
  

 

 پایش تحوالت تولید
 9999 آذر -9شماره 

 فهرست مطالب

  صنعتی و معدنی آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات

 در جهان منتهی به هفته آخر آذر

 

 بوم نوآوری و اجزای آنچیستی زیست 

 

 بوم نوآوری صنعت خودروزیست 

 

  تغییرات قیمت جهانی مواد و محصوالت معدنی و معامالت در

 ایران )از اول نوامبر تا هفته سوم دسامبر(

 

 تا  19/10/9999از  تحلیلی بر نوسانات قیمت کاالهای صنعتی

91/19/9999  

 

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستیجمع 

 

 

 

 

 های صنعت و معدنگروه پژوهش
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  آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات

 آذرآخرصنعتی و معدنی در جهان منتهی به هفته 

 
گیری دوباره شیوع ویروس کرونا در آمریکا، فعالیت صنایع با اوج

های دورکاری مجدد برنامه ای این کشور در راستای اجرایکارخانه

تر از سطح درصد کم 5ه و سطح تولید این کارخانجات مختل شد

. این موضوع توام با پایان مدت زمان است 91-دپیش از بحران کووی

های مالی حمایتی دولت موجب رکود بیشتر رشد اجرای بسته

رو، شد. از این 0202اقتصادی این کشور در سه ماهه چهارم سال 

میلیارد دالر جهت حمایت  129اضطراری به ارزش  مایتبسته ح

ها کارگر بیکار شده از سوی از کسب و کارهای کوچک و میلیون

 .که به تصویب نرسید 9گذاران این کشور پیشنهاد شدبرخی از قانون

دولت کانادا نیز در راستای اصالح ساختار اقتصادی این کشور در 

کرونا و به منظور محافظت از های ناشی از پاندمی برابر آسیب

مشاغل و جلوگیری از خسارات دائمی گسترده، برنامه مالی 

را در دستور کار دارد. « 91-دوویها و مبارزه باکحمایت از کانادایی»

میلیارد  77تا  55جزئیات این برنامه محرک اقتصادی به ارزش 

 0209دالر آمریکا برای سه سال مالی آینده از اول آوریل 

 .0شودبندی میجهبود

ا گیری مجدد بیماری کرونعالوه بر آمریکا، در انگلستان نیز با همه

بروز شکل جدید این بیماری بواسطه جهش دوباره به ویژه با 

ترین و یکی از بزرگ« دِبِنهامس»ای ویروس، فروشگاه زنجیره

ای این کشور با بیش از دو قرن های زنجیرهترین فروشگاهقدیمی

شد و اعالم ورشکستگی کرد. در  91-قربانی بحران کووئدسابقه، 

 نبودهای الزم به این بنگاه اقتصادی یا صورت عدم ارائه حمایت

شده فروشگاه زیرمجموعه آن تعطیل  905تمام خریداری برای آن، 

 دنگیرمیدر حالت تعلیق قرار  هادر این فروشگاهغل اهزار ش 90و 

 .3تصاد این کشور خواهد داشتکه این موضوع اثرات منفی بر اق

در کنار اثرات منفی که بر اقتصاد جهانی داشت،  91-بحران کووید

اهمیت توسعه فناوری و هوشمندسازی کسب و کارها را بیش از 

رو، بسیاری از کشورها توسعه هوش پیش نمایان ساخت. از این

توان مصنوعی را در دستور کار خود قرار دادند که از آن میان می

ه اقدامات دولت روسیه در خصوص تخصیص منابع جدی )اعم از ب

                                                           
1 https://www.reuters.com/article/usa-economy-idUSKBN28B5SE 
2 http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/01/c_139555064.htm 
3 http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/01/c_139556406.htm 
4 https://tass.com/economy/1231575 

مادی و اداری( برای ایجاد و توسعه فناوری در این کشور اشاره 

درصدی تولید ربات صنعتی در چین در سال  09. رشد 5داشت

درصدی درآمدهای تجاری این کشور  0.3جاری میالدی و افزایش 

از این ناحیه از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای گسترش 

 . 5صنعتی استتولید مکانیزاسیون در فرآیندهای 

از  -بدون راننده-های خودران بینی افزایش تولید اتومبیلپیش

صدور مجوز الزم برای تست خودروهای و  0232تا  0205سال 

های شهر کامال خودران و بدون حضور راننده پشتیبان در خیابان

شنژن چین، حاکی تحقق رویای حمل و نقل بدون راننده است. 

 05شرکت اتوایکس نخستین شرکتی است که در شش ماه گذشته 

های شهر شنژن خیابان تاکسی کامال خودران و بدون راننده را در

آزمایش کرده و اکنون توانسته است مجوزهای الزم برای تست 

خودروهای خودران خود را اخذ نماید. شرکت گوگل نیز در ماه 

 زودی دراش بههای بدون رانندهاکتبر اعالم کرده بود که تاکسی

کیلومتر مربعی در حومه فینکس آریزونا آغاز به  932ای محدوده

. عالوه بر این دو شرکت خودروساز، شرکت فولکس د کردکار خواه

در راستای  -پیشروترین خودروساز جهان از منظر فروش–واگن 

درصد از بودجه  52حدود  حرکت در مسیر توسعه صنعت خودرو،

خودروهای هیبریدی، تولید به  خود را میلیارد یورویی 952

نقلیه  افزار وسیلهخودروهای الکترونیکی، سیستم عامل یکپارچه نرم

. براساس گفته اختصاص دادهای خودران و همچنین فناوری

، Wirtschaftswocheنامه آلمانی مدیرعامل این شرکت به هفته

ای و هوش مصنوعی های رایانهبا توسعه سریع تراشه رودانتظار می

روند تولید  -های خودرانخودروهای تکامل ترین چالشاز اصلی-

 .6سرعت گیرد ان این شرکتی خودرهاوخودر

     

 نوآوری و اجزای آن بومزیست چیستی 

ی شناسبوم( از فرهنگ واژگان زیستعبارت اکوسیستم )زیست

ای از عناصر فیزیکی و اجزای حیاتی اخذ شده است و به مجموعه

شود که ارتباط و نیاز متقابل با یکدیگر دارند. این ارتباط گفته می

شود تمام آن مجموعه ها سبب مینوع آنصرف نظر از مقیاس و 

عالوه بر تامین منابع مورد نیاز خود، منابع مورد نیاز سایر اجزا را 

میالدی، عبارت اکوسیستم  9132نیز تامین کند. از حدود سال 

5 http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/06/c_139567154.htm 
6 https://www.rt.com/business/508835-volkswagen-autonomous-

cars-future/ 
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وارد مفاهیم مدیریت، تجارت و کسب و کار شده و انواع آن شامل 

اکوسیستم محصول، اکوسیستم خدمات، اکوسیستم دانش، 

اکوسیستم کسب و کار، اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم دیجیتال 

 (.9است )جدول 

 

 

 (بومزیستاکوسیستم ) ای کلیدی انواع مقایسه اجز -9جدول 

اکوسیستم  

 محصول
 اکوسیستم دانش اکوسیستم خدمات

اکوسیستم کسب و 

 کار

اکوسیستم 

 نوآوری
 اکوسیستم دیجیتال

 Lee (2018) منبع منتخب
)Alaimo et al., 

2020; Zheng et 

al., 2017( 

van der Borgh 

et al, )2012( 

)Rong et 

al.,2015; 

Presenza et al., 

2019( 

(Gomes et al., 

2018; 

Granstrand 

and 

Holgersson, 

2019) 

(Gupta et al., 

2019; 

Subramaniam et 

al., 2019) 

 اهداف
 لیتوسعه و تحو

 محصول
 ایجاد و جذب ارزش دانش دیتول خدمات لیو تحو یطراح

 دی، تولینیارزش آفر

 ینوآور

خدمات  ایمحصول 

 تالیجید

 سهامداران

دهندگان، توسعه

، انیطراحان، مشتر

کننده،  دیتول

 کنندگاننیتأم

دهندگان شرکت، ارائه

کنندگان، نیخدمات، تأم

 انیمشتر

سسات، ودانشگاه، م

، یاقتصاد یهابنگاه

 دولت

، انیشرکت، مشتر

 کنندگاننیدولت، تأم

شرکت، موسسات 

، یقاتیتحق

 ، دولتگذارانهیسرما

 یهاشرکت، سازمان

، یقاتیتحق

 دهندگانتوسعه

 جریان خطی
اطالعات/ دانش 

محصول،  رهیزنج

 ارزش رهیزنج

 رهیاطالعات/ دانش زنج

 ارزش رهی، زنجخدمات

 دانش

 زنجیره ارزش دانش

ارزش زنجیره تامین، 

 زنجیره ارزش

دانش/ ارزش زنجیره 

 نوآوری

داده/ اطالعات/ دانش 

 زنجیره داده

 شبکه ارزش ایروابط شبکه
شبکه خدمات، شبکه 

 اجتماعی
 های نوآوریشبکه های ارزششبکه شبکه دانش

شبکه اطالعات، شبکه 

 یهمکار

 زیرساخت ارتباطی
بستر توسعه 

 محصول
 بستر مدیریت دانش بستر خدمات

بستر تجارت 

 الکترونیکی
 بستر نوآوری

بستر دیجیتال، بستر 

 افزارنرم

گذاری اشتراکبه

 منابع
 افزارمنبع نرم دانش، ارزش ارزش منبع دانش منبع خدمات منبع فناوری

 خلق ارزش خلق و جذب ارزش جذب ارزش خلق ارزش خلق ارزش خلق ارزش تمرکز ارزش

 یهمکار یهمکار یهمکار یهمکار یهمکار همکاری شناسیپویایی

        Source: Yin, D., Ming, X., and Zhang, X. (2020). 

