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  آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات صنعتی
 خردادو معدنی در جهان منتهی به هفته سوم 

در کشور چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا و سر منشا آغاز بیماري 
 فروشیگذاري و خردهرغم استمرار روند کاهشی سرمایهکرونا، علی

 4,4 هاي مختلف اقتصادي، رشدپس از آغاز به کار تدریجی بخش
درصدي تولید صنعتی در ماه می تجربه شد. اگر چه این میزان 

بینی شده و ناشی از سقوط صادرات در رشد کمتر از مقدار پیش
هاي جهانی و تمرکز بیشتر تولیدات صنعتی به بحبوحه قرنطینه

بازیابی  این کشور براياقدامات  از نتایجاما بوده، بازار داخلی 
د فوالد و فروش خودرو در دوران هاي تولیاقتصادي در بخش

 . 1پساکرونا است
ترین اقدامات دولت چین براي توسعه تولید و صادرات از مهم

زنجیره فوالد و ایجاد هماهنگی بیشتر میان بازیکنان این زنجیره، 
اندازي یک زنجیره تامین مدرن و قرارگیري همه طراحی و راه

ن، چینفعان روي یک پلتفرم واحد با استفاده از فناوري بالكذي
 چین، کلاست. در پلتفرم بالكهوش مصنوعی و اینترنت اشیا 

تولید و فرآوري،  سازي،زنجیره فوالد (از استخراج معادن تا ذخیره
گردش مالی، لجستیک و حمل و نقل، پردازش و توزیع) از طریق 

می صورت سیستیک پایانه مشترك به یکدیگر متصل بوده و به
پیش از این، وزارت امنیت داخلی کند. یکپارچه ایفاي نقش می

 چینحل بالكراهمریکا، هاب معدنی کانادا و مجمع جهانی اقتصاد آ
 .2را براي صنایع فلزي و معادن ایجاد کرده بودند

همکاري چین در دوران پساکرونا،  کشورمهم در  هايرخداداز دیگر 
شرکت تویوتا با پنج شرکت چینی براي توسعه صنعت خودروهاي 

 تمامبه خودروهاي خودروهاي هیدروژنی نسبت هیدروژنی است. 
 رد رانندگی برايو  ي داشتهترسریعگیري سوخت الکتریکی

، اما باال بودن هزینه فناوري هستند ترمناسب طوالنی هايمسافت
چندانی  اقبال ها بافروش آنموجب شده است تولید این خودروها 

رو، شرکت خودروسازي تویوتا با پنج شرکت از این د.مواجه نباش
 انگد سینوهایتک، پکنچینی (گروه خودروسازي پکن، شرکت فاو، 

گذاري مشترکی )، سرمایهگوانگژو خودروسازي گروه و موتور فنگ

                                                           
1https://www.reuters.com/article/us-china-economy-activity/chinas-
factory-output-perks-up-but-consumers-stay-cautious-idUSKBN23M0FL 
2https://www.ledgerinsights.com/china-blockchain-platform-for-steel-
industry/ 
3https://www.businesstimes.com.sg/transport/toyota-teams-up-with-five-
china-companies-to-develop-fuel-cells 

میلیون دالر) را براي تولید  64,2میلیارد ین ( 5با سرمایه اولیه 
  . 3نی آغاز کرده استپیل سوختی مورد نیاز خودروهاي هیدروژ

درصدي  1,9رشد  در صنعت خودروي چین،دومین رویداد مهم 
هاي سیاستبود.  2020خودرو در ماه می سال  فروشیخرده

ین در اعطاي تسهیالت کم بهره به چبازیابی اقتصادي دولت 
ولیدکنندگان خودرو و قطعات بالخص تولیدکنندگان خودروي ت

ولیدکنندگان، کاهش نرخ مالیات ت برقی، امهال شش ماهه بدهی
از  هاتولیدکنندگان و اعطاي یارانه خرید براي خودرو اولی

ترین دالیل این رشد بوده است. به موازات افزایش فروش عمده
، کاهش قیمت خودروهاي بنزینی بواسطه افت خودرو در چین

درصدي فروش خودروهاي با انرژي  26کاهش  شدید قیمت نفت،
به دنبال داشت که این پذیر و نو نظیر خودروهاي برقی را تجدید

توسعه صنعت خودروي پاك در کشور  گیريجهتموضوع مغایر با 
پرداخت اقدامات محرکی جدیدي نظیر رو، دولت چین بود. از این

   .4ي برقی را در دستور کار خود قرار دادیارانه خرید خودرو
، 2020تحوالت مهم در صنعت خودرو در ماه می سال از دیگر 

اجراي طرح جایگزینی خودروهاي دیزلی و بنزینی با خودروهاي 
هزار دالر) به رانندگان  7,6هزار پوندي ( 6برقی و پرداخت یارانه 

نگلیس بوده است. این سیاست در جهت اجراي این طرح در ا
راستاي بازیابی و بهبود بازار خودرو در این کشور در دستور کار 

 . 5قرار گرفته است
اخالل در زنجیره تامین تولیدات صنعتی در نتیجه پاندمی ویروس 
کرونا موجب رکود صنعتی در بسیاري از کشورها شد. یکی از 

دوران پساکرونا، کاهش ها در هاي بازیابی اقتصادي دولتبرنامه
وابستگی از طریق تعمیق ساخت داخل است. این سیاست که عمدتا 
از سوي دولت استرالیا و ایران در حال پیگیري است به 

گذاري یک میلیارد دالري استرالیا در حوزه استخراج و سرمایه
شود با بینی میسنگ منجر شده است. پیشفرآوري ذغال

دها شغل جدید در این کشور ایجاد شده برداري این معدن، صبهره
 19-و صنایع معدنی استرالیا از شوك جهانی ناشی از بحران کووید

 . 6خارج شود
 

4https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-08/china-s-
monthly-car-sales-rise-for-first-time-in-almost-a-year 
5https://uk.reuters.com/article/uk-britain-autos-electric/uk-
considers-giving-drivers-up-to-6000-in-new-car-scrappage-
scheme-telegraph-idUKKBN23E0TU 
6https://indianexpress.com/article/world/australia-fast-tracks-a-1-
billion-coal-mine-6457078/ 
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 ر تولیدات صنایع کارخانهآسیب  اي درهاي وارده ب
سطه پاندمی کرونا  وا  جهان ب

در  2020در ماه مارس  (IIP)تغییرات شاخص تولید صنعتی 
براي کدهاي آیسیک (ویرایش چهارم)  2019مقایسه با ماه مارس 

حاکی از آن است که سه صنعت چرم، تولید وسایل نقلیه موتوري 
اند؛ و پوشاك بیشترین تاثیر منفی را از شیوع ویروس کرونا پذیرفته

در حالیکه صنایع داروسازي، کاغذ و غذایی با بیشترین افزایش 
 . 7اندید مواجه بودهتول

ل هاي صنعتی ک. متوسط درصد تغییرات شاخص تولید صنعتی رشته فعالیت1نمودار 
 )2019در قیاس با مارس  2020کشورها (مارس 

 
Source: https://www.unido.org.  

 
 ها وفعال در بخش گردشگري، خطوط هوایی، فروشگاه هايبنگاه

هایی از بخش زیرگروهاي و لوازم خانگی نیز هاي زنجیرهرستوران
 اند. خدمات هستند که با بیشترین آسیب مواجه بوده

هاي شرکت میلیارد دالري درآمد 387تا  892کاهش بینی پیش
نفر  7706افزایش بیکاري در صنعت نظیر تعدیل و  8هواپیمایی

نفر در بخش موتورهاي  2500نیروي کار در شرکت بوئینگ و 
میلیارد دالري  1200تا  910زیان  جت شرکت جنرال الکتریک؛

تعدیل نیروي کار در این بخش همانند  و9المللیگردشگري بین
ات مسافرتی نفر از نیروي انسانی شرکت خدم1900بیکاري 

                                                           
7 https://www.unido.org/stories/coronavirus-economic-impact 
8https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-
19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf 
9https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-
numbers-could-fall-60-80-in-2020 

10bAirbn  11هاي هوشمندگوشیدرصدي بازار  13کوچک شدن و 
بواسطه شیوع ویروس کرونا، گواهی بر این  2020در سال 
 مدعاست.

 
  ر  19-دکووی هاي اثرگذاريکانال و  صنعت خودروب

راي کاهش اثرات منفی آن سیاست دولت  ها ب
 هاکارخانه یتعطیل و دسامبر ماه اواخر در 19-یدآغاز بحران کوو با

ترین بازار چین (بزرگ در سبک نقلیه وسایل فروش در چین،
درصد  79,1 ماه فوریه در درصد، 18,6 ژانویه ماهمصرف خودرو) در 

میلیون دستگاه  2 فروش بیش از بانیز  آوریل . در ماهکاهش داشت
 خودرو دستگاه 1,4 تنها فروش با مقایسه در( سبک نقلیه وسایل

 فروش خودرو تجاري، نقلیه وسایل فروش ) و افزایشقبل ماه در
 اروپا در مارس ماه دراین در حالی بود که . یافت افزایش درصد 4,4

 عدم و شفرو هايبسته شدن و تعطیلی نمایندگی قرنطینه،بواسطه 
 کاهش درصد 44 با سبک خودروهاي بازار، کننده مصرف اطمینان

 اتومبیل فروشآمریکا نیز  متحده ایاالت در .همراه بود قیمت
عالوه بر  .یافت کاهش درصد 47,9 سبک هايکامیون و سواري

کاهش فروش خودرو در سطح جهان، تقاضا براي حمل و نقل 
لت به ع )اسکوتر برقی مانند خودروي اشتراکی، تاکسی و(هري ش

به گیري بیماري، گذاري اجتماعی و ترس از همهالزامات فاصله
تر شد. استفاده از خودروي شخصی جذابشدت افت کرد و 

رود با افزایش تقاضا در این حوزه، عالوه بر بروز ظار میبنابراین، انت
همچون سفر اشتراکی  یتحوالت جدید در بازار خودرو، مفاهیم

درصدي خدمات شرکت اوبر در  60-70کاهش . کمرنگ شوند
مطالعات انجام شده توسط موسسه شهرهاي درگیر بیماري کرونا و 

 45دهد می سال که نشان 35بر روي افراد زیر  12جیمینیکاپ
درصد افراد براي جلوگیري از ابتال به بیماري به استفاده از خودروي 

درصد افراد نیز متقاضی خرید  35شخصی گرایش داشته و حدود 
هستند، گواهی بر کاهش تقاضاي خدمات  2020خودرو در سال 

 است.  19-نقل عمومی در دوران پاندمی کووید اشتراکی در حمل و
 
 

10https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-
shopper/2020/06/12/best-thermometers-available-for-purchase-
online-right-now/#1c2c72d64d15 
 

11https://www.businesstoday.in/latest/trends/coronavirus-impact-
global-smartphone-market-dips-13---fastest-decline-
ever/story/402632.html 
12 Capgemini 

https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf
https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf
https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2020/06/12/best-thermometers-available-for-purchase-online-right-now/#1c2c72d64d15
https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2020/06/12/best-thermometers-available-for-purchase-online-right-now/#1c2c72d64d15
https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2020/06/12/best-thermometers-available-for-purchase-online-right-now/#1c2c72d64d15
https://www.businesstoday.in/latest/trends/coronavirus-impact-global-smartphone-market-dips-13---fastest-decline-ever/story/402632.html
https://www.businesstoday.in/latest/trends/coronavirus-impact-global-smartphone-market-dips-13---fastest-decline-ever/story/402632.html
https://www.businesstoday.in/latest/trends/coronavirus-impact-global-smartphone-market-dips-13---fastest-decline-ever/story/402632.html
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به تفکیک هر کشور در نمونه آماري  2020یان خرید خودرو در سال متقاض .2نمودار 
 (درصد) سال 35 زیر افراد

 
Source: Economic & Financial Analysis, (2020).  

