1 0511 ایده آل شمش کویر

 - - 1 1 01781 016129 286818014 2716 5742 آذر فوالد امین

 0057 001194 88127211 811 5951 1852055 18520511 0111 2811 آلیاژ شمش یزد

 2152 00761859 5177791475 49075 60111 1781456 4952881842 44516 51116 آهن و فوالد ارفع

 0954 011825 004207161 0141 2611 16856 51965021 521 0441 پاسارگاد فوالد نوید

 0150 00619651 249677411 2011 8111 1741858 299780011 2411 4611 پردیس صنعت زنده رود

 -457 01106850 215215528 2148 21514 015172 466197658 4444 26411 پرشین فوالد آریا

 2158 008061 065496611 0411 1111 17781 056462411 0611 5611 تولید فوالد تارا شمش یزد

 - - 1 1 9256 1679655 001071968 0292 9092 تولیدی صنعتی اصفهان در

 0951 00646055 2898865206 24976 51501 019188 4471018026 49962 55221 تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 0654 00721251 2911295942 21914 44164 011662 9748852814 97242 016081 جهان فوالد سیرجان

 0258 02207154 5861761299 47172 056014 018999 8121792021 74198 012616 ذوب آهن اصفهان

 - - 1 1 7421 - 1 1 2211 ذوب آهن آریان بوئین زهرا

 157 01102954 54560711 511 8511 1142156 61611711 711 711 ذوب آهن آسیا

 159 01711459 204118511 2111 7711 1719459 015868611 2111 6511 ذوب و نورد زرفام

 0956 00145952 081171561 0721 8121 17294 17294111 0111 2011 شرکت ذوب بریس

 2151 00577857 6146722411 61111 85111 15744 6190861111 69111 75111 چادرملوشرکت معدنی وصنعتی 

 0258 02148152 0616240846 09992 27204 016845 0447166476 09552 26411 صبا فوالد زاگرس

 0450 008770 0479701914 02418 28424 014091 2217190571 22166 28172 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

 - - 1 1 661 000411 96764171 991 0178 صنایع تولیدی نورد گرم فلز

 151- 16717 46816088 484 2861 1761151 011128586 0194 2294 صنایع صدرا ذوب

 - - 1 1 0711 077764 88882111 511 1111 صنایع فوالد شهریار تبریز

 - - 1 1 20176 - 1 1 8906 صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

 0051 02601259 17118782 771 0254 002658 84267801 748 748 صنایع فوالد کوهپایه

 0258 00266557 0165807511 1461 01596 11818 209082992 2094 20506 صنایع فوالد هیربد زرندیه

 - - 1 1 8118 018151 270100172 2518 7524 صنایع نورد فوالد گلستان

 -# 21942050 621494951 9151 4111 - 1 1 1 صنایع هفت الماس

 0151 01889450 87167251 811 5111 18108 18108111 0111 4111 صنعت تجارت پردیس آذربایجان

 2959 00617851 075500951 0502 25424 1405656 041219991 0411 22411 غلتک سازان سپاهان

 - - 1 1 4411 - 1 1 5108 فوالد ارگ تبریز

 - 00827957 0085619551 01125 91151 - 1 1 1 ایرانیانفوالد البرز 

 0259 02180457 270018002 2244 4411 017561 008925111 0011 0651 فوالد امیر کبیر خزر
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 556 225582 0841772511 8211 01111 209598 747984951 9511 9511 فوالد امیرکبیر کاشان

 0059 00196851 0281422918 01812 66122 017245 752644716 7108 05808 فوالد آذربایجان

 -157 22867858 0281610551 5611 6511 291962 291962211 0111 0111 فوالد تاراز چهارمحال

 - - 1 1 0102 014862 21111554 286 111 فوالد جاوید بناب

 0952 02106258 020614704 0102 0102 016048 84168718 712 2421 فوالد خرمدشت تاکستان

 2051 02102950 05555149011 021511 261111 1121950 00508114111 006111 011111 فوالد خوزستان

 0258 00147451 816199212 6754 09211 015156 611916181 6611 09211 فوالد روهینا جنوب

 0151 00581557 281504211 2511 8411 16607 48918511 511 511 فوالد سپهر سبالن

 0154 00596251 2884179111 25111 11111 1669451 4604906511 47751 81111 فوالد سیرجان ایرانیان