 

 بوم نوآوریتعریف زیست 

ائه اراکوسیستم نوآوری نظری تعاریف متعددی برای ادبیات در 

ها بخشی از آن را مورد توجه قرار شده است که هر یک از آن

 اند، بنابراین تعریف یکتایی برای آن وجود ندارد. داده

(، اجتماعی از تمامی 0221) 9مورنوآوری از دیدگاه  بومزیست

                                                           
1 Moore, J. (1996). The death of competition: Leadership and 

strategy in the age of business ecosystems. HarperCollins 
Publishers. 

طور یکدیگر تعامل دارند و بذینفعان است که با رویکرد اقتصادی با 

 هایکنند تا همسو با استراتژیمنطقی از یکدیگر حمایت می

ذینفعان کلیدی به اهداف مشترک برسند؛ این ذینفعان شامل 

های صنفی، رقبا و های صنعتی، انجمنهای دولتی، شرکتسازمان

وند. شمشتریان هستند که بطور دو جانبه از یکدیگر منتفع می

 ایشبکه بوم نوآوری را بصورت( زیست0299) 0همکارانوالریو  و 

2 Walrave, B. , Talmar, M. , Podoynitsyna, K. S. , Romme, A. G. L. 

, & Verbong, G. P. (2018). A multi-level perspective on innovation 
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خصصی اما های تاز بازیگران با وابستگی متقابل که منابع یا قابلیت

. خلق مشترک 9مکمل را با یکدیگر ترکیب نموده تا به دو هدف 

. کسب درآمد 0و ارائه ارزش پیشنهادی جامع به مشتریان نهایی و 

و  اسکاتاز نظر . کنندمیعریف از ارزش خلق شده، دست یابند، ت

ای از عناصر، افراد، مجموعهبوم نوآوری زیست(، 0295) 9همکاران

ها و موسسات خارج از فرد/ شرکت کارآفرین است که سازمان

های کارآفرینان تشویق شده و کند تا تالشمحیطی را ایجاد می

   اندازی کسب و کار افزایش یابد.احتمال موفقیت در صورت راه

بوم نوآوری شامل عناصر متعدد و تاثیرگذار مورد نیاز برای زیست

ایجاد شرایط مناسب رشد، شکوفایی و حفظ نوآوری است. ساختار 

 :0شودبوم نوآوری از سه فاز اصلی تشکیل میایجاد یک زیست

 ها و ...؛سازی عمومی بازیگران، زیرساختآماده بذرپاشی: -9

 حمایت از رشد محیطی و فضای نوآوری؛ کشت: -0

منظور فعالیت و عملیات حفظ شرایط در محیط به پرورش: -3

 مستمر.

 ها،زیرساخت بازیگران، مردم، تعامل نتیجه نوآوری بومزیست

 سطوح بردن باال برای را محیطی که است حوادثی و هاسازمان

 به دسترسی ،رویکرد این با. کنندمی ایجاد کارآفرینانه فعالیت

 ،کارآفرینی آموزش مدار،دولت کارآفرینی هایبرنامه وجود سرمایه،

 و تجاری هایزیرساخت توسعه، و تحقیق مساعد، هایسیاست

 جهت مشخص مولفه کار هفت به ورود قوانین سهولت و قانونی

 .3است قدرتمند بومزیست یک طراحی

 بوم نوآوریزیست بازیگران و اجزای 

، بوم نوآوری وجود داردتعاریف مختلفی که برای زیستبا توجه به 

ارزش آفرینی در تبدیل توان را میبوم نوآوری هدف اصلی زیست

ازاری تر، ب. به بیان دقیقتعریف کردایده به محصول و خلق نوآوری 

نمودن و قابل استفاده کردن یک ایده و طرح جدید بر اساس 

صادرات کاالهای صنعتی و و بکارگیری آن در تولید، ها مزیت

تبدیلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کاال و خدمات 

ترین هدف ای اصلیبرای حضور در بازارهای جهانی و منطقه

بوم نوآوری برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشورها زیست

وم بنفعان و بازیگران در این زیستذی با توجه به این هدف،. است

                                                           
ecosystems for path-breaking innovation. Technological 

Forecasting and Social Change, 136, 103-113 
1 C.Scott Dempwolf, Jennifer Auer, and Michelle D Ippolit, (2014). 

“Innovation Accelarators: Defining Characteristics Among Startup 

Assistance Organizations” SBA Office of Advocacy. 
2 Hwang, V. W.; Horowitt, G, (2012). “The Rainforest – The Secret 

to Building the Next Silicon Valley”. Regenwald Publishers, USA. 

 کارهای و کسب خصوصی، بخش ها،دانشگاه مدارس، دولت، شامل

 ،کارآفرینان ها،بانک ،و صاحبان سرمایه گذارانسرمایه خانوادگی،

 وکال، دانشجویان، توسعه، و تحقیق مراکز اجتماعی، رهبران

ها، ، کنسرسیوم5ملیتی چند هایشرکت تعاونی، هایشرکت

های ارتباط شبکهها و های بیمه، رسانهها، شرکتآپاستارت

ها ، واسطهدهندگان خدماتجمعی، تولیدکنندگان و ارائه

م به بوبوده و آنچه میان بازیگران مختلف در این زیست )بروکرها(

های دانشی و یابد جریاناشتراک گذارده شده و یا انتقال می

 ارزشی است. 
 

 بوم نوآوریاجزای کلیدی زیست -2جدول 

 ویژگی اجزا

 هدف
آفرینی در تبدیل ایده به محصول و خلق ارزش

 نوآوری

 نفعانذی

دولت، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، 

ان، بخش خصوصی، وکال، نهادهای گذارسرمایه

های چندملیتی، نهادهای مالی حقوقی، شرکت

 ها،آپها، استارت، کنسرسیومو بیمه

کنندگان خدمات، ارائه شتابدهندگان،

ا ه، واسطهتامین کنندگانتولیدکنندگان و 

 )بروکرها(

 دانش/ ارزش جریان

 دانش/ ارزش اشتراک منابع

 زیرساخت

افزاری شامل افزاری و سختهای نرمزیرساخت

های تخصصی و منابع مالی، آزمایشگاه

های علم و تجهیزات، انکوباتورها و پارک

 فناوری، بیمه و...

 تمرکز ارزش
 خلق ارزش

 )نوآوری باز(دریافت ارزش 

 پویایی
و همزیستی  تکامل مشترک، همکاری انطباقی

  میان کنشگران

 

بوم نوآوری نقش حائز اهمیت دارد، اما آنچه در موفقیت یک زیست

افزاری مناسب شامل منابع افزاری و سختهای نرموجود زیرساخت

ای همالی، تجهیزات تخصصی و آزمایشگاهی، انکوباتورها و پارک

3 Regele, M.D., and Neck, H.M, (2012). “The Entrepreneurship 

Education Sub-ecosystem in the United States: Opportunities to 

Increase Entrepreneurial Activity”. Journal of Business and 
Entrepreneurship, 2012, pp 25–47. 
4 Khalil, M. A., & Olafsen, E, (2010). “Enabling innovative 

entrepreneurship through business incubation”. Worldbank. 
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-های قانونی و مقرراتی و وجود مکانیزمفناوری، زیرساختعلم و 

آموزشی و فرهنگی، های های انگیزشی و تشویقی، زیرساخت

نده دهتحقیقاتی مناسب برای پرورش و خلق ایده، نهادهای پوشش

تقاضای پایدار بوم و در نهایت های موجود در زیستانواع ریسک

گیری صرفه شکل کنندگان و کاربران نهایی در راستایمصرف

 گذاری است.مقیاس برای سرمایه

 بوم نوآوریبازیگران زیست -9شکل 

وان تبوم نوآوری، میبا توجه به بازیگران متعدد موجود در زیست

بوم حاکمان زیست -0بوم؛ رهبران زیست -9ها را در سه گروه آن

 بندی کرد. خرد تقسیم بازیگران -3و 

 ها را درها را مشخص کرده و فعالیتبوم استراتژیرهبران زیست

ف نفعان مختلجهت تولید ارزش و تسهیم آن میان بازیگران و ذی

-ای که پایدارسازی، متنوعدهند؛ به گونهبوم توسعه میزیست

دولت، مدارس، بوم اتفاق افتد. وری زیستسازی و ارتقای بهره

بوم نوآوری ها، رهبران اجتماعی از جمله رهبران زیستاهدانشگ

 هستند. 

