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 ماهدیبررسی شامخ کل  (1

است. شامخ صنعت  های اقتصادیفعالیت سابقهرکود کماز  حاکی 8.14 با ثبت عدد ماهدیر شامخ کل اقتصاد ایران د

کمترین عدد طی بلکه  ،جاریکمترین عدد در سال  تنهانه 05در ناحیه کمتر از شامخ کل با  همگرا شدن ضمن این ماه

 84 پس از اسفند دهد،نشان می های گذشته از ابتدای پیمایشماه بررسی شامخ .رسانده است را به ثبتسه سال گذشته 

در  وکارهاکسب ویژهو رکودی که حکایت از شرایط  عالمتی. 1است .85. ماهدی شامخعدد تمام ادوار  درکمترین عدد 

ر های اخیدر تحلیل و بوده مشاهدهقابلی پائیز از ابتدامدیران خرید  هایدر گزارش رکود تورمیبروز  عالئم دارد.ماه  این

ی مختلف اقتصاد ایران نسبت به وکارهاکسبشرایط رکودی  تعمیقحاکی از  ماهدیحاال شامخ  نیز مورد توجه قرار گرفت.

 است. ماه گذشته

ها نشان ررسیبودیم و ب 05طی دو ماه گذشته شاهد واگرایی بین شامخ کل و شامخ صنعت در نواحی پائین و باالی  

شامخ بین همگرایی و ایجاد  05ورود شامخ صنعت به ناحیه زیر  احتمالمختلف، داد با ادامه وضعیت رکودی در صنایع می

مدیران خرید وضعیت عمومی  ازنظر این موضوع محقق شد. ماهدیکه در  وجود دارد در این ناحیهکل و شامخ صنعت 

 افزایش ماهدیدر  وکارهاکسبوضعیت شدت تنزل اما  تنزل یافته بودماه گذشته نسبت به  آذرو  آباندر  وکارکسبمحیط 

 یافته است.

 زیاد کاهش(، 88184تولید محصوالت )میزان  کاهش شدیداصلی شامخ کل، حاکی از  مؤلفهاعداد به دست آمده برای پنج 

 مالحظهقابلکاهش  (،85144) شات جدیدسفارمیزان  مالحظهقابلافت  رغمعلی (88180تحویل سفارشات )انجام و سرعت 

 ماهدیدر  مدیران خرید ( است.86164نیروی کار ) کارگیریبه( و کاهش 88108) خریداری شده موجودی مواد اولیهدر 

قویاً گزارش شده بود.  نیز های گذشتهکه در ماه اندرا گزارش کرده( 40.46)بهای مواد اولیه شدید افزایش  همچنین

که افزایش بهای مواد اولیه  نیز هستیم.( 80158و کاهش میزان صادرات ) (.8818افت فروش محصوالت ) شاهد همچنین

افت  همچنین واخیر بوده های از دالیل اصلی تشدید تورم در ماه واست  گزارش شده توسط مدیران خرید سال جاری در

 .دکنارائه می را رکود تورمیشرایط  تشدیدفرضیه  ییدأالزم برای ت شواهد ماهدیها و صنایع مختلف در تولید در بخش

 اقتصادخارج و داخل  در سیاسی-اقتصادی را به دو دسته عوامل ماهدیدر  وکارهاکسببر وضعیت  مؤثراگر مجموعه عوامل 

 اند.بوده ثیرگذارتأ جهانیعوامل متعددی بر بازارهای یم در بعد خارجی کنتقسیم ایران 

 کماکان وجود یرکود شرایط به متحدهایاالتریسک ورود اقتصاد مواجه است.  مؤثریهای نان با ریسکاقتصاد جهانی همچ

 کاهش یافته است. 8418به  88از  4544در دسامبر نسبت به نوامبر  متحدهایاالت صنعتی pmiکه  ایگونهبهداشته 

با  بستگی دارد. 8.ید وبیماران و تلفات کو ت اقتصاد چین همچنان به تعدادین است که وضعآ همچنین شواهد حاکی از

                                                           
کارها در وها و شرایط خاص کسبماه به دلیل تعطیلیفروردین. را تجربه کرده است 05زیر  عددهای هموارهدین که به دلیل شرایط ویژه فرور هایماه بدون لحاظ شامخ 1

 .شودمیکنار گذاشته  های مختلفشامخ ماهمقایسه  ازایجاد کرده و لذا  هاماهیت فصلی را در داده ابتدای سال
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نسبت به ماه قبل  4544پایانی در ماه نیز شاخص مدیران خرید چین  نزدیک شدن به تعطیالت سال نو قمری در چین،

 .کاهش یافته است 85به  8418از  تنزل داشته و

رمی را رقم زده اما با کنترل قیمت شرایط تو 4544در منطقه یورو دو موضوع جنگ در اوکراین و قیمت انرژی در سال 

ها افق بهتری برای اقتصاد اروپا در سال بینیپیش 4544های قبل از جنگ در ماه پایانی سال انرژی و بازگشت به قیمت

قیمت نفت و برخی فلزات از قبیل مس از قیمت روزهای  4548در اولین روزهای  را به تصویر کشیدند.جدید میالدی 

 بود. ترپایین 4544 سال نخست

افزایش دالر در نوسان بود.  85تا  45بر اقتصاد جهانی کماکان در بازه  مؤثریک عامل  عنوانبهقیمت نفت  ماهدیدر 

 555کاهش  مبنی برهای اتحادیه اروپا علیه روسیه، تهدید روسیه تصویب بسته نهم تحریم ،در خاک اوکراین هادرگیری

 .اندبوده ماهدیبر بازارهای جهانی در  مؤثراز دیگر عوامل  عرضه شده به بازارهای اروپایی های نفتیوردهآای فرهزار بشکه

 بر مؤثر از عوامل ارز قیمت جهش. کماکان اندشده وکارهاکسبدر موجب تعمیق رکود  مؤثرتریدر بعد داخلی اما عوامل 

 شتری نسبت به گذشته گزارش شده است.زان بیزایش بهای مواد اولیه به میاف کهنحویبه ی مختلف بودهوکارهاکسب

از و اخبار قطعی گ ماهدیدر  قطعی گاز واحدهای صنعتی و کمبود انرژی نیز بر فعالیت صنایع مختلف اثرگذار بوده است.

