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  آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات صنعتی

 چهارم تیرو معدنی در جهان منتهی به هفته 

قرنطینه خانگی در بسیاری از با اجرای طرح  0202از ماه مارس 

کشورهای اروپایی درگیر ویروس کرونا و ایاالت متحده آمریکا، 

فروش خودرو تقریبا در تمام مناطق دنیا کاهش یافت و آمریکای 

شمالی و اروپا با بیشترین کاهش مواجه بودند. خودروسازان ژاپنی 

دی درص 83با کاهش  -سومین ماه پیاپی افت فروش-نیز در ماه مه 

ترین خودروساز فروش جهانی مواجه بودند. تویوتا موتور، بزرگ

درصد  89دستگاه خودرو فروخت که  024902ژاپن، در ماه مه 

کمتر از میزان فروش مدت مشابه سال قبل بوده است. این شرکت 

اعالم کرده است انتظار دارد سوددهی آن در سال جاری میالدی 

سال گذشته  4ین مقدار طی تردرصد کاهش یابد و به پایین 32

رسد. شیوع ویروس کرونا بیشترین تاثیر منفی را بر شرکت نیسان 

درصدی به  8.78داشته است. فروش نیسان موتور با کاهش 

دستگاه خود رسیده است که با توجه به کاهش فروش و  0.03.8

، موجب تضعیف 0202سوددهی این شرکت پیش از آغاز بحران 

 .   1شده است وضعیت مالی این شرکت

از دیگر رخدادهای مهم صنعت خودرو در ماه گذشته میالدی، ادغام 

ای بنز بر -برنامه شرکت دایملر، خودروسازی فیات با پژو شرکت

و ثبت جدیدترین اختراع فروش کارخانه خود در هامباخ فرانسه 

 صاحب- دایملراست. شرکت شرکت هواوی در حوزه خودرو 

 تولید برای هامباخ کارخانه از -اسمارت و بنز مرسدس برندهای

 در و کرده استفاده اسمارت نفره دو مدل و برقی خودروهای انواع

شده  تولیددر این کارخانه  اتومبیل هزار 32 از بیش .021 سال

 عدیب نسلتولید  بر مبنی گذشته سال در دایملر اعالم با. است

 لیدتو جیلی، شرکت با مشترک گذاریسرمایهبا  برقی خودروهای

 .2شد خواهد منتقل چین به فرانسه از اسمارت

در رابطه با یک روش رانندگی خودکار  اختراع جدید شرکت هواوی

است. در این شیوه، برای تعیین استراتژی رانندگی خودکار از 

های های رفتار رانندگی فعلی مالک خودرو و دادهترکیب داده

و براساس این اطالعات شود محیطی مکان رانندگی استفاده می

                                                           
1https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-japan-

automakers/japan-automakers-may-global-sales-drop-38-as-

lockdowns-weigh-idUSKBN2400LP 
2https://www.reuters.com/article/us-daimler-restructing/daimler-

seeks-to-sell-french-factory-in-production-overhaul-

idUSKBN2441OI 
3https://www.gizchina.com/2020/07/12/huawei-applied-for-

patents-related-to-autonomous-driving/ 

 .8کندترین حالت به صورت خودکار حرکت میخودرو در ایمن

های انجمن جهانی فوالد و موسسه آهن و فلز بینیبر اساس پیش

، تقاضای جهانی فوالد در سال 9جنوب شرقی آسیا )آ. سه. آن(

با کاهش همراه خواهد شد  14-بواسطه بروز بحران کووید 0202

درصد  13با  0202تقاضای فوالد هند در سال  رودو انتظار می

 رو باشد.درصد کاهش روبه 071کاهش و در منطقه آ. سه. آن با 

گیری ویروس کرونا در های ساخت و ساز در پی همهتوقف فعالیت

هند و اختالالت در زنجیره تامین صنایع خودروسازی و 

فت اسازی همراه با کندتر شدن تقاضای این صنایع موجب ماشین

های انجمن بینیتقاضای فوالد هند شده است. بر اساس پیش

رود جهانی فوالد در خصوص بهبود تقاضای جهانی فوالد، انتظار می

که این  5تر از سایر نقاط جهان باشدتقاضای فوالد چین سریع

های اقتصادی در این موضوع ناشی از آغاز به کار مجدد فعالیت

درصدی  170انی نظیر رشد های عمرکشور و اجرای پروژه

 80573های راه آهن ملی چین )معادل گذاری چین در پروژهسرمایه

 .   0است 0202میلیارد یوان( در نیمه اول سال 

 371بیشترین کاهش تقاضا برای کشور فیلیپین ) آ.سه.آندر منطقه 

 070درصد( و تایلند ) 3درصد( و پس از آن کشورهای مالزی )

شود. این امر بر واردات بیلت در این منطقه بینی میدرصد( پیش

اثرگذار خواهد بود زیرا فیلیپین یکی از خریداران اصلی بیلت در 

 و ویتنام شودمی بینیپیشمنطقه آ. سه. آن است. عالوه بر آن، 

 به و کنند ثبت 0202 سال در را فوالد مصرف مثبت رشد اندونزی

 اعالم براساس. افزوده شود هاضای آناتق به درصد 8 و 9 ترتیب

 انتظار که است درمنطقه آ.سه.آن کشوری تنها ویتنام جهانی، بانک

 023) جاری سال در را مثبت داخلی ناخالص تولید رشد رودمی

 . .تجربه کنددرصد( 

موجب شد تا  14-اختالالت اقتصاد جهانی در نتیجه بحران کووید

زا نظیر اتوماسیون، هوش های تحولها در فناوریبسیاری از سازمان

 8222گذاری کنند. بررسی ... سرمایهمصنوعی، اینترنت اشیاء و

دهد بیش منطقه جغرافیایی در سراسر جهان نشان می 0شرکت در 

های خود را به گذار دیجیتال از هزینهها بخشی درصد شرکت 52از 

4South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI). 
5https://www.financialexpress.com/industry/indias-steel-demand-

likely-to-fall-by-18-in-2020-worldsteel/1984078/ 
6http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/06/c_139192276.htm 
7http://www.seaisi.org/News/10257/SEAISI:+ASEAN+steel+dema

nd+to+dip+below+80+million+mt+in+2020+to+recover+by+5

%20+in+2021 
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ها قصد دارند مبلغ درصد شرکت 14اند و تنها اختصاص داده

شود بینی میعالوه بر آن، پیشکمتری را صرف این موضوع کنند. 

های مربوط به گذار دیده هزینههای آسیبدرصد از شرکت 02

   .  3دیجیتال را افزایش دهند

 

  با نگاهی به اثرات صنعت فوالد تحوالت جهانی
 بر آن 91-کووید

 افت تقاضای فوالد 

شیوع ویروس کرونا در جهان با اختالل در زنجیره تامین جهانی، 

گذاری بواسطه نااطمینانی از شرایط آتی سرمایه افزایش ریسک

گذاری، رکود عمیق تولید خصوصا اقتصاد جهانی، کاهش سرمایه

مرانی های عتعطیلی پروژهدر اقتصادهای توسعه یافته، توقف/ نیمه

ثباتی بازار اضای فوالد شد. بیو ساخت و ساز موجب کاهش تق

به  گذاریمالی و سقوط قیمت نفت نیز با تشدید کاهش سرمایه

 افت تقاضای فوالد دامن زد. 
 

 

)میلیون تن/  1212-19های در سال یفوالد محصوالت بینی تقاضای. پیش9جدول 

 درصد(

 

 

 

 

  

 
Source: World Steel Association (2020).  

 

شود تقاضای فوالد در اقتصادهای توسعه یافته به بینی میپیش

 کاهش یابد. اگر چه این کاهش ناشی 0202درصد در سال  1.71

 دستیخدمات و صنایع پایین از کاهش تقاضای فوالد در بخش

های باالی حمل و نقل، بازار ، اما متاثر از هزینهاستاین صنعت 

باشد. انتظار آن است با انجام گذاری میکار و کاهش سرمایه

های بازیابی اقتصادی در دوران پساکرونا، میزان تقاضای برنامه

 درصد افزایش یابد.  73.فوالد در کشورهای توسعه یافته تا 

 

 )میلیون تن/ درصد( به تفکیک مناطق جغرافیایی یفوالد محصوالت بینی تقاضای. پیش9 نمودار

Source: World Steel Association (2020).  

