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تولیدات  ❖ حوزه  در  مهم  تحوالت  و  اخبار  آخرین 
هفته   به  منتهی  جهان  در  معدنی  و    آخر صنعتی 

 اسفند 

در انگلستان خودرو    ۲۰۲۵از سال    ن یاستون مارت ❖

 سازد یم   یبرق

رئ استرول،  مارت  ییاجرا  سیالرنس  استون  اعالم   نیشرکت 

ا که  خودروها  ن یکرد  سال    یکیالکتر  ی شرکت  از  را  خود 

کرد  2025 خواهد  بازار  روانه  انگلستان  ا  بر.  در    ن یاساس 

مارت استون  شرکت  تعهد  ا  یبرا  نیگزارش،    ن یساختن 

کنار گذاشتن   یبرا  سیخودروها در پاسخ به فشار دولت انگل

 .است ی زلیو د ینیبنز هینقل لیوسا

شود که انگلستان برنامه خود را یصادر م   ی در حال  هیانیب  نیا

برد و  یم  ش یپ   یزلیو د   ین یبنز  یمنع فروش خودروها  یبرا

 .الزم االجرا خواهد بود 2030برنامه تا سال  نیا

مارت  نیا  با استون  که  کرد  اعالم  استرول   دیتول   نیحال 

طور کامل متوقف نخواهد  را به  یموتور سنت  یدارا  یخودروها

از    در خارج  لیمندان به اتومبکرد اما آنها را در دسترس عالقه

به    نیرسد که آستون مارتینظر م   به .  دهدیانگلستان قرار م

اتومب  ش یب  یتازگ کردن   دیبریه  یرو  یبرق  یهال یاز 

 .1خود تمرکز کرده است یخودروها

 ۶  یرقم ط  نیدر جهان به باالتر  ییمواد غذا  متیق ❖

 دیسال گذشته رس

  متیملل متحد، فائو، اعالم کرد ق  یسازمان خواربار و کشاورز

  ش یافزا  یاپ یماه پ   نینهم  یبرا   2021  هیغذا در ماه فور  یجهان

باالتر  افتهی به  ط  نیو  رس  6  ی رقم  گذشته  است.    دهیسال 

روغن  متیق  شیافزا  نیشتریب و  به شکر    ی اهیگ  یهامربوط 

 .بوده است

  2.4آن    یغذا  متیاعالم کرد شاخص ق  یالمللنیآژانس ب  نیا

 116و به    افتهی  شیصورت ماهانه افزابه   هیدرصد در ماه فور

ا  دهیرس تغ  نیاست.  که  ق  راتییشاخص  در   متیماهانه 
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درصد باالتر    26.5  کند، یم   یاب یرا رد  ییمواد غذا  یالمللنیب

 . است 2020از سال 

  شیدوره افزا  نیتریبه طوالن  لیتبد  دیشد  متیق  شیافزا  نیا 

 2008و    2007در    یی زمان بحران غذا  از  یی مواد غذا  متیق

ق است.  ب  متیشده  و    شیافزا  ن یشتریشکر  داشته   6.4را 

ژانو به  نسبت  ق  هیدرصد  است. شاخص  رفته  شکر   متیباال 

  ی رقم ط  نیو به باالتر  افتهی  شیافزا  ی اپ یماه پ   نیدوم  یبرا

 است.  دهیچهار سال گذشته رس

داشته    یهم رشد مشابه  یاه ی گ  یهاروغن  متیق  ن،یب  نیدر ا

باالتر به  آور  نیو  از    یهااست. روغن  دهیرس  2012  لیرقم 

از جمله  یاریبس ل یکلزا و دانه آفتابگردان به دال ا، ینخل، سو

پا  ینگران عرضه  مورد  صادرکنندگان    ترنییدر  توسط  آنها 

دورنما و  جار  نییپا  دیتول  یبزرگ  سال  در    یالدیم  یآنها 

 . اندبوده هیتر از بقگران 

اقتصاددان   گفته  ق   یهاطبق  غذا مشکالت    متیفائو،  باالتر 

از همه  یاقتصاد آمده  وجود  برا  یریگبه  مخصوصاً   یکرونا 

 . کندیم د یرا تشد ریپذبیآس ی هاگروه

برخ  دیتول  در  برا  ی باالتر  ن  یکشورها  واردات   ازیجبران  به 

  45زند  یم   نی.  فائو تخمستین  یکشورها کاف   ریدر سا  شتریب

به خاطر    یی ایکشور آس  9و    ییقایکشور آفر  34کشور از جمله  

آس  وعیو ش  یجو  طیجنگ، شرا را  آنها   رتریپذبیکرونا که 

 .2دارند یشتریب یهابه کمک ازیکرده، ن

در    یبرق  یخودروها  دیخر  یدرصد  ۵۳جهش   ❖

 سیانگل

خدمات   شرکت  اعالم  اساس  نام  RAC  ییخودروبر  ثبت   ،

به سپتامبر    یماه منته  12در    یتمام برق   یخودروها  یخصوص

است    افتهی   شیدرصد افزا  53.3  سیدر سراسر انگل  2020

ا اختالفات ز  نیاما در مناطق مختلف  از لحاظ    یادیکشور، 

 گونه خودروها وجود دارد. نیا دیخر زانیم

  یبرق  یهزار خودرو   30  باًیماهه، تقر  12دوره    نیدر طول ا

 ی قیحق  دارانینسبت به مدت مشابه سال قبل به خر  شتریب
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است شده  حدود    نی ا  انیپا   در.  فروخته   86130دوره، 

 ی بود در حال  یقیدر دست افراد حق  یبرق  یدستگاه خودرو

به همان تعداد، توسط   باًیتقر  یعنیدستگاه    86387  دیکه خر

 . ده بودها ثبت ششرکت

ا" همچن  "یس  یآر  خود  گزارش  ا  نیدر  رقم    نینوشت: 

سال قبل را نشان    کیبا    سهیدر مقا  یدرصد  150  شیافزا

 هینقل  لیوسا  تیمحبوب  شی از افزا  ینشانه روشن  نیا.  دهدیم

ب  یکیالکتر براشرکت  نیدر  و  آ  یهاست  بازار   ندهیسالمت 

 . است یاتیح زین  یبرق یدست دوم خودروها

دهد که کدام مناطق از انگلستان یمنتشر شده نشان م ارقام

کمتر  نیدتریشد خودروها  زانیم  نیو  در   ی برق  یجذب  را 

اند. پنج منطقه در لندن هر  ماهه داشته  12دوره    نیطول ا

تعداد ثبت    اند.درصد را ثبت کرده  86از    شیکدام نرخ رشد ب

خر درب  ی برق  یخودروها  د یشده  منطقه  شهر   ریشایدر  در 

 .درصد رشد داشت 100 زیبلبسور ن

تول  طبق انجمن  خودرو  دکنندگانیاعالم  بازرگانان   یو 

 ی کیالکتر  هینقل  لهیوس  213000هم اکنون حدود    س،یانگل

  باًیثبت شده است که فقط در سال گذشته تقر  سیدر انگل

 .3دو برابر شده است

تعرفه ❖ چ  کا یآمر  یا جنگ  جنگ   لیتبد  نی و  به 

 شود یم   یفناور

مهم  ی کی  یفناور چ  نیتراز  بحث  مورد  در    نیموضوعات 

است.   ریاخ  ی روزها  یکشور ط  نیخلق ا  ی نشست کنگره مل

در    یی و خوداتکا  ینوساز  یرا برا  یبخش فناور  نیدولت چ

 داند. یم  ی اتیح نده یآ می دهه و ن کیطول 

خبر  "بومباست"برنامه   جان    یراشاتود  یشبکه  هربرت  با 

به بحث و گفتگو در    ی امیم   ی دانشکده بازرگان   س یکوئلچ، رئ

 .وستیباره پ  نیا

م  یو فکر  من  تعرفهیگفت:  جنگ  از  ما  جنگ کنم  به  ها 

 ی متحده دارا  االتیاما ا  ستین  یشک  نی. در امیرویم  یفناور

  30خود در حدود  یفعل یاست جدا از برتر  یمتعدد یایمزا
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فناور برا  یحوزه  است  اریبس  ینوآور   یکه  در    کوئلچ.  مهم 

 20از    د یمتحده شا  االتیکه ا  تیواقع  نیکرد ا  دیادامه تاک

تحق جهان    یقاتیدانشگاه  از   15برتر  باشد،  داشته  دانشگاه 

 برخوردار است.  یاژهیو تیاهم

  ی هادر بخش  یقاتیتحق یها رساختیها و زییگفت: دارا یو

است و من    ریچشمگ  اریمتحده بس  االت ی ا  یو خصوص  یدولت

 ی کامالً آگاه است که در جنگ فناور  کایکنم که آمریفکر م

چ بنابرا  نیبا  و  دارد  زم  نیقرار  توسعه   قیتحق  نهیدر  و 

دوبرابر خواهد   هیپا  قاتیدر تحق  ژهیوخود را به   یگذارهیسرما

م فکر  و  ایکرد.  احتمال  ر  نیکنم  با  اکنون    استیاقدام 

 . باشد شتریب  دیر کاخ سفد دنیبا یجمهور

  نیچ  نیب  یداشتن رقابت فناور"استاد دانشگاه،    نیگفته ا  به

ا برا  االت یو  شدت  به  در  مصرف  یمتحده  رفاه  و  کنندگان 

مف جهان  ا  دیسراسر  بود.  به    نیخواهد  مدت  دراز  در  امر 

 ". 4کننده کمک خواهد کرد مصرف

 شکر رکورد زد   یجهان  یگران ❖

سال    لیحد از آور  نیبه باالتر  ورکیویمعامالت شکر در ن  یبها

رشد ماهانه    نیثبت دهم  ر یو در مس  دهیتاکنون رس  ۲۰۱۷

  ۱۹۶۱از سال    یروند صعود  ن یتریقرار دارد که طوالن  یمتوال

 . تاکنون خواهد بود

مازاد محصول شکر در   ینی بشیبا وجود پ   متیق  شیافزا  نیا 

آغاز   لیدر برز  لیکه معموال در آور  ۲۰۲۱-۲۰۲۲  یفصل زراع 

  یهامتیق  ش یافزا  لیاز دل  یداده است. بخش  ی شود، رویم

افزا  یجهان افزا  یجهان   متیق  شیشکر،  و   متیق  شینفت 

که   تاس  (صادرکننده شکر جهان  نبزرگتری  ) لیدر برز  نیبنز

  نیدر ا  شکریشده از ن  دیاتانول تول  یشود تقاضا برایباعث م

اروپا    هیو اتحاد   لند یدر تا  دیکند. کاهش تول  دایپ   شیکشور افزا

 .کرده است یبانیپشت  هامتیاز ق یدر فصل جار

در سائو پائولو    کسیواحد شکر گروه استون ا  ریمد  ما،یل  برونو 

گزارش ق  یدر  کرد  شکر   یفعل  یهامتیاعالم  بازار 
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فراتر از عوامل   یگریطوفان کامل از عوامل دکننده  منعکس

 .بازار هستند نیا نیادیبن

برا  متیق  ن  لیتحو  یشکر خام  بازار   ورکیویدر ماه مه در 

و    دیسنت در هر پوند رس  ۱۶.۸۹درصد رشد کرد و به    ۱.۸

افزا  یبرا درصد  هشت  هفته  ب  شیکل  که   ن یشتریداشت 

 .است هییاز ژو شیافزا زانیم

تحو  بر  معامالت  بلومبرگ،  گزارش  هفته    لیاساس  مارس 

مهلت    انیگران در آستانه پاشود و معاملهیم  یمنقض  یجار

قراردادها  نیا تنظ  شانیقراردادها،  مازاد  یم  میرا  نرخ  کنند. 