 0057 00759855 042220552 0201 9294 015224 040200114 0942 0508 فوالد شاهرود

 0057 00807757 675176902 5721 06106 015891 295074618 2222 05501 فوالد عتیق آذر سهند

 - 22060456 664849111 9111 9111 - 1 1 1 فوالد غرب آسیا

 - 00655458 028201281 0011 1111 - 1 1 4411 فوالد کاوه اروند

 0855 00419059 9716479411 92514 85114 1601850 9152118974 40182 51141 فوالد کاوه جنوب کیش

 0757 00567851 961108021 9021 6911 1890555 214146511 9111 4511 فوالد کویر دامغان

 0959 06502052 51460788471 961001 589061 045794 52522665971 961411 964111 فوالد مبارکه اصفهان

 9254 09062157 8121401111 60111 211111 1140659 7118852111 71511 81111 فوالد هرمزگان جنوب

 758 01401850 271680111 2611 7148 16607 019294111 2111 6511 فوالدسازان کیوان یزد

 851 00521250 460261172 4114 05592 016651 641510594 6116 08206 قائم پروفیل رازی

 9150 00821550 071495922 0508 9011 11861 10151921 0102 0102 کیهان نورد مهام ایرانیان

 852 00568859 027257018 0011 2211 016811 011884618 0871 9011 گروه صنایع فوالد صبح پارسیان

 0455 00248157 904146111 2811 1911 1829456 18294611 0111 5111 گروه صنعتی پارس بوتیل یزد

 0150 00571554 617111414 6124 24141 015016 117561501 1410 24602 گروه ملی صنعتی فوالد ایران

گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر 

 شرق
7511 5211 520546011 011217 

06511 1111 0052768861 00644059 0650 

 - - 1 1 1 014112 4016181 41 221 گسترش فوالد فجر آذربایجان

 0459 01810855 0621277211 05111 27511 1459851 0971804511 04511 07511 مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

 0150 01641059 85019111 811 2811 1672952 074010811 0811 5911 مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

 2251 00681456 4171700711 42611 61111 1501950 2272164911 29111 74111 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

 - - 1 1 06601 15170 2000962 22 8702 مجتمع فوالد آتیه خاورمیانه

 -052 17412 48710111 511 2511 1855255 78842111 811 0711 مجتمع فوالد آذرآبادگان ارس

 - - 1 1 4902 - 1 1 1 مجتمع فوالد آریا ذوب

 0956 00619052 5715801904 41566 017564 012111 4857716012 47214 81178 مجتمع فوالد خراسان

 0258 011122 12994481 841 8841 1748650 065726911 0711 0711 مجتمع فوالد سامان یزد

 - - 1 1 1 1819955 216811511 9111 9111 مجتمع فوالد شمش نگین مشهد

 155 00616850 728249582 6226 09518 016848 665299101 6226 01252 مجتمع فوالد صنعت بناب

 0258 02114155 489901292 4126 21406 016446 589011614 5478 22881 مجتمع فوالد ظفر بناب

 151 05174956 0186256211 6811 8911 045966 580462111 4111 6111 گیالنمجتمع فوالد 

 0457 21189957 025111211 611 0911 082197 201977151 0051 2211 مجتمع فوالدی روی اندودکاوه

 0951 02106155 0297265496 01216 40811 015501 716076948 7546 25104 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق
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 552 002948 605442911 5478 22858 016775 595584184 5106 09806 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

 - 09650155 011218411 811 5511 - 1 1 9911 نورد و تولید قطعات فوالدی

 - - 1 1 092 011040 05420758 054 054 نیک صدرای توس

 - 094249 8861198 66 7742 - 1 1 1 نورد آریان فوالد

 - 05049155 215281551 0151 8111 - 1 1 1 فوالد کاویان

 - - 1 1 2611 - 1 1 1 پارمیدا پوالد ایساتیس

 0758 09608751 048870112592 0119096 2516556 005651 090591648911 0097901 0850804 جمع کل

 آلومینیوم

 تولید کننده

 دی آذر
نرخ رشد ارزش هر 

 تن
 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 -950 511926 010865211 211 9111 52578252 151552551 0825 2411 آلومینای ایران

