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  آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات

 انآبآخر صنعتی و معدنی در جهان منتهی به هفته 

 
 9.4در سه ماهه سوم سال جاری میالدی، اقتصاد چین رشد 

درصدی را تجربه نمود؛ این در حالی است که افزایش موارد ابتال 

تار  و به کرونا در اروپا و آمریکا، دورنمای صادرات این کشور را تیره

کرده است. عمده دلیل افزایش رشد اقتصادی چین ناشی از 

گذاری و تولید صنعتی های مالی دولت در حوزه سرمایهحمایت

گذاری ثابت از ابتدای سال درصدی سرمایه 8.1بوده است که رشد 

درصدی خرده 9.4جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 

درصدی  1..8وص رشد الخصکننده علیفروشی در بخش مصرف

عالوه بر . 8تقاضا در بخش فروش خودرو را به همراه داشته است

رشد تولید ناخالص داخلی چین، تراز تجاری این کشور نیز بواسطه 

میلیارد دالر( در  42.درصدی ارزش صادرات )معادل  88.9رشد 

ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش میزان واردات 

میلیارد دالر(، مثبت بوده است. مازاد  824)معادل در ماه قبل 

تجاری چین ناشی از افزایش صادرات کاالهای بهداشتی و تجهیزات 

الکترونیکی در نتیجه افزایش دورکاری در سایر کشورهای جهان 

گیری دوباره بحران کرونا و شود با اوجبینی میبوده است و پیش

یجتا صادرات چین، کاهش وضع مجدد قرنطینه، تقاضای اروپا و نت

 . .یابد

ترین اقتصاد آسیا و بزرگ–از دیگر رخدادهای مهم در کشور چین 

آن در افزایش همکاری چین و آسه -دومین اقتصاد بزرگ جهان

 4.24بخش اقتصاد دیجیتال و حجم تجارت دوجانبه به میزان 

و  4درصد تجارت خارجی کشور چین 89.1تریلیون یوان معادل 

پیشی گرفتن شرکت شیائومی چین از آیفون اپل و رسیدن به رتبه 

بوده است. در بخش  9ترین سازنده گوشی موبایل در دنیاسوم بزرگ

هایی در حوزه معافیت مالیاتی و معدن نیز دولت با ارائه مشوق

المللی گذاران خارجی به بورس بینعوارض گمرکی، ورود سرمایه

 گذاریفزایش سلطه این کشور در قیمتانرژی شانگهای را جهت ا

                                                           
1https://uk.reuters.com/article/uk-china-economy-activity/chinas-

factory-output-beats-forecasts-as-asia-shakes-off-covid-slump-
idUKKBN27W0AP 
2 https://www.rt.com/business/505963-china-exports-imports-

growth/ 
3 http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/13/c_139514351.htm 
4 https://www.rt.com/business/505034-xiaomi-beats-apple-

smartphones/ 
5 https://www.rt.com/business/506818-china-copper-price-

benchmark/ 

فلزات خصوصا مس را آزاد کرده است. در حال حاضر بیش از نیمی 

از مصرف مس جهان توسط این کشور انجام شده و با خروج چین 

، واردات مس این کشور تا دو میلیون تن در 84-از بحران کووید

 .  1سه ماهه سوم سال جاری میالدی افزایش یافته است

درصدی  3.4درصدی تولید کره جنوبی همراه با کاهش  8.8کاهش 

عرضه داخلی این کشور )مشتمل بر تولیدات داخلی و محصوالت 

ای درصدی عرضه داخلی مواد اولیه و واسطه ...وارداتی( و کاهش 

ی های صنعتدر سه ماهه سوم سال جاری در نتیجه تضعیف فعالیت

و رشد تولید صنعتی  1در این کشور به علت شیوع ویروس کرونا

هندوستان )افزایش شاخص مدیران خرید در بخش تولید تا 

از دیگر تحوالت کالن صنعتی در کشورهای آسیایی بوده  2(11.4

 است.

توافق فولکس واگن با دولت یونان جهت ساخت وسایل نقلیه 

و افزایش درآمد شرکت جنرال  1عمومی در یکی از جزایر این کشور

و  4میلیارد دالر طی سه ماهه سوم سال جاری 9موتورز به بیش از 

در این درصدی فروش وسایل نقلیه در ژاپن  48.1همچنین رشد 

ترین وقایع صنعت از مهم 83ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل

 خودرو طی ماه گذشته میالدی بوده است.

ناوری به ف -تولیدکننده تیرآهن و مقاطع–کارخانه سالزگیتر آلمان 

ته های قوس الکتریکی دست یافتولید نورد اسلب بر پایه کورهبرای 

-درصد کمتر از تولیدات مرسوم دی اکسید کربن تولید می 21که 

کند. این محصول فوالدی دوستدار طبیعت در تمامی مصارف 

 .88معمول نظیر خودروسازی، ساخت و ساز و... کاربرد دارند

     

  کاربردهای زنجیره بلوکی(Block Chain)  در

 و بخش صنعت و معدن تجارت الکترونیکی

ی مختلف کارها و کسب میان رقابت و فناورانه هاینوآوری تداوم

 به کار و کسب خدمات و محصوالت از ایهگستر ارایه زمینه

ت که اس ساخته فراهم الکترونیکی هایکانال طریق از را مشتریان

گیری شیوع ویروس کرونا در جهان اهمیت این موضوع بیش با اوج

6 http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/06/c_139495786.htm 
7 https://www.rt.com/business/505329-india-factory-growth-

decade-high/ 
8 https://www.reuters.com/article/idUSL8N2HQ2CE 
9 http://www.xinhuanet.com/english/northamerica/2020-

11/06/c_139494301.htm 
10 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-02/japan-s-

car-sales-hit-top-gear-as-recovery-picks-up-speed 
11 http://www.madannews.com/Fa/News/608433 
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 و تربس بلوکی زنجیرهدر چند سال اخیر،  از پیش مشخص گردید.

فراهم آورده  الکترونیکی کارهای و کسب را برای جدیدی مفهوم

 در نو طرحی خلق و جدید رقابتی مزیت کسب ،آن هدف و

ا در ابتد کیبلو زنجیرهفناوری . است موجود کار و کسب هایمدل

 تقالان و ارزها رمز از فراتر بسیار اما شد معرفی کوین بیت ظهور با

و فرآیندهای تولید و  هاهزینه کاهش به  فناوری این است؛ پول

 اهشک و امنیت افزایش ،انمشتری اطالعات ردیابیتجارت از طریق 

. دکنمی کمک شفافیت افزایش همچنین و رداریکالهب و تقلب

 و سبک ایجاد سبب بلوکی زنجیرهقابلیت تمرکززدایی فناوری 

 صورتی در. شودمی ترامن و ترمنعطف صورتبه عملیات و کارها

 به موفق خود محصوالت و خدمات ارائه در مختلف هایشرکت که

 پیدا افزایش بلوکی زنجیره به اعتماد شوند، فناوری این از استفاده

 این از استفاده برای هادرخواستبا توجه به افزایش . کندمی

فناوری شرایط فعلی  این ، تکامل و توسعه آنفناوری و به موازات 

فاده از این فناوری است جهان و درگیری کشورها با پاندمی کرونا،

تواند کمک شایانی به توسعه کسب و کارهای کشور در کشور می

 کارهای و کسب هایچالش و هاریسک نموده و بسیاری از

رو، در این بخش . از این8بخشد بهبود و نموده فعمرت را الکترونیکی

تالش شده است تا ضمن بررسی کاربردهای فناوری زنجیره 

های بکارگیری آن در توسعه کسب و کارهای بلوکی، مزایا و چالش

 الکترونیکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

  

 کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی 

گیری کاربرد اینترنت در جهان و دو دهه گذشته، با اوجدر طول 

کنندگان به تناسب آن و افزایش خریدهای تغییر رفتار مصرف

؛ است همراه بوده یبنیادین تحوالت با فروشیخردهآنالین، 

گر در پژوهش– eMarketer شرکت برآوردهای بطوریکه براساس

 انجام آنالین صورتبه یفروشخرده از درصد 83 حدود -بازار حوزه

های با اجرای طرح 3.8. سال در رقم این رودمی انتظار و شده

 81 ازبه بیش  84-گذاری اجتماعی ناشی از بحران کوویدفاصله

افزایش یابد. به موازات توسعه فروش الکترونیکی،  درصد

 سبک نوین هایمدل گیریشکل موجب نیز توزیع سازیدیجیتال

                                                           
1 Federica Mus, (2018). “Blockchain Implementation in 

Supply Chain Management. Case study on an E-Commerce 

Food Retailer”, POLITECNICO DI TORINO, Corso di 

Laurea in Ingegneria della Produzione Industriale 

edell’Innovazione Tecnologica, pp,8-9. 
2 eMarketer (2017). “Worldwide Retail and Ecommerce 

Sales: eMarketer’s Estimates for 2016–2021”, eMarketer 

 مازونآ مانند الکترونیکی تجارت نیرومند هایرمپلتف ظهور و کار و

 . .است شده  بابا علی و

 جارتت فعلی اندازچشم بر شیوه چندین به بلوکی زنجیره فناوری

 است:  تاثیرگذار الکترونیکی

 ترعسری و ترایمن هایحلراه ارائه قابلیتاز  بلوکی زنجیره 

 و مشتریان شمار افزایش به و برخوردار بوده مشتریان به

زیرا  ؛کندمی کمک الکترونیکی تجارت فروش ارتقای

 اقدف الکترونیکی تجارت سنتی هایپلتفرمبسیاری از 

 بر بتنیم الکترونیکی تجارت سیستم یک. هستند شفافیت

 هایتراکنش سوابقسریع  ردیابیامکان  بلوکی، زنجیره

 خواهند قادر هوشمند قراردادهای وفراهم آورده  را قبلی

 تسهیل هاپرداخت خودکار انتقال با را هاتراکنش تا بود

با  یبلوک زنجیره تغییرناپذیر ماهیتعالوه بر آن، . نمایند

 رفتارهای و جعلی کاالهای ردیابی تسهیل فرآیند

وجود . دکنمی کمک تقلب از جلوگیری به کارانهفریب

 رایب فناوری این پتانسیل و بلوکی زنجیره یت درشفاف

 تشرک تا است دهش موجب جعلی کاالهای و تقلب با مبارزه

 -الکترونیکی تجارت عرصه هایغول از یکی- «بابا علی»

