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  13/51                                          1398 آبانشامخ           

  :چكيده

  .است )43/50نسبت به ماه گذشته ( ماه آبانصنعت در  بخش در جزئي رونقدهنده نشان، )13/51( كل شامخ عدد -

  بوده است.شامخ اصلي  مولفه 5در بين  ميزان شاخصبيشترين  ،آباندر  )38/59(سرعت انجام و تحويل سفارش  شاخص  -

  ) است.36/55نسبت به ماه گذشته ( يداراي تغييرات )86/53( بكارگيري نيروي انساني و ميزان استخدامشاخص   -

  بوده است.شامخ اصلي  مولفه 5 در بين  كمترين مقدار شاخص) 58/43( موجودي مواد اوليه خريداري شدهشاخص  -

  كند.بيني ميماه را پيش آذر صنعت دربخش ، ادامه بهبود وضعيت 71/59نيز با رقم  انتظارات توليد در ماه آيندهشاخص  -

ميزان  است. داشته )79/63(سبت به ماه قبل افزايشدر آبان ماه ناين شاخص  متوقف شده و قيمت خريد مواد اوليه روند كاهشي شاخص ،ماهششپس از  -
 )71/59:آذرماه بعد( ماهدرصد فعاالن اقتصادي خوشبين به بهبود وضعيت توليد درهمچنين  و در اين ماه  موجودي مواد اوليهو  صادرات، فروش، توليد هايشاخص

  كاهش يافته است. )32/62:ماهآبان ماه قبل( نسبت به نيز

  

  
  

4411..9911 4400..9966
3399..2211 3399..3355

4477..6633

5555..3366

3366..3388

6611..3399

5500..6666
5500..0077

4455..7799

5500..4433 5500..9977 5511..1133

3355

4400

4455

5500

5555

6600

6655

هر
م

ان
آب آذر ي 
د

ن 
هم
ب

ند 
سف

ا

ن 
ردي

فرو

ت 
هش

ديب
ار

داد  
خر ير 
ت

داد
مر

يور
هر
ش هر
م

ان
آب

روند شاخص كل

t51/13 شامخ آبان 1398 



مرکز آمار و اطالعات اقتصادی

گزارش طرح شاخص مدیران خرید صنعت22

00
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900

110000

كل
ص 

شاخ
ند 

رو

الت
صو

مح
يد 

 تول
دار

مق

يان
شتر

د م
جدي

ت 
رشا

سفا
ان 

ميز

ش
فار

ل س
حوي

م وت
نجا

ت ا
سرع

ري
يدا

خر
يه 

 اول
واد

ي م
جود

مو
شده ي  
يرو

ي ن
گير

كار
 و ب

دام
تخ

 اس
زان

مي
اني

انس

ليه
د او

موا
يد 

خر
ت 

قيم

بار
ر ان

ي د
هاي

ل ن
صو

مح
ي 

جود
مو

كاال
ت 

درا
 صا

زان
مي

شده
ليد

 تو
الت

صو
مح

ت 
قيم

ژي
 انر

اي
ل ه

حام
ف 

صر
م

الت
صو

مح
ش 

فرو
ن 

يزا
م

نده
ه آي

 ما
 در

ليد
 تو

ات
ظار

انت
98ماهه  3مقايسه شاخص ها در 

شهريور مهر آبان

آبان 98مهر 98شهریور 98 شاخص

50/4350/9751/13شامخ  کل صنعت
50/0349/2949/60مقدار تولید محصوالت

45/0845/3248/97میزان سفارشات جدید مشتریان
59/3060/6559/38سرعت انجام وتحویل سفارش
46/4248/8743/58موجودی مواد اولیه خریداری شده

54/3155/3653/86میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
52/3246/9263/79قیمت خرید مواد اولیه

58/0356/7751/94موجودی محصول نهایی در انبار
45/9946/0646/27میزان صادرات کاال

40/9540/5945/13قیمت محصوالت تولیدشده
51/0152/1958/91مصرف حامل های انرژی
46/1444/0245/93میزان فروش محصوالت

