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آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات صنعتی   ❖

 شهریور آخر  و معدنی در جهان منتهی به هفته  

برای   چین  دولت  با    یط  یاقتصاد  ازیابیباقدامات  گذشته  ماه 

اقتصاد   یهاشاخص  شیافزا تالش  افت ی ادامه    یمهم    ن یا  یهاو 

برا م  صنعت بخش    تیتقو  یکشور  ناش  انیدر  ش  یرکود   وعیاز 

به تدرویروس   از    ی هااساس داده  بر   .داد   جهینت  ج یکرونا  منتشره 

نسبت به   آگوستدر ماه    یصنعت  دیتول  ن،یآمار چ  یاداره مل  سوی

ثبت    ی درصد  4.8از رشد    که  افتی  ش یدرصد افزا  5.6سال گذشته  

بیشترین  در میان تولیدات صنعتی،    .بیشتر بود  هیشده در ماه ژوئ

به  دیتول  رشد و    درصد(  10.8)  زاتیتجه  یها بخش  مربوط 

بیش از رشد تولید  –  ی(درصد  7.6  )  شرفتهیپ   یفناوربا  محصوالت  

استبود  -صنعتی خرده.  ه  به  نیز    یمصرف  یکاالها  یفروشفروش 

ی  درصد  0.5  با رشدت  سوآگ، در ماه  رشد مصرف  ای ازآیینه  عنوان

 .1است نشانه بهبود تقاضای اقتصاد این کشور نیاول که همراه بود

های  از سرگیری فعالیتبهبود شرایط اقتصادی در چین و رغم علی

های مالی  اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان، استمرار سیاست

ل و درآمد مردم  ااشتغ  برای حفظ  یورو  و حمایتی کشورهای منطقه

از   به بیشکشورهای این منطقه  موجب شده است تا سطح بدهی  

افزایش یافته و    2020درصد تولید ناخالص داخلی در سال    100

ناممکن شودادامه سیاست در حالی است که برای بهبود    این.  ها 

یورو منطقه  رکود   اقتصاد  داخلیتولید    یدرصد  - 8  از  ،  ناخالص 

سیاست اجرای  از  خصوصی  بخش  دولت اطمینان  مالی  ها  های 

حمایت خود را برای اروپا  بانک مرکزی  رو،   این  از  ضروری است.

سیاست دولتادامه  مالی  و های  نموده  اعالم  یورو  منطقه  های 

است  پیش کرده  سال  بینی  تا  بانک  این  حمایتی    2020اقدامات 

را  درصدی تورم    0.8درصدی اقتصادی و افزایش    1.3رشد حدود  

  .2به همراه داشته باشد 

متوالی با کاهش  در ژاپن نیز صادرات این کشور برای ششمین ماه  

رو بود که بخش عمده آن ناشی از اخالل در صادرات  دو رقمی روبه

کاالها به ایاالت متحده آمریکا و افت تقاضای جهانی در پی اپیدمی  

کرونا بوده است. این در حالی است که صادرات این کشور به چین  

در ماه آگوست نسبت به مدت    - ترین شریک تجاری ژاپنبزرگ–

 
1 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/28/2350177 
2 https://www.reuters.com/article/idUSF9N2G600B 
3 https://www.reuters.com/article/idUSL4N2G80RK 

درصد رشد داشته و بخش عمده آن ناشی از   5.1قبل    مشابه سال

  .3رسانا بوده استصادرات محصوالت نیمه 

فعالیت از سرگیری  با وجود  نیز  ایران  رعایت  در  با  اقتصادی  های 

اردیبهشت  پروتکل اواسط  از  بهداشتی  آخرین  1399های  وفق   ،

های منتشره از سوی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در  داده

( و نرخ 1390درصد )به قیمت پایه سال    -3.5برابر با    1399بهار  

درصد بوده است. صادرات   25.8معادل    1399تورم در مرداد ماه  

کاهش حدود   سال  اول  ماهه  چهار  در  نیز  را    40کشور  درصدی 

تجربه کرده است. سهم بیشتر رکود تورمی حاکم بر کشور ناشی از 

تحریم بر کشور  اعمال  یکسویه  سیاستگذاریهای  نادرست و  های 

پرشتاب   افزایش  به  که  است  اقتصادی  بازیابی  فرآیند  در  دولت 

 ها بدون افزایش تولید صنعتی انجامیده است.   قیمت

، بازار خودروی جهان از دو ناحیه کاهش  19-با بروز بحران کووید

های  تعطیلی کارخانجات بواسطه اجرای برنامهنیمهدر نتیجه  )عرضه  

بواسطه )و کاهش تقاضا ( اخالل در زنجیره تامینکنترل بیماری و 

با عدم تعادل و کاهش فروش    جهانی و عدم قطعیت مالی(  رکود

به شد؛  برنامهگونهمواجه  اجرای  از  پس  حتی  که  بازیابی  ای  های 

در ماه گذشته  بازار خودروی اروپا  ،اقتصادی در بسیاری از کشورها

درصد در مقایسه با ماه قبل( را تجربه   19ل  فروش )معادکاهش  نیز  

بیش  موفق شدند  تولیدکنندگان خودرو در ترکیه  کرد. با این حال،  

به  را    -میلیارد دالر  5به ارزشی بالغ بر  -صادرات خود  از نیمی از  

اروپایی   کشور  رسانندپنج  ثبت  فرانسهبه  کشورهای  آلمان،  .   ،

،  میلیون دالر  884بیش از    با   انگلستان، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب

و    474  میلیون دالر،  478میلیون دالر،    543   407میلیون دالر 

خرید دالر  ترکیه  میلیون  از  صادراتی  ،  خودرو  اول  مقصد  پنج 

خودرو کشورتولیدکنندگان  این  کشورهای    ی  بر  عالوه  بودند. 

  46به ارزش    یاروپایی، خودروسازان این کشور توانستند با صادرات

صادرات  الر  دمیلیون   عربستان،  را خودرو  به کشور  این کشور  به 

  .4درصد افزایش دهند  195

تمرکز باالی خودروسازان مستقر در ترکیه به صادرات خودرو به 

در   اروپایی  در  کشورهای  گذشته  که  ماه  است  بوده  بازار  حالی 

پس از آلمان، به دومین بازار بزرگ خودروی اروپا   روسیهخودروی 

 .  5تبدیل شده است

4 https://www.dailysabah.com/business/automotive/half-of-turkeys-

automotive-exports-go-to-5-european-countries 
5 https://www.rt.com/business/500274-europe-second-largest-car-

market/ 
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بازار خودرو در ایران نیز بواسطه ممنوعیت واردات خودروی خارجی 

و کاهش تولید خودروسازان کشور بواسطه دشواری تامین قطعات  

مجموعه و  مانند  منفصله  استراتژیک  و  گلوگاهی  ،  ECUهای 

و   و...  ایربگ  سبد  توربوشارژر،  از  مونتاژی  محصوالت  خروج  نیز 

تولیدات خودروسازان با کاهش عرضه مواجه بوده است. این موضوع 

سیاست با  قیمتتوام  نادرست  شکلهای  به  خودرو  گیری گذاری 

گری در بازار انجامیده و افزایش  حاشیه بازار و ورود تقاضای واسطه

همراه داشته قیمت و تقاضا را برخالف تحوالت جهانی این بازار به  

 است. 

از دیگر رخدادهای مهم صنعت خودرو در ماه سپتامبر، تدوین بسته 

با   هیدروژنی  خودروهای  از  استفاده  و  تولید  از  حمایت  سیاستی 

هدف بهبود زنجیره تامین این نوع از خودروها توسط دولت چین 

در  است.   استفاده  قابل  خودروهای  بر  تاکید  عمده  بسته  این  در 

های  های سنگین بوده و از شرکتهای طوالنی مانند کامیونمسافت

و  هیدروژن  سوختی  پیل  تولید  توسعه  حوزه  در  فعال  تحقیقاتی 

 . 1شودهای مربوط به آن حمایت میارتقای فناوری

هزار نفر از ساکنان ایالت اونتاریو در کانادا در   800اشتغال بیش از  

یارد دالری این بخش  میل  47بخش کشاورزی و تولید ساالنه حدود  

موجب شده است تا دولت کانادا و دولت محلی اونتاریو در راستای  

های فعال در زنجیره پذیری و نوآوری شرکتافزایش سطح رقابت

آن جایگاه  ارتقای  و  غذایی  مواد  مواد تولید  عرضه  زنجیره  در  ها 

با هدف غذایی در سطح ملی و بین تاب  المللی  این  افزایش  آوری 

شوک  دربخش   پیشبرابر  کروناهای  اپیدمی  نظیر  نشده  ،  بینی 

میلیارد دالر را در دستور کار    3ساله به ارزش  اجرای یک طرح پنج

های مورد حمایت این طرح در سه گروه کاربرد  د. حوزهدهخود قرار  

کاربرد  فناوری کشور؛  غذایی  امنیت  ارتقای  در  پیشرفته  های 

فرآیندها و  خودکار  صنعتی  فرآیندهای  ابزارآالت  در  رباتیک  ی 

وری و توسعه فرآیندهای  فرآوری مواد غذایی با هدف افزایش بهره

 .  2بندی استنوآورانه در زمینه بازاریابی و فروش، قابل طبقه

از دیگر رخدادهای مهم در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، انعقاد  

چین   و  پاکستان  میان  جانبه  دو  همکاری  ترین  بزرگ–توافقنامه 

های علمی، فناوری و کشاورزی در زمینه  -شریک تجاری پاکستان

توسعه   برای  ظرفیت  این  از  دارد  نظر  در  پاکستان  دولت  است. 

 
1 https://www.rt.com/business/500131-china-hydrogen-cars-

adoption/ 
2 www.eghtesadonline.com 
3 https://www.rt.com/business/500123-pakistan-china-corporate-

farming/ 

انج و  کشور  این  در  صنعتی  در کشاورزی  مشترک  کشاورزی  ام 

 .3د جویوری گندم بهره راستای تامین امنیت غذایی و ارتقای بهره

جهت به  توجه  کشورهای با  به  صادرات  توسعه  به  دولت  گیری 

همسایه و در اولویت قراردادن این کشورها برای تجارت و همچنین  

با عنایت به وجود محصوالت کشاورزی در سبد صادراتی ایران به  

میپاکستان نظر  به  بخش  ،  توسعه  به  کشور  این  رویکرد  رسد 

های  کشاورزی و صنایع غذایی فرصت مناسبی برای توسعه همکاری

  دوجانبه ایران و پاکستان است.

 

 19- د یبحران کووهای اثرگذاری  صنایع غذایی و کانال ❖

  4آن بر  

زنجیره تامین صنایع غذایی  اپیدمی کرونا در جهان با اخالل در  

های کشاورزی،  کنندگان، نهادهمتشکل از تولیدکنندگان، مصرف)

سازی، حمل و نقل، بازاریابی  شیالت و دامداری، فرآوری و ذخیره

ها برای  زای دولتهای محدودیت( از یکسو و اجرای برنامهو توزیع

ذایی  مهار بیماری  از سوی دیگر، اثرات مثبت و منفی بر صنایع غ 

اگر چه در حال و موضوعات مرتبط با امنیت غذایی داشته است.  

سطح باالی ذخایر  مطلوب تولید،    اندازحاضر بواسطه وجود چشم 

و قرارگیری بخش کشاورزی و صنایع غذایی در    غالت در جهان

، بحران سالمت به یک  های ضروری معاف از تعطیلیلیست فعالیت

بحران جهانی غذا تبدیل نشده و غذای کافی در سطح جهان در  

است برنامهاما    ؛دسترس  محدودیتاعمال  کنترل های  برای  زا 

ذیرایی توام  های پ ها و سالنهتل  ها،بیماری نظیر تعطیلی رستوران 

افزایش  سمت  به  مصرف  الگوی  تغییر  و  آنالین  فروش  رونق  با 

بسته غذایی  مواد  در  تقاضای  اختالالتی  بروز  موجب  شده  بندی 

چالش این  بر  عالوه  است.  شده  این صنعت  تقاضای  و  ها،  عرضه 

دولت افراد  وظیفه  سالمت  و  تغذیه  غذایی،  امنیت  تامین  در  ها 

سیاست دولتجامعه،  سالمت، ه گذاری  بحران  مدیریت  برای  ا 

تامین امنیت غذایی و کاهش تبعات منفی شوک ناشی از بحران 

کننده  به عنوان یکی از صنایع استراتژیک تامین -بر صنایع غذایی 

را حائز اهمیت ساخته و ضروری است در    -نیازهای اساسی خانوار

  در  کشاورزی و  غذا   بخشسازی این راستا، موضوعاتی مانند مقاوم

نیز مورد توجه دولتمردان    یاقلیم  اتتغییرنظیر    یهای چالش  برابر

4 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-

and-the-food-and-agriculture-sector-issues-and-policy-responses-

a23f764b/ 
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 قرار گیرد.