  .4دهد انجام بلوکی زنجیره در ایگسترده گذاریسرمایه

 ونبد همتا به همتا بازار سازیاجرایی امکان بلوکی زنجیره 

ا ب. دسازرا فراهم می عملیاتی مرکزی بازیگر یک به نیاز

 امکان بلوکی زنجیره ،جدید بازیگرانتوجه به ظهور 

 به یازن بدون فروشندگان به مشتریان مستقیم دسترسی

د. کنرا فراهم می آمازون مانند متمرکز پلتفرم یک از عبور

 از استفاده برای یا کاالها ثبت و درج برای ایهزینه هیچ

 امهنگ هوشمند قرارداد. ندارد وجود بلوکی زنجیره پلتفرم

 اینکه از بعد را هاآن و نموده حبس را وجوه پرداخت، انجام

 هزنجیر. سازدمی آزاد نماید، تائید و دریافت را کاال خریدار

رآیند ف تسهیل و شفافیت و اعتماد امنیت، افزایش با بلوکی

 رونق موجب ،فرامرزی هایپرداختها از جمله پرداخت

 دموجو کار و کسب هایمدل بر و دهش الکترونیکی تجارت

 .تاثیرگذار بوده است

Report. Retrieved from 

https://www.emarketer.com/Report/WorldwideRetail-

Ecommerce-Sales-eMarketers-Estimates-

20162021/2002090. 
3 Ganne, Emmanuelle, (2018). “Can Blockchain 

revolutionize international trade?”, World Trade 

Organization, p55-56-67-81. 
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  .سوابق  -8فناوری زنجیره بلوکی سه سطح کاربرد دارد

اجرای  -4های دیجیتال و مبادله دارایی -.دیجیتال قوی، 

قراردادهای هوشمند. زنجیره بلوکی از طریق سوابق امن، 

ای ابقهسقابل حسابرسی و غیرقابل تغییر، امکان کنترل بی

دهد. این امکان نه تنها در معامالت، بلکه را میاز اطالعات 

های فیزیکی میسر است. در نمودهای دیجیتالی دارایی

های جدید ایجاد کرده و توانند داراییدوم، کاربران می

ها، ها را در زمان واقعی بدون نیاز به بانکمالکیت آن

های پرداخت انتقال دهند. بورسهای اوراق بهادار و یا سامانه

وم، قراردادهای خودگران، فرآیندهای طوالنی و ناکارآمد س

کند به طوری که شرایط کسب و کار را ساده و خودکار می

شود و شبکه مشترک به و ضوابط در کد قرارداد ثبت می

کند و بر انطباق نظارت صورت خودکار قرارداد را اجرا می

ها، مستقیما بدون نیاز به یک کند. همچنین خروجیمی

 .8شودص ثالث تایید میشخ

 ها و کاربردهای فناوری زنجیره بلوکیمزیت -9شکل 

 

 خودکارسازی احتمال و بلوکی زنجیره درونی هایویژگی

 این تا شده است موجب هوشمند قراردادهای طریق از هاتراکنش

 هاهزینه کاهش منظوربه هاشرکت برای جذاب ابزاری به اوریفن

 هب بلوکی زنجیره. گردد مبدل فرآیندها کارآمدسازی و تسهیل و

 را نقشی همان تواندمی اتوماسیون برای خویش هایقابلیت دلیل

 ولیدت عرصه در هاروبات که ایفا کند الکترونیکی تجارت بخش در

 .ندکنمی ایفا

 

 

                                                           
های تحولی فناوری زنجیره فرصت»(. 8444های مجلس )مرکز پژوهش1 

های عملیاتی و سیاستی بلوکی در بخش معدن و صنایع معدنی )چالش

 «.توسعه آن در ایران(

 کاربردهای زنجیره بلوکی در بخش صنعت و معدن 

عالوه بر استفاده در نظام بانکی، ارز دیجیتال فناوری زنجیره بلوکی 

گیری، یا رمزپایه، خدمات بهداشتی، امالک، انتخابات و رای

قراردادهای هوشمند، در زنجیره تامین کاالیی نیز قابل استفاده 

های اقتصادی در متحول کردن بنگاهبوده و همین کاربرد موجب 

های در حوزه فناوری این بکارگیریاست. شده صنایع مختلف 

 هایهزینه کاهش و وریبهره افزایش موجب صنعتی و معدنی

 و حذف سریع نوین کارهای و کسبزمینه خلق  و شده تولید

رو، از این .کندفراهم می را موجود وکارهای کسب از بسیاری
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 ، معدنیصنعتی صاحبان واحدهای و گذارانسیاست ضروی است

 بلوکی، زنجیره مانند هاییفناوری بهکوچک و بزرگ  خدماتی و

 .دهند راهبردی اهمیت

 
 زنجیره تامین سنتی

 

 
 زنجیره تامین مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی

 زنجیره بلوکی بهبود زنجیره تامین با استفاده از فناوری -2شکل 
 (.8441های بازرگانی )مطالعات و پژوهش ماخذ: موسسه

 

 مطرح شده در بخش شیوه به بلوکی زنجیره فناوری در شفافیت

 در دلیل همین به دهد.کاهش می شدت به را فساد امکان قبل،

 به نیاز( هاگواهی تا قراردادها از اعم) سوابق و مدارک که مواردی

 جاآن از. دارد ایویژه کاربری فناوری این دارند تغییر عدم و ثبت

 و کندمی حذف را مرکزی قدرت و هاواسطه فناوری این که

 فرصت کنند،می نگهداری و تأیید ثبت، را اطالعات کاربران،

 هانوآوری این. شودمی فراهم وکار کسب در زیادی هاینوآوری

 و جمعی پردازش توان بر اتکا و هاواسطه حذف بر مبتنی همگی

 ستادهای و مرکزی سرور چون ثابتی هایهزینه به نیاز بدون

با توجه به این توضیحات، مبرهن  .شوندمی ایجاد کننده، کنترل

 هب دتوانمی معدن و صنعت حوزه در بلوکی زنجیره فناوریاست 

و  رصد قراردادها، مدیریت مقررات، با انطباق یندفرآ سازیِساده

در طول زنجیره تولید ای مواد اولیه و واسطهتوزیع پیگیری 

ای یا معامله شده های یارانهتوزیع شده با قیمتخصوصا در مواد 

                                                           
1 Józefowicz, Maciej (2020). “Top 5 blockchain benefits that 

will transform your industry”, from 

 رهزنجی مدیریتو نتیجتا بهبود عملکرد  در بورس کاالی ایران

 ایارتق ،صنایع پیشران و کاالهای اساسی مورد نیاز خانوار مینتا

ای عالوه برآن، مزایکمک نماید.  دیجیتال تولید و سایبری امنیت

ناوری زنجیره بلوکی موجب بهبود شفافیت، اعتمادپذیری و ف

با توجه به توضیحات برشمرده، پنج شود. امنیت در صنایع می

مزیت اصلی زنجیره بلوکی که به ارتقای عملکرد بخش صنعت 

 :8کند عبارتند ازکمک می

 افزایش کارایی -8

ها در ماهیت غیرمتمرکز زنجیره بلوکی موجب حذف واسطه

با ارز دیجیتال،  P2Pهای پرداخت شده و تراکنش فرآیندهای

 کند.های صنعتی را تسهیل میانجام معامالت در طول زنجیره

 دسترسی سریع به نقدینگی -.

به کمک فناوری زنجیره بلوکی، معامالت در چند دقیقه یا چند 

ان جویی در زمپذیرد و در نتیجه، صرفهثانیه و به سرعت انجام می

های درگیر در قرارداد رخ خواهد داد. این و هزینه همه طرف

تر تولیدکنندگان به نقدینگی و موضوع موجب دسترسی سریع

 کاهش مشکالت دسترسی به سرمایه در گردش خواهد شد.

 امنیت باالتر -4

امنیت زنجیره بلوکی در نگهداری سوابق هر معامله به مراتب 

معامله  ها است. زیرا در این فناوری، هربیشتر از سایر سیستم

جدید رمزگذاری شده و به معامله قبلی مرتبط است. این ماهیت 

د شود تا اطالعات جعلی و تهدیتغییرناپذیر و فسادناپذیر موجب می

 هکرها در امان بماند.

