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آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات صنعتی   ❖

 مهر آخر و معدنی در جهان منتهی به هفته  

 
زیان و  جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع  بخشبا  بر  وارده  های  های 

در   اقتصادی،  شرکت   2020اکتبر    12مختلف  های  اتحادیه 

فروشی روسیه میزان خسارات وارده ناشی از این اپیدمی در  خرده

  6.08فروشی این کشور )به استثنای غذایی( را معادل  بخش خرده

اع  بیانیه  اعالم کرد. در  اتحادیه، خسارات تریلیون روبل  این  المی 

زنجیره از ماهانه  اجباری  تعطیلی  بواسطه  غیرغذایی  بزرگ  های 

میلیون   454میلیارد روبل ) 35، حدود 2020اواخر مارس تا ژوئن 

تولیدات  به  مربوط  بیشترین کاهش فروش  برآورد شده که  دالر( 

بخش است.  بوده  سبک  لوازم صنایع  الکترونیکی،  تجارت  های 

ها و  کاهش  یپرمارکتخانگی  با  نیز  ساختمانی  بزرگ    80های 

. با توجه به سهم غالب محصوالت  1اند درصدی فروش مواجه بوده

غذایی و کشاورزی در سبد صادراتی ایران به روسیه و تاثیرپذیری  

رسد این موضوع به نظر می  19-گیری کووئدپایین این بخش از همه

ران به آن کشور را اخالل چندانی در صادرات محصوالت غذایی ای

ایجاد نکرده است، کما آنکه طبق آمارهای ماهانه صادرات کشور، 

 بخش کشاورزی و غذایی همواره با رشد همراه بوده است.  

تقابل اتحادیه اروپا در وضع عوارض بر واردات آمریکا و خیز شرکت 

مهم از  اروپا،  مخابرات  بازارهای  تصاحب  برای  چین  ترین  هواوی 

ماه گ  بروز مناقشه میان  وقایع  پی  بود. در  اروپا  اتحادیه  ذشته در 

به شرکت جهانی  تجارت  سازمان  مجوز  و  بوئینگ  و  ایرباس  های 

بر   عوارض  وضع  برای  ساالنه    7.5آمریکا  واردات  از  دالر  میلیارد 

درصد عوارض بر محصوالت اروپایی و    25اتحادیه اروپا، واشنگتن  

ایرباس ساخت اروپا وضع    درصد عوارض هم بر اکثر هواپیماهای  10

فوریه   اواسط  در  واردات 2020کرد.  بر  عوارض  آمریکا  دولت   ،

درصد افزایش داد. در پی این    15هواپیما از مبدا اتحادیه اروپا را به  

اقدام، اتحادیه اروپا از سازمان تجارت جهانی مجوز اعمال عوارض  

تعرفه   4بر   مقابل  در  را  آمریکا  محصوالت  از  دالر    میلیارد 

 
1https://tass.com/economy/1211375  
2https://uk.reuters.com/article/uk-wto-aircraft/eu-wins-tariff-

clearance-on-4-billion-of-u-s-imports-in-boeing-case-
idUKKBN26Y0Y7 
3 https://www.rt.com/business/503177-huawei-europe-5g-

networks/ 
4 Financial Stability Board (FSB) 
5 https://www.reuters.com/article/idUSKBN26X2OU 

لغو  عدم  است که در صورت  دریافت کرده  بوئینگ  هواپیماسازی 

 . 2عوارض بر کاالهای اروپایی، اجرا خواهد شد 

از  جنگ شدید تجاری و سیاسی میان ایاالت متحده آمریکا و چین  

و    های تحریمیشرکتو قرارگیری شرکت هواوی در لیست  یکسو  

هواوی    رکت های فناوری آمریکایی به عرضه تراشه به شمنع شرکت

حذف   راستای  در  تا  داشت  آن  بر  را  شرکت  این  دیگر،  سوی  از 

پنجم   نسل  پرسرعت  اینترنت  بخش  بر  آمریکا  و    (G5)انحصار 

ای که در این حوزه انجام داده بود، به  های گستردهگذاریسرمایه

      . 3توسعه بازار کشورهای اروپایی اقدام کند 

مالی موافقت   ثبات  از    G-20گروه    4هیات  های  بانک )متشکل 

اندازی ارزهای دیجیتال با راه  (G-20مرکزی و ناظران مالی گروه  

ارزان  و  تسریع  کارآمدسازی،  راستای  پرداخت در  بین  سازی  های 

پولی جهان است. مقرر است   ترین رخدادها در سیاستمرزی از مهم 

پایداری و ثبات پول جهانی و حفظ   به منظور ایجاد اطمینان در 

ش اولیه  های مربوطه در برابر حمالت سایبری و پولشویی، ویرایداده

ارائه و مورد   2021های عمومی مربوطه در ماه آوریل سال  سیاست

ژاپن نیز به عنوان یکی از اعضای گروه    .5بحث و بررسی قرار گیرد 

G-20  ،  اعالم کرده است مرحله اول انتشار آزمایشی ارز دیجیتال

 . 6را در سال آینده میالدی آغاز خواهد کرد

بر    240گذاری  سرمایه ترکیه  ملی  ثروت  صندوق  دالری  میلیارد 

و    7ای در صنایع پتروشیمی، معادن و بیمههای توسعهاجرای طرح 

تاثیر منفی آن بر صادرات محصوالت پتروشیمی و معدنی کشور در 

بخش جذابیت  افزایش  ترکیه؛  و  ایران  مشترک  های  بازارهای 

سالمت  دیجیتال، تجارت الکترونیکی، فناوری، داروسازی و بخش  

سرمایه برای  هند  خارجیکشور  بهره  8گذاران  فرصت  از  و  گیری 

تامین  ظرفیت برای  هند  کشور  با  تهاتر  قالب  در  ایجاد شده  های 

نیازهای وارداتی کشور و همچنین، گسترش چهار برابری استفاده  

انرژی  گازهای  از  انتشار  کاهش  راستای  در  تجدیدپذیر  های 

و از     -10ایندوراما -  9ای توسط غول صنایع شیمیایی تایلند گلخانه

فعالیتتریمهم رشته  حوزه  در  تحوالت  دوره  ن  طی  صنعتی  های 

 مورد بررسی بوده است.  

6 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-09/bank-of-

japan-to-start-digital-currency-experiments-next-year 
7 https://www.reuters.com/article/idUSL8N2GY565 
8 https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income 
9 https://www.bloombergquint.com/business/thai-petrochemicals-

giant-to-add-green-power-to-cut-carbon-print 
10 Indorama 
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بنگاهتوانمندسازی و سا  ❖ لوازم خانگی در ماندهی  های 

 )ترکیه، چین و کره جنوبی(  کشورهای منتخب

 
صنعت لوازم خانگی بواسطه ارتباط مستقیم با سطح زندگی و رفاه  

صنای با  گسترده  ارتباطات  و  یکسو  از  نظیر  اجتماعی  باالدست  ع 

پسین   پیوند  ضریب  )با  آلومینیوم  مس،  درصد(،    51.8فوالد، 

پسین  ماشین پیوند  ضریب  )با  الکترونیک  و  برق  و   18.2آالت 

پسین   پیوند  ضریب  )با  پتروشیمی  و    10.6درصد(،  درصد( 

درصد(، به   10.2محصوالت فلزی فابریکی )با ضریب پیوند پسین 

توسعه صنعتی نقش استراتژیک   دهندهعنوان یکی از صنایع شتاب

علی دارد.  کشورها  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  قدمت  در  رغم 

سال(، متاسفانه در خلق    50دیرینه این صنعت در کشور )بالغ بر  

افزوده و درآمدزایی ارزی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. ارزش 

امین  تر شدن اندازه بازار داخل بواسطه افزایش کاالی قاچاق، تتنگ

مواد اولیه داخلی با قیمت جهانی در نتیجه نامناسب بودن نظام  

پتروشیمی  قیمت و  قیمت محصوالت فوالدی  وابستگی  و  گذاری 

رنگ و... به قیمت جهانی  مانند ورق فوالد، ورق روغنی، ورق پیش

و نرخ ارز و تاثیر آن بر باال رفتن قیمت تمام شده محصوالت لوازم 

های تولید ناشی  روز نبودن فناوری انه و بهخانگی، وابستگی فناور

گذاری در بخش تحقیق و توسعه و همچنین، ضعف  از عدم سرمایه

سهم بواسطه  نوآور  و  متنوع  محصوالت  عرضه  باالی  در  گیری 

های کوچک و متوسط در صنعت لوازم خانگی )سهم بالغ بر  بنگاه

نفر کارکن( موجب شده است تا   49تا  10های درصدی بنگاه 70

دستاوردهای صنعت لوازم خانگی در قیاس با سایر صنایع محدود  

بوده و به استثنای تولید چند کارخانه بزرگ، سایر تولیدات این 

توان رقابت از  پذیری و قدرت صادراتی چندانی برخوردار  صنعت 

های کوچک توانمندسازی بنگاه  ریزی در راستاینباشد. لذا برنامه

کاهش   کیفیت،  ارتقای  هدف  با  صنعت  این  در  فعال  متوسط  و 

رو های تولید و توسعه بازارهای صادراتی ضروری است. از این هزینه

و    ، چیندر این بخش تالش شده است تا تجربه کشورهای ترکیه

 بررسی شود.جنوبی در این حوزه، کره

توانمندسازی  ➢ در  جهانی  در بنگاه  تجارب  فعال  های 

 صنعت لوازم خانگی 

در راستای افزایش نرخ  های فعال در صنعت لوازم خانگی  شرکت

هزینه کاهش  و  سیاست تقاضا  اجرای  به  اقدام  واردات  هایی  های 

 
1 Origignal Equipment Management 
2 Origignal Brand Management 

نظیر انتقال محصوالت به بازارهای در حال ظهور، حرکت از مونتاژ  

دیگران   برند  تحت  تولید  برند   OEM)1(و  با  تولید   خود   به 

)2MB(O   سرمایه حلقه و  در  و گذاری  تحقیق  و  بازاریابی  های 

کرده ساده  اند.توسعه  آن،  بر  در عالوه  استانداردسازی  و  سازی 

سازی پذیری فرآیند تولید با هدف متنوعراستای افزایش انعطاف

تولید زمان  کاهش  و  همچنین،  تولیدات  سازی یکپارچه  و 

کاهش  فعالیت منظور  به  جهانی  سطح  در  ارزش  زنجیره  های 

برنامههزینه مالی،  مدیریت  لجستیک،  در های  استراتژیک  ریزی 

کانال افزایش  توسعه،  و  تحقیق  و  حوزه  برندسازی  فروش،  های 

تامینیکپارچه  مهمسازی  جمله  از  انجام  کنندگان  اقدامات  ترین 

ن صنعت لوازم خانگی در سطح جهان بوده که  شده توسط فعاال

و کره جنوبی   ، چینترکیه  ها و اقدامات کشورهایدامه سیاست در ا

 مورد بررسی قرار گرفته است:

  ترکیه ▪

دنیا،   لوازم خانگی در  بزرگ  تولیدکننده  عنوان دومین  به  ترکیه 

میلیارد دالر درآمد    13میلیارد لیر ترک برابر با    75ساالنه حدود  

درصد    50آورد. بیش از  محل صادرات لوازم خانگی بدست میاز  

نظیر   اروپایی  کشورهای  به  کشور  این  خانگی  لوازم  صادرات 

. موفقیت صنعت  3باشد انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا می

 های زیر است:لوارم خانگی ترکیه مرهون اجرای سیاست

های بزرگ تکنولوژی از شرکتایجاد خطوط مونتاژ و انتقال   -1

های مطرح اروپایی و  در زمینه لوازم خانگی: ارتباط با شرکت

ها توام با توجه به امر تحقیق  استفاده از دانش فنی این شرکت

این کشور رشد یافته و  و توسعه باعث شد تا برندهای داخلی  

و   آمریکایی  اروپایی،  معتبر  برندهای  با دیگر  رقابت  به  قادر 

 شرقی باشند. آسیای 

سازی دانش فنی و  تقویت و توسعه برندهای داخلی و بومی -2

ای متشکل  سازی در تولید محصوالت: تشکیل اتحادیهقطعه

ای ترین سازندگان لوازم خانگی در ترکیه و اتحادیهاز بزرگ

اصلی از  قطعهمتشکل  قطعات  ترین  تولیدکنندگان  و  سازان 

موجب   این صنعت  در  کاربرد  قابل  کیفیت مختلف  افزایش 

 ساخت و تامین قطعات در داخل ترکیه شده است.