ای از صنایع گزارش شده کاهش در موجودی انبار محصوالت توسط بخش عمدههای صنعتی منتشر شد. برق برخی شهرک

 2ماهیدبه دلیل افزایش نرخ تورم  مؤثرافت تقاضای از سوی دیگر مین مواد اولیه باشد. در تأ دشواریدلیل  ند بهتواکه می

ضه عر دولت مبنی بر مصوبه. شده است ماهدیطی  وکارهاکسبدر  سابقهکمو کاهش قدرت خرید خانوارها نیز باعث رکود 

های مدیران خرید این صنایع بزرگ ی نیز بر نگرانیایی و معدنصد درصد ارز صادرکنندگان محصوالت فلزی، پتروشیمی

 .استدامن زده 

 

 ماهدیدر  شامخ صنعت بررسی (2

شامخ صنعت در  با شامخ کل همگرا شد.و  05ناحیه کمتر از  واردشامخ صنعت  سرانجام پس از سه ماه مقاومت ماهدیدر 

. این عدد نسبت به ماه است ی صنایع مختلفوکارهاکسب ضعیتو در توجهقابلحاکی از تنزل  80165 با ثبت عدد ماهدی

 دهدرا نشان می تنزل زیادیمقدار تولید  مؤلفهدر شامخ صنعت  را تجربه کرده است. یتوجهقابلافت ( 0.168) گذشته

ی هتوجقابل افتبا  نیز صادرات درصنایع مختلف ( و 85185)نیز وضعیت وخیم گزارش شده بخش فروش در  .(88168)

م و تحویل سفارشات بهبود یافته (، سرعت انجا881.8) کاهش یافته(. میزان سفارشات جدید 88165) اندرو بودهروبه

(. همچنین افزایش بسیار شدید در بهای مواد اولیه .8818دهد )( و موجودی مواد اولیه نیز کاهش نشان می08158)

                                                           

درصد رسیده که نسبت به همین اطالع  ۰.۶۴برای خانوارهای کشور به  ۱۰۴۱ماه ساالنه دیدهد که نرخ تورم ماه نشان میترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم دیتازه 2

 .واحد درصد افزایش یافته است ۱۶۴در ماه قبل، 
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 مسائلی ترینمهماز  موضوعی که (48148)است شدت یافته ( که نسبت به ماه گذشته نیز 45166)گزارش شده است 

 اقتصادی است. فعاالنپیش روی 

از سوی مدیران خرید گزارش شده که بر اساس مورد بررسی  هایدر تمام ماهقیمت مواد اولیه افزایش شدید  در سال جاری

 ود در خصوص قیمت ارز و مواد اولیه است.تورمی موج افزایش نرخ ارز و انتظاراتشواهد موجود به میزان زیادی ناشی از 

های پائیز و در ماه 85ال س گزارش نشده است. 84سال  های انرژی اتفاق نادری است که ازکاهش در میزان مصرف حامل

بر است.  ماهدیتولیدی در  واحدهایمصرفی  و برق این موضوع به دلیل قطعی گاز (84145است )نشده  زمستان گزارش

مدیران خرید، واحدهای تولیدی و صنعتی با دو موضوع کاهش تقاضا و فروش و افزایش هزینه تولید مواجه اساس اعالم 

کار  نیروی کارگیریبههمچنین استخدام و دهد. قرار می تأثیرتحت  شدتبهها را اند که وضعیت درآمد و هزینه شرکتبوده

 (.0515بدون تغییر گزارش شده است ) ماهدیدر 

 

 ماهدیدر  مختلف صنایع مخشا مقایسه (3

نقلیه و قطعات وابسته و  وسایلهای الستیک و پالستیک، گروه در میان صنایع مورد بررسی ماهدیدر پیمایش شامخ 

 گرفته قرار 05ها در دامنه کمتر از سایر گروهشامخ های خود بودند. های نفت و گاز شاهد بهبود اندک در فعالیتفرآورده

فلزی و چوب، کاغذ و  گروهدو  سازی و لوازم خانگی افت اندک وهای غیرفلزی، نساجی و ماشیننیکا هایگروه. است

و پوشاک و چرم نیز کاهش شدید در  یهای صنایع غذایی، شیمیایاند. گروهی را تجربه کردهتوجهقابلمبلمان افت 

 .اندکرده گزارشهای خود را فعالیت

(. رقم ثبت شده برای .081) استین شامخ مربوط به گروه الستیک و پالستیک های مورد بررسی بیشتردر میان گروه

ی نشان جهتوقابلهای گذشته کاهش نسبت به صنایع پیشگام در شامخ ماه ماهدیبیشترین شامخ در میان صنایع مختلف 

 ست.های گذشته انسبت به ماه ماهدیتر شدن وضعیت صنایع در وخیم مؤیداین موضوع  دهد.می

دومین گروه در میان صنایع مورد  0414نقلیه و قطعات وابسته با ثبت شامخ  وسایلپس از گروه الستیک و پالستیک گروه 

هایی هستند گیرد. سه گروه یاد شده تنها گروهقرار می 0.15های نفت و گاز با شامخ بررسی است. سپس صنایع فرآورده

 .اندرا گزارش کرده 05که شامخ باالتر از 

از ابتدای سال جاری در پیمایش شامخ توسط مدیران های قبلی عنوان شده است موضوعی که که در گزارش طورهمان

شتاب افزایش قیمت مواد اولیه برای تعدادی از صنایع،  55.با ثبت عدد  افزایش بهای مواد اولیه است. ،خرید گزارش شده

های گروه فرآورده جزبهاست. اقتصادی ایجاد کرده  فعاالنرا در بین شدیدی  هاینگرانیافزایش یافته است. موضوعی که 

تواند یمروند افزایشی قیمت مواد اولیه  عالوه برموضوعی که  ،بوده است یکاهشمواد اولیه خریداری شده  و گاز )ثبات( نفت

 باشد.رقم خورده اخلی و بازارهای صادراتی دروشن فروش  چنداننه اندازچشم به دلیل
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همین ه ب اندنکردهاز صنایع افزایش در تولید را گزارش  کدامهیچشود بررسی صنایع مختلف مشاهده می مچنین باه

کننده تولید هشی و نگرانکه وضعیت کا آمده است به دست 88168تولید در شامخ کل  مؤلفهدلیل شاهد آن هستیم که 

 دهد.میرا نشان  ماهدیدر 

های شاخص مدیران خرید و همچنین روند افزایش قیمت مواد اولیه مشاهده شده طی ماه نگربا توجه به ماهیت آینده