مانند کسب و کارهای خانوادگی، صاحبان  بومحاکمان زیست

 های چندملیتی، تولیدکنندگان،گذاران، شرکتسرمایه و سرمایه

بوم بوده و حضور فیزیکی قوی دارنده سهم قابل توجهی از زیست

ها انجام شده و بکه از طریق آنای از شدارند. کنترل بخش عمده

 ند. کنسهم باالیی از ارزش خلق شده در زیست بوم را تصاحب می

های های دارای تخصص ویژه در ظرفیتبازیگران خرد، شرکت

وده بوم بخاص هستند که ایجادکننده بیشترین ارزش در زیست

ها به توانمندی دستیابی و استفاده از بستری که رهبران و رشد آن

ن های نوآفریاند، بستگی دارد. شرکتبوم آن را ایجاد کردهزیست

های علم و فناوری، کارآفرینان ها، انکوباتورها، پارکآپو استارت

  شوند.بندی میدر این گروه طبقه

 بوم نوآوری صنعت خودروزیست 

صنعت خودرو بواسطه ارتباطات گسترده پسین و پیشین با سایر 

پتروشیمی، الستیک و پالستیک، برق و صنایع نظیر فوالد، 

الکترونیک، منسوجات و... و بخش خدمات، از صنایع پیشران و 

موتور رشد اقتصادی در کشورهای برخوردار از این صنعت است. 

بر این صنعت توام با باال بودن هزینه عالوه بر آن، ماهیت سرمایه

 موجبتحقیق و توسعه و سرعت باالی تحوالت فناورانه در آن، 

شده است تا تحقیق و توسعه و نوآوری در این صنعت از اهمیت 
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باالیی برخوردار باشد؛ به ویژه در شرایط تحریمی کشور که 

های با فناوری متوسط به سازی قطعات منفصله و مجموعهداخلی

یری گباال برای استمرار حیات این صنعت حائز اهمیت است. شکل

ین نیازهای فناورانه این بوم نوآوری خودرو ضمن تامزیست

تواند از طریق نوآوری باز به سایر صنایع سرریز نموده صنعت می

 های فناوارنه بخش صنعت کمک کند. و به توسعه قابلیت
بوم نوآوری صنعت خودرو شامل دو محیط داخلی )از خلق زیست

نوآوری تا بکارگیری و عرضه به متقاضیان( و محیط خارجی 

گر( با بازیگران مختلفی است که به تبادل تسهیل)نهادها و عوامل 

 پردازند.بوم میدانش، ارزش، محصول و خدمات در این زیست

 

خل  کنندگان نوآوری

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

شرکتهای دانش بنیان

استارت آ  ها

انکوباتورها

پارک های  لم و  ناوری

بهره برداران نوآوری

تامین کنندگان مواد اولیه

 طعه سازان

خودروسازان

ارا ه دهندگان خدمات

توزیع کنندگان

بروکرها

سازمان ملی 
استاندارد

شرکتهای بیمه

مت ا یان

کاربر  ردی

دولتی و (کاربر شرکتی 
)خصوصی

بستر نوآوری

تجهیزات تخصصی

آزمایشگاه و مراکز 
تست و آزمون

منابع مالی و سرمایه 
گذاری

حقو  مالکیت  کری

بانکهای اط  اتی

              
     

           

           

                   

              :                                                                                                                                                                         

بانکها و صندو  های 
حمایتی

نهادهای میانجی

                                                                                     

 
 بوم نوآوری صنعت خودروزیست -2شکل 

 های تحقیق.ماخذ: یافته

است، نوآوری در همانگونه که در شکل فوق نشان داده شده 

پها، آبنیان، استارتهای دانشها و مراکز تحقیقاتی، شرکتدانشگاه

های علم و فناوری و انکوباتورها و در بستری مجهز به پارک

های تخصصی، مراکز تست و آزمون، وجود تجهیزات و آزمایشگاه

گذاری، حفظ حقوق مالکیت فکری توام با منابع مالی و سرمایه

خلق شده و از طریق بروکرها که های اطالعاتی( شفافیت )بانک

بردار نوآوری )عرضه و تقاضا( را نقش واسط میان خالق و بهره

گیرد. از آنجا که خرید و برداران قرار میدارند، در اختیار بهره

استفاده از محصوالت دانشی عرضه شده از سوی خالقان نوآوری 

رداران باالیی را به بهرهبه علت عدم اطمینان از کارکرد آن ریسک ب

های پوشش دهنده ریسک )بیمه(، کند، وجود شرکتمنتقل می

های حمایتی برای ضمانت کارکرد و تامین بازار ها و صندوقبانک

وهمچنین سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی فنی و تخصصی 

 محصول جهت اطمینان از کارکرد آن ضروری است. 

بوم کلیه بازیگران زنجیره تولید این زیستبرداران نوآوری در بهره

کنندگان مواد اولیه تا ارائه دهندگان خدمات پس خودرو از تامین

باشند که محصول یا خدمت را در اختیار مشتریان از فروش می

 دهد. نهایی )کاربر فردی یا شرکتی( قرار می

 های طبیعیبومبوم نوآوری خودرو همانند زیستبرای آنکه زیست

ترین مداخالت بیرونی توسعه یابد، الزم است خودسازنده و با کم

نوآوری و تحقیق و توسعه میان بازیگران آن وجود داشته  فرهنگ

 گیری درستگر برای شکلباشد. وجود قوانین و مقررات تنظیم

های حمایتی، ها و سیاستروابط میان بازیگران مختلف، مشوق

عان و بازیگران این اکوسیستم نفایجاد شبکه ارتباطی میان ذی

 ضروری است.

 بوم نوآوری صنعت خودرو در ایراناشکاالت زیست 
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ل )شک بوم نوآوریبا توجه به الگوی ارائه شده در خصوص زیست

بوم نوآوری صنعت خودروی کشور در های زیست(، عمده چالش0

 بندی است:سه گروه قابل طبقه

 های مفقودهوجود حلقه -9

 و توسعه و تحقیق هایفعالیت باالی ریسکو هزینه  وجود با

از بسترهای  برخی محصول، به ایده یک تبدیل برای نوآوری

نوآوری در کشور شکل نگرفته و بعضی از نهادهای میانجی نیز به 

ها ترین آنپردازند که از مهمدرستی به ایفای نقش خود نمی

 :از عبارتند

تجهیزات ایمنی در نبود مراکز تست و آزمون نظیر آزمون  -

های تایید نوع خودرو و هومولوگیشن برای قطعات و حوزه

 خودروهای کامل، آزمون تصادف، مونتاژ و...

عدم رعایت حقوق مالکیت فکری و نبود اطمینان نسبت به  -

های فکری و درآمدزایی از اختراعات ثبت شده حفظ دارایی

 برداری از طریق فروش حق بهره

فهرست  شاملو نبود بانک اطالعاتی  عدم تقارن اطالعات -

بردار و بهرههای فناورانه شرکتهای نیازمندی ی ازدقیق

 خالقان نوآوری توانمندی

کمبود نهادهای بروکر و واسط توانمند خصوصی برای ایجاد  -

 سازیارتباط مناسب میان عرضه و تقاضای نوآوری و شفاف

 برداراننیازهای فناورانه بهره

رنگ سازمان ملی استاندارد در ارزیابی فنی نقش ضعیف و کم -

بنیان جهت ایجاد اطمینان از و تخصصی محصوالت دانش

 بردارانکارکرد محصول به بهره

بوم نوآوری برای های بیمه در زیستعدم حضور شرکت -

 گذاری و تولید کاهش/ پوشش ریسک سرمایه

های حمایتی برای تضمین کمبود نهادهای مالی و صندوق -

 محصوالت نوآورانه در جهت بازارسازی این محصوالتخرید 

 ناهماهنگی نهادی -0

گری نهادهای گیری برخی نهادها و لزوم تسهیلرغم شکلعلی

وم، بدولتی برای ایجاد ارتباط مناسب میان بازیگران این زیست

مدخالن بخوبی شکل نگرفته متاسفانه هماهنگی الزم میان ذی

 ن به موارد زیر اشاره داشت:توااست که از جمله علل آن می

های مدخالن از گامنبود پنجره واحد میان بازیگران و ذی -

نامه( تا حصول محصول نخست شروع همکاری )انعقاد تفاهم

 نهایی 

گران و سیاستگذاران اصلی مانند نبود هماهنگی میان تسهیل -

وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رئیس 

 سازمان ملی استاندارد، بیمه و بانک و...جمهور، 

 بروکراسی و پیچیدگی باالی برخی از فرآیندهای اجرایی -3

بنیان شدن جهت استفاده از پیچیده بودن فرآیند دانش -

 خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

بنیان جهت دریافت های دانشتامین وثیقه توسط شرکت -

مالی  به بنیه تسهیالت از صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه

 هاضعیف این شرکت

بنیان بودن های ارزیابی دانشنبود شفافیت در شاخص -

های خودرویی و تاثیر آن بر عدم تایید قطعات و مجموعه

 برخی از قطعات با فناوری باال به عنوان محصول دانش بنیان

 

 و معدنی محصوالت و مواد جهانی  یمت تغییرات 

تا هفته سوم  نوامبرمعام ت در ایران )از اول 
 (دسامبر

و  پاارودر با انتشار خبر آغاز توزیع و تزریق واکسن ویروس کرونا 

روند  ، قیمت مواد و محصوالت معدنی در بازارهای جهانیآمریکا

در قیمت طال  تجربه کرد؛ این در حالی بود کهرو به رشدی را 

غم رهای دوم و سوم علیهفته نخست ماه دسامبر تثبیت و در هفته

درصد رشد یافت.  2.6و  9.6روند کاهنده ماه نوامبر به ترتیب 

ترین توقف تضعیف نرخ دالر در بازارهای جهانی یکی از عمده

 دالیل افزایش قیمت طال در بازارهای جهانی بوده است. 