توجه به بازارهای خارجی و توسعه از طریق خرید برندهای   -3

خارجی و ارتقای سطح کیفی و کمی و خدماتی این برندها:  

مهم از  سیاستیکی  بازار  ترین  توسعه  برای  ترکیه  های 

3 http://www.alpinvestment.com/home-appliances-industry-in-

turkey/ 
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انند  صادراتی، خرید برندهای قدیمی و معتبر در کشورهایی م

خطوط  توسعه  با  کشور  این  بود.  آفریقا  و  انگلستان  آلمان، 

ذهنی   سابقه  به  توجه  با  برندها  این  محصول  سبد  و  تولید 

کنندگان در این کشورها داشتند،  خوبی که در میان مصرف

هایی  به توسعه بازار پرداختند. عالوه بر آن، با ایجاد کارخانه

تایلن و  چین  روسیه،  مانند  کشورهایی  کاهش  در  ضمن  د 

های دولتی این کشورها استفاده  های تولید از حمایتهزینه

 .1اندنموده و به توسعه بازار خود در این کشورها پرداخته

  زنجیره  با  را  خود  استراتژیک  همکاری  ترکیه  خانگی  لوازم  صنعت

 صورتبه  اغلب  ،2چندملیتی   هایشرکت  تاسیس  با  جهانی

 توسعه  و  تحقیق  حوزه  در  گذاریسرمایه  و   انسیسل  هاینامهتوافق 

  طریق   از  تولید  یند فرآ  و   عملیات  یارتقا  هدف  با  برندینگ  و

  واقع   در.  است  داده  گسترش  توزیع  و  بازاریابی  طراحی،  هایقابلیت

 لوازم  جهانی  بازار  در  رقابت  جهت  ها فرصت  از  استفاده   توانایی

 تصمیمات  اتخاذ   و   صنعت  سودآور  های بخش  بر  تمرکز   خانگی، 

  لوازم   صنعت  موفقیت  به  منجر  که   هستند  مواردی  جز  استراتژیک

 . است شده اخیر های سال در ترکیه  خانگی

 چین ▪

های  داری با ترکیبی از بنگاهاقتصاد چین نوعی از اقتصاد سرمایه

کند  خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت است. دولت سعی می

از طریق حمایت صنایع   را  انتظار موفقیت آنبازار  ها  خاصی که 

ایفا   را  اصلی  نقش  بانکی  مالی  تامین  و  دارد، هدایت کند  وجود 

گذاری( سرمایه  -ایهای بزرگ عمومی )توسعهکند. ایجاد بانکمی

بنگاه ایجاد  اعتبار،  تخصیص  مکانیزم  هدایت  در  و  بزرگ  های 

رقایت توان  ارتقای  فعالیتراستای  رشته  و  پذیری  صنعتی  های 

ترین اقدامات دولت در مسیر گذاری از مهمسازی سرمایهماعیاجت

 رشد و توسعه اقتصادی این کشور بود.  

دولت چین همانند کره جنوبی و ژاپن باور داشت که بکارگیری 

ازگروهسیاست تعدادی  توسط  اقتصادی که  در  های  های صنعتی 

تر و کارآتر است و از این هزینهشود، کم تجاری بزرگ رهبری می

 
همکاری 1 جمهوریمرکز  ریاست  پیشرفت  و  تحول  لوازم  های  صنعت   ،

   خانگی ترکیه.
2 Multinational Enterprises 
3 Business Groups 

  هستند قانونی  مستقل نهادهای  از ای مجموعه چین  در تجاری هایگروه

  هایبنگاه  عنوانبه و  بوده  مادر بنگاه   به کامال متعلق  هاآن از درصدی  که

  چین  در تجاری  هایگروه شرکت مرکزی.  اندشده ثبت بنگاه آن  با متصل

  5   حداقل اضافه  به  یوان  میلیون 05 از  بیش  ای شده  ثبت سرمایه  باید

با  طریق می را  پیشرفته  با کشورهای  اقتصادی خود  فاصله  تواند 

سرعت بیشتری بکاهد. در همین راستا منابع بانکی توسط دولت  

ترین  کرد. از مهمهای بزرگ اختصاص پیدا میها و بنگاه به طرح

بنگاه توانمندسازی  راستای  در  چین  دولت  ایجاد  اقدامات  و  ها 

 های بزرگ عبارتند از: ه بنگا

بنگاه -1 گروه تبدیل  به  دولتی  تجاریهای  راستای   در  3های 

ساختار دولتی،بنگاه  اصالح  صرفه  های  ناشی ایجاد  از    های 

با توجه به تجربه کره جنوبی    : گراییافزایش تخصص  مقیاس و 

  تواند می  تجاری  های گروه  طریق  از  داشت  اعتقاددولت  و ژاپن،  

 مفهوم.  کند  اجرا  ترو کم هزینه  کاراتر  را  صنعتی   هایسیاست

رسمی    اسناد   در  1986  سال  در  بار  اولین  تجاری  های گروه

  دولتی   هایبنگاه  دولت،  اساس  این   بر  ارائه شد و  شورای دولتی

  ترینمهم  .دهند  شکل  را  تجاری   هایگروه  تا  کرد  تشویق  را

  های گروه  (بیشتر  یا)  100  توسعه حدود  سیاست،  این  تمرکز

  استراتژیک   مهم  هایزمینه   در  بزرگ  هایشرکت  از  متشکل

 از  مهم  هدف  دو.  شدند  شناخته   «4ملی   تیم»  نام  به  که  بود

  و   های مهم اقتصادی کنترل بر بخش حفظ  «ملی  تیم »  ایجاد

بودبین  سطح  در  رقابتی  هایبنگاه  ایجاد یکی 5المللی   از  . 

 ها که آن  چین  در  بزرگ  تجاری  هایگروه  مشخصات  ترینمهم

متمایز    ژاپن  و  جنوبی  کره  کشورهای  شان درهمتایان  از  را

  چند   نهادهای  تجاری،  هایگروه  اکثر  که  است  این  کند،می

  های خانواده  مالکیت  تحت و  هستند  دولت  به  صنعتی متعلق

  چین   مرکزی  دولت  .نیستند(  ژاپن  و  جنوبی  کره   مانند)  خاص

 این   به  را  بزرگ  تجاری  هایگروه  گرا،توسعه   عنوان دولتبه

 ابزاری    ژاپن   و   جنوبی  همانندکره  را  آنها  که  داد  ترویج  دلیل

خود  هایماندگیعقب   جبران  برای  مناسب   اقتصادی 

 .  6دانستمی

- ترکیب قویدر قالب    چینی  هایبنگاه  میان  تصاحب  و  ادغام -2

  هایبنگاه  و مادر بنگاه  از ها اعمبنگاه  کل و باشد   داشته متصل شرکت 

باشد. یوان  میلیون 100 از بیش  شانشده  ثبت سرمایه کل  باید متصل  
4 National Team 
5 Guest, Paul,  and  Dylan  Sutherland, (2007). “How  Has 

China's' National Team'Of Enterprise Groups Performed? An  
Evaluation  Using  Aggregate  and  Firm Level Data”, Centre for 

Business Research, University of Cambridge. 
6 Lee, K. (2006). “Business Groups as an Organizational 

Device for Catch-up”, in J. Nakagawa (ed.), Managing. 
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   بزرگ؛ تجاری هایگروه تشکیل برای 1قوی

اعم   -3 مختلف  امتیازات   در   گیریتصمیم  ازاعطای 

- بدهی   ترکیب  خارجی،  تجارت  مالی،   مینتا   گذاری،سرمایه

 . 2ملی  تجاری هایسرمایه به گروه تزریق  و سرمایه

 
o  صنعت لوازم خانگی و اقدامات دولت چین برای توسعه آن 

تا    2015ساله از    5در بازه زمانی    چین  خانگی  لوازم  صنعت  درآمد

  رسیده   دالر  میلیارد   190.4درصدی به    0.5با متوسط رشد    2020

بیشتر   قدرت  ای،زنجیره  هایشرکت  گسترش  درآمد،   افزایش.  است

-عمده ازو افزایش تنوع محصول،  کنندگان مینتا  بر فروشیخرده

بررسی   دوره  طول  در  صنعتاین    درآمد  رشدترین دالیل   مورد 

وده است. با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای داخلی  ب

صنعت    رودمی  انتظار این    درصد   4.7  تا   2020  سال  دردرآمد 

.  درس  درصد  8.7در این سال به    صنعت  سودآورییافته و    کاهش

 محصول   مختلف  میان انواع  در  سود   سطحالزم به توضیح است که  

لوازم   برای  درصد  6حدود    از  و  بوده  متفاوت   توجهی  قابل   طور  به

  حمام  و   آشپزخانه  لوازم  برای  درصد   14.5  تا   دیجیتال   خانگی 

 . 3است 

با توجه به اشباع تدریجی بازار داخل لوازم خانگی در چین و جنگ 

به   ناگزیر  تولیدکنندگان  کشور،  آن  با  متحده  ایاالت  تجاری 

در  های زیر را  رو برنامهگسترش بازارهای خارجی هستند؛ از این

 دست اقدام دارند: 

