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 ماهبهمنبررسی شامخ کل  (1

مجدداً به ناحیه رونق  رکودسه ماه پس از  51.35 بت عددبا ث 1401 ماهبهمنر شامخ کل اقتصاد ایران د

مدیران  از سوی ایسابقهکمماه گذشته رکود  .استها نسبت به ماه گذشته هبود فعالیتببازگشته و حاکی از 

ماه کل دی شامخ پائیز و ابتدای زمستان و رسیدن هایماه د رکود طیبا تشدی(. 41.89) خرید گزارش شده بود

های اقتصادی نسبت به ماه فعالیتبهبود سال، با نزدیک شدن به پایان  و مقدار در سال جاریبه کمترین 

 ماهنسبت به بهمن 1401 ماهبهمنماه، شامخ دیدر شامخ  سابقهکمرغم ثبت عدد علی. مورد انتظار بودگذشته 

 (.51.35)دهد سال گذشته تغییر محسوسی را نشان نمی

در این (، 53.45) است افزایش یافته وکارهامیزان فعالیت کسب ماهبهمنبر اساس گزارش مدیران خرید در 

 به مرز مؤلفهاین  کهنحویبه( از شدت کاهش سفارشات جدید کاسته شده 40.82ماه نسبت به ماه قبل )

(، و همچنین شاهد 57.72) یافتهرعت انجام و تحویل سفارشات بهبود (، س49.6)رسیده است.  50حدود 

 کارگیریبهو  در میزان استخدام (.42.20خریداری شده هستیم ) در موجودی مواد اولیه توجهقابلکاهش 

 (.51.14خورد )محسوسی به چشم نمی تغییر نیز نیروی کار

افت یکی از دالیل  ( و86.49سوی مدیران خرید گزارش شده ) کماکان افزایش قیمت خرید مواد اولیه قویاً از

( و در فروش 57.21) توجهقابلشاهد افزایش  کلاست. در بخش فروش  همین موضوعموجودی مواد اولیه 

قیمت محصوالت تولیدی با افزایش همچنین،  (.44.54) گزارش شده است ایمالحظهقابلصادراتی کاهش 

افزایش شدید در قیمت مواد اولیه  باوجودهای گذشته (. امری که طی ماه61.84وده است )چشمگیری مواجه ب

 شده بود.بینی بوده و پیش ناپذیراجتناب

. بودیم 50پائین و باالی  مرزی شاهد واگرایی بین شامخ کل و شامخ صنعت در نواحیهای آبان و آذر طی ماه

 حاکی ازماه پیمایش شامخ در بهمن همگرا شدند. 50شامخ کل و شامخ صنعت در ناحیه کمتر از ماه دی در

که در صورت همراهی عوامل بنیادین بازارها، این  است 50همگرایی شامخ کل و شامخ صنعت در ناحیه باالی 

 .داشته باشدتداوم در اسفندماه نیز تواند وضعیت می

. بدون شک نزدیک برشمرد ماهبهمندر  وکارهاکسبدالیل رونق  ترینمهم عنوانبهتوان عوامل متعددی را می

بر شامخ کل و شامخ صنعت  مؤثرهای پایانی سال از عوامل شدن به عید نوروز و وضعیت بهتر بازارها در ماه

 هستند. مؤثرهای اقتصادی که بر فعالیت برشمردتوان مینیز المللی دیگری را داخلی و بین. دالیل است

ل عوام ترینمهم ازجمله .است روبرو مؤثریهای د جهانی همچنان با ریسکاقتصاالمللی، در بعد بازارهای بین

و برنامه دولت چین برای بازیابی اقتصاد این کشور  متحدهایاالتتوان به مسیر سیاست پولی بانک مرکزی می

های مثبتی از وضعیت های ابتدایی سال جاری میالدی گزارشطی ماه. اشاره کرد جدید میالدیدر سال 
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منتشر شده اما به گفته ناظران سرعت کاهش نرخ تورم در این کشور مطابق با نظر فدرال  متحدهایاالتتصاد اق

 ذارگسیاستدار حمایت ادامهدر خصوص  هابینیپیش ،متحدهایاالتدر  افزایش نسبی دستمزدها رزرو نبوده و

 ردهتقویت کرا کنترل تورم  منظوربهبهره  احتمال افزایش مجدد نرخو  هاز افزایش نرخ بهر متحدهایاالتپولی 

و در بخش  52.6در بخش تولیدی با ثبت عدد  2023 فوریه ماههمچنین شاخص مدیران خرید چین در  است.

با در بخش خدمات  54در بخش تولیدی و  50.1با ثبت عدد  2023و در ژانویه  56.3خدمات با ثبت عدد 

های اقتصادی چین دارد. این موضوع اثرات ند رو به بهبود فعالیتقرار گرفتن در ناحیه رشد، حکایت از رو

 داشته است.و فلزات نفت خام  خصوصاًها و ارزش کامودیتی المللیبینزیادی در بازارهای 

 و فدرال رزرو است.کنگره خلق چین  تصمیماتدر چنین شرایطی چشم امید فعاالن بازارهای جهانی به 

میالدی را مشخص  سال جاریخلق چین، مسیر رشد اقتصادی چین برای  تصمیمات اتخاذشده در کنگره

حزب کمونیست  هایسیاست کهدرصورتی .گذاردمی هاکامودیتیواضحی بر روند تقاضا در بازار  تأثیرکرده و 

ت محصوال به رشد تقاضا برای توانمیچین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بتواند به واقعیت تبدیل شود، 

 .پتروشیمی امیدوار بودو  و گازفلزات اساسی، نفت  تولیدی در حوزه

 هشج کماکان ثیرگذار بودند.تأ وکارهاکسب مختلفی بر وضعیتعوامل  ،بعد داخلیدر  ماهبهمن همچنین در

 تریشزایش بهای مواد اولیه به میزان بیاف کهنحویبه ی مختلف بودهوکارهاکسب بر مؤثر از عوامل ارز قیمت

های قبل به دلیل بازارها نسبت به ماه تقاضا در بهتر وضعیت نسبتاً گذشته گزارش شده است. ماه نسبت به

ها از نرخ تورم گزارشرا بهبود داده هرچند که  وکارهاکسب وضعیت نزدیک شدن به عید نوروز تا حدودی

منتشر شده توسط  هایگزارشد. دارحکایت از کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی  نقطهبهنقطهماهانه و 

ی های آتهای قبلی شامخ را که حاکی از رشد تورم طی ماهبینیمرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی پیش

برای خانوارهای کشور  1401 ماهبهمننرخ تورم ساالنه اند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران بود، تأیید کرده

همچنین  دهد.واحد درصد افزایش نشان می 4 .1همین اطالع در ماه قبل،  درصد رسیده که نسبت به 7 .47به 

در  1401 ماهبهمنای نرخ تورم نقطه. درصد رسیده است 4 .53 به عدد 1401 ماهبهمنای در نرخ تورم نقطه

 واحد درصد افزایش یافته است. 1 .2مقایسه با ماه قبل 

در . با مشکل روبرو کرده است موردنیازدر تأمین مواد اولیه  رویه نرخ ارز، همه فعاالن اقتصادی راجهش بی

