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  آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات صنعتی و معدنی در

 جهان منتهی به هفته آخر مرداد

 

 بر صنعت پتروشیمی جهانو اثرات آن  91-دیبحران کوو 

 

 بر صنعت  91-تبعات کاهش قیمت جهانی نفت و بحران کووئد

 های دولت برای مقابله با آنپتروشیمی ایران و سیاست

 

  تغییرات قیمت جهانی مواد و محصوالت معدنی و معامالت در ایران

 )از اول می تا هفته دوم آگوست(

 

  و  42/55/9911تحلیلی بر نوسانات قیمت کاالهای صنعتی تا

 های دولت برای تنظیم بازار این کاالهاسیاست

 

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستیجمع 
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  آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات صنعتی

 آخر مردادو معدنی در جهان منتهی به هفته 

 گیری ویروس کرونا و آغاز بههای ناشی از همهبا کاهش محدودیت

ای های اقتصادی در آسیا و منطقه یورو، تولید کارخانهکار فعالیت

 9102از اوایل سال در منطقه یورو در ماه جوالی اولین رشد خود را 

 -ترین اقتصاد اروپابزرگ–کنندگان در آلمان تجربه کرد و تولید

 شاهد رشد فعالیت خود بودند؛ 9102 ر از دسامبربرای اولین با

ای در تولید کارخانهی در فرانسه نیز افزایش یافت و اتولید کارخانه

شاخص . 0سه سال گذشته رشد کردانگلیس با بیشترین سرعت طی 

گواهی بر وضعیت رو به بهبود و توسعه نیز  PMI)3( 9مدیران خرید

در ماه ژوئن به  4.74از اقتصاد منطقه یورو است )مقدار شاخص 

 . در ماه جوالی افزایش یافته است( 8072

 .اه پیاپی شاهد رشد تولید بوددر قاره آسیا نیز چین برای سومین م

هبود فعالیت تولیدی رو به ب در دیگر کشورهای آسیایی نظیر تایوان

هش ای با کااما در فیلیپین و ویتنام، فعالیت کارخانه است، بوده

شاخص مدیران خرید بخش تولید در چین در ماه  .بود همراهتولید 

افزایش یافت و در تایوان نیز به مقداری بیش از  8972گذشته تا 

های تولیدی در این دو کشور د روند بهبود فعالیتیرسید که مو 81

 .4است

کسری به موازات بهبود شرایط اقتصادی در برخی از کشورها، 

 و از یکسو ی قرارداد تجارت آزادبا اکثر کشورهای دارا تجاری هند

با چین بواسطه  از سوی دیگر، تیرگی روابط میان این کشور

بازان این دو کشور در طول مرز هیمالیا در ماه درگیری مرگبار سر

هند برای بهبود تراز تجاری خود ژوئن موجب شد تا مقامات دولت 

های چین و سایر کشور هایی را برای ورود کاال از مبدأمحدودیت

های این کشور ترین سیاستد. از مهمنجنوب شرق آسیا اعمال کن

ارتقای استانداردهای کیفی  -0 عبارتند از: برای تحقق این هدف

های مربوط به ورود کاالها از مبدا کنترل شدیدتر پایانه -9 واردات؛

                                                           
1 https://www.reuters.com/article/us-eurozone-economy-pmi/euro-

zone-factory-activity-bounced-back-to-growth-in-july-pmi-

idUSKBN24Z0TT 
این شاخص مقیاسی بر فعالیت اقتصادی کسب و کارها بوده و افزایش آن  2 

 PMIدر یک ماه حاکی از شرایط بهتر کسب و کار نسبت به ماه قبل است.  

دهد اقتصاد در حال توسعه بوده حال آنکه هر میدرصد نشان 81بیش از 

 درصد موئد قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض است.  81رقمی زیر 
3 Purchasing Managers Index 
4 https://www.reuters.com/article/us-china-economy-pmi/china-

factory-activity-expands-at-fastest-pace-in-nearly-a-decade-
caixin-pmi-idUSKBN24Z06B 

الخصوص کشورهای عضو مجمع کشورهای کشورهای آسیایی علی

تمرکز  -3 لزی، تایلند، ویتنام و سنگاپور؛جنوب شرق آسیا مانند ما

گیرانه در واردات فلزات، قطعات الکترونیکی بر اعمال قوانین سخت

بازی، تاپ و گوشی همراه، مبلمان، محصوالت چرم، اسبابلپ

افزایش  -4 الستیک، منسوجات، کولرهای گازی و تلویزیون؛

ین درصد )ا 41افزوده برای کاالهای وارداتی به این کشور تا ارزش

 .8درصد است( 91رقم در حال حاضر 

جایی برخی از با توجه به جنگ تجاری میان چین و آمریکا و جابه

های آمریکایی از چین به هند و همچنین، اعمال شرکت

آسیا، شرق واردات کشورهای بر های تجاری این کشور محدودیت

های این کشور این فرصت مناسبی برای ایران است تا از ظرفیت

ای مورد نیاز و نیز صادرات برای تامین مواد اولیه و واسطه

 محصوالت خود بهره جوید. 

رغم بازیابی اقتصاد در برخی از کشورها و کنترل بیماری کرونا علی

 که برایها، بهبود بخش صنعت از روندی کُند برخوردار است در آن

 دهی شرکتاستمرار زیانتوان به نمونه در صنعت پتروشیمی می

برای  -چهارمین شرکت بزرگ پتروشیمی جهان–سابیک عربستان 

سومین سه ماهه پیاپی، تداوم رکود صنایع پلیمر آمریکا در پی 

درصدی صادرات  92کاهش تقاضای خودروسازان و کاهش 

کود اقتصادی ناشی از در نتیجه ر 6محصوالت پتروشیمی سنگاپور

 پاندمی کرونا در جهان و افت قیمت جهانی نفت اشاره داشت.

در سه ماهه دوم سال جاری  سابیک میزان زیان خالص شرکت

دالر(  826611میلیارد ریال عربستان )معادل  979میالدی برابر با 

میلیون ریال  41728و کاهش فروش محصوالت آن نیز فراتر از از 

است. میانگین قیمت فروش محصوالت این شرکت عربستان بوده 

در سه ماهه دوم سال جاری میالدی در مقایسه با دوره مشابه سال 

میالدی  9191درصد و در مقایسه با سه ماهه نخست سال  .9قبل 

  ..درصد کاهش یافته است 02معادل 

https://www.reuters.com/article/us-china-economy-pmi/chinas-

factories-accelerate-recovery-in-july-as-demand-perks-up-

idUSKCN24W04U 
5 https://www.rt.com/business/497021-india-trade-barriers-asia/ 
6https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/07/20/105317

76/singapore-petrochemical-exports-fall-by-29-in-june-nodx-set-
to-improve-in-h2 
7https://www.reuters.com/article/us-sabic-results/sabic-posts-

third-straight-quarterly-loss-forecasts-more-of-the-same-in-
second-half-idUSKCN2521AS 

https://www.reuters.com/article/us-china-economy-pmi/china-factory-activity-expands-at-fastest-pace-in-nearly-a-decade-caixin-pmi-idUSKBN24Z06B
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-pmi/china-factory-activity-expands-at-fastest-pace-in-nearly-a-decade-caixin-pmi-idUSKBN24Z06B
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-pmi/china-factory-activity-expands-at-fastest-pace-in-nearly-a-decade-caixin-pmi-idUSKBN24Z06B
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 9191درصدی تولید خودرو در سه ماهه دوم سال  48کاهش 

نسبت به دوره مشابه سال قبل موجب تعطیلی موقت خط تولید 

 شبخگریدهای مختلف پلیمر شرکت دوپونت آمریکا شده است. 

 صنعت در دوپونتتولیدی شرکت  پلیمری گریدهای عمده

 .2شودمیاستفاده  تایر و تولید خودروسازی

ود برخی از تولیدکنندگان پتروشیمی در جهان، دو راستا با رکهم

گذاری در کشور هند و امارات در حال ای و سرمایهطرح توسعه

 درصد 81 دارد نظر در شل هلندی-انگلیسی شرکتپیگیری است. 

 شرکت به متعلق دالر میلیارد 2 ارزش به پتروشیمی طرح یک سهام

ت تفاهمی رو، یادداشاز این .نماید خریداری را انرژی نایرا هندی

 هب متعلق این شرکت سهام از بخشی- نایرا و شلهای میان شرکت

 این. شد امضا ژوئن ماه اوایل در -است روسیه روسنفت شرکت

اندازی یک مجتمع آروماتیک با ظرفیت پروژه همکاری مربوط به راه

 .2هزار تن انواع محصوالت پتروشیمی است 01.81تولید ساالنه 

 (ADQ)کیو دینفت ابوظبی )ادنوک( نیز با شرکت ایشرکت ملی 

و  دستیهای پایینی برای توسعه فعالیتگذاری مشترکسرمایه

مشتقات نفتی در راستای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال و 

تبدیل ذخایر هیدروکربوری به پالستیک و محصوالت مورد مصرف 

آغاز در صنایع خودروسازی، گوشی همراه و رایانه تبدیل مواد خام 

 نی)ادنوک( در ا ینفت ابوظب یهم شرکت ملنموده است. س

 یاتوسعه نگیشرکت هلدو  درصد 61مشترک  یگذارهیسرما

 .10درصد است 41 ویکیدیا

، دسقامارات متحده عربی با رژیم اشغالگر با توجه به بهبود روابط 

های نفتی و پتروشیمی پژوهی اثرات توسعه صنعت فرآوردهآینده

در این کشور بر عملکرد کشورهای برخوردار از این صنایع در منطقه 

 الخصوص ایران، حائز اهمیت است. خاورمیانه و علی

 و اثرات آن بر صنعت پتروشیمی 91-دیبحران کوو 
 جهان

های بشری و اقتصادی عصر حاضر  شیوع ترین بحرانیکی از بزرگ

کشور جهان از آن آسیب  911ویروس کرونا است که تقریبا 

گذاری های پیشگیری نظیر فاصلهبا اجرای برنامهاند. دیده

های اجتماعی، تعطیلی/نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی، محدودیت

تجاری و امثالهم، صنعت پتروشیمی نیز همانند بسیاری از صنایع 

                                                           
8 https://www.icis.com/explore/?s=DuPont 
9https://www.reuters.com/article/us-shell-nayara-india-

exclusive/exclusive-shell-eyes-stake-in-nayaras-9-billion-indian-
petchem-project-source-idUSKCN25822N 

های ناشی از کاهش عرضه و تقاضا مواجه دیگر با ترکیبی از چالش

 یمیایی )محصوالتبطوریکه شاخص جهانی تولید مواد ش ؛گردید

 9102درصدی در پایان سال  .پتروشیمی، انرژی و کود( با کاهش 

مواجه شد. صنعت پتروشیمی جهانی در حال  9191و اوایل آوریل 

ها ترین آنرو است که مهمای روبهسابقههای بیحاضر با چالش

 عبارتند از:

  افت قیمت بسیاری از مواد پتروشیمی بواسطه کاهش قیمت

درصدی متوسط قیمت  08درصدی و  91اهش نفت: ک

 در چین؛ (PE)و پلی اتیلن  (PP)پروپیلن پلی

 ها: کاهش فروشی خوراک پتروشیمیاخالل در قیمت عمده

 درصدی قیمت نفتا به تبعیت از افت قیمت جهانی نفت؛ 1.