 کاهش بوروکراسی و کاغذبازی -9

بوروکراسی و کاغذبازی در فرآیندهای سنتی باال بوده و این 

شود. معامالت و فرآیند تولید میبر شدن موضوع موجب زمان

عالوه بر آن، در فرآیندهای سنتی احتمال وقوع خطای انسانی 

-باالست؛ در حالیکه کاربرد فناوری زنجیره بلوکی موجب ساده

 تر و با کاراییسازی و خودکارسازی فرآیندها شده و معامالت سریع

  شوند. بیشتری انجام می

 هاکاهش هزینه -1

سریع فرآیندها با استفاده از فناوری زنجیره ها و تحذف واسطه

بلوکی، موجب افزایش اعتماد بازیگران در زنجیره تامین و تولید 

گری به کاهش هزینه های واسطهشده و عالوه بر آن، کاهش هزینه

 تمام شده تولید خواهد انجامید.

https://billongroup.com/en/top-5-blockchain-benefits-that-

will-transform-your-industry-2/ 
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انجمن  243از  Capgemini Explorationمطالعات موسسه 

دهد سه دلیل اصلی ن نشان میصنعتی در سراسر جها

تولیدکنندگان برای استفاده از فناوری زنجیره بلوکی کاهش هزینه 

درصد( و ساده  18درصد(، قابلیت شناسایی و ردیابی بیشتر ) 14)

درصد( است. عالوه بر  24بودن فرآیندها در طول زنجیره تامین )

یجاد درصد(، ا 13درصد(، کاهش مخاطرات ) 12آن، درآمد باالتر )

درصد( و افزایش تعداد مشتریان  99های شغلی جدید )فرصت

ای هدرصد( از دیگر دالیل باال بودن جذابیت و تمایل بنگاه 41)

 .8تولیدی در بکارگیری از این فناوری است

 

  2زنجیره بلوکی در صنعت خودروفناوری کاربردهای 

ردیابی و  برایدر صنعت خودرو از فناوری زنجیره بلوکی 

زنجیره تامین  استفاده  سازیشناسایی قطعات خودرو تا ساده

جاد های زنجیره بلوکی، ای. با توجه به اینکه یکی از ویژگیشودمی

ها است، از یک پایگاه داده غیرمتمرکز برای ضبط و ذخیره داده

نام وسیله نقلیه، سوابق بیمه اتومبیل، این ویژگی برای ثبت

ش ایمنی و های ثبت هویت در راستای افزایهدادسازی ذخیره

 ود. شتسهیل فرآیند تولید در طول زنجیره تامین استفاده می

 تسهیل فرآیند تعمیر و نگهداری و زنجیره تامین -

ردیابی تاریخچه فروش و تعمیر و نگهداری خودرو فرآیندی 

بر است؛ اما با کمک فناوری زنجیره بلوکی، اطالعات مربوط زمان

بیمه شخص ثالث، بیمه سرقت، دفعات خرید و فروش خودرو به 

شود. عالوه بر آن، شفافیت ناشی از این و ... ذخیره و نگهداری می

های مربوط به فروشندگان، فناوری، اطالعات دقیقی از داده

تولیدکنندگان قطعات، تعمیرات انجام شده بر خودرو و دارندگان 

دهد. شایان ین زنجیره قرار میخودرو را در اختیار کل بازیگران ا

ذکر است که شرکت رنوی فرانسه از این فناوری برای ثبت سوابق 

 کند.تعمیر و نگهدای و مالکیت خودرو استفاده می

 تقلبی شناسایی و ردیابی قطعات -

یکی از مشکالت اساسی خودروسازان، نفوذ قطعات جعلی در بازار 

، به هادر تعمیرگاه خودرو است. استفاده از قطعات یدکی تقلبی

اعتبار خودروسازان خدشه وارد کرده و نارضایتی مشتریان و 

فناوری کاهش ارزش برند خودروسازان را به دنبال خواهد داشت. 

زنجیره بلوکی با ایجاد شفافیت در زنجیره تامین، قطعات تحویل 

                                                           
1https://www.blockchainappsdeveloper.com/blog/how

-blockchain-benefits-manufacturing-industry 
2 https://mobile-dealer.com/blog/benefits-of-blockchain/ 

 کند. داده شده از سوی سازنده اصلی را مشخص می

زنجیره بلوکی، ایجاد و ضبط یک کد با یک سیستم مبتنی بر 

های منحصربفرد برای هر قطعهء خودرو از لحظه تولید آن، داده

 مربوط به قطعات تعویض شده را در اختیار خریدار و نمایندگی

پس از فروش قرار داده و شناسایی قطعات یدکی تقلبی را تسهیل 

 شود. نموده و منجربه افزایش ایمنی خودرو می

 هک شدن در خودروهای خودرانکاهش خطر  -

فناوری زنجیره بلوکی در زنجیره توزیع، خطرات حمالت سایبری 

دهد. در و هکری خودروهای هوشمند را تا حد زیادی کاهش می

این حالت، بجای آنکه همه خودروهای هوشمند به سرور متمرکز 

های زنجیره بلوکی میان همه بازیگران شبکه متصل شوند، داده

 شود. توزیع می

از دیگر کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی، ایجاد یک سیستم 

هویت دیجیتال است که در آن امکان ثبت و ذخیره مشخصات 

-دارندگان موقت خودرو )برای خودروهای اشتراکی( فراهم می

  شود. 

 
 در صنعت خودرو فناوری زنجیره بلوکی مزایای -9شکل 

 

  9صنایع غذاییکاربردهای فناوری زنجیره بلوکی در 

فناوری زنجیره بلوکی چند مزایای متعددی در صنعت غذای 

 ها عبارتند از:ترین آنکشورها دارد که برخی از مهم

 بهبود مدیریت زنجیره تامین -

تولیدکنندگان با در اختیار داشتن اطالعات کامل و دقیق از 

 بازیگران زنجیره تامین مواد غذایی، از ورود مواد غذایی آلوده به

زنجیره جلوگیری کرده و اطمینان بیشتری نسبت به ایمنی 

ها خواهند داشت. استفاده از محصوالت غذایی و فسادناپذیری آن

گذاری روی محصوالت، دسترسی به این بارکدها و برچسب

 آورد. اطالعات را برای مشتریان نیز فراهم می

3https://www.sourcetrace.com/blog/blockchain-technology-

food-industry/ 
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 در صنایع غذایی فناوری زنجیره بلوکی مزایای -4شکل 

 ف دالالن بخش کشاورزیحذ -

گران میان بخش کشاورزی و با فناوری زنجیره بلوکی، واسطه

تولیدکنندگان مواد غذایی حذف شده و با این فناوری، ردیابی 

موجودی کاال و فرآیند حمل و نقل مواد اولیه از مزارع تا محل 

 پذیر خوهد شد. کارخانه امکان

 اطمینان نسبت به سالمت مواد غذایی -

کمک  کنندگانفناوری زنجیره بلوکی به تولیدکنندگان و مصرف

کند تا زمان دقیق معامالت انجام شده در طول زنجیره تامین می

را رصد نموده و از سالمت و تازگی مواد غذایی اطمینان حاصل 

 کنند.

 
برداران از مزایای بالکچین در زنجیره تامین صنایع بهره -4شکل 

 غذایی

 

 روی توسعه کاربرد فناوری زنجیره اشکاالت پیش

 بلوکی در بخش صنعت ومعدن
های اقتصادی کشور از استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در بخش

جمله بخش صنعت و معدن موجب افزایش امنیت، سرعت و 

ها، ها، ردیابی محصول، حذف واسطهشفافیت، کاهش هزینه

اطات ری ارتبگیهای سریع، کمک به توسعه پایدار و شکلتراکنش

ها، موثر در زنجیره تامین خواهد شد. به موازات این فرصت

مشکالت قانونی، نبود فرهنگ سازمانی، نگرانی نسبت به بازگشت 

 ها با رقبا، نبودگذاری دادهسرمایه، حساسیت نسبت به اشتراک

ت یهای داخلی، بدبینی نسبت به آینده فناوری و اولوتوانمندی

ها موجب شده است تا کاربرد ه راهبردی بنگاهآن در برنام ننداشت

این  ترینرو باشد. برخی از مهماین فناوری در کشور با موانعی روبه

سازی در بخش صنعت و معدن ها با تمرکز بر اجراییچالش

 عبارتند از:

ناشناخته بودن فناوری زنجیره بلوکی در بخش صنعت و  -

 معدن

زارها و افها نو نظیر نرمفناوریفناوری زنجیره بلوکی مانند سایر 

 های هوشمند صنعتی، رباتیک و اینترنت اشیا در بخشبرنامه

های کوچک و صنعت و معدن کشور که عمدتا شامل بنگاه

 باشد.های قدیمی است، ناشناخته میمتوسط مجهز به فناوری

ای از حاکمیت فرهنگ فناوری هراسی میان بخش عمده -

 های تولیدی بنگاه

شدن های نو و نهادینهکاری در برابر پذیرش فناوریافظهمح

جویی و ایستایی نسبت به تغییر طلبی، رانتفرهنگ عافیت

های صنعتی و معدنی کشور موجب فناوری و نوآوری در بخش

شده است تا بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در این بخش به 

 کُندی انجام پذیرد.

 وری زنجیره بلوکیهای توسعه فنافقدان زیرساخت -

های الزم برای توسعه این فناوری در بخش صنعت و زیرساخت

-معدن کشور مهیا نبوده و این بخش از لحاظ تجهیزات سخت

 المللی فاصلههای بینافزاری الکترونیک و حسگرها از شرکت

معناداری دارد. عالوه بر آن، در بخش نیروی انسانی نیز دانش 

 کافی برای جذب این فناوری و توسعه آن ضعیف است. 

 وجود خالهای قانونی -

وجود پیچیدگی و ابهام در این فناوری، تعدد نهادهای مختلف و 

ذاری گگیری، سرعت پایین فرآیندهای قانونمتعارض در تصمیم

د های جدیگذاری و در اولویت نبودن استفاده از فناوریو سیاست

موجب شده است تا کسب و کارهایی که از این فناوری بهره 

 جویند عمال در خال قانونی فعالیت نمایند. می

 م استزنجیره بلوکی الز فناوری کارگیریبه برای اینکه به توجه با

 نمایش دیجیتال صورتبه هاآن مالکیت و فیزیکی هایدارایی

 استانداردهای تدوین برای هاسازمان میان توافقایجاد  ،ه شودداد
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 ضروری آن نظارتی و قانونی چارچوب تهیه همچنین و امر این

 شده مصوبدر کشور  قوانینی ارزها رمز خصوص در است. اگر چه

 رتتجا در بلوکی زنجیره کاربردهای توسعه رابطه با دراست اما 

 مورد و شفاف متقن، قوانینی ،کارها و کسب سایر و الکترونیکی

 جهت ایران حقوقی نظام در موجود قوانین و نشده تدوین نیاز

 و هوشمند هایادقرارد مکانیسم بلوکی، زنجیره پذیرش

 فناوری از کفایت الزم برخوردار نیستند. این کاربردهای

برای در حوزه اقتصادی و امنیتی ایجاد پیامدهای منفی  -

 9کشور

استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در کنار مزایای خود با حذف 

تالل در نظام پولی کشور خهای اقتصادی موجب اتدریجی واسطه

شده و ریسک اقتصادی آحاد مردم را به دنبال خواهد داشت. 