همراه با کاهش درآمد  اعتبار تامین و مالی بازارهاي شدن فریز
کاهش فروش  ، عامل مهمی برايدر نتیجه افزایش بیکاري خانوار

 ایاالت نظیردر بسیاري از کشورها  ؛)2و  1(شکل  استبوده خودرو 
 و تسهیالتبواسطه دریافت  کنندگانمصرف آمریکا، متحده
شده و بدون از اعتبار الزم براي خرید خودرو برخوردار  نامهضمانت

گزارش  از آنجا که وفق .آن از توان مالی الزم برخوردار نیستند
هاي درصد از وام 5میزان  2020فدرال رزرو در فصل اول سال 

در اوج بحران مالی - اندهروز یا بیشتر تاخیر داشت 90خودرویی تا 
د شوبینی میپیش -درصد بود 3,5این شاخص برابر با  2008سال 

پرداخت  کنندگانمصرف ارزان، اعتبار ارایه وبا رشد اشتغال 
اولویت قرار داده و تقاضاي جدیدي براي هاي خود را در بدهی

 ایجاد نشود.خودرو 

 
 )2006-20. رابطه نرخ بیکاري و فروش خودرو در آمریکا (1شکل 

 
 )2006-20. رابطه نرخ بیکاري و فروش خودرو در اروپا (2شکل 

فاکتور اثرگذار دیگر بر تقاضا و خرید خودروي جدید (خودروي 
صفر) به ویژه در خودروهاي با انرژي نو و تجدیدپذیر (نظیر 

قیمت نفت در نتیجه خودروهاي برقی)، قیمت نفت است. اگر چه 
تقاضا بواسطه شیوع ویروس کرونا با  عرضه مداوم آن و کاهش

نبودن پایین آمدن  کاهش مواجه بوده است اما بواسطه مساوي
قیمت بنزین با افت قیمت نفت، جذابیت خودروهاي برقی براي 

کنندگان و روند صعودي فشارهاي طیف وسیعی از مصرف
ا براي شود تقاضبینی میمحیطی بر تولیدکنندگان، پیشزیست

 د.  گردخودروهاي پاك در بلندمدت با انحراف چندانی مواجه ن
رضه خودرو از دو ناحیه اخالل در بر سمت ع 19-دپیامدهاي کووی

کنندگان قطعات بوده ها و تامینOEMزنجیره تامین و تاثیر بر 
اي هاي منطقهاست. زنجیره تامین در صنعت خودرو در هاب

زایی در این زنجیره عمدتا در اند و سهم ارزشبندي شدهخوشه
). بنابراین، حتی اگر میزان 2دهد (نمودار مجاورت بازار رخ می

اي کمتر از مقدار آن در داخل یک زایی در پیوندهاي منطقهارزش
کشور باشد، باز هم اخالل در زنجیره تامین تاثیر بسیاري بر بحران 
صنعت خودرو از سمت عرضه ایجاد خواهد کرد. پیچیدگی زنجیره 

تولید بین کشوري و پرهزینه بودن آن تامین خودرو در نتیجه 
 هاییآوري آن در برابر شوكان تابباعث شده است تا افزایش تو

ها و سازي مجموعهنظیر شیوع ویروس کرونا دشوار باشد. ذخیره
قطعات منفصله و مواد اولیه یکی از راهکارهاي افزایش مقاومت در 

هاي بیرونی است اما این شیوه نیازمند هزینه باالي برابر شوك
شود با ی میبینانبارداري و سرمایه در گردش است. بنابراین پیش

بر بودن اقدامات بر صنعت خودرو و هزینهتوجه به ماهیت سرمایه
سازي، زنجیره تامین خودرو دستخوش تغییراتی شود. مقاوم

سازي براي تولید باتري وسایل نقلیه الکترونیکی با هدف ظرفیت
 هاياي از سیاستکاهش وابستگی خارجی در اتحادیه اروپا نمونه

آوري زنجیره تامین است. با این ستاي ارتقاي تاباین اتحادیه در را
حال، با توجه به وابستگی وارداتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز 

رسد عمق خودکفایی در این برنامه ، به نظر میتولید این باتري
  محدود باشد. 

 افزایی در تقاضاي نهایی خودرو (درصد). منشا ارزش3نمودار 

 
          Source: OECD Trade in Value Added database. 



 
 1399 خرداد -3شماره  پایش تحوالت تولید 

هاي مرتبط با سرمایه در هاي ثابت و برخی از هزینهتامین هزینه
هاي خودروساز تعطیلی کارخانهگردش در دوران تعطیلی/ نیمه

موجب افزایش تقاضاي نقدینگی در این صنعت شده است. به 
از  موازارت خودروسازي (مونتاژ خودرو)، بخش تولید قطعات نیز

ناحیه کاهش تولید و فروش خودرو، از دست رفتن بخشی از 
درآمد، کاهش جریان نقدي و افزایش بدهی در نتیجه بروز بحران 

 تولیدکنندگان قطعات خودرو ودر  بینی تغییرات احتمالیو پیش
دیده و حتی بازار قطعات یدکی که  ها آسیبOEMالگوي عرضه 

ر تحت تاثی برخوردار باشد،رفت از شرایط پایدارتري انتظار می
 نگینقدی جبران لهشوك تقاضا قرار گرفته است. بنابراین، مسئ

ائز ح بسیار فعلی شرایط دربراي تولیدکنندگان قطعات خودرو 
 براي سازانقطعه از توجهی قابل بخشاوال،  ؛ زیرااست اهمیت

 نای ثانیا، بهادار با چالش مواجه هستند. اوراق بازار از تامین مالی
 ذخیره سازان ازقطعه به نسبت خودروسازان که دارد وجود اعتقاد
 تريبیش فشارهاي بالقوه طوربه وبرخوردار بوده  بیشتري حیاتی

 درآمدهاي ثالثاً،. وجود دارد سودآوري سازان از منظرقطعه بر
آغاز  از پیش هاآن اعتباري هاينمایه و سود ،سازانقطعه

 ودروخ بخش ضعیف نسبتاً عملکرد دلیل به 19- دکووی گیريهمه
 .13داشت قرار خاصی فشارهاي تحت ،2019 سال در

آمده در صنعت خودرو، کشورهاي عضو با توجه به مشکالت پیش
هاي وارده بر صنعت اتحادیه اروپا و آمریکا در راستاي کاهش زیان

ین ترهاي حمایتی پرداختند که برخی از مهمخودرو به ارائه بسته
 ها عبارتند از:سیاست

  تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان قطعات با نرخ بهره
 پایین؛

 هاي تولیدکنندگان به تعویق انداختن و کاهش نرخ بهره وام
 خودرو و قطعات؛

  افزایش مهلت و تعویق باز پرداخت بدهی تولیدکنندگان
 خودرو؛

  اعطاي مشوق مالی از جمله اعطاي یارانه براي خرید
 خودروهاي برقی؛

 ز گیري اکاهش وابستگی به تامین مواد اولیه خارجی و بهره
هاي داخلی (باالخص اتحادیه اروپا) جهت تامین مواد ظرفیت

 اولیه؛

اجراي طرح 
فاصله گذاري 

اجتماعی

کاهش تقاضاي 
سفر و خودروي 

...اشتراکی و

تغییر در الگوي 
حمل و نقل

افزایش تقاضاي 
خودروي شخصی

فریز شدن 
بازارهاي مالی

افزایش بیکاري و 
کاهش درآمد 

خانوار

کاهش تقاضاي 
خودرو

افت قیمت 
نفت

کاهش تسهیالت و 
اعتبارات خرید 

خودرو

کاهش تقاضاي 
موثر خودرو

افزایش تقاضاي 
خودروي بنزینی 

و دیزلی

تغییر در الگوي 
تقاضا

کاهش تقاضاي 
خودروي برقی

کاهش تولید و 
عرضه قطعه سازان

اخالل در زنجیره 
تامین

کاهش تولید و 
فروش خودرو

افزایش تقاضاي 
نقدینگی از سوي 

قطعه ساز و خودروساز

افزایش هزینه ها در 
نیمه تعطیلی بنگاه ها 

هزینه ثابت و بخشی )
(از سرمایه در گردش

اثرات شیوع ویروس 
کرونا بر صنعت خودرو

 اثرگذاري شیوع ویروس کرونا بر صنعت خودرو در جهانهاي کانال. 3شکل 

 

                                                           
13 ING, (2020). “Automotive industry Covid-19’s long-term 
effects on the industry”, Economic & Financial Analysis. 
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  اعطاي کمک هزینه اسقاط خودروهاي فرسوده و تعویض
 هاي جدید؛آن با ماشین

  پرداخت بخشی از حقوق و حق بیمه کارکنان شرکت هاي
 تولید کننده خودرو؛

 هاي خودرو ساز توسط دولت؛خرید بخشی از سهام شرکت 
  هاي خودرو هاي تامین مالی شرکتبه شیوهتنوع بخشی

ساز از طریق بازار سهام و انتشار اوراق قرضه توسط بانک 
 مرکزي اروپا.