کووید ➢ بخش  19-اثرات  نهادهتامینهای  بر  های کننده 

  مورد نیاز صنایع غذایی

بخش  مهم این  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  مشکالت  ترین 

 عبارتند از: 

علی ▪ فصلی  کار  نیروی  برداشت  کمبود  فصل  در  الخصوص 

  محصوالت کشاورزی در نیمکره شمالی بواسطه اجرای برنامه

در  فاصله محدودیت  و  خانگی  قرنطینه  اجتماعی،  گذاری 

افراد  جابه و  جایی  تولیدات کشاورزی  رفتن  از دست  به  که 

 کمبود در بازار خواهد انجامید. 

کش ▪ محصوالت  فسادپذیری  در ماهیت  محدودیت  و  اورزی 

سازی و انبارداری به اختالل در عرضه و کاهش درآمد  ذخیره

تقاضای  بر  موضوع  این  که  شد  خواهد  منتهی  کشاورزان 

 اقتصاد نیز اثرگذار خواهد بود. 

واسطه  ▪ و  اولیه  مواد  کمبود  منفی  تولید  اثرات  نیاز  مورد  ای 

  مانند بذر )ناشی از بسته شدن مرزها و محدودیت تردد در

مرزها( و سموم دفع آفات )در نتیجه تعطیلی/ نیمه تعطیلی  

افزایش  تاثیر منفی  های تولیدکننده این محصوالت( و  کارخانه

ها بر تولید محصوالت کشاورزی در فصول بعدی  قیمت نهاده

 د. کرسال، تولید صنایع غذایی را مختل خواهد 

  گیری به علت عدم های استفاده از شناورهای ماهیمحدودیت ▪

ها همراه با کاهش  های بهداشتی در آنامکان اجرای پروتکل 

عدم تعادل بازار شیالت   ها موجبها و هتلتقاضای رستوران 

  سازمان بینی  بر اساس پیش  شده است.   آنافزایش قیمت    و

تولید میگوی   2020، در سال  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار

آال  قزل درصد و تقاضا برای ماهی  40تا  30پرورشی در هند 

 درصد کاهش خواهد یافت.   15حداقل 

های دام به تامین خوراک حیوانات دسترسی محدود شرکت ▪

و کمبود نیروی انسانی به دلیل انجام اقدامات محدودکننده  

غذایی   صنایع  نهاده  این  قیمت  افزایش  و  تولید  کاهش  بر 

شود تولید کل گوشت جهان در  بینی میو پیشاثرگذار بوده 

 درصد کاهش یابد.   1.7حدود  2020سال 

 

و تاثیر بر تقاضای مواد   تغییر در الگوی مصرف خانوار ➢

 غذایی

اپیدمی کرونا بر تقاضای محصوالت غذایی تاثیری دوسویه داشته 

 است: 

کاهش تقاضای غذا در نتیجه افزایش نرخ بیکاری و کاهش   ▪

درآمد خانوار توام با کاهش مصرف مواد غذایی در خارج از 

دهندگان  و ارائه   (1)شکل    ها منزل در نتیجه تعطیلی رستوران 

هتل مدارس،  در  غذایی  سالنخدمات  و  ها،  پذیرایی  های 

سوپرمارکت از  غذایی  مواد  تقاضای  افزایش  با  و  مشاغل  ها 

 خریدهای آنالین تا حدودی جبران شده است.   

فود  تغییر سبد مصرفی خانوار از مواد غذایی لوکس و فست ▪

ذخیره  به سمت آماده  و  اصلی  بر  (  2)شکل  سازی  غذاهای 

توزیع و  تولید  غذایی  زنجیره  موجب   صنایع  و  بوده  اثرگذار 

مورد   عمده  کاالهای  تولید  از  تولیدکنندگان  تا  است  شده 

تر های کوچکبندیمصرف در مراکز خدمات غذایی به بسته 

  20تا    15افزایش  دهند.  جهت  قابل استفاده در منزل تغییر  

بندی شده در  تقاضای مواد غذایی منجمد یا بسته  درصدی

 جهان گواهی بر این مدعا است.  

های کنترل بیماری بوجود این تغییرات که در نتیجه سیاست

کنندگان در  ساز تغییر رفتار مصرفتواند زمینهآمده است می

های آینده در این صنعت  گذاریبلند مدت بوده و بر سرمایه

 اثرگذار باشد.   

 
 ها. کاهش رزرو رستوران 1کل ش

Source: OpenTable.com. 

 

 فروشی مواد غذاییروند تقاضای خرده . 2شکل 
Source: OpenTable.com 

 

 اخالل در زنجیره تامین صنایع غذایی ➢

پذیر  آسیبهای اصلی  نیروی انسانی، لجستیک، حمل و نقل گلوگاه
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 زنجیره تامین مواد غذایی است. 

o   از دو کانال افراد در  1نیروی کار در این صنعت  ( مجاورت 

نظیر  خصوصا در صنایع فرآوری مواد غذایی نزدیکی یکدیگر 

سبزیجات  بندیبسته  گوشت  میوه،  با  2و    و  افراد  تماس   )

 سطح آلوده در معرض انتقال ویروس هستند. اجرای برنامه

ها و  بندی میوهبندی و درجه گذاری اجتماعی در بستهفاصله

سبزیجات، فرآوری محصوالت دامی و... موجب افزایش زمان  

و هزینه و کاهش تولید و عرضه شده که این موضوع حتی با  

 شود.  ها جبران نمیافزایش تقاضای سوپرمارکت

o   در تاخیر  و  گمرکات  در  کاالها  ازدحام  مرزها،  شدن  بسته 

های تولید و انبارداری را به  ترخیص و نتیجتا افزایش هزینه 

های حمل و نقل  همراه داشته است. عالوه بر آن، محدودیت

غذایی   مواد  صادرات  برای  توجهی  قابل  مشکالت  هوایی 

 فاسدشدنی به همراه داشته و تولیدکنندگان این محصوالت 

 را از این ناحیه متضرر ساخته است.  

o    جایی محصول از یک بندر به  جابهو  بسته شدن بنادر، انتقال

باالیی    کشور واردکننده دیگر را دچار مشکل نموده و هزینه

تولیدکنندگان و مصرف به  کنندگان تحمیل نموده است.  را 

کاهش   در  موضوع  این  کاهش    75تا    50نمونه  درصدی 

چهارمین بندر  –و نقل در بندر شنزن چین  کانتینرهای حمل  

کانتینر حجم  نظر  از  جهان  هزینه  -بزرگ  افزایش  های  و 

محدودیت بواسطه  آنکانتینر  حرکتی  قابل  های  بخوبی  ها 

 مشاهده است. 

یکی از پیامدهای مهم اخالل در زنجیره تامین  مواد غذایی، کاهش  

ایی ناشی از  های رستورانی به موازات افزایش حجم تلفات غذزباله

کاهش تقاضای محصوالت فاسدشدنی که اغلب در خارج از منزل  

شوند و ضایعات ناشی از احتکار خانگی بواسطه ترس از مصرف می

قحطی و کمبود مواد غذایی است. بنابراین الزم است در راستای  

غذایی   مواد  مصرف  و  خرید  عادات  غذایی  مواد  ضایعات  کاهش 

روش از  و  شده  بهاصالح  کاال  های  موجودی  مدیریت  برای  تری 

 استفاده شود.

 

بحران  ➢ تبعات  با  مقابله  جهت  الزم  سیاستی  اقدامات 

 
1 The Agricultural Market Information System (AMIS) 
2 OECD (2017), Building Food Security and Managing Risk in 

Southeast Asia, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264272392-en 
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مصرف تقاضای  در  آمده  پیش  تغییرات  و  الزمه  کنندگان 

های عرضه ناشی از اقدامات انجام شده برای مهار ویروس  محدودیت

ترین برخی از مهمپذیر است.  کرونا، استقرار زنجیره تامین انعطاف

توانند برای کاهش اثرات اپیدمی کرونا  ها می هایی که دولت برنامه

 بر سیستم غذایی انجام دهند، عبارتند از:

المللی محصوالت کشاورزی  ایجاد شفافیت در بازارهای بین ▪

   و مواد غذایی 

و   کشاورزی  محصوالت  صادرات  و  عرضه  روند  در  شفافیت  عدم 

افزایش تقاضا با هدف  نااطمینانی نسبت به ر وندهای آتی موجب 

سازی و تامین امنیت غذایی از سوی کشورهای واردکننده ذخیره

نهاده از این  بسیاری  فسادپذیر  ماهیت  به  توجه  با  است.  شده  ها 

های باالی خرید، انجام اقدامات زیر از محصوالت کشاورزی و هزینه

 شود:سوی فعاالن در زنجیره پیشنهاد می

o اندازی سیستم اطالعات ارائه اطالعات به روز به بازار نظیر راه

در قالب یک پلتفرم بین کشوری   (AMIS)  1بازار کشاورزی

برای افزایش شفافیت بازار مود غذایی و حفظ امنیت غذایی  

در    G20توسط کشورهای عضو    2011در سال  )این سیستم  

 2007-8های  پی افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در سال 

 اندازی شد(؛ راه 2010و 

o   از وضعیت موجودی و ذخایر ارائه اطالعات روشن و شفاف 

 مواد غذایی برای جلوگیری از خرید ناشی از احتکار؛

o  های صادراتی با هدف ممانعت از تهدیدهای  حذف محدودیت

 .2مربوط به امنیت غذایی و سوء تغذیه در جهان

 
 های تجاری قابل اجتناب  سازی هزینهحداقل ▪

اثرات مخربی  (4TBT و 3SPSای )اقدامات جدید غیرتعرفه اجرای

زنجیره دارد. بر  جهانی  غذایی  ارزش  چنین    های  انجام  چه  اگر 

اما   است  ضروری  بهداشتی  مخاطرات  مدیریت  برای  اقداماتی 

های صادرات مواد غذایی را به میزان قابل توجهی  تواند هزینهمی

افزایش دهد. انجام اقداماتی برای تسهیل تجاری از طریق توسعه  

موثر   اقدامات  از  یکی  الکترونیکی  اسناد  از  استفاده  و  اتوماسیون 

کاه هزینهبرای  تجارت ش  فرآیند  در  تسریع  و  صادرات  های 

 محصوالت کشاورزی و مواد غذایی است. 