 نیز طبق اعالم مدیران خرید شاهد افزایش بهای مواد اولیه هستیم. به گفته برخی فعالین اقتصادی ماهبهمن

 ودمحصوالت خکنندگان مواد اولیه تمایلی به فروش عرضهبرخی ها به حدی است که ثباتی قیمتشدت بی

 .نمایندریزی توانند برنامهنمیخود ها برای خرید مواد موردنیاز شرکت هگاهگنداشته و 
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 ماهبهمندر  شامخ صنعت بررسی (2

( مجدداً به ناحیه باالی 45.6) ماهدیها در پس از رکود فعالیت 57.39ثبت عدد ماه با شامخ صنعت در بهمن

دهد شامخ صنعت نشان می هایمؤلفهد. ها در بخش صنعت کشور داربرگشته و نشان از بهبود فعالیت 50

ی ( و میزان سفارشات جدید به میزان چشمگیر58.73ی داشته )توجهقابلمیزان تولید محصوالت افزایش 

ماه سرعت انجام و تحویل سفارشات به میزان اعالم مدیران خرید در بهمن بنا بر(. 63.14افزایش یافته است )

 (. همچنین53.45است ) داشتهو میزان استخدام نیروی کار افزایش ( 57.84ی افزایش یافته )توجهقابل

روند به دلیل  ( که عمدتا43.99ًی کاهش داشته است )توجهقابلموجودی مواد اولیه خریداری شده به مقدار 

از سوی مدیران سال جاری  هایدر تمام ماهقیمت مواد اولیه  در افزایش شدید قیمت مواد اولیه است. یافزایش

تورمی  افزایش نرخ ارز و انتظاراتید گزارش شده که بر اساس شواهد موجود به میزان زیادی ناشی از خر

 موجود در خصوص قیمت ارز و مواد اولیه است.

( و البته فروش کل محصوالت 49.46در میزان فروش تغییری در میزان صادرات محصوالت گزارش نشده )

 .دانستها رشد فروش داخلی بنگاهدلیل توان آن را به ( که می58.63)بوده است  ایمالحظهقابلشاهد افزایش 

نایع ص دیگر افزایش قیمت محصوالت تولیدی است که از سوی بخش زیادی از مدیران خرید توجهقابلموضوع 

است قیمت محصوالت مواد اولیه طبیعی قیمت دنبال افزایش شدید در (. به 66.98شده است. )گزارش مختلف 

 فعالین اقتصادی بخش صنعت در خصوص تداوم داشته باشد. این روند شودبینی میو پیش زایش یابدنیز اف

 .(62.61اند )بوده بینخوشانتظارات از میزان تولید در ماه آینده 

 ماههمنبدر  مختلف صنایع شامخ مقایسه (3

 به دست 50 تر ازباالرونق و  ماه در ناحیهپیمایش بهمندر  ،سایر صنایع جزبه مورد بررسیشامخ کلیه صنایع 

در ساختار هزینه و درآمد صنایع مختلف و تأثیرپذیری متفاوت آنها  توجهقابلهای تفاوت باوجود. است مدهآ

پس از رکود شدید در ماه گذشته رونق یافته  ماهبهمنوضعیت تمامی صنایع در  ،از متغیرهای کالن اقتصادی

و کمترین شامخ طبق  (65.3شامخ متعلق به گروه نساجی ) عدد ریندر میان صنایع مورد بررسی بیشتاست. 

شامخ  که باید به این موضوع مهم اشاره داشت(. 52.8روال پنج ماه اخیر متعلق به گروه پوشاک و چرم است )

پس از صنایع  قرار گرفته است.رونق  در ناحیه( 1401 ماهاردیبهشت)از ماه  هشت پس ازپوشاک و چرم گروه 

وسائل نقلیه و قطعات (، 58.9های غیرفلزی )کانی ،(64.9) خانگیلوازمسازی و ماشین هایگروهشامخ  ،نساجی

( و 56.7های نفت و گاز )(، فرآورده56.7و مبلمان )(، چوب کاغذ 58.1(، الستیک و پالستیک )58.4وابسته )

 ی این صنایعوکارهاکسبدر  الحظهم قابلحاکی از رشد  آنهااند که شامخ قرار گرفته( 56.3صنایع فلزی )

( نیز 52.7( و پوشاک و چرم )54.1های صنایع غذایی )گروههمچنین مدیران خرید . است ماهدینسبت به 

 اند.را گزارش کرده وکارهاکسببهبود اندک در 
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تن انواع  570هزار و  399میلیون و  10در این ماه،  دهدمیآمار معامالت بورس کاالی ایران در بهمن نشان 

میلیارد تومان در بازار  57هزار و  105دستگاه خودرو به ارزش بیش از  730هزار و  10کاال و محصول و 

درصدی  13.5درصدی و  18.5به ترتیب رشد  ماهدیشد که حجم و ارزش معامالت نسبت به  معاملهفیزیکی 

 .دهدمیرا نشان 

 بررسی شامخ صنایع مختلف (4

 اجیتحلیل شامخ گروه نس (4-1

ی این گروه را نشان وکارهاکسبدر  توجهقابلرونق  65.3با ثبت عدد  ماهبهمندر  شامخ گروه صنایع نساجی

بر این رشد  مؤثرعوامل  ترینمهمتوان از را می گروه پوشاکی وکارهاکسبوضعیت رو به بهبود دهد. می

یزان تولید و میزان سفارشات جدید که م حاکی از آن استسنجش شامخ این گروه  هایمؤلفهبررسی  .دانست

زیادی  به میزاننیز سرعت انجام و تحویل سفارشات ( و 72.2)ی داشته توجهقابلافزایش  نسبت به ماه قبل

اذعان  ماهدینسبت به  تمام مدیران خرید به افزایش بهای مواد اولیه کهدرحالی. (77.8) است افزایش یافته

نیز به موجودی انبار محصول  و( 38.9) داشتهی توجهقابلمواد اولیه کاهش موجودی انبار  ،(100اند )داشته

نسبت به ماه گذشته نیروی کار  کارگیریبه(. همچنین میزان استخدام و 38.9)است  بوده یهمین میزان کاهش

ماه، موضوع مهم دیگری است طی بهمن صادراتیو  کلموفقیت در افزایش فروش (. 50)تغییری نداشته است 

 باالیرشد ( و 55.6) محصوالتصادرات که از سوی فعالین اقتصادی گروه نساجی گزارش شده است. افزایش 

افزایش  همچنین .خوردمیشامخ این گروه به چشم  ماهبهمنپیمایش  هایمؤلفه( در 83.3میزان فروش )

 (77.8) گزارش شده است ماهدینسبت به  شدید قیمت محصول

تی ااز پنبه مصرفی در صنعت نساجی واردی توجهقابلنعت نساجی پنبه است. بخش ماده اولیه ص ترینمهم

 أثیرتتحت  شدتبهمهم  ماده اولیه این مینأوضعیت ت ،تأمین آن دشواریو  افزایش نرخ ارز به با توجهاست و 

بسیاری از  دهباعث ش نیز ماهبهمنناشی از قطعی برق در عطیلی به گفته فعالین این گروه ت. گرفته استقرار 

ت و برخی تقاضاهای خارجی نیز از دس دستیپائینتقاضای مشتریان صنایع  تعطیل و بخشی از خطوط تولید

 بروند.