 یافته متفاوت بودهعلل افت تقاضای فوالد در اقتصادهای توسعه

  افتود پایدار تولید و اتحادیه اروپا وجود رکاست بطوریکه در 

در  بود. ترین دالیل، عمدهشدید سفارشات فوالد در صنعت خودرو
                                                           

8https://industrytoday.com/ifs-global-study-digital-transformation-

spend-to-rise/ 

گیری کرونا، رکود شدید تولید ناشی از همهایاالت متحده نیز 

 و کاهش ساختسقوط قیمت نفت  گذاری در نتیجهکاهش سرمایه

بیکاری و کاهش درآمد  و سازهای مسکونی بواسطه روند رو به رشد

1219 

9797.4 

3.8%  

1212 

 9653.1 

6.4-%  

1291 

9766.5  

3.4%  
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 بروز مازاد عرضه در بازار فوالد شده است.  موجب خانوار

ها در صنایع گذاریکاهش دو برابری صادرات ژاپن، توقف سرمایه

های سازی توام با تعطیلی برخی از پروژهخودروسازی و ماشین

عمرانی به استمرار روند کاهشی تقاضای فوالد ژاپن در نیمه اول 

انجامید. در کره جنوبی نیز از بین رفتن برخی  0202سال 

بازارهای صادراتی، ضعف اقتصاد داخلی و افت تولید در صنایع 

 اند.ترین علل افت تقاضای فوالد بودهسازی مهمکشتی

شود در اقتصادهای در حال توسعه )به استثنای بینی میپیش

های مالی برای ، محدودیت14-چین( با بروز بحران کووید

تیبانی از اقتصاد، خروج سرمایه بواسطه باال بودن ریسک پش

گذاری در این کشورها و افزایش نرخ ارز موجب کاهش سرمایه

شده اما با بهبود قابل  0202درصد در سال  1170تقاضای فوالد به 

 افزایش یابد. 0201درصد در سال  470توجهی به 
 یافتگیمیزان توسعه به تفکیک یفوالد محصوالت بینی تقاضایپیش. 1جدول 

 )میلیون تن/ درصد( 1212-19های در سالکشورها 

 1291 1212 1219 98/91 91/12 12/19 

 73. -1.71 -873 .8517 80071 84870 توسعه یافته

در حال توسعه 

 )بجز چین(
90579 91178 99471 270 1170- 470 

    Source: World Steel Association (2020).  

 

  بر صنعت  جهان مالی در مقایسه با بحران 91-کوویداثرات
 فوالد

و  (GDP)تبعات منفی اپیدمی کرونا بر تولید ناخالص داخلی 

بسیار بیشتر از بحران مالی جهان  0202در سال گذاری سرمایه

و در بازار مصرف فوالد نیز مشابه همین حالت  بوده 0224در سال 

 رخ داده است. 
 

 1212در مقابل  1221های مختلف: بحران روی بخشاثرات . 1 نمودار

 
  Source: World Steel Association (2020).  

به عنوان -سازی اگر چه میزان اثرپذیری صنایع خودرو و ماشین

کمتر از بحران  14-از بحران کووید -کننده فوالددو صنعت مصرف

بطور ها بوده است، اما رکود این بخش 0224مالی جهان در سال 

 مستقیم بر کاهش تقاضای فوالد تاثیرگذار بوده است.

بر تقاضای فوالد اقتصادهای  14-میزان اثرگذاری بحران کووید

توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در قیاس با 

بر تقاضای فوالد  0224میزان اثرگذاری بحران مالی جهان در سال 

ز آن است که بحران سال به تفکیک مناطق جغرافیایی حاکی ا

بر تقاضای فوالد اقتصادهای توسعه یافته تاثیر کمتری  0202

داشته است. این در حالی است که  0224نسبت به بحران سال 

بر بعضی از اقتصادهای نوظهور نظیر هند  14-تاثیر بحران کووید

بسیار شدیدتر از دوره قبل بوده است. بنابراین، انتظار  MENAو 

روند بازیابی اقتصادی صنعت فوالد در دوره پساکرونا آن است 

 کُندتر از بحران مالی جهانی باشد.
 )%( 1221در قیاس با  1212. اثرات بحران بر تقاضای فوالد: 3جدول 

 توسعه یافته
 91-بحران کووید بحران مالی جهان

28/21 21/92 91/12 12/19 

 3.8 -6.4 94.9 -6.3 جهان

 73. -1.71 0974 -8878 توسعه یافته

 .57 -0074 8974 -8473 ایاالت متحده

اتحادیه اروپا 

(03 ) 
85- 0274 1573- 1279 

 3 -15 1373 -0378 فرانسه

 10 -02 0375 -8879 آلمان

 1070 -13 0.73 -.847 ایتالیا

 1278 -15 12 -89 اسپانیا

 073 -1471 0279 -8078 ژاپن

 574 -.107 1579 -0075 کره جنوبی
 

در حال 

 توسعه

 91-بحران کووید بحران مالی جهان

28/21 21/92 91/12 12/19 

 3.8 -6.4 94.9 -6.3 جهان

 2 1 070 0879 چین

در حال توسعه 

 بجز چین
12- 1.78 1170- 470 

 15 -13 1070 1075 هند

ASEAN (5) .74- 1.70 079- 87. 

MENA 974 179- 1570- 1178 

 075 -12 93 -82 روسیه

 71. -.197 .1 -1979 مکزیک

 1179 -1473 9870 -0073 برزیل
    Source: World Steel Association (2020).  
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 عوامل موثر در بازیابی اقتصادی در دوران پساکرونا 

های دولتی و میزان مهار پس از اتمام دوران قرنطینه، محرک

ی اقتصادویروس کرونا دو عامل اصلی اثرگذار بر سرعت بازیابی 

گذاری اجتماعی، میزان خسارات های فاصلههستند. استمرار برنامه

از  های آتیوارده بر تراز اقتصادی و نااطمینانی نسبت به برنامه

توانند بازیابی اقتصادی را سرعت دیگر متغیرهایی هستند که می

 بخشند یا مانعی برای اجرای آن باشند.

ز بازگشت تولید به مدار قبل ادر صنعت فوالد، بازیابی اقتصادی و 

، به رشد تقاضای بازار وابسته است. آغاز 14-وقوع بحران کووید

های ساخت و ساز یکی از های عمرانی و برنامهدوباره پروژه

 ها برای تحریک تقاضای فوالد است. های در اختیار دولتفرصت

از دیگر اقدامات مورد نیاز در دوران پساکرونا، ارزیابی مجدد 

ساختار زنجیره تامین فعلی و حرکت به سوی اتکای بیشتر به 

کنندگان داخلی است تا از این طریق ریسک تولید کاهش تامین

های یابد. بهبود فرآیندهای تولید و تجهیز کارخانجات به سیستم

اتوماسیون از جمله اقدامات موثر در جهش تولید فوالد است. زیرا 

ند توانهای اتوماسیون بهتر میتمهای مدرن مجهز به سیسکارخانه

گذاری اجتماعی را در فرآیند کاری پیاده کرده و های فاصلهبرنامه

های با فناوری قدیمی به نرخ تولید پیش از بروز تر از کارخانهسریع

 .4باز خواهند گشت 14-بحران کووید
 

 های بالقوه و موانع بازیابی اقتصادیمحرک. 4جدول 

 موانع هامحرک

 گذاری اجتماعی سهولت اجرای فاصله

 و احیای دوباره زنجیره ارزش

 ورشکستگی 

 های دشواری اجرای برنامه

گذاری اجتماعی در  برخی از فاصله

 های تولیدیبخش

 تحریک تقاضا 

 نرخ باالی بیکاری 

 کننده با گرایشرفتار محتاطانه مصرف 

 اندازبیشتر به پس

 رشد مالیم تقاضای خدمات 

 گذارین سرمایهانگیزه پایی 

  اقدامات حمایتی دولت و اجرای

 ای دولتهای بودجهمحدودیت  های تحریک اقتصادیبرنامه

  دستیابی به شیوه درمان یا واکسن

 بیماری

  ثبات دوباره متغیرهای کالن اقتصادی

 هاپذیر بودن آنبینیو پیش

  نااطمینانی در رابطه با دسترسی به

 واکسن یا شیوه درمان بیماری

  نااطمینانی نسبت به تغییرات دوران

 پساکرونا

    Source: World Steel Association (2020).  
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 های تنظیمسیاست پیامدهای صنعت فوالد ایران و 

 بازار بر آن

ننده کاز آنجا که در بازارهای انحصاری رفتار تولیدکننده یا عرضه

در عدم تعادل بازار و مدیریت قیمت بسیار اثرگذار است و با عنایت 

ای کشور نظیر فلزات کاالهای واسطهبازار وجود انحصار در به 

 حضور یک نهاد رگوالتور ،اساسی، محصوالت شیمیایی و پاالیشی

د ایجارو، در راستای از اینضروری است. ازار گری بدر حوزه تنظیم

بازار شفاف جهت تسهیل معامالت و کشف نرخ قیمت مواد اولیه 

بورس کاالی ایران  ای بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا،واسطهو 

 ذاریگعرضه محصوالت فلزی نظیر فوالد و قیمتبستری را برای 

 را فراهم آورده است. ضوابط حاکم بر این بازار  مطابق با

خروج آمریکا از برجام و انتظارات عقالیی ناشی از آثار آن بر 

های دوره قبل موجب تجربه تحریم ومتغیرهای کالن اقتصادی 

جهش نرخ ارز و بروز نابسامانی در بازار بسیاری از کاالها از جمله 

رو، فوالد شد که این امر عدم تعادل بازار را به همراه داشت. از این

گذاری محصوالت عرضه شده در رغم ممنوع بودن قیمتعلی

بورس کاالی ایران، دولت در جهت بازگشت تعادل و حذف تقاضای 

گری و مداخله در مکانیزم سوداگرانه از بازار فوالد، اقدام به تنظیم

 فوالد در بورس کاالی ایران نمود. تقاضایو  ، عرضهگذاریقیمت

تومانی به ارز  9022قیمت پایه فوالد از ارز  رو، مبنای تعییناز این

نیمایی تغییر یافت که با توجه به اختالف قیمت میان ارز نیمایی 

و ارز بازار آزاد، جذابیت بازار برای سوداگری همچنان ادامه یافت. 