 -254 515677 241016575 475 5211 50714758 0010281111 2911 7211 آلومینیوم المهدی

 -958 51700958 2494046111 4811 00021 52717057 4427412061 8411 06111 آلومینیوم ایران)ایرالکو(

 -951 51497056 5275727961 01461 04911 524641 0251057711 2411 00911 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

 - - 1 1 211 - 1 1 511 آریا کابل فدک

 - - 1 1 871 - 1 1 201 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

 - 596711 01794111 21 055 - 1 1 011 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان

 -958 51599850 8162661095 05155 94845 52500854 7897912401 04125 98601 جمع کل

 مس

 تولیدکننده

 دی آذر
نرخ رشد ارزش هر 

 تن
 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 - - 1 1 081 - 1 1 261 آریا کابل فدک

 - - 1 1 51 - 1 1 951 بابک مس ایرانیان

 - - 1 1 441 - 1 1 401 تبریز سیمکاتتولیدی سیم و کابل 

 - - 1 1 961 - 1 1 021 راشا مهر نیکان

 - - 1 1 921 - 1 1 921 شرکت صنایع مس شهید باهنر

 -0751 0124106 5227171511 5011 61111 0248948 29044977111 08541 75111 شرکت ملی صنایع مس ایران

 659 2162545 40251111 21 2761 0141671 045551291 75 2905 صنایع تولیدی دنیای مس کاشان

 - - 1 1 511 - 1 1 411 صنایع مس کاوه

 - - 1 1 271 - 1 1 291 فرآوری مس درخشان تخت گنبد

 - - 1 1 961 - 1 1 981 گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 458 2152417 82116261 41 2111 0157810 015781021 011 2121 گیل راد شمال

 - - 1 1 211 - 1 1 061 قم مس شکوه صنایع

 -0754 0196119 5951407661 5061 67441 0254104 29485707251 08705 82865 جمع کل

 روی
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.ماخذ: بورس کاالی ایران  

  

 تولیدکننده

 دی آذر
نرخ رشد ارزش هر 

 تن
 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 - - 1 1 911 674821 094164111 211 911 پارس اکسید شکوهیه پرنو

 - -    - 1 1 011 تعاونی تولیدی روی میعاد ثامن زنجان

 - - 1 1 711 - 1 1 711 توسعه صنایع روی خاورمیانه

 - -    - 1 1 061 تولیدی روی بندرعباس

 - - 1 1 81 - 1 1 0441 ذوب روی بافق

 - - 1 1 061 - 1 1 021 ذوب روی تال

 - - 1 1 0211 - 1 1 211 ذوب روی سدید زنجان

 - - 1 1 0011 - 1 1 951 روی پرور زنجان

 - -    - 1 1 41 سازند روی زنجان

 - - 1 1 0161 - 1 1 781 سپنتا روی

 - - 1 1 81 - 1 1 061 سهند روی زنجان

 - - 1 1 211 - 1 1 241 شرکت زرین روی

 - - 1 1 421 - 1 1 211 صانع روی زنجان

 - - 1 1 611 - 1 1 411 صنایع خالص سازان روی زنجان

 - - 1 1 061 - 1 1 81 صنایع شیمیایی زنجان بهپو

 - -    - 1 1 2111 فرآوری مواد معدنی ایران

 - - 1 1 511 - 1 1 0411 کالسیمین

 - - 1 1 41 - 1 1 021 کاوشگران روی زنجان

 - - 1 1 711 - 1 1 711 گسترش صنایع روی ایرانیان

 - -    - 1 1 061 مجتمع ذوب و احیا روی قشم

 - - 1 1 011 674821 26112811 41 511 ملی سرب و روی ایران

 - - 1 1 41 - 1 1 1 کاسپین روی زنجان

 - - 1 1 021 - 1 1 1 شمش روی میهن

 - - 1 1 411 - 1 1 1 روئین طالی زنجان

 - - 1 1 81 - 1 1 1 امین صنعت پویا

 - - 1 1 251 - 1 1 1 آذر شیمی رازی

 - - 1 1 211 - 1 1 1 تولیدی شمش روی کیمیا

 - - 1 1 8411 674821 060156811 241 01051 جمع کل
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:9پیوست   