 
 يدولت در بازار خودرو گري و درآمدزاییتنظیم 

 ایران
هاي ساختاري در صنعت خودرو و عدم رغم وجود چالشعلی

رن ق نیمدستیابی این صنعت به جایگاه موردانتظار در بیش از 
با چالش شکست بازار مواجه شده است کشور  ياخیر، بازار خودرو

 زیر است:موارد که اهم علل آن به شرح 
بر بروز نابسامانی در بازار خودرو  اثرگذارشرایط پیرامونی  الف)

 تا کنون  1397از سال 
با قرارگیري صنعت خودرو در فهرست اولین صنایع تحریمی در 

ها علیه آن در تاریخ ید تحریمو تشد 15/05/1397تاریخ 
، به موازات جهش نرخ ارز در نتیجه کاهش 13/08/1398

درآمدهاي ارزي و نقل و انتقال پول از یکسو و ممنوعیت واردات 
تولید خودرو کاهش  خودرو و خروج شرکاي خارجی از سوي دیگر،

یافت و به تناسب آن تعداد خودروهاي ناقص در کف پارکینگ 
افزایش یافت و موجب افزایش مطالبات معوق خودروسازان 

خریداران، افزایش بدهی خودروسازان و زیان انباشته آنان و ورود 
دالالن به بازار این محصول بود. عالوه بر آن، اختالف نظر در 

گذاري و عدم تناسب میان قیمت خودرو با افزایش فرآیند قیمت
نظیر ورق فوالدي، قیمت مواد اولیه در هماهنگی با جهش نرخ ارز (

....)، هندسی و مواد شیمیایی و پلیمري و هاي مپالستیک
هاي تولید خودروسازان افزایش یافت که این امر از یکسو به هزینه

افزایش زیان خودروسازان و از سوي دیگر به افزایش شکاف بین 
قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو انجامید. ماحصل این وقایع، 

گري و تشدید عدم تعادل بازار در شرایط ه واسطهافزایش انگیز
 هاي سمت عرضه بود.محدودیت

افزایش ، 1397کاهش سود سپرده بانکی در اوایل اسفند سال 
نسبت به مدت  1397فزاینده نقدینگی منتهی به اسفندماه سال 

هزار میلیارد تومان  1530درصد از  23مشابه سال قبل به میزان 
رد تومان و افزایش شاخص بهاي تولید کننده هزار میلیا 1882به  

از درصد  64به میزان  1397صنعت (تورم تولیدکننده) در سال 
سرایت نقدینگی سرگردان به بازار خودرو دیگر عوامل اثرگذار بر 

 بود. بواسطه افزایش بازدهی سرمایه و نقدشوندگی باالي آن
 

 
 خودرو بازار تعادل عدم بر موثر پیرامونی شرایط. 4شکل 

 
 1398تا  1396هاي کاهش میزان عرضه خودرو طی سالب) 

 1396هزار دستگاه در سال  1429تولید انواع خودروي سواري از  
هزار دستگاه در  758و   1397هزار دستگاه در سال  886,2به 

هاي کاهش یافت. همراستا با این موضوع، محدودیت 1398سال 
م و تحریم مستقیم صنعت ارزي ناشی از خروج آمریکا از برجا

موجب ممنوعیت واردات  1397خودروي کشور در بهار سال 
بازي در بازار با هدف خودرو شد. در چنین شرایطی تقاضاي سفته

حفظ ارزش پول خانوار (به عنوان دارایی نه کاالي مصرفی) و وجود 
اي از کاهش حاشیه سود در به مازاد تقاضا دامن زد. بخش عمده

سبب محدودیت در تامین قطعات مورد نیاز براي تولید بهتولید نیز 
 بوده است. 

                           
 1398مازاد تقاضا در سال  .5شکل 

هاي بهمن سال و اعمال قیمت 1398نکته: بواسطه عدم تغییر قیمت در سال 
ثابت در نظر گرفته شده  1398براي تولید خودروسازان، قیمت در سال  1397
 است.
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افزایش حاشیه بازار قیمت خودرو بواسطه اشکاالت ناظر بر ج) 
 گذاري خودروفرآیند قیمت

تی در بازار خودرو از یکسو و اختالف بروز نابسامانی و التهابات قیم
 گذاري خودرو موجب شد تا نظرها در خصوص فرآیند قیمت

ین نموثر بر نحوه عرضه کاال و خدمات و همچتنظیم بازار و نظارت 
ن بر ای د.دربه کارگروه تنظیم بازار واگذار گگذاري خودرو قیمت
قیمت بازي در بازار خودرو، براي کاهش تقاضاي سفته اساس،

 رغم اینعلی .تر از قیمت بازار تعیین شدپاییندرصد  5خودرو 
واحد درصد افزایش  31حاشیه بازار در آن سال با  ،سیاستگذاري

همراه بود و این روند فزاینده همچنان تا اواخر اردیبهشت سال 
 ادامه یافت. 1399

با توجه به موارد برشمرده مبرهن است که شکست بازار خودرو و 
جایگاه دولت و  آمده ناشی از آن موجب شده تاهاي پیشچالش

هاي حاکمیتی به ه نهادها و دستگاهمجموع ،تربه تعبیر وسیع
ن میت یابد تا ضمگر در  بازار خودرو بیش از پیش اهعنوان تنظیم

کننده نیز تامین و یا حداقل از حقوق مصرفحمایت از تولید، 
ر گري دولت دتنظیمعالوه بر نقش  شود.تضعیف آن جلوگیري 

ورها کشصنعت و بازار خودرو، این صنعت در ایران نیز همانند سایر 
بوده و عدم استفاده درست از  هاي درآمدزایی دولتیکی از کانال

ابزارهاي رگوالتوري در آن با هدف کسب درآمدهاي بیشتر 
گري دولت با رویکرد رشد و توسعه صنعت و احقاق تنظیم تواندمی

  سازد. مواجه جدي کننده را با چالش حقوق مصرف
 خودروصنعت  هاي درآمدزایی دولت درکانال 

آماري دقیق و مدونی در خصوص درآمدزایی  اطالعاتهرچند 
توان صنعت و محصول خودرو در اختیار نیست، اما میدولت از 

هاي درآمدي دولت از کانالترین عمده. آن داشتبرآوردهایی از 
مالیات بر ارزش افزوده  -1خودرو شامل صنعت و محصول 

مالیات و عوارض بر واردات  -2 )؛خودروهاي تولیدي و وارداتی(
 -4؛ تعرفه واردات بر قطعات و اجزاي منفصله خودرو -3؛ خودرو

هاي خودروساز و قطعه ساز و سایر مالیات بر درآمد از شرکت
مالیات و درآمد  -5؛ هاي فعال در زنجیره ارزش خودروشرکت

هاي سهم سود دولت در شرکت -6گذاري خودرو؛ ناشی از شماره
مانند سایر درآمدهاي دولت  -7داري و از محل سهام خودروسازي

گذاري مجدد، عوارض نقل و انتقال خودرو، مالیات شماره
 باشد. میها و جرایم ها و سایر مالیاتشهرداري

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض بر واردات خودرو و تعرفه 
واردات سه منبع درآمدي اصلی دولت در صنعت خودرو محسوب 

هاي مالی هاي منتشره در صورتشوند. بر اساس آخرین دادهمی
، و پارس خودروسه شرکت ایران خودرو، سایپا حسابرسی شده 

نکات زیر  در  ،بانک مرکزي هايدادهو ، قانون بودجه آمار واردات
 1396خصوص سهم درآمدهاي دولت از صنعت خودرو در سال 

 ها) قابل توجه است:(پیش از تحریم
  خودروهاي تولید داخل در قالبدرصد قیمت فروش  25حداقل 

سهم درآمدي  به عنوانمالیات، عوارض و تعرفه ورود قطعات 
 است که براي تولیداتاین در حالی دولت قابل شناسایی است؛ 

وارد کشور که به صورت قطعات و اجزاي منفصله  مونتاژي
شوند، مانند محصوالت خانواده چانگان و برلیانس این سهم می

به طور متوسط سهم چنانچه بنابراین، درصد است.  35 برابر با
 30معادل خودروهاي داخلی و مونتاژ درآمدهاي دولت از 

هم دولت از فروش محصوالت سه س در نظر گرفته شود، درصد
به  1396در سال شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو 

هزار میلیارد و در مجموع با  24و  38,8، 103,5ترتیب برابر 
هزار میلیارد ریال برآورد  166,3لحاظ سایر خودروسازان کشور 

 شود. می
  بر اساس آمار بانک مرکزي، درآمدهاي مالیاتی و نفتی دولت

هزار میلیارد و در  919و  1159به ترتیب برابر  1396ر سال د
بنابراین سهم   هزار میلیارد ریال بوده است. 2078مجموع 

 8,9درصدي صنعت خودرو از درآمدهاي مالیاتی و  15,9
ارقام باالیی است  ،درصدي از مجموع درآمدهاي مالیاتی و نفتی

صنعت و انگیزه الزم را براي تاکید دولت بر تحوالت 
 کند.خودروسازي فراهم می

 دولت از محل مالیات و  درآمد ،1396قانون بودجه سال  در
 هزار میلیارد ریال 42,3معادل  خودروهاي وارداتیعوارض 

هزار میلیارد ریالی  65,5واردات  بود. با توجه بهبینی شده پیش
، در مجموع درآمد درصدي مالیات بر ارزش افزوده 9نرخ و 

هزار میلیارد  52خودروهاي وارداتی به میزان  دولت از محل
گردد. بنابراین،  با لحاظ دو حوزه خودروهاي ریال برآورد می

تولید داخل و خودروهاي وارداتی، سهم خودرو از درآمدهاي 
و   20,4مالیاتی و مجموع درآمدهاي مالیاتی و نفتی به ترتیب 

 گردد.درصد برآورد می 11,4
  سال  کشور درمیلیون دستگاه خودرو در  1,4با توجه به تولید

درآمد  ،ریال)میلیون  394,9 فروش متوسط قیمت با( 1396
میلیون ریال و  5/118هر خودرو حدود  دولت از محل مالیات

 فروش قیمتبا متوسط وارداتی ( يبراي هر دستگاه خودرو
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 د. شومیلیون ریال برآورد می 742ریال)،  ونمیلی 1737
داري، مالیات بر درآمد محل سهامآمد دولت از ، در1396در سال 

و درآمد ناشی از مالیات، تعرفه و عوارض قطعات وارداتی براي سه 
هزار میلیارد ریال بوده که با  160شرکت مورد بررسی بالغ بر 

و مالیات بر ارزش  CBUلحاظ مالیات و عوارض واردات خودروي 
هزار میلیارد ریال  380میزان درآمدهاي دولت به بیش از  افزوده