  ایع اضای صنبر تقو تاثیر منفی آن درصدی تقاضا  01کاهش

 ها؛باالدست و زیرساخت

  بازارهای مالی همراه با نوسان ارزش سهام نفت، گاز و سقوط

درصدی ارزش بسیاری از  31تا  91پتروشیمی: کاهش 

 بازارها.

 میپتروشی تحوالت قیمت و تغییرات تولید محصوالت 

ونقل، صنعت خودرو و صنایع های حملآسیب وارده بر بخش

درصدی تقاضا  31مصرفی در نتیجه شیوع ویروس کرونا و کاهش 

ها موجب شده است تا بازار صنعت پتروشیمی در این بخش در

وضعیت مازاد عرضه قرار گیرد. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای 

های موادغذایی و مواد ضدعفونی، محصوالت دارویی، افزودنی

برآیند  .اد شیمیایی را به دنبال داشتافزایش چشمگیر تقاضای مو

 محصوالت انواع جهانی تولیددرصدی  370این تحوالت، کاهش 

 رینبیشت بود. مارس های فوریه تاماه طی پتروشیمی و شیمیایی

 قهمنط به مربوطمواد و محصوالت شیمیایی  تولید کاهش میزان

 -273) چینکشور  الخصوصعلی درصد( و -870) اقیانوسیه و آسیا

 (.0بوده است )نمودار  درصد(

 برخی تولید 9102 دسامبر با مقایسه در 9191 ژانویه در اگرچه

 یدتول قدارم اما ،یافته است افزایش شیمیایی محصوالت مواد و از

 بتنس مارس در و ژانویه به نسبت فوریه در شیمیایی محصوالت

 شکاه بیشترینو  داشته کاهشی روندی هاگروه همه در فوریه به

( درصد -0972) هاپوششمواد شیمیایی ویژه  گروه بهنیز مربوط 

درصدی( و تولید الیاف  872. الستیک مصنوعی )کاهش است بوده

10 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-22/abu-

dhabi-oil-giant-forms-venture-to-boost-chemical-investment 
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 های بعدی کاهش تولید قرار دارند. درصدی( در رتبه 876)کاهش 

 محصوالت از برخی قیمتعالوه بر تغییرات میزان تقاضا، 

(؛ کاهش 0همراه بود )جدول  توجهی قابل تغییراتبا  پتروشیمی

 ماه نسبت به 9191 آوریلدالری قیمت هر تن استایرن در  6.78

 ای از کاهش قیمت مواد و محصوالت پتروشیمی است.نمونه قبل،
 تا 9191 دسامبر از جهان در شیمیایی محصوالت تولید بر 91-دیکوو تاثیر. 9نمودار 

 به تفکیک منطقه 9191  مارس

 
 ویروس شیوع در پی شیمیایی محصوالتجهانی مواد و  تولید تغییر درصد. 9نمودار 

 محصول نوع تفکیک به 9191 مارس تا  9191 دسامبر از کرونا

 
Source: www.statista.com  

 

  9191 آوریل در آسیا منطقه در پتروشیمی محصوالت از برخی قیمت کاهش. 9 جدول

 قیمت هر تن )دالر( محصول
تغییرات قیمت )هر 

 تن/دالر(

 -5.75 551 استایرن

 -55 995 اتیلن

 -2575 982 بنزن

 -21 525 پروپیلن

 -9.75 985 تولوئن

 1795 989 نفتا
Source: www.statista.com  

 

 تحوالت سمت تقاضای صنعت پتروشیمی 

غییرات سمت تقاضای تدر بخش قبل، با توجه به موارد برشمرده 

 بندی است:در سه گروه زیر قابل طبقه صنعت پتروشیمی

 چین در خودرو فروش درصدی 21 کاهش:تقاضا ساختاری سقوط 

 ررفتا در ساختاری تغییرات با توام اروپا در درصدی 81 از بیش و

 کندی موجب کارکنان دورکاری طرح اجرای بواسطه کار نیروی

 (U) بهبود فرآیند شودمی بینیپیش و شده تقاضا سطح بهبود

  .باشد شکل

 و صنعتی گذاریسرمایه فرآیندهای توقف با:تقاضا موقتی کاهش 

 نقل و حمل الکترونیک، صنایع تقاضای درصدی 41 افت نتیجتا

 درصدی 98 تا 8 کاهش و ساختمانی هایفعالیت توقف با همراه

 درصدی 38 تا 98 کاهش همچنین و بخش این عملکرد

 از پیش تقاضای سطح به رسیدن برای رودمی انتظار منسوجات،

  .باشد الزم زمان سال 3 تا 0 حدود 02-دیکوو بحران

 و بندیبسته صنایع غذایی، مواد تقاضای:تقاضا موقتی افزایش 

 الگوی در تغییر دلیل به شخصی هایمراقبت صنایع از برخی

 همچنین و بهداشتی استانداردهای روی بیشتر تمرکز و مصرف

 اجمایحت کمبود از نگرانی و کنندگانمصرف محتاطانه رفتارهای

 مواد تقاضای بطوریکه ؛یافت افزایش 9191 مارس در نیاز مورد

 درصد 0411 فوریه، 91 تا دسامبر 02 از دست کنندهضدعفونی

 اب شده بندیبسته موادغذایی جهانی تقاضای و یافت افزایش

 مقابله دوره در شودمی بینیپیش. بود همراه درصدی 91 افزایش

 دنش کنریشه از پس و مانده محفوظ تقاضا میزان این بیماری با

 .بازگردد پیشین تقاضای سطح به فاصله کمی با به آن

ترین اثرات این افزایش تقاضا تغییر تولید از یکی از مهم
بندی اتیلن با دانسیته پایین در صنایع بستهپروپیلن به پلیپلی
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 .00است که این موضوع به نفع تولیدکنندگان خاورمیانه است
 

  صنعت پتروشیمی عرضهتحوالت سمت 

 شده تقاضای اتیلن، میزان برآورد 02-دیپیش از بروز بحران کوو

ی هامیلیون تن بود که این موضوع منجربه تعریف پروژه .تا  6

انتظار  های جدید در این حوزه شد وسازیای و ظرفیتتوسعه

 09ظرفیت تولید اتیلن به بیش از  9191رفت تا پایان سال می

دمی ناشی از اپیمیلیون تن رسد، حال آنکه در وضعیت رکود فعلی 

است؛ میلیون تن در ماه  0 حدوداتیلن برآوردی  تقاضایکرونا، 

های جدید، مازاد عرضه اندازی کارخانهتاخیر در راه بنابراین حتی با

های دیگر نظیر جود خواهد داشت. در نمونهدر این بازار و

پاراکسیلن نیز این موضوع توام با افت قیمت آن در حال وقوع 

وان تپتروشیمی را میاست. بنابراین، تحوالت سمت عرضه صنعت 

 بندی کرد:در عوامل زیر طبقه
 های اقتصادیتوقف ناگهانی فعالیت 

پیش از شیوع ویروس کرونا دو دیدگاه اساسی در خصوص 

 بازارهای جهانی محصوالت پتروشیمی وجود داشت:

 ؛بینی رشد تقاضای بلندمدت محصوالت پتروشیمیپیش -0

ای هگسترده شرکتگذاری رشد گسترده پالستیک و سرمایه -9

  پتروشیمی در این حوزه.

های گسترده در حوزه گذارینتیجه این دو دیدگاه، انجام سرمایه

های وابسته به نفت تامین خوراک و مواد اولیه خصوصا در حوزه

 بود. 

رود این روندها حفظ اندازی بلندمدت انتظار میاگر چه در چشم

 اوال، آهنگموجب شده است بروز بحران کنونی شود، با این وجود 

ها کند شده و تمرکز به سوی ذخیره نقدینگی و گذاریسرمایه

 ایهثانیا، قیمت های نفتی معطوف شود.گذاریانضباط سرمایه

 و سخت اقتصادی شرایط احیای برای را شرایط خام نفت پایین

ثالثا، تغییر در روند مصرف موجب رشد  دشوار نموده است.