 ،پوشکف ،فرش ،اعم از پوشاکدستی صنایع پائینوضعیت به گفته برخی فعالین اقتصادی در گروه نساجی، 

، سنجه و معیار حال نمایندمیعرضه محصول ی کننده نهایکاالی خواب و...که در بخش فروشگاهی به مصرف

 صنعت ،با بهبود وضعیت صنعت پوشاک و چرم ماهبهمنهستند. به همین دلیل در خوب و بد بازار نساجی 

 ی را تجربه کرده است.توجهقابلنساجی رونق 
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الت تولیدی یک عامل مهم در کاهش تقاضا و فروش محصو عنوانبهکاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل تورم 

ا در سال جاری این موضوع ب نقطهبهنقطهعمل کرده و با افزایش نرخ تورم  دستیپائینگروه نساجی و صنایع 

. همچنین قاچاق انواع پارچه و منسوجات و کرده است را تهدیدها ی این گروهوکارهاکسبشدت بیشتری 

سایر مشکالتی است که  ، ازشوندداخلی می جایگزین محصوالت ترپایینواردات انواع نخ که به دلیل قیمت 

 با آن مواجه هستند. هاگروهفعالین این 

التی در نوع مشکاز بورس کاال نیز با  تأمین مواد اولیه پتروشیمیهمچنین به گفته فعالین اقتصادی این گروه، 

واد مین برخی از مأر تد هاپتروشیمیبه دلیل مشکالت  هاپروپیلنپلی تأمیندر بوده و مواجه عرضه و رقابت 

بنابراین تقاضا در برخی گریدها بسیار بیشتر  ؛وجود دارد آناولیه و خوراک خود نوسان باالیی در تولید و عرضه 

قیمت آنها نسبت به قیمت پایه شده  شدیدتر از عرضه است و رقابت باال در خرید این مواد اولیه باعث رشد

 .است

 خانگیازملوسازی و تحلیل شامخ گروه ماشین (4-2

 ار خودی وکارهاکسبدر  مالحظهقابلبهبود ماه بهمن در خانگیلوازمسازی و گروه ماشینفعالین اقتصادی 

 توجهقابلپس از رونق  دهدنشان میهای گذشته این گروه طی ماه شامخرسی (. بر64.9) اندگزارش کرده

 اندهشد ی این گروه وارد رکود جزئیوکارهاکسبورود به زمستان  با ،پائیزسه ماه  گروه دراین ی وکارهاکسب

 .گزارش شده استهای این گروه مجدد فعالیت رونق ماهبهمندر  اما

 دهد تولید به میزاننشان می خانگیلوازمسازی و اصلی پیمایش شامخ برای گروه ماشین هایمؤلفهبررسی 

سرعت انجام و  (،63.2جدید رشد داشته ) میزان سفارشات (. همچنین68.4یافته است ) ی افزایشتوجهقابل

رشد هم  نیروی کار کارگیریبهاستخدام و  میزانو ( 76.3) یافته بهبود نیز به میزان زیادی تحویل سفارشات

 (.65.8است ) را تجربه کردهی توجهقابل

( رونق 94.7افزایش شدید در بهای مواد اولیه ) توأم با( 42.1در موجودی مواد اولیه ) توجهقابلکاهش 

سازی شامخ گروه ماشین هایمؤلفه ین سایردهد. همچنرا متزلزل نشان می ماهبهمندر  ی این گروههافعالیت

( بوده و قیمت 50صادرات )در  تغییرعدمو  (55.3حاکی از افزایش در میزان فروش محصوالت ) خانگیلوازمو 

افزایش بهای مواد اولیه رشد قیمت  باوجوداینکه . علیرغم (81.6) افزایشی بوده است شدیداً محصوالت نیز

به چالش خواهد های آتی را فروش محصوالت در ماه اندازچشممحصوالت امری طبیعی است اما این موضوع 

آن  ( که نسبت به ماه گذشته بر شدت28.9) شده نیز گزارشمحصول  کاهش شدید موجودی انبار کشید.

بینی نسبت به ماه آینده است حاکی از خوش فعالین اقتصادی این گروه اما (. انتظارات31.8) افزوده شده است

(65.8) 
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های تولید در نتیجه افزایش نرخ و افزایش هزینه سویککاهش قدرت خرید خانوارهای ایران در نتیجه تورم از 

 خانگیلوازمانواع بازارهای داخلی این محصوالت را با تنگنا مواجه کرده و شاهد رشد قیمت  ،ارز از سوی دیگر

از سوی دیگر انتظارات تورمی باعث شده است تقاضای محصوالت این گروه تسریع شده و با افزایش  هستیم.

 فروش و تولید محصول مواجه باشیم.

ه و یه مواد اولیتهروی فعالین این گروه محدودیت در  های پیشریسک ترینمهمدهد ها نشان میبررسی

 مشخص مس، طوربه یمت فلزات اساسیق نوسانات، ن ارزیمأت هایچالش، نرخ ارز اناتنوس عدم ثبات و، قطعات

های های منتشر شده توسط برخی شرکتالبته در گزارش .و شرایط اقتصاد کالن هستند ومینیآلوم فوالد و برنج،

 تواندت که میاسقرار گرفته اشاره  مورد بورسی در این گروه، اعطای مجوز افزایش بهای برخی از محصوالت

 مفراهرا  وکارهاکسبها را بهبود داده و امکان تأمین سرمایه در گردش و گسترش جریان درآمد و هزینه بنگاه

 نماید.

 های غیرفلزیتحلیل شامخ گروه کانی (4-3

 های اینرونق در فعالیت ،با افزایش ده واحدی نسبت به ماه گذشته های غیرفلزیماه گروه کانیبهمنشامخ 

طی پائیز و ابتدای  حاکی از آن است کههای گذشته این گروه (. بررسی شامخ ماه58.9دهد )را نشان میگروه 

ابراین بن ؛خود بوده استهای فعالیتی را تجربه نکرده و شاهد تنزل اندک در توجهقابلزمستان این گروه رونق 

روه ی این گوکارهاکسب ماهبهمندر  ن،و ابتدای زمستا های این گروه در پائیزباید گفت پس از افت فعالیت

خش بپایان رکود فصلی توان تا حدود زیادی به امری که میهستند. شرایط تابستان  در حال بازگشت به

 دانست.مرتبط و انتظارات تورمی قیمت مواد اولیه  وسازساخت

(، میزان سفارشات جدید 53.6بر اساس اعالم مدیران خرید این گروه، مقدار تولید محصوالت افزایش یافته )

( و میزان استخدام و 53.6یافته ) بهبودتحویل سفارشات  (، سرعت انجام و71.4ی داشته )توجهقابلرشد 