3 Sanitary and Phytosanitary Requirements (SPS) 
4 Technical Barriers to Trade (TBT) 



 

 1399شهریور   -6پایش تحوالت تولید شماره  

های  آوری در برابر شوکبهبود زنجیره در راستای افزایش تاب  ▪

 آتی

طیف  نشان داد که زنجیره تولید غذا در جهان با    19-بحران کووید

چالش  متنوعی انتشار    هااز  و  هوا  و  آب  مداوم  تغییرات  حوزه  در 

گلخانهگ آنازهای  مخرب  اثرات  و  کشاورزی،  ای  تولیدات  بر  ها 

تغییر کاربری اراضی مربوط به کشاورزی ناشی از  زیستی    هایآسیب

قابل انتقال به انسان  های حیوانی و گیاهی  و طیف وسیعی از بیماری

انسان   سالمت  بر  اثرگذار  است.  روبهو  اینرو  توان رو،  از  افزایش 

این   از    بینی نشده آتیهای پیشزنجیره در مقابل شوکمقاومت 

آسیب  سازیآماده  طریق و  ضعف  و  نقاط  کشاورزی  زنجیره  پذیر 

آتی   مخاطرات  برابر  در  شبکه  با غذایی  و  توسعه  همکاری  های 

و ارتقای زیست های اطالعاتی  بانک  در ایجادگذاری  افزایش سرمایه

 ست.ایمنی کشورها برای مدیریت مخاطرات، ضروری ا

می نظر  به  شده  پیشنهاد  راهکارهای  به  توجه  برای  با  رسد 

کوویدحداقل بحران  مخرب  اثرات  و    19-سازی  غذایی  امنیت  بر 

انعطاف  افزایش  با  تولید تغذیه همراستا  زنجیره  پایداری  و  پذیری 

 :1کشاورزی و صنایع غذایی، انجام اقدامات زیر ضروری است

o طرح غذایی  های  اجرای  امنیت  تامین  برای  بشردوستانه 

 ؛ پذیرقشرهای آسیب

o پایگاه دادهایجاد  اطالعهای  و  برای ای  شفاف  رسانی 

 ؛ گیری درستتصمیم

o ؛ تضمین اقتصادی و حمایت اجتماعی برای کاهش فقر 

o تقویت استانداردهای تجارت و ایمنی مواد غذایی . 

 

بر صنایع غذایی و آشامیدنی   19- تبعات بحران کووید ❖

  با تمرکز بر گرانی مرغ و تخم مرغ و کرهدر ایران  

کننده یکی از سه نیاز صنایع غذایی و آشامیدنی به عنوان تامین

اساسی خانوارها و نقش موثر آن در تامین امنیت غذایی افراد یک  

است.    کشور  برخوردار  استراتژیکی در بخش صنعت  با از جایگاه 

، این صنعت  1398زمستان  شیوع ویروس کرونا در کشور از اواسط  

که   ه استمواجه بود  نوساناتی در تقاضا و قیمتچند منظر با  از  

ادامه   از در  بخشی  است  ذکر  شایان  است.  شده  پرداخته  بدان 

از شیوع کرونا و بخش   نوسانات بخش عذایی و آشامیدنی متاثر 

ثباتی اقتصادی در کشور، افزایش نرخ تورم و  اعظم آن ناشی از بی

های تولید این بخش بوده  کمبود منابع ارزی مورد نیاز تامین نهاده

 
1 http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-

agriculture/en/ 

  است: 

خرید خانوار و تعطیلی  قدرت  کاهش تقاضا بواسطه کاهش   ▪

برخی کسب و کارهای مرتبط با صنایع غذایی و آشامیدنی  

 )اثر منفی( 

از  برخی  تعطیلی  نیمه  تعطیلی/  نتیجه  در  خانوار  درآمد  کاهش 

کسب و کارها و افزایش بیکاری، موجب شد تا مخارج خانوار به 

درصدی به مقدار    0.6با کاهش    1399قیمت ثابت در بهار سال  

لیارد ریال رسد. اگر چه کوچک شدن سبد مصرفی  می  803974

کاهش تقاضای مواد غذایی و آشامیدنی  خانوار تا حدودی نمایانگر  

کوچک شدن  و  غذایی  مواد  سرانه  کاهش مصرف  این  اما  است، 

خانواده ساالنه  سفره  دستمزد  افزایش  و  تورم  نرخ  تفاوت  در  ها 

اهه منتهی  دوازده م  درصدی  25.8  تورمبخوبی قابل مشاهده است.  

 یک  خرید  برای  خانوار  هر  که  دهدمی  نشان  1399به مرداد سال  

باید    گذشته  سال  مرداد  به  نسبت  خدمات  و   کاالها  از  یکسان  سبد

  حقوق  که  است  حالی  در  این   کند؛  هزینه  بیشتر  درصد  26  حدود

. است  داشته  افزایش  درصد  21  تنها  جاری  سال  در  دستمزد  و

 همچنان   که  دهدمی  نشان  تورم  و  دستمزد  و  حقوق   افزایش  مقایسه

  5  دستمزد  افزایش  وجود  با   افراد  و   دارد   وجود  درصدی   5  خالیی

 .کنند نمی  خرید  یا  کنندمی  خرید  کمتر  قبل  سال  به  نسبت  درصد

 
مربوط به فصل   1390هزینه نهایی مصرف خصوصی به قیمت ثابت سال . 1نمودار 

 ( 1395 -1398بهار: میلیارد ریال )

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران.    

 

ها،  شاپکافی ها،عالوه بر کاهش تقاضای خانوار، تعطیلی رستوران 

و مراکز ارائه دهنده خدمات غذایی نیز عامل    هاهتل  ،ها کترینگ 

و   غذایی  محصوالت  داخلی  بازار  اندازه  شدن  کوچک  بر  دیگری 

این   است.  بوده  در کشور  کرونا  ویروس  شیوع  پی  در  آشامیدنی 
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  هایفعالیتدرصدی تولید ناخالص داخلی    6.7موضوع در کاهش  

در قیاس با مدت    1399در بهار    غذا  و  جا  تأمین  به  مربوط  خدماتی

 مشابه سال قبل بخوبی قابل مشاهده است.  

 
های خدماتی مربوط به جا و غذا قیمت تولید ناخالص داخلی فعالیت .2نمودار 

 ( 1395 -1398بهار: میلیارد ریال )مربوط به فصل  1390ثابت سال 

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران.    

 

رغم  افزایش صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی علی  ▪

 های یکسویه بر کشور )اثر مثبت( وجود تحریم 

اعمال  علی تجاری  محدودیتبرخی  رغم  مرز  های  شدن  بسته  با 

وس گیری ویرهمهبعضی از کشورها و محدودیت تردد کامیون با  

در جهان، صادرات محصوالت کشاوری و صنایع غذایی در    کرونا

درصدی وزن )معادل    9.4با رشد    1399سه ماهه نخست سال  

و    2070 تن(  )معا   19.6هزار  ارزش  میلیون   1250دل  درصدی 

بودن  استراتژیک  از  ناشی  موضوع  این  که  بود  همراه  دالر( 

نهاده از  عنوان یکی  به  ت محصوالت غذایی  اصلی  کننده  امینهای 

 نیاز خانوار در هر کشوری است.

در بهار    غذایی   صنایع  و  کشاورزی  محصوالت  صادرات  عمده  قالما

  ارزش   به  جالیزی  محصوالت  و  صیفی  و  سبزی  انواع  شامل  1399

  درختی   هایمیوه  انواع  ،ی(درصد  28  سهم)  دالر  میلیون  350.6

  و   شیر  ، (درصد  27.7  سهم)  دالر  میلیون  346.5  ارزش  به

  ،( درصد  8.8  سهم)  دالر  میلیون  109.7  ارزش  به  آن   هایفرآورده

  5.9  سهم )  دالر  میلیون  73.9  ارزش  به  ها شکالت  و   ها شیرینی   انواع

  3.6  سهم)  دالر  میلیون  44.6  ارزش  به  میگو  و  ماهی  ،(درصد

 انواع ،( درصد 3.1 حدود سهم) دالر  میلیون 38.6 زعفران ،(درصد

 گوجه  رب  ، (درصد  3.1  سهم)  دالر  میلیون  38.2  کمپوت  و  آبمیوه

  خشک، )  نان  انواع  ،( درصد  2.6  سهم)  دالر  میلیون  32.2  فرنگی 

 انواع  و   ( درصد  1.1  سهم )  دالر  میلیون  14  به ارزش  ...(   و  سوخاری

 
1 http://awnrc.com/component/ 

  (درصد  1.1  سهم)  دالر  میلیون  13.7  به ارزش  غذایی  خمیرهای

 کشاورزی  بخش  صادراتی یکاال تن  هر  قیمت متوسط. است بوده

  هر   قیمت  متوسط  با  مقایسه  در  که  بوده  دالر  604 و صنایع غذایی

بررسی   کشور  غیرنفتی  صادراتی  یکاال  تن مورد  دوره   در 

عالوه بر رشد درآمد ارزی .  استبوده    بیشتر  درصد108  (دالر290)

  و  کشاورزی  محصوالت  دالر  هر  گمرکی  ارزش  متوسطاین بخش،  

  معادل    ،1399  سال  نخست  ماهه  سه  در  صادراتی  غذایی   صنایع

  افزایش   درصد  44.4  قبل  سال  به  نسبت  که  بوده  ریال141658

 .1است  داشته

روند رشد مثبت صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در  

سال   نخست  ماهه  پنج  و  ماهه  وجود  علی  1399چهار  رغم 

تحریممحدودیت از  ناشی  تجاری  یافت  های  ادامه  همچنان  ها، 

درصدی وزنی صادرات در چهار ماهه    22درصدی ارزش و    8)رشد  

درصدی وزنی صادرات در پنج    23درصدی ارزش و    11و رشد  

 (. 1399ماهه سال 
ارزش و وزن صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در سال   .1جدول 

 بر حسب میلیون دالر و هزار تن  1399
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 سازمان توسعه تجارت. ماخذ:                    

 

افزایش قیمت برخی از کاالهای زیرگروه کشاورزی و صنایع   ▪

 )اثر منفی(  رغم روند کاهنده تورم این بخش غذایی علی 

اپیدمی کرونا  اعمال سیاست بازار در بحبوبه  های مناسب تنظیم 

ها و  ها، آشامیدنیدر کشور موجب شد تا تورم در بخش خوراکی

دخانیات در ایران برخالف سایر کشورها از روند نزولی برخوردار  

  بهمندرصدی دوازده ماهه منتهی به    48.1ای که تورم  شود؛ بگونه
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  فروردین  درصد در  36.6  به و  اسفند  در درصد  42.7  به 1398  ماه

این روند کاهنده تورم ساالنه در بخش  .  یافت  کاهش  1399  ماه

 1399های تیر و مرداد ها و دخانیات در ماهها، آشامیدنیخوراکی

 درصد( نیز ادامه یافت.    22.1و  23.9)به ترتیب 

 
آشامیدنی و کننده مربوط به بخش خوراکی، شاخص قیمت مصرف. 3نمودار 

 1399دخانیات در پنج ماهه نخست سال 

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران.    

 

ها  گروه چای، قهوه و سایر نوشیدنی  نظیر  بخش  این  اقالم  برخی

مرغ )خامه،  )انواع نوشابه و دوغ پاستوریزه( و گروه شیر، پنیر و تخم

پاستوریزه(   ماست  و  پاستوریزه  شیر  پاستوریزه،  علت    بهپنیر 

های تولید و  تقاضا و اشکاالت ناظر بر ثبت سفارش نهاده  افزایش

ارز با   این  اقالم  سایر  به  نسبت  بیشتری  قیمت  افزایش  تخصیص 

بخش مواجه بودند که در ادامه دالیل افزایش قیمت دو محصول  

عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته  به  مرغ و تخم مرغ و کره 

 است.