مار ایران و همچنین . گزارشات منتشر شده توسط مرکز آحاکی از افزایش نرخ تورم بود هابینیپیشمتعدد سال جاری 

ه نرخ دهد کنشان می ماهدیاز نرخ تورم  ایران گزارش مرکز آمار اند.را تأیید کرده های قبلی شامخبینیپیش بانک مرکزی

واحد  ۱۶۴درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل،  ۰.۶۴برای خانوارهای کشور به  ۱۰۴۱ ماهدیتورم ساالنه 

ز بروباید نسبت به  واحدهای صنعتی، تولید توجهقابلبا مشاهده گزارش مدیران خرید از افت  .درصد افزایش یافته است

 نگران بود. های آتیرکود تورمی شدیدتر طی ماه شرایط

 

 بررسی شامخ صنایع مختلف (4

 تحلیل شامخ گروه الستیک و پالستیک  (5-1

و  های این گروه داردنشان از بهبود اندک در فعالیت .081 با ثبت عدد ماهدیشامخ صنایع الستیک و پالستیک در 

بهبود در  نیزمدیران خرید این گروه در دو ماه گذشته  است. ماهدیبیشترین عدد در میان صنایع مورد بررسی در 

نسبت  ماهدیواحد کمتر و در  6ذر نسبت به آبان آدر  وکارهاکسبهای خود را گزارش کرده بودند. میزان بهبود فعالیت

های ی ماهبا بررسی شامخ این گروه ط .(0418و شامخ آبان  0414دهد. )شامخ آذر یک واحد افزایش نشان می آذرماهبه 

پائیز در پیش گرفته و این بهبود در نخستین ماه ی این گروه بهبود آرامی را در وکارهاکسبشود وضعیت پائیز مشاهده می

 زمستان نیز تداوم یافته است.

های گذشته کاهش چشمگیری برخالف ماه محصوالت دهد که مقدار تولیدشامخ این گروه نشان می هایمؤلفهبررسی  

مانع از ورود این صنعت به رکود شده است  تا حدودیافزایش داشته و همین امر سفارشات جدید  .(8410)ت داشته اس

داشته  نیز اندکی افزایش( و موجودی مواد اولیه 6.10(، سرعت تحویل سفارشات به میزان زیادی افزایش یافته )0515)

نیروی کار در این صنعت اندکی افزایش  کارگیریبهزان (. همچنین بر اساس اعالم مدیران خرید این گروه، می0814است )

 توجهی داشتهها قیمت مواد اولیه در گروه الستیک و پالستیک نیز افزایش قابل(. مانند سایر گروه0515است ) داشته

د شدت افزایش قیمت موا دهندهنشانواحد بیشتر گزارش شده است که  410و این افزایش نسبت به ماه گذشته  (4410)

شدن از قیمت نفت، رشد قیمت  با توجه به وارداتی بودن برخی اقالم مواد اولیه این گروه و متأثراست.  ماهدیاولیه در 

افزایش فروش و  پس از گزارش جهانی نفت و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای مواد اولیه در این گروه شده است.

و  (8418ای کاهش داشته )مالحظهقابلن ماه میزان صادرات به مقدار در ای صادرات محصوالت این گروه در ماه گذشته
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 بینخوشاقتصادی این گروه اما نسبت به میزان تولید در ماه آینده  فعاالن .(8614)تنزل یافته است  میزان فروش نیز

 (.581د. )کنهستند و انتظارات عمده مدیران خرید این گروه بهبود در ماه آتی را بازتاب می

شود. ه میدر بورس کاال عرض عمدتاًپتروشیمیایی تولید و  هایشرکتبرخی از مواد اولیه صنعت الستیک و پالستیک توسط 

ستیک گروه ال فعاالنبرخی بوده است. البته  توجهقابلآمار حجم عرضه محصوالت پتروشیمیایی در بورس کاال طی پائیز 

 محصوالت بیشتر از نیازتولید  باوجودکاال اذعان دارند که  پلیمری در بورس انتقاد از رقابت قیمت محصوالت و پالستیک با

ن د و همینشوبرای این محصوالت وجود دارد، با قیمت باال عرضه می بورس کاالپلیمری به دلیل رقابت قیمتی که در 

ورمی و گیری انتظارات تشکل دور داشت که ازنظرنباید  .انجامدشده محصوالت پالستیکی میرقابت به افزایش قیمت تمام

واد موجودی م مؤلفه. موضوعی که در شودمیافزایش شکاف نرخ نیما و نرخ بازار آزاد باعث تشدید میل به خرید مواد اولیه 

 نیز توسط مدیران خرید این گروه گزارش شده است. ماهدیاولیه شامخ 

 .شودیم مواد پایه پالستیکی و الستیکی ریدها در بازارقیمتی ارز موجب افزایش خ هایجهشسنتی  طوربه شودمیگفته 

در بورس کاال که همچنان در سطح باالیی است به همین  توان گفت استقبال از خرید محصوالت الستیکی و پالستیمی

 درصد .. نسبت به ماه قبل ماهدیشده است تقاضای محصوالت این گروه در بورس کاالی ایران طی  و باعثدلیل بوده 

 .3یافته باشد افزایش

 بررسی گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته (5-2

را به  ماهدیدومین شامخ  0414 نقلیه و قطعات وابسته با ثبت عدد وسایل، گروه صنایع الستیک و پالستیکپس از گروه 

آبان ( و در 0516) آورده بود به دستجایگاه دوم را در شامخ صنایع خود اختصاص داده است. این صنعت ماه گذشته نیز 

( در مهرماه 6510(. این گروه با ثبت اعداد )6510بیشترین عدد را در بین صنایع مختلف به خود اختصاص داده بود ) ماه

 .جز صنایع پیشگام بوده استنیز ( در شهریورماه 0410و )

این در حالی است که در شامخ (. 8418کاهش میزان تولید است ) دهندهنشان ماهدیدر  اصلی این گروه هایمؤلفهبررسی 

افزایش سفارشات  .(6810) گزارش شده بود این گروه فعاالنمحصول از سوی  در میزان تولید توجهقابلافزایش  ماه گذشته

کاهش اندک در موجودی انبار مواد اولیه (، 0816در سرعت انجام و تحویل سفارشات ) توجهقابلافزایش (، 0014جدید )

نیز گزارش شده آذرماه  نسبت به ماهدی در (0014اندک در نیروی کار استخدام شده ) و افزایش (..84خریداری شده )

 است.