در میزان  توجهقابل افزایشهمچنین  (.60.7است ) کرده رشدی توجهقابل به میزاننیروی کار  کارگیریبه

( از اهم موضوعات گزارش شده توسط مدیران خرید 35.7میزان صادرات محصوالت ) افت ( و64.3فروش )

( و 39.2افت شدید موجودی مواد اولیه ) کنندهنگراناما موضوع  ؛ماه استبهمنهای غیرفلزی در گروه کانی

 (.96.4افزایش شدید قیمت مواد اولیه است )

شود ش مصرف میهای غیرفلزی در این بخای از محصوالت گروه کانیکه بخش عمده وسازساختدر بخش 

در حالی ثبت شده که بورس کاال هم طی دو سال  هستیم. این رشد رشد قیمت مصالح ساختمانیشاهد، 

وارد میدان شده است. اگرچه  سیمان ازجملهبرخی محصوالت  ها در بازارگذشته برای تعدیل قیمت

ختلفی مانند عوارض صادراتی و ثیر تحوالت و عوامل مأها تحت تدر بازار سیمان نوسان قیمت مثالعنوانبه
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ماهه نخست( قرار دارد  6در فصول سرما و رشد تولید مسکن در  وسازساختتقاضای فصلی )کاهش  وخیزافت

 100خود را حفظ کرده و حاال رشد باالی  صعودی روند ˓طی یک سال گذشته 2سیمان تیپ  حالباایناما 

 .درصد رشد قیمت را ثبت کرده است 45تا  15هم بین  سفیدسیمان .دهددرصدی را نشان می

های زمان فعالیتآغاز رونق خواهد گرفت. با  وسازساختسال، بخش  سردپایان نیمه آغاز سال جدید و با 

فلزی افزایش رهای غیتقاضای محصوالت گروه کانی با توجه به انتظارات تورمی موجود در بازار، و وسازساخت

روه تولیدی این گ محصوالت این گروه در بورس کاال نیز به افزایش فروش واحدهای عرضه برخی از یافته است.

تن سیمان  هزار 71میلیون  4 ماهدیبر اساس آمار منتشر شده توسط بورس کاالی ایران در  کمک نموده است.

میلیون و  4 درصدی به 14در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفته که این رقم در بهمن ما با افزایش 

سیمان برای چند روز صدرنشین معامالت بورس کاالی ایران  ماهبهمنهمچنین در  هزار تن رسیده است. 649

 بوده است.

 بررسی گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته (4-4

و  یافتهنسبت به ماه گذشته شش واحد افزایش  58.4 گروه وسائل نقلیه و قطعات وابسته با ثبت عدد شامخ

های این گروه حکایت دارد. فعالیت توجهقابلاز رشد  قرار گرفته است. این عدد وکارهاکسبرونق  در ناحیه

را نشان داده است. لذا وضعیت  وکارهاکسبشامخ این گروه طی چهار ماه گذشته همواره رونق در 

 دانست. پاییزاز ابتدای آن توان تداوم روند رو به رشد ی این گروه در بهمن را میوکارهاکسب

، افزایش (61.5میزان تولید ) در توجهقابلافزایش  دهندهنشان ماهدر بهمن اصلی این گروه هایمؤلفهبررسی  

( و افزایش استخدام و 56.7(، رشد سرعت انجام و تحویل سفارشات )65در سفارشات جدید ) مالحظهقابل

 ( است.53.3نیروی کار ) کارگیریبه

( 88.3(، افزایش شدید در قیمت مواد اولیه )43.3ودی مواد اولیه خریداری شده )در موج مالحظهقابلکاهش  

 این گروه مدیران خریدتوسط که  هستندعات مهمی موضودیگر از ( 68.3و رشد قیمت محصوالت تولیدی )

کاال  سورق فوالدی که از بور ماهبهمنتا پایان ماه آبان به گفته برخی فعالین این گروه از شده است.گزارش 

همچنین سایر گیرد. نقدی انجام می کامالً صورتبهکه  داشته استدرصد افزایش قیمت  72 ،شودتهیه می

 ،(45تنزل مقدار صادرات محصوالت این گروه ) رغمعلیدهد ماه نشان میپیمایش شامخ در بهمن هایمؤلفه

ی داشته باشد توجهقابلافزایش  ماهبهمنفروش داخلی توانسته این کاهش را جبران و میزان فروش کل در 

(68.3.) 

دستگاه خودرو در بازار فیزیکی  10730دهد در این ماه مار معامالت بورس کاالی ایران در بهمن نشان میآ

با  دهد.درصدی نشان می 62تگاه بوده است که کاهش سد 28455 ماهدیاست. این آمار برای فروخته شد 



 

8 
 

روند رو به رشد فروش انواع خودرو در این  ،ضه برخی خودروها در بورس کاالورود شورای رقابت به موضوع عر

کاهش فروش خودرو در بورس کاالی ایران اما میزان  باوجود. ه استافت داشت ماهبهمنمختل شده و در بازار 

لبته و ا افزایشی گزارش شده است ماهبهمنگروه وسائل نقلیه و قطعات وابسته در فروش محصوالت تولید و 

ده قطعات وابسته گزارش ش گروههمباید به این نکته توجه داشت که عدد شامخ هم برای گروه وسائل نقلیه و 

ادی به فروش انواع تا حدود زی توانمیهای خودرویی را افزایش تعداد فاکتورهای فروش از سوی شرکت .است

و برنامه  به مناسبت دهه فجر های فروشهای خودروسازی و طرحوش شرکتهای فررمخودرو در پلتف

می ،تسهیل شودخودرو در بورس کاال عرضه اگر  درمجموعمرتبط دانست.  گسترده انواع خودرو فروشپیش

 واهدی خسازقطعهصنعت و نیاز خودروسازان به قطعه موجب رونق  شدهبه افزایش تولید محصوالت منجر  تواند

 .دش

 اده درمورد استف نکه بخشی از قطعات و مواد اولیهآروه با توجه به به گفته فعالین اقتصادی این گهمچنین، 

درصد  40تا حدود  و دشواری تأمین آن افزایش قیمت ارز بوده ووارداتی  (تکنولوژی باال )مواد اولیه با این گروه

والد و مس، ف ازجمله. از سوی دیگر افزایش بهای فلزات 1مین این قطعات را افزایش داده استأهای تهزینه

سازان، تعدیل قیمت انواع محصوالت قطعه این صنعت افزوده است. دهامورد استف آلومینیوم بر هزینه مواد اولیه

موانعی است  ترینمهم ازجملهتسویه بدهی خودروسازان به قطعه سازان و تأمین سرمایه در گردش این گروه 

 با آن مواجه هستند. این گروه که فعالین اقتصادی

 امخ گروه الستیک و پالستیکتحلیل ش (4-5

نشان واحد رشد نسبت به ماه گذشته  5با ، 58.1 با ثبت عدد ماهبهمنشامخ صنایع الستیک و پالستیک در 

های خود مدیران خرید این گروه بهبود در فعالیت دو ماه گذشته طی های این گروه دارد.از بهبود در فعالیت

 ی این گروهوکارهاکسبوضعیت  حاکی از آن است کههای پائیز ماه دررا گزارش کرده بودند. شامخ این گروه 

 بهبود آرامی را در پائیز در پیش گرفته و این بهبود در زمستان نیز تداوم یافته است.