65/2362/3259/71انتظارات تولید در ماه آینده

           جدول1: شامخ صنعت- شاخص مدیران خرید )PMI( آبان ماه 1398

مقایسه شاخص ها در سه ماهه گذشته



آبان 331398

تحلیل اقتصادی شامخ - آبان 1398 

شاخص کل

پیش شاخص PMI کل برای آبان سال 98 بهبود جزئی نسبت به ماه قبل را نشان می دهد که با توجه به اجزای تشکیل دهنده شاخص، همین بهبود 
بسیار اندک نیز ناشی از دو زیرشاخص سرعت تحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی بوده است. به عبارت دیگر با توجه به عدم 
تغییر چندان محسوس مقدار تولید، میزان سفارشات جدید و بدتر شدن موجودی مواد اولیه می توان گفت که سایه سنگین رکود همچنان بر بخش 
صنعت ادامه دارد. پس از سه ماه ثبات، قیمت خرید مواد اولیه در آبان ماه نسبت به ماه قبل افزایش داشته است در حالی که قیمت محصوالت تولیدی 
نسبت به ماه قبل اندکی کاهش داشته است. علی رغم کاهش قیمت میزان صادرات و فروش نیز اندکی کاهش نشان می دهد که با کاهش تولید و عدم 

تغییر موجودی انبار مطابقت دارد. نکته شایان توجه به مانند همه ماه های گذشته، چشم انداز تولید ماه آتی  اقتصادی می باشد 

الستیک و پالستیک

عدد شامخ کل بدست آمده برای گروه الستیک و پالستیک در آبان ماه )53/3( حاکی از بهبود اندک وضعیت کلی این صنعت نسبت به ماه گذشته 
است. در این ماه میزان سفارشات جدید تغییری را نشان نمی دهد.)50( و قیمت مواد اولیه اندکی افزایش یافته  )54/3( و به دنبال آن موجودی انبار 
مواد اولیه کاهش یافته است )45/8(. این به معنای استفاده از موجودی انبار مواد اولیه و به تاخیر انداختن خرید های جدید به دلیل افزایش بهای مواد 
اولیه است. این موضوع را نباید از نظر دور داشت که موجودی مواد اولیه این صنعت طی ماه گذشته افزایش داشته و بیشترین عدد را در مهرماه در میان 
تمام صنایع به خود اختصاص داده است و لذا استفاده از موجودی انبار مواد اولیه، امکان کاهش بهای محصوالت را که به دنبال رکود فعلی این صنعت 
)کاهش فروش شدید در آبان ماه( رخ می دهد، داده است. لذا ما شاهد کاهش قیمت محصوالت تولیدی در آبان ماه  هستیم. )41/7( این صنعت در 
مهرماه کاهش شدید فروش محصوالت را تجربه کرده )33/3(  و در آبان ماه نیز شاهد کاهش شدید فروش محصوالت )37/5( بوده و در نتیجه موجودی 
انبار محصول افزایش یافته است. )54/2(.  با توجه به تحوالت منطقه به خصوص ناآرامی های عراق که بازار مهمی برای محصوالت این گروه محسوب 
می شود، صادرات محصوالت این گروه نیز کاهش را تجربه کرده است )41/7(. فعاالن اقتصادی این گروه نسبت به ماه آینده خوش بین هستند و انتظار 

بهبود وضعیت تولید و فروش را دارند )54/2(.

فرآورده های نفت و گاز

شامخ کل صنایع فرآورده های نفت و گاز در آبان ماه نشان از بهبود اندک در وضعیت عمومی این صنعت دارد )57/8(. شامخ کل این صنعت از آذر ماه 
1397 تا مهرماه 1398 همواره حاکی از بدتر شدن وضعیت این صنعت در هر ماه نسبت به ماه گذشته خود بوده است. بر خالف این روند، در مهرماه 
98 شاهد تثبیت وضعیت این صنعت و در آبان بهبود اندکی در شامخ کل این صنعت را شاهد هستیم. میزان سفارشات جدید که طی 7 ماه گذشته 
کمتر از 50 بود در آبان ماه به  59/6 رسیده  است که نشان می دهد بعد از یک دوره که  هر ماه نسبت به ماه قبل تنزل در سفارشات جدید داشته 