بندی، تجهیزات بهداشتی و کاالی تقاضای مواد بستهمدت کوتاه

پزشکی ساخته شده از مواد پلیمری شده که بر الگوی تولید و 

 گذاری تا زمان مهار بیماری اثرگذار است.سرمایه

 به نفع  کاهش قیمت نفت و از بین رفتن مزیت خوراک ارزان

 کشورهای اروپایی تولیدکننده محصوالت شیمیایی تخصصی

 مزیت امریکا، مت جهانی نفت خام موجب شد تاکاهش قی

 نیز خاورمیانهدهد.  دست از را لش گاز تولید برای خود ایهزینه

 آسیا، بر درخدا این تاثیر. گرفت قرار تغییر این تاثیر تحت شدت به

 ست،ا جهان خام نفت واردکننده ترینبزرگ چین اینکه به توجه با

 ترپایین قیمت با هانهاده ترپایین قیمتباشد؛ می دوگانه

 ایجاد این کشور برای سودی عمال و شده جبران محصوالت

 منض هدش منتفع خوراک ترپایین هایقیمت از نیز اروپا. شودنمی

 را هاآن سود تخصصی شیمیایی محصوالت تولید افزایش اینکه

 که است این مهم نکته اما دهد،می افزایش توجهی قابل طوربه

 فتن تخصصی شیمیایی محصوالت تولید در استفاده مورد خوراک

  .نیست خام

  02-دیتوان نتیجه گرفت بحران کووبا توجه به موارد برشمرده می

از طریق تغییر در پورتفوی تولید و مصرف و ایجاد سود برای 

تولیدکنندگان محصوالت شیمیایی تخصصی عدم وابسته به نفت، 

  بوده است.بر عرضه این صنعت اثرگذار 

 

                                                           
11 https://www.gpca.org.ae/2020/06/24/covid-19s-impact-

on-the-petrochemical-industry/ 
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اثرات کرونا و افت قیمت جهانی     
عرضهنفت بر صنعت پتروشیمی جهان

قیمت

تقاضا

سها 

کاهش سرمایه گ اری های توسعه ای

از میان رفتن مزیت خوراک ارزان به 
نفع کشورهای اروپایی تولیدکننده 
محصوالت شیمیایی تخصصی عد  

واب ته به نفت

تغییر ال وی مصر  و سقوط 
ساختاری تقاضا ناشی از دورکاری

کاهش موقت تقاضای محصوالت 
پتروشیمی مورد استفاده در حمل و 
نقل  صنایع الکترونیک  من وجات 

...و

رشد کوتاه مدت تقاضای مواد ب ته 
بندی  ت هیزات بهداشتی و کاالهای 
پزشکی ساخته شده از مواد پلیمری

درصدی قیمت نفتا 1.کاهش 
افت قیمت محصوالت پتروشیمی

)پلی اتیلن% 95 پلی پروپیلن و% 91کاهش (

سقوط بازارهای مالی و کاهش ارز  سها  
شرکتهای پتروشیمی

 
  و افت قیمت جهانی نفت بر صنعت پتروشیمی جهان 91-دیاثرات بحران کوو. 9 شکل

 
 بر  91-دویتبعات کاهش قیمت جهانی نفت و بحران کو

های دولت برای و سیاست صنعت پتروشیمی ایران
 مقابله با آن

زی ن درآمد ارصادرات محصوالت پتروشیمی پس از نفت، بیشتری

را برای کشور دارند و همین امر موجب شده است تا این صنعت 

فاینانس و  -0سه بخش در صورت مستقیم ه همواره باز دیرباز 

یمی یا توسعه ایجاد واحدهای جدید پتروشبرای تامین مالی 

 -3 دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست و -9دهای موجود؛ واح

مورد تحریم آمریکا و اروپا صادرات محصوالت پتروشیمی فروش و 

نامه برجام، با با خروج آمریکا از توافق .032واقع شود. در سال 

ها به این صنعت، بازار محصوالت پتروشیمی بازگشت مجدد تحریم

ار شدن شکاف ارز رسمی به واسطه نوسانات نرخ ارز و معناد

)نیمایی و سنا( با نرخ ارز بازار آزاد موجب تشدید انگیزه سوداگرانه 

و ورود دالالن به بازار محصوالت پتروشیمی شد که این امر عدم 

تعادل بازار محصوالت پتروشیمی را در کوتاه مدت به دنبال داشت. 

ای تولید بر هایها، افزایش قیمت نهادهاثر دیگر آغاز دوباره تحریم

دست پتروشیمی و افزایش انگیزه صادرات برای صنایع پایین

                                                           
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1 

 .032 سال در تن هزار ..340 به 0326 سال در تن هزار 329.1 از 2 

 کاهش یافت.

های تنظیم بازاری دولت این تولیدکنندگان بود که با سیاست

روند رو به  0322مشکل تا حدود زیادی مرتفع گردید و در سال 

بهبود تولید جهت تامین نیاز بازار داخل به وقوع پیوست. وجود 

پیدمی کرونا در جهان، افت قیمت جهانی شرایط تحریمی توام با ا

الملل، تاثیرات محدودی نفت و وقوع رکود اقتصادی در جامعه بین

بر صنعت پتروشیمی ایران داشت که در ادامه مورد بررسی قرار 

 گرفته است. 

  کاهش درآمدهای صادراتی و تشدید کمبود منابع

 ارزی کشور

ها و بازگشت تحریم .032با خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال 

درصدی )از  073میزان تولید پتروشیمی با کاهش به این صنعت، 

میلیون تن در سال  8972به  0326میلیون تن در سال  8378
( همراه بود، این در حالی بود که میزان صادرات وزنی .0032

کاهش یافت. با وجود  3درصد 9و ارزشی  9درصد 08پتروشیمی 

پتروشیمی )به لحاظ وزنی( نسبت به کاهش  کاهش بیشتر صادرات

میزان تولید، ارزش محصوالت پتروشیمی صادر شده چندان 

بری باالتر تواند ناشی از سهمکاهش نیافت که این موضوع می

میلیون دالر در سال  04081به  0326میلیون دالر در سال  04426از  3 

 رسید )ماخذ: سازمان توسعه تجارت(. .032
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 محصوالت با ارزش افزوده باالتر در سبد صادراتی پتروشیمی باشد. 

کرونا در ها و شیوع ویروس با وجود استمرار تحریم 0322در سال 

درصدی  9کشور از اواسط زمستان، میزان تولید پتروشیمی با رشد 

نسبت به مدت مشابه  0322همراه بود، حتی در سه ماهه اول سال 

 . 0درصد رشد یافت 672سال قبل نیز تولیدات پتروشیمی 

به  0322محصوالت پتروشیمی در چهار ماهه سال صادرات 

مدت مشابه سال قبل به  درصدی نسبت به 0لحاظی وزنی با رشد 

 0212درصدی به  .9هزارتن و به لحاظ ارزشی با کاهش  6488

میلیون دالر رسید. بخش زیادی از کاهش ارزشی صادرات در این 

دوره ناشی از افت قیمت محصوالت پتروشیمی بواسطه افت قیمت 

جهانی نفت و رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان 

های قرنطینه و بسته شدن مرزهای خاذ سیاستات ،همچنین و

حمل و مشکالت  تشدیدزمینی توسط کشورهای همسایه و 

ا در هآمده در تخلیه بار کشتیپیشلجستیک از قبیل مشکالت 

توجه به این نکته حائز  عالوه بر آن، حمل دریایی بوده است.

گیری بازارهای صادراتی از دست رفته اهمیت است که بازپس

 ر است.دشوا

پتروشیمی  محصوالتبر روند تولید  02-دیاگرچه بحران کوو

اما بر درآمدهای  ،کشور در مجموع، تاثیر چندانی نداشته است

این صنعت بشدت اثرگذار بوده است که این موضوع از دو  ارزی

تواند به منزله از جنبه قابل توجه است؛ اوالً، کاهش صادرات می

گیری سهم بازار از بازپس باشد کهدست دادن بازارهای صادراتی 

کشورهای جایگزین شده در شرایط موجود مشکل خواهد بود. 

درصد ارز سامانه نیما در سال  32با توجه به اینکه حدود ثانیاً، 

، توسط 0322درصد از ارز آن در سال  43و حدود  .032

های پتروشیمی تامین شده است، کاهش درآمدها ارزی شرکت

ت محصوالت پتروشیمی در تراز ارزی کشور به حاصل از صادرا

ریزی مناسب در خصوص برنامهمدیریت و شدت اثرگذار بوده و 

خصوص الناشی از آن بر بدنه اقتصاد کشور علیآثار و تبعات  کاهش

 واحدهای تولیدی را ضروری ساخته است. 

  افت قیمت جهانی نفت و اثرات آن بر قیمت محصوالت

 پتروشیمی

هانی نفت از دو کانال بر عملکرد صنعت پتروشیمی کاهش قیمت ج

                                                           
 0322میلیون تن در سال  8476به  .032میلیون تن در سال  8378از  1 

 08796ز معادل نی 0322رسید. میزان تولید در سه ماهه نخست سال 

 میلیون تن بود.

 ایران اثرگذار است: 

افت قیمت جهانی محصوالت پتروشیمی و تاثیر بر درآمد  -9

 صادراتی کشور 

در  02-دیهمانطور که در بخش قبل اشاره شد، با بروز بحران کوو

جهان و کاهش قیمت جهانی نفت همزمان با آن، بواسطه کاهش 

های قیمت جهانی محصوالت پتروشیمی و اعمال محدودیت

تجاری از سوی مقاصد صادراتی، میزان ارز حاصل از صادرات 

کاهش  0322محصوالت پتروشیمی در چهار ماهه نخست سال 

محصوالت عالوه بر آن، تمرکز باالی مقاصد صادراتی یافت. 

پتروشیمیایی در صادرات به کشور چین و تعطیلی این کشور 

بواسطه مقابله با اپیدمی ویروس کرونا نیز بر کاهش درآمدهای 

 ارزی کشور از این ناحیه، اثرگذار بود. 

نوسان قیمت پایه محصوالت پلیمری و شیمیایی در بازار  -9

 های داخلی به قیمت جهانی ی قیمتداخل بواسطه واب ت

ق جلسه بیست و نهم کارگروه تنظیم بازار محصوالت وف

، مبنای تعیین قیمت محصوالت پتروشیمی قیمت درب پیشنهادی

 در ایران FOB قیمت درصد 28 مبنای بر( EX WORK)کارخانه 

برای   اللملیهای معتبر بینبوده و نشریه محاسبه کاالیی گروه هر

 ،FMB یهنشر کودهاهای جهانی برای گروه استخراج قیمت

 هاینشریه شیمیایی محصوالت ،ICIS نشریه پلیمری محصوالت

PLATSS و ICIS  نشریه چی پی الو Argus  .معرفی شدند

های گذاری محصوالت پتروشیمی به قیمتوابستگی فرمول قیمت

جهانی و نرخ ارز موجب شد تا قیمت پایه محصوالت پلیمری و 

شیمیایی بصورت مستقیم تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و بصورت 

غیرمستقیم تحت تاثیر قیمت جهانی نفت قرار گیرند. بطوریکه در 

ا توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و ب 0322فروردین ماه سال 

محصوالت پتروشیمی با وجود رشد بسیار محدود نرخ ارز نیمایی، 

های خرداد و اما در ماه ،های داخلی روندی کاهنده داشتقیمت

رغم کاهش قیمت جهانی نفت، بواسطه روند صعودی نرخ تیر علی

د وارز نیمایی قیمت این محصوالت از روندی فزاینده برخوردار ب

توان گفت در صورت ثبات نرخ ارز در (. بنابراین می0)پیوست 

کشور، قیمت نفت با قیمت محصوالت پلیمری و شیمیایی رابطه 

صورت رابطه عکس وجود دارد؛ از مستقیم داشته و در غیر این

رو، در دوران کاهش قیمت جهانی نفت و وجود ثبات نسبی در این
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یمت داخلی محصوالت ، ق0322بازار ارز در ابتدای سال 

 پتروشیمی نیز از روند کاهشی برخوردار بود.