مقا در  مارس  نشان  سهیمعامالت  مه  معامالت  دهنده  با 

تام  ی هاینگران خصوص  در  مدت  است.    ن یکوتاه  شکر 

کند  یبرداشت محصولش را آغاز م  یبه زود  لیرزبهمزمان،  

ذخا ن  یبرا  ی بزرگ  ریو هند  و محصول  دارد    مکرهیصادرات 

 . 5شودیآماده برداشت م ندهیآ یهادر ماه یشمال

 

و شکالت     ی نیریارزش صنعت ش  رهیزنج  لیتحل  ❖

 رانیا
فراز و   ریاخ  یهنادهنه  یو شنننکالت ط  ینیریصننننعنت شننن

صننعت رشند  نیرا تجربه کرده اسنت. ا یاریبسن یهابینشن

  تی فیرا از دهه هشنننتاد تجربه کرده اسنننت. از نظر ک یخوب

را    رانیو شنکالت ا ینیریشن  یهاتوان محصنوالت کارخانهیم

و  ینیریکرد. صننعت شن  اسیاروپا ق یسنازشنکالت  عیبا صننا

 دهیرسن یخوب  یهاشنرفتیها سنال به پ ده  یشنکالت کشنور ط

را بنه    یقنابنل توجه  گناهیجنا  تینفیکتوان گفنت بنه لحناظ  یو م

  زانیم  نیشننتریصنننعت ب نیخود اختصنناص داده اسننت. ا

  نی عنوان اولدارد و بنه  ییغنذا  عیصنننننا  انینرا در م  یارزآور

 شود.یمحسوب م  عیصنا نیصادرکننده در ا

درصدی از ارزش افزوده صنعتی و   0.69این صننعت با سهم  

درصندی از ارزش سنتانده صننعتی برخوردار بوده که  0.51

شنود. صننعت شنیرینی و سنهم به نسنبه ناچیزی محسنوب می

 4.3درصندی از ارزش افزوده و  6.6شنکالت همچنین سنهم 

به  1396یی را در سنال  غذا  عیصننادرصندی از ارزش سنتانده  

 اسیدر مق دیتول جهیامر نت نیااده اسننت. خود اختصنناص د
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  وریبودن بهره نییپا  الخصوصیو عل  تیظرف  ریو ز  نهیربهیغ 

ناشی از افزایش ظرفیت بیکار تولید بواسطه    دیکل عوامل تول

  های اقتصنادی و سنوم مدیریت در بخش صننعتفشنار تحریم

در  درصند از شناغالن( 51)  رماهریکار غ  یروین  یسنهم باال  و

 صنعت است. نیا

صننعت شنیرینی و شنکالت سنهم بسنیار کمی در اشنتغال  

 1.2طور متوسننط حدود های صنننعتی داشننته و بهکارگاه

تا  1394های  های صننعتی در سنالن کارگاهدرصند شناغال

 7.2اند. همچنین  در این صننعت مشنغول به کار بوده  1396

  1396-1394درصنند از اشننتغال صنننایع غذایی طی دوره  

مربوط به صننایع شنیرینی و شنکالت بوده اسنت. تمرکز باال بر 

گرایی در این بخش بنازار داخنل توام بنا رویکرد صننننادرات

صننعت شنیرینی و شنکالت از صنادرات بواسنطه متوسنط سنهم  

درصند( و متوسنط سنهم  0.40های صننعتی )معادل  کارگاه

-96های  درصند( طی سنال 16.1صنادرات به فروش )معادل  

در چند سنال باشند.  ، که شنرایط نسنبتا مطلوبی می1394

رشند قرار گرفته و درحال حاضنر    ریصننعت در مسن نیا  ریاخ

رشند  ریرفتن در مسنبرخوردار اسنت. قرار گ یخوب تیاز وضنع

  سنتیمعنا ن نیسنال قبل به ا ۱۰ تیشندن به وضنع کیو نزد

و شننکالت کامال   ینیریصنننعت شنن  یپا  شیپ   طیکه شننرا

 نیا رو صنادرات د دیسنر راه تول یمشنکل  چیمطلوب اسنت و ه

صننعت قرار ندارد، مشنکالت و موانع همواره وجود داشنته و 

 روبرو است.  یو صادرات ما با موانع  دیدرحال حاضر هم تول

توان به از دیگر نکات حائز اهمیت در تحلیل این صننعت می

 موارد زیر اشاره داشت:

هنای  درصننند( کنارگناه  83کوچنک بودن مقیناس تولیند. ) •

 کن دارند.نفر کار 49-10صنعتی در این صنعت 

های تحصنیل در سنط  پایین تحصنیالت. متوسنط سنال •

باشند که سنال می  11.5، 96-1394این صننعت طی دوره  

 باشند.دهد عمده کارکنان این صنعت زیردیپلم مینشان می

به ارزش    مصننرف شننده یخارج هیارزش مواد اولسننهم  •

  28.8، در این صننعت 96-1394افزوده صننعتی طی دوره  

ان از وابسنتگی باالی این صننعت به مواد درصند بوده که نشن

 اولیه وارداتی است.



 های صنعت شیرینی و شکالت ساختار و ویژگی

کشننور  و شننکالت ینیریشننهای صنننعت برخی از چالش

ناشننی از نواقص زنجیره ارزش این صنننعت و مشننکالت 

سنناختاری درون صنننعت بوده و برخی دیگر از مشننکالت 

های سنط  بخشنی و کالن کشنور گذاریناشنی از سنیاسنت

اعمنال   در حوزه نحوه  ارز و  نرخ  بیمنه،  منالیناتی،  نظنام 

هنا بوده کنه بر کلینه هنای ترجیحی در توافقننامنهتعرفنه

اثرگذار  و شنکالت ینیریشنه صننعت صننایع کشنور از جمل

های  هسننتند. الزم به توضننی  اسننت همراسننتا با چالش

پذیری پورتر موجود در صنننعت که در قالب الگوی رقابت

بینی نشنده  در ادامه تشنری  شنده اسنت، بروز عوامل پیش

المللی و اثرات آن در تنامین مواد و  هنای بیننظیر تحریم

ارز و تغییرات دیپلماسنی  تجهیزات خارجی، نوسنانات نرخ 

تجاری در روابط با همسننایگان نیز به کاهش توان رقابتی  

 انجامد.های صنعت میاین صنعت و تشدید ضعف

های این صننعت نیز ناشنی از توجه فعاالن و رشند پتانسنیل

های جهانی بوده  گذاری آنها و حضننور در عرصننهسننرمایه

این های  اسنننت. در ادامه به بررسنننی سننناختار و ویژگی

هنای توسنننعنه هنا و پتنانسنننینلصننننعنت از منظر چنالش

 پذیری پرداخته شده است. رقابت

های چالش دسترسی به مواد اولیه کیفی با قیمت

 رقابتی

ارزش و تنامین   رهیزنجاز جملنه عوامنل کلیندی    هینمواد اول

  هی . مواد اولدهدیم لیتشنکصننعت شنیرینی و شنکالت را 

قند و شنکر،   عیتوسنط پنج بخش صننا  رهیزنج نیا  یاصنل

واردات و    ،یخوراک  یهناروغن  عیآرد، صنننننا  عیصنننننا

 .  شودیم  نیتأم یبندبسته

 ک،یک ت،یسنکوئیب  هیمهم در ته هیاز مواد اول  یکی: آرد •

و  ینیریدر صنعت ش  یمحصوالت آرد ریو سا فریکلوچه، و

  ا یاسنت که از دانه غالت   یشنکالت اسنت. ماده پودر مانند

آرد را از   شننتری. بدیآیبدسننت م یامواد نشنناسننته  ریسننا

از دانه ذرت،   یول  سنننازند ینمودن دانه گنندم م ابینآسننن

)چاودار(، جو، نخود و برنج هم آرد سنناخته   ایاه  یگندم سنن

   .شودیم

و چغندر قند بدسنت   شنکری: شنکر از دو محصنول نشنکر •

اسنت   یمل آمده شنکر محصنولبع قاتی. با توجه به تحقدیآیم

وجود داشنته و صننعت   رانیکه در سنبد خانوار اغلب مردم ا

.  باشند یم  رانیا  عیصننا  نیتریمیاز قد  یکیقند و شنکر  دیتول

جهان در  یاز کشورها یاریبس یهایگذارهیبا توجه به سرما

بودن محصننول فو    مهم  ر،یاخ  یهاصنننعت در سننال نیا

 . ردیگیمورد توجه قرار م شتریب

مثنل   یاهنانیناز داننه گ  یخوراک  ینبنات  یهنا: روغنروغن •

 یو آفتنابگردان و.... ط  ینیکلزا، پنبنه داننه، بنادام زم  ا،ینسنننو

و  هیته  هیو سننپس تصننف  یکشنناسننتخراج و روغن  ندیفرا

 .  شودیعرضه به بازار فرستاده م یشده و برا یبندبسته

شننده و خشننک شننده   ریچرب تخم  یها: به دانهکاکائو •

  یه ینته  یهنا براداننه  نی. از اشنننودیدرخنت کناکنائو اطال  م

که با   یبه پودر خشننک نی. همچنکنندیشننکالت اسننتفاده م

  د یآیدانه کاکائو به دسننت م ینمودن و گرفتن چرب ابیآسنن

  ات،یاز نظر خواص و خصنوصن  اهیگ نی. اندیگویهم کاکائو م

مصارف مختلف استفاده  یبه قهوه شباهت دارد. از کاکائو برا

  یو برا   یدنیندر انواع نوشننن  ک،ینانواع ک یهین. در تهکننندیم

(  یمختلف و همراه با خامه )خامه شننکالت  ییمواد غذا نیتزئ

را    یدنینوع نوشن نی. امروزه اشنودیاز پودر کاکائو، اسنتفاده م

 .  کنندیت مدرس ریاز مخلوط کردن پودر شکالت با ش

تولیخوراک  یهنایافزودن • از   یصننننعت  دین: در  غنذاهنا، 

طعم، بو و  رییتا از تغ  شودیاستفاده م  یگوناگون  یهایافزودن

از    هنا،یبناکتر  تینکرده و بنا ممنانعنت از فعنال  یریبنافنت جلوگ

بر اسننناس    هنایکنند. افزودن  یریهنا جلوگخراب شننندن آن

شننده، تحت نظارت و بر اسنناس نوع  نییاز قبل تع یابرنامه

و   ینیریمعلوم بنه محصنننوالت شننن زانیبنه م  ،ییغنذا  یمناده

 .شودیشکالت اضافه م

  یبرا   ازینمورد ن  هیناز مواد اول  یاگسنننترده  فیبنا توجنه بنه ط

 ریمحصننوالت از روغن گرفته تا آرد و شننکر و سننا نیا دیتول

حاکم بر اقتصناد کشنور   طیشنرا لیبه دل  عتایطب  ،یمواد جانب

سننخت و طاقت فرسننا شننده اسننت. گلوگاه    هیمواد اول هیته

 هیاحن نیاسنت که از ا  ییهابیو بالطبع آسن  هامیتحر  ،یبعد

که   یوارد شنده اسنت. اما مسناله بعد هیمواد اول  نیبر روند تام

داشننته،   هیمواد اول هیته ندیدر فرآ  یریسننوم چشننمگ  ریتاث

آن در طول دو سنننال   یدرپ ینرخ ارز و نوسنننانات پ  شیافزا



چه از    هیمواد اول هیگفت ته توانیم یطورکلاسنننت. به  ریاخ

  ت،یسنننکویصننناحبان صننننعت ب یداخل و چه از خارج برا

 دکنندگانیشنده اسنت. تول  وخمچیو شنکالت پر و پ  ینیریشن

شنکر و روغن   نیصننعت در داخل کشنور با مشنکل تام نیا

  هی واردات مواد اول  یاست که برا  یدر حال نیمواجه هستند. ا

در مقوله ثبت سنننفارش و   یهم مشنننکالت  ازینمورد ن  یجانب

 اگر  دهدینشنننان م  هایابی. ارزکندیم  ییارز نما  صیتخصننن

 نیکنند و ا  داینرونند ادامنه پ   نیهم  هینمواد اول  نیتنام  یبرا

 ت،ینسنننکویبمناننند، صننننعنت ب  یهنا بنه قوت خود بناقچنالش

 میآن ترس  یکه برا  یاندازو شکالت به رشد و چشم  ینیریش

 .افتیشده است دست نخواهد 

صننعت مطر  اسنت،  نیا  یاصنل هیآنچه  در ارتباط با مواد اول

آن در   ازینمورد ن  هینمواد اول  نیموضنننوع اسنننت کنه تنام  نیا

.  رودیشنمار مبه  یاسناسن  یانحصنار دولت اسنت و جزو کاالها

 یکه بخش مهم  خشنکریمانند شنکر، روغن و شن یمحصنوالت

  لی و شننکالت را تشننک ینیریشنن ت،یسننکویب  هیاز مواد اول

و اگر از    شننوندیم دیمعموال در داخل کشننور تول  دهند،یم

 یاسناسن  یدر سنبد کاالها نکهیا لیخارج هم وارد شنوند به دل

 دکنندگانیتول یدولت اسنت که آنها را برا  فهیقرار دارند، وظ

 ینیریشن ت،یسنکویب دیتول یبرا  نکهی. با توجه به اکند  نیتام

  عتنایاسنننت، طب  ازینمواد ن  نیاز ا  ییو شنننکالت بنه حجم بناال

 نیدولت سنننخت اسنننت. ا یبرا  هیمواد اول  زانیم نیا  نیتام

اند که تقاضنا داشنته  یاسنت که بارها فعاالن اقتصناد  یدرحال

 ردیقرار گ  دکننندگنانینخود تول  اریندر اخت  هینمواد اول نیا هینته

 کنند. هیته  ایرا وارد  هیمواد اول ازشانیتا براساس ن

  جهیبه نت گذاراناسننتیو سنن انیمتاسننفانه تاکنون متول  اما

 دکنندگانیتول  لیدل نیو به هم  انددهیباره نرس نیدر ا  یینها

  قهیدر مضن  هامتیو هم از نظر ق هیمواد اول  نیهم از نظر تام

تمام  متیق  عتایدارد و طب زیافت و خ  هامتیق  رایهسننتند ز

  ر یپذمکانثابت ا متیق کیصننورت  شننده و عرضننه کاال به

شنکل   یهااز چالش  یاگفت قسنمت عمده  توانی. مسنتین

 نیافزوده در ا. خلق ارزشهناسنننتمیگرفتنه مربوط بنه تحر

سنخت شنده اسنت. به هر  اریکشنور بسن عیصننا یبرا  طیشنرا

ارز    صیو تخصننن  نیو در کنار آن تام  هامیحال مسننناله تحر

اولن  یبرا مواد  من  هیننواردات  عمننده  توانیرا    ی ل یندال  نینتراز 

شنده اسنت.   ییاندازهادسنت  نیدانسنت که منجر به ظهور چن

 دکنندگانیاند که تولعوامل دست به دست هم داده  نیهمه ا

  کسویموضوع از   نیار نباشند. ابرخورد  تیفیبا ک  هیاز مواد اول

نشود و از  دیدر کشور تول  یتیفیمحصنوالت باک  شنودیباعث م

 یخنارج  دکننندگنانینتول ریرقنابنت بنا سنننا ننهیزم  گرید یسنننو

 فراهم نباشد.