 الدفو زنجیره محصوالت بازار در دولت قیمتی مداخله هایسیاست

 داخلی هایقیمت میان توجهی قابل قیمتی شکاف تا شد موجب

پول  ارزش کاهش همراه به مسئله این که شود ایجاد جهانی و

و کاهش عرضه فوالد در بازار  صادرات جذابیت افزایش باعثملی 

قرار دادن تامین نیاز داخل،  با در اولویت دولت بنابراین. داخل شد

 اوال تولیدکنندگان را ملزم به رعایت کف عرضه در بورس کاال نمود

که این موضوع به واسطه عدم کنترل و نظارت دقیق بر معامالت 

چندان موثر واقع نشد. به موازات این سیاست،  خارج از بورس،

 برای صادراتی عوارض وضع و صادرات کنترلهای اجرای سیاست

. تدست را در پیش گرفمورد نیاز صنایع پایین  فلزی و معدنی مواد

باالی صنعت فوالد در ارزآوری صنایع  عالوه بر آن، با توجه به سهم

های صادراتی اجرای راستا با ایجاد محدودیتای، همکارخانه

هایی نظیر تهاتر و واردات در مقابل صادرات را در دستور کار برنامه



 

 9311 تیر -4شماره  پایش تحوالت تولید 

قرار داد. از دیگر مداخالت دولت در راستای تنظیم بازار فوالد و 

اب برای یسامانه بهین بازی، مبنا قرار گرفتنکاهش تقاضای سفته

هایی شناسایی تقاضای واقعی فوالد بود که به علت وجود کاستی

 در این سامانه، این سیاست چندان کارآمد نبود.

 

  عدم رعایت کف عرضه در بورس کاال بواسطه ضعف در

 فرآیند نظات و پیگیری

خریداران  .28/20/184مصوبه کارگروه تنظیم بازار مورخ اساس بر

درصد محصوالت تولیدی  5.اسلب و ورق موظف به عرضه  بیلت،

درصد محصول  02و خریداران آهن اسفنجی ملکف به عرضه 

تولیدی در بورس کاالی ایران شدند. این مصوبه تا پایان خرداد 

 با تغییراتی به شرح زیر همراه بود:  1844

 ورق انواع خریداران :29/28/1843مورخ روه تنظیم بازار کارگ 

 تولیدی محصوالت درصد 5. د،مکلف شدن بورس از فوالدی

 ابتدای از همچنین. نمایند عرضه کاال بورس در را خود

 مکلف( تختال)اسلب  خریدارن کلیه جاری، سال خردادماه

 شده خریداری اسلب از تولیدی ورق انواع از %5. شوند،می

 باسل تولید واحدهای: تبصره. نمایند عرضه کاال بورس در را

 به را اسلب فروش و تولید آمار مستمراً باشندمی مکلف

کاالی ایران  بورس و معدنی صنایع و معادن امور معاونت

 نمایند.  اعالم بند این تحقق کنترل جهت

  خریداران ورق در 11/10/1843کارگروه تنظیم بازار مورخ ،

بورس کاال )تاالر اصلی و مچینگ( موظف شدند تا ورق 

دریافتی را در خطوط تولیدی خود استفاده نموده و حق 

 واگذاری و فروش آن به هر صورت را ندارند. 

  مبنای سهمیه  :11/28/1844مورخ کمیته تخصصی فوالد

برای تولیدکنندگان مقاطع طویل، میزان عرضه  فوالدشمش 

تعیین شد. مبنای سهمیه لگرد و تیرآهن در بورس کاال می

نای ، میزان عرضه ورق گرم در بورس کاال باشد. مباسلب

سهمیه ورق گرم به صورت مچینگ، عرضه ورق سرد در 

بورس کاال باشد. به عبارت دیگر سهمیه خرید مواد اولیه 

میزان  1705)بلوم و بیلت، اسلب و ورق گرم( بر اساس ضریب 

واحدها در بورس کاال در ماه قبل،  عرضه شده محصول 

 محاسبه خواهد شد.

های قانونی دیده شده در مصوبات کارگروه تنظیم با وجود ظرفیت

ت دسپایین بازار در خصوص در اولویت بودن تامین نیاز صنایع

فوالد و الزام عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاالی ایران، 

دات ورق گرم، ورق سرد، ورق شود از مجموع تولیمشاهده می

به ترتیب  1844دار و بیلت و بلوم در دو ماهه ابتدایی سال پوشش

درصد از تولیدات در  10درصد و  10درصد،  .8درصد،  13تنها 

اند. با کسر صادرات از میزان تولید مبرهن بورس کاال عرضه شده

 04درصد ورق سرد،  01درصد ورق گرم،  32است که بالغ بر 

درصد بیلت و بلوم تولیدی در  1.دار و حدود ورق پوشش درصد

خارج از بورس کاالی ایران به مصرف رسیده است که بخشی از 

تواند توسط تولیدکننده مصرف شده و بخش بزرگی از آن آن می

عرضه  کهنیز در بازار آزاد به فروش رسیده باشد. بنابراین تا زمانی

بورس کاالی ایران بخوبی  و فروش محصوالت فوالدی در خارج از

ها برای کنترل قیمت و نظارت و کنترل نشود، ارائه دستورالعمل

عرضه و تقاضا در بورس کاال چندان اثربخش نبوده و گاها موجب 

 تشدید نابسامانی در بازار بورس نیز خواهد شد.
 

. میزان تولید، تجارت و عرضه محصوالت منتخب فوالدی در 5جدول 

 )هزار تن( 9311و ماهه نخست سال بورس کاال در د

 معامله عرضه واردات صادرات تولید محصول

 169.7 189.5 17 99 9572 ورق گرم

 958 951.1 15 8 411 ورق سرد

 33.1 33.1 31 6 199 دارورق پوشش

 341.1 445.1 2 343 1729 بیلت و بلوم

 ماخذ: انجمن تولید کنندگان فوالد ایران و بورس کاالی ایران.

کته: بواسطه عرضه ترکیبی سایر محصوالت فوالدی نظیر تیرآهن، میلگرد، نبشی ن

و ناودانی و ... امکان ارائه آمار دقیق مربوط به عرضه این محصوالت وجود نداشته 

 رو در جدول ارائه نشده است.و از این

 

  اختالف قیمت محصوالت فوالدی و جذابیت برای تقاضای
 سوداگرانه

و نوسانات افزایشی غیرمتعارف در نرخ ارز  تغییراتبا عنایت به 

ها بر کشور، وفق مصوبه کارگوه نیمایی بواسطه تشدید تحریم

نرخ ارز نیمایی مبنای تعیین  00/28/1843تنظیم بازار از تاریخ 

قیمت پایه محصوالت فوالدی در نظر گرفته شد و مقرر گردید 

رفته شود. در مصوبه تومان در نظر گ 4222حداکثر نرخ ارز نیمایی 

نیز قیمت پایه شمش  20/29/1844در تاریخ  کارگروه تنظیم بازار

درصد فوب صادراتی  45فوالدی برای عرضه داخلی در بورس کاال 

ایران ضربدر متوسط هفتگی نرخ ارز نیما در نظر گرفته شد و مقرر 

شد سقف قیمت شمش برابر میانگین هفتگی نرخ فوب صادراتی 

 متوسط هفتگی نرخ ارز نیما باشد.  ایران ضربدر

وابستگی قیمت فوالد به نرخ ارز نیمایی موجب شده است تا قیمت 

محصوالت فوالدی عرضه شده در بورس کاال اوال، با قیمت بازار 
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اختالف قابل شود، گذاری میآزاد که بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت

از  ت بیشتوجهی داشته و نتیجتا تقاضا برای خرید این محصوال

(؛ ثانیا، وجود 9و  8میزان عرضه در بورس کاال باشد )نمودارهای 

رقابت میان خریداران به افزایش شکاف میان قیمت پایه و قیمت 

(. ثالثا، 0و  5معامالتی در بورس کاال دامن زده است )نمودارهای 

گذاری دستوری موجب بروز رانت در صنعت فوالد به زیان قیمت

های فوالدی شده است. مجموع ارزش معامالتی سهامداران شرکت

دو شرکت فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان )به عنوان 

هزار میلیارد  30بالغ بر  1844نمونه( در سه ماهه نخست سال 

گذاری بر مبنای نرخ ارز آزاد ریال بوده است که در صورت قیمت

یارد ریال بود. هزار میل 128ارزش معامالتی این دو شرکت برابر با 

هزار میلیارد ریال رانت از جیب سهامداران  .1بنابراین حدود 

 صنعت فوالد خارج شده است. 
 