جایگزین -1 تقاضای  ظرفیت  از  خانگی  ساستفاده  لوازم  ازی 

جدید:  با    تقاضایدرصدی    53سهم  بینی  پیش   فرسوده 

در مقایسه با سهم   2023از کل فروش در سال    جایگزینی

های دولتی برای  و اعطای یارانه  2018درصدی در سال    46

 این منظور؛

به سمت    -2 ساختاری  هوشمند:تغییر  پیشرفت    لوازم خانگی 

موجب شده است تا لوازم خانگی هوشمند بطور    IoTفناوری  

باشد.   خانگی  لوازم  سازندگان  اکثر  توجه  کانون  فزاینده 

با   فعال  و  یکپارچه  جامع،  خدمات  ارائه  در  هوشمندسازی 

جویی در زمان و هزینه کاربران و امکان کنترل هدف صرفه

 
1 Strong-Strong Combination 

تجربه  )  4-الگوی راهبردی حمایت از تولید"(.  1396مقیسه، محسن )   2

سرمایه مالی،  تامین  رویکرد  با  چین:  بنگاهدولت  ایجاد  و  های  گذاری 

پژوهش"بزرگ( مرکز  شورا،  مجلس  مطالعات  های  دفتر  اسالمی،  ی 

 .  18-10دی، ص اقتصا

سیله برنامه تلفن همراه یا کنترل  لوازم خانگی از راه دور بو

خانگی لوازم  انواع  میان  ارتباط  برقراری  با  جمله    صوتی  از 

در  برنامه خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  توسط  که  است  هایی 

می دنبال  پیشچین  و  میشود  این  بینی  تقاضای  شود 

  20با متوسط رشد ساالنه    2019-23محصوالت طی دوره  

 ؛ درصدی همراه باشد 

تغییر در ترجیحات  سازی محصوالت تولیدی مطابق با  متنوع  -3

با افزایش درآمد طبقه متوسط چین و تغییر کنندگان:  مصرف

برنامه تولیدکنندگان  الگوی مصرف،  را بسوی در  تولید  های 

توان اند که برای نمونه میسازی محصوالت تغییر دادهمتنوع

یخچال تولید  درب،  به  چند  و  بزرگ  سایز  با  ماشین  های 

خشکلباسشویی دارای  دستگاه های  و  با  کن  تهویه  های 

 با فرکانس ثابت، اشاره داشت.  ACبجای  ACاینورترهای 

ایجاد تاسیسات تولید لوازم خانگی در سایر کشورها و توسعه  -4

جهانی تولیدکنندگان: کشورهای ویتنام، هند و تایلند با توجه 

روی کار ارزان ای و نیهای تعرفهبه تقاضای داخلی، سیاست

به عنوان پایگاه تولید لوازم خانگی برای تولیدکنندگان چینی  

شده طریق هدفگذاری  از  معموال  چینی  تولیدکنندگان  اند. 

و لوازم خانگی سبز وارد این   M&A  ،JVهای  گذاریسرمایه

 بازارها خواهند شد. 

با   -5 خانگی  لوازم  تولیدکننده  کارخانجات  هوشمندسازی 

 .4و رباتیک  IoTاستفاده از صنعت 

 کره جنوبی ▪

دهه   جایگزینی  1960از  بر  مبتنی  الگوهای  با  صنعتی  توسعه   ،

واردات در کره جنوبی آغاز شد. صنعت الکترونیک به عنوان صنعت  

مادر و زیرساخت سایر صنایع از همان ابتدا مورد توجه دولتمردان 

توسعه   پنجساله  برنامه  اولین  در  دلیل  به همین  و  اقتصادی بود 

گذاری خارجی بدون محدودیت در توسعه صنعت (، سرمایه1962)

راستای  در  موضوع،  این  موازات  به  بود.  تاکید  مورد  الکترونیک 

افزایش تحقیق و توسعه، اولین موسسه تحقیقات ملی و موسسه 

اندازی  راهتاسیس شد.    1966در سال    (KIST)علوم و فناوری کره  

و تربیت نیروی متخصص همراه با    های آزمایشگاهی بزرگمجتمع

3 https://www.ibisworld.com/china/market-research-reports/home-

appliance-stores-industry/ 
4 Asian insights office, DBS Group research (2020), China 

home appliance sector. 
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سال  حمایت در  رنگی  تلویزیون  اولین  تا  شد  موجب  دولت  های 

تولید شود و این آغاز توسعه صنعت لوازم خانگی الکترونیک    1974

 در کره جنوبی بود. 

کره جنوبی برای توسعه صنعت لوازم خانگی با الگوبرداری از تجربه 

های حضور شرکتد.  های بزرگ روی آورژاپن به تاسیس شرکت

ال جی، نقش  در گروه   1جایبول  مانند سامسونگ و  های صنعتی 

  ؛ چرا کهمهمی در تبدیل کره جنوبی به غول صنعتی داشته است

سرمایه توسعه گذاریاکثر  و  تحقیق  زمینه  در  جنوبی  کره  های 

 انجام شده است.   هااین شرکتتوسط 

دهه   کره  ،  1990در  در  خانگی  لوازم  توانستصنعت  از   جنوبی 

عبور کرده و به مرحله »خلق برند«    «یمرحله »ساخت« و »طراح

عنوان    درس به  نمونه  ی کیو  آس  یهااز  تشک  یی ایموفق    لیدر 

 توانستمطرح شد و    یعمود  یسازیارزش و تخصص  ی هاره یزنج

زنج پ   ی جهان  رزشا  رهیبه  و  شده   یبرا  ی دائم  یمانکارانیمتصل 

. حضور هوشمندانه دولت به دور از  ابدیمورد نظر خود ب  هایحوزه 

اقتصاد  ریدر مس  گرییتصد مشهود    اریبس  یکره جنوب  یتوسعه 

به جنوباست.  کره  بهتر،  برخوردار  یعبارت   برنامه  کیاز    یبا 

و   یبر صنعت و فناور یمنسجم و مستحکم توسعه مبتن یراهبرد

تک  نیهمچن تول  هیبا  بر  نقش  یصنعت  د یخاص  در    ی اساس  یکه 

جا  یفناور  یسازیبوم به  مناسبات    یمطلوب  گاهیداشت  در 

  20و اکنون در گروه    دیرس  یو فرهنگ  ی اسیس  ،ی اجتماع   ،یاقتصاد

   کشور قدرتمند اقتصادی جهان قرار گرفته است.  

علل توسعه صنعت لوازم خانگی در کره    ترین، مهمخالصه  طوربه

 جنوبی عبارتند از:  

های بزرگ با الگوبرداری از صنایع ژاپن و تعمیق ایجاد بنگاه -1

ساخت داخل با همکاری مشترک با برندهای برتر امریکایی  

 سازی تکنولوژی؛ و جذب، توسعه و بومی

مطابقسرمایه -2 محصوالت  طراحی  توسعه  روی  بر    با  گذاری 

 یان؛ سلیقه مشتر

 های ارزش جهانی و خلق و توسعه برند.پیوندی با زنجیرههم -3

 بندیجمع ➢

جهانی در  منتخب  کشورهای  تجربه  لوازم  بررسی  صنت  سازی 

ارتقای توانمندی بنگاه های فعال در این صنعت، نشان  خانگی و 

 های اجرا شده از سوی حاکمیت عبارتند از: دهد عمده سیاستمی

o  های بزرگ در قالب ادغام، تصاحب، همکاری با  ایجاد بنگاه

 
 شوند.های خصوصی هستند که توسط یک خانواده اداره می هلدینگ  1

های تجاری در چین و  های چندملیتی مانند گروه شرکت

 ؛ ها در کره جنوبیجایبول

o از    سازی دانش فنیو توسعه برندهای داخلی با بومی  خلق

ای و جهانی،  های ارزش منطقه پیوندی در زنجیرهطریق هم

لوازم   برتر  برندهای  با  توسعه    خانگی همکاری مشترک  و 

 ؛سازی در راستای تعمیق ساخت داخلقطعه

o سازی مصرف کاالی توسعه بازارهای داخلی از کانال فرهنگ

جایگزین   تقاضای  ظرفیت  از  استفاده  داخل،  تولید 

متنوع تغییر )نوسازی(،  تولیدی،  محصوالت  سبد  سازی 

 ساختار تولید بسوی تولید محصوالت هوشمند؛

o  از طریق خرید برندهای خارجی    گسترش بازارهای صادراتی

شناخته شده و ارتقای سطح کیفی و کمی و خدماتی این  

سرمایه و  از برندها  برخوردار  کشورهای  در  تولید  گذاری 

سیاستمزیت انسانی،  نیروی  حوزه  در  نسبی  های  های 

 ای و اندازه بازار داخل؛ تعرفه

o اندازی گذاری بر روی توسعه طراحی محصوالت، راهسرمایه

مجتمع ایجاد  و  توسعه  و  تحقیق  های  موسسات 

 آزمایشگاهی؛ 

o مند از سوی  های هدفمند، مشروط و زماناعطای حمایت

 گذاری.دولت در حوزه تامین مالی، تجارت خارجی، سرمایه

 

 صنعت لوازم خانگی ایران در آیینه متغیرهای صنعتی   ❖

ترین مشکالت تولیدی و تجاری صنعت لوازم خانگی  برخی از مهم ❖

 عبارتند از:های آماری  با توجه به داده

 اشکاالت ناظر بر ساختار مجوزدهی و نظارت  ➢

برداری صادر شده توسط وزارت صنعت، های بهرهبر اساس پروانه

شامل   خانگی  لوازم  منتخب  محصول  پنج  در  تجارت  و  معدن 

ما فریزر،  و  و جارو  یخچال  گاز  اجاق  تلویزیون،  لباسشویی،  شین 

این    468برقی در مجموع   از  واحد فعال صنعتی وجود دارد که 

ثبت    137تعداد   هماهنگ  فرآیند  مدیریت  سامانه  در  واحد 

نموده میاطالعات  بنابراین  حدود  اند.  گرفت  نتیجه    %45توان 

فریزر،   و  یخچال  تولید  ماشین    %69واحدهای  تولید  واحدهای 

واحدهای تولید    %74واحدهای تولید تلویزیون،    %78سشویی،  لبا

واحدهای تولید جارو برقی غیرفعال بوده یا به    %81اجاق گاز و  

در   تولید  آمار  فاقد  شفافیت،  ایجاد  به  تمایل  عدم  نظیر  دالیلی 
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این موضوع بخوبی در بازدهی تولید نیز قابل  سامانه مزبور هستند.  

های تولیدی ایجاد شده برای  فیت(. از ظر2مشاهده است )جدول 

تلویزیون،  لباسشویی،  ماشین  فریزر،  و  یخچال  محصوالت  تولید 

درصد به    14و    8،  48،  39،  52اجاق گاز و جارو برقی به ترتیب  

های ایجاد  اختصاص یافته و مابقی ظرفیت  1398تولید در سال  

 شده بال استفاده مانده است.  