 پ یری صادراتیاقدامات دولت برای حفظ رقابت 

( قانون الحاق برخی مواد به 0( بند )الف( ماده )4به استناد جزء )

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در راستای ایجاد 

ی با وجود رقابت گذاری داخلی و خارجانگیزش و جذب سرمایه

تنگاتنگ در بازار داخل برای دریافت اتان، طبق ابالغ وزارت نفت 

 های دولتیگذاری گاز اتان تحویلی از سوی شرکتفرمول قیمت

وابسته به وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی برای دوره مهر 

 صورت زیر تعیین شد:  به0410تا ابتدای مهر  0328

 
 هر رد اتان نرخالبته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که 

 411 از بیشتر و 991 از کمتر نباید محاسباتی، دوره هر برای تن

 باشد.  تن هر در دالر

 اب کشور پتروشیمی صنعت که شرایطی در، 0322 تابستان در

با مشکالتی در حوزه تولید و  هاتحریم و کروناویروس  شیوع

حفظ توان رقابتی  منظور به نفت وزارت ،مواجه بودصادرات 

 اتان فروش قیمت کف اتیلن، تولیدکننده پتروشیمی هایشرکت

 ماده( الف) بند( 4) جزء اجرایی نامهآیین( 0) ماده( 3) تبصره در

 الیم مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 0)

 تعیین تن در دالر 911 معادل کاهش، دالر 91 با را( 9) دولت

اگرچه این مصوبه در راستای کاهش هزینه تمام شده اتیلن  .کرد

است، اما باید توجه شود که از این حمایت دولت همه 

ت منتفع دستولیدکنندگان در زنجیره اتیلن خصوصا صنایع پایین

 گردند.

 و معدنی محصوالت و مواد جهانی قیمت تغییرات 

 از اول می تا هفته دو  اگوست() معامالت در ایران

در برخی از  02-دیآغاز بازیابی اقتصادی پس از بروز بحران کوو

کشورها از جمله چین توام با اعالم کشف واکسن کرونا توسط 

روسیه، انگلستان، چین و ایاالت متحده آمریکا موجب رشد قیمت 

ه بطوریکانواع مواد معدنی و صنعتی در بازارهای جهانی شده است. 

و  379قیمت سنگ آهن در دو هفته ابتدایی جوالی با رشدهای 

رغم روند دالر در هر تن رسید. علی 001درصدی به بیش از  478

رو به رشد تقاضای فوالد از سوی چین، قیمت فوالد طی دوره 

دالر در  833مورد بررسی با نوسانات باالیی همراه بوده است )از 

تن کاهش یافته است(. تشدید اختالفات  دالر در هر 812هر تن به 

تجاری بین چین و ایاالت متحده آمریکا از اواخر ماه جوالی یکی 

  از علل اصلی این موضوع بوده است.
های گالوانیزه فوالدی در بازار چین، به افزایش تقاضای ورق

افزایش قیمت روی در بازارهای جهانی منجر شده است )رشد به 

های اول و دوم آگوست(. درصدی قیمت در هفته 070و  4ترتیب 

نیز در بازارهای جهانی از روند صعودی برخوردار بوده قیمت طال 

کاهش نرخ اوراق  تضعیف دالر بواسطهترین علت آن که اصلی

 بودهفشار بر دالر  مقدار خود و اعمالآمریکا به کمترین بدهی 

  شود این روند ادامه یابد.می بینیپیش و است

درصدی  41کاهش  کاهش عرضه مس در بازار جهانی بواسطه

قیمت این محصول را از محدوده  عرضه مس کشور پرو، افزایش

را در هر تن هزار دالر  6 بیش ازبه در هر تن هزار دالر  8 قیمتی

 (. 9پیوست ته است )به همراه داش

 بورس کاالی ایران در مرداد معامالت مواد و محصوالت معدنی در

هزار  932بالغ بر  ارزش به هزار تن 3114، برابر با 0322ماه 

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

 تن هزار 02تن، آلومینیوم هزار 90 تن، مسحدود یک میلیون با 

بر اساس اطالعات مربوط به معامالت  .بوده است تن 9841 و روی

 24 بالغ بر ،0322در مرداد ماه  انجام شده در بورس کاالی ایران

روی عرضه شده در بورس کاالی ایران به فروش محصول از درصد 

درصد رشد  3279و ارزش هر تن محصول فروش رفته  رسیده

برابری  .07راستا با افزایش افزایش قیمت هماست. این  داشته

برابری حجم معامالت روی در بورس کاالی  076عرضه و افزایش 

  بوده است.ایران 

عرضه شده در بورس  محصوالت آلومینیومی درصد از 24بالغ بر 

درصدی ارزش هر تن، به  0876کاالی ایران در مرداد ماه با رشد 

میزان عرضه و حجم معامالت در حالیکه  .استفروش رسیده 

 46 کاهشانجام شده در مرداد ماه نسبت به ماه قبل به ترتیب با 

 است. همراه بوده درصدی  .4و 

 4.، فوالد با فروش نسبت فروش به عرضهشاخص بر اساس 

درصد محصوالت عرضه شده در بورس کاالی ایران، در جایگاه 

درصدی  .907درصدی عرضه و  9رغم کاهش سوم قرار دارد. علی

ارزش حجم معامالت محصوالت فوالدی در بورس کاالی ایران، 

 76.با رشد  اهفروش رفته در مرداد مهر تن محصوالت فوالدی 

این موضوع متاثر همراه بوده است که نسبت به ماه قبل درصدی 

گذاری محصوالت فوالدی و وابستگی آن به ارز و از فرمول قیمت

 اثرات آن بر چگونگی عرضه فوالدسازان است.
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ترین میزان فروش محصوالت معدنی عرضه شده در بورس کم

 04کاالی ایران در مرداد ماه مربوط به مس بوده است ) معادل 

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

درصدی  42درصدی و حجم معامالت با کاهش  9172کاهش 

 39ز نیمعامله شده همراه بوده و ارزش هر تن محصوالت مسی 

 (.    3درصد کاهش داشته است )پیوست 

  تحلیلی بر نوسانات قیمت کاالهای صنعتی
های دولت برای تنظیم و سیاست 92/15/9911تا

 بازار این کاالها

قلم کاالی صنعتی منتخب از  43بررسی روند تغییرات قیمت 

حاکی از افزایش  0322ابتدای تیر تا هفته سوم مرداد ماه سال 

های  های کاالیی به استثنای برخی از زیرگروهگروهقیمت همه 

درصدی نرخ ارز  979آالت )انواع تیرآهن( است. متوسط رشد آهن

 029902ریال در ابتدای تیر به  0602.2نیما و افزایش آن از 

ریال در هفته چهارم مرداد ماه، به شدت بر رشد قیمت کاالهای 

 صنعتی اثرگذار بوده است.
 رز نیما ریال/ درصد.  نرخ ا9جدول 

 تیر 

 
 هفته سو  هفته دو  هفته اول

هفته 

 چهار 

 0.383378 0.148.73 06860873 0602.276 نرخ ارز
 072 972 973 979 تغییر %

 مرداد  

 
 هفته سو  هفته دو  هفته اول

هفته 

 چهار 
 02990279 02603072 029889 02032278 نرخ ارز

 373 9 176 -074 تغییر %
Source: www. Tgju.or g 

 

کاهش تولید کشورهای تولیدکننده کاغذ  ،نرخ ارز نوسانات عالوه بر

و تداوم مسائل تحریم در حمل و نقل بار از کشورهای مبدا، افزایش 

ل تقاضای بازار به دلیافزایش  ربط وقیمت سیمان توسط انجمن ذی

یک ستفصل ساخت و ساز، حذف ارز رسمی برای تولیدکنندگان ال

خودرو، افزایش قیمت مواد اولیه تولید مایع ظرفشویی، ممنوعیت 

واحدهای واردات لوازم خانگی و عدم تامین نیاز بازار توسط 

ش مجوز افزای دریافت تاخیر در علتلوازم خانگی به تولیدکننده 

ت محصوالکاغذ، ترین عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت از مهمقیمت 

 .و لوازم خانگی بوده است ، مایع ظرفشویی، الستیک خودروسیمانی

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انواع تیرآهن مدیریت تقاضای 

)تقاضای شمش  ی ایراندرصدی تقاضا در بورس کاال 38با کاهش 

مرداد ماه  91در هزار تن  094تن در تیر ماه به  هزار 621فوالد از 

ن ایدر بورس بر کاهش قیمت  بازیتقاضای سفته . کاهشرسید

 (.4)پیوست  اثرگذار بود محصول

های برخوردار ترین اقدامات دولت برای تنظیم بازار زیرگروهاز مهم

 از رشد قیمت عبارتند از:

  ع در سامانه جام تولید، توزیع و فروشالزام به ثبت اطالعات

وتور مکنندگان روغنندگان و عرضهتولیدکن توسط تجارت

 ندگان الستیک؛و واردکن

  ه کنندگان الستیک بو عرضه کنندگانتولیدتکلیف به

های مصوب سازمان حمایت ه محصوالت با قیمتعرض

 ؛کنندگان و تولیدکنندگانمصرف

  4911های وارداتی و تولیدی با ارز عرضه الستیکتاکید بر 

 ه(؛حوالضوابط قبلی )میزان پیمایش و با  تومانی مطابق

  روزانه عملکرد واحدهای رای رصد به تشکیل تیم ویژ

تنظیم بازار و ارائه گزارش عملکرد به  کارگروهدر فوالدی 

 ؛رعایت کف عرضه این کارگروه با هدف

 های جوان با همکاری عرضه مستقیم لوازم خانگی به زوج

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دعوت از تولیدکنندگان 

 .طرحلوازم خانگی برای مشارکت در این 

  

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستیجمع 

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

 گیری ویروس کرونا در های ناشی از همهبا کاهش محدودیت

ای کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان جهان، تولید کارخانه

در منطقه یورو و کشورهای چین و تایوان در قاره آسیا با رشد 

همراه بود. شاخص مدیران خرید به عنوان مقیاسی برای 

 کشورها بیشهای اقتصادی در این سنجش روند بهبود فعالیت

درصد بود که این امر گواهی بر روند بهبود اقتصادی در  81از 

 این کشورها است. 