نسبت به ماه گذشته دهد که مقدار تولید محصوالت این گروه نشان می ماهبهمن شامخ هایمؤلفهبررسی  

سرعت تحویل همچنین  .(57.7) کرده است ی رشدتوجهقابلبه میزان سفارشات جدید ( و 53.8) یافتهافزایش 

 را تجربه کرده زیادی ( و موجودی مواد اولیه نیز افزایش53.8یافته ) بهبود یتوجهقابلسفارشات به میزان 

 افزایش نیروی کار در این صنعت کارگیریبه(. بر اساس اعالم مدیران خرید این گروه، میزان 61.5است )

 (.65.5داشته است ) ایمالحظهقابل

                                                           
اسفند  -«سازی از خودرو سازیداد قطعه»سازی با حضور فعالین اقتصادی این حوزه در اکو ایران با عنوان بررسی مسائل صنعت قطعه 1
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( 53.8میزان فروش محصوالت این گروه اندکی افزایش یافته )دهد که مورد پیمایش نشان می هایمؤلفهسایر 

(. فعالین 61.5ی رشد داشته است )توجهقابلبه میزان  ماهبهمنصادرات محصوالت این گروه در  کهدرحالی

هستند و انتظارات عمده مدیران خرید این  بینخوشمیزان تولید در ماه آینده  اقتصادی این گروه نسبت به

 (.80.8نماید )د در ماه آتی را بازتاب میگروه بهبو

اما از شدت ( 80.8)افزایشی بوده  شدتبهگروه الستیک و پالستیک نیز ها قیمت مواد اولیه در مانند سایر گروه

با توجه به وارداتی بودن برخی اقالم مواد اولیه این گروه و . (88.5) آن نسبت به ماه قبل کاسته شده است

رشد هر دو عامل  ،نرخ ارز، با افزایش بهای نفت خام و رشد جهانی نفتقیمت از  شدن قیمت مواد اولیه متأثر

که دهد نشان می نیز بررسی سامانه کدال موجب افزایش بهای مواد اولیه در این گروه شده است. ماهبهمندر 

 سازی افزایش یافته است.الستیکهای میزان فروش شرکت

گیرد. صنعت تایر حدود نیم درصد از تولید تایر مورد استفاده قرار می منظوربهبخش اعظم الستیک تولیدی 

گذاری دهد. محصوالت این صنعت مشمول قیمتتولید ناخالص داخلی کشورمان را به خود اختصاص می

شود. با توجه به رشد قیمت مواد اولیه می وضعصادرات محصوالت این گروه  برهایی محدودیت و گاه هستند

ریان سنگین قرار گرفته و ج فشارتحتلیدکنندگان این صنعت تو دستوری دولتی عمالًگذاری انواع تایر و قیمت

اهش جدی میته و حاشیه سود آنها کگرفقرار  تأثیرتحت  شدتبهه ی این گرووکارهاکسبهزینه و درآمد 

کیفیت  گذاری کاهش یافته وسرمایهو امکان این صنعت با زیاندهی مواجه شده، انگیزه  یابد. در نتیجه

 شود.می متأثرمحصوالت تولیدی نیز از این موضوع 

بخشی از نیاز درصد( و  75نماید )مین میأتولید داخلی انواع تایر بخشی از نیاز داخلی را تبا توجه به اینکه 

افزایش  شود افزایش نرخ ارز موجبمی تأمینواردات )و قاچاق(  از محلی انواع تایر مصرفی در کشور داخل

 موجب ایجاد شود کهمحصوالت داخلی میسمت حرکت بخشی از تقاضای مصرفی به  محصوالت وارداتی و

 2شود.میانواع تایر  تقاضا برایفشار 

مواد پایه پالستیکی  ارز موجب افزایش خریدها در بازار قیمت هایجهشسنتی  طوربه شودمیگفته همچنین 

چنان در بورس کاال که هم کیتوان گفت استقبال از خرید محصوالت الستیکی و پالستیمی .شودمی و الستیکی

ای و جاده ونقلحملهای پایانی سال به دلیل افزایش ترددها و البته رشد تقاضای ماه در سطح باالیی است.

 است. ماهبهمندر و فروش محصوالت این گروه  تقاضاافزایش  بر مؤثراز دیگر عوامل  نیزشهری 

 

                                                           
 1401ماه آذر« تایر از قافله رشد جا ماند»بررسی صنعت الستیک ایران در اکو ایران با عنوان  2
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 تحلیل شامخ گروه شیمیایی  (4-6

پس از تنزل  ماهبهمنی این گروه در وکارهاکسبرونق  دهندهنشان 57.3 گروه شیمیایی با ثبت عددشامخ 

د ، مقدار تولیصنایع شیمیاییشامخ پیمایش  هایمؤلفهبر اساس نتایج است.  شدید شامخ در ماه گذشته

رشد نیز ( و میزان سفارشات جدید 60.4) یافته افزایشی توجهقابلمحصوالت این گروه به میزان 

( و با افزایش شدید 58.3) یافته بهبود(. سرعت انجام و تحویل سفارشات 62.5داشته است ) ایمالحظهقابل

 کارگیریبه(. میزان استخدام و 44.8) هستیممواد اولیه  موجودیشاهد کاهش در ( 85.4قیمت مواد اولیه )

همچنین ارقام به دست آمده از  .(51)دهد نشان نمیی نسبت به ماه گذشته توجهقابلنیروی کار نیز تغییر 

میزان صادرات کاال  در بخش فروش خارجی، نسبت به ماه گذشته ازدهد شامخ نشان می ماهبهمنپیمایش 

که به دلیل رشد فروش ( 53.4) استبهبود یافته اندکی  و میزان فروش محصوالت( 96/48) اندکی کاسته شده

ت که اس شیمیایی محصوالت توجهقابلدر بازارهای داخلی بوده است. نکته حائز اهمیت دیگر افزایش قیمت 

 ه آینده نیزمامیزان تولید در بینی نسبت به خوش(. 61.5از سوی مدیران خرید این گروه گزارش شده است )

( هرچند که نسبت به ماه 54.2) خوردمیدر بین فعالین اقتصادی این گروه به چشم  دیگر موضوعی است که

 .(68.9) قبل از شدت آن کاسته شده است

توان مین انرژی واحدهای تولیدی را میم در بهای مواد اولیه و مشکالت تأدر بازار داخلی اما کماکان تور

یزان م ،بورس کاالی ایران منتشر شده توسط بر اساس آمار. دانستشیمیایی  ای صنایعهمحدودیت ترینمهم

انگین در نرخی باالتر از می ماهبهمنایران در  بورس کاالیفروش محصوالت پلیمری و شیمیایی در بازار فیزیکی 

سنتی از است که به شکل  در حالیاین  گرفته است.قرار  1400حجم فروش ساالنه این محصول در سال 