برداری مکلف به ارائه هرهپروانه بواحدهای دارای  با توجه به اینکه

تولید استاین  در    آمار  های صمت  سازمان   سامانه هستند، الزم 

ها  برداری این بنگاههای بهرهاستانی نسبت به تعیین تکلیف پروانه 

 اقدام نماید. 
 تعداد واحدهای فعال در پنج محصول منتخب لوازم خانگی .  1جدول     

 فعالتعداد واحد  نام محصول 
واحدهای دارای آمار 

 در سامانه هماهنگ

 38 69 یخچال و فریزر 

 21 67 ماشین لباسشویی 

 8 37 تلویزیون 

 53 205 اجاق گاز 

 17 90 جارو برقی 
ظرفیت اسمی و میزان تولید در پنج محصول منتخب لوازم خانگی  .  2جدول    

 )واحد: هزار دستگاه(

 نام محصول 
ظرفیت  

 اسمی

  تولید میزان 

1397 1398 
ماهه  6

1399 

 911 1200 1082 2300 یخچال و فریزر 

 453 740 558 1900 ماشین لباسشویی 

 697 823 797 1700 تلویزیون 

 104 304 227 4000 اجاق گاز 

 170 311 240 2200 جارو برقی 
 .ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 های کوچک بنگاه  تعدد ➢

های فعال  درصد بنگاه  70بالغ بر    1396تا    1394های  طی سال

نفر نیروی کار   50های کوچک زیر  در صنعت لوازم خانگی، بنگاه

ها  کم توجهی به موضوع تحقیق و توسعه از سوی این بنگاههستند.  

هزینه بودن  باال  با  بواسطه  مرتبط  مشکالت  با  توام  مربوطه  های 

خصوصا خارجی و کمبود سرمایه در  تامین مواد اولیه مورد نیاز  

های  گردش موجب شده است تا فعاالن این صنعت در برابر شوک

پذیری باالتری در  ها از آسیب بیرونی نظیر نوسانات ارزی و تحریم

 های بزرگ برخوردار باشند.  مقایسه با بنگاه

 

 

 

 
 های فعال در صنعت لوازم خانگی کل بنگاههای کوچک از سهم بنگاه.  1ل شک

 های صنعتی مرکز آمار ایران. ماخذ: کارگاه

 

های توانمندی پایین تولید و تراز تجاری منفی در سال ➢

 غیرتحریمی

رقابت توان  از  نمادی  عنوان  به  صادرات  تولیدات  شاخص  پذیری 

عمده   در  آبی  کولر  استثنای  به  که  است  آن  از  حاکی  صنعتی 

محصوالت لوازم خانگی تولید شده در کشور، مزیت رقابتی چندانی  

)جدول   است  نشده  ایجاد  کشور  بنگاه3در  تعدد  کوچک  (.  های 

تحقیق و توسعه و   فعال در این صنعت و اقتصادی نبودن هزینه

روز رسانی تولیدات مطابق با تحوالت فناورانه جهانی همراه با  به

های  ضعف در طراحی تولید محصول جدید و توان پایین شرکت

عدم  قطعه تولید،  در  مونتاژکاری  رویکرد  غلبه  بواسطه  ساز 

پیوندی و مشارکت با برندهای معتبر تولیدکننده لوازم خانگی هم

به   توجهی  و کم  و کم  لوازم خانگی  فناورانه در صنعت  تحوالت 

ترین  ها در فرآیند طراحی و تولید محصول از مهمتوجهی به آن

رو است  روی صادرات لوازم خانگی کشور است. از اینموانع پیش

و    -های تحریمیحتی درسال-که تراز تجاری ماشین لباسشویی  

1394 

1395 

1396 
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استثنای سال-یخچال و فریزر   اعمال   و  1398و    1397های  به 

 منفی بوده است.    - های وارداتیمحدودیت

 
های  ارزش ریالی صادرات سه محصول منتخب لوازم خانگی طی سال .  3جدول    

 )واحد: میلیون ریال( 1398تا  1389

 محصول 
ماشین 

 لباسشویی
 کولر آبی

یخچال و 

 فریزر

1389 4.1 153.2 4.1 

1390 3.7 145.5 4.1 

1391 3.3 142.2 2.8 

1392 3.2 101.5 3.4 

1393 2.7 106 6.7 

1394 4.1 123.8 12.9 

1395 2.3 108.6 9.5 

1396 1.1 138.9 10.6 

1397 2.6 113.5 16.5 

1398 0.402 70.2 10.4 
 

  1389های ارزش ریالی واردات سه محصول منتخب لوازم خانگی طی سال .  4جدول 

 )واحد: میلیون ریال( 1398تا 

 محصول 
ماشین 

 لباسشویی
 کولر آبی

یخچال و 
 فریزر

1389 174.3 0.08 289.6 

1390 196.7 0.13 348.2 

1391 210.5 0.13 312.7 

1392 31.7 0.001 45.9 

1393 37.7 0.0004 77.6 

1394 39.9 0.02 38.5 

1395 46.8 0.09 147.1 

1396 45.4 0.15 124.2 

1397 13.5 0.001 36.7 

1398 0.75 0.004 0.002 
 گمرک جمهوری اسالمی ایران.ماخذ: 

 

و   معدنی  محصوالت  و  مواد  جهانی  قیمت  تغییرات ❖

 بر( اکتتا هفته سوم    آگوست معامالت در ایران )از اول

کورغم  علی بیماری  به  مبتالیان  تعداد  اواخر   19-ید وکاهش  در 

با شروع فصل پاییز این ویروس مجددا  ، متاسفانه  2020تابستان  

دچار بسیاری از کشورها را  مجدداً  کرده و    شیوع  باالیی با شتاب  

کرد اخبار  چالش  انتشار  به.  هم  مربوط  ویروس  گیری  هافزایش 

ی  موجب نوسان این خبر،  و تکذیب    ویروسواکسن این    کشف  کرونا، 

تا  سپتامبر  جهانی شده است.  طی دوره    ها در بازارشدن قیمت

با افزایش شاخص    هموارهکه  بود  تنها کشوری  چین    ،2020اکتبر  

PMI  بود افزایش مواجه  است.  برایسیگنال   شاخص، این    ه    ی 

 .بوده استافزایش قیمت انرژی و مواد معدنی و صنعتی در جهان 
قیمت   محصوالت  مواد    جهانیبررسی  نشان  معدنی  و  جهان  در 

سنگدهد  می قیمت  دلیل  که  به  ذخیآهن  میزان  ره افزایش 

  انبارهای بنادر چین و کاهش تقاضای بخش ساخت و ساز بواسطه 

این  که با کاهش همراه بوده است  شروع فصل سرما در این کشور

هرچند این است.  را به دنبال داشتهکاهش تقاضای فوالد  موضوع  

تا اواسط اکتبر بر قیمت فوالد تاثیر نداشته و موجب   تقاضاکاهش  

 فوالد نشده است.   کاهش قیمت
موجب   در بازار و خروج مس از انبارهای بورس لندنمس کسری 

 شده است. قیمت مس در بازارهای جهانی افزایش 
و مسائل داخلی    19-وید دو عامل ویروس کومتاثر از  قیمت طال نیز  

آمریکا متحده  با    ایاالت  رابطه  بر  در  بسته  اختالف  میزان  سر 

  ، طی دوره مورد بررسیکرونایماری  ببرای مقابله با    حمایتی دولت

بها،  نکته قابل توجه در رابطه با این فلز گراننوسان داشته است.  

طال برای   EFTهای  صندوق   ورود سرمایه و افزایش سطح ذخیره

افزایش قیمت می  موضوعکه این    استدهمین ماه متوالی   تواند 

 (.1طال را به دنبال داشته باشد )پیوست
بورس کاالی ایران   حصوالت صنعتی و معدنی درمعامالت مواد و م

هزار   79بالغ بر    ارزش  به  هزار تن  1295، برابر با  1399  در مهر

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

  و روی   تن  هزار  27هزارتن، آلومینیوم  23  میلیون تن، مس  1.5

مالت بورس بر اساس اطالعات مربوط به معا  .بوده است  تن  3220

درصد فوالد عرضه شده در    91، بالغ بر  1399  کاالی ایران در مهر

بورس کاال ایران فروش رفته و ارزش هر تن فوالد معامله شده در  

است. میزان   همراه بودهدرصدی    15.6رشد  با  بورس کاالی ایران  

مهر ماه نسبت  عرضه و حجم معامالت انجام شده این محصول در  

افزایش   با  ترتیب  به  بوده    5.7و    0.4به ماه قبل  درصدی همراه 

درصد آلومینیوم عرضه شده در بورس کاالی    80بالغ بر    است.  

درصدی ارزش هر تن به فروش رفته است. این   11.1با رشد  ایران  

افزایش قیمت در حالی رخ داده است که میران عرضه آلومینیوم 

ایرا کاالی  بورس  معامله   12کاهش  با  ن  در  و حجم    با   درصدی 

 است.    مواجه بودهدرصدی   21کاهش 
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بر اساس شاخص نسبت فروش به عرضه، محصوالت روی با فروش  

ایران،  67.5 کاالی  بورس  در  شده  عرضه  محصوالت  در    درصد 

سوم   فروش  جایگاه  لحاظ  دارد.  به  وجود  قرار  افزایش  با 

درصدی    7رشد  ه و  درصدی ارزش هر تن محصول فروش رفت11.9

 داشته است.  رشددرصد  44حجم معامله  ،میزان عرضه
بورس  کم در  شده  عرضه  معدنی  محصوالت  فروش  میزان  ترین 

)معادل   است  بوده  مس  به  مربوط  ماه  مهر  در  ایران    32کاالی 

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

ته  یاف  کاهشدرصد    5.4درصدی و حجم معامالت نیز    37کاهش  

  ، ن معاملهرغم کاهش میزااست. ارزش هر تن مس معامله شده علی

    (.2داشته است)پیوست  رشددرصد  1.1

 

صنعتی  ❖ کاالهای  قیمت  نوسانات  بر  از   تحلیلی 

های دولت برای و سیاست  1399/ 30/07تا    01/06/1399

 تنظیم بازار این کاالها 

قیمت   تغییرات  روند  از   43بررسی  منتخب  صنعتی  کاالی  قلم 

افزایش قیمت    ،1399ابتدای شهریورتا هفته آخر مهر   از  حاکی 

 های کاالیی است.همه گروه

گروه   به  مربوط  بررسی  مورد  دوره  طی  قیمت  رشد  بیشترین 

الستیک و لوزام خانگی و ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه داخلی  

درصدی    30.5مانند فوالد و انواع ورق و وارداتی در نتیجه رشد  

انتشار اخبار است.  نرخ ارز و مشکالت مترتب بر روند واردات بوده

گذاری )خروج فوالد از بورس  تغییر روش قیمت  رابطه بامختلف در  

برخی از کاالهای   نیز عامل موثری در نابسامانی بازارکاالی ایران( 

است )پیوست این محصوالت بوده    افزایش قیمتنتیجتا  صنعتی و  

3.) 