بیشترین افزایش قیمت مواد و محصوالت معدنی در دوره مورد 

 01.9)رشد  فوالد، درصدی( 33)رشد  آهنسنگ بررسی مربوط به

درصدی(،  95.6)رشد نیکل ، درصدی( 95.3)رشد  مس، درصدی(

 بوده درصدی( 9.7)رشد  آلومینیوم درصدی( و 92.5)رشد  روی

ادامه اجرای سیاست ممنوعیت خرید مواد معدنی از کشور است. 

رنامه ب و اعالممیان چین با این کشور تنش استرالیا بواسطه وجود 

میلیون  332تا  392شرکت واله برزیل از محدوده اهش تولید ک

آهن ، افزایش قیمت سنگهای اخیرمیلیون تن در ماه 322تن به 

 قیمت فوالد در بازارهای جهانی درصدی 01.9و به تبع آن، رشد 

کاهش موجودی انبارهای میلگرد، شمش و  را به همراه داشت.

ی های عمرانو توسعه پروژهورق فوالدی چین در نتیجه رونق تولید 

 است در دوره مورد بررسی بودهرشد قیمت فوالد  دالیلاز دیگر 

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



 

 9999 ذرآ -9پایش تحوالت تولید شماره  

هزار 966 بیش از ارزش به هزار تن 9112 لغ بر، با9311ماه آذر در 

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

 و روی تن هزار 39هزارتن، آلومینیوم  90 تن، مسهزار 9959

 انجاممالت بر اساس اطالعات مربوط به معا .بوده است تن هزار 92

درصد  69، بالغ بر 9311 ماه آذربورس کاالی ایران در شده در 

است؛ این در یران فروش رفته ا یفوالد عرضه شده در بورس کاال

درصدی و حجم معامله  39.3حالی است که میزان عرضه از رشد 

درصدی برخوردار بوده و تا حدودی نشانگر رونق تولید  65از رشد 

دست آن در آذر ماه است. الزم به در صنعت فوالد و صنایع پایین

 در آذر ماه متاثر ارزش هر تن فوالد معامله شده توضیح است که

نسبت به آبان ماه  درصدی 0.9از افزایش قیمت جهانی با رشد 

  است.برخوردار بوده 

ا بایران درصد آلومینیوم عرضه شده در بورس کاالی  39.7بالغ بر 

 ایناست.  سیدهدرصدی ارزش هر تن به فروش ر 7.5کاهش 

کاهش قیمت در حالی رخ داده است که اوال، قیمت جهانی 

ا ب آلومینیوم در این دوره از روند صعودی برخوردار بوده و ثانیا،

درصدی میزان عرضه در بورس کاالی ایران، میزان  69وجود رشد 

روند تقریبا نزولی نرخ برابر ماه قبل بوده است.  3تقاضا بیش از 

 فخال بر آلومینیومانتظار کاهش قیمت  ارز از هفته اول آبان ماه و

از سوی خریداران، موجب شده است تا  جهانی هایقیمت افزایش

 ی ایران کاهش یابد.کاال بورس درقیمت آلومینیوم 
بر اساس شاخص نسبت فروش به عرضه، محصول مس با فروش 

درصد از محصوالت عرضه شده در بورس کاالی ایران، در  00.6

 ارزش ثبات نسبیجایگاه سوم به لحاظ فروش قرار دارد. با وجود 

هر تن محصول فروش رفته در آذر ماه در مقایسه با مدت مشابه 

درصد و  77.6حجم معامالت ، درصدی( 2.5)کاهش  ماه قبل

 درصد کاهش یافته است.  5.7میزان عرضه نیز 

ترین میزان فروش محصوالت معدنی عرضه شده در بورس کم

 0.5)معادل محصوالت روی  ماه مربوط به ذرآکاالی ایران در 

ا ب رویدر مقایسه با ماه گذشته مقدار عرضه  بوده است. درصد(

درصد کاهش یافته  70درصدی و حجم معامالت نیز  39.5افزایش 

رغم کاهش میزان معامله، معامله شده علی رویاست. ارزش هر تن 

 (.  0)پیوست  درصد رشد داشته است 0.3

 از تحلیلی بر نوسانات  یمت کاالهای صنعتی 

  91/19/9999تا  19/18/9999

از قلم کاالی صنعتی منتخب  53بررسی روند تغییرات قیمت 

د نسبتا کاهنده رونحاکی از ، 9311 آذرابتدای آبان تا هفته آخر 

 (الستیک و روغن موتور استثنای ها )بهدر همه زیرگروه قیمت

درصدی نرخ ارز نیما در آذر ماه نسبت به ماه قبل  5کاهش . است

به  ریال 059525از درصدی در طول آذر ماه ) 2.6و کاهش 

ترین دالیل کاهش قیمت محصوالت یکی از اصلی (ریال 05617

 ی در این ماه بوده است.صنعت
 نرخ ارز نیما ریال/ درصد -9جدول 

 آبان 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول 

 057513 053599 067577 069209 نرخ ارز

 9.6 -5.3 -2.0 9 تغییر %

 آذر 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول 

 056170 056056 055519 059625 نرخ ارز

 2.3 2.3 -9.0 2.5 تغییر %
Source: www. Tgju.org 

 

های سواری )پژویی و الستیکهای عرضه و توزیع محدودیت

های در سطح خرده فروشی در راستای اجرای سیاست پرایدی(

ت در ثبتنظیم بازاری دولت و امکان عرضه و توزیع صرفا از طریق 

لوبکات درصدی قیمت  90و همچنین، رشد  سامانه جامع تجارت

موتور( در بورس کاالی ایران در آذر ماه )ماده اولیه تولید روغن

دالیل اصلی افزایش قیمت الستیک جاری نسبت به آبان ماه سال

 (.3)پیوست اند و روغن موتور در این ماه بوده

با عنایت به اینکه مصوبات کارگروه تنظیم بازار دولت در ماه آذر 

ر رو، داساسی و نه صنعتی بود، از اینعمدتا متمرکز بر کاالهای 

ازار های تنظیم باین بخش برخالف گزارشات ادوار قبلی به سیاست

 ای نشده است.دولت اشاره

 بندی و ارا ه راهکارهای سیاستیجمع 

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

 تر درصد کم 5ای آمریکا به میزان کاهش تولید صنایع کارخانه

همراه با پایان مدت زمان  91-از سطح پیش از بحران کووید

ین ا اقتصادهای حمایتی دولت موجب رکود بیشتر اجرای بسته

 کشور در سه ماهه چهارم شده است.

  مبارزه و هاکانادایی از حمایت»دولت کانادا برنامه مالی 

میلیارد دالر برای سه سال  70تا  55به ارزش  «91-باکووید

 آتی را در دستور کار خود قرار داد.

  ادامه رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و جهش آن
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در انگلستان که به تعطیلی برخی کسب و کارها از جمله اعالم 

انجامیده  «دِبِنهامس»ای های زنجیرهورشکستگی فروشگاه

زیرمجموعه این بنگاه اقتصادی،  وشگاهفر 905است. تعطیلی 

 هزار شاغل را به همراه خواهد داشت. 90تعلیق 

  بسیاری از کشورها در راستای هوشمندسازی کسب و کارها

ریزی کردند که از آن برنامهتوسعه هوش مصنوعی  نسبت به

توان به تخصیص منابع مالی دولت روسیه به ایجاد و جمله می

 0.3و افزایش درصدی  09رشد  کشور وناوری در این توسعه ف

اشاره تولید ربات صنعتی درصدی درآمدهای تجاری چین از 

 داشت.