 / درصد()ریال 91/01/0911تا  10/11/0911منتخب از روند تغییرات قیمت کاالهای صنعتی  -

متوسط  آذر واحد شرح

 رشد

متوسط  دی

 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 رشد

ان
غذ

کا
ع 

وا
 

 گرمی اندونزی 71کاغذ چاپ
 2436434 2438345 2453024 6212044 بند

1.1 4287343 4276226 4034588 4436848 
0.2 

 4.7 2.0 2.0 -2.4 5.5 -5.4 5.5 -1.2 تغییر%

برگی( با 511)بسته A4کاغذ 

 ارز نیمایی

 284238 286644 286844 639484 بسته
1.1 477896 477686 492677 495259 

2.4 
 2.9 2.4 2.2 2.3 5.4 5.5 -5.4 1.6 تغییر%

 یک برگ 41 مشق دفترچه

 چاپ رنگ

 44323 44424 44462 20504 جلد
1.8- 02423 02423 32570 32645 

23.9 
 2.0 48.6 2.2 2.3 5.0 -5.4 -4.4 1.0- تغییر%

 وارداتی روزنامه کاغذ
 424053 426835 428644 069558 کیلوگرم

1.1 245303 244028 243802 245875 
2.2 

 2.4 -2.3 -2.7 -2.5 5.2 -4.4 5.8 1.5 تغییر%

ان
یم

س
 

 0-925 تیپ خاکستری سیمان

 فله

 3588008 3563334 3534220 8131345 تن
1.0 3289229 3256578 3253540 3268880 

2.2- 
 2.5 -2.2 -2.8 -2.3 5.8 -5.3 5.2 6.6 تغییر%

 فله 2تیپ خاکستری سیمان
 3544453 4338503 3553334 2442253 تن

1.2 3247365 3253053 3243826 3254208 
2.2 

 2.3 -2.3 2.0 2.0 5.0 -5.2 5.6 2.9 تغییر%

 پاکتی 2تیپ خاکستری سیمان
 445048 445666 445544 203405 پاکت

1.8 000592 000220 000755 003863 
2.0 

 2.4 2.4 -2.3 2.9 -5.4 5.3 5.4 8.5 تغییر%

 0-925 تیپ خاکستری سیمان

 پاکتی

 443432 442554 443840 201454 پاکت
1.6 024390 020559 024333 026056 

2.3 
 2.9 2.7 -2.9 2.5 5.3- 5.4 4.0 8.5 تغییر%

 گرمی کیلو 51سفید سیمان
 246423 243026 243680 600451 پاکت

1.6 424680 428537 425528 424627 
2.2 

 0.0 -2.5 -2.8 -2.4 5.6 -4.2 4.3 6.2 تغییر%

 گرمی کیلو 41 کیسه سفید گچ
 424843 424822 423445 084312 پاکت

1.5 
243945 243646 244053 245234 

2.3 
 2.5 2.4 -2.0 2.5 5.5 -5.3 4.2 1.3 تغییر%

ت
آال

ن 
آه

 

 آهن ذوب06نمره تیرآهن

 اصفهان

 433484 435024 448406 084446 کیلوگرم
1.4- 

238334 239643 243229 243086 
2.4 

 2.2 0.5 2.8 3.2 4.5 4.3 -6.2 -8.9 تغییر%

 آهن ذوب08نمره تیرآهن

 اصفهان

 444352 440084 443003 024948 کیلوگرم
1.5- 

234494 238629 242023 242244 
2.6 

 2.6 2.9 0.3 5.0 4.8 4.6 -2.8 -2.3 تغییر%

 آهن ذوب04نمره تیرآهن

 C19:C20+اصفهان

 424343 433445 434244 064806 کیلوگرم
1.4- 

248668 247206 252028 247325 
2.2 

 2.3- 2.4 2.3 3.8 4.4 4.2 -6.4 -4.0 تغییر%

 ذوب سنگین 27 نمره تیرآهن

 آهن

 442034 443540 443536 204208 کیلوگرم
1.8- 

027558 023026 299500 278790 
3.4- 

 -5.7 -2.7 -0.6 -0.7 5.4 5.5 -4.2 1.9 تغییر%

 3.2 242263 242684 234684 207562 -1.6 444834 445844 444054 028843 کیلوگرم 02 نمره آجدار میلگرد
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متوسط  آذر واحد شرح