شاهد افزایش در سطح سفارشات جدید بوده اند.
مقدار تولید که از آذر ماه سال گذشته  )به استثنای اسفند 97( همواره کاهش ماهانه نسبت به ماه قبل را نشان می داده است در آبان ماه  افزایش را 
نشان می دهد.  )59/6(  البته صادرات محصوالت این گروه نیز همچون چهار ماه گذشته نسبت به مهرماه تنزل یافته است )42/3(. به نظر می رسد این 
کاهش صادرات به دنبال تشدید اثرات تحریم های ایاالت متحده و ناآرامی های عراق رخ داده است. در مجموع به نظر می رسد فعاالن این صنعت در 
حال تجربه کردن تغییر شرایط و بهبود اوضاع عمومی صنعت نفت و گاز نسبت به ماه های گذشته هستند.  اما اینکه این بهبود تا چه حد تدوام داشته 

و تا چه میزان تقویت خواهد شد نیازمند گذر زمان است.
نفت خام و گاز  طبیعی مهمترین مواد اولیه این صنعت محسوب می شود که  متاثر از بازار بین المللی نفت خام و وضعیت تحریم های ایاالت 
متحده می باشد. قیمت مواد اولیه این صنایع از تیرماه روندی کاهشی داشته و بر اساس نظر فعاالن این صنعت هر ماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته 
است.  در ماه های اخیر روند جهانی قیمت نفت خام نیز نزولی بوده و این مساله موضوع اجالس اخیر اوپک در وین اتریش بوده است. در نتیجه 
شامخ بدست آمده برای قیمت مواد اولیه کاهش را نشان می دهد )46/2(.  از طرف دیگر به نظر می رسد با افت شدید صادرات نفت خام ایران، 
عرضه آن در بازار داخلی نیز افزایش یافته است که این امر کاهش بهای مواد اولیه در این صنعت را تقویت کرده است. در نهایت فعاالن اقتصادی 
این صنعت نسبت به ماه آینده خوش بین هستند و انتظار بهبود وضعیت این صنعت در ماه آتی را دارند. )57/7(. این خوش بینی نسبت به آینده 

در تمام ماه های سال جاری وجود داشته است.



مرکز آمار و اطالعات اقتصادی

گزارش طرح شاخص مدیران خرید صنعت44

نساجی

برای اولین بار در سال جاری، وضعیت صنعت نساجی در آبان ماه با عدد شامخ 55/94 توسط فعاالن این صنعت رو به بهبود ارزیابی شده است. افزایش 
میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه )هر سه با عدد شامخ 59/38( و افزایش میزان استخدام و به کارگیری نیروی 
انسانی )با عدد شامخ 65/63( بیشترین تاثیر را در این ارزیابی مثبت داشته است. همین مسئله موجب شده که علی رغم کاهش میزان تولید محصوالت 
با عدد شامخ 40/63 نسبت به ماه قبل، انتظارات تولید در ماه آینده )با عدد شامخ 62/50( مثبت باشد. بخشی از افزایش میزان سفارشات جدید می تواند 
به دلیل کاهش قیمت محصوالت نساجی )با عدد شامخ 40/63( علی رغم افزایش قیمت خرید مواد اولیه )با عدد شامخ 68/75( باشد که این عالمت را 
به مصرف کننده می دهد که قبل از افزایش عنقریب قیمت محصوالت تولیدی، از فرصت خرید موجود نهایت استفاده را ببرد. به عالوه آغاز طرح پایش 
صنعت نساجی کشور از طریق انجمن صنایع نساجی ایران، نوید اتخاذ تصمیمات راهبردی برای سیاست گذاران و نیز بهره مندی از افزایش سرمایه گذاری 