 ع،  عالوه بر موارد برشمرده، مشکل مشترک و مبتال به کلیه صنای

)از    30.5رشد   نیما  ارز  نرخ  ابتدای    203393درصدی  در  ریال 

های  ( و محدودیت1399مهر    پایانریال در  2654481شهریور به  

ناشی از کمبود ارز برای تامین اقالم وارداتی مورد نیاز تولید بوده  

 . است

با توجه به نوسانات قیمت کاالهای صنعتی، اهم مصوبات کارگروه  

بازار کشور برای تنظیم بازار کاالهای صنعتی به شرح ذیل  تنظیم  

 : است

o  با توجه به تاثیر مجدد افزایش قیمت ارز بر خروج گسترده

کاالها از کشور، مقرر گردید با قاچاق و خروج کاال در قالب  

 بار همراه مسافر، مرزنشینی و ... برخورد قاطع صورت پذیرد.

o قیمت فروش کلیه فعالین  الزام درج اطالعات تولید، عرضه و

اعالم  زنجیره ارزش فوالد در سامانه جامع تجارت داخلی و  

انبارها جامع  سامانه  در  در    موجودی  اطالعات  درج  عدم  و 

 به معنی احتکار و امتناع از عرضه خواهد بود.  سامانه مزبور
 

 .  نرخ ارز نیما ریال/ درصد 5جدول 

 شهریور  

 هفته چهارم هفته سوم  هفته دوم  هفته اول  
 213421 215653 211465 203393 نرخ ارز 
 -1 2 4 5.8 % تغییر 

 مهر 

 هفته چهارم هفته سوم  هفته دوم  هفته اول  

 265481 244945 238745 237142 نرخ ارز 
 8.4 2.6 0.7 11.1 % تغییر 

Source: www. Tgju.org 

 

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستی جمع ❖

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

فروشی )به استثنای  تریلیون روبلی بخش خرده  6.08خسارت   ▪

کاهش   و  کرونا  ویروس  شیوع  از  روسیه  درصدی    80غذایی( 

بخش در  و  فروش  خانگی  لوازم  الکترونیکی،  تجارت  های 

صادرات  هایپرمارکت رشد  با  توام  ساختمانی  بزرگ  های 

،  1399غذایی ایران طی نیمه اول سال  محصوالت کشاورزی و 

می کووئد نشان  بحران  خوشبختانه  برای    19-دهد  تهدیدی 

صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی به کشور روسیه ایجاد 

 نکرده است.

درصدی   15درصدی بر محصوالت اروپایی و  25وضع عوارض  ▪

  7.5بر واردات هواپیما از مبدا اتحادیه اروپا )در مجموع معادل 

میلیارد دالر بر واردات ساالنه از اتحادیه اروپا( از سوی دولت  

آمریکا در پی اعطای مجوز سازمان تجارت جهانی در اختالف  

های ایرباس و بوئینگ موجب شد تا اتحادیه اروپا  بین شرکت

اعمال  برای  جهانی  تجارت  سازمان  از  مجوز  اخذ  به  نسبت 

محصوالت  4عوارض   واردات  از  دالری  در    میلیارد  آمریکایی 

 مقابل تعرفه هواپیماسازی بوئینگ اقدام نماید. 

های تحریمی و منع  قرارگیری شرکت هواوی در لیست شرکت ▪

شرکت  توسط  تراشه  این  فروش  به  آمریکایی  فناوری  های 

در   آمریکا  انحصار  کاهش  برای  هواوی  تا  شد  موجب  شرکت 

به توسعه بازار خود    (G5)بخش اینترنت پرسرعت نسل پنجم  

 در کشورهای اروپایی اقدام نماید.  
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ارزان   G-20گروه   ▪ و  تسریع  کارآمدسازی،  سازی برای 

مرزی،پرداخت  بین  دیجیتال  راه  های  ارزهای  در  اندازی  را 

های مربوط دستور کار داشته و مقرر است ویرایش اول سیاست

حفظ  و  جهانی  پول  ثبات  و  پایداری  در  اطمینان  ایجاد  به 

برابر حمالت سایبری و پولشویی تا آوریل  های مربوطه در داده

 ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 2021سال 

سیاستاصلی ▪ توانمندسازی ترین  راستای  در  بکاررفته  های 

های فعال در صنعت لوازم خانگی  الخصوص بنگاهها علیبنگاه

 کشورهای ترکیه، چین و کره جنوبی عبارتند از:

o بزرگ در قالب ادغام، تصاحب، همکاری  های  ایجاد بنگاه

شرکت گروهبا  مانند  چندملیتی  در های  تجاری  های 

 ؛ ها در کره جنوبیچین و جایبول

o سازی دانش فنی  خلق و توسعه برندهای داخلی با بومی

ارزش منطقهپیوندی در زنجیرهاز طریق هم  ای و های 

  خانگیجهانی، همکاری مشترک با برندهای برتر لوازم  

 ؛سازی در راستای تعمیق ساخت داخلو توسعه قطعه

o فرهنگ کانال  از  داخلی  بازارهای  مصرف توسعه  سازی 

کاالی تولید داخل، استفاده از ظرفیت تقاضای جایگزین  

سازی سبد محصوالت تولیدی، تغییر )نوسازی(، متنوع

 ساختار تولید بسوی تولید محصوالت هوشمند؛

o صادراتی بازارهای  برندهای    گسترش  خرید  طریق  از 

ارتقای سطح کیفی و کمی و   خارجی شناخته شده و 

گذاری تولید در کشورهای خدماتی این برندها و سرمایه

مزیت از  انسانی،  برخوردار  نیروی  حوزه  در  نسبی  های 

 ای و اندازه بازار داخل؛های تعرفهسیاست

o محصوالت،  سرمایه طراحی  توسعه  روی  بر  گذاری 

های  وسسات تحقیق و توسعه و ایجاد مجتمعاندازی مراه

 آزمایشگاهی؛ 

o حمایت زماناعطای  و  مشروط  هدفمند،  از  های  مند 

خارجی،   تجارت  مالی،  تامین  حوزه  در  دولت  سوی 

 گذاری.سرمایه

صنعت لوازم خانگی بواسطه ارتباط مستقیم با سطح زندگی و   ▪

رفاه اجتماعی و همچنین ارتباطات گسترده با صنایع باالدست  

پسین   پیوند  ضریب  )با  آلومینیوم  مس،  فوالد،    51.8نظیر 

آالت و برق و الکترونیک )با ضریب پیوند پسین  درصد(، ماشین

درصد(    10.6درصد(، پتروشیمی )با ضریب پیوند پسین    18.2

پسین   پیوند  ضریب  )با  فابریکی  فلزی  محصوالت   10.2و 

از صنایع شتاب به عنوان یکی  دهنده توسعه صنعتی  درصد(، 

دارد.   اجتماعی کشور  و  اقتصادی  توسعه  استراتژیک در  نقش 

متاسفانه این صنعت بواسطه تامین برخی از مواد اولیه داخلی  

گذاری و  ظام قیمتبا قیمت جهانی در نتیجه نامناسب بودن ن

ورق   مانند  پتروشیمی  و  فوالدی  محصوالت  قیمت  وابستگی 

رنگ و... به قیمت جهانی و نرخ  فوالد، ورق روغنی، ورق پیش

ارز و تاثیر آن بر باال رفتن قیمت تمام شده محصوالت لوازم  

به و  فناورانه  وابستگی  فناوریخانگی،  نبودن  تولید  روز  های 

سرمایه عدم  از  و  گذارناشی  توسعه  و  تحقیق  بخش  در  ی 

بواسطه   نوآور  و  متنوع  محصوالت  عرضه  در  همچنین، ضعف 

های کوچک و متوسط در صنعت لوازم  گیری باالی بنگاهسهم

بر   بالغ  )سهم  بنگاه  70خانگی  نفر    49تا    10های  درصدی 

و   صادرات  حوزه  در  چندانی  دستاوردهای  از  کارکن( 

دیگر مشکالت این صنعت    افزایی برخوردار نبوده است. ازارزش 

 توان به موارد زیر اشاره داشت:می

o   اشکاالت ناظر بر نظام مجوزدهی و نظارت 

برداری تولید  واحد دارای پروانه بهره  468واحد از    137  -1

یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز  

و جارو برقی دارای آمار تولید رسمی در سامانه هماهنگ  

  %69واحدهای تولید یخچال و فریزر،    %45دود  و ح  بوده

واحدهای تولید   %78واحدهای تولید ماشین لباسشویی،  

و    %74تلویزیون،   گاز  اجاق  تولید   %81واحدهای 

یا به دالیلی   بوده  تولید جارو برقی غیرفعال  واحدهای 

تولید   آمار  فاقد  شفافیت،  ایجاد  به  تمایل  عدم  نظیر 

 هستند.

ایجاد شده برای تولید محصوالت   های تولیدیاز ظرفیت -2

یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز  

درصد به    14و    8،  48،  39،  52و جارو برقی به ترتیب  

سال   در  مابقی    1398تولید  و  یافته  اختصاص 

 های ایجاد شده بال استفاده مانده است.  ظرفیت

o های کوچک تعدد بنگاه 

نفر نیروی کار در    50های زیر  اهدرصدی بنگ   70سهم بالغ بر  

پذیری  موجب آسیب   1396تا    1394های  صنعت طی سال

های ارزی شده است که بخشی از باالی این صنعت از شوک

و  اولیه  مواد  تامین  به  ارزی  وابستگی  از  ناشی  موضوع  این 

پایین بودن عمق ساخت   تولید در نتیجه  قطعات مورد نیاز 

توجهی به تحقیق و توسعه داخل در برخی محصوالت و کم
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هزینه باالبودن  بیشتر بواسطه  مشکالت  مربوطه،  های 

به بنگاه نسبت  گردش  در  سرمایه  تامین  در  کوچک  های 

 تر در ساختار مالی کشور است.های بزرگبنگاه

o توانمندی پایین تولید و تراز تجاری منفی 

سال -1 ماشین  1398تا    1389های  طی  تجاری  تراز   ،

درسال-لباسشویی   تحریمیحتی  و    -های  یخچال  و 

استثنای سال-فریزر   اعمال    1398و    1397های  به  و 

وارداتی محدودیت با    -های  برابر  متوسط  و    - 77بطور 

   میلیون ریال بوده است.   -105

پایین   -2 توان  و  جدید  محصول  تولید  طراحی  در  ضعف 

ساز بواسطه غلبه رویکرد مونتاژکاری ی قطعههاشرکت

پیوندی و مشارکت با برندهای معتبر  در تولید، عدم هم

تحوالت  به  توجهی  کم  و  خانگی  لوازم  تولیدکننده 

های  فناورانه در صنعت لوازم خانگی ناشی از تعدد بنگاه

از   برخی  تا  است  شده  موجب  صنعت  این  در  کوچک 

پذیری  ز توان رقابتمحصوالت تولیدی در این صنعت ا

 چندانی برخوردار نباشند.