 تحلیلی بر گرانی مرغ و تخم مرغ  -1

تخصیص نامناسب ارز های تولید،  روند فزاینده قیمت جهانی نهاده

نوسانات نرخ ارز ، افزایش    های دامی مورد نیاز،جهت تامین نهاده

واکسن پایین  کیفیت  بواسطه  تلفات  استفاده،  درصد  مورد  های 

به دستیابی  برای  کانونی  عنوان  به  بازارگاه  رسانی  نابسامانی  هم 

ترین علل افزایش قیمت  های تولید از مهمعرضه و تقاضای نهاده

مرغ و تخم مرغ هستند که در ادامه بصورت تفصیلی بیان شده  

 است:

 تخصیص نامناسب ارز  ▪

تا ابتدای شهریور ماه، میزان ثبت   1399از ابتدای فروردین سال  

های تجاری سفارش کنجاله سویا و ذرت بواسطه وجود محدودیت

های یکسویه بر کشور، بالغ بر  و تحریم  19-ناشی از بحران کووید

درصد کاهش داشته است. به همان نسبت میزان ارز تخصیص    25

درصد کاهش داشته و برآیند    26یافته برای واردات کنجاله سویا  

درصدی کنجاله سویا ترخیص شده   61این تغییرات منفی، کاهش  

می مالحظه  بنابراین  است.  بوده  کشور  گمرکات  عدم  از  شود، 

پرورش   اصلی  نهاده  این  نیاز واردات  ارز مورد  به موقع  تخصیص 

ها در بازار و کمبود آن و نتیجتا افزایش مرغ، نوسانات عرضه نهاده

نهادهقیم را به همراه داشته ت  تولید و کاهش میزان تولید  های 

 است.
ارز تخصیص یافته و ترخیص شده کنجاله سویا در   میزان ثبت سفارش، .2جدول 
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1399 371323 
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 -61 درصد تغییر 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت.ماخذ:                  

 

 های تولیدافزایش چند برابری قیمت نهاده  ▪

های تولید از هزینه تولید  نهادهقیمت  درصدی    70سهم  با توجه به  

های تولید مرغ  وارداتی بودن برخی از نهادهدام و طیور در کشور و  

های  افزایش نرخ ارز در ماهو تخم مرغ نظیر ذرت و کنجاله سویا،  

ها  و روند فزاینده قیمت جهانی این نهاده  (5)جدول  اخیر از یکسو  

  248.7صدی و  در  68.7( موجب افزایش  4از سوی دیگر )نمودار  

ماه   شهریور  در  وارداتی  سویای  کنجاله  و  ذرت  قیمت  درصدی 

 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شده است.   1399

های تولید شده در داخل نیز به  های خارجی، نهادهعالوه بر نهاده

افزایش   ارز با  افزایش نرخ  اثرات غیرمستقیم  تناسب نرخ تورم و 

بوده همراه  بهقیمت  شهریور  گونهاند.  قیمت  که  ذرت    1399ای 

  202.9درصدی، کنجاله سویا داخلی با رشد  32.1داخلی با رشد 

درصدی نسبت به مدت    77.1ا رشد  درصدی و دان آماده گوشتی ب 

 اند.  مشابه سال قبل همراه بوده

الزم به توضیح است با توجه به سهم غالب کنجاله سویا در سبد  

های پرورش و تولید مرغ، قیمت این نهاده در شهریور ماه  نهاده

رشد    1399 با  قبل،  ماه  به  برای   33.5و    31.4نسبت  درصدی 

همراه وارداتی  و  داخلی  اصلی  تولیدات  و  است  عامل  بوده  ترین 
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افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ رشد قیمت و تخصیص نامناسب  

 ارز برای واردات این نهاده بوده است.  
 

ها در شهریور  ها و فرآورده میانگین قیمت بازار آزاد اقالم عمده نهاده .3جدول 

 و مقایسه با ماه قبل و مدت مشابه سال قبل 1399

 شرح

 میانگین قیمت 

 )کیلوگرم/ ریال(
 درصد تغییرات 

شهریور 

1399 

شهریور 

1398 

نسبت 

به ماه 

 قبل 

نسبت به 

ماه مشابه 

 سال قبل 

 32.1 2.8 17036 22511 ذرت داخلی 

 68.7 11.9 17094 28836 ذرت خارجی 

  کنجاله سویا

 داخلی 
81781 27000 31.4 202.9 

  کنجاله سویا

 خارجی 
94158 27000 33.5 248.7 

آماده  دان 

 گوشتی
54125 30555 2.5 77.1 

 شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور.ماخذ:     

 

تا پایان  2018روند نغییرات قیمت جهانی دانه و کنجاله سویا از ژانویه . 4نمودار 

 بر حسب دالر در هر تن   2020آگوست 

 

 
 شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور.ماخذ:     

های تامین شده و اشکاالت  دقیق بر توزیع نهاده عدم نظارت   ▪

 ناظر بر سامانه بازارگاه 

سامانه بازارگاه با هدف اتوماسیون فرآیند و کاهش زمان و هزینه 

نهاده این سامانه  چرخه توزیع  اما  تولید طراحی شده است.  های 

ای که است، بگونهاکنون عاملی برای تاخیر در فرآیند توزیع شده  

تا    7حدود    وسط دارندگان حواله و واحدهای تولیدیخرید کاال ت

زمان    10 است که  میروز  آن  این سامانه  اشکاالت  از دیگر  برد. 

انبارها وجود  علت فعال بودن سامانه  به  قابلیت کنترلی که قبال 

داشت را تا حدودی مخدوش کرده است، زیرا بسیاری از افرادی  

شوند فاقد  عرفی میکه از طریق جهاد کشاورزی در این سامانه م

کد انبار قابل شناسایی هستند و این موضوع بر نظارت کل فرآیند  

ها از درصد نهاده  30توزیع اثر منفی داشته است. تامین کمتر از  

  3های  ها با قیمتدرصد نهاده  50کانال سامانه بازارگاه و بیش از  

از این نقص ای از اشکاالت ناشی  برابر از کانال بازار آزاد، نمونه   4تا  

 است.

 
 تحلیلی بر گرانی کره  -2

انبار شرکت  ارز  اتمام موجودی  از کره وارداتی، عدم تخصیص  ها 

و  علی  مرجع داخل  بازار  از  وارداتی  کره  سهم  بودن  باال  رغم 

ترین عوامل افزایش قیمت کره در  تخصیص نامناسب ارز از عمده

 بازار داخل هستند که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

کاهش واردات در نتیجه عدم تخصیص ارز مرجع به واردات   ▪

 کره   

به واردا  1398از خرداد سال   ارز مرجع  ارز تخصیصی  از  ت کره 

ارز نیمایی تغییر یافت که این موضوع موجب تومانی( به    4200)

ماه  5ای که میزان کره وارداتی در گونهکاهش واردات کره شد. به

تن بوده است. این در حالی است    2534معادل    1399نخست سال  

که طبق آمار منتشره از سوی اتحادیه لبنی میزان نیاز ساالنه کره  

 20هزار تن بوده و لذا، کمتر از    45تا    40تی در کشور بین  واردا

پنج ماهه نخست سال واردات کره به کشور  بازار در  نیاز  درصد 

هایی  اتفاق افتاده است. عالوه بر آن، اتمام موجودی انبار شرکت

که کره با ارز مرجع وارد کرده بودند نیز مزید بر علت کمبود کره  

 ین کاال شده است. در بازار و افزایش قیمت ا

 تخصیص نامناسب ارز  ▪

شهریور   ابتدای  تا  فروردین  ابتدای  ثبت 1399سال  از  میزان   ،

حدود  سفارش   قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  درصد    56کره 

عدم   از  ناشی  کاهش  این  عمده  بخش  که  است  داشته  کاهش 
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افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز بوده و    محدودیت منابع ارزی

 است. 

درصدی ارز تخصیص داده شده به واردات کره در پنج    19  کاهش

نیز کاهش   ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل و 

راستا با ضعف  همدرصدی کره ترخیص شده از گمرکات کشور    88

عوامل موثری بر  توان داخل در تولید و تامین تقاضای مورد نیاز،  

 بوده است.   آن کمبود این کاال در بازار و افزایش قیمت 
 

در   کرهارز تخصیص یافته و ترخیص شده   . میزان ثبت سفارش،4جدول 
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 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.  

 

و   معدنی  محصوالت  و  مواد  جهانی  قیمت  تغییرات ❖

 معامالت در ایران )از اول ژوئن تا هفته سوم سپتامبر( 

تجارت جهانی  الدی، اخالل در  می  2020سال    در اواخر فصل سوم  

از بروز بحران کووید و رونق  تا حدودی مرتفع گردید    19-ناشی 

بازگشت که نمونه آن در روند صعودی نسبی به بازارهای جهانی  

های به بنادر  شاخص قیمت ترکیبی حمل هر کانتیر از بندر شانگ

  PMIشاخص    55.2ایتالیا، هلند و ایاالت متحده آمریکا و نیز، رتبه  

آگوست   ماه  در  چین  کشور  در  -خدمات  رقم  ماه    31باالترین 

در حالی  PMIافزایش رتبه شاخص  قابل مشاهده است.    -گذشته

افزایش تقاضا و قیمت    باشد،میبخش مسکن نیز  در بردارنده  که  

محصوالت   و  مواد  انواع  است؛  برای  داشته  همراه  به  را  معدنی 

سنگ   تقاضای  افزایش  با  توام  چین،بطوریکه  از    آهن  نگرانی 

شدن آهن وله برزیل و خطر شکسته وضعیت ایمنی معادن سنگ

سد باطله مشابه سال قبل موجب شده است تا قیمت سنگ آهن  

دالر در    109.5درصدی در ماه اگوست از    2.7با متوسط نرخ رشد  

دالر در هر تن رسد. این افزایش قیمت در ماه    118.5هر تن به  

دالر    124یافت و قیمت هر تن سنگ آهن به  سپتامبر نیز ادامه  

بر سنگ نظیر  رسید. عالوه  و محصوالت معدنی  مواد  آهن، سایر 

بوده  مواجه  قیمت  افزایش  با  نیز  روی  و  مس  که  فوالد،  اند 

ترین دالیل آن افزایش تقاضا، کاهش ذخایر این مواد در انبار  عمده

 . های بزرگ جهانی و کاهش تولید بوده استبورس 

خبر   با  توام  آسیا  و  اروپا  سهام  بازارهای  شاخص  شدن  صعودی 

و    کشور  این  توسط  کرونا  واکسن  کشف  درباره  روسیه  خوش 

گذاران بواسطه افزایش پرهزینه شدن نگهداری طال برای سرمایه

کاهش   موجب  قرضه  اوراق  بازدهی  نرخ  افزایش  و  دالر  ارزش 

 (.1)پیوست تقاضای طال و نزولی شدن قیمت آن شد

در معدنی  محصوالت  و  مواد  در   معامالت  ایران  کاالی  بورس 

  277.2بالغ بر    ارزش  به  هزار تن  2580، برابر با  1399شهریور ماه  

ت که در این میان میزان عرضه فوالد ریال بوده اس  هزار میلیارد

  تن   هزار  39هزارتن، آلومینیوم  114  میلیون تن، مس  1.5برابر با  

بر اساس اطالعات مربوط به معامالت    .بوده است  تن  4445  و روی

بالغ بر  ،  1399انجام شده در بورس کاالی ایران در شهریور ماه  

بورس   88.5 در  شده  عرضه  آلومینیومی  محصوالت  از  درصد 

 به فروش رسیده و ارزش هر تن محصول فروش رفتهکاالی ایران  

راستا با رشد  این افزایش قیمت هماست.    رشد داشته  درصد  11.4

درصدی حجم معامالت محصوالت   154درصدی عرضه و    142

 است.  آلومینیومی در بورس کاالی ایران بوده 

در   بورس کاالی ایراندرصد از فوالد عرضه شده در   86.4بالغ بر  

درصدی ارزش هر تن به فروش رسیده  12.4شهریور ماه با رشد 

قیمتاست   فرمول  از  متاثر  موضوع  این  محصوالت که  گذاری 

عرضه   فوالدی چگونگی  بر  آن  اثرات  و  ارز  به  آن  وابستگی  و 

آهن و فوالد بوده  همراه با افزایش نرخ جهانی سنگفوالدسازان  

است. میزان عرضه و حجم معامالت انجام شده این محصول در 

افزایش   با  ترتیب  به  قبل  ماه  به  نسبت  ماه    70و    46شهریور 

 درصدی همراه بوده است.  

فرو نسبت  شاخص  اساس  عرضه،بر  به  با    ش  روی  محصوالت 

محصوال  50.3فروش   کاالی    تدرصد  بورس  در  شده  عرضه 

دارد.، ایران قرار  سوم  جایگاه  افزایش  علی  در  درصدی    6.9رغم 

برابر شدن میزان عرضه،  65ارزش هر تن محصول فروش رفته و  

ه  یافت  درصد کاهش 12حجم معامالت روی در بورس کاالی ایران  

  است.