  کسری تجاری هند با کشورهای طرف قرارداد تجارت آزاد و

تیرگی روابط این کشور با چین موجب شد تا مقامات دولت 

ارتقای استانداردهای کیفی  -0هند با استفاده از ابزارهای 

 های مربوط به ورود کاال ازرل شدیدتر پایانهکنت -9واردات؛ 

 مجمع عضو کشورهای الخصوصعلی آسیایی کشورهای مبدا

 و ویتنام تایلند، مالزی، مانند آسیا جنوب شرق کشورهای
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 واردات در گیرانهسخت قوانین اعمال بر تمرکز -3 سنگاپور؛

 ،مبلمان همراه، گوشی و تاپلپ الکترونیکی قطعات فلزات،

 کولرهای منسوجات، الستیک، بازی،اسباب چرم، محصوالت

 کاالهای برای افزودهارزش افزایش -4 تلویزیون؛ و گازی

 91 حاضر حال در رقم این) درصد 41 تا کشور این به وارداتی

های وارداتی از چین نسبت به اعمال محدودیت ،(است درصد

 و کشورهای جنوب شرق آسیا اقدام نماید.

 ازیابی اقتصادی در برخی از کشورها و روند کند بهبود رغم بعلی

های بزرگ پتروشیمی در برخی کشورها بخش صنعت، شرکت

مانند سابیک عربستان، شرکت دوپونت آمریکا )تولیدکننده 

بخش عمده گریدهای پلیمری( و پتروشیمی سنگاپور با رکود 

 دهی مواجه هستند. و زیان

 های پتروشیمی، دو طرح با وجود رکود برخی از شرکت

گذاری گذاری در کشور هند )سرمایهای و سرمایهتوسعه

 اندازی یکمشترک شرکت شل با شرکت نایرا انرژی برای راه

هزار تن انواع  01.81مجتمع آروماتیک با ظرفیت تولید ساالنه 

 گذاری شرکت ملیمحصوالت پتروشیمی( و امارات )سرمایه

های نفت ابوظبی با یک شرکت خصوصی برای توسعه فعالیت

دستی و مشتقات نفتی جهت تولید پالستیک و پایین

محصوالت مورد مصرف در صنایع خودروسازی، گوشی همراه، 

 رایانه تبدیل مواد خام( در حال پیگیری است.  

  91افت قیمت بسیاری از محصوالت پتروشیمی )نظیر کاهش 

درصدی متوسط  08و کاهش  PPدرصدی متوسط قیمت 

فروشی خوراک ( و اخالل در قیمت عمدهPEقیمت 

درصدی قیمت نفتا به تبعیت از  1.ها با کاهش پتروشیمی

کاهش قیمت جهانی نفت همراه با سقوط بازارهای مالی با 

 31تا  91گاز و پتروشیمی )کاهش نوسان ارزش سهام نفت،

های فعلی ترین چالشدرصدی ارزش بسیاری از بازارها( از مهم

صنعت پتروشیمی در رکود اقتصاد جهانی در حال حاضر 

 هستند.

 های پیشگیری نظیر و اجرای برنامه 02-دیبروز بحران کوو

گذاری اجتماعی، تعطیلی/ نیمه تعطیلی واحدهای فاصله

های تجاری از دو ناحیه عرضه و تقاضا بر یتتولیدی و محدود

 صنعت پتروشیمی در جهان اثرگذار بوده است: 

ت ی محصوالاثرات شیوع ویروس کرونا بر تقاضاسمت تقاضا:  -0

سقوط ساختاری  پتروشیمی دوسویه بوده است. از یکسو،

تقاضا و روند کند بهبود سطح تقاضا بواسطه تغییرات 

با اجرای طرح دورکاری کارکنان  ساختاری در رفتار نیروی کار

 81و  ی چیندرصدی تقاضای خودرو 21که در کاهش 

درصدی تقاضای خودروی اروپا نمود دارد همراه با توقف 

درصدی تقاضای صنایع  41صنعتی )افت  گذاریسرمایه

های درصدی فعالیت 98تا  8الکترونیک و حمل و نقل، کاهش 

موجب سوجات( درصدی من 38تا  98ساختمانی و کاهش 

شود فرآیند بهبود تقاضا بینی میکاهش تقاضا شده و پیش

تا  0بر )حدود از بروز بحران زمان برای رسیدن به سطح پیش

سال( باشد. از سوی دیگر، افزایش تقاضای موادغذایی  3

های بندی شده و برخی از محصوالت بهداشتی و مراقبتبسته

ر و تمرکز بیشتر ب شخصی به واسطه تغییر در الگوی مصرف

روی استانداردهای بهداشتی همراه با رفتار محتاطانه 

کنندگان و نگرانی از کمبود مایحتاج مورد نیاز به علت مصرف

تعطیلی واحدهای تولیدی، تاثیر مثبتی بر تقاضای برخی از 

 این اثرات ترینمهم از یکیمحصوالت پتروشیمی داشته است. 

 با تیلناپلی به پروپیلنپلی زا تولید تغییر تقاضا افزایش

 به وعموض این که است بندیبسته صنایع در پایین دانسیته

 .استو ایران  خاورمیانه تولیدکنندگان نفع

بینی رشد تقاضای بلندمدت محصوالت سمت عرضه: پیش -9

پتروشیمی و رشد گسترده پالستیک پیش از شیوع ویروس 

 تامین حوزه در های گستردهگذاریکرونا، انجام سرمایه

نفت را به  به وابسته هایحوزه در خصوصا اولیه مواد و خوراک

های اقتصادی در پی بروز این همراه داشت. با توقف فعالیت

ها کند شد و تمرکز گذاریاوالً، آهنگ سرمایه بحران در جهان،

به ذخیره نقدینگی معطوف شد. ثانیاً، شرایط احیای اقتصادی 

فت دشوارتر شد و ثالثاً، تغییر در الگوی با افت قیمت جهانی ن

گذاری در این مصرف موجب تغییر در الگوی تولید و سرمایه

از میان رفتن مزیت  موجبصنعت شد. کاهش قیمت نفت نیز 

خوراک ارزان به نفع کشورهای اروپایی تولیدکننده محصوالت 

عدم وابسته به نفت، بر الگوی تولید و  شیمیایی تخصصی

 عرضه این صنعت اثرگذار بوده است.

 های مستقیم وگیری ویروس کرونا توام با تحریمدر ایران، همه 

غیرمستقیم صنعت پتروشیمی با خروج آمریکا از برجام از چند 

 حوزه بر عملکرد این صنعت اثرگذار بود:

وشیمی درصدی ارزش صادرات محصوالت پتر .9کاهش  -0

 از ناشی اقتصادی رکود و نفت جهانی قیمت افت بواسطه

 و قرنطینه هایسیاست اتخاذاپیدمی این بیماری و همچنین، 
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 یدتشد و همسایه کشورهای توسط زمینی مرزهای شدن بسته

درصدی  43، بواسطه سهم حدود لجستیک و حمل مشکالت

بشدت بر  0322این صنعت در تامین ارز نیمایی در سال 

 و مدیریترو، از این کمبود منابع ارزی اثرگذار است.

 زا ناشی تبعات و آثار کاهش خصوص در مناسب ریزیبرنامه

 تولیدی واحدهای الخصوصعلی کشور اقتصاد بدنه بر آن

 .است ضروری

با  02-دیافت قیمت جهانی نفت در نتیجه بروز بحران کوو -9

 کاهشتاثیر بر قیمت جهانی محصوالت پتروشیمی موجب 

درآمدهای ارزی این صنعت شد که نتیجه آن کاهش ارزشی 

درصد( صادرات  0درصد( در مقابل افزایش وزنی ) -.9)

قابل  0322محصوالت پتروشیمی در چهار ماهه نخست سال 

عالوه بر آن، وابستگی تعیین قیمت پایه  مشاهده است.

های جهانی و نرخ ارز محصوالت شیمیایی و پلیمری به قیمت

های داخلی بشدت تحت تاثیر این دو ب شده است قیمتموج

های فروردین و اردیبهشت با وجود ثبات متغیر بوده و در ماه

نسبی نرخ ارز نیما، افت قیمت جهانی موجب کاهش 

های خرداد به بعد های داخلی این محصوالت و در ماهقیمت

 نهای داخلی نیز افزایش یافتند که ایبا نوسان نرخ ارز، قیمت

ست دموضوع تاثیر منفی بر عملکرد واحدهای تولیدی پایین

 پتروشیمی دارد. 

  آغاز به کار 9191می تا هفته دوم آگوست ماه در بازه زمانی ،

های اقتصادی در برخی از کشورها موجب افزایش قیمت فعالیت

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

 الفاتاخت بازه نوسانی بود که  تشدیدمحصوالت فوالدی در این 

 جوالی ماه اواخر از آمریکا متحده ایاالت و چین بین تجاری

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

درصدی عرضه  41گالوانیزه فوالدی در بازار چین و کاهش 

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

 نرخ کاهش بواسطه دالر طال نیز بواسطه تضعیفیمت قداشت. 

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

 با روندی صعودی همره بود.

  قلم  43از  0322از ابتدای تیر تا هفته سوم مرداد ماه سال

 استثنای به کاالیی هایگروه همهکاالی منتخب صنعتی،  

با افزایش قیمت  (تیرآهن انواع) آالتآهن هایزیرگروه از برخی

 کشورهای تولید کاهش ارز، نرخ نوسانات همراه بودند.