دولت از صنعت خودرو در  حجم باالي درآمدافزایش یافته است. 
همواره  این صنعتمحصوالت  که قیمت باالي حالی وجود دارد

 بوده است. مورد انتقاد 
 1396 سال در خودرو صنعت از حاصل درآمدي جریان. 1جدول 
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1 

ایران 
 خودرو

20,8 42 26,4 0,23 0,72 103,5 

-2,3 20,2 33,5 29,3 سایپا 2  1,18 38,8 

3 
پارس 
 خودرو

13,4 18,7 9,5 0,06 0,26 24 

 ماخذ: محاسبات تحقیق.
تا  1396 هايسال درمنفصله  قطعات، مجموعه و خودرو واردات مقایسه. 2جدول 

1398 

 واحد شاخص ردیف
واردات 
 خودرو

قطعات 
 منفصله

اجزا و 
قطعات 
 خودرو

 مجموع

 1396واردات  1
میلیون 

 6404 1367 3029 2008 دالر

  1397واردات  2
میلیون 

 4067 774 2634 659 دالر

  1398واردات  3
میلیون 

 1432 431 607 394 دالر

 1397واردات ارزش  4
 1396به 

 63,5 56,6 87 32,8 درصد

 1398واردات ارزش  5
 1396به 

 22,3 31,5 20 19,6 درصد

 گمرك جمهوري اسالمی ایران.ماخذ: 

در  SKDو  CBU ،CKDخودرو به صورت واردات  مقایسه میزان
هاي واردات سال ارزشنسبت  و مقایسه 1398تا  1396هاي سال

نرخ ارز رسمی و  توام با تفاوت، 1396به سال  1398و  1397
 اتیجتواردات و نشدید کاهش دهنده نشان، هااین سالنیمایی در 

). عالوه بر 2است (جدول ناحیه از این درآمدهاي دولت کاهش 
 1398و  1397هاي آن، با توجه به اینکه تولید خودرو در سال

بوده و همچنین،  1396درصد مقدار تولید سال  50اندکی بیش از 
سد ربه نظر می ،درب کارخانهخودرو در ایش قیمت زافبا عنایت به 

دولت از فروش تولیدکنندگان داخلی تامین درآمد اسمی هرچند 
اما ارزش حقیقی این درآمد و سهم آن از مجموع درآمدهاي شده 

اي هعدم پرداخت مالیات بر سود شرکتدولت کاهش یافته است. 
بواسطه  1398و  1397هاي بزرگ خودروساز کشور در سال

ها، موئد کاهش درآمدهاي دولت از صنعت خودرو ده بودن آنزیان
 ها است. در این سال

توان نتیجه گرفت سهم درآمدهاي میبا توجه به شواهد ارایه شده 
 درصد 50 به 1398و  1397هاي دولت از صنعت خودرو در سال

یکی از  کاهش یافته که 1396در سال سهم درآمدهاي دولت از 
و نتیجتا علل اصلی این رخداد کاهش درآمدهاي ارزي کشور 

ها و قطعات رو و دشواري تامین مجموعهممنوعیت واردات خود
بوده هاي ارزي ها و محدودیتمنفصله خارجی بواسطه تحریم

 است.
  مالیات؛ ابزاري مناسب براي رگوالتوري خودرو در شرایط

 شکست بازار فعلی؟
یکی از ابزارهاي پیشنهادي براي حل شکست بازار و بازگشت 

التفاوت قیمت بازار و تعادل به بازار خودرو، اخذ مالیات از مابه
گران از این قیمت درب کارخانه از خریداران جهت حذف واسطه

بازار است. با توجه به کاهش سهم درآمدهاي دولت از صنعت 
رسد اخذ مالیات از نظر میبه اخیر،  خودرو در دو سال

تواند کسري بودجه ایجاد شده ناشی از میکننده اگر چه مصرف
تا حدودي ی مرتبط با صنعت خودرو را کاهش درآمدهاي مالیات

کننده نهایی موجب افزایش قیمت براي مصرفجبران نماید اما 
گري دولت در راستاي حفاظت از مغایر با وظیفه تنظیمشده و 

وثري عامل م تواندکننده است، بنابراین، این ابزار نمیحقوق مصرف
صنعت  از آنجا که چالش فعلی. باشدتنظیم بازار خودرو  براي

 نفعان بازار بواسطهتوازن ذيناشی از عدم خودرو در شرایط کنونی 
، موارد زیر جهت تنظیم بازار هاي مرتبط با تحریم استچالش

 شود: خودرو پیشنهاد می
 مدتافق کوتاه 

با توجه به وجود مشکالت ساختاري در صنعت خودرو، ابزارهاي  
 تالش. بنابراین، مدت محدود استگر در کوتاهدر اختیار تنظیم

عالوه بر  1396بازگشت به سطح تولید سال  براي افزایش تولید و
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شود، بازار و حذف تقاضاي کاذب می آنکه موجب کاهش حاشیه
بواسطه پیوندهاي پسین و پیشین قوي این صنعت با سایر صنایع، 

تمرکز بر  رو،تحرك اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. از این
تامین خودروسازي و زنجیره تولید و خل در تعمیق ساخت دا

سازي کشور با مشارکت سایر صنعت قطعه ارتقاي توان رقابتی
ائز حهاي کنونی بسیار ها براي استفاده کامل از ظرفیتدستگاه
حمایت دولت به منظور بازگشت تولید در این راستا،  ست.ا اهمیت

و در بازار خودراي کاهش بار تقاضاي سرمایه وبه روند دو سال قبل 
در این  ضروري است.گذاري کالن اقتصادي از طریق سیاست

اي هبرداري از ابزارهاي مالیاتی به عنوان یکی از گزینهارتباط بهره
راي گذار از توانایی ببایست با حصول اطمینان سیاستاحتمالی می

جلوگیري از اصابت مالیاتی بر مصرف کننده نهایی باشد. مسلم 
تمی تواند به صورت سیسمتغیرهاي کلیدي اقتصاد می است تنظیم

بازي در بازار تا حدود زیادي باعث کاهش فشار تقاضاي سفته
 خودرو کشور باشد.

  افق میان مدت 
حمایت از محصوالت  ،تدوام رشد تولید در صنعت خودرو الزمه
له منفص قطعاتها و مجموعه یان با هدف جایگزینی وارداتنبدانش

ت نیازسنجی صنع ،در این خصوص .است متوسط به باالبا فناوري 
ت موجود بسیار با اهمیعملیاتی هاي سیلانخودرو و تطابق آن با پت

 رسانی عرضه و تقاضا و بسترسازيهمبه گرنهاد تنظیمنقش و  بوده
 سازان،عهقط توان تولید يارتقاگیري این همکاري است. شکل

به موازات  فعال سازيقطعهسازي واحدهاي سازي و شبکهخوشه
هاي سازان با شرکتایجاد شرایط منصفانه در تعامالت قطعه

برداري از توان بهرهضروري است. در چنین شرایطی، خودروساز 
 تواند بسیار موثر واقع شود. طراحی و تولید صنایع نظامی می

 افق بلندمدت 
ول حصهاي باالي تحقیق و توسعه، طراحی پلتفرم و عرضه مهزینه

هاي گسترده در میان خودروسازان برتر جهان جدید موجب ادغام
پذیر شدن صنعت خودروي ایران شده است. بنابراین، الزمه رقابت

و عرضه محصوالت متنوع در بازه زمانی کوتاه مدت، تولید در 
مقیاس باال است که این موضوع صرفا با توسعه صادرات و انجام 

با توجه به اینکه در . پذیر استانالمللی امکهاي بینمشارکت
رو المللی در صنعت خودایجاد ارتباطات بین شرایط تحریمی فعلی

ی ان داخلاده از پلتفرم مشترك بین خودروسازاستف، دشوار است
ویژه  توجه. ایجاد صرفه مقیاس در تولید استمناسبی براي  راهکار

به صنعت بازیافت و افزایش تقاضاي داخلی از طریق بازیافت 

هاي برداري از صرفهتواند امکان بهرهخودروهاي مستهلک می
 مقیاس را ارتقا بخشد.

تجربه موفق صنعت خودرو در بسیاري از کشورها نظیر ترکیه و 
نقطه ثقل سازي صنعت قطعهتایلند حاکی از آن است که 

عت خودروي این کشورها با زنجیره ارزش جهانی پیوندي صنهم
 بوده است، این تجربه در ایران نیز قابلیت اجرا دارد. 

بایست در بلندمدت اجرایی شود، هاي دولت که میاز دیگر سیاست
 ضمن حفظتواند صنعت خودرو است که می سازي واقعییصخصو

و  یقدرت درآمدزایی دولت از این صنعت (که اساسا پدیده منطق
ریع را تسخودرو و توسعه صنعت قابل قبولی است)، فرآیند رشد 

 گري دولت را ارتقا بخشد. و قدرت تنظیم
 
 معدنی محصوالت و مواد جهانی قیمت تغییرات 

و  کرونا گیريهمه اول موج کردن فروکش از پس
ژوئن  سوممعامالت در ایران (از اول مارس تا هفته 

2020( 
گیري تقاضا و فعال شدن ناشی از اوجرشد تولید فوالد چین 

-هاي زیرساخت چین پس از فروکش کردن موج اول کوویدطرح
در این کشور به کاهش قیمت فوالد در دو هفته میانی ماه  19

 در این ژوئن انجامید. به موازات افزایش تولید و تقاضاي فوالد
ي و ابتالبرزیل  بیماري کرونا در کشوررشد سریع ، بازه زمانی

 شرکت وله برزیل موجب Itabiraکاران تعدادي از معدن
افزایش محدودیت در تامین سنگ آهن مورد نیاز فوالدسازان و 

  ه است.آهن چین شدشاخص قیمت سنگ
گذاران در افزایش میزان خرید مس و آلومینیوم توسط سرمایه

معامالت سلف آمریکا در دو هفته ابتدایی ماه ژوئن و همچنین 
هزارتنی کاتد مس از معادن دنیا و  400کاهش عرضه (کاهش 

هزارتنی تولید قراضه مس در سال جاري)، موجب  700کاهش 
  شده است. قیمت مس در بازارهاي جهانیافزایش 

ه نیکل کنندترین واردکننده و مصرفبا توجه به اینکه چین بزرگ
موجب ها در این کشور و روي در جهان است، از سرگیري فعالیت

افزایش قیمت این دو ماده معدنی در سه هفته ابتدایی ماه ژوئن 
    ).  1شده است (پیوست 