یکی از عوامنل موثر در پنایین بودن توان رقنابتی صننننعنت 

های  شننیرینی و شننکالت الزام تولیدکنندگان به تامین نهاده

مثل آرد،  هیاز مواد اول  یقسنننمتتولید از بازار داخل اسنننت. 

و در  شنودیم هیدر داخل کشنور ته  رخشنکیروغن، شنکر و شن

ها،  انحصننار دولت اسننت و انواع مشننتقات کاکائوها، اسننانس

ه که ب  شنودیاز خارج وارد م زین یخوراک  یهادیها و اسنرنگ

ثبت سنفارش آنها مشنکل   هامیعلت نوسنانات نرخ ارز و تحر

 روبرو کرده است.  یبه مواد را با مشکالت یشده و دسترس

صننننعنت شنننیرینی و شنننکالت بنه جهنت تنوع مواد اولینه،  

محصنوالت و خواب سنرمایه، به سنرمایه در گردش باالیی نیاز 

دارد. اما کمبود نقدینگی و سنرمایه در گردش بواسنطه ضنعف 

ای تولیندی کوچنک  هنبنندی بنگناهدر مندیرینت منالی و بودجنه

های فعال در این صنننعت  مقیاس با سننهم باال از تعداد بنگاه

ها،  توام با سننهم پایین صنننعت از تسننهیالت اعطایی بانک

ضنعف بازار سنرمایه در تامین مالی تولید و نرخ باالی تامین 

های  سننرمایه از بازار غیررسننمی موجب شننده اسننت تا بنگاه

به قیمت مناسنب با چالش فعال در تامین مواد اولیه کیفی و 

 مواجه شوند. 

 مقیاس کوچک تولید و تحدید بازار داخل

 83 های شنکریتولید کاکائو، شنکالت و شنیرینیدر صننعت  

نفر کارکن داشننته، عرضننه و  50ها کمتر از درصنند کارگاه

درصند تولیدات در بازار داخل همراسنتا با   77فروش بالغ بر  

ای بخش خصننوصننی در درصنندی مخارج هزینه 2.2کاهش  

هنای اخیر از  نتیجنه کناهش درآمند حقیقی خنانوار طی سنننال

یکسنو و از سنوی دیگر، ضنعف در نظارت بر عرضنه برندهای  

ویژه عرضنننه بندون مجوز، توزیع مویرگی و عندم  خنارجی ب

های کوچک و جابجایی تقاضننا به نظارت بر آن و تعدد بنگاه

های خارجی موجب کوچک شندن اندازه بازار  سنمت جانشنین

داخلی صننعت شنیرینی و شنکالت شنده و نتیجتا تولید زیر  

 30ظرفینت و کناهش صنننرفنه مقیناس )خنالی بودن تقریبی  

های صننعت( شنده اسنت. تمایل هدرصند ظرفیت تولید بنگا



کنندگان داخلی به مصرف شیرینی و شکالت خارجی مصرف

توام با ضننعف تولیدکنندگان داخلی در عرضننه محصننوالت  

کنندگان از دیگر عوامل متنوع و مطابق با سنننالیق مصنننرف

تر شدن اندازه بازار داخل و کوچک شدن میزان  موثر بر تنگ

  تقاضای داخل بوده است.
 : مقیاس تولید براساس میزان کارکنان )درصد( 1جدول 

بزرگتر از   99-50 49-10 هابنگاه
100 

تولید کاکائو، شکالت  
 های شکری و شیرینی

83 8 9 

 .رانیمرکز آمار اهای محاسبات تحقیق با استفاده از دادهماخذ:  

 افت ارزش صادرات 

درصنندی صنننعت   0.54سننهم   TradeMapبراسنناس آمار  

شنیرینی و شنکالت ایران از صنادرات جهانی این صننعت به 

همراه با افزایش   2018میلیون دالر در سنال  685.2ارزش  

هزار تن در سنال   189.2درصندی وزنی صنادرات )از  256

( در مقابل افزایش 1397هزار تن در سننال   674تا   1394

ر در سنال میلیون دال 444درصندی ارزش صنادرات )از  76

( گواهی بر 1397میلیون دالر در سننننال    781تنا    1394

پذیری صنننعت شننیرینی و شننکالت پایین بودن توان رقابت

کشننور بواسننطه عدم تطابق محصننوالت تولیدی با سننلیقه  

کنندگان جهانی بواسنطه باال بودن قیمت تمام شنده  مصنرف

محصنننوالت تولیندی در قیناس بنا رقبنای خنارجی در نتیجنه  

نیروی کار ماهر و تحصنیلکرده در این صننعت،  سنهم پایین  

هنای کوچنک، دسنننترسنننی محندود بنه مواد اولینه  تعندد بنگناه

پیونندی بنا  هنای رقنابتی و همچنین عندم همکیفی بنا قیمنت

ای و جهنانی صننننعت شنننیرینی و های ارزش منطقنهزنجیره

 شکالت است.

، ارزش هر هزار تن کناالی صنننادراتی 97-1394طی دوره  

میلیون دالر کناهش   1.16میلیون دالر بنه    2.3صننننعنت از  

درصننند کناهش ارزش روبرو بوده کنه   50ینافتنه و حندودا بنا  

 پذیری صنعت دارد.نشان از کاهش رقابت

 ی مقاصد صادرات تمرکز باالی

بررسننی مقاصنند صننادراتی شننیرینی و شننکالت طی دوره 

درصنند   99.2دهد که بالغ بر کشننور نشننان می  1394-98

و افغانسنتان   پاکسنتانکشنورهای عرا ،   صنادرات صننعت به

، بوده و درصننند( 19.7و   21.8،  57.7با سنننهم   بی)به ترت

حناکی از تمرکز بناالی صنننادرات بنه بنازار کشنننورهنای عرا ،  

افغانسنتان و پاکسنتان اسنت. تمرکز باال بر این کشنورها که 

بواسنطه شنرایط نامناسنب سنیاسنی و اقتصنادی از منظر تقاضنا 

ب شننده اسننت تا صنننعت شننیرینی و ناپایدار هسننتند موج

های بازار صنادراتی خود در شنکالت کشنور نتواند از فرصنت

جهت توسعه بهره گیرد حال آنکه صنعت شیرینی و شکالت  

ترکینه از طریق حضنننور در بنازارهنای جهنانی توسنننعنه ینافتنه 

 های رشد را فراهم کند.  توانست زمینه

در قدرت محدود بودن بازارهای صنادراتی که ناشنی از ضنعف  

یابی صننعت شنیرینی و شنکالت ایران  بازاری و توان موقعیت

 در بازارهای جهانی است.
: مقاصد صادراتی صنعت شیرینی و شکالت طی دوره 2جدول 

(1394-98 ) 

 سهم کشورهای عمده )میلیون دالر( و درصد  سال

1394 

(:  116درصد، افغانستان )  55.5(:  246.3عرا  )

درصد،    2.1(:  9.5ترکمنستان )درصد،    26.1

 درصد   1.9(:  8.3آذربایجان )

1395 

(:  133درصد، افغانستان )  53.8(:  263عرا  )

درصد،    9.2(:  45درصد، پاکستان )  27.2

  1.8(:  9درصد، آذربایجان )  2(:  10ترکمنستان )

 درصد

1396 

  7(:  53.6درصد، افغانستان )   22(:  166عرا  )

درصد، ساحل عاج    2(:  14.8درصد، پاکستان ) 

 درصد   0.6(:  4.7درصد، آذربایجان )  0.7(:  5.3)

1397 
(:  170درصد، پاکستان )  57.7(:  451عرا  )

 درصد   19.7(:  153.8درصد، افغانستان )  21.8

دو 

ماهه  
1398 

(:  14.9درصد، افغانستان )  62(:  50.3عرا  )

 درصد  5.6(:  4.5درصد، پاکستان )  18.4

  ی لیتبد ع یو صنا یصادرات محصوالت کشاورز  یماخذ: دفتر هماهنگ

 سازمان توسعه تجارت. 

 
های کارا در بخش صننادرات شننیرینی و عدم وجود مشننو  

های بیمه، حمل و نقل و شننکالت، مشننکالت در زیرسنناخت

گمرک و نبود برنامه جامع و مشخص برای حمایت از فروش 



تحنت برنند تولیندکننندگنان داخلی از دیگر علنل پنایین بودن  

 ان صادراتی صنعت شیرینی و شکالت کشور است.تو

 های شبکه حمل و نقل و توزیعباال بودن هزینه

های  گیری ضنعیف فروشنگاهسننتی بودن نظام توزیع و شنکل

تخصنننصنننی و خرده فروشنننی آنالین برای تولیدات داخلی 

موجب باال رفتن قیمت این محصنوالت در مقایسنه با رقبای 

کنندگان داخلی به خرید این خارجی و کاهش تمایل مصرف

عرضنه و فروش  یهاشنبکه محصنوالت شنده اسنت. کمبود

های زیرسننناختی موثر  نیز از دیگر چالش تیفیبا ک  یبرندها

بر اندازه بازار این صنننعت اسننت. همچنین باال رفتن قیمت 

المللی در خصننوص حمل و نقل و های بینسننوخت، تحریم

هنای حمنل و نقنل هالمللی سنننبنب افزایش هزیننهنای بینبیمنه

پذیری آن اثر منفی گذاشنته صننعت شنده و بر قدرت رقابت

 است.

  سطح پایین مهارت و تحصیالت کارکنان صنعت  

 شیرینی و شکالت

 یط صننعت شنیرینی و شنکالتدر  لیتحصن  یهامتوسنط سنال

  دهد یکه نشننان م  باشنندیسننال م 11.5،  96-1394دوره  

 51همچنین    .باشنندیم پلمیردیصننعت ز نیعمده کارکنان ا

درصند کارکنان صننعت شنیرینی و شنکالت را کارگران سناده 

پذیری این صنننعت اثرگذاشننته و تشننکیل داده که بر رقابت

دهد این صننعت از منظر نیروی انسنانی از پتانسنیل نشنان می

 کافی جهت توسعه کم بهره است.

های خارجی و عدم ضعف در جذب سرمایه

 ای و جهانیهای ارزش منطقهپیوندی با زنجیرههم

نفعان مختلف و ای میان ذیگیری همکاری شنبکهعدم شنکل

گیری ناچیز از سناختارهای جمعی شنکل گرفته در این بهره

هنای کوچنک تولیندی و نتیجتنا صننننعنت بنا وجود تعندد بنگناه

ای و جهانی عدم اتصنال این صننعت به زنجیره ارزش منطقه

ت اقتصادی در نتیجه اعمال شده است. عالوه بر آن، عدم ثبا

های یکسنننویه بر کشنننور و اثرات آن بر نرخ ارز، نرخ تحریم

تورم و سننایر متغیرهای اقتصننادی موجب باال رفتن ریسننک  

های خارجی گذاری در کشننور و عدم تمایل شننرکتسننرمایه

بنگناه از این برای همکناری بنا  انتقنال دانش  هنای داخلی و 

ه، برنندیننگ و بنازارینابی هنای تحقیق و توسنننعننناحینه بنه حلقنه

شده است. حال آنکه در کشورهای رقیب منطقه نظیر ترکیه  

گذاری خارجی و تولیند مشنننارکتی در حال میزان سنننرمایه

 افزایش است.

 های تحقیق و توسعه سهم اندک هزینه

های تحقیق و توسنننعه پایگاه اصنننلی نوآوری  امروزه فعالیت

های جدید فراهم طور مداوم زمینه را برای تقاضننااسننت و به

گذاری  به نوبه خود محرک سنرمایه  کند. این نوع تقاضناهامی

،  ی بودهکننده رشند و شنکوفایی اقتصنادو در نهایت تضنمین

در دنیای صننعتی دارای اهمیت زیادی اسنت. کشنورهای در 

حنال توسنننعنه نیز بنا اسنننتفناده از ابزار تحقیق و توسنننعنه، 

را برای  قنابلینت و علمی خود  فنی  فناصنننلنه هنای  کناهش 

 دهند.تکنولوژیکی خود با کشورهای صنعتی، ارتقا می

 10های صننعتی های مرکز آمار ایران از کارگاهبراسناس داده

های تحقیق و توسننعه از  نفر کارکن و بیشننتر، سننهم هزینه

درصند   0.09ارزش افزوده صننعت شنیرینی و شنکالت حدودا 

را عرف ( بوده، که سنهم بسنیار ناچیزی اسنت، زی1396)سنال  

درصنند اسننت. سننهم باالی    5-3جهانی این نسننبت حدودا 

هزینه تحقیق و توسننعه و پیشننرفت تکنولوژی باعث کاهش  

پذیری  و توسنننعه رقابتوری و رشننند ها، افزایش بهرههزینه

افزایش هزیننه در تحقیق و توسنننعنه، شنننود.  می  صننننعنت

و موجنب تقوینت را بنه همراه داشنننتنه و  هنای جندیند تکنولوژی

وامنل تولیند و ایجناد تنوع بیشنننتر در تولیندات جنابجنایی ع 

باعث تغییر    توجه به تحقیق و توسننعهباشنند. عاله بر آن، می

ها و در نگاهب یهزینه نسننبی تولید و نیز افزایش مزیت نسننب

. هزیننه تحقیق و توسنننعنه و شنننودیکشنننورهنا م  تیننهنا

دهد  اجازه می یاقتصناد  یهابه بنگاه  تکنولوژیک هاینوآوری

دی خود را ارتقام بخشنننند که این امر نیز منجر به توان تولی

رشننند ظرفینت، کناهش هزیننه، افزایش کیفینت و افزایش 

ها و یدهویژگی برجسننته ا  گردد سننرعت در تحویل کاال می

توسننعه  این اسننت که حاصننل از تحقیق و توسننعه  ها نوآوری

 .نمایندرا تسهیل می  یپذیررقابت

 زنجیره ارزش جهانی شیرینی و شکالت 

و  ینیریشنن  یارزش جهان  رهیزنج  دهدینشننان م  هایبررسنن

گذشنته متمرکز شنده   یهادر دهه یاندهیطور فزاشنکالت به

بر   رهیزنج نی، ا"یدو قطب"  یتیحاکم  سنتمیسن  کیاسنت. در 



حناکم اسنننت کنه کنترل و   شنننرویپ   یهنادو گروه شنننرکنت

توز  جننادیا  یچگونگ زنج  عیو  طول  در  کنترل    رهیارزش  را 

 یدر بنازارهنا  شنننرویپ   یهناگروه اول، شنننرکنت  در.  کننندیم

را در تول  یعملکردهنا  یمصنننرف و   دینبنا ارزش افزوده بناال 

م  یابینبنازار   ان ینهمتنادر گروه دوم،  .  کننندیبرنند کنترل 

  رهیمتمرکز بوده و بر زنج  دینبناالدسنننت آنهنا در بخش تول

 تسلط دارند. هیمواد اول  نیتأم

شنرکت بین المللی   5بازار جهانی شنیرینی و شنکالت توسنط 

با سننهم بازار   6شننود: شننرکت موندلز اینترنشنننالکنترل می

درصند(، شنرکت    14درصند(، شنرکت مارس با سنهم )  15)