ایجاد و گسترش اقتصادی غیررسمی و مخاطرات ناشی از آن 

های مالی گروهنظیر امکان فرار مالیاتی، پولشویی، تامین 

تروریستی و معاند سیاسی از دیگر پیامدهای بکارگیری فناوری 

بایست پیش از بکارگیری از این زنجیره بلوکی است که می

سازی مورد توجه قرار گرفته و اقدامات فناوری، در فرآیند پیاده

 ریزی و اجرایی شوند.پیشگیرانه مورد نیاز برنامه

  

 و معدنی محصوالت و مواد جهانی قیمت تغییرات 

تا هفته سوم  اکتبر معامالت در ایران )از اول

 (نوامبر

 از سوی شرکت فایزر وواکسن ویروس کرونا  کشفخبر با انتشار 

ایاالت متحده ریاست جمهوری پیروزی جو بایدن در انتخابات 

 بازارهایدر ماه نوامبر، قیمت مواد و محصوالت معدنی در  آمریکا

ابل در مق را تجربه کرد؛مثبتی  جهانی از هفته دوم ماه نوامبر، رشد

 این اخبار با کاهش قیمت مواجه شدقیمت طال تحت تاثیر 

فته سوم از هفته اول اکتبر تا هدرصدی قیمت طال  8.1)کاهش 

 (.نوامبر

میان افزایش تنش تضعیف دالر،  موارد برشمرده،عالوه بر 

تولید  ممنوعیت خرید مواد معدنیچین و استرالیا و کشورهای 

توام با تالش چین برای تغییر مبنای چین سوی از استرالیا  شده در

از بورس لندن به بورس مواد و محصوالت معدنی گذاری قیمت

                                                           
ت، محمدرضا الدین، موحدی صفافشار، حمیدرضا، حسینی، سید شمس 1 

ها و تهدیدات بکارگیری و توسعه هومی فرصتارائه مدل مف(. »8444)

 «.فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسالمی ایران

از دیگر ها خارجیبا ترفند حذف مالیات  (INE)انرژی چین 

 بوده است. مواد و محصوالت معدنی رشد قیمتگذار بر اثرعوامل 

درصدی قیمت  81.4ای که ماده معدنی روی با رشد ه گونهب

دالر بر تن طی دوره  282.دالر بر تن به  411.1.از افزایش )

الزم به  .رو بوده استروبهبیشترین افزایش قیمت  ( باد بررسیروم

هزارتنی کنسانتره روی در بازارهای  818کسری توضیح است که 

 بوده است. این ماده معدنیافزایش قیمت  ، عامل دیگری درجهانی

دومین محصول درصدی قیمت،  89.1با رشد فوالد پس از روی، 

 آغاز دوباره فعالیتاست.  بودهبا بیشترین افزایش قیمت 

یروس وکشف واکسن  انتشار خبرهای بزرگ صنعتی در پی شرکت

 این ماده معدنی بوده استافزایش قیمت  ترین دلیلاصلیکرونا 

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

هزار  12 بیش از ارزش به هزار تن 234 لغ بر، با8444آبان ماه در 

ریال بوده است که در این میان میزان عرضه فوالد برابر با  میلیارد

 تن 113 و روی تن هزار 4هزارتن، آلومینیوم 1 تن، مسهزار 144

انجام شده در مالت بر اساس اطالعات مربوط به معا .بوده است

درصد فوالد  94، بالغ بر 8444 آبان ماهبورس کاالی ایران در 

ایران فروش رفته و ارزش هر تن فوالد  یعرضه شده در بورس کاال

قیمت نسبت به مهر ماه همراه  درصدی 4..کاهش  بامعامله شده 

میزان عرضه  درصدی 2.8بوده است. مازاد عرضه ناشی از کاهش 

، حجم معامالت انجام شده این محصولدرصدی  13کاهش و 

عامل اصلی متوسط قیمت هر تن محصوالت فوالدی عرضه شده 

 بوده است.  در این بازار

با ایران درصد آلومینیوم عرضه شده در بورس کاالی 89بالغ بر 

 درصدی ارزش هر تن به فروش رفته است. این افزایش 8.1.رشد 

ان عرضه آلومینیوم در بورس قیمت در حالی رخ داده است که میز

 12.1کاهش  با درصدی و حجم معامله 44کاهش با کاالی ایران 

 است.   مواجه بودهدرصدی 
بر اساس شاخص نسبت فروش به عرضه، محصوالت روی با فروش 

در  درصد محصوالت عرضه شده در بورس کاالی ایران، 88.4

افزایش با وجود قرار دارد. حاظ فروش به لجایگاه سوم 

 18.1رشد درصدی ارزش هر تن محصول فروش رفته و 82.4

 یافتهکاهش درصد  24.4حجم معامله  ،میزان عرضهدرصدی 
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ترین میزان فروش محصوالت معدنی عرضه شده در است. کم

ماه مربوط به مس بوده است )معادل  آبان بورس کاالی ایران در 

قایسه با ماه گذشته مقدار عرضه محصوالت مسی درصد(. در م 2.1

 درصد کاهش 22.1درصدی و حجم معامالت نیز  9.2با کاهش 

رغم کاهش میزان ته است. ارزش هر تن مس معامله شده علییاف

 (.  .)پیوست  داشته است درصد رشد81.1 ،معامله

 

 از تحلیلی بر نوسانات قیمت کاالهای صنعتی 

های دولت و سیاست 91/18/9911تا  19/10/9911

 برای تنظیم بازار این کاالها

قلم کاالی صنعتی منتخب از  94بررسی روند تغییرات قیمت 

، حاکی از افزایش قیمت همه 8444 آبانتا هفته آخر مهرابتدای 

 است. موتور و لوازم بهداشتیروغنانواع  هایاقالم زیرگروه

)عمدتا لوبکات( و سایر مواد  موتورروغنماده اولیه افزایش قیمت 

افزودنی وارداتی این محصول توام با جذابیت باالی صادرات این 

محصول بواسطه اختالف نرخ ارز بازار آزاد و نیما موجب صدور 

 درصدی اقالم این زیرگروه از سوی 14مجوز افزایش قیمت 

بازار  برای تنظیمتولیدکنندگان و کنندگان مصرفسازمان حمایت 

 وه شد. رو نتیجتا افزایش کلیه اقالم این زیرگداخل 

اخذ مجوز افزایش قیمت محصوالت بهداشتی تا  اخبار مربوط به 

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم  )این خبر از سویدرصد  93

 افزایش قیمت این محصوالت در بازار (بهداشتی تایید نشده است

  داخل را به دنبال داشت.

عرضه فوالد در بورس کاالی ایران با کاهش آالت، در زیر گروه آهن

در آبان درصدی  4..کاهش با درصدی و قیمت هر تن نیز  2.8

نامه دولت برای تنظیم ارائه شیوهماه همراه بود؛ این رکود نتیجه 

و به موازات آن طرح توسعه و در آبان ماه سال جاری بازار فوالد 

یندگان مجلس شورای تولید پایدار زنجیره فوالد از سوی نما

یمت کاهش ق بیشتریننکته حائز اهمیت آنکه  بوده است. اسالمی

)برخوردار از ن و میلگرد آهانواع تیرمحصوالت فوالدی مربوط به 

 به موازات کاهش قیمت محصوالت فوالدی،. مازاد عرضه( بود

ین ابا افزایش شدیدی همراه بود که قیمت سیم در این زیرگروه 

تن  درصدی هر 81.1افزایش قیمت مس )افزایش ناشی از امر 

قیمت مواد  فزایشدر بورس کاالی ایران( و امس معامله شده 

 (.4)پیوست  بوده استسیم روکش  نیاز برایپتروشیمی مورد 

با توجه به نوسانات قیمت کاالهای صنعتی، اهم مصوبات کارگروه 

زیر رح شتنظیم بازار کشور برای تنظیم بازار کاالهای صنعتی به 

 است:  قابل توجه

o  های سنگین عرضه الستیکمنوط شدن ارائه مجوز واردات و

تجارت و با حواله  عسامانه جام در به ثبت (تومانی 9.33با ارز )

 ؛ای کشورداری و حمل  نقل جادهسازمان راه

o های سواری تولید شده با مواد اولیه السیتکگذاری قیمت

( از سوی واحدهای نیماییارز وارداتی )خریداری شده با 

گذاری سازمان حمایت در چارچوب ضوابط قیمت تولیدی و

تولیدکنندگان مشروط به ثبت تولید و فروش و کنندگان مصرف

 ؛)زنجیره عرضه( در سامانه جامع تجارت

o  گمرک جمهوری اسالمی به ترخیص کلیه مواد اولیه، اجزاء الزام

شخیص وزارتخانه مات مرتبط با تولید با توو قطعات و ملز

 ؛ کد رهگیری بانکدریافت درصد بدون  43مربوطه تا سقف 

o  موافقت اعضای ستاد تنظیم بازار با درخواست برخی از

ها و نهادهای حاکمیتی با تامین نیاز ها، وزارتخانهدستگاه

بورس  از طریقمحصوالت فوالدی )شمش، اسلب و مقاطع( 

 ی ایرانو یا از طریق عرضه خاص در بورس کاال ی ایرانکاال

  ؛های عمرانی و مسکونیجهت اجرای پروژه

o نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فوالد به وزارت ابالغ شیوه

پنج  درو دارایی  یصنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد

اندهی طرف تقاضا، محور قیمت، ساماندهی طرف عرضه، سام

 صادرات و نظارت؛

o  به های فوالدی صادرات ورق شرکتمانده تعهدات منوط شدن

 .ایران یت تعهدات کف عرضه در بورس کاالیرعا
 

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستیجمع 

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

  درصدی سرمایه 8.1درصدی اقتصاد چین، رشد  9.4رشد-

فروشی )به ویژه رشد درصدی خرده 9.4گذاری ثابت، رشد 

درصدی تقاضای خودرو( در سه ماهه سوم سال جاری  1..8

 42.میالدی و مثبت شدن تراز تجاری این کشور )معادل 

-رغم اوجمیلیارد دالر واردات( علی 824میلیارد دالر صادرات و 

گیری دوباره بیماری کرونا در اروپا و آمریکا زمینه را برای 

 ن کشور به اقتصاد اول جهان فراهم نموده است.تبدیل شدن ای

 4.24آن به افزایش حجم تجارت دوجانبه چین و منطقه آسه 

درصد تجارت خارجی چین( و کسب  89تریلیون یوان )بالغ بر 

ترین سازنده گوشی موبایل توسط شرکت رتبه سوم بزرگ
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شیائومی و تنزل آیفون اپل به رتبه چهارم و سیاست چین برای 

گذاری محصوالت فوالدی با اعطای افزایش قدرت در قیمت

ن گذاراهای مالیاتی و عوارض گمرکی برای ورود سرمایهمعافیت

المللی انرژی شانگهای از دیگر تحوالت خارجی به بورس بین

 مهم صنعتی در چین طی یک ماه اخیر بوده است.