بورس کم در  عرضه شده  فروش محصوالت معدنی  میزان  ترین 
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در  کاالی   )ایران  است  بوده  مس  به  مربوط  ماه  معادل  شهریور 

درصد(. در مقایسه با ماه گذشته مقدار عرضه محصوالت   21.6

درصدی    66.5  با رشد درصدی و حجم معامالت    9.8مسی با رشد  

  73.6یز  همراه بوده و ارزش هر تن محصوالت مسی معامله شده ن

استدرصد   داشته  مسائل    .رشد  بر  عالوه  مس  قیمت  افزایش 

قیمت جهانی مس نیز  متاثر از افزایش    ،رشد نرخ ارز  داخلی مانند 

 (.   2)پیوست  بوده است

    

صنعتی  ❖ کاالهای  قیمت  نوسانات  بر  از   تحلیلی 

سیاست  28/06/1399تا    01/04/1399 دولت و  های 

 کاالها برای تنظیم بازار این  

قیمت   تغییرات  روند  از   43بررسی  منتخب  صنعتی  کاالی  قلم 

حاکی از افزایش    1399سال  ابتدای مرداد تا هفته سوم شهریور ماه  

گروهقیمت   کاالیهمه  زیرگروه  به  یهای  از  برخی  های  استثنای 

آالت در حالی که  ر زیرگروه آهنماه است. د  آالت در مردادهنآ

، 5»سیم    ،لگرد روندکاهشی داشته استانواع تیرآهن و میقیمت  

ه و روند کاهش قیمت  بودهمراه  قیمت  قابل توجه  افزایش    با   «1*1

در شهریور ماه  آالت  سایر کاالهای زیرمجموعه این زیرگروه آهن

  افزایش  و متاثر از رشد نرخ ارز و قیمت جهانی فوالد،  ادامه نیافت 

 یافت.  

طی  نرخ  بررسی   چهارم هفته  ارز  هفته  انتهای  تا  مردادماه  اول 

ارز نیما نرخ    درصدی  17رشد  حاکی از  (  28/06/1399شهریور )

به    181389از  ) مرداد  ابتدای  در  ریال در هفته    213421ریال 

نرخ ارز نیما، افزایش استمرار   به موازات. است (چهارم شهریور ماه

ط رشد نحویکه متوسبه  نیز افزایش یافت؛ قیمت کاالهای صنعتی  

  1399شهریور ماه  28قیمت کاالهای صنعتی در هفته منتهی به 

آهندر   نمره  آالت  زیرگروه  نمره    14)تیرآهن  میلگرد  (  14و 

درصدی    5رشد  متوسط    ، ماه  مرداد  رغم کاهش اندک قیمت درعلی

 تجربه نمود. 1399شهریورماه  را در

نتیجتا اخالل در  ، کاهش واردات و  عالوه بر تغییرات نرخ ارز نیمایی 

. اگر از دیگر عوامل افزایش قیمت کاالهای صنعتی بوده است  عرضه

چه عمده محصوالت صنعتی منتخب به استثنای کاغذ با افزایش  

اند، اما همچنان افزایش قیمت هفتگی برای این  تولید همراه بوده

می مشاهده  اینمحصوالت  از  و  شود.  معدن  صنعت،  وزارت  رو، 

کنندگان  ی مدیریت بازار، تولیدکنندگان و عرضهتجارت در راستا

جامع   سامانه  در  فروش  و  عرضه  و  تولید  میزان  درج  به  ملزم  را 

مشکالت مترتب بر این سایت در نظام توزیع این    تجارت نمود که

اشکال نموده و افزایش قیمت را به دنبال داشته است. ایجاد    هاکاال

از گروه برخی  توجدر  با  نیز  افزایش  های کاالیی  به  مواد ه  قیمت 

لوازم  اولیه  ماده  عنوان  به  فوالد  قیمت  افزایش  جمله  )از  اولیه 

 (.3)پیوست خانگی( افزایش قیمت رخ داده است 
 .  نرخ ارز نیما ریال/ درصد 5جدول 

 مرداد  

 هفته چهارم هفته سوم  هفته دوم  هفته اول  

 192218 186131 182552 181389 نرخ ارز 
 3.3 2 0.6 -1.4 % تغییر 

 شهریور  

 هفته چهارم هفته سوم  هفته دوم  هفته اول  

 213421 215653 211465 203393 نرخ ارز 
 -1 2 4 5.8 % تغییر 

Source: www. Tgju.or g 

 

آنجا   عمدهاز  صنع  علتتـرین  که  محصوالت  قیمت  تی افزایش 

اقدامات ستاد تنظیم بازار    ،ده استافزایش نرخ ارز نیمایی عنوان بو

 ده است: در جهت کنترل نرخ ارز مصوب کرذیل را 

به اجرایی نمودن استقرار نماینده مطلع    بانک مرکزی نسبت ▪

دارای  کشورها  آن  در  مرکزی  بانک  که  کشورهایی  در 

می ارزی  معمولموجودی  را  الزم  اقدامات  تا    دارد  باشند 

نیاز )برای واردات   شرایط نقل و انتقال ارزهای موجود مورد

 فراهم گردد.  کاالهای اساسی و ضروری(

تامین    ود در نقل و انتقال ارز برایبا توجه به مشکالت موج ▪

کاالهای   واردات  گردید  مقرر  ضروری،  و  اساسی  کاالهای 

اساسی و ضروری توسط متقاضیان واردات این کاالها به شیوه  

 انجام پذیرد.اعتباری بدون محدودیت 

شبکه، تشدید   ▪ از  خارج  عرضه  با  برخورد  و  مبارزه  بازرسی، 

کم کاالهای  فرواحتکار،  گرانفروشی  و  عرضه  از  امتناع  شی، 

در دستور کار قرار    الستیک، لوازم خانگی و سیمان  صنعتی

 گرفت.

 

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستی جمع ❖

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

درصدی تولید صنعتی و رشد تولید بخش تجهیزات    5.6رشد   ▪

(10.8  ( پیشرفته  فناوری  با  محصوالت  و  درصد(    7.6درصد( 

ماه   طی  چین  کشور  در  تولید  بهبود  روند  استمرار  از  حاکی 

فروشی کاالهای  درصدی فروش خرده   0.5آگوست است. رشد  

 مصرفی نیز حکایت از بهبود تقاضای اقتصاد این کشور دارد. 
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های مالی و حمایتی کشورهای منطقه ضرورت استمرار سیاست  ▪

رغم افزایش سطح  یورو برای حفظ اشتغال و درآمد مردم علی

از   بیش  به  منطقه  این  کشورهای  تولید    100بدهی  درصد 

سال   در  داخلی  ادامه  2020ناخالص  شدن موجب  دار 

شود  بینی میهای مالی بانک مرکزی اروپا شده و پیشحمایت

درصدی    0.8درصدی اقتصادی و افزایش    1.3قدامات رشد  این ا

 تورم را به همراه داشته باشد.

به   ▪ ترکیه  تولیدات خودرو در کشور  از  نیمی  از  صادرات بیش 

بر   بالغ  اروپایی    5ارزشی  کشورهای  به  دالر  میلیارد 

آلمان، انگلستان، ایتالیا و اسپانیا در حالی انجام شده که  فرانسه،

الملل همچنان با عدم تعادل و  ل در سطح بینبازار این محصو

رو است. عالوه بر این موفقیت خودروسازان  کاهش فروش روبه

مستقر در ترکیه، صادرات آنان به کشور عربستان در ماه گذشته 

 درصد رشد را تجربه نمود. 195

تدوین بسته سیاستی حمایت از تولید و استفاده از خودروهای   ▪

زنجیره تامین این نوع خودرو و توسعه    هیدروژنی با هدف بهبود

های مربوط به آن تولید پیل سوختی هیدروژن و ارتقای فناوری

اقدامات انجام شده توسط چین در حوزه خودرو از مهم ترین 

 بوده است.

پنج  ▪ طرح  ارزش  اجرای  به  راستای   3ساله  در  دالر  میلیارد 

از   ارتقای  فناوریبکارگیری  در  پیشرفته  غذایی  های  امنیت 

ابزارآالت صنعتی خودکار و فرآیندهای رباتیک   کشور؛ کاربرد 

وری و  در فرآیندهای فرآوری مواد غذایی با هدف افزایش بهره

از   فروش،  و  بازاریابی  زمینه  در  نوآورانه  فرآیندهای  توسعه 

های حال حاضر دولت کانادا برای افزایش سطح ترین برنامهمهم

های فعال در زنجیره تولید مواد  شرکتپذیری و نوآوری  رقابت

کشوراشتغال–غذایی   این  اونتاریو  ایالت  در  فعالیت     -زاترین 

 است.

ترین بزرگ– توافقنامه همکاری دو جانبه میان پاکستان و چین   ▪

پاکستان تجاری  زمینه  -شریک  و  در  فناوری  علمی،  های 

کشاورزی به منظور توسعه کشاورزی صنعتی در این کشور و  

و  انجا غذایی  امنیت  تامین  راستای  در  مشترک  کشاورزی  م 

 وری گندم منعقد شد. ارتقای بهره

با اخالل در زنجیره تامین صنایع غذایی    19-دیبروز بحران کوو ▪

مصرف تولیدکنندگان،  از  نهاده)متشکل  های  کنندگان، 

سازی، حمل و  کشاورزی، شیالت و دامداری، فرآوری و ذخیره

توزی و  بازاریابی  برنامهع(  نقل،  اجرای  نظیر و  پیشگیری  های 

واحدهای  فاصله تعطیلی  نیمه  تعطیلی/  اجتماعی،  گذاری 

اثرات مثبت و منفی بر صنایع    ،های تجاریتولیدی و محدودیت

از   است.  داشته  غذایی  امنیت  با  مرتبط  موضوعات  و  غذایی 

ریزی برای تامین امنیت غذایی، تغذیه و سالمت  رو، برنامهاین

جا سیاستافراد  و  بحران سالمت،  معه  مدیریت  برای  گذاری  

تامین امنیت غذایی و کاهش تبعات منفی شوک ناشی از بحران 

غذایی   صنایع  استراتژیک -بر  صنایع  از  یکی  عنوان  به 

ها ضروری از سوی دولت   -کننده نیازهای اساسی خانوارتامین

به   توجه  راستا،  این  در  و  مقاوماست  مانند  سازی  موضوعاتی 

  ات تغییرنظیر    یهای چالش  برابر   در  کشاورزی  و  غذا  خشب

 ی حائز اهمیت است.اقلیم

اثرات شیوع کرونا بر صنایع غذایی و آشامیدنی در جهان از سه   ▪

بخش در  اخالل  تامینکانال  نهادههای  نیاز،  کننده  مورد  های 

ها بوده  تغییر در الگوی مصرف و تقاضا و اخالل در تامین نهاده

 است: 

های مورد نیاز صنایع  کننده نهادههای تامیناخالل در بخش -1

محصوالت :  غذایی برداشت  برای  فصلی  کار  نیروی  کمبود 

کشاورزی در نیمکره شمالی، ماهیت فسادپذیری محصوالت 

ذخیره در  محدودیت  و  کمبود کشاورزی  انبارداری،  و  سازی 

)ناشی از بسته ای مورد نیاز تولید مانند بذر  مواد اولیه و واسطه 

شدن مرزها و محدودیت تردد در مرزها( و سموم دفع آفات  

های تولیدکننده این  ر نتیجه تعطیلی/ نیمه تعطیلی کارخانه)د

نهاده قیمت  افزایش  منفی  تاثیر  و  تولید  محصوالت(  بر  ها 

محدودیت سال،  بعدی  فصول  در  کشاورزی  های  محصوالت 

گیری به علت عدم امکان اجرای استفاده از شناورهای ماهی

آنپروتکل در  بهداشتی  تقاضای  های  کاهش  با  همراه  ها 

هتلستوران ر و  محدود شرکتها  و دسترسی  به  ها  دام  های 

از مهم های سمت بخش  ترین چالشتامین خوراک حیوانات 

 های این صنعت بوده است.تامین نهاده

:  تغییر در الگوی مصرف خانوار و تاثیر بر تقاضای مواد غذایی -2

بوده   سویه  دو  آشامیدنی  و  غذایی  صنایع  تقاضای  در  تغییر 

تقا و کاهش  است. کاهش  بیکاری  نرخ  افزایش  نتیجه  در  ضا 

از   مواد غذایی در خارج  با کاهش مصرف  توام  درآمد خانوار 

ارائهمنزل در نتیجه تعطیلی رستوران  دهندگان خدمات  ها و 

هتل مدارس،  در  سالنغذایی  از  ها،  مشاغل  و  پذیرایی  های 

از   غذایی  مواد  تقاضای  افزایش  دیگر  سوی  از  و  یکسو 

آن،  ها  سوپرمارکت بر  عالوه  است.  بوده  آنالین  خریدهای  و 
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فود به  تغییر سبد مصرفی خانوار از مواد غذایی لوکس و فست

ذخیره آماده  و  اصلی  غذاهای  تغییر سمت  موجب  سازی 

مورد  عمده  کاالهای  تولید  از  تولیدکنندگان  رویکردهای 

تر های کوچکبندیمصرف در مراکز خدمات غذایی به بسته 

 ر منزل شده است. قابل استفاده د

اخالل در زنجیره تامین صنایع غذایی: افزایش زمان، هزینه و  -3

ها و سبزیجات بندی میوهمقدار تولید و عرضه محصوالت بسته

طرح  اجرای  بواسطه  دامی  محصوالت  فرآوری  های  و 

های تولید و انبارداری  گذاری نیروی کار، افزایش هزینه فاصله

م کاالها در گمرکات و تاخیر  بواسطه بسته شدن مرزها، ازدحا

هزینه  و  ترخیص  بنادر، در  شدن  بسته  از  ناشی  باالی  های 

جایی محصول از یک بندر به کشور واردکننده انتقال و جابه

های تولید شده  دیگر موجب بروز مشکالتی در فرآیند و هزینه

 است.