درصند(   8با سنهم ) 7درصند(، شنرکت فررو  12نسنتله با سنهم )

درصند( که این کنترل ناشنی از    7و شنرکت هرشنی با سنهم )

شنناخت بازار، خلق برندهای قدرتمند، تولید با مقیاس باال و 

ده اسنت. های تولیدی در شنبکه جهانی بوتوسنعه زیرسناخت

  یو دارا  بوده  یاقابل مالحظه دیقدرت خر  یها دارابنگاه نیا

سناالنه    یفروشنفروش خرده کیهسنتند که هر    برند نیچند

نمناینند.  یم  دینرا تول  یجهنان  یدر بنازارهنا  یدالر  اردینلیچنند م

ها از طریق اکتسناب و یکپارچه نمودن  همچنین این شنرکت

ینه و تسنننلط بر هنای اصنننلی تنامین مواد اولعمودی پنایگناه

 اند.های تامین جهانی بر تسلط خود بر بازار افزودهزنجیره

 دینچنه در بخش تول ارزش،  رهیزنجدر    شنننرویپ   گرانیبناز  نیا

  کی ، گسنترش اسنتراتژ در توسنعه برندو چه   و تولید پردازش

تجارت    کیرشنند ارگان یمکرر رقبا به جا  اکتسنناببازار را با  

مورد   200از   شیب  1990و   1970دهه   نیاند. بدنبال کرده

،    8رخ داده اسنت )دند شنیرینی و شنکالتدر صننعت  اکتسناب

  رهیزنج تمرکز باال و تسنلط بیشنتر برکار   نیا  جهی(. نت1999

 50شنننرکنت   17،  1990در اواخر دهنه . بوده اسنننتارزش  

 1999)دند،  نمودند  یرا کنترل م  یجهان  بازارهای از درصنند

از    شیتعنداد ب نی، ا2013در پایان سنننال (.  92001  فولد،  

  بازار  درصنند  50از    شیب  یعنیاسننت،   افتهیدو سننوم کاهش  

)یورومانیتور،  شنودیاکنون توسنط پنج بنگاه کنترل م  جهانی

این تمرکز و تسلط بر بازار جهانی در سط  کشوری    (.2014

درصند از   56  که شنرویپنج شنرکت پ باشند.  خیلی بیشنتر می

، در کننندیرا کنترل م  شنننیرینی و شنننکالت جهنانبنازار  

 
6 Mondelez International 

7 Ferrero 

بازارهای اصنلی شنیرینی و شنکالت سنهم بیشنتری از بازار را  

درصد  80تا   60 نیب  برترسه شرکت بزرگ در اختیار دارند. 

شنکالت  و    ینیریشن یاصنل  یاز بازارها یسنهم بازار را در برخ

 (3کنند )جدول  یدر جهان کنترل م
ی )یورو مانیتور،  کشور یدر بازارهابرندهای برتر تمرکز :3 جدول

2014 ) 

 بازار 
ارزش بازار  

 )میلیارد دالر( 

سهم بازار سه  

شرکت برتر  

 )درصد( 

 80 5.2 برزیل 

 69 17.1 امریکا 

 68 2.4 اتریش 

 65 10.2 انگلیس 

 61 3.2 ایتالیا

های برتر با توسنننعه کسنننب و کارهای خود، و این شنننرکت

های با ارزش افزوده باالتر  افزایش سنهم بازار به سنمت حلقه

در زنجیره ارزش حرکنت نموده )بنازارینابی، برنندیننگ، فروش 

تولیندی خود را بنه و تحقیق و توسنننعنه( و فعنالینت هنای 

ز  ها ا اند. این شنرکتکشنورهای کمتر توسنعه یافته انتقال داده

های اصننلی سننازی عمودی پایگاهطریق اکتسنناب و یکپارچه

تامین جهانی که بیشننتر در کشننورهای غرب افریقا متمرکز  

بر   و کامرون هیجریسناحل عاج، غنا، ناسنت مانند کشنورهای 

و این بنازارهنا را نیز کنترل    زنجیره تنامین نیز تسنننلط ینافتنه

 نمایند.می

پنج شنرکت برتر صننعت شنیرینی و شنکالت از طریق حرکت  

هنای بنا ارزش افزوده بناال در زنجیره ارزش جهنانی در بخش

انند قندرت بنازاری قنابنل توجهی از خود بنه نمنایش توانسنننتنه

بر توسنننعنه برنن این قندرت متکی  تولیند در بگنذارنند.  د و 

هنای جهنانی بنا مقیناس اقتصنننادی بوده اسنننت. این شنننبکنه

هنا بنا ننام هنای تجناری متنوع خود در بنازار جهنانی  شنننرکنت

میلینارد دالر درآمند دارنند   1شنننیرینی و شنننکالت بیش از  

بنه2014)یورومنانیتور،   عنوان مثنال ننام تجناری محبوب  (. 

8 Dand, 1999 

9 Dand, 1999; Fold , 2001 



 41متعلق بنه شنننرکنت مونندلیز اینترنشنننننال، در    10کندبری

پردازد و تخمین  کشنور جهان به عرضنه محصنوالت خود می

میلیارد دالر درآمد سننناالنه دارد. این برند   6شنننود  زده می

سنهم قابل توجهی از بازارهای جهانی شنیرینی و شنکالت را  

درصند بازار   48درصند بازار هند،   52در اختیار دارد از جمله 

بازار  درصننند   36درصننند بازار افریقای جنوبی،   40نیوزلند، 

(. 2014درصند بازار انگلسنتان )یورومانیتور،  24اسنترالیا و  

محصننوالت تولید شننده شننرکت مارس، دومین تولید کننده  

 80بزرگ نام تجاری در صنننعت شننیرینی و شننکالت، در 

ننام تجناری از جملنه برنندهنای   29کشنننور جهنان و تحنت  

M&M    ،Snickers   ،Galaxy / Dove   ،Mars   و

Twix  کیت کت، برند اصنلی شنرکت شنودیم به بازار عرضنه .

 2کشننور جهان توزیع می شننود و سنناالنه   62نسننتله، در  

 آورد.میلیارد دالر از طریق خرده فروشی بدست می

های برتر تنوع باالی سننبد های این شننرکتاز جمله ویژگی

از   یارینطور معمول در بسنننآنهنا به   باشننندمحصنننوالت می

در   یدنینوشن  نان،، تیسنکویمانند بتولیدی مشنابه    یهادسنته

، . شننرکت نسننتلهکنندیم  تیشننکالت فعال  و ینیریکنار شنن

از  عنوان  بنه و   ییمواد غنذا  گنانکننند  دینتول  نیبزرگتریکی 

میلیارد  96در صند از درآمد سناالنه   10در جهان،    یدنینوشن

کسنب می نماید.   شنکالت  ی ونیریشندالری خود را از صننعت 

شننرکت با   نیسننبد محصننوالت ا(.  201411)وان سننورس،  

 83در  دیمرکز تول 461از جمله    یحضنننور گسنننترده جهان

  (.201412)آی.بی.آی.اس. ورد،    شننودیم  یبانیکشننور پشننت

، که در پنج شنننرکت موندلیز اینترنشننننالطور مشنننابه،  به

  ی ابید و بازاریتول  رساختیکند، زیم تیفعال یمحصول مصرف

  ید یتول  مرکز 171شنامل  خود که   یشنبکه جهانرا از طریق 

)وان   نماید، مدیریت میشننودیکشننور را شننامل م  58در 

 دی، تولیکیزیف  یها رسنناختیعالوه بر ز(.  2014سننورس، 

کنار   یروین  ی درریچشنننمگ  یهناییبرنند تواننابرتر  کننندگنان  

و  قیتحق  یهاتی. فعالدارندسنناالنه   یقاتیو بودجه تحقماهر  

 صنننایع محقق 2750توسننط    موندلیز اینترنشنننالتوسننعه  

 یدالر  ونیلیم  471و مهندسنان با بودجه    دانیمی، شنییغذا

هنای  صنننرفنه  نیا(.  2014)وان سنننورس،  شنننودیانجنام م

 
10 Cadbury 

11 OneSource, 2014 

متوسننط را   نهیهز  یریطور چشننمگهب اسیمق  یاقتصننادها

ها بتوانند رهبری بازار  سنبب شنده این شنرکتو   آورده  نییپا

ها در توسنعه  توانایی این شنرکت  .را در اختیار داشنته باشنند

زنی آنهنا در تنامین مواد برنند و کنترل بنازار  بر قندرت چناننه

اولیه و تعیین روندهای بازار افزوده اسننت. براسنناس آخرین  

برند برتر صننعت  10گزارشنات منتشنر شنده میزان فروش 

 ی شکالت در جدول ذیل ارایه شده است.شیرین
برند برتر صنعت شیرینی و شکالت  10میزان فروش  :4 جدول

 جهان 

 کشور نام برند 
میزان فروش  

 )میلیارد دالر( 

 18 امریکا  مارس 

 گروه فررو 
ایتالیا/  

 لوکزانبورگ 
13 

موندلیز  

 اینترنشنال 
 11.8 امریکا 

 9.72 ژاپن  مجی

 7.99 امریکا  هرشی 

 7.93 سوئیس  نستله 

 4.57 سوئیس  لینت و سپرونلی 

 4.52 انگلیس  پالدیس

 3.16 ژاپن  ایزاکی گلیکو

 1.77 کره جنوبی  اوریون کورپ 
Reference:Candy Industry, January 2020 

 زنجیره ارزش صنعت شیرینی و شکالت ایران 

با الهام از  زنجیره ارزش صنننعت شننیرینی و شننکالت ایران  

گیری از نظر خبرگنان  المللی و بهرهالگوی زنجیره ارزش بین

صننعت ترسنیم شند. زنجیره ارزش شنیرینی و شنکالت ایران  

 بخش اصلی به قرار زیر است: 6متشکل از 

اولینه و ملزومنات مورد نیناز   کلینه:  بخش تاامین -1 مواد 

صننعت شنیرینی و شنکالت شنامل شنکر، روغن، دانه، خمیر،  

های خوراکی  و انواع  پودر و کره کاکائو، آرد، سنننایر افزودنی

بنندی و ... کنه از  ملزومنات کناغنذی، شنننیمینایی جهنت بسنننتنه
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صننایع شنکر، روغن، لبنی، پالسنتیکی و ... در این بخش قرار  

 گیرد.  می

بخش تامین، عدم تامین مواد اولیه با   ترین مشننکالتاز مهم

کیفیت با قیمت رقابتی، ضنعف در تامین مسنتمر مواد اولیه  

پذیری صنننایع باالدسننتی در تامین مورد نیاز، عدم انعطاف

مواد اولیه مورد نیاز صنننعت، انحصننار دولت در تامین مواد 

بودن  اولینه، نوسننناننات توزیع مواد اولینه در بنازار و رقنابتی ن

قیمت مواد اولیه با کیفیت مناسنب اسنت. ضنعف این بخش 

تاثیر مستقیمی بر کیفیت و قیمت تمام شده محصول نهایی  

 شیرینی و شکالت دارد. 

: اجزای اصلی این بخش عبارت از مهندسی  بخش تولید -2

آالت، آموزش،  ریزی تولید، تعیین ماشنینتولید شنامل: برنامه

چیندمنان خط تولیند، تعیین نیروی انسنننانی متخصنننص، و  

 باشد.  بندی میو بسته انبارداری

میزان توانمندی در این حلقه متوسنط به سنمت قوی ارزیابی 

شننده اسننت و در حال حاضننر و با توجه به تجربیات جهانی،  

این حلقه بهترین مسننیر برای اتصننال صنننعت شننیرینی و 

ای و جهانی اسنت. و شنکالت کشنور به زنجیره ارزش منطقه

طریق همکاری و تعامل با برندهای برتر جهانی در صننعت  از 

 شیرینی و شکالت قابل حصوص است.