 رشد

متوسط  دی

 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 رشد
 -2.4 5.0 4.7 5.5 5.8 4.3 -2.8 -6.6 تغییر%

 04 نمره آجدار میلگرد
 443042 448364 440545 021101 کیلوگرم

1.0- 206533 230908 239655 239058 
3.0 

 -2.3 5.2 5.2 5.9 5.0 3.2 -2.4 -5.6 تغییر%

 مبارکه متر میلی 9 سیاه ورق
 434348 430450 430404 210109 کیلوگرم

1.5- 025420 027972 022962 020272 
2.2 

 2.5 2.9 2.8 3.7 4.2 5.5 -4.3 -2.2 تغییر%

 0*055سیم
 3446484 3453468 3444443 8141285 کالف

1.8 3025333 3082296 3078364 3327649 
2.2 

 2.6 2.5 2.8 3.0 5.2 -5.6 4.5 8.6 تغییر%

 0*255سیم
 2686233 2646480 2444634 6404623 کالف

1.5 4769220 4782472 4767529 4772645 
2.2 

 2.3 -2.2 2.2 3.9 5.4 -4.4 4.3 5.3 تغییر%

ک
تی

الس
 

 بارز پرایدی الستیک
 2605533 2088423 2280354 6861839 حلقه

2.8 5095200 5085420 5340862 5337562 
2.3 

 2.2- 2.3 -2.4 23.9 4.3 4.3 3.3 6.4 تغییر%

 بارز  پژویی الستیک
 0583486 2804434 2488248 6982940 حلقه

2.6 6325329 6095223 6426959 6399482 
2.4 

 2.3- 2.9 -2.3 04.0 2.6 4.2 4.4 0.2 تغییر%

 و کامیونی جینیو الستیک

 اتوبوسی

 42324424 40555555 42338530 26351398 حلقه
1.0 04952222 05222222 05222222 05222222 

2.2 
 2.2 2.2 2.0 2.2 -5.4 5.4 5.2 1.1 تغییر%

 اتوبوسی بارز الستیک

5/22*81*905 

 33623834 33044238 33644028 88581818 حلقه
1.0 33927034 36675357 39252804 39875220 

5.5 
 2.6 6.8 7.0 2.7 5.2 -5.3 5.3 0.8 تغییر%

 پیروزی02*1124 الستیک

 (پارس)کامیونی

 30340883 30323434 30334543 85881021 حلقه
1.1 35286078 38807206 42623225 42392745 

5.8 
 2.9 8.6 8.6 -2.8 -5.4 -5.4 5.4 0.1 تغییر%

 نود ال/ سمندی بارز الستیک

085/85/05 

 0306304 0435384 0543826 5144254 حلقه
0.4 6483827 6492900 6604387 6635662 

2.7 
 2.0 0.2 2.3 02.9 2.2 4.4 5.4 2.5 تغییر%

ور
وت

ن م
وغ

ر
 

 موتور روغن

 چهار01w50sjایرانول00111
 لیتری

 344848 343283 345404 333651 گالن 
1.4 

909302 909328 935569 935060 
2.0 

 2.2 2.8 2.2 2.9 -5.4 5.3 4.0 5.0 تغییر%

 بهران موتور روغن

 لیتری چهار21w50sjپیشتاز

 345404 382548 363643 488564 گالن 
0.8 2229570 2228383 2209572 2234772 

2.7 
 2.5 2.0 2.7 4.2 -4.2 4.0 3.3 5.5 تغییر%

 پایا پارس موتور روغن

21w50sjفلزی لیتری چهار 

 365380 366846 304446 429509  گالن
0.2 996428 996687 2226894 2203328 

2.9 
 2.6 0.2 2.2 3.8 -5.6 4.5 3.4 4.3 تغییر%

 اسپیدی پاور موتور روغن

21w50sjفلزی لیتری چهار 

 308264 368485 306203 406486 گالن 
0.4 998725 999084 2202282 2229074 

2.8 
 -2.0 0.0 2.2 4.2 -4 4.4 2.0 6.2 تغییر%

ی
شت

دا
به

م 
واز

ل
 

 برگ211 کاغذی دستمال

 چشمک معمولی

 65606 65354 65824 41084 بسته