 بورس کاالي ایران در  معامالت مواد و محصوالت معدنی در
 99بالغ بر  ارزش به تن هزار 1245، برابر با 1399ماه  خرداد
در این میان میزان عرضه فوالد  که ه استریال بود میلیاردهزار 
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 تن 21830تن، آلومینیوم   16695 ، مس تن 1205914برابر با 
بر اساس اطالعات مربوط به معامالت  .بوده است تن 1080 و روي

بالغ ، 1399انجام شده در بورس کاالي ایران در اردیبهشت ماه 
درصد محصوالت فوالدي عرضه شده در بورس فروش رفته  91بر 

درصد رشد  15,7ته و ارزش هرتن محصوالت فوالدي فروش رف
والت محصمربوط به داشته است. بیشترین میزان افزایش قیمت 

صدي و کمترین میزان رد 21,9مجتمع فوالد ظفر بناب با رشد 
 7,6محصوالت مجتمع فوالد مبارکه اصفهان با مربوط به رشد 

یمت محصوالت رشد قترین دالیل از عمدهاست.  بودهدرصد 
 )، درصدي 13(رشد  ییارز نیما نرخیش افزا فوالدي در خرداد ماه،

هزینه دستمزد) و  الخصوصعلیهاي تولید (افزایش هزینه
هاي عمرانی و فعالیت افزایش تقاضا بواسطه آغاز اجرايهمچنین 

 ساخت و ساز بوده است. 
آلومینیوم بیشترین میزان فروش از پس از محصوالت فوالدي، 

در این در حالی است که  ؛درصد) 70عرضه را داشته است (
درصدي و حجم معامله  21,8کاهش  باعرضه آلومینیوم خردادماه 

رغم کاهش علی همراه بوده است.درصدي  19کاهش با نیز 
و ارزش هرتن آلومینیوم  آلومینیوم کاهش نیافته قیمتعرضه، 

 درصدي داشته است. 16,9نسبت به اردیبهشت رشد  در خرداد
درصد حجم  24درصد و  16ترتیب با  بهدو محصول مس و روي 

کمترین حجم معامله نسبت به عرضه را در معامله از عرضه، 
مس و . این درحالی است که ارزش هر تن کاالي اندکردهتجربه 

 يدرصد 13,2و  يدرصد 11,6رشد  به ترتیب بامعامله شده روي 
   ).                      2است (پیوست  همراه بوده

 
 ا تقیمت کاالهاي صنعتی  نوسانات تحلیلی بر

راي تنظیم و سیاست 24/03/1399 هاي دولت ب
 بازار این کاالها

 از ابتداي اردیبهشتقلم کاالي صنعتی منتخب  43بررسی قیمت 
هاي زیرگروهدهد نشان می 1399هفته سوم خرداد ماه سال  تا

بیشترین افزایش قیمت  آالت، لوازم خانگی و الستیک باآهن
تاثیرپذیري قیمت محصوالت آهنی از قیمت اند. مواجه بوده

ا و نرخ ارز نیم باي آن ارگذقیمت و وابستگی فرمولشمش فوالد 
عرضه به دلیل تولید و کاهش از یکسو و هاي جهانی قیمت
افزایش  همزمان با 19تعطیلی بازارها به واسطه ویروس کوید نیمه

انتظارات تورمی ناشی  تقاضا به جهت شروع فصل ساخت و ساز و

از ابتداي اردیبهشت تا   ییارز نیما نرخاز کاهش ارزش پول ملی (
به  137064درصد از  13با رشدي بالغ بر  1399خرداد  27

است) و افزایش مضاعف تقاضا در افزایش یافته  ریال 155120
گروه زیراز سوي دیگر، عمده دالیل افزایش قیمت بورس کاال 

 بوده است. آالت آهن
ز حذف ارترین علت افزایش قیمت، در زیرگروه الستیک اصلی

ی ستیک و جایگزینریالی براي واردات مواد اولیه تولید ال 42000
آن با ارز نیمایی و همچنین، جو روانی حاکم بر بازار در رابطه با 

 حذف ارز رسمی مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی بوده است.
اولیه مورد نیاز تولید لوازم خانگی از جمله مواد افزایش قیمت 

و ، پتروشیمی و ... همراه با افزایش نرخ ارز محصوالت فوالدي
زد، هاي دستمهاي مترتب بر بخش تولید مانند هزینهسایر هزینه

وست اند (پیقیمت لوازم خانگی تاثیرگذار بودهرشد بر ... بیمه و 
3( . 

هاي زیرگروهیم بازار تنظ ترین اقدامات دولت براياز مهم
  برخوردار از رشد قیمت عبارتند از:

 اولویت بانک مرکزي براي پرداخت ارز به مواد اولیه صنعت 
 لوازم خانگی؛

  فروشی؛ با احتکار و گرانمقابله 
  اعالم سقف قیمت چهار قلم کاالي اصلی لوازم خانگی

فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی و لوازم گازسوز)  -(یخچال
  کنندگان،؛کنندگان وتولیدمصرفتوسط سازمان حمایت

 زام هاي تولید لوتدوین بسته پیشنهادي تامین مالی بنگاه
 کننده؛صرفخانگی از طریق ترمیم قدرت خرید م

 براي تامینهاي موجود تولید حداکثري و استفاده از ظرفیت 
 ؛نیاز بازار

 مق که امکان افزایش ع یافزایش عمق ساخت داخل کاالهای
 ؛هاي موجود فراهم استتوجه به ظرفیت ساخت داخل آن با

 مورد نیاز هاي الزم براي تامین با اولویت ورق هماهنگی انجام
مدت به زم خانگی در قالب قرادادهاي بلندلوا براي تولید

  .قیمت مصوب
  
 رائه راهکارهاي سیاستیجمع  بندي و ا
 :است توجه قابل زیر شرح به قبل هايبخش در شده ذکر موارد اهم
 ترین اقدامات دولت چین براي بازیابی اقتصادي در از مهم

اندازي پلتفرم دوران پساکرونا در صنعت فوالد طراحی و راه
چین در زنجیره تامین با هدف ارتقاي هماهنگی میان بالك
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 زي،سانفعان و بازیگران زنجیره (از استخراج معادن تا ذخیرهذي
مالی، لجستیک و حمل و نقل، پردازش  تولید و فرآوري، گردش

بهره به و توزیع) و در صنعت خودرو، اعطاي تسهیالت کم
تولیدکنندگان خودرو و قطعات بالخص تولیدکنندگان 

تولیدکنندگان، کاهش  خودروي برقی، امهال شش ماهه بدهی
نرخ مالیات تولیدکنندگان و اعطاي یارانه خرید براي خودرو 

برقی جهت افزایش تولید و تقاضا بوده  و خودروهاي هااولی
 است. 

  2020از دیگر تحوالت مهم در صنعت خودرو در ماه می سال ،
گذاري مشترك شرکت خودروسازي تویوتا با پنج سرمایه

 پکنشرکت چینی (گروه خودروسازي پکن، شرکت فاو، 
 )گوانگژو خودروسازي گروه و موتور فنگ دانگ سینوهایتک،

سوختی مورد نیاز خودروهاي هیدروژنی و براي تولید پیل 
هزار پوندي دولت انگلیس به رانندگان جهت  6پرداخت یارانه 

تشویق جایگزینی خودروهاي دیزلی و بنزینی با خودروي برقی 
 است.

 آوري اقتصاد خود در برابرکشور استرالیا در راستاي ارتقاي تاب 
، 19-بینی نشده نظیر بحران کوویدهاي بیرونی پیششوك

هاي دوران تعمیق ساخت داخل را به عنوان یکی از سیاست
 گذاري یکپساکرونا در دست اجرا داشته که نمونه آن سرمایه

 سنگمیلیارد دالري استرالیا در حوزه استخراج و فرآوري ذغال
  است.

  بر اساس تغییرات شاخص تولید صنعتی در جهان در ماه مارس
ویروس کرونا در سطح ، بیشترین اثرات منفی شیوع 2020

الملل در صنایع چرم، تولید وسایل نقلیه موتوري و پوشاك بین
بوده و صنایع داروسازي، کاغذ و غذایی با کمترین بحران مواجه 

 اند. بوده
 ر ها دتعطیلی کارخانهو تعطیلی/ نیمه 19-با آغاز بحران کووید

چین، تولید و فروش وسایل نقلیه سبک در این کشور تا 
گیري در چین با روندي کاهشی فروکش کردن موج اول همه

همراه بود. در اتحادیه اروپا و آمریکا نیز اجراي طرح قرنطینه و 
ز کننده ان مصرفهاي فروش و عدم اطمیناتعطیلی نمایندگی

شرایط اقتصادي موجب کاهش فروش خودرو در این مناطق 
شد. رکود صنعت خودرو (کاهش عرضه و تقاضاي خودرو) در 

اجراي طرح  -1پی شیوع ویروس کرونا در جهان متاثر از 
افزایش بیکاري و کاهش درآمد  -2گذاري اجتماعی؛ فاصله

تسهیالت و فریز شدن بازارهاي مالی و کاهش  -3خانوار؛ 

افت قیمت نفت و کاهش قیمت  -4اعتبارات خرید خودرو؛ 
کاهش تولید و عرضه  -5خودروهاي بنزینی و دیزلی و 

. ته اسسازان و نتیجتا اخالل در زنجیره تامین خودرو بودقطعه
منجربه تغییر در الگوي تقاضا (افزایش مجموع این عوامل 

اضاي خودروي تقاضاي خودروهاي بنزینی و دیزلی و کاهش تق
برقی)، تغییر در الگوي حمل و نقل (کاهش تقاضا براي 
سفرهاي اشتراکی و ... و افزایش تقاضاي خودروي شخصی)، 
کاهش تقاضاي موثر خودرو و افزایش نیاز به نقدینگی در 

 مدت شده است. مدت و میانصنعت خودرو در کوتاه
 ره هتامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان قطعات با نرخ ب

هاي به تعویق انداختن و کاهش نرخ بهره وام پایین؛
افزایش مهلت و تعویق باز  تولیدکنندگان خودرو و قطعات؛

اعطاي مشوق مالی از  پرداخت بدهی تولیدکنندگان خودرو؛
کاهش یارانه براي خرید خودروهاي برقی؛  جمله اعطاي

گیري از وابستگی به تامین مواد اولیه خارجی و بهره
اتحادیه اروپا) جهت تامین مواد  به ویژههاي داخلی (تظرفی
اعطاي کمک هزینه اسقاط خودروهاي فرسوده و تعویض  اولیه؛

پرداخت بخشی از حقوق و حق بیمه  هاي جدید؛آن با ماشین
م اخرید بخشی از سه کارکنان شرکت هاي تولید کننده خودرو؛