سننازی  : این بخش متشننکل از بهینهتحقیق و توساعه -3

های نوین تولید، سننفارشننی تولید و کاهش ضننایعات، شننیوه

سازی تولید، کاهش قیمت تمام شده و رصد تحوالت صنعت  

 است. 

چک مقیاس در این صننعت  های کوحضنور تعداد زیادی بنگاه

های دولت جهت ایجاد انگیزه و تشویق  همراه با عدم حمایت

هنا بنه تحقیق و توسنننعنه و همچنین پنایین بودن میزان  بنگناه

تحصننیالت و مهارت نیروی کار شنناغل در این بخش و عدم  

گذاری خارجی های ارزش جهانی و سنرمایهاتصنال به زنجیره

حلقه تحقیق و  در کشننور، موجب شننده اسننت تا وضننعیت

توسعه در صنعت شیرینی و شکالت به شدت ضعیف ارزیابی 

 شود.

بازاریابی  برندینگ -4 مهمو  از  حلقه  این  اجزای  :  ترین 

زنجیره ارزش شیرینی و شکالت و با ارزش افزوده باال است.  

نامزیربخش برندینگ شامل  لوگو، خلق های حلقه  گذاری و 

توسعه برند و مشارکت با  یابی برند،  برند، ارزش برند، جایگاه

ها و  باشند. متاسفانه در این حلقه نیز ضعفبرندهای برتر می

دارد.کاستی وجود  زیادی  بازار  های  نیزابیبخش  شامل    ی 

تبل  ینیبشیپ  نما  غات، یبازار،    ی اجزا  ی تخصص  یهاشگاهی و 

حلقه   نیدر ا  یتوانمند  زانیم  بایحلقه هستند. تقر  نیا  یاصل

زنج ش  رهی از  ضع  ینیریارزش  کشور  شکالت   یابیارز  فیو 

 است.  دهیگرد

فروش -5 و  خردهتوزیع  عمده:  ،  فروشی فروشی، 

فروشگاهفروشگاه خاص،  زنجیرههای  تجارت  های  ای، 

از  ترین زیربخشالکترونیکی، و فرانچایز مهم های این حلقه 

 دهند.  زنجیره  ارزش شیرینی و شکالت را تشکیل می

سرمایهب اینکه  وجود  توسعه  گذاریا  در  مناسبی  های 

های بزرگ در کشور صورت گرفته است ولی میزان شرکت

 توانمندی این بخش از زنجیره ضعیف به سمت متوسط است.

: اجزای اصنلی این حلقه شنامل  خدمات پس از فروش -6

و  مشنننترینان  بنا  ارتبناط  مندیرینت  تعویم،  و  اسنننترداد 

های اجتماعی سننازمانی اسننت. میزان توانمندی  مسننلولیت

خدمات پس از فروش در زنجیره ارزش شننیرینی و شننکالت 

 کشور ضعیف ارزیابی شده است. 



 

 هاشکالت ایران و میزان توانمندی در هر یک از حلقه : زنجیره ارزش شیرینی و 1شکل 

 های تحقیق.ماخذ: یافته

 

درصنند ارزش افزوده در    6-4براسنناس تجارب جهانی  

درصننند در بخش تولیند و    24بخش تنامین مواد اولینه،  

درصنند در بخش برندینگ، تحقیق و توسننعه،   70-72

شننود. که نیاز اسننت  میبازاریابی، فروش و توزیع ایجاد  

بنگاه های فعال صننننعت شنننیرینی و شنننکالت توجه 

 های با ارزش افزوده باال نماید.بیشتری به حلقه

بنا توجنه بنه تحلینل زنجیره ارزش صننننعنت شنننیرینی و  

توان با اطمینان حلقه مفقوده زنجیره  شنکالت کشنور می

 ارزش را در چهار بخش ارزیابی نمود که عبارتند از:

 مقیاس تولید کوچک بودن  •

 زنجیره تامین ناکارآمد، انحصاری و سنتی  •

 مدرن نبودن شبکه عرضه و توزیع  •

توجنه انندک بنه تحقیق و توسنننعنه، برنندیننگ و  •

 بازاریابی.  

 

 

 های پیش روی صنعت شیرینی و شکالتچالش

اول  مننتیق   یثبننات  یب • تنناخ  هینن مواد  در    ریو  فراوان 

 سرمایه گشت  ازب

بنازاری و توان موقعینت • ینابی در  پنایین بودن قندرت 

بازارهای جهانی و نتیجتا تمرکز باالی مقاصند صنادراتی،  

بودن نرخ منانندگناری در کشنننورهنای هندف و   پنایین 

 همچنین ضعف در دیپلماسی تجاری   

های کمبود نقدینگی و دسننترسننی اندک به شننیوه •

 متنوع تامین مالی 

ینه، برنندیننگ، هنای تنامین مواد اولضنننعف در حلقنه •

 تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش و توزیع 

هنزیننننه • تنوزینع افنزاینش  شنننبنکننه  در  تنوزینعنی  هننای 

 های تخصصی فروشی سنتی و فقدان فروشگاهخرده

 های اطالعاتی به روز و یکپارچه ضعف در سیستم •

ضنننعف در اسنننتناننداردهنای تنامین، تولیند و توزیع  •

 شیرینی و شکالت 
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 تولید.مقیاس کوچک   •

 

و    معدنی   محصوالت  و  مواد   جهانی   قیمت  تغییرات ❖

 ( مارستا هفته سوم    ژانویهل  معامالت در ایران )از او 

 

مارس   ماه  شروع  نوع    2021با  نگران  جهان  که  حالی  در 

بود اخبار تزریق واکسن کرونا    19کوید  جهش یافته ویروس  

آمریکا  و موثر بودن آن در دو کشور انگلستان و ایاالت متحده  

موجب بازگشت اعتماد به بازارهای جهانی شد. این اعتماد  

موجب افزایش تقاضا برای خرید اوار  قرضه ایاالت متحده 

برای  را  آمریکا شد و در مقابل کاهش جذابیت دالر و طال 

بهسرمایه را  نرخ گذاران  اخبار  است. همچنین  داشته  همراه 

که   نیز  متحده  ایاالت  در  اشتغال  و  رغم  علیبیکاری 

عوامل  بینیپیش از  است  شده  گزارش  اشتغال  رشد  ها 

تاثیرگذار بر افزایش تقاضا برای خرید اورا  قرضه بوده است.  

افزایش   اخبار مثبت واکسیناسیون در جهان  اثرات  از دیگر 

است که   بوده  و صنعتی در جهان  مواد معدنی  برای  تقاضا 

به است.  شده  مواد  این  قیمت  افزایش  به  مثال  طومنجر  ر 

دالر   2217)و آلومینیوم  دالر بر تن(    1226)فوالد  قیمت  

سال اخیر رسیده است که طی یک  در بازارهای جهانی بر تن(  

در این افزایش قیمت عالوه بر اعتماد به    سابقه بوده است. بی

در پی افزایش قیمت قراضه و رشد تقاضای مسکن  بازارها،  

ه چین که تولید سال 5در چین در کنار تصویب طر  توسعه 

فوالد و آلومینیوم را به دلیل مشکالت زیست محیطی محدود  

  نموده است رخ داده است. در این دوره افزایش قیمت مس

آن هم عالوه  دلیل  نیز رخ داده است که    دالر بر تن(  9043)

نیز دخیل بوده  معدنکاران شیلی  اعتصابات    ،  بر افزایش تقاضا 

 (.1پیوست) است.

بورس کاالی    معامالت مواد و محصوالت صنعتی و معدنی در

  ارزش   به  تنهزار  1710  لغ بر، با1399ماه    اسفندایران در  

میزان عرضه نسبت به  و  بوده  ریال    هزار میلیارد214  بیش از

با  ماه ارزش   و درصدی  12رشد  گذشته  و  معامالت  حجم 

  بودههمراه  درصدی  0.75و    27  افرایش  با  معامالت به ترتیب

عرضه شده در بورس کاالی  صنعتی  در بین محصوالت    است.

با  ایران   برابر  آلومینیوم   تن،  هزار2224میزان عرضه فوالد 

  .بوده است  تن  هزار  6.5  و رویهزارتن    31  مس  ،تن  هزار  32

بر اساس اطالعات مربوط به معامالت بورس کاالی ایران در 

درصد آلومینیوم عرضه شده در    64.8بالغ بر  ،  1399اسفند

درصدی ارزش هر تن به    8.8  افزایشبا  ایران  بورس کاالی  

ر موجب    افزایش این  است.    سیدهفروش    15کاهشقیمت 

آلومینیوم   معامله  ایران  درصدی حجم  کاالی  بورس  در در 

 ده است. دوره مورد بررسی بو

درصد  56، بالغ بر  شاخص نسبت فروش به عرضهبر اساس   

ایران فروش رفته است   فوالد عرضه شده در بورس کاالی 

در  معامله شده    فوالدقیمت هر تن    این در حالی است که

داشته است که ناشی  درصدی    5افزایش  بورس کاالی ایران  

قیمتاز   علیافزایش  است.  بوده  کاال  این  جهانی  رغم  های 

تقاضا    5افزایش   این دوره حجم  درصدی قیمت فوالد طی 

 درصدی داشته است. 2.3نیز افزایش 
از محصوالت عرضه   یدرصد  35.4محصول مس با فروش  

شده در بورس کاالی ایران، در جایگاه سوم به لحاظ فروش  

دارد. هر    قرار  ارزش  دوره  این  در  در  رفته  فروش  تن مس 

ایران   ناشی    داشته،درصدی    23رشد    بورس کاالی  از  که 

 درصدی عرضه بوده است.    55افزایش قیمت جهانی و کاهش  

درصد روی عرضه شده در بورس کاالی ایران با افزایش    18

حجم معامله این کاال    درصدی قیمت فروش رفته است.  7.5

درصدی داشته است.   100نیز در بورس کاالی ایران رشد  

ماه صفر این در حالی است که تقاضای این محصول در دی

 (.   2)پیوست درصد بوده است.

 

صنعتی  ❖ کاالهای  قیمت  نوسانات  بر  از    تحلیلی 

  30/12/1399تا  01/12/1399

قلم کاالی صنعتی منتخب   43بررسی روند تغییرات قیمت  

از ثبات  حاکی  ،  1399  اسفندتا هفته آخر    ماهبهمناز ابتدای  

نحویکه دامنه تغییرات قیمت کاالها از  نسبی در بازار است به 

درصد    1الی    -1بین    1399ابتدای اسفند تا انتهای اسفند  

ز مقدار ذکر  کاالیی که با افزایش بیش ا  بوده است. دو قلم 

برگی است که به    500بسته    A4اند کاغذ  شده مواجه بوده 

ارز   نیمایی    4200دلیل عدم تخصیص  ارز  با  و واردات آن 

کیلو گرمی  است که   50سفید    سیمان  ودرصدی    5.3رشد  

    درصدی برخوردار بوده است. 2.1از رشد 
 نرخ ارز نیما ریال/ درصد  . 6جدول 

 بهمن 



 

 1399 اسفند -12پایش تحوالت تولید شماره   

 هفته چهارم هفته سوم  هفته دوم  هفته اول  
 238991 234292 231380 228387 نرخ ارز
 2 1.3 1.3 - 9.6 % تغییر 

 اسفند 

 چهارمهفته  هفته سوم  هفته دوم  هفته اول  

 232910 235614 238220 242722 نرخ ارز
 - 1.1 - 1.1 - 1.9 1.6 % تغییر 

Source: www. Tgju.org 

 

درصدی   1.6نرخ ارز نیما در حالی که اسفندماه را با افزایش  

  242722درصدی از    4آغاز نمود در انتهای اسفند با کاهش  

ریال رسید روند مجدد کاهشی نرخ ارز    232910ریال به  

کاالهای صنعتی    نیما در اسفند از دالیل ثبات نسبی قیمت

 (.3)پیوست  منتخب بوده است.

ستاد تنظیم بازار در اسفندماه نحوه توزیع تایر سنگین که در 

انبار تولیدکنندگان مانده است را بر عهده کمیته تخصصی 

توزیع الستیک و  بازرگانی   تامین    با محوریت دفتر خدمات 

  گذاشته است.