 در بورس کاال بیلت و بلوم معامالت حجمتقاضا و میزان عرضه،  تغییرات. 3 نمودار

 )هزار تن(

 
 

  کاالورق گرم در بورس  معامالت حجمتقاضا و میزان عرضه،  تغییرات. 4نمودار 

 )هزار تن(

 
 

 

  ورق گرم در بورس کاال یمعامالت قیمت پایه و قیمت تغییرات. 5نمودار 

 )ریال(

 
 

  ورق سرد در بورس کاال یمعامالت قیمت پایه و قیمت تغییرات. 6نمودار 

 )ریال(

 
های فوالدی در بورس کاالی ایران در سه ماهه نخست آمار معامالت شرکت. 6جدول 

 9311سال 

 شرکت
 حجم معامله 

 )تن(

 ارزش معامالت

 )میلیون ریال(

 946/855/91 222/151 فوالد خوزستان

 136/193/73 383/238/9 فوالد مبارکه اصفهان

 ماخذ: بورس کاالی ایران.   

 

  درآمدهای ارزی از محل صادرات محصوالت فوالدیکاهش 

ای اعمال سهم باالی صنعت فوالد در صادرات صنایع کارخانه

های صادراتی بر آن را در شرایط وجود تنگناهای ارزی محدودیت

سازد. از آنجا که تامین نیاز صنایع در کشور را دشوار می

دست و کاهش انگیزه سوداگری در بازار و ایجاد تعادل در پایین

کارگروه تنظیم بازار بود، به  هایعرضه و تقاضای داخلی از اولویت

هایی برای تهاتر و واردات در مقابل صادرات، موازات ایجاد مکانیزم

صادرات ، 08/24/1843وفق تصمیمات کارگروه تنظیم بازار مورخ 

طبق مصوبه  منوط شد ومحصوالت فوالدی به رعایت کف عرضه 

صادرات کلیه کارگروه تنظیم بازار مقرر گردید  25/10/1843

صوالت فوالدی )شمش، اسلب، میلگرد، تیرآهن، انواع ورق و...( مح

اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،  با

توام با  هاسیاستاین انجام پذیرد. اجرای معدن و تجارت 
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های تجاری گیری ویروس کرونا در جهان و اعمال محدودیتهمه

اهش تقاضای فوالد در منطقه از یکسو و کاز سوی مقاصد صادراتی 

 درصدی 92کاهش موجب از سوی دیگر،   MENAخاورمیانه و 

و  1844صادرات محصوالت فوالدی در دو ماهه نخست سال 

در  1844سه ماهه نخست سال در  درصدی 92کاهش بیش از 

این پیامد همراه با  .شدمقایسه با مدت مشابه سال قبل 

دید کننده کمبود منابع ارزی های منابع ارزی کشور، تشمحدودیت

 کشور در شرایط تحریمی بود.
 9311و  9318های نخست سال. صادرات محصوالت فوالدی در دو ماهه 7 جدول

 )واحد: هزار تن(

 محصوالت
دو ماهه 

9318 

دو ماهه 

9311 

تغییرات 

 )درصد(

 -.0 10 00 تیرآهن

 -09 133 090 میلگرد

 -03 13 05 نبشی، ناودانی و سایر مقاطع

 -14 111 113 مجموع مقاطع طویل فوالدی

 -.3 11 39 ورق گرم

 -00 3 01 ورق سرد

 -59 0 18 ورق پوششدار

 -71 15 998 مجموع مقاطع تخت فوالدی

 -42 147 499 کل محصوالت فوالدی

 -92 898 5.0 بیلت و بلوم

 -3. 1. 814 اسلب

 -59 919 341 فوالد میانی

 -.3 02 153 آهن اسفنجی
 .: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایرانماخذ

 بندی اثرات مداخالت دولت در بازار فوالدجمع 

 ،کاال بورس در عرضه میزان پایه، قیمت تعیین در دولت دخالت

ها معامله برخی ابطال و مجاز خریداران و کنندگانعرضه تعیین

 رکمت تمایل و نتیجتا کاال بورس از میان رفتن کارایی باعث

ت شده اس کاال بورس درمحصوالت خود  عرضه به تولیدکنندگان

 و ایجاد دستوری و غیرشفاف معامالتکه نتیجه آن انجام 

 شده است. قانون زدن دور و فساد هایزمینه

 اب معدنی محصوالت و مواد جهانی قیمت تغییرات 

 در معامالت و کرونا گیریهمه دوم موج شروع

 جوالی سوم هفته تا آوریل اول از) ایران  و جهان
1212) 

با رشد تولید فوالد در چین و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی 

گیری ویروس کرونا قیمت )به جزء چین( به دلیل تدوام همه
                                                           

10 . purchasing Managers Index 

با توجه به روند افزایشی است. جهانی فوالد روند کاهشی داشته 

 ،که با حوزه مسکن مرتبط استخدمات در چین  12PMI شاخص

ن ایشود بینی میپیشافزایش یافته و قیمت فوالد در چین 

وه بر عال رگذار باشد.فوالد نیز اثقیمت جهانی  افزایش قیمت بر

آن، انتظار بر آن است که قیمت فوالد متاثر از افزایش قیمت 

درصدی در هفته سوم جوالی  975آهن )متوسط رشد سنگ

گیری شرایط همهتداوم  نسبت به هفته اول همان ماه( به علت

ویروس کرونا در برزیل و تداوم کاهش میزان استخراج معادن 

)با آهن این کشور و افزایش واردات سنگ آهن به چین سنگ

 درصدی در ماه ژوئن نسبت به ماه مه(، افزایش یابد. .1رشد 

اول جوالی  هفتهدرصدی قیمت مس طی  874متوسط رشد 

د یعرضه به دلیل تشدناشی از کمبود نسبت به هفته سوم 

ده بزرگترین عرضه کنن-گیری ویروس کرونا در کشور شیلی همه

بخش تولید و  PMI افزایش شاخص، همچنینو  -مس جهان

 ( بوده است. 5979و  5270خدمات در کشور چین )به ترتیب 

ها در جهان و چاپ پول توسط دولت کروناتداوم گسترش ویروس 

کسب و کارها به شرایط عادی همراه با سرعت پایین بازگشت 

فزایش قیمت طال در بازارهای ا موجب 14-پیش از بحران کووید

  (.  1 )پیوست یابدَشود این روند ادامه بینی میو پیش نی شدهجها

 تیر دربورس کاالی ایران  معامالت مواد و محصوالت معدنی در

هزار  .02بالغ بر  ارزش به هزار تن 0421، برابر با 1844ماه 

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

 و روی تن 015.5تن، آلومینیوم   00155 ، مس تن 439902با 

بر اساس اطالعات مربوط به معامالت انجام  .بوده است تن 442

روی عرضه  تمامی، 1844شده در بورس کاالی ایران در تیر ماه 

به فروش رسیده و ارزش هر تن شده در بورس کاالی ایران 

 رشد داشته است.  درصد 12با رشد  محصول فروش رفته

بیشترین میزان فروش از عرضه  محصوالت فوالدیپس از روی، 

رغم کاهش (؛ این در حالی است که علیدرصد 40اند )را داشته

درصدی حجم  0175درصدی میزان عرضه و کاهش  0073

تن محصوالت فوالدی  هرارزش معامالت محصوالت فوالدی، 

واحد درصد نسبت به خرداد ماه  374در تیر ماه  فروش رفته

 . افزایش داشته است

، بر اساس نسبت فروش به عرضه در جایگاه سوم قرار آلومینیوم

محصوالت آلومینیومی عرضه ارزش هر تن  .درصد( 3579)دارد 
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 همراه بوده استدرصدی  10رشد با بورس کاالی ایران در شده 

میزان  اشته است.دواحد درصد کاهش  274که نسبت به ماه قبل 

عرضه و حجم معامالت آلومینیوم نیز در تیر ماه به ترتیب با 

 درصدی همراه بوده است.  170و  1373کاهش 

ی عرضه شده در بورس کاال در مسدرصد محصوالت  02بالغ بر 

اند که در مقایسه با خرداد ماه مقدار تیر ماه به فروش رسیده

درصدی و حجم معامالت با  074عرضه محصوالت مسی با رشد 

درصدی همراه بوده و ارزش هر تن محصوالت مسی  .807رشد 

 (.    0)پیوست واحد درصد افزایش داشته است  874نیز 

                     

  ا تتحلیلی بر نوسانات قیمت کاالهای صنعتی

های دولت برای تنظیم و سیاست 12/24/9311

 بازار این کاالها

قلم کاالی صنعتی منتخب از ابتدای خرداد تا  98بررسی قیمت 

های دهد زیرگروهنشان می 1844هفته سوم تیر ماه سال 

آالت، الستیک و سیمان با بیشترین افزایش قیمت مواجه آهن

اند. تاثیرپذیری قیمت محصوالت آهنی از قیمت شمش فوالد بوده

ی هاز نیما و قیمتگذاری آن با نرخ ارو وابستگی فرمول قیمت

محصوالت فوالدی در بورس جهانی از یکسو و کاهش عرضه 

همزمان با افزایش تقاضا به جهت شروع فصل ساخت کاالی ایران 

و ساز و انتظارات تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی )نرخ ارز 