هاي شیوهتنوع بخشی به هاي خودرو ساز توسط دولت و شرکت
هاي خودرو ساز از طریق بازار سهام و انتشار تامین مالی شرکت

ترین اقدامات وراق قرضه توسط بانک مرکزي اروپا از مهما
 ها براي بازیابی صنعت خودرو بوده است.دولت

 ي کشورهاي ساختاري در صنعت خودروعالوه بر وجود چالش ،
ز ویه (آغاهاي مستقیم یکساین صنعت بواسطه اعمال تحریم

و تشدید آن در تاریخ  15/05/1397تاریخ ها از تحریم
ها و )، جهش نرخ ارز و دشواري تامین مجموعه13/08/1398

المللی شکل هاي بینقطعات منفصله خارجی، لغو مشارکت
گرفته در صنعت و ممنوعیت واردات خودروهاي خارجی با 

د تولی عرضه مواجه شد که نتیجه آن تعددمشکل در تولید و 
خودروهاي ناقص، افزایش بدهی و زیان انباشته خودروسازان و 

 کنندگان بود. از سويو نارضایتی مصرف افزایش مطالبات معوق
، افزایش 1397دیگر، کاهش سود سپرده بانکی در اوایل اسفند 

درصد) و محدودیت در خرید  33فزاینده نقدینگی (به میزان 
سرگردان به سمت بازار  هايطال و ارز موجب هجوم سرمایه
خانوار شد. تشدید تقاضا توام  خودرو براي حفظ ارزش دارایی

گذاري دستوري خودرو به هاي عرضه و قیمتبا محدودیت
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افزایش شکاف قیمت بازار آزاد و درب کارخانه و سوداگري در 
ها، شکست بازار خودرو بازار خودرو دامن زد. برآیند این چالش

گري براي تر دولت در نقش تنظیمنگو ضرورت حضور پرر
تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید و حفظ حقوق 

 کننده بود.مصرف
 ها در ایران و سایر صنعت خودرو یکی از منابع درآمدي دولت

هاي درآمدي کشورهاي برخوردار از این صنعت است. کانال
 مالیات بر ارزش افزوده -1 شامل ایراندولت از این صنعت در 

مالیات و عوارض بر واردات  -2 (خودروهاي تولیدي و وارداتی)؛
تعرفه واردات بر قطعات و اجزاي منفصله خودرو؛  -3خودرو؛ 

هاي خودروساز و قطعه ساز و مالیات بر درآمد از شرکت -4
مالیات و  -5هاي فعال در زنجیره ارزش خودرو؛ سایر شرکت

هم سود دولت در س -6گذاري خودرو؛ درآمد ناشی از شماره
سایر  -7داري و هاي خودروسازي از محل سهامشرکت

درآمدهاي دولت مانند نقل و انتقال خودرو، مالیات 
ها و ها و سایر مالیاتگذاري مجدد، عوارض شهرداريشماره

داري، مالیات از محل سهامجرایم است. برآورد درآمدهاي دولت 
ه و عوارض قطعات بر درآمد و درآمد ناشی از مالیات، تعرف

وارداتی براي سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در 
هزار میلیارد ریال بوده که با لحاظ  160بالغ بر  1396سال 

و مالیات بر ارزش  CBUمالیات و عوارض واردات خودروي 
هزار میلیارد  380میزان درآمدهاي دولت به بیش از  افزوده

ریال افزایش یافته است. حجم باالي درآمد دولت از صنعت 
که قیمت باالي محصوالت این صنعت  بودهخودرو در حالی 

 همواره مورد انتقاد بوده است. 
 به اندکی  1398و  1397هاي کاهش تولید خودرو در سال

توام با ممنوعیت  1396در سال درصد مقدار تولید  50بیش از 
واردات خودرو در دو سال گذشته، جهش نرخ ارز، افزایش 
قیمت خودرو در درب کارخانه و عدم پرداخت مالیات توسط 

ها، نشان ده بودن آنخودروسازان بزرگ کشور بواسطه زیان
هرچند درآمد اسمی دولت از فروش تولیدکنندگان دهد می

حقیقی این درآمد و سهم آن از  اما ارزششده داخلی تامین 
درصد سهم درآمدهاي دولت  50به مجموع درآمدهاي دولت 

     کاهش یافته است.  1396در سال 
با توجه به عدم تعادل موجود در بازار خودروي کشور و در راستاي 

بخشی به رفتارهاي سوداگرانه در این بازار موارد زیر پیشنهاد انتظام
 شود:می

 مدتتاهراهکارهاي کو 
  افزایش میزان تولید خودرو حداقل به میزان تولید سال

در راستاي کاهش تقاضاي کاذب و حاشیه بازار  1396
و ایجاد تحرك اقتصادي بواسطه وجود پیوندهاي پسین 

 و پیشین قوي میان صنعت خودرو با سایر صنایع
  تمرکز بر نهضت ساخت داخل در صنعت خودرو و صنایع

تکمیل زنجیره تولید صنایع  -1ریق وابسته به آن از ط
هاي ورق (فوالدهاي پیشرفته باالدستی خودرو در بخش

)، مقاطع HSLAو  AHSS ،CP ،DPو با استحکام باال 
)، 27CD4و  30MSV6کاري، (مقاطع فورج و ماشین

)، پودر (پودرهاي پایه آهن و AM60شمش (منیزیم 
 HDPE ،PC، PMMAآلیاژ آهن مولیبدن)، پالستیک (

)، NBRو  EPDM ،MPQ ،ECO)، الستیک (PBTو 
)، مواد شیمیایی Glass Floatهاي سوالر، شیشه (شیشه

اول، ) و منسوجات (پلیED(چسب و عایق و مواد خام 
حمایت از  -2آمید) و استر و پلییانات و نخ پلیایزوس

تولید اقالم گلوگاهی و قطعات داراي ریسک متوسط به 
اال) و استفاده از ابزارهاي نوین مالی براي باال (با فناوري ب

 هاي تولید این اقالم تامین بخشی از هزینه
 

 مدتراهکارهاي میان 
 هاي سازان و تقویت حلقهارتقاي توان تولید قطعه

سازي و خودروسازي تحقیق و توسعه و طراحی در قطعه
بنیان فعال هاي دانشهم رسانی شرکتبه -1از طریق 
 -2سازان؛ ها با خودروسازان و قطعهحلقهدر این 

 -3ساز فعال؛ سازي واحدهاي قطعهسازي و شبکهخوشه
ایجاد شرایط منصفانه در تعامالت خودروسازان با 

گذاري در سازان از طریق بازنگري فرآیند قیمتقطعه
استفاده  -4طول زنجیره در راستاي متوازن سازي سود؛ 

سایر نهادها و  هاي دانشی موجود دراز ظرفیت
 ها همانند صنایع نظامیوزارتخانه

  ا ب خودروها و قطعات منفصله مجموعه تعرفهاصالح نرخ
براي  IPIو تعریف  هدف افزایش تعمیق ساخت داخل

 در راستاي حمایت از تولید داخل
 

  مدتبلندراهکارهاي 
 هاي مشترك میان خودروسازان با گیري همکاريشکل
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تحقیق و توسعه و طراحی و هاي هدف کاهش هزینه
 ایجاد صرفه مقیاس؛

 اي و یک مرکز تحقیقاتی هاي توسعهایجاد زیرساخت
و خدمات مهندسی  R&Dمستقل در حوزه مدیریت 

 براي عرضه محصوالت متنوع؛  
  توسعه صنعت بازیافت در راستاي افزایش تولید و

گیري از ظرفیت خودروهاي مدیریت تقاضا با بهره
 مستهلک؛

 سازي واقعی خودروسازان و اصالح ساختار خصوصی
ها با واگذاري تدریجی به بخش خصوصی داري آنسهام

 گذاري؛ داراي اهلیت سرمایه
 پیونديسازي براي هماستفاده از ظرفیت صنعت قطعه 

اي و جهانی در دوران هاي ارزش منطقهبا زنجیره
 پساتحریم.
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 :1پیوست 
 اونس بر دالر) –(تن بر دالر  2020روند تغییرات قیمت مواد و محصوالت معدنی از ابتداي ماه مارس تا هفته سوم ژوئن  -

  مارس آوریل مه ژوئن

W3 W2 W1 
متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

متوسط 
 رشد

W4 W3 W2 W1 
متوسط 

 رشد
W5 W4 W3 W2 W1 

521,7 527 533,1 
1,6 

524,4 520,6 516,1 500,4 
0,9- 

487,7 494,5 502,6 501,0 
2,7- 

 مقدار 570,8 548,8 498,3 495,3 511
 1فوالد

 تغییر% -0,1 -3,8 -9,2 -0,6 3,2 -1,8 0,3 -1,6 -1,4 2,6 3,1 0,9 0,2 0,6 -04 -0,3
5778,9 5767,7 5509,2 

1,2 
5341,6 5353 5242,2 5161,3 

2,2 
5224,2 5124,1 5155,7 4891,0 

4- 
 مقدار 5679,2 5511 4994,2 4761,5 4823,4

 1مس
 تغییر% 0,5 -3 -9,4 -4,7 1,3 1,4 5,4 -0,6 2,0 -1,2 1,6 2,1 -0,1 1 1,5 0,1

1595,8 16041,5 1557,5 
1 

1527,8 1499,7 1481,5 1483,7 
0,3 

1506,8 1505,5 1512,8 1492,0 
2,8- 

 مقدار 1720,6 1689,6 1646,5 1557,6 1534,8
 1آلومینیوم

 تغییر% 1,1 -1,8 -2,6 -5,4 -1,5 -2,8 1,4 -0,5 0,1 -1,5 -0,2 1,2 0,6 0,6 1 -0,2
2022 2016,2 2016,2 

0,2 
1949,5 2004,9 1982,9 1937,5 

0,7 
1927,1 1909,7 1936,0 1886,9 

1,7- 
 مقدار 2009,7 1980,3 1891,2 1841 1873,4

 1روي
 تغییر% -1,4 -1,5 -4,5 -2,7 1,8 0,7 2,6 -1,4 0,9 0,5 2,3 1,1 -0,9 1,1 0 0,1

12852,5 12867,5 12723,5 
0,6 

12249,4 12395,5 12213,8 12042,5 
3 

12289,4 12189,8 11831,6 11250,0 
2,8- 

 مقدار 12715 12465 11720 11204 11356
 1نیکل

 تغییر% 2,1 -2 -6 -4,4 1,4 -0,9 5,2 3,0 0,8 -2 1,4 1,5 0,1 1,3 0,4 0
103,1 103,2 99,9 