در بازه  گیری دوباره شیوع ویروس کرونا در فصل پاییز و با اوج ▪

مجددا بسیاری  ،  2020  اکتبر  ومتا هفته س  آگوستماه  زمانی  

از کشورها با چالش مواجه شدند و انتشار اخباری در خصوص 

در نوساناتی  بروز  موجب  آن  تکذیب  و  کرونا  واکسن    کشف 

بازارهای جهانی شد. با اینحال، افزایش میزان ذخیره انبارهای 

بنادر چین و کاهش تقاضای بخش ساخت و ساز با شروع فصل  

سرما در این کشور، کاهش قیمت سنگ آهن و کاهش تقاضای  

فوالد را به همراه داشت. کسری مس در بازار و خروج مس از 

ده معدنی در  انبارهای بورس لندن موجب افزایش قیمت این ما 

 19-بازارهای جهانی شد. قیمت طال نیز متاثر از بحران کووئد

و مسائل داخلی آمریکا درباره بسته حمایتی دولت برای مقابله  

شود با ورود  بینی میبا بیماری کرونا با نوسان همراه بود و پیش

صندوق  ذخیره  سطح  افزایش  و  برای   ETFهای  سرمایه  طال 

 ت آن افزایش یابد. دهمین ماه متوالی، قیم

قلم کاالی صنعتی منتخب طی    43تحلیل روند تغییرات قیمت   ▪

مهر  ماه و  شهریور  همه   1399های  قیمت  افزایش  از  حاکی 

های کاالیی خصوصا گروه الستیک و لوازم خانگی است  گروه

که این موضوع ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و رشد 

ات بوده  درصدی نرخ ارز و مشکالت مترتب بر روند وارد  30.5

است. کارگروه تنظیم بازار کشور نیز در راستای مدیریت بازار  

و ممانعت از خروج کاال از کشور مقرر کرد با قاچاق کاال، بار  

مرزنشینی   و  مسافر  در  همراه  و  گرفته  صورت  قاطع  برخورد 

رابطه با محصوالت زنجیره ارزش فوالد نیز عدم اعالم موجودی 

دم درج اطالعات در سامانه مزبور به در سامانه جامع انبارها و ع 

  منزله احتکار و امتناع عرضه تلقی شده و برخورد شود.

های شناسایی شده در صنعت لوازم خانگی و لزوم  چالشبا توجه به  

های کوچک فعال در این صنعت با  توانمندسازی و ساماندهی بنگاه

زی موارد  جنوبی  کره  و  چین  ترکیه،  کشورهای  تجربه  از  ر الهام 

 شود: پیشنهاد می

 های موجود ساماندهی بنگاه  - 1گام 

از  صنعت لوازم خانگی    فعال در  های بنگاه  نظارت بر عملکرد ▪

سازمان  و شهرکسوی  استانی  تجارت  و  معدن  های  های صنعت، 

های فعال، نیمه فعال  بنگاهتهیه لیستی از    صنعتی استانی به منظور

معاونت  و   به  ارائه  و  ورشکستگی  مرحله  وزارت در  برنامه  و  طرح 

 صنعت، معدن و تجارت؛ 

بنگاهکمیته    ایجاد ▪ و  ساماندهی  طرح  معاونت  از  متشکل  ها 

صنایع،   امور  معاونت  صنایع برنامه،  نوسازی  و  گسترش  سازمان 

گیری  ایران، سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی برای تصمیم

   رابطه بادر 

فعالیت   -1 ادامه  در واحدهای  چگونگی  ورشکستگی  مرحله  در 

های بزرگ و توانمند، اتصال به  قالب انحالل، ادغام با شرکت

گذاران جدید جهت تولید بدون کارخانه و یا واگذاری سرمایه

رفع  جهت  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  به 

مشکالت ساختاری و فرآیندی بنگاه و واگذای مجدد آن پس  

 از سوددهی شرکت طبق وظیفه ذاتی این سازمان؛ 

ها  گیری از ظرفیت آنهای نیمه فعال و بهرهساماندهی بنگاه -2

برای تامین قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان رده اول یا ادغام  

 ؛  OEMو مشارکت با تولیدکنندگان صادراتی در قالب 

بازنگری   ▪ و  هدایت  مجوزدهی    ساختاراصالح  رویکرد  با 

تولید در محصوالت فاقد تولید داخل  به سمت  گذاران جدید  سرمایه

مفقوده  حلقهو   با  های  همکاری  یا  و  خانگی  لوازم  تولید  زنجیره 

 ؛ های فعال دارای ظرفیت خالی برای تولید بدون کارخانهشرکت

دستورالعمل ▪ تجمیع های  تدوین  و  ادغام  حوزه  در  شفاف 

ای مالی و تجاری ی کوچک و متوسط و استفاده از ابزارههابنگاه

 ها. ها به اینگونه همکاریبرای تشویق بنگاه

 توانمندسازی و توسعه صادرات  -2گام  
 های کوتاه مدت برنامه  ▪
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o بهره )با  ملی  برند  ساخت  خلق  در  چین  تجربه  از  گیری 

تیمگروه و  بزرگ  تجاری  ارایه های  طریق  از  ملی(  های 

مالیاتی، تسهیل های مالی، واگذاری زمین، معافیت  مشوق 

صورت مشروط با توجه به  فرایندهای واردات مواد اولیه به

نمودن  صادراتی  و  تکنولوژی  توسعه  و  جذب  نکته  دو 

تولیدی شرکت  محصوالت  ظرفیت  از  استفاده  با  های  و 

 سهامی عام پروژه برای تامین مالی برند ملی؛ 

o تولیدکنندگان  سازی  فرهنگ خانگیمیان  ترغیب    لوازم  و 

 ؛سازیو شبکههای مشترک داخلی همکاری  ه انجامآنان ب

o محیط    های تولید و بهبودفرآیندهای تامین نهاده  تسهیل

 کسب و کار؛ 

 مدت   بلندهای برنامه  ▪

o ریزی توسعه صادرات و نفوذ به بازار سایر کشورها با برنامه

دوران   در  ترکیه  الگوی  با  مطابق  خارجی  برندهای  خرید 

 پساتحریم؛ 

o   بزرگ تحقیق و    های تخصصی و موسساتآزمایشگاهایجاد

داخل   در  طراحی  و  ظرفیت  و  کشور    توسعه  از  استفاده 

تقویت  شرکت جهت  حوزه  این  در  فعال  خارجی  های 

 کشور؛ ها و انتقال دانش به داخل توانمندی این شرکت 

o  ایجاد صندوق تخصصی پژوهش و فناوری لوازم خانگی برای

 اتی و توسعه محصول. های تحقیقتامین مالی پروژه

 

 



 
1399 مهر - 7پایش تحوالت تولید شماره     

 :1پیوست 
 بر تن و دالر بر اونس()دالر  2020 اکتبرهفته سوم تا  آگوستروند تغییرات قیمت مواد و محصوالت معدنی از ابتدای ماه  -

 دوره زمانی  اگوست سپتامبر  اکتبر

 

 

 مجصول 
W3 W2 W1 

متوسط  

 رشد
W4 W3 W2 W1 

متوسط  

 رشد
W4 W3 W2 W1 

632.6 618.6 609.1 
0.7 

573.3 580.3 560.4 561.1 
0.5 

 مقدار  516.0 507.4 535.8 523.6
 1فوالد

 تغییر% 1.5 -1.7 5.6 - 2.3 7.2 -0.1 3.5 -1.2 6.2 1.6 2.3

6879.3 6728.8 6575 
0.3- 

6621.3 6772.9 6715.6 6686.0 
0.7 

 مقدار  6435.2 6346.7 6547.1 6571.8
 1مس

 تغییر% -0.2 -1.4 3.2 0.4 1.7 0.4 0.9 - 2.2 -0.7 2.3 2.2

1846.5 1851.1 1775.8 
0.5- 

1769.4 1792.8 1786.3 1796.2 
0.4 

 مقدار  1758.7 1773.2 1775.8 1777.9
 1آلومینیوم

 تغییر% 2.5 0.8 0.1 0.1 1 -0.6 0.4 -1.3 0.4 4.2 -0.2

2550.3 2428.7 2356.6 
1.3- 

2429.3 2506.4 2442.9 2528.9 
1.7 

 مقدار  2357.5 2383.8 2463.3 2479.5
 1روی

 تغییر% 4 1.1 3.3 0.7 2 - 3.4 2.6 -3.1 - 3 3.1 5

15806.5 15317.3 14568.2 
2.2 

14464.5 15134.5 14978.3 15439.4 
1.9 

 مقدار  14199.3 14206.3 14644.5 15041.3
 1نیکل

 تغییر% 3.1 0 3.1 2.7 2.6 - 3 -1 -4.4 0.7 5.1 3.2

119.8 119.2 120.3 
0.8- 

120.5 124 124 123.5 
2.7 

 مقدار  109.5 110.1 117.8 118.5
 2آهن سنگ

 تغییر% 2.7 0.6 7 0.6 4.2 4 0 - 2.9 -0.2 -0.9 0.5

1907.5 1910.9 1899.4 
1.2- 

1882.4 1952.0 1939.1 1949.5 
1.3- 

 مقدار  2020.8 1956.9 1956.9 1943.2
 1طال

 تغییر% 3.5 - 3.2 0 -0.7 0.3 -0.5 0.7 -3.6 0.9 0.6 -0.2

  Source: 1- www. Tgju.org 

              2-www.market.bosinessissinsider.com 
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 :  2پیوست 
 1399/ 30/07تا  01/06/1399مقدار عرضه و حجم معامالت مواد و محصوالت معدنی در بورس کاالی ایران از  -

 محصوالت فوالدی

 تولید کننده 

 مهر شهریور
نرخ رشد ارزش هر  

 تن
 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 25.1 113859.7 172839040 1518 1518 91019.0 230278070 2530 2530 آذر فوالد امین 

 11.0 101562.1 4265607950 42000 42000 91483.5 5214562200 57000 63000 آهن و فوالد ارفع 

 9.1 103270.8 206541600 2000 2000 94679.0 227229600 2400 3000 تولید فوالد تارا شمش یزد

 15.3 109865.3 2216423352 20174 29370 95273.7 1936723162 20328 21274 تولیدی فوالد سپید فراب کویر 

 12.4 121349.3 10454243112 86150 100598 107957.0 10066775554 93248 104859 ذوب آهن اصفهان 

 18.4 111633.2 552584450 4950 12188 94318.2 668149944 7084 14344 صبا فوالد زاگرس 

 18.2 109706.5 1527772334 13926 15004 92810.6 1508914682 16258 16258 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

 22.8 111140.1 2127221250 19140 29700 90504.8 1023428648 11308 11308 آذربایجان فوالد 

 19.3 105879.7 17067803350 161200 188200 88761.7 13802441500 155500 236500 فوالد خوزستان 

 19.8 105491.5 3164744400 30000 30000 88087.6 2219807000 25200 31000 فوالد سیرجان ایرانیان 

 27.1 109767.6 198020834 1804 1804 86355.2 87391436 1012 1012 فوالد عتیق آذر سهند 

 9.9 99319.94 4389941500 44200 44200 90406.6 4809630600 53200 58200 فوالد کاوه جنوب کیش 

 16.0 130139.3 66441047546 510538 513538 112144.6 54700007955 487763 511763 فوالد مبارکه اصفهان 