از  یدرصد 1570 ماه با رشدتیر  03نیمایی از ابتدای خرداد تا  

ریال افزایش یافته است( و افزایش مضاعف 1.0949به  .15818

موجب افزایش قیمت زیرگروه تقاضا در بورس کاال از سوی دیگر، 

 آالت شده است.آهن

ناشی از حذف ارز روانی در زیرگروه الستیک نیز تدوام اثرات 

برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و جایگزینی  تومانی 9022

یلی نیمه تعطو  ییارز نیمانرخ عدم ثبات  یی توام بابا ارز نیماآن 

برخی از واحدهای تولیدی موجب افزایش قیمت انواع 

  .های سبک و سنگین در این زیرگروه شده استالستیک

درصدی قیمت سیمان توسط وزارت صنعت،  02مجوز افزایش 

معدن و تجارت همراه با افزایش هزینه حمل و نقل بواسطه حجیم 

عرضه بواسطه انتظار افزایش قیمت در بودن سیمان و کاهش 

 در تیر ماه منجر شده استافزایش قیمت سیمان آینده به 

 (. 8)پیوست 

ررسی علل افزایش قیمت کاالهای صنعتی منتخب در تیر ماه ب

عامل اصلی افزایش قیمت در نوسانات نرخ ارز دهد نشان می

ز ها امحصوالت صنعتی است که بخشی از مواد اولیه تولید آن

ها متاثر از گذاری آنشود و یا قیمتخارج از کشور تامین می

 (.3جهانی و نرخ ارز است )جدول  قیمت

های ترین اقدامات دولت برای تنظیم بازار زیرگروهاز مهم

  برخوردار از رشد قیمت عبارتند از:

  تشدید بازرسی و نظارت در حوزه لوازم خانگی، محصوالت

و برخورد با احتکار و نگهداری و  فوالدی، خودور و الستیک

اعالم که  یامتناع از عرضه با اولویت بازرسی از انبارهای

 اند؛موجودی ننموده

  تامین نیاز صنایع خودروسازی و لوازم خانگی به انواع ورق از

طریق مچینگ )عرضه خاص( و یا در قالب قراردادهای بلند 

 ؛رس کاالمدت خارج از بورس کاال به قیمت کشف شده در بو

  ی تنها از طریق بورس کاالی شمش و اسلب فوالدالزام عرضه

 ایران؛

  تغییر قیمت شمش در رینگ داخلی و رینگ صادراتی و

 آن؛تعیین سقف قیمت برای 

 اقتصادی زنجیره ارزش فوالد به  مکلف نمودن کلیه فعاالن

درج اطالعات تولید، عرضه و قیمت فروش در سامانه جامع 

 موجودی در سامانه جامع انبار.تجارت داخلی و 
 .  نرخ ارز نیما ریال/ درصد8جدول 

 خرداد 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول 

نرخ 

 ارز
150184 15.893 15.03878 1539.270 

% 

 تغییر
573 273 2 273 

 تیر 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول 
نرخ 

 1.858875 1.295.78 10501578 1013.370 ارز
% 

 173 074 078 070 تغییر
Source: www. Tgju.org 

 

 

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستیجمع 

 :است توجه قابل زیر شرح به این گزارش در شده ذکر موارد اهم

 
 ادغام شرکت خودروسازی فیات با پژو، برنامه شرکت دایملر- 

بنز برای فروش کارخانه خود در هامباخ بواسطه تولید نسل 
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گذاری مشترک با شرکت بعدی خودروهای برقی با سرمایه

جیلی چین، ورود شرکت هواوی به صنعت خودرو و ثبت اختراع 

بر  نیاین شرکت در رابطه با یک شیوه رانندگی خودکار مبت

های محیطی های رفتار رانندگی فعلی مالک خودرو و دادهداده

ترین رخدادهای ماه گذشته در صنعت مکان رانندگی، از مهم

 خودرو بوده است. 

 زا نظیر های تحولها در فناوریگذاری سازمانافزایش سرمایه

اتوماسیون، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و... بواسطه اخالل 

اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از  در فرآیندهای

تحوالت در گذار دیجیتال است. بررسی  تریناز مهمترین مهم

منطقه جغرافیایی در سراسر جهان  0شرکت مستقر در  8222

ها بخشی از درصد شرکت 52حاکی از آن است که بالغ بر 

درصد  02و های خود را به گذار دیجیتال اختصاص داده هزینه

های هزینه 14-از بحران کوویددیده های آسیباز شرکت

 اند.مربوط به تحوالت دیجیتال را افزایش داده

 بینی انجمن جهانی فوالد حاکی از آن است که تقاضای پیش

درصدی همراه بوده )در  079با کاهش  0202فوالد در سال 

درصدی و در کشورهای  1.71کشورهای توسعه یافته کاهش 

درصدی( و در  1170تثنای چین کاهش در حال توسعه به اس

های بازیابی اقتصادی در در پی انجام سیاست 0201سال 

درصدی مواجه خواهد  873صنعت فوالد، تقاضای فوالد با رشد 

رکود پایدار تولید و افت شدید تقاضای فوالد در صنعت بود. 

گذاری در نتیجه سقوط خودرو در اتحادیه اروپا، کاهش سرمایه

و کاهش ساخت و سازهای مسکونی بواسطه روند قیمت نفت 

روبه رشد بیکاری و کاهش درآمد در ایاالت متحده آمریکا، 

ها در صنایع گذاریکاهش دو برابری صادرات و توقف سرمایه

سازی ژاپن، ضعف اقتصاد داخلی و افت خودروسازی و ماشین

فت ترین علل اسازی کره جنوبی از مهمتولید در صنایع کشتی

 اضای فوالد در اقتصادهای توسعه یافته است. تق

 بر صنعت فوالد با اثرات بحران  14-مقایسه اثرات بحران کووید

دهنده اثرگذاری کمتر بحران مالی جهان بر این صنعت نشان

یافته و بر تقاضای فوالد اقتصادهای توسعه 0202سال 

اثرگذاری بیشتر این بحران بر تقاضای فوالد برخی از 

است. عالوه بر  (MENA)های نوظهور نظیر هند و منا اقتصاد

شود روند بازیابی اقتصادی صنعت فوالد در بینی میآن پیش

 دوره پساکرونا کندتر از بحران مالی جهانی باشد.

  :1بازیابی اقتصادی صنعت فوالد متاثر از دو متغیر مهم است- 

میزان مهار ویروس کرونا. رشد  -0های دولتی و  محرک

های عمرانی و ضای بازار از طریق شروع مجدد پروژهتقا

های ساخت و ساز، ارزیابی زنجیره تامین فوالد و حرکت برنامه

کنندگان داخلی و بهبود به سوی اتکای بیشتر به تامین

های فرآیندهای تولید و تجهیز کارخانجات به سیستم

گذاری اجتماعی در های فاصلهاتوماسیون جهت اجرای برنامه

 ترین اقدامات برای ارتقای تقاضا و تولیدرآیند تولید از کلیدیف

 صنعت فوالد در دوران پساکرونا است. 

  با افزایش نسبی نرخ ارز بواسطه انتظارات  1840از اواخر سال

تورمی ناشی از خروج آمریکا از برجام و وابستگی قیمت 

ار ازهای در بمحصوالت فوالدی به نرخ ارز موجب آغاز نابسامانی

گذاری و قیمت های مداخالتی دولتفوالد ایران شد. سیاست

، شکاف .184تومانی در ابتدای سال  9022فوالد بر اساس ارز 

قیمتی قابل توجهی را میان قیمت محصوالت فوالدی در بورس 

کاالی ایران و بازار آزاد را به دنبال داشت. این موضوع توام با 

ابیت صادرات منجربه کاهش ارزش پول ملی و افزایش جذ

کاهش عرضه و مازاد تقاضا بواسطه حضور تقاضای سوداگری 

 در بازار شد.  

  و ابتدای  1843های تنظیم بازار فوالد در سال آثار سیاست

عدم رعایت  -1بندی است. در سه گروه قابل طبقه 1844سال 

کف عرضه از سوی تولیدکنندگان: بر اساس آمار تولید، 

و عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاالی  صادرات، واردات

درصد از ورق  13، صرفا 1844ایران طی دو ماه نخست سال 

دار های پوششدرصد از ورق 10درصد از ورق سرد،  .8گرم، 

و بیلت و بلوم تولیدی در بورس کاال عرضه شده و مابقی آن 

پس از کسر صادرات خودمصرفی شده و بخش اعظم آن در 

اختالف قیمت محصوالت  -0رسد. فروش میبازار آزاد به 

فوالدی و جذابیت برای ورود سوداگران در این بازار: از تاریخ 

نرخ ارز نیمایی مبنای تعیین قیمت پایه  00/28/1843

محصوالت فوالدی در نظر گرفته شد که این موضوع اوال موجب 

اختالف قیمت باالی محصوالت فوالدی عرضه شده در بورس 

ن و بازار آزاد )مبنای قیمت محصوالت فوالدی در کاالی ایرا

این بازار نرخ ارز آزاد است( و نتیجتا افزایش تقاضا در بازار شد؛ 

ثانیا، وجود رقابت میان خریداران بواسطه مازاد تقاضای بازار 

ه بازی( شکاف قیمت پای)مجموع تقاضای واقعی و تقاضای سفته

نتیجه آن افزایش  و قیمت معامالتی را به دنبال داشت که

ذاری گدستی بود. ثالثا، قیمتهای تولید صنایع پایینهزینه
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دستوری و اختالف قیمت بازار آزاد و بورس کاالی ایران موجب 

بروز رانت به نفع سوداگران در این بازار و به زیان سهامداران 

کاهش درآمدهای ارزی از محل  -8های فوالدی شد. شرکت

مشروط شدن صادرات محصوالت دی: صادرات محصوالت فوال

فوالدی به اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی 

های زمان با اعمال محدودیتوزارت صنعت، معدن و تجارت هم

تجاری مقاصد صادراتی بواسطه شیوع ویروس کرونا از دیگر 

درصدی صادرات فوالد در  92اقداماتی است که موجب کاهش 

نسبت به مدت مشابه سال قبل  1844 دو ماهه نخست سال

 شده است.