3,3 
92 90,6 87,8 83,4 

0,2 
83,9 84,1 84,1 83,4 

2- 
آهن سنگ مقدار 89 90,3 88,49 82,38 82

 تغییر% -0,2 1,5 -2 -6,9 -0,5 1,6 0,9 0,0 -0,3 -0,6 5,3 3,2 0,5 2,8 1,1 0 2
1726,4 1717,3 1711,6 

0,4 
1721,6 1739,5 1713,6 1699,0 

1,3 
1712,0 1687,7 1714,7 1648,0 

13,43- 
 مقدار 1640 1623,1 1498,2 1597,7 1605,2

 1طال
 تغییر% 0,2 1 8,3 -6,2 -0,5 2,7 4,0 -1,6 1,4 -0,8 0,9 1,5 -0,3 -0,2 0,1 0,2

  Source: 1- www. Tgju.org 
              2-www.market.bosinessissinsider.com 
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 : 2پیوست 
 31/3/1399 تا 01/02/1399از مقدار عرضه و حجم معامالت مواد و محصوالت معدنی در بورس کاالي ایران  -

.ماخذ: بورس کاالي ایران  

 محصوالت فوالدي

 تولید کننده
 خرداد اردیبهشت

نرخ رشد ارزش 
 مقدار عرضه هر تن

 (تن)
 حجم معامله

 (تن)
 ارزش معامله
 (هزار ریال)

ارزش هرتن 
 )هزارریال(

 مقدار عرضه
 (تن)

 حجم معامله
 (تن)

 ارزش معامله
 (هزار ریال)

ارزش هرتن 
 )هزارریال(

 20,5 63494 128512736 2024 2024 52685 118224568 2244 3036 آذر فوالد امین
 14,8 57757 2541298000 44000 44000 50304 1006089000 20000 35000 آهن و فوالد ارفع
 13,3 62049 221144000 3564 5104 54759 60234790 1100 1100 پرشین فوالد آریا

 16,7 62961 1966916270 31240 51700 53932 1779757320 33000 33000 تولیدي فوالد سپید فراب کویر
 14,5 58700 1499080314 25538 35460 51271 1116165304 21770 27958 جهان فوالد سیرجان

 17,2 65671 7328989599 111601 114219 56034 5446319692 97196 107426 ذوب آهن اصفهان
 15,7 56660 3116297000 55000 55000 48975 979502000 20000 30000 شرکت معدنی وصنعتی چادرملو

 21,1 63331 483467468 7634 7700 52292 230084800 4400 5170 صبا فوالد زاگرس
 15,2 61658 185837212 3014 6028 53531 1005746676 18788 19624 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

 10,8 61787 220207658 3564 5522 55787 290875354 5214 5214 صنایع فوالد کاوه تیکمه داش
 17,7 71200 18796668 264 264 60506 13311320 220 220 صنایع فوالد کوهپایه

 8,6 62338 37028662 594 1518 57392 58081056 1012 1012 صنایع نورد فوالد گلستان
 - - ۰ ۰ ۰ 48005 57605400 1200 1200 صنعت تجارت پردیس آذربایجان

 19,7 63031 1733343942 27500 36300 52638 156334618 2970 8800 فوالد آذربایجان
 18,0 64061 11274714 176 6204 54312 59742650 1100 1760 فوالد ارگ تبریز

 15,2 67417 274385232 4070 4070 58516 205976100 3520 3520 فوالد البرز ایرانیان
 17,4 62151 131263088 2112 2112 52933 122275890 2310 2310 فوالد امیرکبیرخزر

 - - ۰ ۰ ۰ 58095 63904390 1100 1100 فوالد خرمدشت تاکستان
 20,3 57693 7615528000 132000 142000 47957 1918260000 40000 70000 فوالد خوزستان

 17,4 62592 746344412 11924 29700 53311 1224436994 22968 25300 فوالد روهینا جنوب
 13,5 56642 1699250000 30000 34000 49925 798798000 16000 16000 فوالد سیرجان ایرانیان
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 12,3 61827 68009590 1100 2420 55038 60541668 1100 1760 فوالد عتیق آذر سهند
 8,2 61689 135714920 2200 2200 57012 125426400 2200 2200 فوالد کاوه اروند

 20,4 56216 1011886000 18000 18000 46676 933520000 20000 25000 فوالد کاوه جنوب کیش
 7,6 72911 42692493312 585545 586045 67774 14745890183 217573 238573 فوالد مبارکه اصفهان

 18,5 59693 85360990 1430 1430 50363 83099214 1650 1650 قائم پروفیل رازي
گسترش خدمات آتیه اندیشان 

 - - ۰ ۰ ۰ - 0 0 1000 سپهر شرق

 19,6 69788 15353360 220 220 58355 43649320 748 748 گسترش فوالد فجر آذربایجان
 16,4 58060 580598000 10000 13000 49876 598508000 12000 12000 مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

مجتمع صنعتی ذوب آهن 
 19,3 56766 1248859000 22000 22000 47569 1427081000 30000 35000 پاسارگاد

 - - 0 0 5500 54728 481609810 8800 8800 مجتمع فوالد آتیه خاورمیانه
 17,0 61599 3554988456 57712 62288 52644 1829053108 34744 56440 مجتمع فوالد خراسان

 - 61822 225773790 3652 4048 50714 39049472 770 1012 مجتمع فوالد صنعت بناب
 21,9 62454 219837882 3520 5500 54932 298499410 5434 6600 مجتمع فوالد ظفر بناب

مجتمع معدنی و صنعت آهن و 
 13,7 - 0 0 3190 56576 62233292 1100 1100 فوالد بافق

نورد فوالد صنعتی و ساختمانی 
 - - 0 0 7700 52746 116040430 2200 2200 یزد

 - 57683 115365500 2000 3000 - ۰ ۰ ۰ سپاهان سازان غلتک
 - 53356 53356000 1000 1000 - ۰ ۰ ۰ گروه صنعتی پارس بوتیل یزد

 - 63176 76442960 1210 1210 - ۰ ۰ ۰ مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
 - 63181 31969696 506 506 - ۰ ۰ ۰ سیما فوالد جهان

 15,7 66402 80074974431 1205914 1322182 57387 36371378871 631087 754697 جمع کل
 آلومینیوم

نرخ رشد ارزش  خرداد اردیبهشت تولید کننده
 مقدار عرضه هر تن

 (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 4500 ۰ ۰ ۰ 1500 آریا کابل فدك
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 - - ۰ ۰ ۰  229239,7 458479400 2000 2000 آلومیناي ایران
 17,9 259897,0 1364459175 5250 8200 220528,66 2811740400 12750 18525 آلومینیوم المهدي

 15 266966,1 4394262460 16460 18200 232101,1 3722901580 16040 17760 آلومینیوم ایران(ایرالکو)
 0 299839,3 35980720 120 180 - ۰ ۰ ۰ گانگلپایصنایع نگین آلومینیوم 

 16,9 265446,7 5794702355 21830 31080 227123,14 6993121380 30790 39785 جمع کل
 مس

نرخ رشد ارزش  خرداد اردیبهشت تولیدکننده
 مقدار عرضه هر تن

 (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 - 0 0 900 آریا کابل فدك
 9,3 792432 122826960 155 555 725122,58 174029420 240 900 بابک مس ایرانیان

 11,3 764595 12126470120 15860 96000 686785,63 14216462640 20700 100000 شرکت ملی صنایع مس ایران
 17,6 874710 69976760 80 1390 743743,93 111561590 150 2010 صنایع تولیدي دنیاي مس کاشان

 - - 0 0 280 - 0 0 350 صنایع مس کاوه
 12,9 792432 39621600 50 50 702024 35101200 50 200 فرآوري مس درخشان تخت گنبد

 - - 0 0 165 - 0 0 380 زالبرگروه صنایع کابلسازي افق 
 17,9 879967 483981595 550 4000 746591,12 440488760 590 4500 گیل راد شمال

 - - 0 0 480 - 0 0 280 راشا مهر نیکان
 - - 0 0 180 - 0 0 540 شرکت صنایع مس شهید باهنر

تولیدي سیم و کابل تبریز 
 سیمکات

۰ ۰ ۰ - 40 0 0 - - 

 11,6 769265 12842877035 16695 103140 689261,1 14977643610 21730 110060 جمع کل
 روي

نرخ رشد ارزش  خرداد اردیبهشت تولیدکننده
 مقدار عرضه هر تن

 (تن)
 حجم معامله

 (تن)
 ارزش معامله
 (هزار ریال)

ارزش هرتن 
 )هزارریال(

 مقدار عرضه
 (تن)

 حجم معامله
 (تن)

 ارزش معامله
 (هزار ریال)

هرتن ارزش 
 )هزارریال(

 - 306581,5 61316300 200 400 - 0 0 100 توسعه صنایع روي خاورمیانه
 - - ۰  ۰  ۰  - 0 0 200 تولیدي روي بندرعباس
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  ماخذ: بورس کاالي ایران

  

 12,4 314589 25167120 80 600 279786 5595720 20 200 ذوب روي بافق
 - - 0 0 40 - 0 0 40 ذوب روي تال

 - 306217,39 110238260 360 360 - 0 0 50 سازند روي زنجان
 - - 0 0 500 - 0 0 800 صنایع خالص سازان روي زنجان

 10,3 298574 29857400 100 560 270691,58 102862800 380 2300 کالسیمین
 - - 0 0 600 - 0 0 0 سرب و روي ایران

 - 306211 73490640 240 360 - 0 0 0 سپنتا روي
 - - 0 0 300 - 0 0 0 ذوب روي صبا صنعت

تعاونی تولیدي روي میعاد ثامن 
 - 0 0 100 - 0 0 0 زنجان

- 
 - - 0 0 50 - 0 0 0 صانع روي زنجان

 - 314589 31458900 100 100 - 0 0 0 گسترش صنایع روي ایرانیان
 - - 0 0 370 - 0 0 0 ملی سرب و روي ایران

 13,2 306970,94 331528620 1080 4340 271146,3 108458520 400 3690 جمع کل
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:3پیوست   

 (ریال) 23/03/1399تا  01/02/1399روند تغییرات قیمت کاالهاي صنعتی منتخب از  -
 اردیبهشت خرداد

 شرح واحد
 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

1,2 
3722367 3686627 3637785 

0,1 
 مقدار 3461494 3494722 3433279 3476547

 گرمی اندونزي 70کاغذ چاپ

غذ
 کا

اع
انو

 