 

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستی عجم ❖

  انگلیس   در  برقی   خودروهای  خرید   درصدی  ۵۳  جهش •

 ساختن   برای  مارتین  استون   شرکت  تعهد  همچنین  و

  برای  انگلیس  دولت  فشار به  پاسخ  در  الکتریکی  خودروهای

 .دیزلی و  بنزینی نقلیه وسایل گذاشتن کنار

  برای   2021  فوریه  ماه   در  غذایی  مواد  جهانی  قیمت •

  6  طی   رقم  باالترین  به  و  یافته  افزایش  پیاپی  ماه  نهمین

  مربوط  قیمت  افزایش  بیشترین.  است  رسیده  گذشته  سال

 .است بوده گیاهی  هایروغن و شکر به

  افزایش   دلیل  از  بخشی.  زد  رکورد  شکر  جهانی   گرانی •

  و   نفت  جهانی  قیمت  افزایش   شکر،  جهانی  هایقیمت

  شکر  صادرکننده  بزرگترین)  برزیل  در  بنزین  قیمت  افزایش

  شده   تولید  اتانول  برای  تقاضا  شودمی  باعث   که  است(  جهان

 در  تولید  کاهش.  کند  پیدا  افزایش  کشور  این  در  نیشکر  از

  پشتیبانی  ها قیمت از جاری فصل  در اروپا  اتحادیه و  تایلند 

 .است کرده

توسعه   های عملیاتی پیشنهادیراهبردها و برنامه

 صنعت شیرینی و شکالت 

پذیری صنننعت شننیرینی و  روی رقابتبا توجه به موانع پیش

شننکالت، موارد زیر جهت توسننعه و ارتقای توان رقابتی این 

 شود:صنعت پیشنهاد می

حلقه توزیع( تکمیل  و  تولید  )تامین،  ارزش  زنجیره  های 

 شیرینی و شکالت

به .1 فراگیری،  از    هوش  سازیپیاده  و  کارگیریحمایت 

  زنجیره  کل  تولیدات  فرآیندهای   در  اشیام  و اینترنت  مصنوعی

شکالت   صنعت  ارزش و   یکپارچه   شبکه  قالب   در   شیرینی 

  و تسریع  تولید  و زمان  فرآیند  هزینه، کاهش  کردن  کم  جهت

 بازارهدف   به محصول در عرضه

  تولیدی  و  فناورانه  هایظرفیت  ارتقای  و  حمایت از افزایش .2

 اندازی راه  و   ایجاد"  طریق  از  ارزش  زنجیره  طول  ها دربنگاه

  خلق  هایشبکه  و  ایمنطقه  محلی،   نوآوری  های شبکه 

همچنین  "دانش   و   فنی  هایمهارت  در  گذاریسرمایه"، 

جهت   مهندسی   و   فناوری  انتقال  ظرفیت  افزایش   فناورانه 

   "باز نوآوری زیست بوم بستر در معکوس

  راستای   در  ایتوسعه   هایسازمان  هایظرفیت   از  استفاده .3

 توسعه   و  تحقیق  واحدهای  کسب وکارهای نوپا،   رشد  و  ارتقا

 صنعت   ارزش  زنجیره  در  فعال  بنیان   دانش   های شرکت  و

 شیرینی و شکالت  

کنندگان،  طراحی و توسعه پایگاه اطالعاتی جامع )تامین .4

واردات کنندگان، و آمار تولید، صادرات،  تولیدکنندگان، توزیع

 و ...(  

 توانمندسازی 

ها و کارآفرینی مولد در صنعت شیرینی  حمایت از فعالیت .5

برای   سختگیرانه  مقررات  و  قوانین  اعمال  و  شکالت  و 

های غیر  های غیر مولد به منظور جلوگیری از فعالیتفعالیت

 رسمی )قاچا (  

 بازار   نیاز  با   متناسب  الکترونیکی  تجارت  توسعه  از  حمایت .6

بنگاه .7 ارتقای فناوری در  های  حمایت و تسهیل جذب و 

 تولیدی فعال در صنعت شیرینی و شکالت 

توسعه در    اندازی و تقویت مراکز تحقیق وحمایت از راه .8

های  هراستای تقویت توان طراحی و توسعه محصول در بنگا

 کوچک و متوسط 



 

 1399 اسفند -12پایش تحوالت تولید شماره   

  جذب   و   هدایت  جهت  الزم   هایمشو    ارائه .9

  هایحوزه  در  بویژه  خارجی  و  داخلی  هایگذاریسرمایه

 استراتژیک   و بر تکنولوژی

 استاندارد سازی

با   .10 استاندارد  فرایندهای  و  بازنگری در تدوین نظام 

 توجه به موضوعات نوین و شرایط بومی  

سیاست .11 توسعه  از  بخشی  صنعتی  اطمینان  های 

ط زیست منظور حفاظت از محیمبتنی بر توسعه پایدار سبز به

سیاست  از  استفاده  طریق  صرفه از  نوآوری  در های  جویانه 

هدفبنگاه و  منابع  محدودیت  به  توجه  با  گیری ها 

 کنندگان با درآمد پایین  مصرف

توسعه  همگام .12 راه  نقشه  و  استاندارد  نظام  سازی 

با   استانداردها  تطابق  لحاظ  و  یکدیگر  با  درکشور  فناوری 

ا به استانداردهای روزآمدتر  هدهی بنگاهنیازهای ملی و جهت

 های تشویقی و تنبیهی از طریق اعمال سیاست

آخرین  .13 با  مطابق  و  دقیق  استانداردهای  وضع 

سالمت   و  کیفیت  ارتقای  جهت  جهانی  استانداردهای 

 محصوالت تولیدی 

 توسعه بازار 

بنگاه .14 در  اکتساب  و  متوسط  ادغام  و  کوچک  های 

همکاری توسعه  ایججهت  بنگاهی،  بین  صرفههای  های  اد 

-مقیاس، جذب سرمایه و فناوری و ارتقای توان تولیدی بنگاه

 ای و جهانی های ارزش منطقهپیوندی به زنجیرهها برای هم

توافقات  چابک .15 عقد  طریق  از  تامین  زنجیره  سازی 

 ای کنندگان بزرگ جهانی و منطقهتجاری بلند مدت با تامین

و   .16 تجاری  توافقات  با تعرفهعقد  ترجیحی  های 

افغانستان و پاکستان    کشورهای هدف صادراتی نظیر عرا ،

و   صادراتی  بازارهای  در  ماندگاری  افزایش  و  بهبود  جهت 

 تسهیل تجاری.

حمایت از متنوع سازی تولید و صادرات با توجه به   .17

 های ایجاد شده در کشور ها و توانمندیقابلیت

نام .18 همکتقویت  طریق  از  تجاری  های  اریهای 

 مشترک با برندهای برتر جهانی   

توسعه   .19 طریق  از  فروش  و  بازاریابی  توسعه 

 های تخصصی و توسعه تجارت الکترونیکی فروشگاه

 ایهای تجاری و تعرفهسیاست

اولیه   .20 مواد  تامین  جهت  موقت  ورود  جواز  صدور 

 مشروط به صادرات   

جلوگیری از ورود مواد اولیه بی کیفیت و کنترل و  .21

کیفیت و تعیین  گویی در مقابل اقالم وارداتی غذایی بیپاسخ

 گیرانه برای واردات اقالم غذایی. شرایط سخت 

 سیاست تامین مالی و سرمایه گذاری 

 الف( ایجادی:

زی صندو  تخصصی پژوهش و فناوری خاص  انداراه .22

اولیه  از سرمایه  تامین بخشی  با  صنعت شیرینی و شکالت 

 مورد نیاز آن از سوی دولت 

 ب( سرمایه در گردش:  .23

بهره .24 جهت  نیاز  مورد  بسترهای  گیری ایجاد 

ابزارهای  بنگاه از  شکالت  و  شیرینی  صنعت  در  فعال  های 

زنجیره مالی  سککوک(  تامین  و  گام  )طر   ابزارهای  ای  و 

موجود در بازار سرمایه نظیر اورا  اختیار فروش تبعی، اورا   

سلف موازی، اورا  استصناع، اورا  منفعت، اورا  مرابحه و  

  ... 

ظرفیت  .25 از  حداکثری  کاالیی  استفاده  بورس  های 

و   شیرینی  صنعت  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  در  کشور 

 شکالت 

 ج( بازسازی و نوسازی:

بروزرسانی تجهیزات و خطوط تولیدی و حمایت از   .26

ظرفیت ارتقام  و  احیام  جهت  در  از تحقیقاتی  موجود  های 

 طریق ابزارهای تامین مالی  

 مصرف الگوی اصال 

ترغیب مصرففرهنگ .27 و  به  سازی  داخلی  کنندگان 

 استفاده از تولیدات داخلی 

 المللی در دوران پساتحریمهای بینمشارکت

با   .28 توسعه شرکتمشارکت  و  طراحی  خارجی  های 

ها برای طراحی و محصول و استفاده از ظرفیت این شرکت

 تولید محصوالت جدید  

 در   ویژهبه  مشترک  تحقیقاتی  مراکز  تاسیس .29

 نوین   فناوری  هایحوزه 
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شرکت .30 با  جهانی  همکاری  بزرگ  تولیدکننده  های 

 مشروط به:   دارای شبکه گسترده مراکز تولید و فروش جهانی 

 های روز در زمینه تولید  انتقال فناوری •

 المللی   های بزرگ و بیناتصال به شبکه تامین شرکت •

گذاری و تامین مالی و  های جدید سرمایهایجاد شبکه •

 های جدید فروش  روش

 رویکردهای انقالب صنعتی چهارم 

فنآوری  .31 از  صنعتی استفاده  انقالب  دیجیتال  های 

 ره ارزش صنعت شیرینی و شکالت  چهارم در تکمیل زنجی

پیاده .32 و  بکارگیری  نمودن  هوش  فراگیر  سازی 

مصنوعی و اینترنت اشیام در فرآیندهای تولیدات کل زنجیره  

های  ارزش صنعت شیرینی و شکالت در قالب شبکه و پلتفرم

به  یکسان یکپارچه  گیری منظور  تصمیم  در  تسریع  و  سازی 

ولید و تسریع در عرضه ها، فرآیندهای تتولید، کاهش هزینه

 محصوالت به بازار هدف  

تشکیل  .33 و  خلق  جهت  الزم  بسترهای  ایجاد 

کارخانجات هوشمند در صنعت شیرینی و شکالت که تمام  

و شده  متصل  یکدیگر  به  آن  شده  داده اجزای  تولید  های 

جمع مشترک  پلتفرم  یک  در  اجزا  پردازش توسط  و  آوری 

 شوند 

پیا .34 و  بکارگیری  نمودن  یادگیری  دهفراگیر  سازی 

 ماشین در فرایندهای تولید صنعت شیرینی و شکالت  

، بورس کاالی ایران و کاالهای وضعیت بازارهای جهانی

 صنعتی معدنی منتخب 

  100های اشتغال همزمان با تزریق بالغ بر  رشد شاخص •

موجب  آمریکا  متحده  ایاالت  در  کرونا  واکسن  دوز   مییلون 

بازگشت اعتماد به بازارهای جهانی شده است و روند رو به  

پیش را  داده  رشدی  قرار  صنعتی  و  معدنی  محصوالت  روی 

موجب   وضعیت همچنین  این  در  است.  قرضه  اورا   فروش 

گذاری بر روی طال  ایاالت متحده و کاهش نرخ دالر و سرمایه

  را به دنبال داشته است.

مالت مواد و محصوالت های مربوط به معا بر اساس داده •

  ،1399صنعتی و معدنی در بورس کاالی ایران در اسفند ماه  

بر   با   68بالغ  ایران  بورس کاالی  آلومینیوم عرضه شده در 

 1399درصدی ارزش هر تن نسبت به بهمن ماه    8.8رشد  

درصد فوالد عرضه    56به فروش رفته است. طی همین دوره  

درصد مس    35مت،  درصدی قی  5شده در بورس با افزایش  

  18درصدی قیمت و    23عرضه شده در بورس کاال با افزایش  

  7.5درصدی روی عرضه شده در بورس کاال ایران با افزایش  

ترین دلیل افزایش  درصدی قیمت به فروش رفته است. عمده

افزایشی   روند  ایران  کاالی  بورس  در  این محصوالت  قیمت 

در خصوص مس    قیمت آنها در بازارهای جهانی بوده است.

کاهش   جهانی  قیمت  افزایش  بر  عرضه    55عالوه  درصدی 

درصدی قیمت   23نسبت به بهمن ماه نیز از عوامل افزایش  

 هرتن مس بوده است. 

قیمت   • تغییرات  روند  صنعتی    43تحلیل  کاالی  قلم 

دامنه کم    حاکی    1399  بهمن و اسفندهای  منتخب طی ماه

کاهشی هرچند   تغییرات بوده است. که این امر ناشی از روند

اندک نرخ ارز نیما بوده است.
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 :1پیوست 
 بر تن و دالر بر اونس( )دالر  2021 مارسهفته سوم تا   2021 ژانویهروند تغییرات قیمت مواد و محصوالت معدنی از ابتدای ماه  -

 دوره زمانی    ژانویه  فوریه مارس

 

 W3 W2 W1 محصول 
متوسط  

 رشد
W4 W3 W2 W1 

متوسط  

 رشد
W4 W3 W2 W1 

1226 1206 1112 
4.8 

1107 1016.4 937.9 960.8 
2.4 

 مقدار  858.3 912.4 954.9 922.8
 1فوالد

 تغییر% 0.1 6.3 4.7 -3.4 4.1 -2.4 8.4 8.9 0.5 8.5 1.7

9043 8950 9023 
5.7 

9246 8493.6 8183.9 7827.8 
0.5- 

 مقدار  8032.8 7993 8000.2 7904.4
 1مس

 تغییر% 2.6 -0.5 0.1 -1.2 -1 4.5 3.8 8.9 -2.4 -0.8 1

2217 2170 2173 
3.2 

2177 2109.5 2059.7 1981.6 
0.2- 

 مقدار  2009.6 2030.5 2005 2000.3
 1آلومینیوم

 تغییر% 1.4 1 -1.3 -0.2 -0.9 3.9 2.4 3.2 -0.2 -0.1 2.2

16118 16183 17635 
2.9 

19368 18912.2 18394 17759 
0.7 

 مقدار  17645 17713 18185 17994.3
 1نیکل

 تغییر% 4.1 0.4 2.7 -1 -1.3 3.6 2.8 2.4 -8.9 -8.2 -0.4

163 166 164 
3.3 

166 162.2 155.2 150.0 
1.2- 

 مقدار  163.5 167.7 166.8 157.8
 2آهن سنگ

 تغییر% 2.6 2.6 -0.5 -5.4 -4.9 3.4 4.5 1.7 -0.6 1.2 -1.8

1735 1713 1714 
1- 

1777 1793.6 1830.5 1828.6 
1- 

 مقدار  1906.5 1843.1 1848.1 1851.5
 1طال

 تغییر% 1.3 -3.3 0.3 0.2 -1.2 0.1 -2 -0.9 -3.5 -0.1 1.3

  Source: 1- www. Tgju.org 

              2-www.market.bosinessissinsider.com 
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 : 2پیوست 
 30/12/1399تا  01/11/1399مقدار عرضه و حجم معامالت مواد و محصوالت معدنی در بورس کاالی ایران از  -