هستیم  آذرماهنسبت به  ماهدی درشاهد افزایش صادرات  (8518) فروش محصوالت این گروه توجهقابلعلیرغم کاهش 

( 8518ران خرید این گروه گزارش شده است. ). همچنین افت چشمگیر در موجودی انبار محصول نهایی توسط مدی(0515)

با توجه به وارداتی بودن بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد استفاده و تأثیرپذیری زیاد قیمت مواد اولیه مورد استفاده این 

این افزایش ( هرچند که 50هستیم ) ماهدیگروه از نرخ ارز، با رشد نرخ ارز شاهد رشد زیاد قیمت مواد اولیه این گروه در 

                                                           
3 https://www.ime.co.ir/ 
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افزایش زیاد در قیمت محصوالت تولیدی نیز از سوی فعالیت اقتصادی  (.4816نسبت به ماه گذشته کمی کاسته شده است )

دی این اقتصا فعاالننسبت به میزان تولید نسبت به ماه آینده نیز در بین  بینیخوش( 0816این گروه گزارش شده است )

 (6810) خوردمیگروه به چشم 

توان اجرایی شدن ثبت سفارش، واردات و فروش خودروهای خارجی و را می ماهدیتحوالت این صنعت در  ینترمهم

دیگری که دانست. اتفاق مهم  دومدستهمچنین انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال صدور مجوز ورود خودروهای خارجی 

گذاری و ی رقابت به قیمتارلش بکشد ورود شوخودروسازان در آذر را به چارکورد فروش محصوالت  توانست ماهدیدر 

توانسته بودند در پائیز آمار فروش خوبی در بورس کاال به ثبت  خودروسازانفروش برخی از خودروها در بورس کاال بود. 

 ساقتصادی این حوزه تنها راه بهبود وضعیت خودروسازان ادامه و افزایش عرضه محصوالت در بور فعاالنبه گفته  برسانند.

نیاز  و شدهبه افزایش تولید محصوالت منجر  تواندمییابد  تداومخودرو در بورس کاال عرضه اگر  رسدبه نظر می کاالست.

 ساز شود.قطعهخودروسازان به قطعه موجب رونق صنایع 

 نفت و گاز هایفرآوردهتحلیل شامخ صنایع  (5-3

ی این گروه را وکارهاکسب وضعیت دراندک بهبود  0.15دد با ثبت ع ماهدی های نفت و گاز درشامخ گروه صنایع فرآورده

 در آبانهای این گروه پس از تنزل کاهش داشته است. فعالیت واحد 0دهد. این عدد نسبت به شامخ ماه گذشته نشان می

 یافته است.نیز ارتقا  ماهدیماه در آذرماه رشد خوبی داشته و در 

، میزان سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه دهد میزان تولید محصوالتشان میاصلی شامخ این گروه ن هایمؤلفهبررسی 

ویل سفارشات اندکی حهمچنین سرعت انجام و ت .(05) نداشته استتغییری نسبت به ماه گذشته  ماهدیخریداری شده در 

ه به افزایش قیمت جهانی نفت با توج. (0618داشته است ) خوبی افزایش ( و میزان استخدام نیروی کار.081بهبود یافته )

و لذا شاهد افزایش فراگیر قیمت مواد اولیه  کردهافزایش قیمت مواد اولیه را گزارش  ،و گاز در این ماه همه مدیران خرید

( در کنار 40و موجودی انبار محصول ) (40) ننده میزان فروشکنگران (. کاهش شدید و55.) هستیمدر این گروه 

در ی این گروه وکارهاکسبوضعیت  در خصوص (05) نسبت به آذرماه ماهدیالت در وصادرات محص در میزان تغییرعدم

 است این در حالی است افزایش شدید قیمت محصوالت نیز در این ماه گزارش شده دهد.میهشدار جدی های آتی ماه

ی شیمیایهای گروه ازجملهها ایر گروهمحصوالت تولیدی این گروه مواد اولیه س . باید به این موضوع توجه داشت ک(50)

ایر سی این گروه و وکارهاکسبی را در توجهقابلتغییرات  ماهدی دراین گروه لذا تحوالت  .استو الستیک و پالستیک 

 هنسبت ب های نفت و گازگروه فرآورده فعاالن انتظاراتهمچنین  خواهد کرد. ایجاد های آتیطی ماه دستیپایینهای گروه

 شدتبهمدیران خرید این گروه در ماه گذشته  کهدرحالی(. 6410) استنسبت به ماه آینده  بینیخوشحاکی از ماه آینده 

 (.8818) ( بدبین بودندماهدینسبت به ماه آینده )

صویب بسته نهم ها در خاک اوکراین، تدالر در نوسان بود. افزایش درگیری 85تا  45قیمت نفت کماکان در بازه  ماهدیدر 

آمریکای شمالی، تهدید روسیه مبنی بر  ازجملهسابقه در مناطقی از جهان های اتحادیه اروپا علیه روسیه، سرمای بیتحریم

ت نف جهانیبر قیمت  مؤثرعوامل  ترینمهمهای نفتی عرضه شده به بازارهای اروپایی از ای فرآوردههزار بشکه 555کاهش 
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 ماهدیدر در بازار داخلی نیز  دالر در هر بشکه بودیم. 85شاهد افزایش قیمت نفت به حدود  کهنحویبهبود  ماهدیدر 

های شرکت دهنماینو  توافق وزارت نفتمطابق با نظر برای تولیدکنندگان متانول  خبرهایی مبنی بر تغییر قیمت گاز متان

به  سبتن بینیخوشواحدهای پتروشیمی کاسته و  این موضوع تا حدودی از اثرات منفی قطعی گازپتروشیمی منتشر شد. 

 ماه آینده را رقم زده است.