 از بار نقل و حمل در تحریم مسائل تداوم و کاغذ تولیدکننده

 و ربطذی انجمن توسط سیمان قیمت افزایش مبدا، کشورهای

 ارز حذف ساز، و ساخت فصل دلیل به بازار تقاضای افزایش

 مواد قیمت افزایش خودرو، لستیک تولیدکنندگان برای رسمی

 و خانگی لوازم واردات ممنوعیت ظرفشویی، مایع تولید اولیه

 گیخان لوازم تولیدکننده واحدهای توسط بازار نیاز تامین عدم

 ترینعمده از قیمت افزایش مجوز دریافت در تاخیر علت به

 سیمانی، محصوالت کاغذ، قیمت افزایش بر اثرگذار عوامل

از  .است بوده خانگی لوازم و ظرفشویی مایع خودرو، الستیک

رو، کارگروه تنظیم بازار برای تنظیم بازار کاالهای برخوردار این

توزیع از افزایش قیمت انجام الزاماتی نظیر ثبت اطالعات تولید، 

و فروش روغن موتور و الستیک در سامانه جامعه تجارت، عرضه 

تومانی، تشکیل  4911های وارداتی و تولیدی با ارز الستیک

انه عملکرد واحدهای فوالدی با هدف تیم ویژه جهت رصد روز

 رعایت کف عرضه را در دستور کار واحدهای مربوطه قرار داد. 

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

و همچنین پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر صنعت پتروشیمی 

 :شودموارد زیر پیشنهاد می

 یبرخ جاییجابه و آمریکا و چین میان تجاری جنگ به توجه با 

 اعمال همچنین، و هند به چین از آمریکایی هایشرکت از

 کشورهای واردات برابر در دولت هند تجاری هایمحدودیت

شود در مذاکرات در حال انجام برای پیشنهاد می آسیا،شرق 

از  گیریانعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور هند، بهره

 دمور ایواسطه و اولیه مواد تامین برای کشوراین  هایظرفیت

به  ایرانی محصوالت صادرات نیز و تولیدکنندگان داخلی نیاز

 آن کشور مورد توجه قرار گیرد.

 گیری کشورهای همسایه بسوی توسعه و با توجه به جهت

تکمیل زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی نظیر 

های گذاری کشور امارات برای توسعه فعالیتسرمایه

دستی و مشتقات نفت و تهدید بازارهای صادراتی ایران پایین

شود در راستای همسوسازی در کشورهای همسایه پیشنهاد می

های توسعه صنعت پتروشیمی با تحوالت مربوطه بیشتر برنامه

و ممانعت از کوچک شدن اندازه بازارهای صادراتی این صنعت، 

 آمونیاک، متانول، شامل) پایین افزوده ارزش با مواد صادرات

 ادهم موضوع صادرات مالیاتی معافیت شمول از( اتیلنپلی و اوره

شده تا تولیدکنندگان  خارج مستقیم هایمالیات قانون( 040)

سوی تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر این محصول به

روز حرکت کنند. در راستای تداوم این حرکت، اوالً بازنگری و به
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 و معدن صنعت، وزارت توسط فهرست این سالهنجرسانی پ

 دریافت از حاصل عایدیبایست ثانیاً می. ضروری است تجارت

 توسعه تخصصی صندوق در محصوالت این صادرات از مالیات

 رد گذاریسرمایه صرف و واریز پتروشیمی صنعت دستمیان

 صنعت، وزارت اعالمی فهرست مطابق با) دستمیان صنایع

 .شود( تجارت و معدن

  درصدی صنعت پتروشیمی در تامین  81با توجه به سهم حدود

ارز مورد نیاز سامانه نیما و کاهش درآمدهای ارزی این صنعت 

در سال جاری، الزم است مدیریت تخصیص ارز سامانه نیما با 

ای مورد نیاز واحدهای تولیدی اولویت تامین مواد اولیه و واسطه

تعطیلی واحدهای ورت توقف یا نیمهانجام پذیرد. زیرا در ص

د ای مورتولیدی بواسطه عدم دسترسی به مواد اولیه و واسطه

نیاز، عالوه بر کمبود کاالهای مصرفی، تهدید اعتصابات کارگری 

 بینی است.ناشی از آن نیز قابل پیش

  با عنایت به سیاست حمایتی وزارت نفت در خصوص کاهش

های پتروشیمی برای شرکت دالری کف نرخ اتان در هر تن 91

تولیدکننده اتیلن با هدف کاهش هزینه تمام شده تولید این 

 ای صورت پذیرد که کلیهریزی الزم بگونهمحصول، باید برنامه

دست از الخصوص صنایع پایینتولیدکنندگان این زنجیره علی

 این حمایت برخوردار شوند.
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 :9پیوست 
 تا اواسط مرداد ماه  9911های پایه محصوالت پلیمری و شیمیایی از ابتدای سال مقای ه میان ین مقدار و درصد تغییر قیمت -

 تاریخ
میان ین مقدار تغییر 

 های پایه / ریالقیمت

میان ین درصد تغییر 

 های پایه/ درصدقیمت

 مقدار تغییر 

 دالر/ ریال

درصد تغییر 

 دالر

نفت برنت دالر/ 

 بشکه
 درصد تغییر

11/19/9911 .6.6-  .794-  01.8 17.2 94726 0372-  

9./19/9911 4363-  474.-  9629 0724 397248 3970 

92/19/9911 3840-  379.-  9681-  0720-  30729 972-  

99/19/9911 216 0718 0.19 0799 927368 0070-  

1./19/9911 243-  1723-  289 1762 94720 0978-  

92/19/9911 0198-  1729-  8.9 1740 96782 .70 

99/19/9911 434 1746 861 174 317208 0673 

98/19/9911 284 0700 0940 1722 34799 017. 

19/19/9911 8.62 87.. 2112 8766 38794 371 

99/19/9911 6092 87.. 8212 3722 3.7808 678 

98/19/9911 3398 97.6 04.6 1728 497118 0971 

95/19/9911 9224 9743 90. 1704 32729 .73-  

19/12/9911 3909 9782 04.2 1724 4973. 272 

18/12/9911 46.4 3722 3169 0723 41723 374-  

95/12/9911 4.61 37.2 4684 9722 437938 876 

99/12/9911 8298 4782 4232 9720 497248 172-  

91/12/9911 .462 874. 284. 8 49723 179 

15/15/9911 38.. 9732 4392 9740 437.2 971 

99/15/9911 0192 1763 01.3-  1782-  437628 179-  
Source: https://wikiplast.ir 
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 :9پیوست 
 (بر اونس دالرو  دالر بر تن) 9191 آگوستو  دتا هفته  میروند تغییرات قیمت مواد و محصوالت معدنی از ابتدای ماه  -

 دوره زمانی می ژوئن والیج اگوست

 

 

 محصول
W2 W1 

متوسط 

 رشد
W5 W4 W3 W2 W1 

متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

51.72 59571 
179- 

51879 51.72 21.78 515 59975 
979- 

59979 5997. 59. 59979 
975 

 مقدار 51172 59579 59175 59272
 0فوالد

 تغییر% 975 979 171 .17 .97 -979 -9 -.97 -179 -979 -975 971 179 975 -.97

59257. 529579 
97. 

522.75 528975 525.79 599579 519.78 
979 

581179 5..871 5.5.7. 551179 
979 

 مقدار 595979 592979 5959 592975
 0مس

 تغییر% -979 975 979 -179 979 .27 179 979 979 979 971 172 -175 -179 -972

9..979 9.587. 
178- 

9.9572 958579 9.92 9.1579 9..9 
279 

9.5979 951578 9512975 955.75 
9 

 مقدار .92897 928975 .92117 959.78
 0آلومینیوم

 تغییر% -975 -179 979 1.1 1.1 3 -5.0 9172 175 979 -2 -979 971 975 178

998978 995.75 
975 

995.72 999979 991.79 991978 912572 
175 

91597. 9199 919579 919579 
179 

 مقدار 919.75 918971 911271 912175
 0روی

 تغییر% 175 979 979 -978 972 1 179 975 -179 971 271 179 972 2 979

9291579 9291179 
978 

99..979 9995978 99255 9999175 99898 
179- 

9959.79 9985975 9985.75 99.9975 
175 

 مقدار 9912975 9999978 9991575 9992172
 0نیکل

 تغییر% -9 972 -975 179 971 979 -179 -978 975 971 171 -.17 979 979 1

99179 91175 
972 

91575 91.72 99179 912 9117. 
979 

91979 91979 91979 1171 
979 

آهن سنگ مقدار 8972 8.78 1175 19
 تغییر% -175 579 979 975 875 979 1 -179 -979 979 275 -972 -178 .97 175 9

915571 919178 
972 

91597. 985871 981278 9.1579 9..9 
9 

9.5979 9.9572 9.9.79 9.9975 
172 

 مقدار 951171 9.9975 9.9175 9.9975
 0طال

 تغییر% -178 171 975 -9 -175 179 175 979 175 979 175 971 5 975 -979

  Source: 1- www. Tgju.org 

              2-www.market.bosinessissinsider.com 
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 : 9پیوست 
 99/5/9911تا  19/12/9911مقدار عرضه و ح م معامالت مواد و محصوالت معدنی در بورس کاالی ایران از  -

 محصوالت فوالدی

 تولید کننده

 مرداد تیر

 مقدار عرضه ارز  هر تننرخ رشد 

 )تن(

 ح م معامله

 )تن(

 ارز  معامله

 )هزار ریال(

ارز  هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار عرضه

 )تن(

 ح م معامله

 )تن(

 ارز  معامله

 )هزار ریال(

ارز  هرتن 

 )هزارریال(

 .17 89925 82929925 9199 9199 .8.667. 348140884 4884 4884 آذر فوالد امین

 179 5111. 51188111. 91111 91111 972..5. 9989199111 98111 9.111 ارفعآهن و فوالد 

 -179 5519. 999525211 9511 9511 555271. 959998111 9111 9111 تولید فوالد تارا شمش یزد

 178 89251 9921299559 9..99 9.592 519571. 1911951.9 99911 99911 تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 - - 1 1 1 .21597. 9129211515 95198 95198 سیرجان جهان فوالد

 .97 85118 99812521828 928812 955252 8259975 .198589.22 9118.2 .99929 ذوب آهن اصفهان

 - - 1 1 1 851171. 95.198111 9111 5511 ذوب و نورد زرفا 

 - - 1 1 1 991975. 5111..99.9 91111 9.111 شرکت معدنی وصنعتی چادرملو

 -278 89295 9818.1191 2.91 129. 8552279 91191.152 9911 9911 صبا فوالد زاگرس

 972 89999 9959192299 95958 91811 8919575 99895511. 8811 8811 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