را به  این صنعت داده و نقش زیادی در بهبود انتظارات تولیدی داشته است. 
با این وجود، بررسی آمارهای 10 سال گذشته صنایع نساجی نشان داده است که روند توسعه این صنعت همواره در حال کاهش بوده و با وجود بازار 
بزرگ داخلی، سرمایه گذاری الزم در این حوزه انجام نشده است. طبق آمار اعالم شده، میزان تولید پنبه در کشور کاهش یافته و واردات بی رویه نخ و پنبه 
سبب تعطیلی بسیاری از کارخانه های مرتبط با صنایع نساجی شده است. در حال حاضر اگرچه مسئوالن دولتی به این نتیجه رسیده اند که باید بیش از 
گذشته به حمایت از کشت پنبه و توسعه صنایع تبدیلی آن دست بزنند و اقدامات اولیه ای را هم برای این مهم صورت داده اند، اما هنوز تا حمایت همه 
جانبه از تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت، فاصله زیادی باقی است. به عالوه صنعت نساجی، نیازمند به روزرسانی تجهیزات و افزایش سرمایه در گردش و 
بهبود رقابت پذیری با استفاده از راهکارهای مؤثر در کاهش هزینه های تولید است که همه این موارد نیازمند تأمین سرمایه، به-روزرسانی فناوری، بهبود 

فضای کسب و کار و تسهیل قوانین و مقررات تولید و صادرات و مواردی از این دست است. 

ماشین سازی و لوازم خانگی

گزارش شامخ آبان ماه صنایع ماشین سازی و لوازم خانگی حاکی از مشاهده بهبود در این صنعت است. مقدار تولید محصوالت، میزان سفارشات جدید، 
 سرعت انجام وتحویل سفارش، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی از مولفه هایی اثر گذار بر شامخ کل هستند که به نسبت مهرماه در شرایط 

 بهبود گزارش شده اند و موجودی مواد اولیه نیز در این ماه بدون تغییر به نسبت ماه قبل عنوان شده است. 
از دیگر نکات مثبت گزارش آبان ماه صنایع ماشین سازی و لوازم خانگی می توان به افزایش بسیار اندک در میزان فروش محصوالت این صنعت اشاره 
 کرد. اهمیت این موضوع دوچندان می شود اگر توجه شود که از آذرماه سال 97 تا کنون تنها سه بار فعاالن این حوزه افزایش فروش محصوالت خود  به 
نسبت ماه پیش را گزارش داده اند که به غیر از آبان ماه دو مورد قبلی مربوط به اسفند و اردیبهشت ماه یعنی ماه های قبل و بعد تعطیالت نوروزی  بوده 
است.   به طور کلی فعاالن این حوزه بارها بر توان خود برای تولید به میزان نیاز داخل و حتی فراتر از آن برای صادر به کشورهای همسایه تاکید  کرده 
اند ولی آنچه که از چالش های اصلی پیش روی تولیدکنندگان این حوزه عنوان شده است قاچاق است. حجم باالی قاچاق تاحدی است که در  مواردی 
تا 50 درصد بازار ایران را نیز به خود اختصاص داده است. این مهم در حالی رخ می دهد که کانال های قاچاق این لوازم شناخته شده است. به  نظر می 
رسد افزایش قیمت بنزین سبب افزایش قاچاق کاال در ماه های آتی نیز شود. شایان ذکر است تا زمانی که قاچاق گسترده در این صنعت وجود  داشته 

باشد، سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در این صنعت نخواهند داشت و  این مهم بر مشکل تامین مالی این صنعت می افزاید. 

صنایع کانی غیر فلزی

شامخ کل بدست آمده برای گروه کانی های غیرفلزی در آبان ماه )53/8( حکایت از بهبود خفیف وضعیت کلی این صنعت نسبت به ماه قبل دارد. عدد 
به دست آمده برای قیمت مواد اولیه که بیشترین عدد در بین تمام گروه ها است )75(، نشان دهنده این است که عمده پرسش شوندگان این صنایع به 
افزایش قیمت مواد اولیه اذعان داشته اند. با وجود این افزایش در بهای مواد اولیه، قیمت محصوالت تولید شده این گروه بدون تغییر بوده )50( و میزان 
تولید محصول نیز تقریباً وضعیتی با ثبات را نشان می دهد )52/5(. این امر با کاهش در موجودی انبار مواد اولیه )42/5( همراه است که حاکی از استفاده 
بیشتر از موجودی مواد اولیه برای تولید است که به دنبال افزایش بهای مواد اولیه رخ داده است. میزان مصرف حامل های انرژی در این صنعت در آبان 

ماه نسبت به مهرماه افزایش یافته )60( و میزان سفارشات جدید نسبت به ماه گذشته تا حدودی کاهش نشان می دهد. )47/5(.
عمده محصوالت این گروه در بخش ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند که با ورود به فصل پاییز در مهرماه شاهد افت وضعیت تولید و فروش 
محصوالت این صنعت بودیم.  بهبود نسبی وضعیت کلی این صنعت پس از افت شدید سفارشات جدید و فروش محصول در مهرماه اتفاق افتاده است 
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بر اساس گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال1398 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در تهران 2 درصد 
کاهش یافته و  تعداد معامالت آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به  4/1 هزار واحد مسکوني رسید که نسبت به ماه قبل19/5 درصد افزایش نشان 

می دهد. )بانک مرکزی(.