 های غیرفلزیتحلیل شامخ گروه کانی (5-4

( شامخ این گروه در 8418دهد )را نشان می وکارهاکسبت یدر وضع ناچیزکاهش های غیرفلزی کانی گروه ماهدیشامخ 

(. این در حالی است که شامخ مهرماه 0514) داشتحکایت  آبان ماه ها نسبت بهفعالیت وضعیت تغییرعدماز گذشته نیز  هما

ها گزارش در فعالیت کمی( و در شهریورماه بهبود 8514 و 8818) کردرا روایت میی این گروه وکارهاکسبافت  آبان ماهو 

ستان این گروه به شرایط تابی وکارهاکسبپائیز،  درهای این گروه پس از افت فعالیتباید گفت  بنابراین(. 0410شده بود )

 مرتبط باشد. وسازساختتواند تا حدود زیادی به بخش امری که می .تغییری نیافته است ماهدیو در برنگشته 

یروی ن کارگیریبهدر میزان تولید، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارشات و میزان استخدام و  تغییرعدم

 ماهدیهای غیرفلزی در کانی ویژگی بارز شامخ گروه ،نشان داده است خود را ماهدیدر  05دد انسانی که همگی با ثبت ع

عدد شامخ این گروه باعث افت نیز گزارش شده که ( 8818مواد اولیه )انبار است. از طرف دیگر کاهش شدید در موجودی 

 است. شده 05به زیر 

( از اهم موضوعات گزارش شده توسط 8015صادرات محصوالت )( و میزان 8818کاهش شدید در میزان فروش )همچنین 

( و قیمت محصوالت 8618نیز کاهش داشته ) انبار محصولاست. موجودی  ماهدیهای غیرفلزی در مدیران خرید گروه کانی

هستند و  بینخوشینده نیز آاقتصادی این گروه نسبت به ماه  فعاالن(. 0816دهد )تولیدی نیز اندکی افزایش نشان می

 .(0816) است بینانهخوشدر ماه آینده  نسبت به تولید فعاالنانتظارات 

تقاضای محصوالت بر  مؤثرعوامل  فروش صادراتی افت های عمرانی کشور و همچنینفعالیتو  وسازساختبخش  دررکود 

عی گاز قط. است آنمحصوالت  تولید و عرضه کنندهتعیین عامل ترینمهمبا قیمت مناسب  این گروه و دسترسی به انرژی

 هایمحدودیت ترینمهماز  نها از سوخت جایگزینماه و عدم امکان استفاده برخی از آدیواحدهای تولید سیمانی در 

افت در موجودی انبار محصوالت این واحدها تا حدودی  شودمیکه مالحظه  طورهمان واحدهای تولید این گروه بوده است.

گروه  های ایننیز بر فعالیت است وسازساختاز طرف دیگر ورود به زمستان که فصل رکود  ز بوده است.به دلیل قطعی گا

 ماهدیبوده است. از سوی دیگر اما آمار خوب فروش سیمان و برخی دیگر از محصوالت این گروه در بورس کاال طی  مؤثر

ن گروه در ی ایوکارهاکسبچشمگیر وضعیت  تغییرعدمنیروها فوق کاسته تا برآیند این  کنندهتضعیفتا حدودی از اثرات 

 باشد. ماهدی

 تحلیل شامخ گروه نساجی (5-5
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دهد. شامخ ماه گذشته را نشان می ماهدیهای اقتصادی افت اندک در فعالیت 8510 شامخ گروه صنایع نساجی با ثبت عدد

سنجش شامخ  هایمؤلفه. بررسی داشتن صنایع ی ایوکارهاکسبوضعیت  تغییرعدمحکایت از  بود که 0518 این گروه

و سرعت انجام و  (05و میزان سفارشات جدید نسبت به ماه قبل تغییری نداشته ) دهد که میزان تولیداین گروه نشان می

( 8418ی داشته )توجهقابلموجودی انبار مواد اولیه کاهش  (. همچنین0016تحویل سفارشات افزایش یافته است )

نیروی کار کاهش  کارگیریبه(. همچنین میزان استخدام و 05موجودی انبار محصول تغییر نداشته است ) کهدرحالی

 .(8418ی داشته است )توجهقابل

( 6615( به همراه افزایش شدید قیمت محصول )8816کاهش اندک میزان فروش ) ( و4514کاهش شدید صادرات کاال )

اقتصادی این گروه گزارش شده است. افزایش قیمت محصوالت این  فعاالنی از سو ماهدیدیگر موضوع مهمی است که در 

صنعتی  ؛ودشمیاین گروه محسوب  تیدسپائینگروه باعث تشدید وضعیت نابسامان فعالیت گروه پوشاک شده که صنعت 

 .استشامخ  قعرنشین خیراچند ماه در که 

، اولیه ٔمادهاین مین أوضعیت ت در گروه این صنعت ٔتوسعهو  زیربنای رشدپنبه است.  نساجی ماده اولیه صنعت ترینمهم

مین نیاز صنایع نساجی نبوده و همچنین کیفیت أپنبه تولیدی در داخل کشور هم به لحاظ کمی قادر به ت .یعنی پنبه است

ابراین شود. بنت میبرخی انواع پنبه تولید داخل از استاندارد الزم برخوردار نیست و منجر به افزایش بهای تولید منسوجا

این  ماده اولیه اصلی تأمینبا افزایش نرخ ارز وضعیت است و  وارداتیی از پنبه مصرفی در صنعت نساجی توجهقابلبخش 

کشت پنبه به دلیل عدم استفاده از دانش  دهدمیها نشان از سوی دیگر بررسی گیرد.قرار می تأثیرتحت  شدتبهصنعت 

از نرخ ارز در آینده بیشتر  این صنعت تأثیرپذیریو لذا  فنی و اقتصادی روندی نزولی دارد کشاورزی مدرن، و به دالیل

 کارپنبهاقتصادی این حوزه برخی موانع ایجاد شده از سوی دولت با هدف حمایت از کشاورزان  فعاالنخواهد شد. به گفته 

 اقتصادی این صنعت را با مشکل مواجه کرده است. هایبنگاهنیز 

 هایاهبنگنساجی از قبیل پوشاک نیز شرایط مساعدی نداشته و لذا جریان درامد و هزینه  دستیپائینین صنایع همچن 

 قرار گرفته است. شارفتحتمواد اولیه و تقاضای محصول تولیدی  تأمیناقتصادی این گروه از دو سوی 

 سازی و لوازم خانگیحلیل شامخ گروه ماشینت (5-6

( این گروه 8610ها در این گروه است )تنزل اندک فعالیت دهندهنشان ماهدیوازم خانگی در سازی و لشامخ گروه ماشین

 اینشامخ آبان . بودرا در بین صنایع مورد بررسی به خود اختصاص داده  شامخباالترین  0816با ثبت عدد در ماه گذشته 

صادی در این گروه در پائیز با بهبود اوضاع مواجه بودند اقت فعاالنبود. بنابراین  0818 و معادل 05نیز در ناحیه باالی گروه 