  توافق فولکس واگن با دولت یونان برای ساخت وسایل نقلیه

عمومی در یکی از جزایر این کشور و رشد فروش خودرو در 

ژاپن و رشد درآمد شرکت جنرال موتورز حاکی از خروج صنعت 

 خودرو از رکود اقتصادی طی ماه گذشته است.

  فناوری زنجیره بلوکی با افزایش امنیت و شفافیت، امکان

ردیابی واقعی کاال و خدمات در طول زنجیره تامین، حذف 

 اهتر تراکنشها و ردیابی راحتن، تسریع تراکنشگراواسطه

وری موجب افزایش بهرهامکان فساد را به شدت کاهش داده و 

های تولید شده و زمینه خلق کسب و کارهای و کاهش هزینه

های سنتی کسب و کارهای نوین و حذف سریع بسیاری از روش

  کند.موجود را فراهم می

 ا، هه نقدینگی با حذف واسطهافزایش کارایی، دسترسی سریع ب

ا هامنیت باالتر، کاهش بوروکراسی و کاغذ بازی و کاهش هزینه

پنج مزیت اصلی فناوری زنجیره بلوکی است که به ارتقای 

بر اساس  کند.عملکرد بخش صنعت و معدن کمک می

انجمن صنفی و صنعتی در سراسر جهان،  243نظرسنجی از 

و ردیابی بیشتر و تسهیل  ها، قابلیت شناساییکاهش هزینه

فرآیندها در طول زنجیره تامین سه عامل اصلی بکارگیری 

 اند. استفاده از این فناوری معرفی شده

  با توجه به تحوالت فناورانه در صنعت خودرو در دو بخش تولید

محصول و ظهور کسب و کارهای نوین در زنجیره ارزش خودرو، 

تسهیل فرآیند -8ه حوزه از فناوری زنجیره بلوکی عمدتا در س

ازی ستعمیر و نگهداری در طول زنجیره تامین با ثبت و ذخیره

اطالعات مربوط به فروشندگان، تولیدکنندگان قطعات، 

تعمیرات انجام شده بر خودرو، دفعات خرید و فروش خودرو، 

شناسایی و ردیابی  -.بیمه شخص ثالث، بیمه سرقت و...؛ 

ری از کاهش ارزش برند قطعات تقلبی به منظور جلوگی

کاهش خطر هک شدن  -4خودروسازان و نارضایتی مشتریان و 

 شود.و حمالت سایبری در خودروهای خودران استفاده می

  بهبود مدیریت زنجیره تامین، حذف دالالن بخش کشاورزی و

اطمینان نسبت به سالمت مواد غذایی سه عامل عمده 

زش صنایع غذایی بکارگیری این فناوری در طول زنجیره ار

 است.

 روی توسعه کاربرد فناوری زنجیره بلوکی عمده مشکالت پیش

در بخش صنعت و معدن شامل ناشناخته بودن فناوری زنجیره 

 قدیمیبلوکی از سوی فعاالن بخش صنعت و معدن بواسطه 

های صنعتی و بودن فرآیندهای تولید و تجارت در عمده بنگاه

اوری هراسی میان بخش معدنی کشور؛ حاکمیت فرهنگ فن

های توسعه های تولیدی؛ فقدان زیرساختای از بنگاهعمده

فناوری زنجیره بلوکی به لحاظ سخت افزار الکترونیکی و 

حسگرها؛ وجود خالهای قانونی و تعدد نهادهای مختلف و 

گیری و احتمال بروز پیامدهای منفی متعارض در تصمیم

تی، پولشویی، گسترش اقتصادی و امنیتی )نظیر فرار مالیا

-اقتصاد غیررسمی( در صورت کامل و جامع نبودن زیرساخت

   باشد. سازی این فناوری، میهای مورد نیاز برای اجرا و پیاده

 انتشار خبر کشف واکسن ویروس کرونا از سوی شرکت فایزر  با

و پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 

ر، قیمت مواد و محصوالت معدنی از هفته آمریکا در ماه نوامب

دوم ماه نوامبر با رشد مثبت همراه شد و در مقابل قیمت طال 

ان می وی دیگر، تضعیف دالر، افزایش تنشکاهش یافت. از س

چین و استرالیا و وضع ممنوعیت خرید مواد معدنی از استرالیا 

توسط دولت چین توام با تالش این کشور برای تغییر مبنای 

گذاری مواد و محصوالت معدنی از بورس لندن به بورس یمتق

ها موجب رشد انرژی شانگهای با ترفند حذف مالیات خارجی

ای که روی با رشد قیمت مواد و محصوالت معدنی شد؛ بگونه

درصدی قیمت  89.1درصدی قیمت و فوالد با رشد  81.4

 مواجه بودند.

 و محصوالت صنعتی های مربوط به معامالت مواد بر اساس داده

 94، بالغ بر 8444و معدنی در بورس کاالی ایران در آبان ماه 

درصد فوالد عرضه شده در بورس کاالی ایران معامله شده است 

درصدی  4..ولیکن ارزش هر تن فوالد معامله شده با افت 

قیمت نسبت به ماه قبل همراه بوده است که بخشی از آن ناشی 

گذاری این ماده معدنی میان ل قیمتاز اختالف در دستورالعم

دولت و مجلس و مازاد عرضه در بورس کاالست. رشد قیمت 

 8444فروش هر تن از آلومینیوم، روی و مس در آبان ماه 

درصد  81.1و  82.4، 8.1.نسبت به ماه گذشته به ترتیب برابر 

 بوده است.  

   قلم کاالی صنعتی منتخب  94تحلیل روند تغییرات قیمت

حاکی از افزایش قیمت همه  8444 مهر و آبانهای طی ماه
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اقالم زیرگروه انواع روغن موتور و لوازم بهداشتی است. افزایش 

قیمت ماده اولیه روغن موتور )عمدتا لوبکات( و سایر مواد 

ن الی صادرات ایافزودنی وارداتی این محصول توام با جذابیت با

محصول بواسطه اختالف نرخ ارز بازار آزاد و نیما موجب صدور 

درصدی اقالم این زیرگروه از سوی  14مجوز افزایش قیمت 

کنندگان و تولیدکنندگان برای تنظیم سازمان حمایت مصرف

بازار داخل شده است. خبر مربوط به اخذ مجوز افزایش قیمت 

یمت این محصوالت در بازار محصوالت بهداشتی نیز افزایش ق

 داخل را به همراه داشته است.

مزایای استفاده از فناوری زنجیره بلوکی و موانع با توجه به 

عه ها و توسبهبود زیرساختبکارگیری آن، پیشنهادات در دو گروه 

 :گرددکاربردها به شرح زیر ارائه می

 هابهبود زیرساخت -9

 :به منظور اعتباربخشی به تصویب قوانین و مقررات صریح 

فناوری زنجیره بلوکی و توسعه کاربردهای آن نیاز است قراردادهای 

هوشمند و ضمانت اجرایی آن پذیرفته شده و صریحا بیان گردد. از 

مللی الرو ضروری است قوانین صریحی منطبق با قوانین بیناین

روی توسعه کاربردهای فناوری برای پیشگیری از مشکالت پیش

نجیره بلوکی از جمله ماهیت اشتراکی این فناوری، امنیت و ز

پذیری مبادالت الکترونیکی، مالیات کسب و کارهای اصالح

 الکترونیکی مبتنی بر زنجیره بلوکی و پولشویی مصوب شود.

 های سازی و آموزش عمومی از طریق رسانهفرهنگ

 ندر راستای آگاهی بیشتر کسب و کارها از مزایای ای فراگیر:

فناوری الزم است معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با مشارکت 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان صدا 

های آموزشی را برای ترویج کاربرد این و سیما نسبت به تهیه بسته

 ف اقتصادی تهیه نمایند.  های مختلفناوری در بخش

 :با توجه به باال بودن هزینه  تامین منابع مالی خطرپذیر

های تولیدی صنفی و های نوین از سوی بنگاهبکارگیری فناوری

صنعتی  از یکسو و بنیه مالی ضعیف کسب و کارها بواسطه سهم 

های کوچک و متوسط از سوی دیگر، ضروری است باالی بنگاه

اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در راستای کاهش وزارت امور 

ها، نسبت به طراحی و توسعه گذاری در این حوزهریسک سرمایه

ظام ن های نوین تامین مالی خطرپذیر با استفاده از ظرفیتشیوه

 بانکی و بازار سرمایه اقدام نمایند. 