  بررسی نوسانات قیمت کاالهای صنعتی منتخب در تیر ماه

های صنعتی تیرآهن، الستیک و سیمان حاکی از آن است گروه

اند. در گروه تیرآهن رو بودهبا بیشترین افزایش قیمت روبه

وابستگی قیمت محصوالت فوالدی به نرخ ارز نیمایی و قیمت 

 9022جهانی، در گروه الستیک اثرات روانی جایگزینی ارز 

تومانی با ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه و در گروه سیمان 

درصدی قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن  02مجوز افزایش 

ترین دالیل های حمل و نقل اصلیو تجارت و افزایش هزینه

تخب بوده از محصوالت صنعتی من افزایش قیمت این گروه

 است.

زا و های تحولافزایش روزافزون بکارگیری فناوریبا توجه به 

اتوماسیون در کسب و کارها در جامعه جهانی و عدم شفافیت در 

کنی بیماری کرونا در جهان و ایران و همچنین با خصوص ریشه

موارد زیر کشور  فوالددر بازار  نوسانیتعادل عنایت به وجود 

 شود. پیشنهاد می

با توجه به گذار دیجیتال در سطح جهان و تاثیر آن بر  -1

ها پذیری تولیدات صنعتی و معدنی، الزم است معاونترقابت

و نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با 

جمهوری تمهیدات همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست

الزم در خصوص توسعه گذار دیجیتال در کسب و کارهای 

 در دستور کار خود قرار دهند. کشور را

با توجه به نقش کلیدی صنعت فوالد در تامین نیاز صنایع  -0

بخشی به رفتارهای در راستای انتظامدست و ارزآوری، پایین

موارد زیر در سه حوزه مدیریت قیمت، سوداگرانه در این بازار 

 شود:مدیریت عرضه و کنترل و نظارت پیشنهاد می

 مدیریت قیمت 

  :با توجه به سهم باالی نوسانات نرخ تداوم وضعیت موجود

ارز در عدم تعادل بازار فوالد انجام دو اقدام ضروری است: 

استفاده  -0و بانک مرکزی توسط سازی نرخ ارز یکسان -1

از ابزارهای موجود نظیر قراردادهای آتی یا گواهی سپرده 

نرخ  تهای قیمتی ناشی از نوساناکاالیی برای پوشش شوک

ارز و کاهش تقاضای سفته بازی در بازار فوالد مشروط به 

 لحاظ مالیات بر ارزش افزوده بر گواهی های سپرده فوالد

  گذاریقیمت واگذاریتقاضا:  و عرضه مکانیزماستفاده از 

 آزادسازی همراه با بورس کاال بهمحصوالت زنجیره فوالد 

 درمربوطه  مبلغ واریز و فوالدسازان انرژی هایحامل قیمت

 صنایع به تسهیالت ارزان قیمت اعطای جهت صندوقی

ر د سازان و...()نظیر لوازم خانگی و قطعه فوالد دستپایین

و با دست های پایینگذاری در حلقهمدت و سرمایهکوتاه

اقالم گلوگاهی مورد نیاز مانند فوالد افزوده باالی ارزش

 Blackplateو  TFS Tinplate هایورقسایر صنایع نظیر 

 در بلند مدت

 
 مدیریت عرضه 

 بورس در محصوالت عرضه برای قوی اجرایی ضمانت لحاظ 

 بورس از خارج فروش برای محدودیت ایجاد و

  الزام کلیه تولیدکنندگان زنجیره فوالد به عرضه محصوالت

 در بورس

   محصوالت و شمش عرضه کف رسانی روزبه و اصالح 

 شمش عرضه افزایش های سیاست تمرکز تغییر و فوالدی

 فوالد نهایی محصوالت عرضه سمت به

 
 کنترل و نظارت 

  تولیدکنندگان از) فوالد تولید زنجیره اعضای کلیهالزام 

 و فاکتورها ثبت ( بهنهایی محصوالت تا اسفنجی آهن

  تجارت جامع سامانه در رهگیری
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 :9پیوست 
 (دالر بر اونس – دالر بر تن) 0202 جوالی سوم هفته تا آوریل ماه ابتدای از معدنی محصوالت و مواد قیمت تغییرات روند -

  آوریل مه ژوئن والیج

W3 W2 W1 
متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

متوسط 

 رشد
W4 W3 W2 W1 

متوسط 

 رشد
W5 W4 W3 W2 W1 

417.8 526 591.6 
9.3- 

593.9 519.7 517 533.9 
9.6 

514.4 512.6 596.9 522.4 
2.1- 

 مقدار 417.8 529.2 521.6 414.5 487.7
 1فوالد

 تغییر% -9.6 -9.8 2.3 -9.6 -9.4 1.6 3.9 2.1 2.7 9.7 -9.9 -9 -9.7 -2.9 -9.3 -9.6

6457.9 6195.3 6217.8 
1.3 

5811.3 5778.1 5767.7 5521.1 
9.1 

5349.6 5353 5141.1 5969.3 
1.1 

 مقدار 6457.9 4819.2 5955.7 5914.9 5114.1
 1مس

 تغییر% 3.1 9.4 5.4 -2.6 1.2 -9.1 9.6 1.9 -2.1 3.9 4.7 2.1 1.9 1.1 3.9 3.1

9714 9716.1 9773 
4.1 

9761.3 9515.8 96249.5 9557.5 
9 

9517.8 9411.7 9489.5 9483.7 
2.3 

 مقدار 9714 9411.2 9591.8 9525.5 9526.8
 1آلومینیوم

 تغییر% -4 -1.8 9.4 -2.5 2.9 -9.5 -2.1 9.1 9.1 9.1 3 -5.0 92.4 2.6 9.3 -4

1127.9 1923.8 1245.4 
2.6 

1259.7 1211 1296.1 1296.1 
2.1 

9141.5 1224.1 9181.1 9137.5 
2.7 

 مقدار 1127.9 9886.1 9136.2 9121.7 9117.9
 1روی

 تغییر% 4.1 2.7 1.6 -9.4 2.1 2.5 1.3 9.9 -1.8 3.4 2 2.3 9.5 -2.3 1.1 4.1

93455 93311.5 91818 
2.3- 

91617.3 91851.5 91867.5 91713.5 
2.6 

91141.4 91315.5 91193.8 91241.5 
3 

 مقدار 93455 99152.2 99839.6 91981.8 91181.4
 1نیکل

 تغییر% 2.1 -2.1 5.1 3.2 2.8 -1 9.4 -9.5 2.3 3.1 9.9 -2.9 -9.8 9.6 3.1 2.1

992.9 924 922.7 
9.9 

923.9 923.9 923.1 11.1 
3.3 

11 12.6 87.8 83.4 
2.1 

آهن سنگ مقدار 992.9 83.4 84.9 84.9 83.1
 تغییر% 4.5 9.6 2.1 2.2 -2.3 -2.6 5.3 3.1 9.6 8.5 3.3 2 -2.9 -1.3 3.1 4.5 0

9824.8 9716.1 9773 
9 

9761.3 9716.4 9797.3 9799.6 
2.4 

9719.6 9731.5 9793.6 9611.2 
9.3 

 مقدار 9824.8 9648.2 9794.7 9687.7 9791.2
 1طال

 تغییر% 2.5 1.7 4.2 -9.6 9.4 -2.8 2.1 9.5 -9 -2.6 2.3 2.5 1.9 2.6 9.3 2.5

  Source: 1- www. Tgju.org 

              2-www.market.bosinessissinsider.com 
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 : 1پیوست 
 08/4/0099 تا 20/20/0099 از ایران کاالی بورس در معدنی محصوالت و مواد معامالت حجم و عرضه مقدار -

 محصوالت فوالدی

 تولید کننده

 تیر خرداد
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(

 91.3 75767 345249554 4554 4554 63414 918591736 1214 1214 آذر فوالد امین

 31.1 76773 9389111222 98222 17222 57757 1549118222 44222 44222 آهن و فوالد ارفع

  - 2 2 2 2 61241 119944222 3564 5924 پرشین فوالد آریا

 12.8 76236 112235271 91922 91922 61169 9166196172 39142 59722 تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 17.7 74154 9143422526 15118 15118 58722 9411282394 15538 35462 فوالد سیرجانجهان 

 18.6 84452 1161557447 921764 993417 65679 7318181511 999629 994191 ذوب آهن اصفهان

 17.8 71313 1979775222 32222 37222 56662 3996117222 55222 55222 شرکت معدنی وصنعتی چادرملو