 - - 1 1 1 8992579 98919122 991 991 صنایع تولیدی نورد گر  فلز

 - - 1 1 1 995.71. 918958189 9598 9598 دا صنایع فوالد کاوه تیکمه 

 - - 1 1 1 899.172 12199995 9922 9922 صنایع فوالد کوهپایه

 9979 989.. 51121991 551 9199 279..58 51511518 9199 9199 صنایع نورد فوالد گل تان

 - - 1 1 1 995979. 981598111 9511 2511 غلتک سازان سپاهان

 9975- 81151 881.558.5 99111 99911 1159275 51.8189.5 11.. 11.. فوالد آذربای ان

 - - 1 1 1 19.5.75 918959.9. 152. 152. فوالد البرز ایرانیان

 - - 1 1 1 1591971 99221598 991 991 فوالد جاوید بناب

 575 89988 9.19995511 25511 921511 599.79. 9895959111 51111 55111 فوالد خوزستان

 - - 1 1 1 8955971 95195.111 9911 5511 فوالد روهینا جنوب

 178 .55.. 991551111 2111 2111 12875.. 95151.1111 99111 99111 فوالد سیرجان ایرانیان

 979 892.1 89255918 9199 9199 .18157. 81.52291 9199 9199 فوالد عتیق آذر سهند

 271 81955 819555511 91111 91111 591572. 9999929111 95111 95111 فوالد کاوه جنوب کیش

 - - 1 1 1 .51197. 999519511 9511 9511 فوالد کویر دامغان

 9579 11.99 .9.981.9259 9.2559 955959 8585179 2.999119589 .55199 .55199 فوالد مبارکه اصفهان

 -     59.171. 59.1111. 9111 9111 فوالدسازان کیوان یزد

 -.97 85959 51..91958 9988 9591 8152979 91.995912 9911 9911 گروه صنایع فوالد صبح پارسیان

 -9 2595. 998918211 2211 2211 71..59. 951.591111 91111 95111 م تمع ذوب آهن فوالد خزر

 - - 1 1 1 519575. 51955111. 91111 91111 م تمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

 - - 1 1 1 5125975 5218851. 9911 9911 آتیه خاورمیانهم تمع فوالد 

 - - 1 1 1 51175.. 99111558 918 918 م تمع فوالد الی ودرز

 872 89819 28.955.155 58922 58922 99.71.. 29.25195.2 555.9 595.9 م تمع فوالد خراسان
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 -     5592171 11991111 9511 9511 م تمع فوالد شمش ن ین مشهد

 575 89282 159992115 99298 91512 898571. 9.9991192 9911 9911 م تمع فوالد ظفر بناب

 -572 89215 9915.8919 9198 9515 8515275 919911899 9911 9911 م تمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

 279 89829 299918152 5198 8595 815.171 8859.111 9911 9911 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

 - .8159 951821..9 9911 9911 - 1 1 1 پرشین فوالد آریا

 - 192.2 999515125 9999 9999 - 1 1 1 دنیای فوالد افق کیش

 - 5191. 5191111. 9111 9111 - 1 1 1 صنعت ت ارت پردیس آذربای ان

 - 89251 985.9558 959 9199 - 1 1 1 فوالد ارگ تبریز

 - 89251 9.9129218 9999 9922 - 1 1 1 فوالد امیر کبیر خزر

 - 1522. 1159.9.. 158 158 - 1 1 1 فوالد کاوه اروند

 - 89815 5599555111 81111 991111 - 1 1 1 فوالد هرمزگان جنوب

 - 81589 992111951 95.9 95.9 - 1 1 1 قائم پروفیل رازی

 - - 1 1 211 - 1 1 1 گروه صنعتی پارس بوتیل یزد

 - 89518 9959.9515 9198 9198 - 1 1 1 ملی صنعتی فوالد ایرانگروه 

 - 85589 211915181 5.91 5.91 - 1 1 1 گ تر  خدمات فوالد فرا طرح

 - 8.959 919.5521 991 991 - 1 1 1 گ تر  فوالد ف ر آذربای ان

 - .119. 9159559198 951.5 951.5 - 1 1 1 م تمع جهان فوالد سیرجان

 - 81.15 999959951 9551 9598 - 1 1 1 آهن و نورد کرمانم تمع ذوب 

 - 89915 9191192159 99218 95511 - 1 1 1 م تمع فوالد روهینا جنوب

 - 89925 82929925 9199 9199 - 1 1 1 م تمع فوالد صنعت بناب

 75. 8199178 58292999.89 15..5. 9199151 8958979 89918915519 1.1159 9159915 جمع کل

 آلومینیو 

 تولید کننده

 مرداد تیر

 مقدار عرضه نرخ رشد ارز  هر تن

 )تن(

 ح م معامله

 )تن(

 ارز  معامله

 )هزار ریال(

ارز  هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار عرضه

 )تن(

 ح م معامله

 )تن(

 ارز  معامله

 )هزار ریال(

ارز  هرتن 

 )هزارریال(

 - - 1 1 111 - 1 1 9111 آریا کابل فدک

 -972 95919975 959199511 9111 9111 95.91979 9919515911 9111 9111 آلومینای ایران

 9978 .925.257 99591.5911 9551 5911 91521571 92859195.5 999.5 99111 آلومینیو  المهدی

 .957 915111 95.9195121 5511 5511 99998975 98.9191951 1911 1811 آلومینیو  ایران)ایرالکو(

 - - 1 1 1 - 1 1 21 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

 - - 1 1 1 99115571 511..9511 511 511 صنایع ن ین آلومینیو  گلپای ان

 -9579 9.918179 199251251 9511 9511 22599879 5829.821. 9.11 9.11 م تمع صنایع آلومینیو  جنوب

 9575 9.5822 59919.2911 99551 95911 995992 89819999.5 5..95 91121 جمع کل

 مس

 تولیدکننده

 مرداد تیر

 مقدار عرضه نرخ رشد ارز  هر تن

 )تن(

 ح م معامله

 )تن(

 ارز  معامله

 )هزار ریال(

ارز  هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار عرضه

 )تن(

 ح م معامله

 )تن(

 ارز  معامله

 )هزار ریال(

ارز  هرتن 

 )هزارریال(

 - - 1 1 111 995959171 928255.11 911 9111 آریا کابل فدک

 - - 1 1 211 1.9.2.75 912921511 911 911 بابک مس ایرانیان

 - - 1 1 1 918115871 29518991 21 81 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات
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.ایرانماخذ: بورس کاالی   

  

 - - 1 1 951 - 1 1 291 راشا مهر نیکان

 - - 1 1 1 - 1 1 981 شرکت صنایع مس شهید باهنر

 -9175 51222175 85511.2581 92211 15221 85528875 99995995221 92811 999211 مس ایرانشرکت ملی صنایع 

 179 9999299 28815881 21 9211 999111572 9.19959591 9511 9995 صنایع تولیدی دنیای مس کاشان

 - - 1 1 911 918115871 591.151. 1. 951 صنایع مس کاوه

 - - 1 1 81 - 1 1 981 فرآوری مس درخشان تخت گنبد

 - - 1 1 251 - 1 1 955 گروه صنایع کابل ازی افق البرز

 9972 99959.8 991558191 981 9111 918199278 9111852955 9.25 2951 گیل راد شمال

 -99 .5191957 8891591581 92591 912921 88191179 955.9892115 98.55 999551 جمع کل

 روی

 مرداد تیر تولیدکننده

 مقدار عرضه رشد ارز  هر تننرخ 

 )تن(

 ح م معامله

 )تن(

 ارز  معامله

 )هزار ریال(

ارز  هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار عرضه

 )تن(

 ح م معامله

 )تن(

 ارز  معامله

 )هزار ریال(

ارز  هرتن 

 )هزارریال(

 9978 218591 91199921 51 51 9.5951 9.595111 911 911 توسعه صنایع روی خاورمیانه

 9275 25915979 19999921 911 911 929.1572 929.1521 911 911 تولیدی روی بندرعباس

 2171 28.91272 1.291881 911 911 995811 59919821 951 951 ذوب روی بافق

 5979 28119579 99.9.5591 981 981 992929 25919881 921 921 فرآوری مواد معدنی ایران

 2979 25851975 911115191 521 521 .99.1.879 18999281 911 911 کال یمین

 - - 1 1 1 959.99 959.9911 911 911 گ تر  صنایع روی ایرانیان

 9579 25919878 951925.21 551 551 991189799 91518991 11 11 ملی سرب و روی ایران

 - 219191 915.5921 51 51 - 1 1 1 ترکیب پردازان زن ان

 - 288191 91995921 51 51 - 1 1 1 زن انتولیدی روی میعاد ثامن 

 - 25199975 19852511 911 911 - 1 1 1 صنایع خالص سازان روی زن ان

 - 25259279 99.919111 981 291 - 1 1 1 م تمع ذوب و احیا روی قشم

 9179 2.115275 9919198991 9521 9581 279...99 992915951 111 111 جمع کل



 
9911 مرداد -5شماره  پایش تحوالت تولید   

:9پیوست   

 )ریال/ درصد( 92/15/9911تا  19/12/9911روند تغییرات قیمت کاالهای صنعتی منتخب از  -

 تیر مرداد
 شرح واحد

 W5 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

0.0 
1141911 1133733 1141331 

0.0 
 مقدار 1390..3 324483471 3263413 32.2122 32212.2

 گرمی اندونزی 1.کاغ  چاپ

غ 
کا
ع 
وا
ان

 

 تغییر% 070 971 178 174 173 0.0 -0.9 1.0

0.0 
119413 110441 131319 

0.0 
 مقدار 36.69871 3.961071 3.421471 329314 3.2963

 برگی( با ارز نیمایی511)ب ته A4کاغ  
 تغییر% -170 074 176 971 -172 -0.4 0.3 4.4

0.0 
40011 14773 40073 

0.0 
 مقدار 02262 0221971 91913 91104 911.2

 چاپ رنگ یک برگ 21 مشق دفترچه
 تغییر% 071- 179 078 172- 173 -0.1 -4.7 0.0

9.9 
117194 111141 110913 

0.0 
 مقدار 016464 01298171 012390 012.92 001222

 وارداتی روزنامه کاغ 
 تغییر% .17 976 170 174 079 -0.7 0.3 3.1

0.0- 
4141911 4473047 4410710 

4.5 
 مقدار 9304361 938284371 9.16620 9.29932 9282931

 فله 9-995 تیپ خاک تری سیمان

ان
یم
س

 