 .شودایران در روزهای سرد سال کاسته می بورس کاالیحجم خرید محصوالت پتروشیمی از بازار فیزیکی 

کمبود انرژی و کاهش تقاضای فصلی برای برخی محصوالت  ،صنایع تکمیلی به دلیل برودت هواکاهش تولید 

پایانی سال بر حجم  هایهفتهعامل اصلی فروکش تقاضاست. این در حالی است که به شکل سنتی ظرف 

واحدهای تولیدی با کسری گاز و کاهش اجباری تولید در برخی  .شودمعامالت در رینگ پتروشیمی افزوده می

ثر از کاهش ارزش پول ملی و انگیزه تبدیل أها متواهمه از صعود مستمر قیمت از روزهای سال مواجه شدند؛ اما

ث شد تا این بازار در سردترین روزهای سال نیز رنگ رکود را به نقدینگی به کاال از سوی صنایع تکمیلی باع

پتروشیمی با استقبال خریداران و در رقابت قیمتی به فروش  شیمیایی و خود نبیند و اغلب عرضه محصوالت

 .برود
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 تحلیل گروه چوب، کاغذ و مبلمان (4-7

 56.7 یش نسبت به ماه قبل به عددبا یازده واحد افزا ماهبهمن شامخ گروه صنایع چوب، کاغذ و مبلمان در

بررسی اعداد شامخ سه ماه گذشته  است. ماهبهمنهای این گروه در فعالیت رونق دهندهنشانکه  رسیده است

 همابهمناین گروه در پائیز و ابتدای زمستان در  وکارهایکسبافت شرایط پس از  دهد کهنشان میاین گروه 

 شاهد خروج از رکود هستیم.

 در سفارشات توجهقابل(، رشد 50میزان تولید ) تغییرعدمماه این گروه حاکی از شامخ دی هایمؤلفهبررسی 

( و همچنین 53.8موجودی مواد اولیه ) و در سرعت انجام و تحویل سفارشات بهبود اندک(، 69.2)جدید 

 است. ماهدی ماه نسبت بهبهمن ( در50در استخدام نیروی کار ) تغییرعدم

میزان  .(61.5) گزارش شده استمحصوالت  قیمت و رشد زیاد (88.5ایش شدید بهای مواد اولیه )افز همچنین

بهبود یافته اندکی و صادرات محصوالت  (61.5)یافته  افزایشفروش محصوالت این گروه نسبت به ماه گذشته 

 (.73.1) انه استبینخوش (. انتظارات فعالین اقتصادی این گروه نسبت به ماه آینده نیز همچنان53.8است )

برخی از  چراکهمتفاوت است های گروه محصوالت کاغذی بر قیمت مواد اولیه شرکت نرخ ارزافزایش  اثر

که بخش  هاییشرکتبرای . نمایندمیهای این گروه مواد اولیه خود را از خارج و برخی از داخل تهیه شرکت

ها سودآوری این شرکت مطمئناًکنند؛ می مینأتو...(  خمیرکاغذزیادی از مواد اولیه خود را از طریق واردات )

است که اکثر هایی شرکت از متشکل دوم . گروهیابدکاهش می هاآنمحصوالت  شدهتمامبه دلیل افزایش بهای 

ها از نوسانات نرخ کنند؛ همین موضوع باعث اثرپذیری کمتر آنمین میأمواد اولیه خود را از داخل کشور ت

که به برخی کشورها صادرات دارند با افزایش نرخ ارز امکان بهبود  هاییشرکتهمچنین  .شوددالر می

 .پذیری محصوالت و افزایش صادرات محصول را خواهند داشترقابت

 نفت و گاز هایفرآوردهتحلیل شامخ صنایع  (4-8

ی این گروه وکارهاکسببهبود در  56.7 با ثبت عدد ماهبهمن های نفت و گاز درشامخ گروه صنایع فرآورده

بررسی اعداد واحد افزایش یافته است.  5ه قبل نسبت به ما شامخ این ماهدهد. را نشان می ماهدینسبت به 

 است. در نوسان بوده 57تا  50ماه گذشته در بازه  دومدیران خرید این گروه طی دهد شاخص شامخ نشان می

 سفارشات جدید مقدار و( 56.7) دهد میزان تولید محصوالتاصلی شامخ این گروه نشان می هایمؤلفهبررسی 

اه گذشته نسبت به م ماهبهمنموجودی مواد اولیه خریداری شده در و  (53.3) اندداشتهی توجهقابلافزایش 

( 70یافته ) بهبود به میزان زیادیویل سفارشات حهمچنین سرعت انجام و ت(. 53.3اندکی افزایش یافته است )

 .(53.3) نیز اندکی رشد داشته است و میزان استخدام نیروی کار

https://alirezamehrabi.com/bours/fundamental-analysis/direct-and-indirect-financing


 

12 
 

لیه او افزایش قیمت مواد ،مدیران خریدبخش زیادی از با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و گاز در این ماه 

همچنین اعداد (. 96.7) هستیمقیمت مواد اولیه در این گروه  چشمگیر درو لذا شاهد افزایش  کردهرا گزارش 

نیز  موجودی انبار محصول( هستند و 40صادرات ) توجهقابلکاهش و  (53.3) میزان فروش حاکی از افزایش

 .(40) کاهش یافته است شدیداً

های گروه ازجملهها مواد اولیه سایر گروه ،محصوالت تولیدی این گروه هباید به این موضوع توجه داشت ک

ی را در توجهقابلتغییرات  ماهبهمن دراین گروه لذا تحوالت  .استشیمیایی و الستیک و پالستیک 

 انتظاراتهمچنین  خواهد کرد.ایجاد  های آتیطی ماه دستیپایینهای گروهسایر ی این گروه و وکارهاکسب

 استکاهش تولید انتظاری در ماه آینده حاکی از نسبت به ماه آینده  های نفت و گازالین گروه فرآوردهفع

(43.3.) 

ر کاهش خباز عوامل مختلفی افزایش یافت.  متأثر، قیمت محصوالت نفتی المللیبیندر بازارهای  و ماهبهمندر 

شتر بهای انرژی باعث شد تا محصوالت زیرگروه جلوگیری از سقوط بی منظوربهتولید نفت از سوی روسیه 

تصمیم روسیه برای  .رشد نرخ مواجه شوند با روز جمعه دهم فوریه بهانرژی و مشتقات آن در هفته منتهی 

روسیه اعالم کرد که از ماه  .کاهش تولید نفت باعث شد ظرف روزهای اخیر بر نرخ نفت و نفتا افزوده شود

اتخاذ شد که  ازآنپساین تصمیم  .خام خود خواهد کاسته از میزان تولید نفتهزار بشک 500مارس روزانه 

به  ترتیباینبهروسیه اعمال کرده و  نفتدالری روی هر بشکه  60آمریکا و اتحادیه اروپا سقف قیمتی 

ه خام از سوی روسیه زمیننفت ایبشکه هزار 500اعالم خبر کاهش  .درآمدهای ارزی این کشور آسیب زدند