 بودند.ی خود وکارهاکسب اندک اما با ورود به زمستان شاهد افت

 ایکنندهنگراندهد تولید به میزان نشان می سازی و لوازم خانگیاصلی پیمایش شامخ برای گروه ماشین هایمؤلفهبررسی 

همچنین سرعت انجام و تحویل  استدر بین تمام صنایع کمترین  ماهدیپیمایش (. این عدد در 4518کاهش یافته است )

ی داشته است. البته میزان سفارشات جدید افزایش توجهقابل( کاهش 8814( و موجودی مواد اولیه )8814سفارشات )
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قیمت  مؤلفهبرای  8010عدد  ثبت. (.081ی داشته است )توجهقابلنیروی کار رشد  کارگیریبه( و استخدام و 0614یافته )

ورسی های ببرخی از شرکت زعمبهموضوعی که  افزایش شدید بهای مواد اولیه این صنایع است. دهندهنشانخرید مواد اولیه 

 .استفعال در این حوزه مرتبط با افزایش نرخ ارز 

های این گروه را در تواند تولید بنگاهاولیه میهمراهی این افزایش بهای شدید در مواد اولیه با افت در موجودی انبار مواد 

( 8515اندک صادرات ) کاهش( و همچنین 8518فروش محصوالت ) توجهقابلکاهش  د.کنآتی با دشواری مواجه  هایماه

دی صااقت فعاالن. است قرار گرفتهاقتصادی این گروه  فعاالنمورد اشاره  دیگری است که ماه موضوعآذرنسبت به  ماهدیدر 

 بینیخوشانتظارات البته حاکی از  .(8.14) انداشاره داشته انبار محصولموجودی شدید این گروه همچنین به کاهش 

 (6018این گروه نسبت به ماه آینده است ) فعاالن

وی س های تولید در نتیجه افزایش نرخ ارز ازو افزایش هزینه سویککاهش قدرت خرید خانوارهای ایران در نتیجه تورم از 

 دیگر بازارهای داخلی این محصوالت را با تنگنا مواجه کرده و شاهد رشد قیمت انواع لوازم خانگی هستیم.

 عدم ثبات، ه و قطعاتیه مواد اولیتهدر  محدودیتاین گروه  فعاالنروی  های پیشریسک ترینمهمدهد نشان می هابررسی

 و ومینیآلوم فوالد و برنج، مشخص مس، طوربه یمت فلزات اساسیق نوسانات، ارز تأمین هایچالش، نرخ ارز و نوسانات

 .هستندشرایط اقتصاد کالن 

 تحلیل گروه صنایع فلزی (5-7

این عدد در  دارد. نسبت به ماه قبل های این گروهنشان از تنزل فعالیت 8010 گروه صنایع فلزی با ثبت عدد ماهدیشامخ 

گروه صنایع فلزی در شهریورماه و . استی توجهقابلدهد که رقم ن میواحد کاهش نشا 5.مقایسه با شامخ ماه گذشته 

ولید مقدار تدر  کاهش شدید این گروهاقتصادی  فعاالن .در بین تمام صنایع کسب کرده بودشامخ را االترین عدد مهرماه ب

 اندک( و افزایش 8610سرعت انجام و تحویل سفارشات ) تنزل در(، 8814سفارشات جدید )، کاهش (8810) محصوالت

 اند.گزارش کردهرا  آذرماهنسبت به  ماهدی( در 0815نیروی کار ) کارگیریبهدر 

 هتغییری نداشتماه نسبت به ماه گذشته  در اینموجودی انبار مواد اولیه بر اساس اعالم مدیران خرید این گروه، همچنین 

(، افت میزان صادرات 4810افزایش شدید قیمت مواد اولیه ). دادنشان میکاهش  مؤلفهدر ماه گذشته این  کهدرحالی (05)

 بینانهخوش( و انتظارات 6814به همراه افزایش شدید قیمت محصوالت ) (8514میزان فروش ) کاهش شدید(، 8515)

 ( از دیگر موارد مورد اشاره مدیران خرید این گروه است.0810نسبت به ماه آینده )

اری سال ج ماهدیدر محصوالت صنایع فلزی بر نوسانات بازار  مؤثرعوامل  ترینمهماز رخ ارز تغییرات نهمچنان باید گفت، 

بوده است. با افت جزئی قیمت دالر در ابتدای ماه، نرخ فروش محصوالت فوالدی هم تا حدودی کاهش پیدا کرد. اما از 

شمش آلومینیوم، صفحات فوالدی،  ازجملهفلزی و قیمت انواع محصوالت دالر افزایش پیدا کرده  مجدداًابتدای دهه سوم، 

 و گازانرژی ) تأمینهای مربوط به . این روند افزایش نرخ ارز در کنار چالشهای فلزی و میلگرد افزایش یافتانواع ورقه
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ان رموضوعی که از سوی مدیها در این ماه بودند. قیمت مجدداًدالیل اصلی افزایش  آلومینیوم، مس و فوالد صنایع برق(

 فروش داخلی نیز تا حدودی به همین دالیل بوده است. شدید تولید و افت کاهش خرید این گروه نیز اعالم شده است.

نیز با نوساناتی همراه بود و البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال  ماهدیاز سوی دیگر، بازارهای جهانی فلزات در 

مت انواع فلزات بودیم. این موضوع برای آلومینیوم، مس و فوالد مشاهده شده میالدی به دلیل افت تقاضا شاهد کاهش قی

نمود داشته است. کاهش صادرات گزارش این کشور نیز  pmiو تا حدودی مرتبط با کاهش تقاضا در چین است که در 

 البتهاست.  ماهدیدر بازارهای خارجی کم رونق محصوالت فلزی  مؤیدنیز  ماهدیاین گروه در شامخ  فعاالنشده از سوی 

حجم زیادی از معامالت در این بازار مربوط به انواع هد دنشان می ماهدیدر  بررسی آمار معامالت بورس کاالی ایران

در مقایسه با  ماهدیهرچند که برای برخی از انواع فلزات مانند فوالد و آلومینیوم حجم معامالت محصوالت فلزی است. 