1.8 62868 65425 82922 80975 

6.3 
 0.9 7.4 8.6 2.0 -5.2 5.4 4.4 -1.9 تغییر%

 برگ911 کاغذی دستمال

 چشمک معمولی

 33444 33234 33043 42805 بسته
1.8 93549 99878 228290 222308 

5.8 
 3.2 8.3 6.8 2.4 -5.4 -5.4 4.2 -1.3 تغییر%
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متوسط  آذر واحد شرح

 رشد

متوسط  دی

 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 رشد

 گرمی091 گلنار صابون
 30833 30453 30382 84060 عدد

-1.2 35986 39882 45754 46562 
9.2 

 2.5 25.3 22.5 2.0 5.0 -5.8 -5.2 1.1 تغییر%

 9751 پریل ظرفشویی مایع

 گرمی

 200236 202308 206660 655342 بسته
1.1 454748 524372 622302 628329 

22.8 
 0.8 26.9 23.2 -2.2 5.4 -5.2 5.4 1.2 تغییر%

 لیتری 0 پریل ظرفشویی مایع

 لیمو 011

 433324 433545 433024 088565 بسته
1.0- 233527 249608 286555 272028 

22.8 
 0.6 27.2 20.2 2.2 5.4 -5.2 5.5 1.8 تغییر%

 S طرحAVE دستشویی مایع

 گرمی511و

 435046 435335 434523 081249 بسته
1.0 232308 244037 268422 284247 

9.9 
 4.2 26.2 9.7 2.6 5.4 -5.0 5.6 1.9 تغییر%

 ماشینی پرسیل  پودر

 گرمی511- 961لوندر

 88634 88200 88405 33526 بسته
1.1 77735 98500 223089 225380 

9.2 
 2.7 26.0 9.7 2.0 5.4 -5.3 5.3 -1.2 تغییر%

 961لوندر دستی پرسیل  پودر

 گرمی511-

 62664 62620 62604 46909 بسته
1.1 64620 80002 74880 76332 

22.2 
 2.7 28.4 22.7 -2.2 5.5 5.5 -5.4 1.1 تغییر%

ل
ی

نگ
خا

م 
واز

 

ایکس   LEDاینچ 55  تلویزیون

 XTU (2) 725ویژن مدل 

 455845448 455853535 455204445 011566402 دستگاه
1.0 222038942 222540769 222374682 220292697 

2.3 
 2.7 -2.0 2.3 2.4 5.5 5.2 -5.4 1.3 تغییر%

ایکس   LEDاینچ 49  تلویزیون

 XK (2) 751ویژن مدل 

 04564384 05683643 04583426 50154248 دستگاه
1.1 52226897 52459222 52694450 52927772 

2.5 
 2.4 2.5 2.8 2.2 5.4 -5.8 5.4 1.4 تغییر%

 مدل الکترواستیل یخچال
ESR24 

 48634224 48843440 48603064 94950620 دستگاه
1.6- 87770239 89700322 72682723 72683509 

2.7 
 2.2 2.2 2.0 2.0 -5.4 5.4 -4.2 2.1 تغییر%

 الکترواستیل فریزر یخچال

 ESR24مدل

 400445683 400468553 400344436 054232949 دستگاه
1.0- 256247944 258757663 257593722 258976796 

2.4 
 -2.4 2.5 2.2 3.8 5.5 5.3 -5.6 1.4 تغییر%

 کیلویی7 آبسال لباسشویی

 سفید

 44444484 44644462 44844506 90441093 دستگاه
1.0- 82830689 80045596 80409723 80525970 

2.4 
 2.2 2.3 2.8 -2.2 5.4 -5.2 -5.4 1.6 تغییر%

اسنوا  کیلوئی 6 لباسشویی

 S – 26- SWD(2)مدل 

 64456440 66342084 64532446 49016045 دستگاه
1.1 67420536 68775892 67204098 67227703 

2.0- 
 -152 154 -158 2.9 5.4 -5.4 5.5 -1.0 تغییر%

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.-

 