 تا  0205بینی افزایش تولید خودروهای خودران از سال پیش

با صدور مجوز الزم برای تست خودروهای خودران و  0232

های شهر شنژن چین، بدون حضور راننده پشتیبان در خیابان

ه های بدون رانندریزی شرکت گوگل برای عرضه تاکسیبرنامه

درصد از بودجه  52در حومه فینکس آریزونا و تخصیص حدود 

شرکت فولکس واگن به تولید خودروهای هیبریدی، خودروهای 

افزار وسیله نقلیه و الکتریکی، سیستم عامل یکپارچه نرم

های خودران حاکی از نزدیک شدن به زمان تحقق فناوری

 ای حمل و نقل بدون راننده است.روی

 ای از بازیگران با وابستگی متقابل استنوآوری شبکهبوم زیست 

های تخصصی اما مکمل را با یکدیگر ترکیب که منابع یا قابلیت

. خلق مشترک و ارائه ارزش پیشنهادی 9نموده تا دو هدف 

. کسب درآمد از ارزش خلق شده، 0جامع به مشتریان نهایی و 

 بند.دست یا

 9بوم نوآوری از سه فاز اصلی ساختار ایجاد یک زیست- 

 -0ها و...(؛ سازی عمومی بازیگران، زیرساختبذرپاشی )آماده

پرورش  -3کشت )حمایت از رشد محیطی و فضای نوآوری( و 

 )حفظ شرایط در محیط به منظور فعالیت و عملیات مستمر(

 شود.تشکیل می

 ه گروه قابل تقسیم هستند: بوم نوآوری در سبازیگران زیست

 و کرده مشخص را هارهبران زیست بوم که استراتژی -9

 بازیگران میان آن تسهیم و ارزش تولید جهت در را هافعالیت

 هک ایگونه به دهند؛می توسعه بومزیست مختلف نفعانذی و

 اتفاق مبوزیست وریبهره ارتقای و سازیمتنوع پایدارسازی،

 از توجهی قابل بوم که دارای سهمزیست حاکمان -0افتد؛ 

 بخش کنترل. دارند قوی فیزیکی حضور و بوده بومزیست

 از باالیی سهم و شده انجام هاآن طریق از شبکه از ایعمده

 -3کنند و می تصاحب را بوم زیست در شده خلق ارزش

 هایظرفیت در ویژه تخصص دارای هایبازیگران خرد، شرکت

 بوده مبوزیست در ارزش بیشترین ایجادکننده که هستند خاص

 هک بستری از استفاده و دستیابی توانمندی به هاآن رشد و

 .دارد بستگی اند،کرده ایجاد را آن بومزیست رهبران

 و هادانشگاه در در زیست بوم نوآوری صنعت خودرو، نوآوری 

 ها،آپاستارت بنیان،دانش هایشرکت تحقیقاتی، مراکز

 به مجهز بستری در و انکوباتورها و فناوری و علم پارکهای

 آزمون، و تست مراکز تخصصی، هایآزمایشگاه و تجهیزات

 فکری مالکیت حقوق حفظ گذاری،سرمایه و مالی منابع وجود

 طریق از و شده خلق( اطالعاتی هایبانک) شفافیت با توام

 عرضه) نوآوری برداربهره و خالق میان واسط نقش که بروکرها

 آنجا از. گیردمی قرار بردارانبهره اختیار در دارند، را( تقاضا و

 سوی از شده عرضه دانشی محصوالت از استفاده و خرید که

 ریسک آن کارکرد از اطمینان عدم علت به نوآوری خالقان

 هایشرکت وجود کند،می منتقل بردارانبهره به را باالیی

 حمایتی هایصندوق و هابانک ،(بیمه) ریسک دهندهپوشش

 ملی سازمان همچنین و بازار تامین و کارکرد ضمانت برای

 ناناطمی جهت محصول تخصصی و فنی ارزیابی برای استاندارد

 .است ضروری آن کارکرد از

  ه سه گرواشکاالت زیست بوم نوآوری صنعت خودرو در ایران در

بروکراسی و های مفقوده، ناهماهنگی نهادی و وجود حلقه

ندی بپیچیدگی باالی برخی از فرآیندهای اجرایی قابل طبقه

 است.

 آغاز توزیع و تزریق واکسن ویروس کرونا در اروپا انتشار خبر  با

و آمریکا، قیمت مواد و محصوالت معدنی در بازار جهانی افزایش 

یافت اما ارزش طال به علت توقف تضعیف نرخ دالر در بازارهای 

میان چین و استرالیا و  افزایش تنششد.  جهانی تثبیت

ممنوعیت خرید مواد معدنی از استرالیا توسط دولت چین توام 

کاهش تولید شرکت واله برزیل منجربه افزایش قیمت سنگ با 

آهن و به تبع آن، قیمت فوالد شد. کاهش موجودی انبار 

میلگرد، شمش و ورق فوالدی چین بواسطه رونق تولید و 

های عمرانی در این کشور از دیگر دالیل افزایش توسعه پروژه

 قیمت فوالد در این کشور بوده است. 

 های مربوط به معامالت مواد و محصوالت صنعتی بر اساس داده

 69، بالغ بر 9311ماه  آذرو معدنی در بورس کاالی ایران در 

درصد فوالد عرضه شده در بورس کاالی ایران معامله شده است 
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درصدی قیمت  0.9رشد ارزش هر تن فوالد معامله شده با  و

همراه بوده بخاطر افزایش قیمت جهانی، نسبت به ماه قبل 

نسبت  9311ماه  آذراست. رشد قیمت فروش هر تن مس در 

در حالیکه، ارزش هر تن درصد بوده است.  0.3به ماه گذشته 

آذر ماه آلومینیوم و روی معامله شده در بورس کاالی ایران در 

  درصدی قیمت همراه بوده است.  2.5و  7.5به ترتیب با کاهش 

   قلم کاالی صنعتی منتخب  53تحلیل روند تغییرات قیمت

 روند نسبتا کاهندهحاکی از  9311 آبان و آذرهای طی ماه

ها به استثنای الستیک و روغن موتور زیرگروههمه در قیمت 

ترین دوره یکی از اصلیکاهش نرخ ارز نیمایی در این است. 

محصوالت منتخب است.  دالیل کاهش نسبی قیمت

های سواری )پژویی و الستیکهای عرضه و توزیع محدودیت

های در سطح خرده فروشی در راستای اجرای سیاست پرایدی(

بت ثتنظیم بازاری دولت و امکان عرضه و توزیع صرفا از طریق 

درصدی قیمت  90 و همچنین، رشد در سامانه جامع تجارت

موتور( در بورس کاالی ایران در لوبکات )ماده اولیه تولید روغن

دالیل اصلی افزایش قیمت جاری نسبت به آبان ماه آذر ماه سال

 اندالستیک و روغن موتور در این ماه بوده

بر صنعت خودرو توام با هزینه باالی تحقیق و توسعه ماهیت سرمایه

ورانه در آن و همچنین پیوندهای و سرعت باالی تحوالت فنا

گسترده این صنعت با صنایع باالدستی و بخش خدمات، موجب 

شده است تا تحقیق و توسعه و نوآوری در این صنعت از اهمیت 

باالیی برخوردار باشد؛ به ویژه در شرایط تحریمی کشور که تامین 

 های با فناوری متوسط به باال برایداخل قطعات منفصله و مجموعه

وم بگیری زیستاستمرار حیات این صنعت حائز اهمیت است. شکل

از  تواندنوآوری خودرو ضمن تامین نیازهای فناورانه این صنعت می

طریق نوآوری باز به سایر صنایع سرریز نموده و به توسعه قابلیتهای 

رو در راستای بهبود فناوارنه بخش صنعت کمک نماید؛ از این

 شود:ودرو موارد زیر پیشنهاد میفعلی صنعت خ بومزیست

 بوم نوآوریهای مفقوده زیستتکمیل و توسعه حلقه -9
 ها و اندازی مراکز تست و آزمون قطعات، مجموعهتجهیز و راه

خودروهای کامل توسط سازمان ملی استاندارد با همکاری 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاونت علمی و 

 فناوری رئیس جمهور

 روز رسانی استانداردهای محصول و تدوین استانداردهای ملی به

های فنی جهت ارزیابی های ایمنی و ارائه تاییدیهبرای تست

تخصصی و فنی محصوالت نوآورانه از سوی سازمان ملی 

 استاندارد 

 سازی ثبت اختراعات صنعتی و اجرای طرح حمایت از جریان

دن و تجارت در سازی پتنت توسط وزارت صنعت، معتجاری

های نوآورانه و تبدیل راستای حفظ حقوق مالکیت فکری ایده

 ها به ارزش اقتصادیآن

 سازی های جمعی برای جریاناستفاده از ظرفیت رسانه

کنندگان نوآوری و اجزای بروزرسانی و ثبت اطالعات خلق

ازی سزنجیره تولید خودرو در سامانه توانیران به منظور شفاف

 برداران بهرهنیاز 

 های بیمه به ارائه خدمات مرتبط با پوشش ریسک الزام شرکت

گذاری و تولید در حوزه نوآوری و طراحی ابزارهایی برای سرمایه

کاهش ریسک نوآوری توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و 

  جمهور معاونت علمی و فناوری رئیس

  استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش نهادهای

 و خودروسازان دقیق نیاز شناسایی در راستای  بروکری

 الزم توان دارای بنیاندانش هایشرکت یافتن سازان،قطعه

 گرانبازی این اتصال و صنعت این فناورانه نیازهای تامین برای

 یکدیگر به

  های تخصصی پژوهش و فناوری خودرو با ایجاد صندوق

تامین  سازان برایمحوریت خودروسازان و کنسرسیوم قطعه

 های تحقیق و توسعههای ساخت داخل و فعالیتمالی پروژه

 گذاری جهت کاهش های سرمایهایجاد کنسرسیومی از صندوق

 گذاریریسک سرمایه

بوم نوآوری سازی بازیگران  عال در زیستهماهنگ -2
 خودرو 

 کننده و مورد ایجاد یا انتخاب یک نهاد فرابخشی هماهنگ

بوم برای حل معضالت فرآیندی و پذیرش بازیگران زیست

 بومتسریع انتقال جریان دانشی و ارزشی در این زیست

 وم بگران در زیستایجاد پنجره واحد میان بازیگران و تسهیل

-توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رصد فرآیند داخلی

 تبدیل ایده به محصولسازی صنعت خودرو و 

ها و ارا ه توانمندیا زایش مشارکت بازیگران در  -9

 توسعه منابع پشتیبان
 ازی سودن داخلینمپذیر های مشترک برای توجیهتعریف پروژه

 اب (مانند پلتفرم مشترک)گذاری های سرمایهکاهش هزینهو 

 های خودروساز داخلیکلیه شرکتاستفاده از ظرفیت 

 گذاری مانند استفاده از ظرفیت نهادهای دارای اهلیت سرمایه
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های ها و... در پروژهها و موسسات مالی و اعتباری، صندوقبانک