 توسعه کاربردها -2

 نگ کدی کاهش فساد و بازار سیاه با استفاده از سیستم

و فناوری زنجیره بلوکی از مرحله فرآوری مواد  GS1نظیر 

ر دکننده: اولیه معدنی و کشاورزی تا محصول نهایی مصرف

یکی از مشکالت اساسی در تنظیم بازار کاالهای  حال حاضر،

 عدم شفافیت درای مورد نیاز تولید و واسطه اولیهاساسی و مواد 

احتکار و قاچاق کاال به خارج از های فرآیند توزیع بوده که زمینه

های دولتی کشور را فراهم نموده و مانع از اثبات درست حمایت

به مراکز هدف شده است. با عنایت به اینکه استفاده از فناوری 

سازی و نگهداری اطالعات مربوط به زنجیره بلوکی با ذخیره

معامالت در طول زنجیره، خریدار و میزان خرید انجام شده، 

های شفافیت وشنده و حجم معامله، قیمت معامالتی و... زمینهفر

آورد، استفاده از های تامین کاالیی را فراهم میدر طول زنجیره

شود. اگر چه سامانه جامع تجارت در این فناوری توصیه می

راستای افزایش شفافیت از مبادالت تجاری طراحی شده است 

امتیازات فناوری زنجیره ولیکن از قابلیت رصد و ردیابی که از 

 ت.اسبلوکی است، برخوردار نیست و عمدتا بر مبنای خوداظهاری 

  استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در فرآیند فروش

خودرو به منظور کاهش حاشیه بازار و تصحیح فرآیند 

وجود اختالف قیمت میان قیمت کارخانه و بازار : تنظیم بازار

ری گیگذاری موجب شکلقیمت خودرو بواسطه مکانیزم نادرست

تقاضای سوداگرانه در بازار خودرو شده است که این موضوع با 

کاهش تولید و عرضه خودروسازان در نتیجه کمبود برخی از 

قطعات استراتژیک و با فناوری باال، زمینه را برای افزایش قیمت 

و جذابیت بیشتر بازار برای ورود سوداگران فراهم نموده است. 

هایی در تقاضا اقدامی است کشی و ایجاد محدودیتقرعه انجام

از سوی وزارت صنعت، معدن و  که در راستای مدیریت تقاضا

تجارت در حال پیگیری است که بنا به دالیلی امکان بروز خطا 

در آن وجود داشته و مناقشاتی در رابطه با این شیوه عرضه و 

است که تجهیز  فروش خودرو در کشور وجود دارد. این در حالی

مکانیزم فروش خودرو به فناوری زنجیره بلوکی با ایجاد شفافیت 

های مربوط به فروشندگان سازی و نگهداری دادهاز طریق ذخیره

داران و سایر اشخاص ها، نمایشگاه)سازندگان خودرو، نمایندگی

های شخص ثالث و نامهانواع بیمه حقوقی و حقیقی(، خریداران،

های بنام شده برای هر فرد و برای افراد، پالک بدنه ثبت شده

زمان خرید و فروش خودرو بر اساس اطالعات دفاتر اسناد رسمی 
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زمینه تنظیم بازار صحیح و عادالنه را در این بازار فراهم آورده و 

 به کاهش حاشیه بازار کمک خواهد کرد.

  استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در زنجیره تامین

استای حفظ ارزش برند و افزایش کیفیت خودرو در ر

 یکی ازخدمات پس از فروش از سوی خودروسازان: 

مشکالت اساسی خودروسازان نفوذ قطعات تقلبی در بازار لوازم 

ها و نتیجتا کاهش ایمنی در تعمیرگاهیدکی و استفاده از آن 

خودرو و نارضایتی مشتریان است که به کاهش ارزش برند آنان 

شد. استفاده از فناوری زنجیره بلوکی با ایجاد و  منتهی خواهد

ضبط یک کد منحصربفرد برای هر قطعه خودرو از لحظه تولید 

های مربوط به قطعات تعویض شده، فروشندگان آن آن و داده

قطعات و... زمینه را برای شناسایی قطعات تقلبی تسهیل نموده 

ر یشتو موجب افزایش کیفیت خدمات پس از فروش و ایمنی ب

 خودرو خواهد شد.
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 :9پیوست 
 بر تن و دالر بر اونس()دالر  2121 نوامبرهفته سوم تا  سپتامبرروند تغییرات قیمت مواد و محصوالت معدنی از ابتدای ماه  -

 دوره زمانی   سپتامبر اکتبر نوامبر

 

 W3 W2 W1 محصول
متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

41094 41299 44099 
991 

44599 49294 49894 41199 
190 

 مقدار 54999 54194 58199 50999
 8فوالد

 تغییر% 092 -199 995 -992 492 994 299 2 199 491 198

092891 419094 489992 
999 

401192 480199 402898 4505 
199- 

 مقدار 448491 409594 400291 442999
 8مس

 تغییر% 990 194 191 -292 -190 299 292 -992 192 991 290

910499 919894 988495 
198 

982199 984495 985999 900598 
195- 

 مقدار 901492 908499 901298 904194
 8آلومینیوم

 تغییر% 9 -194 194 -999 194 492 -192 -994 995 998 9

209091 249499 250290 
295 

259094 255199 242890 295494 
999- 

 مقدار 252891 244291 251494 242199
 8روی

 تغییر% 2 -994 294 -999 -9 999 5 -195 994 295 999

9580999 9589095 9599998 
295 

9541490 9581495 9599099 9454892 
292 

 مقدار 9549194 9410899 9599495 9444495
 8نیکل

 تغییر% 294 -9 -9 -494 190 599 992 -190 -294 994 192

92991 99199 99494 
192- 

99194 99198 99192 92199 
198- 

 مقدار 92995 924 924 92195
 .آهن سنگ

 تغییر% 492 4 1 -291 -192 -191 195 -192 -494 499 994

980491 988192 919999 
192- 

988191 911095 919191 981194 
992- 

 مقدار 914195 919199 915291 988294
 8طال

 تغییر% 199 -195 190 -994 191 194 -192 -9 992 -994 -192

  Source: 1- www. Tgju.org 

              2-www.market.bosinessissinsider.com 
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 : 2پیوست 
 91/18/9911تا  19/10/9911مقدار عرضه و حجم معامالت مواد و محصوالت معدنی در بورس کاالی ایران از  -

 محصوالت فوالدی

 تولید کننده

 آبان مهر
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(

 -2915 99952095 998510422 9194 0924 99985190 902891141 9598 9598 آذر فوالد امین

 -990 10018905 2415841251 24411 91111 91954299 4245410151 42111 42111 آهن و فوالد ارفع

 -599 10001 24442511 251 2111 91920198 214549411 2111 2111 تولید فوالد تارا شمش یزد

 9954 99900998 114114991 0144 44111 91184599 2294429952 21904 21901 تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 9898 94498998 5499490154 90484 949191 92994199 91454249992 84951 911518 ذوب آهن اصفهان

 990 99941290 924119891 2841 90821 99949992 552584451 4151 92988 زاگرسصبا فوالد 

 998 999142 489905488 4224 95102 91101495 9520002994 99124 95114 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

 -199 99181595 9198441418 1902 94911 99994199 2920229251 91941 21011 فوالد آذربایجان

 -990 91919599 99159811151 990251 221111 91580190 90140819951 949211 988211 خوزستان فوالد

 -0 18144918 2541201111 24211 95111 91541995 9944044411 91111 91111 فوالد سیرجان ایرانیان

 1 1 1 1 8424 91104094 918121894 9814 9814 فوالد عتیق آذر سهند

 -191 18442910 9121128111 91511 25511 11991914 4981149511 44211 44211 کیشفوالد کاوه جنوب 

 -494 92445190 99189828251 250111 250111 99199199 44449140544 591598 599598 فوالد مبارکه اصفهان

 298 91114992 29181144 221 2101 91511094 994510941 9911 9451 گروه صنایع فوالد صبح پارسیان

 -591 10980994 9992015251 99451 94511 91991192 9189594411 91211 91211 مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

 -190 910449 2945954098 29101 58111 91841295 0941110894 40812 41212 مجتمع فوالد خراسان

 192 99411295 908109828 9542 25042 99982199 9109894894 1494 21024 مجتمع فوالد ظفر بناب

 292 999142 81221248 014 94911 99948499 9945118524 91451 91451 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

 - - 1 1 92911 91122194 214251991 9801 4992 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

 598 992099 91849118 904 91942 91454895 818019198 0511 98892 پرشین فوالد آریا

 -092 911040 911040111 9111 9111 91859294 918592411 9111 9111 صنعت تجارت پردیس آذربایجان

 - - 1 1 1902 - 1 1 1 فوالد ارگ تبریز

 995 99995099 999149901 9944 2051 911252 921900211 9911 9911 فوالد امیر کبیر خزر

 992 99942992 921184888 9944 8811 99229495 244804254 2211 9911 فوالد کاوه اروند

 -991 91519095 5411499511 59511 81111 91018494 0988141111 41111 81111 فوالد هرمزگان جنوب

 992 99910491 15289194 894 99914 99144190 249199404 2211 2051 قائم پروفیل رازی

 999 99229599 454240442 4148 95102 99111995 9580908941 94911 94911 گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 - - 1 1 1 99004499 98854212 991 991 گسترش فوالد فجر آذربایجان

 - - 1 1 9811 11410905 951152411 9411 2111 مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
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 191 99212898 995554801 9291 0184 991181 042214911 4488 4488 مجتمع فوالد صنعت بناب

 - - 1 1 1 91255198 215991411 2111 2111 آلیاژ شمش یزد

 - - 1 1 1 15842944 52024451 551 551 پاسارگاد فوالد نوید

 -898 911040 41914811 411 9811 99151299 44955411 411 411 پردیس صنعت زنده رود

 -9194 10001 91554111 211 9111 91199299 45440411 411 411 تولیدی صنعتی اصفهان در

 - 10001 91918111 411 9111 - 1 1 1 صنایع صدرا ذوب

 - - 1 1 8011 94504998 941941411 111 9211 صنایع فوالد شهریار تبریز

 -5 90994895 295124281 9241 9841 981419 924029811 9811 2411 فوالد غرب آسیا

 -999 91915298 212915411 2111 9811 91249199 401845411 4551 4551 سپهر شرق گسترش خدمات آتیه اندیشان