 36.7 86544 912317264 1122 1122 63339 483467468 7634 7722 فوالد زاگرسصبا 

 33.2 81216 719815522 8822 8822 69658 985837191 3294 6218 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

 95.3 79157 928968281 9598 9598 69787 112127658 3564 5511 صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

 95.4 81971 14293196 9944 9944 79122 98716668 164 164 کوهپایهصنایع فوالد 

 92.3 68774 61511528 9291 9291 61338 37218661 514 9598 صنایع نورد فوالد گلستان

 43.8 12614 617828176 7722 7722 63239 9733343141 17522 36322 فوالد آذربایجان

 - 2 2 2 2 64269 99174794 976 6124 فوالد ارگ تبریز

 36.9 19767 732836971 7164 7164 67497 174385131 4272 4272 فوالد البرز ایرانیان

 - 2 2 2 2 61959 939163288 1991 1991 فوالد امیرکبیرخزر

 31.3 76317 3896361222 52222 65222 57613 7695518222 931222 941222 فوالد خوزستان

 32.3 89563 161957122 3322 5522 61511 746344491 99114 11722 فوالد روهینا جنوب

 36.2 77241 9615272222 11222 39222 56641 9611152222 32222 34222 فوالد سیرجان ایرانیان

 11.9 71827 82764412 9291 9291 69817 68221512 9922 1412 فوالد عتیق آذر سهند

 - 2 2 2 2 69681 935794112 1122 1122 فوالد کاوه اروند

 35.1 76316 9111341222 96222 96222 56196 9299886222 98222 98222 فوالد کاوه جنوب کیش

 97.7 85711 44375961218 597121 597121 71199 41611413391 585545 586245 فوالد مبارکه اصفهان

 - 2 2 2 2 51613 85362112 9432 9432 قائم پروفیل رازی
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 - 2 2 2 2 61788 95353362 112 112 فجر آذربایجانگسترش فوالد 

 11.8 75377 9527531222 12222 15222 58262 582518222 92222 93222 مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

مجتمع صنعتی ذوب آهن 

 پاسارگاد
11222 11222 9148851222 56766 12222 92222 762355222 76236 33.1 

 - 61463 76428862 9922 9922 2 2 2 5522 مجتمع فوالد آتیه خاورمیانه

 15.5 77318 4374513574 56571 69571 69511 3554188456 57791 61188 مجتمع فوالد خراسان

 - 2 2 2 2 69811 115773712 3651 4248 مجتمع فوالد صنعت بناب

 15.3 78186 971111214 1122 1122 61454 191837881 3512 5522 مجتمع فوالد ظفر بناب

مجتمع معدنی و صنعت آهن و 

 فوالد بافق
3912 2 2 2 1122 1122 919111891 86154 - 

نورد فوالد صنعتی و ساختمانی 

 یزد
7722 2 2 2 9922 9922 88617112 82579 - 

 15.3 71159 982618222 1522 4522 57683 995365522 1222 3222 غلتک سازان سپاهان

 - 2 2 2 2 53356 53356222 9222 9222 گروه صنعتی پارس بوتیل یزد

 - 2 2 2 2 63976 76441162 9192 9192 مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

 - 2 2 2 2 63989 39161616 526 526 سیما فوالد جهان

 - 76664 953318222 1222 1222 2 2 2 2 تولید فوالد تارا شمش یزد

 - 78521 957298222 1222 5522 2 2 2 2 ذوب و نورد زرفام

 - 83945 98119144 112 112 2 2 2 2 صنایع تولیدی نورد گرم فلز

 - 15321 39441638 332 332 2 2 2 2 فوالد جاوید بناب

 - 75221 991521522 9522 1522 2 2 2 2 فوالد کویر دامغان

 - 75972 75972222 9222 1222 2 2 2 2 فوالدسازان کیوان یزد

 - 81643 917195914 1122 1122 2 2 2 2 پارسیانگروه صنایع فوالد صبح 

 - 77622 13122668 328 328 2 2 2 2 مجتمع فوالد الیگودرز

 - 66942 11192222 9522 9522 2 2 2 2 مجتمع فوالد شمش نگین مشهد

 14.6 81793 78313225291 146118 9212119 66421 82274174439 9125194 9311981 جمع کل

 آلومینیوم

 تولید کننده

 تیر خرداد
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(

 - - 2 2 8222 - 2 2 9522 آریا کابل فدک
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 - 80.02071 1121020022 8222 8222 - 5 5 5  آلومینای ایران

 1872 04853379 0.508419.5 48.5 12222 05434.72 18099541.5 5052 3022 آلومینیوم المهدی

 1878 82083172 0082.19.02 3.22 3.22 00040071 9849000902 10902 13022 آلومینیوم ایران)ایرالکو(
 .07 81445572 522..1544 522 522 04438478 85432.02 102 132 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان

 تبریز کابل و سیم تولیدی

 سیمکات
2 2 2 - 92 2 2 - - 

 96.2 327189.2 6644681815 19575 15142 165446.7 5714721355 19832 39282 جمع کل

 مس

 تولیدکننده

 تیر خرداد
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(

 - - 2 2 22. - 2 2 2 آریا کابل فدک

 11.6 4.1.93 149894522 022 022 40980. 100300402 155 555 بابک مس ایرانیان

 91.2 350.28 10.25.19022 14522 4.922 09545. 101009.2102 15302 40222 شرکت ملی صنایع مس ایران

 13.6 1231280 1134185102 1122 0005 3.9.12 044.0.02 32 1842 صنایع تولیدی دنیای مس کاشان

 - 1234453 004.202. 2. 032 - 2 2 032 صنایع مس کاوه

 - - 2 2 132 40980. 84001022 52 52 فرآوری مس درخشان تخت گنبد

 - - 2 2 045 - 2 2 105 گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 98.6 1298024 1043.45202 1095 8302 .3.440 938431545 552 9222 گیل راد شمال

 - - 2 2 902 - 2 2 932 راشا مهر نیکان

 - - 2 2 132 - 2 2 132 شرکت صنایع مس شهید باهنر

تولیدی سیم و کابل تبریز 

 سیمکات
92 2 2 - 32 92 98543802 1234453 

- 

 94.5 882591 91527881112 11955 926112 761165 91841877235 96615 923942 جمع کل

 روی
نرخ رشد ارزش  تیر خرداد تولیدکننده

 مقدار عرضه هر تن

 )تن(

 حجم معامله

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(

 مقدار عرضه

 )تن(

 معامله حجم

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

ارزش هرتن 

 )هزارریال(
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.ماخذ: بورس کاالی ایران  

  

 0079 8.5054 8.505422 122 122 82053175 01810822 022 922 توسعه صنایع روی خاورمیانه

 - 890.4079 890.4092 122 122 - 5  5  5  تولیدی روی بندرعباس

 874 800344 50828392 102 102 819534 0510.102 32 022 ذوب روی بافق

 - - 2 2 2 - 2 2 92 ذوب روی تال

 - - 2 2 2 82001.784 112083002 802 802 سازند روی زنجان

 - - 2 2 2 - 2 2 522 صنایع خالص سازان روی زنجان

 475 .80.2.370 43108932 822 822 0435.9 0435.922 122 502 کالسیمین

 - - 2 2 2 - 2 2 022 سرب و روی ایران

 - - 2 2 2 820011 8942092. 092 802 رویسپنتا 

 - - 2 2 2 - 2 2 822 ذوب روی صبا صنعت
تعاونی تولیدی روی میعاد ثامن 

 زنجان
122 2 2 - 2 2 2 - - 

 - - 2 2 2 - 2 2 52 صانع روی زنجان

 1572 801.18 801.1822 122 122 819534 81953422 122 122 گسترش صنایع روی ایرانیان

 - 884431700 82543812 42 42 - 2 2 8.2 روی ایران ملی سرب و

 - 809090 95848332 192 192 - 2 2 2 ایران معدنی مواد فرآوری

 1272 9724...88 889840852 442 442 8204.2749 881503002 1232 9892 جمع کل
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:3پیوست   

 )ریال/ درصد( 02/24/0099تا  20/20/0099روند تغییرات قیمت کاالهای صنعتی منتخب از  -
 خرداد تیر

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

9.1 
8308928 839958972 8..2801 

2.8 
 مقدار 7873363 7868823 .8.0080 8.04452

 گرمی اندونزی 72کاغذ چاپ

غذ
کا

ع 
وا

ان
 

 تغییر% 970 178 1 270 171 072 275

9 
8.932972 8.002172 80.00572 

2.1- 
 مقدار 733333 730333 .804.2 80.49272

 برگی( با ارز نیمایی522)بسته A4کاغذ 
 تغییر% 974 279 -075 -275 -271 179 270

2.8 
02028 1442072 14303 

2.7 
 مقدار 30897 30367 14504 02203

 چاپ رنگ یک برگ 42 مشق دفترچه
 تغییر% 278 -278 -271 075 172- 270 175

9.3 
124801 12405272 120909 

2 
 مقدار 333883 338333 120089 0..125

 وارداتی روزنامه کاغذ
 تغییر% 0 278 270 -273 .27 070 271

8.9 
0.20041 085459872 0819802 

9 
 مقدار 2273822 2293032 0099192 .004003

 فله 9-315 تیپ خاکستری سیمان

ان
یم

س
 

 تغییر% -175 275 271 078 273 072 .197

7 
0.24091 098.12072 08050.9 

2.8 
 مقدار 2203797 2263236 0040020 .089900

 فله 1تیپ خاکستری سیمان
 تغییر% -270 -270 278 078 274 872 1170

6.7 
1.2181 15039372 1949.3 

2.7 
 مقدار 393233 393903 0..190 193921

 پاکتی 1تیپ خاکستری سیمان
 تغییر% -271 270 274 171 .27 078 1178

7.8 
1.1902 15229072 19.541 

2.6 
 مقدار 392307 397763 .19900 195533

 پاکتی 9-315 تیپ خاکستری سیمان
 تغییر% 2 279 270 274 179 .17 1978

5.3 
040408 00492072 00.355 

2.1 
 مقدار 288238 286323 004922 003222

 گرمی کیلو 52سفید سیمان
 تغییر% 270 .27 275 -275 -271 270 1270

1.1 
41411 3403572 3.40. 