المللی محصوالت کشاورزی و  ایجاد شفافیت در بازارهای بین ▪

های تجاری قابل اجتناب نظیر سازی هزینه، حداقلمواد غذایی 

( و بهبود TBTو    SPSای )عدم اجرای اقدامات جدید غیرتعرفه

های آتی از  آوری در برابر شوک زنجیره در راستای افزایش تاب

توانند برای کاهش  ها میهایی است که دولتترین برنامهمهم

 غذا انجام دهند.    اثرات اپیدمی کرونا بر زنجیره تولید و تامین

های مستقیم و  گیری ویروس کرونا توام با تحریمدر ایران، همه  ▪

کشور، عالوه بر اثرات منفی بر تقاضا و قیمت دارای غیرمستقیم  

 اثرات مثبتی بر صادرات به شرح زیر است:

کاهش   -1 با  خانوار  مصرفی  سبد  شدن  درصدی    0.6کوچک 

  1399بهار سال   در    1390مخارج خانوار به قیمت ثابت سال  

و کاهش مصرف سرانه مواد غذایی و آشامیدنی بواسطه تفاوت 

( 1399درصدی دوارده ماهه منتهی به مرداد    25.8نرخ تورم )

( ساالنه  افزایش دستمزد  تعطیلی    21و  و همچنین،  درصد( 

کترینگشاپکافی  ها،رستوران  ارائه  هتل  ها،ها،  مراکز  و  ها 

از مهم غذایی  اندازه  دهنده خدمات  ترین علل کوچک شدن 

 بازار داخلی محصوالت غذایی و آشامیدنی است. 

وزن    9.4رشد   -2 و    2070معادل  )درصدی  تن(    19.6هزار 

)معادل   ارزش  صادرات   1250درصدی  دالر(  میلیون 

محصوالت کشاوری و صنایع غذایی در سه ماهه نخست سال 

عنوان    1399 به  بواسطه استراتژیک بودن محصوالت غذایی 

کننده نیاز خانوار و استمرار آن های اصلی تامینکی از نهادهی

رغم وجود  علی  1399چهار ماهه و پنج ماهه نخست سال  در  

تحریممحدودیت از  ناشی  تجاری  )رشد  های  درصدی    8ها 

  11درصدی وزنی صادرات در چهار ماهه و رشد    22ارزش و  

  در پنج ماهه سال درصدی وزنی صادرات    23درصدی ارزش و  

در جهان بوده    19-( از اثرات مثبت بروز بحران کووید 1399

 است.

رغم روند کاهنده تورم بخش کشاورزی و صنایع غذایی  علی -3

  به   1398  ماه  بهمندرصد در دوازده ماهه منتهی به    48.1)از  

و    23.9و    فروردین  درصد در  36.6  و   اسفنددر    درصد  42.7

از    22.1 کاالهای  این  درصد در تیر و مرداد(، قیمت برخی 

نظیر مرغ و تخم مرغ و کره افزایش یافت. تخصیص نامناسب  

های تولید، عدم نظارت  ارز، افزایش چند برابری قیمت نهاده

های تامین شده و اشکاالت ناظر بر سامانه  دقیق بر توزیع نهاده

بازارگاه و کاهش واردات در نتیجه عدم تخصیص ارز مرجع به  

 علل گرانی این دو کاال بوده است. ترینواردات کره از مهم

، آغاز به کار  2020می تا هفته دوم آگوست  ماه  در بازه زمانی   ▪

های اقتصادی در برخی از کشورها موجب افزایش قیمت فعالیت

علی آهن شد.  قیمت سنگ  تقاضای فوالد چین،  افزایش  رغم 

  اختالفات  محصوالت فوالدی در این بازه نوسانی بود که  تشدید 

 جوالی   ماه  اواخر  از  آمریکا  متحده  ایاالت  و  چین  بین  تجاری

بوده است. افزایش تقاضای ورق   موضوع  این اصلی  علل  از یکی

کاهش   و  بازار چین  در  فوالدی  عرضه   40گالوانیزه  درصدی 

مس کشور پرو به ترتیب افزایش قیمت روی و مس را به دنبال  

  نرخ  کاهش  بواسطه  الرد  طال نیز بواسطه تضعیفقیمت  داشت.  

 دالر   بر  فشار  اعمال  و  خود  مقدار  کمترین  به  آمریکا  بدهی  اوراق 

 با روندی صعودی همره بود. 

و   ▪ جهانی  بازارهای  به  نسبی  رونق  بازگشت  سرگیری    ازبا 

و فعالیت مواد  انواع  برای  تقاضا  ساز،  و  ساخت  و  تولید  های 

آهن   تقاضای سنگ  افزایش  یافت.  افزایش  معدنی  محصوالت 

نگرانی از وضعیت ایمنی  بواسطه توسعه ساخت و ساز در چین و  

سنگ شکسته معادن  خطر  و  برزیل  وله  باطله  آهن  سد  شدن 

ت سنگ  درصدی قیم  2.7مشابه سال قبل موجب شده رشد  

سنگ  بر  عالوه  شد.  اگوست  ماه  در  و  آهن  مواد  سایر  آهن، 

محصوالت معدنی نظیر فوالد، مس و روی نیز با افزایش قیمت  

ترین دالیل آن افزایش تقاضا، کاهش  اند که عمدهمواجه بوده 

های بزرگ جهانی و کاهش تولید  ذخایر این مواد در انبار بورس

ی سهام اروپا و آسیا  بوده است. صعودی شدن شاخص بازارها

توام با خبر کشف واکسن کرونا توسط روسیه و پرهزینه شدن  
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نگهداری طال بواسطه افزایش ارزش دالر و نرخ بازدهی اوراق  

 قرضه موجب کاهش تقاضای طال و نزولی شدن قیمت آن شد.

سوم    مردادابتدای    ▪ هفته  سال  شهریور  تا  قلم    43از    1399ماه 

 برخی   استثنای  به  کاالیی  هایگروه  هکاالی منتخب صنعتی،  هم

آهنزیرگروه   از همراه   (تیرآهن  انواع)  آالتهای  قیمت  افزایش  با 

واردات و نتیجتا اخالل در    کاهش  ، نیمایی  ارز  نرخ  افزایش  بودند. 

ترین علل افزایش قیمت کاالهای صنعتی بوده  تولید و عرضه از مهم

در راستای مدیریت  ترین تصمیمات ستاد تنظیم بازار از مهماست. 

توان به الزام بانک مرکزی  بازار و کاهش اثرات نوسان نرخ ارز می

برای استقرار نماینده مطلع در کشورهای دارای موجودی ارز برای 

انتقال ارزهای موجود مورد نیاز، واردات اعتباری بدون محدودیت  

 شبکه، کاالهای اساسی و تشدید بازرسی و مبارزه با عرضه خارج از  

صنعتی   کاالهای  گرانفروشی  گرانفروشی  و  فروشی  کم  و  احتکار 

 الستیک، لوازم خانگی و سیمان اشاره داشت.

تحوالت مهم حوزه تولیدات صنعتی در جهان و منطقه و  با توجه به  

پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر زنجیره تولید و توزیع مواد همچنین  

 :دشوموارد زیر پیشنهاد می غذایی و آشامیدنی 

جهت ▪ به  توجه  کشورهای با  به  صادرات  توسعه  به  دولت  گیری 

همسایه و در اولویت قراردادن این کشورها برای تجارت و همچنین  

با عنایت به وجود محصوالت کشاورزی در سبد صادراتی ایران به  

می نظر  به  بخش  پاکستان،  توسعه  به  کشور  این  رویکرد  رسد 

های  برای توسعه همکاری  کشاورزی و صنایع غذایی فرصت مناسبی

 دوجانبه ایران و پاکستان است. 

ایجاد سامانه یکپارچه نظارت بر واردات، توزیع و تولید در زنجیره   ▪

ها و  با هدف رصد نهاده GS1ارزش کاالهای اساسی بر پایه پلتفرم 

ارائه  و  غذایی  و  کشاورزی  بخش  در  تولیدی  و  وارداتی  کاالهای 

عیت موجودی و ذخایر مواد غذایی  اطالعات روشن و شفاف از وض

 برای جلوگیری از خرید ناشی از احتکار ضروری است. 

های تولید از هزینه تولید  درصدی قیمت نهاده  70با توجه به سهم   ▪

های تولید مرغ  وارداتی بودن برخی از نهادهدام و طیور در کشور و 

از تخم مرغ نظیر ذرت و کنجاله سویا و سهم باالی کره وارداتی    و

 بایست سامانههای ارزی کشور میبازار داخل، با توجه به محدودیت 

های مرتبط با تجارت خارجی  جامع تجارت، انبار و بازارگاه به سامانه

اینگونه کاالها در   نیاز  ارز مورد  تامین  تا تخصیص و  متصل شده 

 اولویت بانک مرکزی قرار گیرد.  

هزینه ▪ کاهش  راستای  جلوگیریدر  تولید،  و    های  جرائم  از 

شود از تکنولوژی بالکچین، کالهبرداری در این حوزه پیشنهاد می

هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای کنترل فرآیندهای موجود در 

 صنایع غذایی بصورت توامان استفاده شود. 
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 :1پیوست 
 بر تن و دالر بر اونس()دالر  2020هفته سوم سپتامبر تا  ژوئنروند تغییرات قیمت مواد و محصوالت معدنی از ابتدای ماه  -

 دوره زمانی  ژوئن  جوالی  اگوست سپتامبر 

 

 

 محصول 
W3 W2 W1 

متوسط  

 رشد
W4 W3 W2 W1 

متوسط  

 رشد

 
W4 W3 W2 W1 

متوسط  

 رشد
W4 W3 W2 W1 

580.3 560.4 561.1 
0.5 

523.6 535.8 507.4 516.0 
0.2- 

508.3 507.4 497.8 506 512.6 
1.3- 

 مقدار  533.1 527 521.7 513.1
 1فوالد

 تغییر% 1.7 -1.1 -1 -1.7 -0.1 -1.3 -1.6 1.9 0.2 1.5 -1.7 5.6 - 2.3 7.2 -0.1 3.5

6772.9 6715.6 6686.0 
0.7 

6571.8 6547.1 6346.7 6435.2 
1.7 

6447.5 6482.6 6457.1 6215.3 6027.8 
2.3 

 مقدار  5509.2 5767.7 5778.9 5899.3
 1مس

 تغییر% 3.1 4.7 0.2 2.1 2.2 3.1 3.9 0.4 -0.5 -0.2 -1.4 3.2 0.4 1.7 0.4 0.9

1792.8 1786.3 1796.2 
0.4 

1777.9 1775.8 1773.2 1758.7 
0.8- 

1716.4 1685.2 1724 1796.2 1773 
4.2 

 مقدار  1557.5 16041.5 1595.8 1762.3
 1آلومینیوم

 تغییر% 1.9 3 - 0.5 10.4 0.6 1.3 -4 - 2.3 1.9 2.5 0.8 0.1 0.1 1 -0.6 0.4

2506.4 2442.9 2528.9 
1.7 

2479.5 2463.3 2383.8 2357.5 
2.6 

2267.4 2213.3 2207.1 2103.8 2045.4 
0.6 

 مقدار  2016.2 2016.2 2022 2051.7
 1روی

 تغییر% 3.4 0 0.3 1.5 -0.3 2.9 4.9 0.3 2.4 4 1.1 3.3 0.7 2 - 3.4 2.6

15134.5 14978.3 15439.4 
1.9 

15041.3 14644.5 14206.3 14199.3 
1.8 

13773.3 13362.8 13455 13329.5 12828 
0.3- 

 مقدار  12723.5 12867.5 12852.5 12627.3
 1نیکل

 تغییر% 3.9 1.1 -0.1 -1.8 1.6 3.9 0.9 -0.7 3.1 3.1 0 3.1 2.7 2.6 - 3 -1

124 124 123.5 
2.7 

118.5 117.8 110.1 109.5 
1.4 

106.6 107.4 110.1 104 100.7 
1.1 

آهن سنگ مقدار  99.9 103.2 103.1 103.1
 تغییر% 8.5 3.3 0 -0.1 - 2.3 3.2 4.5 - 2.4 -0.8 2.7 0.6 7 0.6 4.2 4 0 2