 -291 919221 9811244811 90491 59414 91422190 1219451184 81944 81944 جهان فوالد سیرجان

 194 91119195 911191511 9111 4111 12114954 945009811 9811 9811 ذوب و نورد زرفام

 -292 11095954 9595181511 95211 91111 91912594 4001911111 44811 44811 وصنعتی چادرملوشرکت معدنی 

 298 994111 5949411 44 148 99909499 01141291 494 441 صنایع تولیدی نورد گرم فلز

 - - 1 1 0492 91510191 914941814 9192 9192 صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

 -992 11820999 591140411 5411 94411 91915192 020424911 0211 0211 غلتک سازان سپاهان

 - - 1 1 99148 99488994 9089841804 95591 91994 فوالد البرز ایرانیان

 - - 1 1 8811 91118895 144008194 8844 8844 فوالد روهینا جنوب

 -195 91199999 9810114211 98151 51911 91145998 9911449111 99011 95011 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

 -194 11045 2914911 22 0891 99194494 945108944 9414 9544 مجتمع فوالد آتیه خاورمیانه

 -4 11494999 921418411 9911 5911 91510494 254949111 2411 9211 فوالدسازان کیوان یزد

 - - 1 1 511 1942995 09218811 811 811 ایده آل شمش کویر

 - - 1 1 94521 919410 228999422 2211 2211 صنایع فوالد هیربد زرندیه

 9194 999142 921949802 9154 0198 91914198 58144448 502 502 صنایع نورد فوالد گلستان

 994 909195 52904511 911 911 94089095 441144151 2811 2811 فوالد امیرکبیر کاشان

 - - 1 1 894 99941999 922442452 9911 9911 فوالد خرمدشت تاکستان

 290 18229942 920411011 9911 2811 15544949 44814511 011 011 فوالد کویر دامغان

 - - 1 1 2111 91909198 945141211 9411 9411 گروه صنعتی پارس بوتیل یزد

 - - 1 1 2124 - 1 1 1 ذوب آهن آریان بوئین زهرا

 - 990854 0008414 44 4151 - 1 1 1 مجتمع فوالد آریا ذوب

 - 21819991 945418911 011 111 - 1 1 1 مجتمع فوالدی روی اندودکاوه

 - 929191 45415984 904 498 - 1 1 1 صنایع فوالد کوهپایه

 - - 1 1 211 - 1 1 1 صنایع هفت الماس

 -299 99929299 08549958184 419491 9491010 99514194 941920840911 9591801 9982041 جمع کل

 آلومینیوم

 آبان مهر تولید کننده
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 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(

نرخ رشد ارزش هر 

 تن

 9999 528849 211804451 551 9111 40594592 818184811 9011 9011 آلومینای ایران

 - - 1 1 9811 45148991 9101882251 4011 1911 آلومینیوم المهدی

 2291 50444198 9540109251 2021 91941 441952 4419521141 91111 91511 آلومینیوم ایران)ایرالکو(

 9494 59141999 04254941 941 0111 44248598 4909424281 1121 91211 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

 - - 1 1 1 554214 5542141 91 2951 آریا کابل فدک

 - - 1 1 091 419421 91090941 41 481 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

 - - 1 1 911 1 1 1 1 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان

 2991 54481290 9199914141 9491 22111 44594198 92008294511 20401 94991 جمع کل

 مس

 تولیدکننده

 آبان مهر
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 1 9411948 914249241 245 9195 فدک آریا کابل

 - - 1 1 911 - 1 1 1 بابک مس ایرانیان

 - - 1 1 421 - 1 1 481 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

 - - 1 1 81 - 1 1 941 راشا مهر نیکان

 - - 1 1 411 - 1 1 941 شرکت صنایع مس شهید باهنر

 9891 9241859 4901491241 4181 41111 9142108 29911928511 22941 49211 شرکت ملی صنایع مس ایران

 9594 9898548 991992841 41 2405 9512904 920911141 81 9851 صنایع تولیدی دنیای مس کاشان

 - - 1 1 411 - 1 1 411 صنایع مس کاوه

 - - 1 1 241 9549945 00940251 51 51 فرآوری مس درخشان تخت گنبد

 - - 1 1 581 - 1 1 501 کابلسازی افق البرزگروه صنایع 

 9290 9842414 984241981 911 9211 9494990 522180841 921 9411 گیل راد شمال

 - - 1 1 941 - 1 1 941 قم مس شکوه صنایع

 9898 9251594 4404192481 5941 48455 9141211 24429194191 29195 09845 جمع کل

 روی

 آبان مهر تولیدکننده
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(

 9094 441419 44141911 911 811 54989994440 40421141 921 281 توسعه صنایع روی خاورمیانه

 - - 1 1 981 554959905 999144421 241 941 تولیدی روی بندرعباس

 2194 441419 918940911 911 881 54800994440 921244211 411 841 ذوب روی بافق

 - - 1 1 511 58480991 951129941 411 411 فرآوری مواد معدنی ایران

 - - 1 1 411 558221 940448011 911 511 کالسیمین

 - - 1 1 211 55019099844 494481941 081 9941 سرب و روی ایرانملی 

 - - 1 1 411 54995495 49452521 81 911 ترکیب پردازان زنجان
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.ماخذ: بورس کاالی ایران  

  

 - 492989 92440441 21 911 - 1 1 1 صنایع خالص سازان روی زنجان

 - - 1 1 941 505101 949122921 281 011 مجتمع ذوب و احیا روی قشم

 - - 1 1 911 542021 29018811 41 51 روی پرور زنجان

 9899 441419 915408541 941 021 558221 22921941 41 41 سپنتا روی

 - - 1 1 1 541919 22495021 41 41 ذوب روی تال

 9499 441419 44141911 911 411 541189 54118911 911 911 گسترش صنایع روی ایرانیان

 - 441419 44141911 911 511 1 1 1 1 پارس اکسید شکوهیه پرنو

 - 441419 52891281 81 941 1 1 1 1 صانع روی زنجان

 - - 1 1 9441 1 1 1 1 ذوب روی صبا صنعت

 9094 45189099 540441911 841 0021 54225199105 9891444281 9221 4001 جمع کل
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:9پیوست   

 / درصد()ریال 91/18/9911تا  19/10/9911منتخب از روند تغییرات قیمت کاالهای صنعتی  -
متوسط  آبان متوسط رشد مهر واحد شرح

 W5 W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1 رشد

ان
غذ

کا
ع 

وا
 

 گرمی اندونزی 01کاغذ چاپ
 3338408 3333441 3107413 3149044 4881933 بند

1.0 
3394437 3311781 3304718 3314339 

4.1- 
 -1.4 4.3 -4.0 4.7 4.0 1.3 1.3 3.8 -4.4 تغییر%

برگی( با 511)بسته A4کاغذ 

 ارز نیمایی

 371387 373381 371339 307743 480443 بسته
3.7 

378390 391390 394313 391930 
4.1 

 4.1 4.1 4.3 4.9 4.3 -4.3 1.0 19.1 3.4 تغییر%

 یک برگ 41 مشق دفترچه

 چاپ رنگ

 31144 31444 31179 31194 31147 جلد
4.4 

31110 31330 31114 31149 
4.0 

 -4.1 1.3 4.3 4.1 -4.8 4.7 4.4 4.3 -4.4 تغییر%

 وارداتی روزنامه کاغذ
 130181 133313 131303 140474 138343 کیلوگرم

4.3 
130301 131840 130144 130930 

4.1 
 4.3 4.3 -4.3 -4.3 1.0 3.4 3.4 1.4 -1.0 تغییر%

ان
یم

س
 

 9-925 تیپ خاکستری سیمان

 فله

 3807991 3901131 3930003 3911734 3830911 تن
4.4 

3808431 3871439 4434314 3814711 
4.3- 

 -3.4 1.1 4.3 4.4 4.0 1.3 -1 -3.3 -4.0 تغییر%

 فله 2تیپ خاکستری سیمان
 3811141 3977411 3974049 3974849 3981348 تن

4.3 
3983174 3810483 3844791 3814380 

4.3 
 -4.0 4.1 4.9 -4.0 1.3 4.1 4.1 -4.7 -4.1 تغییر%

 پاکتی 2تیپ خاکستری سیمان
 343189 181434 198893 199944 198014 پاکت

1.8 
349301 348010 314438 311137 

4.1 
 -1 1.9 4.7 3.4 3.7 3.7 4.0 -4.3 1.1 تغییر%

 9-925 تیپ خاکستری سیمان

 پاکتی

 189141 199031 191813 193704 197414 پاکت
1.3 

344343 341897 343894 344311 
4.1 

 -4.7 1.1 4.8 1.4 1.4 1.1 4.0 -1.3 -4.7 تغییر%

 گرمی کیلو 51سفید سیمان
 490487 491400 470490 407841 409438 پاکت

1.3 
484301 483411 488047 483819 

4.1 
 -1.3 1.3 4.1 1.8 1.4 1.4 3.3 4.4 -4.9 تغییر%

 گرمی کیلو 41 کیسه سفید گچ
 137988 131344 119434 110083 113413 پاکت

3.9 

141110 143714 149397 149013 
1.9 

 4.1 3.9 3.1 3.9 1.3 3.9 1.3 3.1 -4.9 تغییر%

ت
آال

ن 
آه

 