 گذاریسرمایه
 در مدتکوتاه هدف  نوانبه سازیداخلی توسعه -4

 تمشک  به توجه با خودرو صنعت نوآوری اکوسیستم

 صنعت  علی
 میان تعامل در صنعت اصلی مسئله 92 حداکثر انتخاب 

 هایپروژه عنوانبه هاآن تعریف و سازانقطعه و خودروسازان

 زیر: اقدامات انجام سپس و خودرو صنعت ملی

o دانشگاهی زبان به مسئله شکست و شناسیمسئله (RFP)؛  

o الزم بنیان برخوردار از تواندانش هایشرکت شناسایی 

 ؛(باز نوآوری مدل) بصورت بالفعل مسئله حل برای

o برای سازانقطعه به بنیاندانش هایشرکت رسانیبهم 

 یا و (شرکت آن در تولید توان نبود صورت در) انبوه تولید

 تیراژ وجود صورت در) خودروساز هایشرکت به اتصال

  ؛(تولید

o فناوری و علمی معاونت جمله از دولت هایحمایت تمرکز 

 هاپروژه این به شکوفایی و نوآوری صندوق جمهور و رئیس

 نتیجه. حصول و تولید تسهیل برای الزم اقدامات انجام و
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 :9پیوست 
 بر تن و دالر بر اونس()دالر  2121 دسامبرهفته سوم تا  اکتبرروند تغییرات  یمت مواد و محصوالت معدنی از ابتدای ماه  -

 دوره زمانی   اکتبر نوامبر دسامبر

 

 

 محصول
W3 W2 W1 

متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

84142 88948 88948 
948 

82247 49844 49249 44849 
949 

 مقدار 41949 49844 49244 44749
 9فوالد

 تغییر% 442 944 249 2 149 449 148 944 842 9 444

887144 887244 848844 
248 

898947 892841 499844 489942 
949 

 مقدار 4787 482848 488949 489942
 9مس

 تغییر% -148 249 242 -942 142 949 248 944 449 9 949

2149 219142 214447 
948 

998847 998449 999844 988447 
148 

 مقدار 988748 987949 984447 982149
 9آلومینیوم

 تغییر% 144 442 -142 -944 947 948 9 144 248 -148 149

284947 289847 284844 
247 

288149 289841 249449 278248 
247 

 مقدار 297444 242848 277149 279844
 9روی

 تغییر% -9 949 7 -147 944 247 949 2 -149 948 149

98774 9484747 9414749 
949 

9499142 9788949 9789847 9799948 
247 

 مقدار 9474842 9799849 9781447 9749448
 9نیکل

 تغییر% 148 749 942 -148 -244 944 142 2 -148 444 448

97249 94948 99948 
244 

92944 92941 99949 99444 
142- 

 مقدار 92149 99942 99948 99944
 0آهن سنگ

 تغییر% -142 -149 147 -142 -444 449 944 242 842 449 849

987842 984447 989844 
948- 

9898 988441 988142 999949 
142- 

 مقدار 989944 999149 991847 988941
 9طال

 تغییر% 149 144 -142 -9 942 -944 -142 -949 1 944 144

  Source: 1- www. Tgju.org 

              2-www.market.bosinessissinsider.com 
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 : 2پیوست 
 91/19/9999تا  19/18/9999مقدار  رضه و حجم معام ت مواد و محصوالت معدنی در بورس کاالی ایران از  -

 محصوالت  والدی

 تولید کننده

 آذر آبان
نرخ رشد ارزش هر 

 تن
 مقدار  رضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار  رضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 449- 91412941 284898994 2814 7842 99972847 998798422 9194 8924 آذر فوالد امین

 141 9881444 4972889842 44714 71114 98898487 2417849271 24411 91111 آهن و فوالد ارفع

 141 9888941 974442411 9411 7411 98881 24442711 271 2111 تولید فوالد تارا شمش یزد

 944- 91918849 4481918924 49942 77221 99988948 914194991 8944 44111 تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 2449- 91899244 8121892929 84198 992494 94498948 7499498174 98484 949999 ذوب آهن اصفهان

 749- 91484742 9448944484 99772 24411 99941248 924919891 2841 98821 صبا فوالد زاگرس

 844- 91499941 2298999781 22144 28182 999942 489987488 4224 97982 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

 942- 91824449 872444814 8198 97898 99181747 9198449418 9982 94911 فوالد آذربایجان

 244- 9929949 99798114111 994111 991111 91999749 99979891171 998271 221111 خوزستانفوالد 

 947- 9449449 4494994711 48871 81111 98144418 2749289111 24211 97111 فوالد سیرجان ایرانیان

 - 91789942 297984498 2222 97791 1 1 1 8424 فوالد عتیق آذر سهند

 249- 9499849 9972118984 49182 71141 98442498 9921128111 99711 27711 کیشفوالد کاوه جنوب 

 9849 94789444 72722447981 941411 944911 92447148 99989828271 278111 278111 فوالد مبارکه اصفهان

 241- 91489142 999884418 9881 9991 91914942 29989144 221 2981 گروه صنایع فوالد صبح پارسیان

 248- 9479849 9981894711 94711 98711 98988494 9992897271 99471 94711 مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

 444- 91291848 4878814912 48214 81188 918449 2947974898 29981 78191 مجتمع فوالد خراسان

 444- 91444748 789919414 7488 22881 99411247 988189828 9742 27842 مجتمع فوالد ظفر بناب

 844- 91771948 894984948 8744 27194 999942 81229248 814 94911 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

 - 91488749 797784984 7194 99894 - 1 1 92911 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

 448- 91718947 444998478 4444 24411 992899 99849118 984 99942 پرشین فوالد آریا

 948- 9899841 98998111 9111 4111 911848 911848111 9111 9111 صنعت تجارت پردیس آذربایجان

 - - 1 1 7998 - 1 1 9982 فوالد ارگ تبریز

 449- 91874941 998927911 9911 9471 99997849 999949981 9944 2871 فوالد امیر کبیر خزر

 - - 1 1 4411 99942942 929984888 9944 8811 فوالد کاوه اروند

 744- 9949449 8118872111 81711 81111 91719847 7419499711 79711 81111 فوالد هرمزگان جنوب

 444- 91447844 441799794 4114 98294 99998449 97289194 894 99994 قائم پروفیل رازی

 449- 91791749 998741799 9499 24492 99229749 474248442 4148 97982 گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 - 91491241 4994181 41 221 - 1 1 1 گسترش فوالد فجر آذربایجان

 - 9482942 984919811 9811 7911 - 1 1 9811 مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان



 
9999 آذر -9پایش تحوالت تولید شماره    

 444- 91484848 447299991 4224 91272 99212848 997774881 9291 8184 مجتمع فوالد صنعت بناب

 - 9872947 98729711 9111 2811 - 1 1 1 آلیاژ شمش یزد

 - 9487441 71947921 721 9441 - 1 1 1 پاسارگاد فوالد نوید

 949- 9841848 299889911 2411 4411 911848 41914811 411 9811 پردیس صنعت زنده رود

 949- 9489447 999989948 9292 9992 98881 99774111 211 9111 تولیدی صنعتی اصفهان در

 142- 9841949 911928784 9194 2294 98881 99918111 411 9111 صنایع صدرا ذوب

 - 98884441 88882111 711 9911 - 1 1 8811 صنایع فوالد شهریار تبریز

 - - 1 1 1 98994847 297924281 9241 9841 فوالد غرب آسیا

 148- 91129849 729744911 7211 8711 91917248 212917411 2111 9811 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق

 144- 91144241 9848872894 98242 914981 919229 9819244811 98491 79494 جهان فوالد سیرجان

 941- 9899449 997848411 2111 4711 91199147 911991711 9111 4111 ذوب و نورد زرفام

 441- 9784441 4199849111 49111 87111 99897474 9797981711 97211 91111 چادرملوشرکت معدنی وصنعتی 

 448- 99941941 94844981 991 9188 994911 7949411 44 948 صنایع تولیدی نورد گرم فلز

 - - 1 1 8994 - 1 1 8492 صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

 748- 9497444 941299991 9491 22491 99828499 799148411 7411 94411 غلتک سازان سپاهان

 - - 1 1 1 - 1 1 99948 فوالد البرز ایرانیان

 - 91797747 499914181 4411 99211 - 1 1 8811 فوالد روهینا جنوب

 741- 9791949 2282944911 29911 84111 91199949 9818114211 98171 79911 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

 948- 9798941 2999942 22 8892 99847 2994991 22 8891 فوالد آتیه خاورمیانهمجتمع 

 941- 9449841 999294111 2111 4711 99494499 929498411 9911 7911 فوالدسازان کیوان یزد

 - - 1 1 9711 - 1 1 711 ایده آل شمش کویر

 - 9989841 299982992 2994 29794 - 1 1 94721 صنایع فوالد هیربد زرندیه

 742- 91817941 289199982 2718 8724 999942 921949882 9174 8198 صنایع نورد فوالد گلستان