 محصوالت فوالدی

 تولید کننده 

 اسفند  بهمن 
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( 

 - - 0 0 0 103775.4 166040600 1600 1600 ایده آل شمش کویر 

 - 1.7 112992 482249878 4268 4620 114897.9 116276688 1012 16500 آذر فوالد امین 

 1.2 104629 62777400 600 2200 103409.7 124091600 1200 2400 آلیاژ شمش یزد 

 2.5 107340.4 5903721700 55000 55000 104698 5444294500 52000 52000 آهن و فوالد ارفع 

 - - 0 0 0 102038 106119520 1040 1560 پاسارگاد فوالد نوید 

 -- - 0 0 2080 103376.5 165402400 1600 3200 پردیس صنعت زنده رود 

 0.7 113047 169118312 1496 35992 112259.2 568031640 5060 33858 پرشین فوالد آریا 

 - 0.9 102088 102088000 1000 5600 103050.2 257625500 2500 2900 تولید فوالد تارا شمش یزد 

 1.4 113047 49740680 440 33990 111528.7 868585212 7788 73590 تولیدی فوالد سپید فراب کویر 

 - 0.4 106643.1 3537777188 33174 35990 107058.5 8349704554 77992 88948 جهان فوالد سیرجان 

 1.2 119368.4 9735330981 81557 281045 117946.7 9565005859 81096 226919 ذوب آهن اصفهان 

 - 1.5 116374.2 14546775 125 7000 118158.8 29539700 250 11404 ذوب آهن آریان بوئین زهرا 

 - - 0 0 500 102711 102711000 1000 2500 ذوب آهن آسیا 

 - - 0 0 0 102619.7 307859000 3000 3000 ذوب و نورد زرفام 

 - - 0 0 1000 105034 52517000 500 500 شرکت ذوب بریس 

 1.1 105788.2 5289410000 50000 50000 104688.1 6480192600 61900 65000 شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 

 - 2.1 112250.3 1889172208 16830 25300 114621.7 1318836860 11506 27170 صبا فوالد زاگرس 

 - 0.2 112422.5 3269698256 29084 29084 112641.4 4200399500 37290 49060 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه 

 - - 0 0 660 118255.3 31219408 264 2640 صنایع تولیدی نورد گرم فلز 

 - 210785 21078500 100 1800 - 0 0 3200 صنایع فوالد شهریار تبریز 

 - - 0 0 0 115115.6 113964466 990 22792 صنایع فوالد کاوه تیکمه داش 

 - - 0 0 198 118959.5 39256646 330 2002 صنایع فوالد کوهپایه 

 - - 0 0 0 - 0 0 9966 صنایع فوالد هیربد زرندیه

 - - 0 0 0 - 0 0 4004 صنایع نورد فوالد گلستان 

 - 3.6 199154.5 607421350 3050 19500 206529 30979350 150 19000 صنایع هفت الماس 

 - 1.5 105999 68899350 650 3250 107639 69965350 650 650 صنعت تجارت پردیس آذربایجان 

 - 104004 52002000 500 500 - 0 0 0 غلتک سازان سپاهان 

 - - 0 0 5676 - 0 0 5896 فوالد ارگ تبریز 

 1.0 114923.5 304547425 2650 14550 113834.6 1200955375 10550 67300 فوالد البرز ایرانیان 

 - - 0 0 0 114243.6 575559314 5038 11132 فوالد امیر کبیر خزر 

 8.8 234007.5 2574083250 11000 11000 215171.3 1936542000 9000 12000 فوالد امیرکبیر کاشان 

 0.2 112659.6 1628382514 14454 31306 112403.1 741860548 6600 32714 فوالد آذربایجان 
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 1.5 215112.3 1269162200 5900 6000 211959.6 1483717200 7000 7000 فوالد تاراز چهارمحال 

 0.0 116315 2907875 25 1450 116348.7 116348650 1000 2000 فوالد جاوید بناب 

 3.6 113004 4972176 44 1012 109065.4 177558414 1628 5720 فوالد خرمدشت تاکستان 

 3.8 117441.1 16324310200 139000 168000 113092.9 13627696500 120500 168000 فوالد خوزستان 

 -1 111789 368903700 3300 13200 112913.3 1117842088 9900 16500 فوالد روهینا جنوب 

 - 0.7 106878 855024000 8000 9300 107653.8 430615000 4000 5300 فوالد سپهر سبالن 

 - 1.3 103558 2588950000 25000 25900 104893.1 5716671500 54500 60000 فوالد سیرجان ایرانیان 

 0.7 114766.3 406502184 3542 3542 113976.4 288360226 2530 3542 فوالد شاهرود 

 -1 111841 12302510 110 13662 113008.3 621545540 5500 15840 فوالد عتیق آذر سهند 

 - 0.1 209588.5 733559900 3500 3500 209743 419486000 2000 2000 غرب آسیا فوالد  

 - 1.6 111998.5 485401356 4334 8800 113804.5 475702854 4180 12980 فوالد کاوه اروند 

 0.3 103777.5 3366541720 32440 80000 103450.1 4241456000 41000 60000 فوالد کاوه جنوب کیش 

 0.3 104953.4 528965160 5040 5040 104594 527153760 5040 5040 دامغان فوالد کویر 

 - 5.6 170292.5 86030081320 505190 576890 180409.8 65165833020 361210 485280 فوالد مبارکه اصفهان 

 3.8 130672.2 10453781640 80000 80000 125892 10323148000 82000 130000 فوالد هرمزگان جنوب 

 - - 0 0 6400 101193.9 283342800 2800 2800 فوالدسازان کیوان یزد 

 - 2.1 112751.1 131467886 1166 29722 115219 174902442 1518 15752 قائم پروفیل رازی 

 - -    - 0 0 2046 کیهان نورد مهام ایرانیان 

 3.4 115836 10193568 88 5082 111995 22175010 198 6160 گروه صنایع فوالد صبح پارسیان 

 0.6 103919.9 114311900 1100 5950 103280.7 366646650 3550 5650 گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 

 - 0.9 112860.0 428868300 3800 43432 113913.3 1005284875 8825 43032 گروه ملی صنعتی فوالد ایران 

گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر 

 106508.3 734907600 6900 6900 شرق
9000 9000 963557000 107061.8 0.5 

 - - 0 0 0 118688.9 33945032 286 660 گسترش فوالد فجر آذربایجان 

 0.1- 104209 937881000 9000 12000 104328 625968000 6000 6000 مجتمع ذوب آهن فوالد خزر 

 1.1 102088 81670400 800 1800 100967 80773600 800 1900 مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان 

 0.3- 103734.9 2593373500 25000 44500 104050 3808231650 36600 46600 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد 

 - - 0 0 20020 - 0 0 20020 مجتمع فوالد آتیه خاورمیانه 

 0.9 104496 156744000 1500 1500 103549 103549000 1000 1000 مجتمع فوالد آذرآبادگان ارس 

 - 1.4 111381 159274830 1430 14300 112962 1058679732 9372 36872 مجتمع فوالد آریا ذوب 

 0.5 110122.7 5548203132 50382 70056 109578.3 4398691784 40142 87360 مجتمع فوالد خراسان 

 - - 0 0 500 101761 101761000 1000 2500 مجتمع فوالد سامان یزد 

 - 0.5 112032.5 761597012 6798 10406 112552.3 1399025078 12430 20416 مجتمع فوالد صنعت بناب 

 - 1.4 114053.0 396448360 3476 22572 115716.6 720451644 6226 26488 مجتمع فوالد ظفر بناب 

 6.1 160420.2 890332600 5550 192500 151156.9 1095887550 7250 13250 مجتمع فوالد گیالن 

 0.7 207947.6 31192150 150 7200 206529 144570300 700 5400 مجتمع فوالدی روی اندودکاوه 

 - 1.3 111841 71354558 638 2200 113277 34889316 308 22000 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق 

 - -    112598.1 138720846 1232 14146 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد 

 - 149340 37335000 250 3300 - 0 0 3300 نورد و تولید قطعات فوالدی 

 - - 0 0 0 - 0 0 0 نیک صدرای توس 
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 - 10.2 106182.6 111491800 1050 8000 118303.6 59151800 500 9380 نورد آریان فوالد 

 9.3 150750 226125000 1500 30000 137973.4 310440150 2250 7000 فوالد کاویان 

 - 104557 62734200 600 2200 - 0 0 1200 پارمیدا پوالد ایساتیس 

 - - 0 0 0 - 0 0 2420 مجتمع فوالد سازان دقیقی تبریز 

 - -  0 0 - 0 0 2266 فوالد آناهیتا گیالن 

 - - 0 0 1000 101423 202846000 2000 3000 فوالد پارس هفت تپه 

 - - 0 0 0 - 0 0 1012 فوالد جهانسیما 

 - 1.1 116080.1 30645164 264 528 117421.4 61998486 528 902 آذرنبش تبریز 

 - - 0 0 1200 - 0 0 0 پرتو صنعت شر  

 - - 0 0 500 - 0 0 0 تولیدی فوالد اسپریس تجارت 

 - - 0 0 1200 - 0 0 0 صبا فوالد منظومه

 - 103475.6 310427000 3000 3000 - 0 0 0 مجتمع فوالد شمش نگین مشهد

 - 213133.7 3740498150 17550 18400 - 0 0 0 ور  خودروی چهارمحال و بختیاری 

 - - 0 0 2150 - 0 0 0 صنایع صدرا فوالد کاویان

 5.0 139857.6 13698913218 1265495 2224755 133189.6 164663511287 1236309 2252039 جمع کل 

 آلومینیوم 

 تولید کننده 

 اسفند  بهمن 
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( 

 9.0 536115.5 1474317500 2750 3400 492009.5 1525229575 3100 3700 آلومینای ایران 

 9.5 529183.8 2791444600 5275 8600 483480.9 2997581400 6200 8000 آلومینیوم المهدی 

 8.5 537303.4 3562321610 6630 10570 495025.9 4504735680 9100 10120 آلومینیوم ایران)ایرالکو( 

 8.8 529040.4 3258889100 6160 8100 486042 2916252000 6000 8000 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 

 - - 0 0 1400 - 0 0 1600 آریا کابل فدک 

 - - 0 0 40 506339 50633900 100 300 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات 

 - - 0 0 0 - 0 0 100 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 

 8.8 532643.4 11086972810 20815 32110 489568.7 11994432555 24500 31820 جمع کل 

 مس

 تولیدکننده 

 اسفند  بهمن 
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( 

 - - 0 0 340 - 0 0 380 آریا کابل فدک 

 - - 0 0 440 - 0 0 200 بابک مس ایرانیان 

 - - 0 0 160 - 0 0 400 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات 

 - - 0 0 0 - 0 0 400 راشا مهر نیکان 

 - - 0 0 240 - 0 0 400 شرکت صنایع مس شهید باهنر 

 22.3 1442052.2 15862573680 11000 27000 1178686 30645848000 26000 63000 شرکت ملی صنایع مس ایران 

 14.3 2135638.4 341702140 160 1645 1867365 74694600 40 2385 صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 

 - - 0 0 400 - 0 0 400 صنایع مس کاوه 
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  .کاالی ایرانماخذ: بورس  

 - - 0 0 120 - 0 0 280 فرآوری مس درخشان تخت گنبد 

 - - 0 0 265 - 0 0 310 صنایع کابلسازی افق البرز گروه  

 - 2205569.0 88222760 40 950 - 0 0 2980 گیل راد شمال 

 - - 0 0 120 - 0 0 160 قم   مس   شکوه  صنایع 

 23.3 1454687.4 16292498580 11200 31680 1179744 30720542600 26040 71295 جمع کل 

 روی 

 تولیدکننده 

 اسفند  بهمن 
رشد ارزش هر  نرخ 

 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( 

 - - 0 0 50 - 0 0 200 پارس اکسید شکوهیه پرنو 

 - - 0 0 50 - 0 0 100 زنجان تعاونی تولیدی روی میعاد ثامن  

 7.7 650809 65080900 100 100 604105 60410500 100 150 توسعه صنایع روی خاورمیانه 

 - - 0 0 700 - 0 0 100 ذوب روی بافق

 - - 0 0 40 604105 24164200 40 200 ذوب روی تال 

 - - 0 0 400 - 0 0 600 ذوب روی سدید زنجان 

 - - 0 0 300 - 0 0 200 روی پرور زنجان 

 - 646815.8 362216840 560 610 - 0 0 200 سپنتا روی 

 - 646336.6 161584150 250 300 - 0 0 450 صانع روی زنجان 

 - - 0 0 200 - 0 0 200 صنایع خالص سازان روی زنجان 

 - -       604105 120821000 200 1400 فرآوری مواد معدنی ایران 

 3.8 613224.0 24528960 40 1200 590940.4 153644500 260 1500 کالسیمین 

 - - 0 0 40 - 0 0 60 کاوشگران روی زنجان 

 - - 65080900 100 200 - 0 0 0 گسترش صنایع روی ایرانیان 

 - - 0 0 400 - 0 0 200 ملی سرب و روی ایران 

 - - 0 0 200 - 0 0 0 شمش روی میهن 

 - - 0 0 0 - 0 0 80 روئین طالی زنجان 

 - - 0 0 120 - 0 0 0 امین صنعت پویا 

 - - 0 0 200 - 0 0 50 آذر شیمی رازی 

 - - 0 0 50 - 0 0 300 تولیدی شمش روی کیمیا 

 - - 0 0 0 - 0 0 40 رویین کار شمس 

 - 625425.0 37525500 60 160 - 0 0 80 صنایع روی خمسه زنجان 

 - - 0 0 480 - 0 0 0 نوین پژوهان شمس زنگان 

 - - 0 0 200 - 0 0 0 میالد روی زنجان 

 - - 0 0 300 - 0 0 0 روی پردازان ایرانیان 

 - - 0 0 120 - 0 0 0 رویین کار شمس 

 - 625425.0 62542500 100 100 - 0 0 0 ترکیب پردازان زنجان 

 7.5 643437.8 778559750 1210 6520 598400.3 359040200 600 6110 جمع کل 
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:3پیوست   