 ت.آذرماه کاهش داشته اس

 تحلیل گروه چوب، کاغذ و مبلمان  (5-8

های این گروه در تنزل فعالیت دهندهنشانمده و آ به دست 80 معادل ماهدی شامخ گروه صنایع چوب، کاغذ و مبلمان در

 توانمی. لذا دهدنشان میماه گذشته سه واحد کاهش  شامخ نسبت به ماه گذشته است. این عدد همچنین نسبت به ماهدی

 ند.اخود بوده وکارهایکسباین گروه طی سه ماه گذشته شاهد افت شرایط  فعاالنگفت 

سفارشات جدید تنزل میزان  ،(8418) میزان تولید توجهقابلاین گروه حاکی از کاهش  ماهدیشامخ  هایمؤلفهبررسی 

 تغییرعدم ( و همچنین88.8موجودی مواد اولیه ) کاهش در(، 05تحویل سفارشات )انجام و سرعت  در تغییرعدم(، 8818)

گروه کاهش شدید است. موضوع حائز اهمیت در پیمایش شامخ این  آذرنسبت به  ماهدی( در 05نیروی کار )استخدام در 

حالی است  این در (8818و  8510)های گذشته نیز گزارش شده بود ( موضوعی که در ماه8418)در بهای محصوالت است 

البته میزان فروش محصوالت این گروه نسبت . (6615) اندبودهمواجه شدید بهای مواد اولیه  اقتصادی با افزایش فعاالنکه 

 فعاالنانتظارات  (.0016)( و صادرات محصوالت بهبود یافته است 8418کاهش شدید را تجربه کرده ) به ماه گذشته

 (.6615) است بینانهخوشاقتصادی این گروه نسبت به ماه آینده نیز همچنان 

های این متفاوت است چراکه برخی از شرکتهای گروه محصوالت کاغذی بر قیمت مواد اولیه شرکت نرخ ارزافزایش  اثر

است که بخش زیادی از مواد اولیه خود  هاییشرکتبرای . ندکنمیگروه مواد اولیه خود را از خارج و برخی از داخل تهیه 

 شدهتمامها به دلیل افزایش بهای سودآوری این شرکت مطمئناًکنند؛ می مینأتو...(  خمیرکاغذرا از طریق واردات )

مین أود را از داخل کشور تهایی است که اکثر مواد اولیه خشرکت از متشکل دوم . گروهیابدکاهش می هاآنمحصوالت 

 .شودها از نوسانات نرخ دالر میکنند؛ همین موضوع باعث اثرپذیری کمتر آنمی

 تحلیل شامخ گروه صنایع غذایی (5-9

(. این عدد نسبت به 8814) حکایت دارد آذرماهی این گروه نسبت به وکارهاکسبگروه صنایع غذایی از افت  ماهدیشامخ 

های این صنعت گزارش شده بود. ماه گذشته نیز تنزل در فعالیت کهدرحالی نزل داشته است.واحد ت 0شامخ ماه گذشته 

https://alirezamehrabi.com/bours/fundamental-analysis/direct-and-indirect-financing
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کاهش موجودی انبار مواد اولیه  ،(.881سفارشات جدید )افت شدید  ،(8516میزان تولید محصوالت ) توجهقابلکاهش 

( 8814ش استخدام نیروی کار )کاهدر کنار ( 0818افزایش سرعت انجام و تحویل سفارشات ) ،(8414خریداری شده )

در کنار موارد یاد شده باید به افت شدید میزان  اقتصادی این گروه است. فعاالناز سوی موضوعات گزارش شده  ترینمهم

 به همراه( 0818افزایش موجودی انبار محصول ) ( نیز اشاره کرد..881( و افت شدید صادرات محصوالت )8018فروش )

اقتصادی این گروه نسبت به  فعاالن( نیز همچون ماه گذشته گزارش شده است. 8414اد اولیه )افزایش شدید قیمت مو

 (6410هستند ) بینخوشتولید در ماه آینده 

گذاری صنایع غذایی صنایعی با حاشیه سود محدود و رقابت باال هستند. با توجه به شرایط تورمی اقتصاد و همچنین قیمت

اهد شهای این صنعت هر واحد تولید، بنگاه دهشتمامو افزایش بهای  های نظارتیی دستگاهاز سو محصوالت صنایع غذایی

 قرار داده تأثیری این واحدها را تحت وکارهاکسبوضعیت  شدتبه هستند کهدر ساختار هزینه و درآمد  ایجاد تغییرات

اعث کاهش ب همچنینتورم  است.اقتصادی این حوزه گزارش شده  فعاالناخیر توسط  چند ماهاست. موضوعی که طی 

 قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف شده است.

 ۰.۶۴برای خانوارهای کشور به  ۱۰۴۱ ماهدیدهد نرخ تورم ساالنه نشان می ماهدیترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم تازه

ای در نرخ تورم نقطههمچنین  .واحد درصد افزایش یافته است ۱۶۴درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 

 855. دیدرصد بیشتر از  0.18میانگین  طوربهدرصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور  0.18، به عدد .85. ماهدی

، در مقایسه با ماه قبل .85. ماهدیای نرخ تورم نقطه .اندهزینه کرده« مجموعه کاالها و خدمات یکسان»برای خرید یک 

 818با افزایش « و دخانیات هاآشامیدنیها، خوراکی»ای گروه عمده نرخ تورم نقطه فزایش یافته است.واحد درصد ا 414

 .درصد رسیده است 6814واحد درصدی به 

توسعه  ،و تغییرات در جریان هزینه و درآمد واحدهای تولیدی کنندگان داخلیبا توجه به کاهش قدرت خرید مصرف

شود. امری که آینده این صنعت را با ابهامات زیادی روبرو خواهد کرد. های واحدهای تولیدی با مخاطره روبرو میبرنامه

اقتصادی با هدف کنترل تورم و بهبود قدرت خرید خانوارها  صحیح گذاریسیاست این صنعت مستلزم توسعهمه رشد و ادا

صنایع غذایی، موجب  های فعال در گروهشرکت کمبود منابع مالیشود گفته می  .حضور در بازارهای منطقه است و البته

 بندیتهبسو همچنین کیفیت محصوالت تولیدی و ی در ایران شده مین مالی در تولید صنایع غذایأهای تباال رفتن هزینه

در مقایسه با رقبای شود محصوالت ایرانی قرار داده است. این موضوع در نهایت باعث می تأثیرمواد غذایی را نیز تحت 

 کمتری داشته باشند.پذیری خارجی، رقابت

 تحلیل شامخ گروه شیمیایی (5-10

دهد. شامخ این را نشان میوکارهای این گروه کسبرکود در  ماهدیدر پیمایش شامخ  8.18با ثبت عدد  گروه شیمیایی

د مقدار تولی ،این گروه پیمایش شامخ هایمؤلفه بر اساس نتایج واحد تنزل داشته است. ..گروه نسبت به عدد ماه گذشته 