 2248 29979844 848984971 9711 9711 989997 72984711 911 911 فوالد امیرکبیر کاشان

 - 91494847 84148898 892 2421 - 1 1 894 فوالد خرمدشت تاکستان

 149 9899747 294944711 9111 4711 98229442 928491811 9911 2811 فوالد کویر دامغان

 - 9829444 98294411 9111 7111 - 1 1 2111 گروه صنعتی پارس بوتیل یزد

 - - 1 1 2211 - 1 1 2124 ذوب آهن آریان بوئین زهرا

 - - 1 1 1 998874 8888494 44 4971 مجتمع فوالد آریا ذوب

 9249- 98299849 291988971 9971 2211 21819949 947418911 811 911 اندودکاوهمجتمع فوالدی روی 

 844- 99247847 84248891 848 848 929999 47417984 984 498 صنایع فوالد کوهپایه

 - - 1 1 1 - 1 1 211 صنایع هفت الماس

 - 9942944 49411811 811 811 - 1 1 1 ذوب آهن آسیا

 - 9829441 98294111 9111 2911 - 1 1 1 شرکت ذوب بریس

 - 29194242 291942211 9111 9111 - 1 1 1 فوالد تاراز چهارمحال



 
9999 آذر -9پایش تحوالت تولید شماره    

 - 91484249 29991774 284 991 - 1 1 1 فوالد جاوید بناب

 - 9449841 48918711 711 711 - 1 1 1 فوالد سپهر سبالن

 - 91722449 949299114 9942 9798 - 1 1 1 فوالد شاهرود

 - 9184141 99971921 9192 9192 - 1 1 1 کیهان نورد مهام ایرانیان

 - 9877247 88842111 811 9811 - 1 1 1 مجتمع فوالد آذرآبادگان ارس

 - 9848449 947824911 9811 9811 - 1 1 1 مجتمع فوالد سامان یزد

 - 9899947 294811711 9111 9111 - 1 1 1 مجتمع فوالد شمش نگین مشهد

 - 94794747 789442111 4111 4111 - 1 1 1 مجتمع فوالد گیالن

 - - 1 1 9911 - 1 1 1 نورد و تولید قطعات فوالدی

 - 91194949 97429878 974 974 - 1 1 1 نیک صدرای توس

 249 99744948 999791448991 9998999 9879894 99929249 88749978184 499491 9491898 جمع کل

 آلومینیوم

 تولید کننده

 آذر آبان
نرخ رشد ارزش هر 

 تن
 مقدار  رضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار  رضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 -144 72788242 979772771 9827 2411 728849 291884471 771 9111 آلومینای ایران

 - 79894848 9999281111 2911 8211 - 1 1 9811 آلومینیوم المهدی

 -844 72818948 4428412941 8411 94911 78444148 9748989271 2821 91941 آلومینیوم ایران)ایرالکو(

 -949 724449 9279978811 2411 99911 79141949 84274941 941 8111 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

 - - 1 1 711 - 1 1 1 آریا کابل  دک

 - - 1 1 291 - 1 1 891 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

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

 -844 72799844 8898992491 94927 98491 74489248 9999914141 9491 22991 جمع کل

 مس

 تولیدکننده

 آذر آبان
نرخ رشد ارزش هر 

 تن
 مقدار  رضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار  رضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 - - 1 1 241 - 1 1 1 آریا کابل  دک

 - - 1 1 971 - 1 1 911 بابک مس ایرانیان

 - - 1 1 491 - 1 1 421 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

 - - 1 1 921 - 1 1 81 راشا مهر نیکان

 - - 1 1 921 - 1 1 411 شرکت صنایع مس شهید باهنر

 144 9248948 29944988911 98741 87111 9241879 4989499241 4981 41111 شرکت ملی صنایع مس ایران

 744 9941481 947771291 87 2997 9898748 991992841 41 2487 کاشانصنایع تولیدی دنیای مس 

 - - 1 1 411 - 1 1 411 صنایع مس کاوه

 - - 1 1 291 - 1 1 241  رآوری مس درخشان تخت گنبد

 - - 1 1 981 - 1 1 781 گروه صنایع کابلسازی ا ق البرز



 
9999 آذر -9پایش تحوالت تولید شماره    

.ماخذ: بورس کاالی ایران  

  

 449 9978899 997889921 911 2921 9842414 984241981 911 9211 گیل راد شمال

 - - 1 1 941 - 1 1 941  م مس شکوه صنایع

 -144 9274994 29487898271 98897 82847 9279794 4484192481 7941 48477 جمع کل

 روی

 تولیدکننده

 آذر آبان
نرخ رشد ارزش هر 

 تن
 مقدار  رضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار  رضه

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 - - 1 1 811 441499 44149911 911 811 توسعه صنایع روی خاورمیانه

 - - 1 1 941 - 1 1 981 تولیدی روی بندر باس

 - - 1 1 9441 441499 998948911 911 881 ذوب روی با ق

 - - 1 1 2111 - 1 1 711 مواد معدنی ایران رآوری 

 - - 1 1 9411 - 1 1 411 کالسیمین

 - 484821 24992811 41 711 - 1 1 211 ملی سرب و روی ایران

 - -       - 1 1 411 ترکیب پردازان زنجان

 - - 1 1 411 492989 92448441 21 911 صنایع خالص سازان روی زنجان

 - - 1 1 941 - 1 1 941  شممجتمع ذوب و احیا روی 

 - - 1 1 971 - 1 1 911 روی پرور زنجان

 - - 1 1 881 441499 917488741 941 821 سپنتا روی

 - - 1 1 921 - 1 1 1 ذوب روی تال

 - - 1 1 811 441499 44149911 911 411 گسترش صنایع روی ایرانیان

 242 484821 994944111 211 911 441499 44149911 911 711 پارس اکسید شکوهیه پرنو

 - - 1 1 211 441499 72899281 81 941 صانع روی زنجان

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

 - - 1 1 911 - 1 1 1 تعاونی تولیدی روی میعاد ثامن زنجان

 - - 1 1 211 - 1 1 1 ذوب روی سدید زنجان

 - - 1 1 41 - 1 1 1 سازند روی زنجان

 - - 1 1 921 - 1 1 1 کاوشگران روی زنجان

 - - 1 1 81 - 1 1 1 صنایع شیمیایی زنجان بهپو

 - - 1 1 941 - 1 1 1 سهند روی زنجان

 - - 1 1 241 - 1 1 1 شرکت زرین روی

 249 484821 949974811 241 91971 47989849 748441911 841 8821 جمع کل



 
9999 آذر -9پایش تحوالت تولید شماره    

:9پیوست   

 / درصد()ریال 91/19/9999تا  19/18/9999منتخب از روند تغییرات  یمت کاالهای صنعتی  -

متوسط  آذر متوسط رشد آبان واحد شرح

 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 رشد

ان
غذ
کا
ع 
وا

 

 گرمی اندونزی 81کاغذ چا 
 2440423 2478452 2455424 2430824 بند

0.5- 
2404477 2453024 2438345 2436434 

 5.5 -5.4 5.5 -0.4 -4.8 0.4 -0.7 0.4 تغییر% 0.0

برگی( با 711)بسته A4کاغذ 

 ارز نیمایی

 235327 238254 234437 242437 بسته
0.5 

234282 286844 286644 284238 

 5.4 5.5 -5.4 0.2 0.5 0.5 0.2 0.3 تغییر% 0.0

 یک برگ 41 مشق د ترچه

 چا  رنگ

 44583 44550 44427 44457 جلد
0.7 

44542 44462 44424 44323 

 5.0 -5.4 -4.4 0.4- -0.4 4.2 0.2 0.4 تغییر% -0.8

 وارداتی روزنامه کاغذ
 427327 427580 425287 427474 کیلوگرم

0.4 
424558 428644 426835 424053 

 5.2 -4.4 5.8 0.5 0.4 0.2 -0.4 -0.4 تغییر% 0.0

ان
یم
س

 

 9-927 تیپ خاکستری سیمان

  له

 4250454 8040440 4245823 4272025 تن
0.4- 

8030375 3534220 3563334 3588008 

 5.8 -5.3 5.2 2.2 -4.8 4.5 0.4 0.0 تغییر% 0.4

  له 2تیپ خاکستری سیمان
 4248227 4280434 4247024 4322448 تن

0.4 
4224453 3553334 4338503 3544453 

 5.0 -5.2 5.6 4.4 -0.7 0.5 0.3 -0.7 تغییر% 0.4

 پاکتی 2تیپ خاکستری سیمان
 444444 448842 402757 403475 پاکت

0.5 
443745 445544 445666 445048 

 -5.4 5.3 5.4 8.5 -4 4.3 0.4 4.0 تغییر% 0.8

 9-927 تیپ خاکستری سیمان

 پاکتی

 408255 402238 404234 400404 پاکت
0.5 

440757 443840 442554 443432 

 5.3- 5.4 4.0 8.5 -0.4 4.5 0.2 4.0 تغییر% 0.2

 گرمی کیلو 71سفید سیمان
 822253 822704 822044 828275 پاکت

0.5 
244750 243680 243026 246423 

 5.6 -4.2 4.3 2.4 -4.4 4.2 0.4 4.2 تغییر% 0.2

 گرمی کیلو 41 کیسه سفید گچ
 483752 483234 482458 484547 پاکت

4.3 
482304 423445 424822 424843 

 5.5 -5.3 4.2 0.3 0.4 4.3 4.5 4.3 تغییر% 0.5

ت
آال
ن 
آه

 