 تغییر% 0,9 1,0 -1,8 1,3 4,6 1,3 1

1- 
369707 379000 377500 

1 
 مقدار 348895 355358 353867 359934

 برگی) با ارز نیمایی500(بسته A4کاغذ 
 تغییر% 0,1 1,9 -0,4 1,7 4,9 0,4 -2,5

0,2- 
19569 19583 19643 

0,3 
 مقدار 19385 19376 19607 19589

 چاپ رنگ یک برگ 40 مشق دفترچه
 تغییر% -0,4 0 1,2 -0,1 0,3 -0,3 -0,1

0,5 
106634 106017 105665 

0,5- 
 مقدار 101063 101515 98692 99692

 وارداتی روزنامه کاغذ
 تغییر% 1,6 0,4 -2,8 1 6 0,3 0,6

0,3 
2244140 2240952 2230622 

0,2- 
 مقدار 2279918 2258138 2256083 2264823

 فله 1-325 تیپ خاکستري سیمان

ان
یم

س
 

 تغییر% -0,4 -1 -0,1 0,4 -1,5 0,5 0,1

0 
2292606 2285218 2290343 

0,2- 
 مقدار 2307608 2278485 2270251 2294937

 فله 2تیپ خاکستري سیمان
 تغییر% 0,2 -1,3 -0,4 1,1 -0,2 -0,2 0,3

0,5 
146776 145497 145207 

0,1 
 مقدار 144840 144808 145271 145387

 پاکتی 2تیپ خاکستري سیمان
 تغییر% 0 0 0,3 0,1 -0,1 0,2 0,9

0,5 
144267 143385 142793 

0,1- 
 مقدار 143372 143442 143699 142847

 پاکتی 1-325 تیپ خاکستري سیمان
 تغییر% 0,1 0 0,2 -0,6 0 0,4 0,6

0,6 
269400 268027 266256 

0,3 
 مقدار 263340 263111 264935 265778

 گرمی کیلو 50سفید سیمان
 تغییر% -0,4 -0,1 0,7 03 0,2 0,7 0,5

1,7 
86797 85570 83984 

0,2- 
 مقدار 84452 84319 83022 83953

 گرمی کیلو 40 کیسه سفید گچ
 تغییر% 1,4 -0,2 -1,5 1,1 0 1,9 1,4

1,5 
84049 83173 81528 

2,1 
 مقدار 69058 70946 71529 73512

 اصفهان آهن ذوب16نمره تیرآهن

ت
آال

ن 
آه

 

 تغییر% -1,9 2,7 0,8 2,8 10,9 2 1,1

1,7 
80479 79167 77868 

0,9 
 مقدار 72043 73061 73196 73970

 اصفهان آهن ذوب18نمره تیرآهن
 تغییر% -3,5 1,4 0,2 1,1 5,3 1,7 1,7

0,6- 
88040 88908 89041 

2,4 
 مقدار 76945 79749 81175 82502

 C19:C20+اصفهان آهن ذوب14نمره تیرآهن
 تغییر% -2 3,6 1,8 1,6 7,9 -0,1 -1
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 اردیبهشت خرداد
 شرح واحد

 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

1,9 
78177 76152 75258 

1,6 
 مقدار 68759 70040 70906 72161

 آهن ذوب سنگین 27 نمره تیرآهن
 تغییر% -1,3 1,9 1,2 1,8 4,3 1,2 2,7

1,9 
73558 72916 70830 

1,1 
 مقدار 64712 65385 65993 66960

 12 نمره آجدار میلگرد
 تغییر% -3,8 1 0,9 1,5 5,8 2,9 0,9

2 
72974 72578 70151 

1,3 
 مقدار 64081 65035 65394 66639

 14 نمره آجدار میلگرد
 تغییر% -4 1,5 0,6 1,9 5,3 3,5 0,5

0,8 
102098 101209 100423 

0 
 مقدار 95722 94517 94097 95593

 مبارکه متر میلی 3 سیاه ورق
 تغییر% -3,8 -1,3 -0,4 1,6 5,1 0,8 0,9

0,2 
1345656 1340257 1340934 

0,5 
 مقدار 1312139 1321551 1319308 1332227

 1*1,5سیم
 تغییر% 0,7 0,7 -0,2 1 0,7 -0,1 0,4

0,2 
2120587 2108640 2111180 

0,6 
 مقدار 2063164 2076084 2080428 2100307

 1*2,5سیم
 تغییر% 0,6 0,6 0,2 1 0,5 -0,1 0,6

1 
2626264 2581608 2569445 

1,5 
 مقدار 2478594 2519805 2486580 2588757

 بارز پرایدي الستیک

ک
ستی

ال
 

 تغییر% 1,5 1,7 -1,3 4,1 -0,7 0,5 1,7

1,4 
2993538 2935155 2910495 

1,5 
 مقدار 2770853 2817035 2786708 2894878

 بارز  پژویی الستیک
 تغییر% 1,8 1,7 -1,1 3,9 0,5 0,8 2

2,6 
18164141 17730811 17251312 

1,4 
 مقدار 16075207 16106260 16179099 16778011

 اتوبوسی و کامیونی جینیو الستیک
 تغییر% 1,2 0,2 0,5 3,7 2,8 2,8 2,4

5 
22610357 21081282 20522442 

1,6 
 مقدار 19232007 19357504 19685534 20186277

 315*80*5/22 اتوبوسی بارز الستیک
 تغییر% -0,2 0,7 1,7 2,5 1,7 2,7 7,3

3,7 
23329309 22095824 21707744 

1,1 
 مقدار 20880694 20990922 21081673 21573241

 )پارس(کامیونی پیروزي12*0024 الستیک
 تغییر% -0,2 0,5 0,4 2,3 0,6 1,8 5,6

1,2 
3090427 3017962 3016383 

0,1- 
 مقدار 2863998 2917431 2899634 3002601

 185/85/15 نود ال/ سمندي بارز الستیک
 تغییر% 1,8 1,9 -0,6 3,6 0,5 0,1 2,4

0,3- 
688924 695442 693602 

0,1- 
 مقدار 688266 687014 686710 685843

 لیتري چهار20w50sjایرانول12000 موتور روغن

ور
وت

ن م
وغ

ر
 

 تغییر% 0,2 -0,2 0 -0,1 1,1 0,3 -0,9

0,1 
735249 735517 733975 

0,1- 
 مقدار 732388 732042 730984 730559

 لیتري چهار20w50sjپیشتاز بهران موتور روغن
 تغییر% 0,2 0 -0,1 -0,1 0,5 0,2 0

 فلزي لیتري چهار20w50sj پایا پارس موتور روغن مقدار 727837 727875 727091 726049 -0,1 731091 731914 729411 -0,1
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 اردیبهشت خرداد
 شرح واحد

 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

 تغییر% 0,1 0 -0,1 -0,1 0,7 0,1 -0,3

0,1- 
741316 744172 742713 

0,7 
 مقدار 737169 751529 750005 752691

 فلزي لیتري چهار20w50sj اسپیدي پاور موتور روغن
 تغییر% -0,2 1,9 -0,2 0,4 -1,3 0,2 -0,4

0,2- 
59880 60004 60093 

0 
 مقدار 59921 59874 59877 59848

 چشمک معمولی برگ200 کاغذي دستمال

تی
اش

هد
م ب

واز
ل

 

 تغییر% 0,5 -0,1 0 0 0,4 -0,1 -0,2

0,1- 
90327 90674 90559 

0,1 
 مقدار 90093 90022 90266 90267

 چشمک معمولی برگ300 کاغذي دستمال
 تغییر% 0,5 -0,1 0,3 0 0,3 0,1 -0,4

0,1 
29921 29901 29887 

0,2 
 مقدار 29634 29700 29634 29836

 گرمی130 گلنار صابون
 تغییر% 0,2 0 0,2 0,5 0,2 0 0,1

0 
376058 374964 375864 

0 
 مقدار 374696 375158 375547 375026

 گرمی 3750 پریل ظرفشویی مایع
 تغییر% 0 0,1 0,1 -0,1 0,2 -0,2 0,3

0,2 
111591 111173 111211 

0,1 
 مقدار 110989 111149 111275 111159

 لیمو 100 لیتري 1 پریل ظرفشویی مایع
 تغییر% 0 0,1 0,1 -0,1 0 0 0,4

0,5 
107341 106623 106530 

0,4 
 مقدار 105629 106047 106195 106750

 گرمی500و S طرحAVE دستشویی مایع
 تغییر% -0,1 0,4 0,1 0,5 -0,2 0,1 0,7

0 
74982 74982 74982 

0 
 مقدار 74906 74910 74949 74952

 گرمی500- 360لوندر ماشینی پرسیل  پودر
 تغییر% 0,3 0 0,1 0 0 0 0

0 
54634 54653 54653 

0 
 مقدار 54647 54642 54634 54670

 گرمی500- 360لوندر دستی پرسیل  پودر
 تغییر% 0,1 0 0 0,1 0 0 0

0,7 
76613009 76479779 75496324 

- 
 مقدار - - - -

 )XTU )1 725ایکس ویژن مدل   LEDاینچ 55  تلویزیون

گی
خان

زم 
لوا

 

 تغییر% - - - - - 1,3 0,2

2,2 
40611199 39725116 38914993 

- 
 مقدار - - - --

 )XK )1 750ایکس ویژن مدل   LEDاینچ 43  تلویزیون
 تغییر% 0,4 3,4 2,2  - 1,2 2,2

1,4 
54455232 53467670 52918564 

1,6 
 مقدار 48608867 49310667 50303283 50944652

 ESR24 مدل الکترواستیل یخچال
 تغییر% 0 1,4 2 1,3 3,9 1 1,8

1,8 
116402699 113635199 112293185 

1,8 
 مقدار 101371639 103583851 105453666 106832637

 ESR24مدل الکترواستیل فریزر یخچال
 تغییر% 0,6 2,2 1,8 1,3 5,1 1,2 2,4

3 
56593280 54483307 53373514 

1,2 
 مقدار 46601700 47257299 47921792 48365360

 سفید کیلویی7 آبسال لباسشویی
 تغییر% 2,5 1,4 1,4 0,9 10,4 2,1 3,9
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 اردیبهشت خرداد
 شرح واحد

 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

0,4 
54700847 53967023 54245427 

- 
 مقدار - - - -

 )S – 26- SWD)1اسنوا مدل  کیلوئی 6 لباسشویی
 تغییر% - - - - - -0,5 1,4

 ماخذ: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
 است.و تولیدکنندگان در گزارش خرداد ماه خود  محصوالت اسنوا را جایگزین سه محصول سامسونگ به دلیل خروج این شرکت از  بازار ایران نموده  کنندگاننکته: سازمان حمایت از مصرف