است  افت شدید روبرو بودهجدید نیز با ( و میزان سفارشات 8016یافته ) کاهشی توجهقابلمحصوالت این گروه به میزان 

این در حالی است که مدیران خرید این صنعت در ماه گذشته افزایش در هر دو مورد را گزارش کرده بودند. بهبود (. 8818)

https://smoothie.tavoos.net/services/banner/click/nh7zy1PCs7A02cSoAD263XeQ9XS3Cu/633fd536161c3/N3Dh9204yq/2569/4174?refurl=donya-e-eqtesad.com
https://smoothie.tavoos.net/services/banner/click/nh7zy1PCs7A02cSoAD263XeQ9XS3Cu/633fd536161c3/N3Dh9204yq/2569/4174?refurl=donya-e-eqtesad.com
https://smoothie.tavoos.net/services/banner/click/nh7zy1PCs7A02cSoAD263XeQ9XS3Cu/633fd536161c3/N3Dh9204yq/2569/4174?refurl=donya-e-eqtesad.com
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 توجهقابلهش اک در کنار (8514) کار ی( و افت اندک در میزان استخدام نیرو0016اندک سرعت انجام و تحویل سفارشات )

قیمت مواد اولیه همچنین  این گروه است. فعاالنموضوعات مورد اشاره  ترینمهماز ( 8818)جودی انبار مواد اولیه در مو

افت  در فروش داخلیهمچنین  (.8615داشته است ) کاهش نیز تمحصوالموجودی انبار  و (4515افزایش یافته ) شدتبه

 فعاالننسبت به ماه آینده نیز در بین  بینیخوش (.8816) استگزارش شده  کاهشاندکی  صادراتدر  و (8414) شدید

 (6418) خوردمیاقتصادی این گروه به چشم 

 ترپیش به دالیل ماهدی، طی شوندمیهای اصلی در این صنعت محسوب بهای نفت و نفتا که خوراکدر بازارهای جهانی، 

انرژی واحدهای  تأمینو مشکالت در بهای مواد اولیه  تورمکماکان  اما گفته شده نوساناتی داشته است. در بازار داخلی

لی فروش در بازار داخافت امل دانست. این موضوع باعث شد تا محصوالت گروه شیمیایی با وع ترینمهمتوان را میتولیدی 

به  ماهدیهزار تن بوده که در  88.بر اساس آمار بورس کاالی ایران حجم معامالت مواد شیمیایی در آذر  مواجه باشند.

 است. بودهدرصد  6 هزار تن کاهش یافته است. این افت حدوداً معادل 40.حدود 

 پوشاک و چرم (5-11

کند. البته را روایت می ماهدیی این صنعت در شامخ قعرنشینتداوم  8816 عددبا شامخ گروه پوشاک و چرم در آذرماه 

اهرم  عنوانبه سال یانهای پایان به خرید پوشاک در ماهواحد افزایش داشته تا بتو 8عدد این ماه نسبت به ماه گذشته 

 ماه گذشته شامخ این گروه کمترین عدد در بین صنایع مختلف بوده است.پنج طی خروج این صنعت از بحران امیدوار بود. 

را نشان  در این گروه وکارهاکسبماه اخیر وضعیت نابسامان  پنجپیمایش شامخ طی  هایمؤلفهآمده از  به دستاعداد 

 دهد.می

(، افت شدید سفارشات جدید که البته از شدت آن نسبت به ماه قبل 4416میزان تولید ) هکنندکاهش نگران ماهدیدر  

( 8418(، و کاهش اندک در نیروی کار استخدام شده )8015(، کاهش شدید موجودی مواد اولیه )8015کاسته شده )

 شکلبه  ( هرچند که میزان فروش6818ی داشته )توجهقابلویل سفارشات رشد گزارش شده است. البته سرعت انجام و تح

( و صادرات محصوالت این گروه تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته است. موضوع 4416ای کاهش یافته )کنندهنگران

روزهای پایانی سال با توجه به نزدیک بودن . (55.افزایش بهای مواد اولیه توسط همه مدیران خرید گزارش شده است )

 (5416این گروه نسبت به ماه آینده نیز گزارش شده است ) اقتصادی فعاالن بینیخوش

بهای واحدهای افزایش بهای مواد اولیه، افزایش اجاره ،کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش نرخ ارزعوامل بنیادینی مثل 

وارد م تأمین، خرید تجهیزات، گذاریسرمایهمالی )برای  مینأدر تمشکالت موجود ، قطعی برق واحدهای تولیدی و صنفی

 ، استخدام کارشناس خارجی و...هامین زیرساخت، شرکت در نمایشگاهأاولیه و سرمایه در گردش(، آموزش نیروی انسانی، ت

 .استاین گروه  یوکارهاکسبمشکالت موجود در مسیر  ترینمهماز 

اجی محسوب دستی نسر افزایش هزینه تولید محصوالت به این صنعت که پائینهمچنین برخی مشکالت صنعت نساجی نظی

 شود.شود منتقل میمی
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 ثباتیبی است و البتهشدت نیازمند حمایت برای یادگیری که این صنعت بهحمایت مشخصی از این صنعت درحالی نبود

شود گفته میا با مشکل مواجه کرده است. های این صنعت رمین نهادهأتا حد زیادی ت هاتحریمتجاری و  هایسیاست

گرفته قرار تأثیرتحت و دسترسی به بازارهای جهانی تا حد زیادی  المللیبینامکان همکاری با برندهای  هاتحریم موجببه

 .است

ارش سف یند ثبتآطوالنی شدن فر، کنندگانتأمینکمبود مواد اولیه و در نتیجه مشکالت تولید همچنین مواردی از قبیل 

ایر س خارجی ناشی از اعمال تحریم علیه کشور کنندگانتأمینمبادالت بانکی با  یدم امکان برقرار، عو مراحل تخصیص ارز

 خورد.ه چشم میاین صنعت ب هایبنگاهمواردی است که با بررسی شرایط 

رسد اخیر به نظر می هایماهگروه پوشاک و چرم طی با توجه به شرایط رکودی گزارش شده از سوی مدیران خرید 

سال  آخرهای ی این گروه و نزدیک شدن به ماهوکارهاکسبمدت برای های حمایتی کوتاهبستهبرای تدوین  گذاریسیاست

 د.کنمیاز شرایط فعلی  هابنگاه رفتبرونی به توجهقابلکمک 

 