9.4 
 مقدار 67069 63333 .30.4 3.058

 گرمی کیلو 42 کیسه سفید گچ
 تغییر% 2 174 179 172 279 072 075

8.1 
128300 4000572 33.05 

9.5 
 مقدار 63326 67337 39294 35829

 اصفهان آهن ذوب96نمره تیرآهن

ت
آال

ن 
آه

 

 تغییر% 1274 0 171 175 972 979 1071

8.5 
128.55 4928072 33103 

9.1 
 مقدار 33686 30383 329.4 30842

 اصفهان آهن ذوب98نمره تیرآهن
 تغییر% 578 .17 .17 079 72. .07 1278

 C19:C20+اصفهان آهن ذوب94نمره تیرآهن مقدار 60393 66036 33292 34808 2.9 41005 4910872 .11201 1.7
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 خرداد تیر
 شرح واحد

 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

 تغییر% 74. -271 -1 175 070 .07 1.72

93.3 
112034 4502472 300.0 

1.1 
 مقدار 33236 38332 ..31. 32050

 آهن ذوب سنگین 17 نمره تیرآهن
 تغییر% 978 170 .07 .07 75. 1279 1078

7.6 
42985 3812072 .32.9 

9.8 
 مقدار 33673 32038 8553. 9.18.

 91 نمره آجدار میلگرد
 تغییر% 573 074 274 170 975 079 373

99 
4559. 3000972 ..021 

9.8 
 مقدار 33333 32336 04.9. 9209.

 94 نمره آجدار میلگرد
 تغییر% 578 875 275 179 973 072 1071

7.5 
102514 12.94.72 129010 

2.7 
 مقدار 333927 333230 120243 120908

 مبارکه متر میلی 3 سیاه ورق
 تغییر% 571 273 274 279 .17 870 1071

2.1 
1800980 180930572 1801510 

2.1 
 مقدار 3793079 3793233 1895050 189.438

 9*9.5سیم
 تغییر% .27 -271 279 270 172 270 271

2.4 
01.5420 010010172 0153120 

2.1 
 مقدار 2333363 2336893 .010253 0105838

 9*1.5سیم
 تغییر% 275 -271 270 270 175 270 270

4.1 
0440802 030588272 0.01..2 

9.1 
 مقدار 2380993 2363836 0000009 0001024

 بارز پرایدی الستیک

ک
تی

الس
 

 تغییر% -.27 275 .17 178 873 .87 970

9.6 
811.108 824510372 821..90 

2.7 
 مقدار 2033903 2073333 0448583 0403034

 بارز  پژویی الستیک
 تغییر% 275 273 0 -273 .17 070 .27

7.6 
08189014 02.1099072 14438303 

1.8 
 مقدار 33233732 33373633 13109191 13.91489

 اتوبوسی و کامیونی جینیو الستیک
 تغییر% 073 073 079 870 070 .87 .117

3 
05051139 0918012972 08..4220 

4.1 
 مقدار 23322992 23363262 .0001285 0800.840

 395*82*5/11 اتوبوسی بارز الستیک
 تغییر% .17 .07 78. .07 079 175 970

4.9 
00355245 05..0.3972 09.01508 

3.5 
 مقدار 23333399 22303629 08804824 0924.018

 (پارس)کامیونی پیروزی91*2214 الستیک
 تغییر% 270 173 570 878 073 971 970

5.9 
859.004 888503272 8024053 

9.3 
 مقدار 7338767 7333082 .824290 8183084

 985/85/95 نود ال/ سمندی بارز الستیک
 تغییر% 275 271 079 170 078 874 079

2 
042128 04100.72 034053 

2.1- 
 مقدار 807832 803992 033409 042932

 لیتری چهار12w50sjایرانول91222 موتور روغن

ور
وت

ن م
وغ

ر
 

 تغییر% 171 278 -274 270 -271 270 -270

 لیتری چهار12w50sjپیشتاز بهران موتور روغن مقدار 377033 373333 85094. .8840. 2 89482. 8.55072. 8.234. 2.9



 
9311 تیر -4شماره  پایش تحوالت تولید   

 خرداد تیر
 شرح واحد

 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

 تغییر% 275 270 2 -270 271 279 -271

2.9 
.8012. .8811972 .82222 

2.9- 
 مقدار 373303 373039 04911. 03.80.

 فلزی لیتری چهار12w50sj پایا پارس موتور روغن
 تغییر% .27 271 -278 -271 270 279 -271

2.9 
.84851 .0123472 .8.338 

2.9- 
 مقدار 392337 399332 91810. 92.93.

 فلزی لیتری چهار12w50sj اسپیدی پاور موتور روغن

 تغییر% -178 270 -279 -271 -279 871 -074

2 
54420 5432872 54499 

2.9- 
 مقدار 83307 83339 54332 54305

 چشمک معمولی برگ122 کاغذی دستمال

ی
شت

دا
به

م 
واز

ل
 

 تغییر% 279 -271 -270 -271 270 -270 270

2.9 
42.23 4290272 42524 

2.9- 
 مقدار 03330 03839 .4280 42155

 چشمک معمولی برگ322 کاغذی دستمال
 تغییر% 278 271 -279 -270 279 -271 278

2.3 
82182 8223072 04485 

2 
 مقدار 20663 20033 04401 04344

 گرمی932 گلنار صابون
 تغییر% 270 2 271 -271 271 275 271

2 
8..022 8..52872 8..522 

2.9 
 مقدار 733689 739089 8.0253 3..8.0

 گرمی 3752 پریل ظرفشویی مایع
 تغییر% 270 -270 278 270 270 272 272

2 
110050 11005872 11000. 

2.1 
 مقدار 333233 333337 111541 1113.1

 لیمو 922 لیتری 9 پریل ظرفشویی مایع
 تغییر% 2 2 279 278 278 272 272

2.9 
123022 12359872 123851 

2.5 
 مقدار 338373 338827 12.891 123240

 گرمی522و S طرحAVE دستشویی مایع
 تغییر% -270 271 .27 .27 270 270 271

2 
.9448 .522272 .5222 

2.3- 
 مقدار 39062 39062 9430. 9840.

 گرمی522- 362لوندر ماشینی پرسیل  پودر
 تغییر% 2 2 2 -273 273 272 272

2 
59008 5902272 5954. 

2 
 مقدار 39837 39837 59089 59001

 گرمی522- 362لوندر دستی پرسیل  پودر
 تغییر% 2 2 2 272 272 272 272

2.4 
.3402129 .352.15872 .3850200 

2.8 
 مقدار 33908729 38930330 0018224. 034000..

 XTU (1) 715ایکس ویژن مدل   LEDاینچ 55  تلویزیون

ی
نگ

خا
م 

واز
ل

 

 تغییر% - 178 270 274 179 270 275

2.6 
91594009 9100800.72 912.341. 

9.6 
 مقدار 83419448 84.05110 92011144 92.394.8

 XK (1) 752ایکس ویژن مدل   LEDاینچ 43  تلویزیون
 تغییر% - 170 070 279 .27 279 .27

2.1 
50502304 5080249372 55502945 

9.3 
 مقدار 32036389 5890.0.2 59955080 59400198

 ESR24 مدل الکترواستیل یخچال
 تغییر% 874 1 173 274 171 179 279

 ESR24مدل الکترواستیل فریزر یخچال مقدار 110048135 118085144 110920044 .491..113 9.1 102015042 1009.4.13 100133.30 2.7



 
9311 تیر -4شماره  پایش تحوالت تولید   

 خرداد تیر
 شرح واحد

 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

 تغییر% 571 170 079 072 175 175 -270 

2.1 
5.493418 5.84143872 50480980 

1.9 
 مقدار 588.8519 .5993882 50548032 50.00933

 سفید کیلویی7 آبسال لباسشویی
 تغییر% 1279 071 874 278 278 273 172

9.8 
5.140800 5025322372 55105114 

2.1 
 مقدار .5909590 5840.208 .59.2239 55.41380

 S – 16- SWD(1)اسنوا مدل  کیلوئی 6 لباسشویی
 تغییر% - -275 179 072 -171 170 072

 ماخذ: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.