 آهن ذوب94نمره تیرآهن

 اصفهان

 424402 428702 422834 427072 کیلوگرم
0.2- 

487272 448406 435024 433484 

 4.5 4.3 -6.2 -8.4 -4 -0.5 -4.4 -4 تغییر% -0.2

 آهن ذوب98نمره تیرآهن

 اصفهان

 488270 485372 420784 424254 کیلوگرم
4.4- 

442478 443003 440084 444352 

 4.8 4.6 -2.8 -4.3 -4.3 -8.2 -4.8 -4.7 تغییر% -0.5

 آهن ذوب94نمره تیرآهن

 C19:C20+اصفهان

 455328 478345 474502 473544 کیلوگرم
4.7- 

427842 434244 433445 424343 

 4.4 4.2 -6.4 -7.4 -2.2 -4.4 -0.7 -4.2 تغییر% -0.2

 ذوب سنگین 28 نمره تیرآهن

 آهن

 442754 444450 447027 444435 کیلوگرم
0.2 

447448 443536 443540 442034 

 5.4 5.5 -4.2 0.4 -4.4 0.5 4.0 0.2 تغییر% -0.8

 -0.2 444834 445844 444054 448823 -4.4 442442 488542 485278 485283 کیلوگرم 92 نمره آجدار میلگرد



 
9999 آذر -9پایش تحوالت تولید شماره    

متوسط  آذر متوسط رشد آبان واحد شرح

 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 رشد
 5.8 4.3 -2.8 -2.2 -8.8 -4.2 -0.8 -4.2 تغییر%

 94 نمره آجدار میلگرد
 447382 484808 484575 488723 کیلوگرم

4.4- 
440040 440545 448364 443042 

 5.0 3.2 -2.4 -5.2 -8.2 -4 -0.3 -4.4 تغییر% -0.4

 مبارکه متر میلی 9 سیاه ور 
 405544 405744 407844 407242 کیلوگرم

0.4- 
404044 430404 430450 434348 

 4.2 5.5 -4.3 -4.4 0.0 -0.8 0.0 -0.2 تغییر% -0.5

 9*947سیم
 4233232 4387477 4824433 4834348 ک ف

4.2 
8020485 3444443 3453468 3446484 

 5.2 -5.6 4.5 8.2 5.2 43.7 0.2 0.3 تغییر% 0.8

 9*247سیم
 2875484 8245804 4452387 4454428 ک ف

42.7 
2742243 2444634 2646480 2686233 

 5.4 -4.4 4.3 5.3 44.5 48.8 0.4 -0.4 تغییر% 0.5

ک
تی
الس

 

 بارز پرایدی الستیک
 2482422 2432582 2423224 2444287 حلقه

0.4 
2820834 2280354 2088423 2605533 

 4.3 4.3 3.3 2.2 -4.4 4.0 0.5 2.7 تغییر% 4.8

 بارز  پژویی الستیک
 2742374 2454047 2442223 2402234 حلقه

0.4- 
2484474 2488248 2804434 0583486 

 2.6 4.2 4.4 4.4 -4.4 0.7 0.2 4.4 تغییر% 4.2

 و کامیونی جینیو الستیک

 اتوبوسی

 42354443 42484424 48744243 48422728 حلقه
4.5 

42350348 42338530 40555555 42324424 

 -5.4 5.4 5.2 0.0 8.0 4.4 -0.4 -0.8 تغییر% 0.4

 اتوبوسی بارز الستیک

7/22*81*997 

 88404452 88404474 84324555 88070255 حلقه
0 

88580808 33644028 33044238 33623834 

 5.2 -5.3 5.3 4.8 0.0 0.3 -0.4 4.0 تغییر% 0.4

 پیروزی92*1124 الستیک

 (پارس)کامیونی

 82243484 85402258 85048223 82273378 حلقه
0 

85880440 30334543 30323434 30340883 

 -5.4 -5.4 5.4 4.0 -0.2 0.8 0.4 4.4 تغییر% 0.0

 نود ال/ سمندی بارز الستیک

987/87/97 

 2225457 5040724 2278545 2244444 حلقه
0.4 

5072452 0543826 0435384 0306304 

 2.2 4.4 5.4 4.5 -4.5 4.4 0.2 4.0 تغییر% 4.2

ور
وت
ن م
وغ
ر

 

 موتور روغن

 چهار01w50sjایرانول00111
 لیتری

 325535 434533 482827 487270 گالن 
2.4 

333250 345404 343283 344848 

 -5.4 5.3 4.0 5.4 3.4 5.4 0.2 4.3 تغییر% 0.2

 بهران موتور روغن

 لیتری چهار21w50sjپیشتاز

 335420 345584 434340 434434 گالن 
2.4 

288522 363643 382548 345404 

 -4.2 4.0 3.3 5.5 4.4 2.3 0.3 4.2 تغییر% 4.8

 پایا پارس موتور روغن

21w50sjلزی لیتری چهار  

 373284 342554 424032 420882  گالن
8.4 

244544 304446 366846 365380 

 -5.6 4.5 3.4 7.3 7.7 8.0 0.4 4.7 تغییر% 4.4

 اسپیدی پاور موتور روغن

21w50sjلزی لیتری چهار  

 344272 344244 437325 443222 گالن 
2.4 

242282 306203 368485 308264 

 -4 4.4 2.0 2.4 3.4 8.4 4.0 4.3 تغییر% 4.7

ی
شت
دا
به
م 
واز
ل

 

 برگ211 کاغذی دستمال

 چشمک معمولی

 70570 70442 70442 70027 بسته
0.8 

70487 65824 65354 65606 

 -5.2 5.4 4.4 -0.4 0.5 0.4 0.4 -0.7 تغییر% 0.8

 برگ911 کاغذی دستمال

 چشمک معمولی

 28054 24223 24443 24472 بسته
0.8 

24845 33043 33234 33444 

 -5.4 -5.4 4.2 -0.3 4.4 0.4 -0.5 0.8 تغییر% 0.8



 
9999 آذر -9پایش تحوالت تولید شماره    

متوسط  آذر متوسط رشد آبان واحد شرح

 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 رشد

 گرمی991 گلنار صابون
 87425 87027 85342 85228  دد

0.4 
87424 30382 30453 30833 

 5.0 -5.8 -5.2 0.0 0.4 0.7 -0.4 4.2 تغییر% 0.4-

 9871 پریل ظر شویی مایع

 گرمی

 255443 257338 252300 258252 بسته
0.4 

255374 206660 202308 200236 

 5.4 -5.2 5.4 0.4 -0.2 0.5 0.4 0.2 تغییر% 0.0

 لیتری 9 پریل ظر شویی مایع

 لیمو 911

 488474 488773 488044 488074 بسته
0 

488525 433024 433545 433324 

 5.4 -5.2 5.5 0.8 -0.2 0.5 0.0 4.0 تغییر% 0.4-

 S طرحAVE دستشویی مایع

 گرمی711و

 442243 442054 443832 444275 بسته
0.5 

480424 434523 435335 435046 

 5.4 -5.0 5.6 0.4 0.8 0.5 0.4 4.4 تغییر% 0.4

 ماشینی پرسیل  پودر

 گرمی711- 941لوندر

 33727 33582 33708 33244 بسته
0.4 

33542 88405 88200 88634 

 5.4 -5.3 5.3 -0.4 0.4 -0.4 0.4 4.4 تغییر% 0.0

 941لوندر دستی پرسیل  پودر

 گرمی711-

 72420 72754 72738 72534 بسته
0.4 

72444 62604 62620 62664 

 5.5 5.5 -5.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 تغییر% 0.0

ل
ی
نگ
خا
م 
واز

 

ایکس   LEDاینچ 77  تلویزیون

 XTU (9) 827ویژن مدل 

 22475052 22348577 23258233 22354454 دستگاه
0 

400522244 455204445 455853535 455845448 

 5.5 5.2 -5.4 0.3 -0.4 0.2 -0.2 8.3 تغییر% 0.4

ایکس   LEDاینچ 49  تلویزیون

 XK (9) 871ویژن مدل 

 50454228 50445742 50704528 50228434 دستگاه
0.4- 

54057478 04583426 05683643 04564384 

 5.4 -5.8 5.4 0.7 0.4 0.4 -0.4 8.2 تغییر% 0.0

 مدل الکترواستیل یخچال
ESR24 

 43424074 43242473 43283507 43742222 دستگاه
0.4- 

42454244 48603064 48843440 48634224 

 -5.4 5.4 -4.2 4.0 -0.8 0.0 -0.4 2.7 تغییر% -0.2

 الکترواستیل  ریزر یخچال

 ESR24مدل

 455445244 455442748 457457832 452342742 دستگاه
0.4 

457434424 400344436 400468553 400445683 

 5.5 5.3 -5.6 0.7 0.0 0.4- 0.2 4.2 تغییر% -0.4

 کیلویی8 آبسال لباسشویی

 سفید

 44772242 44404044 44473734 44825023 دستگاه
0.8- 

44220443 44844506 44644462 44444484 

 5.4 -5.2 -5.4 0.2 0.0 -0.4 -0.2 4.4 تغییر% 0.4-

اسنوا  کیلو ی 4 لباسشویی

 S – 24- SWD(9)مدل 

 74424425 77452327 74003402 74244272 دستگاه
0.4- 

74402425 64532446 66342084 64456440 

 5.4 -5.4 5.5 -0.4 0.7 -0.2 -0.4 0.4 تغییر% 0.0

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

 