 8.8 105997.6 116597360 1100 1650 97384.9 74986340 770 1232 گروه صنایع فوالد صبح پارسیان 

 16.6 103309.2 1983536600 19200 19200 88636.0 1949992800 22000 26000 مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

 15.9 108402.5 7349907816 67802 69202 93528.4 5997787344 64128 67128 مجتمع فوالد خراسان 

 19.6 113829.3 1071816834 9416 20724 95166.9 588321734 6182 6182 مجتمع فوالد ظفر بناب 

 12.9 111484.1 1165008526 10450 10450 98707.3 154180818 1562 9900 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق 

 17.8 109229.6 204259330 1870 4312 92758.8 295900528 3190 3740 فوالد صنعتی و ساختمانی یزد نورد 

 3.1 106548.5 808703038 7590 18832 103375.4 97793146 946 3080 پرشین فوالد آریا 

 10.5 108532.6 108532600 1000 1000 98255.0 98255000 1000 1000 صنعت تجارت پردیس آذربایجان 

 - - 0 0 0 96560.4 97719138 1012 1012 فوالد ارگ تبریز 

 9.6 109252 120177200 1100 1100 99690.5 315819636 3168 3102 فوالد امیر کبیر خزر 

 33.0 112216.5 246876256 2200 3300 84359.0 148471840 1760 1760 فوالد کاوه اروند 

 19.4 107086.4 7388960000 69000 80000 89654.3 5782704000 64500 90000 فوالد هرمزگان جنوب 

 30.9 110460.7 243013474 2200 2750 84359.0 1855898 22 1100 قائم پروفیل رازی 

 14.1 110991.5 1587178340 14300 14300 97297.0 813402546 8360 8360 گروه ملی صنعتی فوالد ایران 

 16.5 117746.1 38856202 330 330 101070.3 33353210 330 330 آذربایجان گسترش فوالد فجر 

 1.7 99407.75 159052400 1600 2000 97753.0 195506000 2000 2000 مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان 
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 18.5 110989 742294190 6688 6688 93683.3 284422622 3036 3036 مجتمع فوالد صنعت بناب 

 15.9 102559.8 205119600 2000 2000 88472.3 70777800 800 800 آلیاژ شمش یزد 

 3.6 95862.64 52724450 550 550 92525.7 55515400 600 600 پاسارگاد فوالد نوید 

 12.4 110592.3 66355400 600 600 98349.0 59009400 600 600 پردیس صنعت زنده رود 

 21.0 109112.3 65467400 600 600 90199.0 54119400 600 600 تولیدی صنعتی اصفهان در 

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

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

 5.7 165743.8 149169400 900 3200 156837.0 188204400 1200 2150 صنایع فوالد شهریار تبریز

 - 180401 324721800 1800 2400 - 0 0 300 آسیا فوالد غرب 

 9.0 102419.1 670845400 6550 6550 93937.0 394535200 4200 4800 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 

 12.7 104229.7 9291450084 89144 89144 92459.3 5915544042 63980 63980 جهان فوالد سیرجان 

 14.1 92096.56 165773800 1800 1800 80713.5 258283200 3200 3200 ذوب و نورد زرفام 

 10.1 101925.4 4770109000 46800 46800 92592.0 3703680000 40000 45000 شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 

 17.6 113716.3 70049210 616 660 96682.2 42540168 440 440 صنایع تولیدی نورد گرم فلز 

 6.6 105079.9 106340894 1012 1012 98557.6 99740300 1012 1012 تیکمه داش صنایع فوالد کاوه  

 12.3 101059.2 727626100 7200 7200 90021.0 414096600 4600 5800 غلتک سازان سپاهان 

 21.2 114883.4 1781840874 15510 30316 94780.1 1217734870 12848 14300 فوالد البرز ایرانیان 

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

 17.5 109088.5 964778936 8844 8844 92867.4 1297358216 13970 15400 فوالد روهینا جنوب 

 11.3 100651.8 3190661900 31700 35700 90397.6 3254313200 36000 43000 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد 

 23.1 110346.4 165078166 1496 3564 89644.0 114385700 1276 1826 خاورمیانه مجتمع فوالد آتیه 

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

 22.8 105976.6 254343900 2400 3200 86280.7 241586000 2800 3200 فوالدسازان کیوان یزد 

 - 91623.5 73298800 800 800 - 0 0 0 ایده آل شمش کویر 

 - 103697 228133422 2200 2200 - 0 0 0 صنایع فوالد هیربد زرندیه 

 - 103049.8 58944468 572 572 - 0 0 0 صنایع نورد فوالد گلستان 

 - 167837.5 469944950 2800 2800 - 0 0 0 فوالد امیرکبیر کاشان 

 - 111493.3 122642652 1100 1100 - 0 0 0 فوالد خرمدشت تاکستان 

 - 95566.43 66896500 700 700 - 0 0 0 فوالد کویر دامغان 

 - 103730.8 165969200 1600 1600 - 0 0 0 گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 

 15.6 115949.4 160327847190 1519870 1382740 100220.6582 131041016053 1307525 1514020 جمع کل 

 آلومینیوم

 کننده تولید 

 مهر شهریور
نرخ رشد ارزش هر  

 تن
 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 



 
1399 مهر - 7پایش تحوالت تولید شماره     

 9.8 475345.2 808086800 1700 1700 432866.2581 1341885400 3100 3100 آلومینای ایران 

 15.9 459683.9 3079882250 6700 9100 396678.4332 3649441585 9200 10100 آلومینیوم المهدی 

 9.2 469152 4691520060 10000 10500 429478.451 6304743660 14680 14720 آلومینیوم ایران)ایرالکو( 

 10.5 462685.8 4173426280 9020 10200 418587.0256 3264978800 7800 7800 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 

 - 556204 5562040 10 2150 - 0 0 3350 آریا کابل فدک 

 - 493429 19737160 40 680 - 0 0 40 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات 

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

 11.1 465169.8 12778214590 27470 34330 418661.5712 14561049445 34780 39310 جمع کل 

 مس

 تولیدکننده 

 مهر شهریور
نرخ رشد ارزش هر  

 تن
 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 - 1609148 394241260 245 1015 - 0 0 1200 آریا کابل فدک 

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

 - - 0 0 480 - 0 0 120 تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات 

 - - 0 0 160 - 0 0 500 راشا مهر نیکان 

 - - 0 0 360 - 0 0 180 شرکت صنایع مس شهید باهنر 

 1.1 1042978 23300128500 22340 63200 1031816.747 23958784860 23220 102000 شرکت ملی صنایع مس ایران 

 14.9 1592376 127390040 80 1850 1385918 304901960 220 4050 صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 

 - - 0 0 400 - 0 0 450 صنایع مس کاوه 

 - 1543345 77167250 50 50 - 0 0 130 گنبد فرآوری مس درخشان تخت  

 - - 0 0 570 - 0 0 640 گروه صنایع کابلسازی افق البرز 

 17.4 1634337 522987860 320 3600 1392480.583 1134871675 815 5000 گیل راد شمال 

 - - 0 0 160 - 0 0 80 قم   مس   شکوه  صنایع 

 1.1 1060209 24421914910 23035 71845 1048233.656 25529730695 24355 114550 جمع کل 

 روی 

 مهر شهریور تولیدکننده 
نرخ رشد ارزش هر  

 تن
 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 مقدار عرضه

 )تن(

 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن  

 )هزارریال( 

 14.4 561833.6667 67420040 120 280 491110 54022100 110 230 توسعه صنایع روی خاورمیانه 

 8.5 554351.75 133044420 240 360 510922 10218440 20 360 تولیدی روی بندرعباس 

 7.2 548773.6667 329264200 600 860 512032 112647040 220 540 ذوب روی بافق

 17.5 584871.9 350923140 600 600 497816.69 129432340 260 520 فرآوری مواد معدنی ایران 

 10.8 558229 167468700 300 500 504031.45 221773840 440 740 کالسیمین 

 11.5 557037.3846 434489160 780 1140 499603.79 72442550 145 185 ملی سرب و روی ایران 

 7.5 543156.5 43452520 80 100 505371.05 202148420 400 660 پردازان زنجان ترکیب  

 - - 0 0 0 -  0 0 0  تولیدی روی میعاد ثامن زنجان 

 - - 0 0 0 504001.6 252000800 500 500 صنایع خالص سازان روی زنجان 

 12.6 575079 161022120 280 700 510922 20436880 40 560 مجتمع ذوب و احیا روی قشم



 
1399 مهر - 7پایش تحوالت تولید شماره     

.ماخذ: بورس کاالی ایران  

  

 - 542720 21708800 40 50 - 0 0 50 روی پرور زنجان 

 17.6 558229 22329160 40 40 474600 47460000 100 100 سپنتا روی 

 - 560393 22415720 40 40 - 0 0 0 ذوب روی تال 

 - 569083 56908300 100 100 - 0 0 0 گسترش صنایع روی ایرانیان 

 11.9 562250.3975 1810446280 3220 4770 502274.01 1122582410 2235 4445 جمع کل 



 
1399 مهر - 7پایش تحوالت تولید شماره     

:3پیوست   

 درصد(  /)ریال 1399/ 30/07تا  01/06/1399منتخب از روند تغییرات قیمت کاالهای صنعتی   -

متوسط 

 رشد

متوسط  مهر

 رشد

 شهریور
 شرح واحد 

W5 W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1 

1.6 

4249369 4224301 4167354 4108630 3991844 

0.2 

 بند 3975443 4007037 4009438 4002634
 گرمی اندونزی  70کاغذ چاپ

غذ
کا

ع 
وا

ان
 

 تغییر % 0.9 0.8 0.1 -0.2 -0.3 2.9 1.4 1.4 0.6

4.7 

475497 474491 475448 467732 396032 

0.0 

 بسته 387976 387976 387717 388110
 برگی( با ارز نیمایی 500)بسته A4کاغذ 

 تغییر % 0.2 0.0 - 0.1 0.1 2.0 18.1 1.6 -0.2 0.2

0.0 

21133 21333 21178 21180 21137 

0.6 

 جلد 20809 20750 20759 21199
 چاپ  رنگ یک برگ 40 مشق دفترچه

 تغییر % 2.5 - 0.3 0.0 2.1 -0.3 0.2 0.0 0.7 -0.9

3.2 

146595 144254 141462 136070 129204 

2.0 

 کیلوگرم  123798 125754 125997 131324
 وارداتی  روزنامه کاغذ

 تغییر % 0.0 1.6 0.2 4.2 -1.6 5.3 4.0 2.0 1.6

0.3 

2967881 2865521 2826662 2855720 2926811 

0.9 

 تن 2865360 2996324 2935043 2945669
 فله  1-325 تیپ خاکستری سیمان

ن 
ما

سی
 

 تغییر % 0.8 4.6 - 2 0.4 -0.6 -2.4 -1 1.4 3.6

0.2 

2911135 2877055 2873638 2870908 2891409 

0.6 - 

 تن 2944203 2959618 2884902 2894934
 فله 2تیپ خاکستری سیمان

 تغییر % 1.6 0.5 - 2.5 0.3 -0.1 -0.7 0.1 0.1 1.2

1.9 

204198 195040 189984 188833 189610 

0.2 - 

 پاکت 188846 189591 188204 187474
 پاکتی  2تیپ خاکستری سیمان

 تغییر % 0.3 0.4 - 0.7 -0.4 1.1 -0.4 0.6 2.7 4.7

1.4 

198135 188621 185912 184763 187050 

1.0 

 پاکت 183067 187822 187616 188362
 پاکتی  1-325 تیپ خاکستری سیمان

 تغییر % 0.0 2.6 - 0.1 0.4 -0.7 -1.2 0.6 1.5 5.0

1.2 

386097 381066 376086 367901 368029 

1.1 

 پاکت 358477 371013 369556 370881
 گرمی کیلو 50سفید سیمان

 تغییر % 9.4 3.5 - 0.4 0.4 -0.8 0.0 2.2 1.3 1.3

2.8 

127899 121403 118043 116692 114312 

3.3 

 پاکت 104697 112236 113268 115259
 گرمی  کیلو  40 کیسه سفید گچ

 تغییر % - 0.5 7.2 0.9 1.8 -0.8 2.1 1.2 2.8 5.4

0.8 

147584 146421 146573 145351 143139 

3.6 

 کیلوگرم  126878 131176 137486 140991
 اصفهان  آهن ذوب16نمره  تیرآهن

ت
آال

ن 
آه

 