رسد اجرای به نظر می 3.تشار را فراهم کردنا از پسبهای نفت خام ظرف روزهای ابتدایی  درصدی 8افزایش 

اعمالی از سوی دولت به مسیر رشد بازگردد،  هایمحرکمحدودیت در عرضه، در شرایطی که اقتصاد چین با 

 .مدت حمایت کنداز رشد بهای طالی سیاه در میان تواندمی

مال رشد بهای نفت و در پی آن نفتا در بازارهای جهانی در شرایطی که انتظارات تورمی در شدن احتمطرح

بر تمایل به  تواندمیبازار داخل افزایشی است و امیدی به کاهش تورم و نرخ ارز در بازار داخل وجود ندارد، 

در بازار  های داغ رینگ پتروشیمیباید منتظر روز ترتیباینبه. بیفزایدخرید مواد اولیه از سوی صنایع تکمیلی 

 .زمستان باشیم اواخرایران در  بورس کاالیفیزیکی 

های نفتی و پتروشیمی گزارش روابط عمومی بورس کاالی ایران، در تاالر فرآورده بنا بردر بازارهای داخلی 

صول به ارزش بیش از تن انواع کاال و مح 35هزار و  745و  میلیونیکامسال،  ماهبهمنبورس کاالی ایران در 

 میلیونیک امسال، ماهدیدر مار آاین  .میلیارد تومان در دو بخش داخلی و صادراتی معامله شد 489هزار و  31
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 و داخلی بخش دو در تومان میلیارد 793 و هزار 27 ارزش به محصول و کاال انواع تن 743 و هزار 589 و

نسبت به ماه  نفتی و گازی هایفراوردهمعامالت  لحاظ وزنیدهد به آمار نشان میاین  .دش معامله صادراتی

 درصد رشد کرده است. 13.3اما به لحاظ ارزش  گذشته تغییر محسوسی را نداشته

صوص در خ ابالغیه بانک مرکزیفعالین اقتصادی این حوزه را با نگران کرد  ماهبهمنموضوع مهم دیگری که در 

 ایهشرکتپتروشیمی عضو انجمن صنعت پتروشیمی و  هایشرکت ناشی از صادرات ضرورت عرضه تمام ارز

محسوب  ماهبهمنبود که از تحوالت مهم  های بانکی در چارچوب نیماو صرافی هابانکبه  زیرمجموعه ایمیدرو

 .شودمی

 تحلیل گروه صنایع فلزی (4-9

 ماهبهمنصادی این گروه در های اقتنشان از بهبود فعالیت 56.3 ماه گروه صنایع فلزی با ثبت عددبهمنشامخ 

 هاین گروفعالین اقتصادی  پس از دو ماه رکود، مجدداً به رونق بازگشته است.ی این گروه وکارهاکسب. دارد

(، 63.8سفارشات جدید ) در میزان توجهقابلرشد ، (58.5) مقدار تولید محصوالتدر  مالحظهقابلافزایش 

 ( در53.2نیروی کار ) کارگیریبهدر  اندک( و افزایش 50ت )سرعت انجام و تحویل سفارشا در تغییرعدم

 اند.گزارش کرده ماهبهمن

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

بر شدت آن  ( که نسبت به ماه قبل90.4)مشاهده شده  افزایش شدید قیمت مواد اولیه. (43.6) یافته است

به همراه  (55.3میزان فروش ) افزایش(، 48.9میزان صادرات ) اندک در کاهش(، 89.5) افزوده شده است

( و انتظارات 69.8) ( که بر شدت آن نسبت به ماه قبل افزوده شده77.7) افزایش شدید قیمت محصوالت

 ران خرید این گروه است.( از دیگر موارد مورد اشاره مدی58.5انه نسبت به ماه آینده )بینخوش

ات بر نوسان مؤثرعوامل  ترینمهماز  و قطعی گاز برخی واحدهای تولیدی گروه صنایع فلزی تغییرات نرخ ارز 

قیمت انواع  ماهبهمندر  افزایش شدید نرخ ارزبا  بوده است. دو ماه گذشتهدر محصوالت صنایع فلزی بازار 

این  .های فلزی و میلگرد افزایش یافتات فوالدی، انواع ورقهشمش آلومینیوم، صفح ازجملهمحصوالت فلزی 

 آلومینیوم، مس و فوالد صنایع و برق( گازانرژی ) تأمینهای مربوط به روند افزایش نرخ ارز در کنار چالش

موضوعی که از سوی مدیران خرید این گروه نیز اعالم ها در این ماه بودند. دالیل اصلی افزایش مجدد قیمت

 است.شده 

 یوکارهاکسببه افزایش میزان تولید محصوالت و رونق نسبی  ماهبهمندر  هاگاز برخی واحد محدودیترفع 

 به دلیل رشد تقاضای ماهبهمن از سوی دیگر، بازارهای جهانی فلزات در ی کرده است.توجهقابلاین گروه کمک 

حجم  هددنشان می ماهبهمندر  س کاالی ایرانبررسی آمار معامالت بور چین نیز با افزایش قیمت روبرو بودند.
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و فوالد  آهنسنگرشد حجم معامالت  زیادی از معامالت در این بازار مربوط به انواع محصوالت فلزی است.

 درصد بوده است. 6و  68 نسبت به ماه قبل به ترتیب

 یهاشده تا بسیاری از شرکتنحوه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی و الزام به ورود ارز حاصل از صادرات باعث 

 ها با تراز منفیکنند، در برخی از دورهکه ارز صادراتی را صرف خرید و جایگزین کردن مواد اولیه میاین گروه 

و سهم زیادی از ارز  شده های باال انجامواردات مواد اولیه با قیمت ،خصوص با جهش قیمت ارز. بهشوندروبرو 

 شود.تأمین مواد اولیه می حاصل از صادرات صرف توسعه و

 تحلیل شامخ گروه صنایع غذایی (4-10

 ماهدیی این گروه نسبت به وکارهاکسب بهبود دراز  54.1با ثبت عدد  گروه صنایع غذایی ماهبهمنشامخ 

ده ش مشاهدههای این صنعت ماه گذشته تنزل در فعالیتطی دو که رخ داده در حالی این بهبود  .حکایت دارد

 ،(58.3میزان تولید محصوالت )در  توجهقابل افزایشماه حاکی از پیمایش شامخ بهمن هایمؤلفه. بررسی بود

موجودی انبار  جدی کاهش ،(56.7) و سرعت انجام و تحویل سفارشات سفارشات جدید مالحظهقابل رشد

استخدام نیروی کار  تغییرعدمدر کنار  ،(42.2) آن نسبت به ماه قبل تشدید( و 40) مواد اولیه خریداری شده

 است.( 50)

 مهمی که از سوی مدیران خرید صنایع غذایی گزارش شده است عبارت است از افزایش موضوعاتدیگر 

افزایش  به همراه( 63.3افزایش موجودی انبار محصول )، (56.7)و میزان صادرات میزان فروش  توجهقابل

فعالین . همچنین (92.2)است  ماه قبل کاسته شده( که از شدت آن نسبت به 86.7) شدید قیمت مواد اولیه