 آهن ذوب94نمره تیرآهن

 اصفهان

 133348 134043 133497 130408 4.9 137193 130331 130174 131411 134148 کیلوگرم
4.8- 

 -1 -4.1 -1.3 -1 4.9 -4.1 4.9 1.1 1.1 تغییر%

 آهن ذوب98نمره تیرآهن

 اصفهان

 144304 141908 134041 133311 1.4 133718 134413 133930 131013 147318 کیلوگرم
3.1- 

 -1.9 -4.3 -1.4 -1.0 1.3 4.1 4.9 4.1 3.1 تغییر%

 آهن ذوب94نمره تیرآهن

 C19:C20+اصفهان

 111934 104971 107143 109133 1 174130 171834 171489 108871 100798 کیلوگرم
3.0- 

 -3.8 -3.3 -4.0 -3.8 4.8 4.1 4.7 1.8 3.7 تغییر%

 ذوب سنگین 20 نمره تیرآهن

 آهن

 313011 317314 310480 311791 4 348934 347333 341134 189139 190714 کیلوگرم
4.3 

 -1.3 4.1 3.4 4.8 1.1 4.8 4.7 0.1 0.1 تغییر%

 -1.7 138133 144133 141304 141849 4.1 149108 143901 144489 139499 133787 کیلوگرم 92 نمره آجدار میلگرد



 
9911آبان  -8پایش تحوالت تولید شماره    

متوسط  آبان متوسط رشد مهر واحد شرح

 W5 W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1 رشد
 -4.4 -1.3 -4.4 -1.8 3.7 1.4 4.8 3.4 1.0 تغییر%

 94 نمره آجدار میلگرد
 141813 143389 144747 130973 131993 کیلوگرم

3.9 
144089 143101 141444 130943 

1.7- 
 -4.3 -1 -4.9 -1.7 3.9 1.3 4.4 3.1 0.3 تغییر%

 مبارکه متر میلی 9 سیاه ورق
 347301 341103 189097 181104 191383 کیلوگرم

3.9 
340318 340433 341033 341177 

4.1- 
 4.4 -4.4 4.4 -4.3 1.4 4.4 4.7 4.4 4.0 تغییر%

 9*995سیم
 3401799 3413341 3381481 3303334 3374033 کالف

1.4 
3491914 3481399 3940300 3899898 

7.8 
 1.3 19.0 4.3 4.9 3.1 1.4 1.3 -4.3 1.4 تغییر%

 9*295سیم
 3301913 3373740 3370949 3303391 3304977 کالف

4.4 
3317134 3318940 4811441 3401347 

33.0 
 11.1 74.4 4.1 -4.3 -4.0 -4.1 4.0 -4.1 4.3 تغییر%

ک
تی

الس
 

 بارز پرایدی الستیک
 4833333 4148194 4334348 4311371 4330313 حلقه

1.4 
3137340 3139833 3198148 3148133 

4.1 
 -1.3 1.4 4.1 3.0 11.1 4.1 4.1 1.3 -3 تغییر%

 بارز  پژویی الستیک
 3043071 3101088 3343301 3303099 4774488 حلقه

1.4 
3748397 3738389 3717430 3073901 

4.3- 
 -1.7 4.0 4.3 1.7 1.0 3.8 3.4 14.1 1.3 تغییر%

 و کامیونی جینیو الستیک

 اتوبوسی

 34977394 34731000 34083404 34033437 34391444 حلقه
4.3 

34783034 34031339 33143133 33917779 
1.1 

 4.4 3.3 -4.7 -4.4 4.0 4.3 4.4 4.0 4.4 تغییر%

 اتوبوسی بارز الستیک

5/22*81*995 

 43744191 43144040 43340447 41831084 41431304 حلقه
1.4 

44404311 43933111 44141707 44143118 
4 

 4.4 4.9 -4.7 1.4 4.0 4.8 4.8 3.8 3.4 تغییر%

 پیروزی92*1124 الستیک

 (پارس)کامیونی

 43171011 43309443 43330731 43479140 44418441 حلقه
1.1 

43809904 41414389 41148814 43879747 
4 

 -4.3 4.4 4.1 1.1 4.8 4.1 4.3 4.1 1.7 تغییر%

 نود ال/ سمندی بارز الستیک

985/85/95 

 3930184 3081498 3171831 3304404 3401891 حلقه
3.3 

3831117 3804131 1434033 3831110 
4.3 

 -1.1 1.3 4.8 3.4 3.8 3.1 3.1 8.8 1.1 تغییر%

ور
وت

ن م
وغ

ر
 

 موتور روغن

 چهار01w50sjایرانول00111
 لیتری

 734133 717137 740147 744133 743170 گالن 

4.9 

740304 748480 791199 931191 
3.7 

 9.3 1.7 4.3 1.9 4.8 1.0 4.3 4.1 -4.4 تغییر%

 بهران موتور روغن

 لیتری چهار21w50sjپیشتاز

 707431 704317 713487 738313 737033 گالن 
4.7 

791793 797974 931141 991134 
3.3 

 7.3 3.9 4.9 1.8 4.8 1.1 4.3 4.3 -4.3 تغییر%

 پایا پارس موتور روغن

21w50sjفلزی لیتری چهار 

 774171 711439 739340 730104 734899  گالن
4.8 

784443 781498 913117 909347 
4.3 

 0.0 4.4 4.1 3.0 3.4 4.8 4.4 4.4 -4.1 تغییر%

 اسپیدی پاور موتور روغن

21w50sjفلزی لیتری چهار 

 701110 717313 730339 737711 738481 گالن 
4.1 

779888 790931 911313 977808 
3.1 

 9.3 4.1 1.4 1.9 1.1 1.1 -4.3 -4.3 4.4 تغییر%

م 
واز

ل
ی

شت
دا

به
 

 برگ211 کاغذی دستمال

 چشمک معمولی

 04493 04478 04417 18880 04498 بسته
4.1 

04430 04173 04338 04104 
4.4 

 4.1 4.1 4.3 -4.0 4.4 4.4 4.0 -4.3 -4.3 تغییر%

 برگ911 کاغذی دستمال

 چشمک معمولی

 81998 81043 81743 81444 81341 بسته
4.3 

83103 81739 81839 84411 
4.4 

 1.3 4.3 -4.1 4.4 4.4 -4.1 4.9 -4.3 -4.3 تغییر%



 
9911آبان  -8پایش تحوالت تولید شماره    

متوسط  آبان متوسط رشد مهر واحد شرح

 W5 W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1 رشد

 گرمی991 گلنار صابون
 41343 41113 41439 43933 43477 عدد

4.9 
41834 41978 40480 40131 

4.3 
 4.1 4.0 -4.3 1.3 -4.3 4.1 1.3 1.4 1.3 تغییر%

 9051 پریل ظرفشویی مایع

 گرمی

 338974 334383 347811 347371 343087 بسته
4.8 

314818 313944 310994 311139 
4.1 

 -4.3 4.1 4.3 4.8 1.1 1.3 4.1 4.0 4.4 تغییر%

 لیتری 9 پریل ظرفشویی مایع

 لیمو 911

 141733 144491 144138 138448 139347 بسته
4.0 

144401 144413 144009 144103 
4 

 -4.3 4.1 4.4 1.4 1.4 4.3 4.0 4.7 4.4 تغییر%

 S طرحAVE دستشویی مایع

 گرمی511و

 131871 134813 131913 131347 131400 بسته
1.4 

137301 139493 138417 138319 
4.1 

 4.4 4.1 4.7 1.3 1.7 1.7 4.1 4.1 4.3 تغییر%

 ماشینی پرسیل  پودر

 گرمی511- 941لوندر

 97399 97483 90817 91814 93710 بسته
4.9 

99373 99044 99143 99080 
4.1 

 4.3 -4.1 4.1 1.1 4.1 4.3 1.1 1.3 4.1 تغییر%

 941لوندر دستی پرسیل  پودر

 گرمی511-

 03313 03311 03333 04031 03937 بسته
4.0 

03197 03094 03013 03734 
4.1 

 4.1 4.4 4.1 4.3 4.3 4.4 4.8 1.4 4.9 تغییر%

ل
ی

نگ
خا

م 
واز

 

ایکس   LEDاینچ 55  تلویزیون

 XTU (8) 025ویژن مدل 

 80348010 81471377 83089813 83001309 83333390 دستگاه
1.1 

88913717 89814899 88934100 88701418 
4 

 -4.1 4.8 -4.8 4.9 4.8 4.7 3.3 4.1 4.1 تغییر%

ایکس   LEDاینچ 49  تلویزیون

 XK (8) 051ویژن مدل 

 38308791 38111788 39131148 37797349 37071973 دستگاه
4.9 

14834193 14041184 14731078 14713834 
4.1- 

 4.1 4.3 -4.7 4.3 4.4 1.3 1.0 4.3 4.1 تغییر%

 مدل الکترواستیل یخچال

ESR24 

 71344890 73043989 74133413 01938019 01340714 دستگاه
4.0 

79038333 79349140 79333709 79187401 
4.3- 

 -4.4 4.4 -4.3 3.0 4.0 3.8 7.1 1.4 1.1 تغییر%

 الکترواستیل فریزر یخچال

 ESR24مدل

 111904980 130143339 134934493 143833378 144444103 دستگاه
4.3 

113913033 110310498 111338014 111371811 
4.1 

 4.4 4.7- 4.8 1.8 4.8 4.7 1.8 4.4 4.7 تغییر%

 کیلویی0 آبسال لباسشویی

 سفید

 71041911 74778199 74039073 74497788 07011483 دستگاه
1.1 

73481489 71709091 71741413 71008818 
4.4- 

 4.4 -4.1 -4.8 1.1 1.3 4.3 4.4 3.1 -4.3 تغییر%

اسنوا  کیلوئی 4 لباسشویی

 S – 24- SWD(8)مدل 

 07437333 00981371 00704138 00301131 00413301 دستگاه
4.4 

07371808 07449343 00718980 07137331 
4.3- 

 4.0 -4.3 -4.7 4.7 4.3 4.3 4.1 4.3 4.1 تغییر%

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

 