 تغییر % 2.4 3.4 4.8 2.5 1.5 1.5 0.8 -0.1 0.8

1.3 

144759 143012 142826 141652 137459 

2.0 

 کیلوگرم  124312 124525 127764 132050
 اصفهان  آهن ذوب18نمره  تیرآهن

 تغییر % - 3.4 0.2 2.6 3.4 4.1 3.1 0.8 0.1 1.2

1.0 

173526 171940 171098 169971 166789 

5.7 

 آهن ذوب14نمره  تیرآهن کیلوگرم  137475 141687 151992 162402

 تغییر % C19:C20 0.9 0.5 0.7 1.9 2.7 6.8 7.3 3.1 1.8+ اصفهان

3.0 

209820 207442 205540 198128 186753 

3.8 

 کیلوگرم  156824 160043 165292 175297
 آهن  ذوب سنگین 27 نمره  تیرآهن

 تغییر % 0.0 2.1 3.3 6.1 6.5 6.1 3.7 0.9 1.1
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متوسط 

 رشد

متوسط  مهر

 رشد

 شهریور
 شرح واحد 

W5 W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1 

3.1 

138569 134861 133098 128088 122797 

4.4 

 کیلوگرم  101085 102711 108543 115142
 12 نمره آجدار میلگرد

 تغییر % - 2.9 1.6 5.7 6.1 6.6 4.3 3.9 1.3 2.7

2.8 

135952 132298 130707 126874 121884 

5.1 

 کیلوگرم  98862 101767 107883 114790
 14 نمره آجدار میلگرد

 تغییر % - 3.6 2.9 6.0 6.4 6.2 4.1 3.0 1.2 2.8

2.8 

207265 205164 198687 191563 185494 

4.3 

 کیلوگرم  157730 159415 168394 179029
 مبارکه  متر میلی 3 سیاه ورق

 تغییر % - 1 1.1 5.6 6.3 3.6 3.3 3.7 3.3 1.0

1.0 

2361788 2314201 2291091 2264440 2273624 

0.6 

 کالف  2213330 2200097 2240863 2252227
 1*1.5سیم

 تغییر % 1.8 - 0.6 1.9 0.5 1.0 -0.4 1.2 1.0 2.1

0.0 

2261812 2274706 2276808 2262281 2263877 

0.1 

 کالف  2255141 2256009 2257532 2259176
 1*2.5سیم

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

5.0 

3944422 3539180 3420209 3415475 3246454 

0.2 

 حلقه  3289182 3264672 3315110 3311981
 بارز  پرایدی الستیک

ک 
تی

الس
 

 تغییر % - 2 - 0.7 1.5 -0.1 -2 5.2 0.1 3.5 11.5

5.3 

4632675 4561699 4432261 4262688 3770399 

0.8 

 حلقه  3638647 3644112 3691036 3724948
 بارز   پژویی الستیک

 تغییر % - 1 0.2 1.3 0.9 1.2 13.1 4.0 2.9 1.6

0.4 

23877480 23741666 23692063 23624047 23485000 

0.2 

 حلقه  23345635 23416667 23422698 23489881
 اتوبوسی و کامیونی  جینیو الستیک

 تغییر % 0.8 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.3 0.2 0.6

1.3 

32730585 32533606 32236007 31941690 31041260 

1.1 

 حلقه  29367140 29366409 30125789 30333442
 315* 80*22/ 5 اتوبوسی بارز الستیک

 تغییر % 0.8 0.0 2.6 0.7 2.3 2.9 0.9 0.9 0.6

1.1 

34571611 34268332 34226745 34078106 33059031 

1.1 

 حلقه  31455130 31775252 32018673 32502105
 ( پارس )کامیونی پیروزی12*0024 الستیک

 تغییر % 2.1 1.0 0.8 1.5 1.7 3.1 0.4 0.1 0.9

4.4 

4826593 4691089 4575921 4463363 4061985 

0.4 

 حلقه  3951945 3932310 3980792 4003354
 15/ 85/ 185 نود ال /سمندی بارز الستیک

 تغییر % - 1.8 - 0.5 1.2 0.6 1.5 9.9 2.5 2.5 2.9

0.8 

723524 717147 706137 703142 702176 

0.3 - 

  چهار20w50sjایرانول 12000 موتور روغن گالن  710248 712433 710526 704188

 لیتری

ور
وت

ن م
وغ

ر
 

 تغییر % 0.2 0.3 0.3- 0.9- -0.3 0.1 0.4 1.6 0.9

0.7 

767345 760217 752097 749212 747642 

0.2 - 

  چهار20w50sjپیشتاز بهران موتور روغن گالن  753712 754983 752927 749061

 تغییر % - 0.2 0.2 0.3- 0.5- -0.2 0.2 0.4 1.1 0.9 لیتری

0.9 

770175 755028 748406 746160 743988 

0.2 - 

  چهار20w50sj پایا پارس موتور روغن   گالن 747950 746200 745968 744579

 تغییر % 0.1 - 0.2 0.0 0.2- -0.1 0.3 0.3 0.9 2.0 فلزی  لیتری

0.5 

765556 757252 746428 747751 749391 

0.0 

  چهار20w50sj اسپیدی پاور موتور روغن گالن  750410 749922 750978 749523

 تغییر % 0.3 - 0.1 0.1 0.2- 0.0 -0.2 -0.2 1.5 1.1 فلزی  لیتری
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متوسط 

 رشد

متوسط  مهر

 رشد

 شهریور
 شرح واحد 

W5 W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1 

0.1 

60384 60379 60357 59996 60089 

0.1 - 

 بسته 60419 60426 60304 60219
 چشمک  معمولی برگ200 کاغذی دستمال

ی 
شت

دا
به

م 
واز

ل
 

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

0.2 

91889 91634 91702 91003 91205 

0.1 - 

 بسته 91807 91813 91379 91430
 چشمک  معمولی برگ300 کاغذی دستمال

 تغییر % 0.0 0.0 - 0.5 0.1 -0.2 -0.2 0.8 -0.1 0.3

0.8 

35434 35512 35328 34824 34377 

0.0 

 عدد 33870 33899 33659 33915
 گرمی130 گلنار صابون

 تغییر % 0.3- 0.1 - 0.7 0.8 1.4 1.3 1.4 0.5 -0.2

0.9 

449873 443292 437911 437475 434697 

0.5 

 بسته 427500 430503 435261 433481
 گرمی 3750 پریل ظرفشویی مایع

 تغییر % 0.3 0.7 1.1 -0.4 0.3 0.6 0.1 1.2 1.5

0.6 

131722 130381 130129 129339 128437 

0.2 

 بسته 127820 128589 129192 128427
 لیمو  100 لیتری 1 پریل ظرفشویی مایع

 تغییر % 0.5 0.6 0.5 -0.6 0.0 0.7 0.6 0.2 1.0

1.0 

125975 123912 121814 121207 121066 

0.1 

 بسته 120082 120295 120927 120589
 گرمی 500و S طرحAVE دستشویی مایع

 تغییر % 0.0 0.2 0.5 -0.3 0.4 0.1 0.5 1.7 1.7

0.8 

87488 87094 86917 85953 84756 

0.1 - 

 بسته 84639 84516 84551 84303
 گرمی 500- 360لوندر ماشینی پرسیل  پودر

 تغییر % 0.8 0.1- 0.0 -0.3 0.5 1.4 1.1 0.2 0.5

0.6 

64452 64215 64244 63645 62847 

0.4 

 بسته 61579 61421 61995 62372
 گرمی 500- 360لوندر دستی پرسیل  پودر

 تغییر % 0.4 0.3- 0.9 0.6 0.8 1.3 0.9 0.0 0.4

1.1 

96239616 95371477 94698912 92661268 92224286 

0.7 

ایکس ویژن مدل    LEDاینچ 55  تلویزیون دستگاه  89987511 90186970 90699483 91769797

725 XTU (1 ) 

ی 
نگ

خا
م 

واز
ل

 

 تغییر % 1.0 0.2 0.6 1.2 0.5 0.5 2.2 0.7 0.9

0.8 

49269781 49111799 48541539 47787438 47671874 

0.6 

ایکس ویژن مدل    LEDاینچ 43  تلویزیون دستگاه  46565938 46799924 46875036 47448757

750 XK  (1 ) 0.3 1.2 1.6 0.2 0.5 1.2 0.2 0.5 0.1 % تغییر 

3.6 

75200986 72604898 70542054 65849658 65206710 

0.7 

 دستگاه  63185614 63692149 63642235 64527174
 ESR24 مدل الکترواستیل یخچال

 تغییر % 0.7 0.8 0.1- 1.4 1.1 1.0 7.1 2.9 3.6

3.4 

151863896 146104448 140843382 132942479 133000564 

0.7 

 دستگاه  129533480 129844630 130206132 132106621
 ESR24مدل الکترواستیل فریزر یخچال

 تغییر % 1.5 0.2 0.3 1.5 0.7 0.0 5.9 3.7 3.9

1.5 

71635855 70779188 70628674 70387799 67615092 

1.6 

 دستگاه  64831558 66273485 67375077 67900303
 سفید  کیلویی7 آبسال لباسشویی

 تغییر % - 0.7 2.2 1.7 0.8 -0.4 4.1 0.3 0.2 1.2

0.3 

67027242 66891475 66760529 66461125 66314261 

0.4 
 -S – 26اسنوا مدل  کیلوئی 6 لباسشویی دستگاه  65212142 65746586 66173399 66012286

SWD (1 ) 0.2 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2- 0.6 0.8 0.4 % تغییر 

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

 