 تغییر% 172 971 .047 379 974 1.1 1.3 10.7

0.4- 
4404310 4404709 4414130 

4.0 
 مقدار 93689.4 943.01671 9.12940 9.22940 9209291

 فله 9تیپ خاک تری سیمان
 تغییر% 172 371 0079 371 474 0.3 -0.1 4.3

0.3 
111171 111390 117931 

4.0 
 مقدار 0424.2 08924271 0.1030 0.20.2 024112

 پاکتی 9تیپ خاک تری سیمان
 تغییر% .17 973 0073 873 .97 0.1 1.3 14.3

0.3 
111419 111010 134414 

4.0 
 مقدار 04.820 08114671 0.0461 06...0 020899

 پاکتی 9-995 تیپ خاک تری سیمان
 تغییر% 074 .07 0473 376 970 -0.1 0.3 10.0

0.0 
119441 111141 141111 

5.0 
 مقدار 96.288 96241971 926293 312082 306201

 گرمی کیلو 51سفید سیمان
 تغییر% -170 176 0179 470 978 1.3 1.0 19.7

9.9 
104019 44714 43441 

1.0 
 مقدار .2.26 2262871 20200 29614 28819

 گرمی کیلو 21 کی ه سفید گچ
 تغییر% 174 971 978 172 370 1.4 4.1 11.4

0.0- 
147419 110341 111114 

00.3 
 مقدار 22.98 2966871 013266 00.2.9 .03983

 اصفهان آهن ذوب95نمره تیرآهن

ت
آال
ن 
آه

 

 تغییر% 471 474 0970 0378 0974 -0.4 -0.7 -1.3

1.0- 
110343 117131 114731 

0.3 
 مقدار 22062 2413971 013.88 00.822 099284

 اصفهان آهن ذوب98نمره تیرآهن
 تغییر% 71. .67 0173 0373 476 3.1 4.0 -1.1

3.4- 
111940 191314 191430 

0.0 
 مقدار 20668 2406371 .00190 09.024 0926.3

 C19:C20+اصفهان آهن ذوب92نمره تیرآهن
 تغییر% 976 .97 0.71 0874 079 11.4 -0.4 -1.3

1.3- 
173137 134711 174949 

05.5 
 مقدار 269.6 2891271 001622 031812 04.238

 آهن ذوب سن ین .9 نمره تیرآهن
 تغییر% 78. 0174 0673 0.72 0374 3.1 1.4 -1.4



 
9911 مرداد -5شماره  پایش تحوالت تولید   

 تیر مرداد
 شرح واحد

 W5 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

4.0- 
101910 114141 111919 

9.3 
 مقدار 21.4. 2301671 21438 010296 009249

 99 نمره آجدار میل رد
 تغییر% 478 674 272 0976 0172 -1.1 0.3 -1.1

3- 
103344 110034 110394 

9.4 
 مقدار 610.. 2996471 .2884 0116.8 .00063

 92 نمره آجدار میل رد
 تغییر% 472 671 0670 874 0172 -0.1 -0.3 -1

3.0 
171117 173137 171137 

00.1 
 مقدار 014909 01.42.71 091802 096289 083629

 مبارکه متر میلی 9 سیاه ورق
 تغییر% .07 379 0970 873 9070 -0.1 1.1 0.1

0.3 
1119933 1111331 1134744 

0.1 
 مقدار 0360809 036429871 0366436 0386121 03.1236

 9*975سیم
 تغییر% 071 179 170 172- 070 0.3 0.1 0.1

0.0 
4411149 4411109 4413334 

0.3 
 مقدار 9082016 906909071 90.8219 9020216 9903802

 9*975سیم
 تغییر% 078 179 176 173 078 1.1 0.0 0.0

4.3 
1111740 1434331 1491403 

0.3 
 مقدار 1..9.60 926833171 9226361 .319263 3022228

 بارز پرایدی الستیک

ک
تی
الس

 

 تغییر% 372 .37 476 070 873 1.1 0.9 4.1

4.4 
1371731 1737470 1777044 

0.9 
 مقدار 49..310 312806271 300.093 .306621 3891209

 بارز  پژویی الستیک
 تغییر% .07 976 .17 076 0079 1.0 0.1 4.9

0.1 
41011130 44370000 44141311 

0.3 
 مقدار 02223292 91.0644971 93034602 99844601 93193029

 اتوبوسی و کامیونی جینیو الستیک
 تغییر% 676 .37 .007 -976 970 -1.4 4.9 1.3

3.1 
41349403 41419149 43394913 

0.0 
 مقدار 2116..93 9403601471 98980024 8..98630 96219239

 995*81*5/99 اتوبوسی بارز الستیک
 تغییر% 974 078 476 078 871 1.1 1.3 1.1

0.4 
10470000 44714731 44094940 

0.3 
 مقدار 94.60893 9.2471..98 96288128 96226082 924.4216

 (پارس)کامیونی پیروزی99*1192 الستیک
 تغییر% 972 470 479 179 872 4.0 1.3 4.9

4.3 
9004147 1417917 1149401 

5.3 
 مقدار 3912682 333892171 384.962 30.4496 328.3.3

 985/85/95 نود ال/ سمندی بارز الستیک
 تغییر% 973 372 674 -0178 9078 1.0 0.7 4.4

1.0 
307311 304193 343131 

0.0 
 مقدار 622682 62096.71 621013 .62099 6226.2

 لیتری چهار91w50sjایرانول99111 موتور روغن

ور
وت
ن م

وغ
ر

 

 تغییر% -170 179 -179 179 070 -0.1 0.3 0.7

0.0 
370139 393971 399111 

0.1 
 مقدار 34231. 3.88971. 3.122. 363.4. 40268.

 لیتری چهار91w50sjپیشتاز بهران موتور روغن
 تغییر% 170 174 -170 170- 172 0.1 0.1 0.3

0.0 
393134 393314 394301 

0.0- 
 مقدار 31111. 3300471. .3901. 332.2. 99032.

 فلزی لیتری چهار91w50sj پایا پارس موتور روغن
 تغییر% 179 174 -170 173 -076 4.1 0.7 0.1

0.0- 
397413 391944 393414 

0.0 
 مقدار 3.223. 6012271. 32380. .3882. 36284.

 فلزی لیتری چهار91w50sj اسپیدی پاور موتور روغن
 تغییر% -174 370 -972 -178 179 1.1 -0.9 0.1



 
9911 مرداد -5شماره  پایش تحوالت تولید   

 تیر مرداد
 شرح واحد

 W5 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

0.0 
30039 74431 30010 

0.0- 
 مقدار 82244 8221371 82216 .6102 82209

 چشمک معمولی برگ911 کاغ ی دستمال

ی
شت
دا
به
  
واز

ل
 

 تغییر% 179 -179 179 178 -176 0.9 -0.1 0.4

0.3 
41179 40411 41019 

0.0 
 مقدار 21812 2149171 21.12 200.2 21608

 چشمک معمولی برگ911 کاغ ی دستمال
 تغییر% 174 -170 173 178 -176 0.7 -0.1 0.9

01.0 
11333 14344 11141 

0.4 
 مقدار 92238 3112671 31031 31604 30.96

 گرمی991 گلنار صابون
 تغییر% 170 178 170 076 376 0.7 4.7 1.1

0.3 
944413 914104 917911 

1.0 
 مقدار 811..3 81371..3 611..3 328634 412861

 گرمی 9.51 پریل ظرفشویی مایع
 تغییر% 179 171 171 970 679 1.9 0.4 0.4

5.0 
143343 147114 149101 

1.0 
 مقدار .00999 00998371 009986 0032.6 093134

 لیمو 911 لیتری 9 پریل ظرفشویی مایع
 تغییر% 173 171 171 078 72. 0.4 1.0 1.0

0.0 
114019 113341 113400 

0.4 
 مقدار 012380 01284371 012611 8..012 008008

 گرمی511و S طرحAVE دستشویی مایع
 تغییر% 179 179 170 070 472 1.3 0.3 1.4

0.0 
11914 14143 11413 

0.4 
 مقدار 8111. 811171. 4223. 82.4. .2.0.

 گرمی511- 951لوندر ماشینی پرسیل  پودر
 تغییر% 172 171 171 079 870 4.1 0.7 1.9

0.1 
31109 30719 30199 

0.0 
 مقدار .8482 8461171 84693 88380 82.40

 گرمی511- 951لوندر دستی پرسیل  پودر
 تغییر% 171 171 171 073 670 4.9 0.3 0.4

5.1 
11431999 13430410 13971913 

1.5 
 مقدار 2386196. 281.08371. 2291014. 23.39392 261.2218

 XTU (0) 95.ایکس ویژن مدل   LEDاینچ 55  تلویزیون

ی
ن 
خا
  
واز

ل
 

 تغییر% 074 179 178 670 972 0.9 0.4 1.1

0.5 
93093793 97313741 97411033 

1.4 
 مقدار .401.220 4096366.71 40842664 4366.662 48384829

 XK (0) 51.ایکس ویژن مدل   LEDاینچ 29  تلویزیون
 تغییر% .17 174 .17 870 372 -0.4 1.0 0.3

4.9 
34401110 31144031 30930144 

0.3 
 مقدار 88861428 8639124271 86861262 8.480090 82420.62

 ESR24 مدل الکترواستیل یخچال
 تغییر% 070 074 174 076 376 1.3 1.9 1.9

0.0 
143714444 143949143 143419301 

0.0 
 مقدار 091608921 0994.2.02 099022.26 093.1.993 098669030

 ESR24مدل الکترواستیل فریزر یخچال
 تغییر% 078 078 -179 079 076 1.1 -0.9 0.4

0.3 
39319111 31134311 31441111 

0.3 
 مقدار 86239436 8.32022371 8.242203 82922.94 616.6820

 سفید کیلویی. آب ال لباسشویی
 تغییر% 173 172 071 973 973 4.4 4.4 4.0

9.0 
39149917 31941940 31341439 

1.3 
 مقدار 88068002 8618211271 8.029369 8236.606 60380826

 S – 95- SWD(0)اسنوا مدل  کیلوئی 5 لباسشویی
 تغییر% -070 076 971 970 870 0.9 1.0 1.1

 مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. ماخذ: سازمان حمایت