 .(56.7هستند ) بینخوشاقتصادی این گروه نسبت به تولید در ماه آینده 

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

ن های ای، بنگاهمواد اولیهو افزایش بهای  نظارتی هایاز سوی دستگاه گذاری محصوالت صنایع غذاییقیمت

ی این واحدها را وکارهاکسبوضعیت  هستند کهخود در ساختار هزینه و درآمد  مؤثرتغییرات صنعت شاهد 

 کاهشبه دلیل تورم منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر . است قرار داده تأثیرتحت  شدتبه

 هایماهدر  است. هبا تنگنا مواجه کرد شدتبهی این گروه را وکارهاکسبکه  شده استمواد غذایی مصرف 

ن گزارش یجدیدتر بنا بروده است. ب افزایش قیمت مواد غذایی پیشران نرخ تورم ،4200اخیر و با حذف ارز 

واحد  1.3با افزایش « و دخانیات هاآشامیدنیها، خوراکی»ای گروه عمده نرخ تورم نقطه مار ایرانآمرکز 

 43.5واحد درصدی به  2.3با افزایش « کاالهای غیرخوراکی و خدمات»درصد رسیده و گروه  70.5درصدی به 

 درصد رسیده است.
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فعالین اقتصادی این گروه معتقد هستند که پس از حذف ارز در خصوص تعیین قیمت محصوالت تولیدی، 

ت، دلیلی برای تعیین قیمت از سوی دولت وجود قیمت مواد اولیه افزایش شدیدی داشته اس کهدرحالی 4200

 ندارد.

 ،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 با مخاطره روبرو میصنایع غذایی های واحدهای تولیدی توسعه برنامه

صادی اقت صحیح گذاریسیاست مستلزم حیاتی این صنعت توسعهادامه رشد و برو خواهد کرد. ابهامات زیادی رو

کمبود شود گفته می .حضور در بازارهای منطقه است با هدف کنترل تورم و بهبود قدرت خرید خانوارها و البته

 الی در تولید صنایعمین مأهای تصنایع غذایی، موجب باال رفتن هزینه های فعال در گروهشرکت منابع مالی

قرار داده  تأثیرمواد غذایی را نیز تحت  بندیبستهو همچنین کیفیت محصوالت تولیدی و غذایی در ایران شده 

ری کمتپذیری در مقایسه با رقبای خارجی، رقابتشود محصوالت ایرانی باعث می درنهایتاست. این موضوع 

 داشته باشند.

 پوشاک و چرم (4-11

بازگشته  50ماه مجدداً به ناحیه باالی  9پس از  52.8ماه با ثبت عدد بهمن چرم درشامخ گروه پوشاک و 

 یوکارهاکسبدر  مالحظهقابلرونق  دهندهنشانواحدی شامخ این گروه نسبت به ماه گذشته  13رشد است. 

 یانهای پایخرید پوشاک در ماهکه در تحلیل ماه گذشته این گروه ذکر شد  طورهماناین گروه در بهمن است. 

ماه گذشته شامخ این گروه پنج طی  عمل کرده است. رکود اهرم خروج این صنعت از بحران عنوانبه سال

خیر ماه ا پنجپیمایش شامخ طی  هایمؤلفهآمده از  به دستاعداد  و کمترین عدد در بین صنایع مختلف بوده

 داده است.در این گروه را نشان  وکارهاکسبوضعیت نابسامان 

در سفارشات  توجهقابل(، رشد 55.6زایش در میزان تولید )فا مدیران خرید گروه پوشاک و چرم ماهبهمن در

 اند. همچنین کاهشرا گزارش کرده (55.6( و افزایش سرعت انجام و تحویل سفارشات جدید )61.1جدید )

شده ( گزارش 33.3اولیه ) کننده در موجودی مواد( و کاهش نگران44.4نیروی کار ) کارگیریبهاستخدام و 

ی وکارهاکسب(. با توجه به وضعیت 94.4افزایشی گزارش شده است ) شدتبه. البته قیمت مواد اولیه نیز است

و افزایش شدید قیمت مواد اولیه، کاهش مشاهده شده در موجودی مواد اولیه امری  های اخیراین گروه در ماه

شامخ  هایمؤلفهسایر  .خواهد کشیدبه چالش  هم های آینده راماه تولید در اندازچشمطبیعی بوده و البته 

 شدتبهصادرات محصوالت این گروه ، (55.6یافته )محصوالت افزایش میزان فروش دهد که ماه نشان میبهمن

 .(72.2افزایش یافته است ) شدتبهو قیمت محصوالت این گروه  (38.9)ی بوده کاهش
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کننده موجودی انبار محصوالت این گروه است که خیره کاهشیت در این گروه موضوع مهم و بسیار حائز اهم

های پایانی سال این موضوع در ماه .(16.7گزارش شده است ) توسط فعالین اقتصادی این گروه ماهبهمندر 

باشد کمی غیرمنتظره است هرچند که وضعیت بحرانی  وکارهاکسبتواند اوج فروش و تولید در این که می

 فعالین اقتصادی ترین دلیل این موضوع باشد. انتظارتواند عمدههای گذشته میی این گروه طی ماهوکارهاسبک

 (50گزارش شده است )بدون تغییر ماه آینده نیز  تولید در این گروه نسبت به

بهای ایش اجارهافزایش بهای مواد اولیه، افز ،کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش نرخ ارزعوامل بنیادینی مثل 

اولیه و  مواد تأمین، خرید تجهیزات، گذاریسرمایهمین مالی )برای أدر تمشکالت موجود و  واحدهای صنفی

همچنین برخی مشکالت صنعت دی مواجه کرده است. جفعالین این گروه را با چالش  سرمایه در گردش(

شود منتقل دستی نساجی محسوب مینساجی نظیر افزایش هزینه تولید محصوالت به این صنعت که پائین

 شود.می

کالت مش ،یند ثبت سفارش و مراحل تخصیص ارزآطوالنی شدن فر، تأمین مواد اولیهمشکالت مواردی از قبیل 

مشکالت موجود در تأمین مواد  ترینمهمها انتقال ارز ناشی به دلیل تحریم هایدشواریمربوط به تأمین ارز و 

فعالین این حوزه موضوع قاچاق لباس همچنین،  محصوالت این گروه عنوان شده است.اولیه وارداتی و صادرات 

دبیر اتحادیه تولید و دانند. به گفته ی این گروه میوکارهاکسبیکی دیگر از موانع اصلی در توسعه  عنوانبهرا 

شور، مصوبه برای حمایت از تولید پوشاک در داخل ک 1397در سال  وزارت صمت، صادرات نساجی و پوشاک

واردات پوشاک از تمام کشورها به ایران ممنوع  ترتیباینبهممنوعیت واردات پوشاک را تدوین و ابالغ کرد و 

م پوشاک موجود در کشور، پوشاک خارجی است و با توجه به ممنوعیت سویکبیش از  اکنونهماما  ؛شد

 .شوندمیکشور  واردقاچاق  صورتبهواردات پوشاک، تمامی این کاالهای مصرفی 