1952.0 1939.1 1949.5 
1.3- 

1943.2 1956.9 1956.9 2020.8 
2.4 

1951.7 1858.0 1804.8 1796.2 1773 
1 

 مقدار  1711.6 1717.3 1726.4 1762.3
 1طال

 تغییر% -0.6 0.3 0.5 2.1 0.6 1.3 0.5 2.9 5 3.5 - 3.2 0 -0.7 0.3 -0.5 0.7

  Source: 1- www. Tgju.org 

              2-www.market.bosinessissinsider.com 
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 :  2پیوست 
 31/6/1399تا  01/05/1399مقدار عرضه و حجم معامالت مواد و محصوالت معدنی در بورس کاالی ایران از  -

 محصوالت فوالدی

 تولید کننده 

 شهریور مرداد
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( 

 9.5 91019.0 230278070 2530 2530 83146 84143246 1012 1012 آذر فوالد امین 

 19.0 91483.5 5214562200 57000 63000 76909 769088000 10000 10000 آهن و فوالد ارفع 

 23.6 94679.0 227229600 2400 3000 76592 122546400 1600 1600 تولید فوالد تارا شمش یزد

 14.2 95273.7 1936723162 20328 21274 83460 1149413562 13772 17534 تولیدی فوالد سپید فراب کویر 

 25.5 107957.0 10066775554 93248 104859 85998 12804549848 148894 156454 ذوب آهن اصفهان 

 14.4 94318.2 668149944 7084 14344 82425 389870910 4730 7942 صبا فوالد زاگرس 

 11.5 92810.6 1508914682 16258 16258 83213 1362034432 16368 19800 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

 13.0 90504.8 1023428648 11308 11308 80069 880755876 11000 13200 فوالد آذربایجان 

 9.1 88761.7 13802441500 155500 236500 81388 3703135500 45500 149500 فوالد خوزستان 

 13.4 88087.6 2219807000 25200 31000 77667 310669000 4000 4000 فوالد سیرجان ایرانیان 

 6.0 86355.2 87391436 1012 1012 81479 82456308 1012 1012 فوالد عتیق آذر سهند 

 12.8 90406.6 4809630600 53200 58200 80166 801655500 10000 10000 فوالد کاوه جنوب کیش 

 12.5 112144.6 54700007955 487763 511763 99722 27389734517 274662 356362 فوالد مبارکه اصفهان 

 12.8 97384.9 74986340 770 1232 86353 102587760 1188 2530 گروه صنایع فوالد صبح پارسیان 

 18.8 88636.0 1949992800 22000 26000 74636 328398400 4400 4400 مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

 11.6 93528.4 5997787344 64128 67128 83802 4872567056 58144 58144 خراسان مجتمع فوالد 

 14.0 95166.9 588321734 6182 6182 83484 953224096 11418 10604 مجتمع فوالد ظفر بناب 

 21.3 98707.3 154180818 1562 9900 81406 320578302 3938 3696 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق 

 10.6 92758.8 295900528 3190 3740 83842 422398064 5038 8536 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد 

 28.4 103375.4 97793146 946 3080 80527 177159840 2200 2200 پرشین فوالد آریا 

 31.0 98255.0 98255000 1000 1000 75029 75029000 1000 1000 صنعت تجارت پردیس آذربایجان 

 18.5 96560.4 97719138 1012 1012 81459 28673568 352 1012 فوالد ارگ تبریز 

 22.4 99690.5 315819636 3168 3102 81459 172041408 2112 2244 فوالد امیر کبیر خزر 

 5.9 84359.0 148471840 1760 1760 79644 77095172 968 968 فوالد کاوه اروند 

 8.2 89654.3 5782704000 64500 90000 82895 6631565000 80000 130000 فوالد هرمزگان جنوب 

 4.6 84359.0 1855898 22 1100 80682 134900260 1672 1672 قائم پروفیل رازی 

 17.8 97297.0 813402546 8360 8360 82598 325271606 3938 3938 گروه ملی صنعتی فوالد ایران 

 16.0 101070.3 33353210 330 330 87162 19175640 220 220 آذربایجان گسترش فوالد فجر 

 21.1 97753.0 195506000 2000 2000 80705 133163250 1650 1518 مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان 
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 12.7 93683.3 284422622 3036 3036 83146 84143246 1012 1012 مجتمع فوالد صنعت بناب 

 - 88472.3 70777800 800 800 - 0 0 0 آلیاژ شمش یزد 

 - 92525.7 55515400 600 600 - 0 0 0 پاسارگاد فوالد نوید 

 - 98349.0 59009400 600 600 - 0 0 0 پردیس صنعت زنده رود 

 - 90199.0 54119400 600 600 - 0 0 0 تولیدی صنعتی اصفهان در 

 - 88926.0 89993068 1012 1012 - 0 0 0 سیما فوالد جهان 

 - 82337.0 49402200 600 1000 - 0 0 0 صنایع صدرا ذوب 

 - 156837.0 188204400 1200 2150 - 0 0 0 صنایع فوالد شهریار تبریز

 - ! DIV/0# 0 0 300 - 0 0 0 فوالد غرب آسیا 

 - 93937.0 394535200 4200 4800 - 0 0 0 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 

 - 92459.3 5915544042 63980 63980 - 0 0 0 جهان فوالد سیرجان 

 - 80713.5 258283200 3200 3200 - 0 0 0 ذوب و نورد زرفام 

 - 92592.0 3703680000 40000 45000 - 0 0 0 شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 

 - 96682.2 42540168 440 440 - 0 0 0 صنایع تولیدی نورد گرم فلز 

 - 98557.6 99740300 1012 1012 - 0 0 0 صنایع فوالد کاوه تیکمه داش 

 - 90021.0 414096600 4600 5800 - 0 0 0 غلتک سازان سپاهان 

 - 94780.1 1217734870 12848 14300 - 0 0 0 فوالد البرز ایرانیان 

 - 108624.7 28676912 264 264 - 0 0 0 فوالد جاوید بناب 

 - 92867.4 1297358216 13970 15400 - 0 0 0 فوالد روهینا جنوب 

 - 90397.6 3254313200 36000 43000 - 0 0 0 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد 

 - 89644.0 114385700 1276 1826 - 0 0 0 مجتمع فوالد آتیه خاورمیانه 

 - 90505.5 65707026 726 726 - 0 0 0 مجتمع فوالد الیگودرز 

 - 86280.7 241586000 2800 3200  -  0 0 0  فوالدسازان کیوان یزد 

 12.4 100220.6582 131041016053 1307525 1514020 89130.8 68434333783 767796 1032950 جمع کل 

 آلومینیوم

 تولید کننده 

 مرداد تیر 
نرخ رشد ارزش هر  

 تن
 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 عرضهمقدار 

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 19.6 432866.2581 1341885400 3100 3100 361913.5 361913500 1000 1000 آلومینای ایران 

 14.7 396678.4332 3649441585 9200 10100 345746.7 1261975300 3650 5300 آلومینیوم المهدی 

 8.5 429478.451 6304743660 14680 14720 395990 2573935040 6500 6500 آلومینیوم ایران)ایرالکو( 

 12.2 418587.0256 3264978800 7800 7800 372980.2 932450460 2500 2500 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 

 - - 0 0 3350 - 0 0 900 آریا کابل فدک 

 - - 0 0 40 - 0 0 0 سیمکات تولیدی سیم و کابل تبریز  

 - - 0 0 200 - 0 0 0 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 

 11.4 418661.5712 14561049445 34780 39310 375844 5130274300 13650 16200 جمع کل 
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.ایرانماخذ: بورس کاالی   

  

 مس

 تولیدکننده 

 مرداد تیر 
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 1200 - 0 0 900 آریا کابل فدک 

 - 1311722 131172200 100 200 - 0 0 400 بابک مس ایرانیان 

 - - 0 0 120 - 0 0 0 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات 

 - - 0 0 500 - 0 0 360 راشا مهر نیکان 

 - - 0 0 180 - 0 0 0 شرکت صنایع مس شهید باهنر 

 73.6 1031816.747 23958784860 23220 102000 594449.6 8560074680 14400 95440 شرکت ملی صنایع مس ایران 

 13.4 1385918 304901960 220 4050 1222422 48896880 40 3400 صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 

 - - 0 0 450 - 0 0 200 صنایع مس کاوه 

 - - 0 0 130 - 0 0 80 فرآوری مس درخشان تخت گنبد 

 - - 0 0 640 - 0 0 460 گروه صنایع کابلسازی افق البرز 

 13.6 1392480.583 1134871675 815 5000 1225378 220568020 180 3000 گیل راد شمال 

 - - 0 0 80     قم   مس   شکوه  صنایع 

 73.6 1048233.656 25529730695 24355 114550 603935.7 8829539580 14620 104240 جمع کل 

 روی 

 مرداد تیر  تولیدکننده 
نرخ رشد ارزش هر  

 تن
 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 مقدار عرضه

 )تن(

 معامله حجم 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 -1.5 491110 54022100 110 230 498519 29911140 60 60 توسعه صنایع روی خاورمیانه 

 10.8 510922 10218440 20 360 461061.2 92212240 200 200 تولیدی روی بندرعباس 

 5.1 512032 112647040 220 540 487104.4 97420880 200 200 ذوب روی بافق

 1.6 497816.69 129432340 260 520 489916.1 137176520 280 280 فرآوری مواد معدنی ایران 

 7.6 504031.45 221773840 440 740 468601.6 299905020 640 640 کالسیمین 

 7.9 499603.79 72442550 145 185 462938.8 259245740 560 560 ملی سرب و روی ایران 

 2.5 505371.05 202148420 400 660 492919 29575140 60 60 ترکیب پردازان زنجان 

 - -  0 0 0  488919 29335140 60 60 تولیدی روی میعاد ثامن زنجان 

 9.7 504001.6 252000800 500 500 459322.5 91864500 200 200 صنایع خالص سازان روی زنجان 

 12.4 510922 20436880 40 560 454614.3 127292000 280 420 مجتمع ذوب و احیا روی قشم

 - - 0 0 50 - 0 0 0 روی پرور زنجان 

 - 474600 47460000 100 100 - 0 0 0 سپنتا روی 

 6.9 502274.01 1122582410 2235 4445 470054.5 1193938320 2540 2680 جمع کل 



 
1399  شهریور -6پایش تحوالت تولید شماره    

:3پیوست   

 درصد(  /)ریال 1399/ 28/06تا  01/05/1399منتخب از روند تغییرات قیمت کاالهای صنعتی   -