 درصد(  /)ریال 30/12/1399تا  01/11/1399منتخب از روند تغییرات قیمت کاالهای صنعتی   -

متوسط  بهمن  واحد  شرح

 رشد

متوسط  اسفند

 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 رشد

ان
غذ

کا
ع 

وا
 

 گرمی اندونزی 70کاغذ چاپ
 4806250 4796996 4755922 4706167 بند

0.7 

4831083 4823613 4813298 4809375 

 - 0.1 0 - 0.2 0.5 0.2 0.9 1.1 6.1 تغییر % - 0.2

برگی( با 500)بسته A4کاغذ 

 ارز نیمایی

 532969 536027 527422 522754 بسته

0.6 

540453 562151 599003 631429 

 5.4 7 4.0 1.4 - 0.6 1.6 0.9 5.6 تغییر % 5.3

 یک برگ 40 مشق دفترچه

 چاپ  رنگ

 34046 34139 33427 33161 جلد

0.9 

34360 34758 34915 35538 

 1.8 0 1.2 0.9 - 0.3 2.1 0.8 4.8 تغییر % 1.1

 وارداتی  روزنامه کاغذ
 153221 153189 150801 148674 کیلوگرم 

1.0 

154414 155729 156086 156364 

 0.2 0 0.9 0.8 0.0 1.6 1.4 2.0 تغییر % 0.4

ن 
ما

سی
 

-325 تیپ خاکستری سیمان

 فله 1

 3523694 3503734 3360284 3097833 تن

4.4 

3516771 3598562 3583043 3716182 

 3.7 0 2.3 - 0.2 0.6 4.3 8.5 1.0 تغییر % 1.9

 فله 2تیپ خاکستری سیمان
 3490017 3423357 3228384 3080181 تن

4.3 

3405433 3484671 3460455 3527667 

 1.9 -1 2.3 - 2.4 1.9 6.0 4.8 0.9 تغییر % 1.2

 2تیپ خاکستری سیمان

 پاکتی

 242800 247634 233904 227342 پاکت

2.2 

241741 243785 243777 248132 

 1.8 0 0.8 - 0.4 -2 5.9 2.9 1.6 تغییر % 0.9

-325 تیپ خاکستری سیمان

 پاکتی 1

 227481 227485 219909 216604 پاکت

1.6 

229459 223267 235093 236031 

 0.4 5 2.7- 0.9 0.0 3.4 1.5 0.2 تغییر % 0.9

 گرمی کیلو 50سفید سیمان
 411704 415062 421834 414293 پاکت

0.2 - 
411307 424840 418653 437133 

 4.4 -1 3.3 - 0.1 - 0.8 - 1.6 1.8 - 0.1 تغییر % 2.1

  کیلو  40 کیسه سفید گچ

 گرمی

 154519 151503 152038 148604 پاکت

1.3 

158700 156076 157525 159375 

 تغییر % 0.1
2.5 2.3 0.4 - 2.0 2.7 1.7 - 1 1.2 

ت
آال

ن 
آه

 

 آهن ذوب16نمره  تیرآهن

 اصفهان 

 138020 138298 138093 141786 کیلوگرم 
0.9 - 

139906 138903 137102 137943 

 0.6 -1 - 0.7 1.4 - 0.2 0.1 - 2.6 -1 تغییر % - 05

 آهن ذوب18نمره  تیرآهن

 اصفهان 

 136566 136841 136206 138893 کیلوگرم 
0.6 - 

137400 136538 135228 136864 

 1.2 -1 - 0.6 0.6 - 0.2 0.5 - 1.9 - 1.5 تغییر % - 0.1

 آهن ذوب14نمره  تیرآهن

 C19:C20+ اصفهان

 139701 139904 139316 141934 کیلوگرم 
0.5 - 

140703 139697 138485 142011 

 2.5 -1 - 0.7 0.7 - 0.1 0.4 - 1.8 - 4.3 تغییر % 0.3

 ذوب سنگین 27 نمره  تیرآهن

 آهن

 165039 165962 168363 174929 کیلوگرم 
1.9 - 

162833 161481 161313 162872 

 1.0 0 - 0.8 - 1.3 - 0.6 - 1.4 - 3.8 - 6.9 تغییر % 0.0

 - 0.7 133214 134433 135939 136189 - 0.3 135133 134655 134044 136447 کیلوگرم  12 نمره آجدار میلگرد
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متوسط  بهمن  واحد  شرح

 رشد

متوسط  اسفند

 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 رشد
 - 0.9 -1 - 0.2 0.8 0.4 0.5 - 1.8 - 3.3 تغییر %

 14 نمره آجدار میلگرد
 133193 132644 132021 134887 کیلوگرم 

0.4 - 
134164 133772 132112 131264 

 - 0.6 -1 - 0.3 0.7 0.4 0.5 2.1- - 3.1 تغییر % - 0.7

 مبارکه  متر میلی 3 سیاه ورق
 220541 220004 219379 215516 کیلوگرم 

0.8 

223863 222580 219830 218476 

 - 0.6 -1 - 0.6 1.5 0.2 0.3 1.8 1.6 تغییر % - 0.8

 1*1.5سیم
 3332573 3332211 3335703 3312957 کالف 

0.2 

3330296 3340848 3382961 3434150 

 1.5 1 0.3 - 0.1 0.0 - 0.1 0.7 0.1 تغییر % 1.0

 1*2.5سیم
 4896437 4878968 4987019 4926075 کالف 

0.2 - 
4902771 4938092 4967313 4990300 

 0.5 1 0.7 0.1 0.4 - 2.2 1.2 0.9 تغییر % 0.6

ک 
تی

الس
 

 بارز  پرایدی الستیک
 5028293 5138732 5136954 5311745 حلقه 

1.8 - 
5037266 4961865 4935994 4904565 

 - 0.6 -1 - 1.5 0.2 - 2.1 0.0 - 3.3 - 0.5 تغییر % - 0.9

 بارز   پژویی الستیک
 6120933 6232821 6158596 6356515 حلقه 

1.3 - 
6048781 6033426 5939305 5914348 

 - 0.4 -2 - 0.3 - 1.2 - 1.8 1.2 - 3.1 - 0.7 تغییر % - 0.7

  و کامیونی  جینیو الستیک

 اتوبوسی

 25000000 25000000 25000000 25000000 حلقه 

0.0 

25000000 25000000 25000000 25000000 

 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 تغییر % 0.0

 اتوبوسی بارز الستیک

5 /22*80*315 

 43029675 43142384 42680641 42718962 حلقه 

0.2 

42968964 42766718 43318475 43255952 

 0.1- 1 - 0.5 - 0.1 - 0.3 1.1 - 0.1 7.4 تغییر % 0.2

  پیروزی12*0024 الستیک

 ( پارس)کامیونی

 43434167 43809197 43786182 43524223 حلقه 
0.1 - 

43411811 43401669 43128998 42601500 

 - 1.2 -1 0.0 - 0.1 - 0.9 0.1 0.6 5.2 تغییر % - 0.6

  نود ال /سمندی بارز الستیک

185 /85 /15 

 6420448 6462138 6423749 6591134 حلقه 
0.9 - 

6371812 6345222 6344462 6362804 

 0.3 0 - 0.4 - 0.8 - 0.6 0.6 - 2.5 - 0.7 تغییر % 0.0

ور
وت

ن م
وغ

ر
 

  موتور روغن
  چهار20w50sjایرانول12000

 لیتری

 944662 944587 941339 938641 گالن 

0.2 

947851 951005 950571 951318 

 تغییر % 0.1
0.4 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0 0.1 

  بهران موتور روغن

 لیتری  چهار20w50sjپیشتاز

 1040896 1044749 1040481 1039184 گالن 

0.1 

1042380 1041618 1037515 1039957 

 0.2 0 - 0.1 0.1 - 0.4 0.4 0.1 0.4 تغییر % - 0.1

 پایا پارس موتور روغن

20w50sjفلزی لیتری چهار 

 1030304 1028410 1026105 1027596   گالن

0.1 

1033573 1030291 1063877 1049591 

 - 1.3 3 - 0.3 0.3 0.2 0.2 - 0.1 0.4 تغییر % 0.5

 اسپیدی پاور موتور روغن

20w50sjفلزی لیتری چهار 

 1036729 1036816 1034910 1030681 گالن 

0.2 

1043117 1036553 1039925 1048891 

 0.9 0 - 0.6 0.6 0.0 0.2 0.4 1.1 تغییر % 0.2

ی 
شت

دا
به

م 
واز

ل
 

  برگ200 کاغذی دستمال

 چشمک  معمولی

 76308 77281 77528 76760 بسته
0.2 - 

76318 76965 77454 78203 

 1.0 1 0.8 0.0 - 1.3 - 0.3 1.0 5.2 تغییر % 0.8

  برگ300 کاغذی دستمال

 چشمک  معمولی

 115884 116970 117783 116167 بسته
0.1 - 

116144 117427 118345 119171 

 0.7 1 1.1 0.2 - 0.9 - 0.7 1.4 5.3 تغییر % 0.9
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متوسط  بهمن  واحد  شرح

 رشد

متوسط  اسفند

 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 رشد

 گرمی130 گلنار صابون
 47849 47967 47732 47477 عدد

0.3 

48115.0 48691.0 49082 49023 

 - 0.1 1 1.2 0.6 - 0.2 0.5 0.5 2.0 تغییر % 0.6

 3750 پریل ظرفشویی مایع

 گرمی

 631225 631128 634852 629377 بسته

0.1 

633871 638049 637213 638920 

 0.3 0 0.7 0.4 0.0 - 0.6 0.9 2.0 تغییر % 0.3

  لیتری 1 پریل ظرفشویی مایع

 لیمو  100

 182396 182248 184759 183344 بسته
0.2 - 

183055 185269 185169 185129 

 0.0 0 1.2 0.4 0.1 - 1.4 0.8 1.2 تغییر % 0.4

  S طرحAVE دستشویی مایع

 گرمی 500و

 173529 175684 175207 173857 بسته
0.1 - 

174532 175412 175495 176986 

 0.8 0 0.5 0.6 - 1.2 0.3 0.8 - 0.2 تغییر % 0.5

 ماشینی پرسیل  پودر

 گرمی 500- 360لوندر

 119403 118846 119263 118445 بسته

0.3 

120618 121445 121659 123826 

 1.8 0 0.7 1.0 0.5 - 0.3 0.7 2.7 تغییر % 0.9

 360لوندر دستی پرسیل  پودر

 گرمی 500-

 88439 87897 88458 87595 بسته

0.3 

88937 89504 89642 90986 

 1.5 0 0.6 0.6 0.6 - 0.6 1.0 1.5 تغییر % 0.8

ل
ی 

نگ
خا

م 
واز

 

ایکس    LEDاینچ 55  تلویزیون

 XTU  725ویژن مدل 

 104882638 104655184 103821361 102837258 دستگاه 

0.7 

104689041 104708375 106113156 107236842 

 1.1 1 0.0 - 0.2 0.2 0.8 1.0 0.6 تغییر % 0.8

ایکس    LEDاینچ 43  تلویزیون

 XK  750ویژن مدل 

 54166454 53810899 53303486 51803761 دستگاه 

1.5 

54090941 53982518 54580198 54725000 

 0.3 1 0.2 - 0.1 0.7 1.0 2.9 - 0.3 تغییر % 0.4

 مدل الکترواستیل یخچال
ESR24 

 83937523 84064930 82740114 82291940 دستگاه 

0.7 

84484247 84743869 84995940 84833333 

 0.2- 0 0.3 0.7 - 0.2 1.6 0.5 2.0 تغییر % 0.1

 الکترواستیل فریزر یخچال

 ESR24مدل

 162344289 162868210 161497058 160450152 دستگاه 

0.4 

163133918 163769768 163448095 168368421 

 3.0 0 0.4 0.5 - 0.3 0.8 0.7 1.6 تغییر % 1.1

 کیلویی7 آبسال لباسشویی

 سفید

 73256045 72955712 73258272 73005358 دستگاه 

0.1 

73504237 74023000 73926566 73205882 

 - 0.1 0 0.7 0.3 0.4 - 0.4 0.3 0.7 تغییر % - 0.1

اسنوا  کیلوئی 6 لباسشویی

 S – 26- SWD(1 )مدل 

 69780794 69483925 69861666 68426764 دستگاه 

0.7 

69678805 69352663 69906667 69562500 

 - 0.5 1 - 0.5 - 0.1 0.4 - 0.5 2.1 0.6 تغییر % 0.1-

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

 