 متوسط رشد
 شهریور

 متوسط رشد
 مرداد

 شرح واحد 
W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1 

0.2 

4002634 4009438 4007037 3975443 

3.8 

 بند 3891771 3877577 3891411 3940206
 گرمی اندونزی  70چاپکاغذ 

غذ
کا

ع 
وا

ان
 

 تغییر % 0.0 - 0.4 0.4 1.3 0.9 0.8 0.1 -0.2

0.0 

388110 387717 387976 387976 

6.8 

 بسته 378684 380993 384286 387074
 برگی( با ارز نیمایی500)بسته A4کاغذ 

 تغییر % - 0.2 0.6 0.9 0.7 0.2 0.0 - 0.1 0.1

0.6 

21199 20759 20750 20809 

3.6 

 جلد 20057 19556 20083 20293
 چاپ  رنگ یک برگ 40 مشق دفترچه

 تغییر % - 0.1 - 2.5 2.7 1.0 2.5 - 0.3 0.0 2.1

2.0 

131324 125997 125754 123798 

40.6 

 کیلوگرم  110486 111193 115842 123783
 وارداتی  روزنامه کاغذ

 تغییر % - 0.5 0.6 4.2 6.9 0.0 1.6 0.2 4.2

0.9 

2945669 2935043 2996324 2865360 

6.9 - 

 تن 2910580 2956025 2891433 2842175
 فله  1-325 تیپ خاکستری سیمان

ن 
ما

سی
 

 تغییر % 1.8 1.6 - 2.2 - 1.7 0.8 4.6 - 2 0.4

0.6 - 

2894934 2884902 2959618 2944203 

3.4 - 

 تن 2932360 2909504 2909710 2898493
 فله 2تیپ خاکستری سیمان

 تغییر % 0.7 - 0.8 0.0 - 0.4 1.6 0.5 - 2.5 0.3

0.2 - 

187474 188204 189591 188846 

4.5 

 پاکت 185463 188640 188858 188198
 پاکتی  2تیپ خاکستری سیمان

 تغییر % 0.8 1.7 0.1 - 0.3 0.3 0.4 - 0.7 -0.4

1.0 

188362 187616 187822 183067 

5.3 

 پاکت 179982 181030 183234 183118
 پاکتی  1-325 تیپ خاکستری سیمان

 تغییر % - 0.8 0.6 1.2 - 0.1 0.0 2.6 - 0.1 0.4

1.1 

370881 369556 371013 358477 

5.7 

 پاکت 321838 331393 334993 327800
 گرمی کیلو 50سفید سیمان

 تغییر % 1.6 3.0 1.1 - 2.1 9.4 3.5 - 0.4 0.4

3.3 

115259 113268 112236 104697 

26.5 

 پاکت 97293 99532 102014 105236
 گرمی  کیلو  40 کیسه سفید گچ

 تغییر % 1.9 2.3 2.5 3.2 - 0.5 7.2 0.9 1.8

3.6 

140991 137486 131176 126878 

16.1 - 

 کیلوگرم  131332 130693 125914 123856
 اصفهان  آهن ذوب16نمره  تیرآهن

ت
آال

ن 
آه

 

 تغییر % - 0.9 - 0.5 - 3.7 - 1.6 2.4 3.4 4.8 2.5

2.0 

132050 127764 124525 124312 

8.6 - 

 کیلوگرم  132563 135178 130726 128661
 اصفهان  آهن ذوب18نمره  تیرآهن

 تغییر % 7.8 2.0 - 3.3 - 1.6 - 3.4 0.2 2.6 3.4

5.7 

162402 151992 141687 137475 

17.3 - 

 کیلوگرم  143960 143619 138490 135106
 C19:C20+ اصفهان آهن ذوب14نمره  تیرآهن

 تغییر % 11.9 - 0.2 - 3.6 - 2.4 1.8 3.1 7.3 6.8

3.8 

175297 165292 160043 156824 

4.8 - 

 کیلوگرم  159494 162581 157365 156892
 آهن  ذوب سنگین 27 نمره  تیرآهن

 تغییر % 7.8 1.9 - 3.2 - 0.3 0.0 2.1 3.3 6.1



 
1399  شهریور -6پایش تحوالت تولید شماره    

 متوسط رشد
 شهریور

 متوسط رشد
 مرداد

 شرح واحد 
W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1 

4.4 

115142 108543 102711 101085 

18.5 - 

 کیلوگرم  111434 112128 108430 104088
 12 نمره آجدار میلگرد

 تغییر % - 1.3 0.6 - 3.3 - 4.0 - 2.9 1.6 5.7 6.1

5.1 

114790 107883 101767 98862 

20.5 - 

 کیلوگرم  110742 110069 106792 102586
 14 نمره آجدار میلگرد

 تغییر % - 0.8 - 0.6 - 3 - 3.9 - 3.6 2.9 6.0 6.4

4.3 

179029 168394 159415 157730 

12.5 

 کیلوگرم  153175 157865 158315 159304
 مبارکه  متر میلی 3 سیاه ورق

 تغییر % - 0.3 3.1 0.3 0.6 - 1 1.1 5.6 6.3

0.6 

2252227 2240863 2200097 2213330 

291.9 

 کالف  1379529 1383671 1384467 2175056
 1*1.5سیم

 تغییر % 0.6 0.3 0.1 57.1 1.8 - 0.6 1.9 0.5

0.1 

2259176 2257532 2256009 2255141 

0.3 - 

 کالف  2237772 2238104 2238194 2235514
 1*2.5سیم

 تغییر % 1.1 0.0 0.0 - 0.1 0.9 0.0 0.1 0.1

0.2 

3311981 3315110 3264672 3289182 

10.1 

 حلقه  3248906 3262773 3338590 3355100
 بارز  پرایدی الستیک

ک 
تی

الس
 

 تغییر % 1.8 0.4 2.3 0.5 - 2 - 0.7 1.5 -0.1

0.8 

3724948 3691036 3644112 3638647 

10.5 

 حلقه  3555029 3565950 3651563 3675629
 بارز   پژویی الستیک

 تغییر % 1.0 0.3 2.4 0.7 - 1 0.2 1.3 0.9

0.2 

23489881 23422698 23416667 23345635 

14.6 

 حلقه  22123611 22650000 23011160 23150000
 اتوبوسی و کامیونی  جینیو الستیک

 تغییر % - 3.9 2.4 1.6 0.6 0.8 0.3 0.0 0.3

1.1 

30333442 30125789 29366409 29367140 

15.8 

 حلقه  27742487 28214324 28724907 29129574
 315* 80*22/ 5 اتوبوسی بارز الستیک

 تغییر % 3.1 1.7 1.8 1.4 0.8 0.0 2.6 0.7

1.1 

32502105 32018673 31775252 31455130 

19.5 

 حلقه  29042420 29539563 30250000 30819565
 ( پارس )کامیونی پیروزی12*0024 الستیک

 تغییر % 2.0 1.7 2.4 1.9 2.1 1.0 0.8 1.5

0.4 

4003354 3980792 3932310 3951945 

10.3 

 حلقه  3894901 3915435 4002325 4024708
 15/ 85/ 185 نود ال /سمندی بارز الستیک

 تغییر % 1.0 0.5 2.2 0.6 - 1.8 - 0.5 1.2 0.6

0.3 - 

704188 710526 712433 710248 

4.8 

 گالن  697861 702147 705711 708945
 لیتری چهار20w50sjایرانول 12000 موتور روغن

ور
وت

ن م
وغ

ر
 

 تغییر % - 0.1 0.6 0.5 0.5 0.2 0.3 0.3- 0.9-

0.2 - 

749061 752927 754983 753712 

4.5 

 گالن  744138 746453 750864 755160
 لیتری چهار20w50sjپیشتاز بهران موتور روغن

 تغییر % 0.3 0.3 0.6 0.6 - 0.2 0.2 0.3- 0.5-

0.2 - 

744579 745968 746200 747950 

1.9 

   گالن 742601 746682 747362 747313
 فلزی لیتری چهار20w50sj پایا پارس موتور روغن

 تغییر % 2.8 0.5 0.1 0.0 0.1 - 0.2 0.0 0.2-

0.0 

749523 750978 749922 750410 

0.9 

 گالن  746239 743492 745287 748531
 فلزی لیتری چهار20w50sj اسپیدی پاور موتور روغن

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



 
1399  شهریور -6پایش تحوالت تولید شماره    

 متوسط رشد
 شهریور

 متوسط رشد
 مرداد

 شرح واحد 
W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1 

0.1 - 

60219 60304 60426 60419 

1.9 

 بسته 60030 59971 60064 60399
 چشمک  معمولی برگ200 کاغذی دستمال

ی 
شت

دا
به

م 
واز

ل
 

 تغییر % 0.4 - 0.1 0.2 0.6 0.0 0.0 - 0.2 -0.1

0.1 - 

91430 91379 91813 91807 

2.3 

 بسته 91084 90988 91354 91780
 چشمک  معمولی برگ300 کاغذی دستمال

 تغییر % 0.5 - 0.1 0.4 0.5 0.0 0.0 - 0.5 0.1

0.0 

33915 33659 33899 33870 

20.7 

 عدد 31898 32699 33766 33965
 گرمی130 گلنار صابون

 تغییر % 0.5 2.5 3.3 0.6 0.3- 0.1 - 0.7 0.8

0.5 

433481 435261 430503 427500 

7.9 

 بسته 415433 419109 422986 426123
 گرمی 3750 پریل ظرفشویی مایع

 تغییر % 1.4 0.9 0.9 0.7 0.3 0.7 1.1 -0.4

0.2 

128427 129192 128589 127820 

7.6 

 بسته 124103 125332 126627 127160
 لیمو  100 لیتری 1 پریل ظرفشویی مایع

 تغییر % 0.9 1.0 1.0 0.4 0.5 0.6 0.5 -0.6

0.1 

120589 120927 120295 120082 

8.4 

 بسته 116900 117728 119084 120070
 گرمی 500و S طرحAVE دستشویی مایع

 تغییر % 1.6 0.7 1.2 0.8 0.0 0.2 0.5 -0.3

0.1 - 

84303 84551 84516 84639 

7.7 

 بسته 81936 82327 83482 84000
 گرمی 500- 360لوندر ماشینی پرسیل  پودر

 تغییر % 2.8 0.5 1.4 0.6 0.8 0.1- 0.0 -0.3

0.4 

62372 61995 61421 61579 

6.0 

 بسته 60144 60534 61104 61321
 گرمی 500- 360لوندر دستی پرسیل  پودر

 تغییر % 2.4 0.6 0.9 0.4 0.4 0.3- 0.9 0.6

0.7 

91769797 90699483 90186970 89987511 

9.5 

 دستگاه  86453436 87260280 88263444 89106552
 XTU (1 ) 725ایکس ویژن مدل   LEDاینچ 55  تلویزیون

ی 
نگ

خا
م 

واز
ل

 

 تغییر % 0.4 0.9 1.1 1.0 1.0 0.2 0.6 1.2

0.6 

47448757 46875036 46799924 46565938 

8.3 

 دستگاه  45281076 45736591 46046547 46507762
 XK (1 ) 750ایکس ویژن مدل   LEDاینچ 43  تلویزیون

 تغییر % - 0.2 1.0 0.7 1.0 0.1 0.5 0.2 1.2

0.7 

64527174 63642235 63692149 63185614 

11.8 

 دستگاه  60460329 61329071 62208110 62742620
 ESR24 مدل الکترواستیل یخچال

 تغییر % 1.6 1.4 1.4 0.9 0.7 0.8 0.1- 1.4

0.7 

132106621 130206132 129844630 129533480 

1.6 

 دستگاه  126984601 126424196 127512229 127657316
 ESR24مدل الکترواستیل فریزر یخچال

 تغییر % 1.1 - 0.4 0.9 0.1 1.5 0.2 0.3 1.5

1.6 

67900303 67375077 66273485 64831558 

16.8 

 دستگاه  61991113 63362631 64614881 65276445
 سفید  کیلویی7 آبسال لباسشویی

 تغییر % 2.2 2.2 2.0 1.0 - 0.7 2.2 1.7 0.8

0.4 

66012286 66173399 65746586 65212142 

17.1 

 دستگاه  61623964 63498490 64324435 64957725
 S – 26- SWD(1 )اسنوا مدل  کیلوئی 6 لباسشویی

 تغییر % 0.4 3.0 1.3 1.0 0.4 0.8 0.6 -0.2

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

 