صنایع فلزی

در گزارش آبان ماه صنایع فلزی، شامخ کل مقداری بهبود یافته است. مقدار تولید محصوالت و میزان سفارشات جدید از جمله مولفه های اثر گذار بر 
 شامخ کل هستند که به نسبت ماه قبل بهبود یافته اند. موجودی مواد اولیه، موجودی محصول در انبار، میزان صادرات از جمله مولفه هایی هستند که 

 همانند ماه قبل کاهشی عنوان شده اند. میزان فروش محصوالت و انتظارات تولید در ماه آینده نیز به نسبت مهرماه تغییر محسوسی نکرده اند.  
در سال 1397 افزایش قیمت دالر شکاف قیمتي قابل توجهي میان قیمت مواد معدني در داخل کشور با قیمت هاي جهاني ایجاد کرده است و  صادرات 
مواد معدني و فلزي )به صورت خاص سنگ آهن، کنسانتره و گندله( را براي تولیدکنندگان و تجار جذاب کرده است. این مهم سبب کاهش  موجودی 
مواد اولیه صنایع فلزی شده است که با تصویب عوارض صادرآتی با هدف جلوگیری از خام فروشی و حمایت از تولید و اجرای آن از مهر 98  سعی شد 
جلوی این امر گرفته شود. لذا انتظار می رفت موجودی مواد اولیه صنایع فلزی طی ماه های مهر و آبان 98 افزایش یابد ولی در عمل گزارش  شامخ 
حاکی از کاهش این مولفه حتی اندکی بیشتر از شهریور ماه است ضمن انکه مولفه قیمت خرید مواد اولیه صنایع فلزی در آبان ماه به نسبت  مهرماه 
افزایش قابل توجهی را ثبت کرده است. به عبارت دیگر مولفه قیمت خرید مواد اولیه این صنعت با کسب رقم 73/85 باالترین میزان افزایش را  در بین 

تمامی صنایع مورد بررسی شامخ به خود اختصاص داده است. بنابراین به نظر می رسد سیاست مذکور نتوانسته موفق عمل کند. 

صنایع غذایی

در گزارش شامخ آبان ماه شرایط کلی صنایع غذایی به نسبت مهرماه بدتر ارزیابی شده است. کاهش مقدار تولید،کاهش سفارشات جدید و کاهش  میزان 
فروش محصوالت در آبان ماه به نسبت مهرماه موید بدتر شدن فضای کلی این صنعت در این ماه است.  

به دنبال خروج مواد اولیه تولیدات غذایی از شمول ارز دولتی و در مقابل کاهش قدرت خرید مردم، از ابتدای امسال این صنعت شرایط نامناسبی را  تجربه 
کرده است. بر اساس گزارشات شامخ قیمت خرید مواد اولیه از ابتدای امسال همواره افزایشی بوده است که سبب شده به صورت متقابل از  ابتدای سال 
موجودی مواد اولیه در این صنعت کاهشی گزارش شود. از سوی دیگر میزان سفارشات جدید و میزان صادرات و فروش محصوالت در 8  ماه نخست 
امسال دارای روند کلی کاهشی بوده است. شاید بتوان روند کلی افزایش موجودی محصول در انبار را نیز در هر ماه به نسبت ماه قبل به  این علت دانست. 

صنایع شیمیایی

شامخ کلی این گروه  نشان از ثبات وضعیت کلی این  صنعت در آبان ماه نسبت به ماه گذشته دارد )49/9(. میزان سفارشات جدید )47/5( و میزان 
تولید محصوالت )46/7( در آبان ماه نسبت به ماه گذشته تنزل جزئی را نشان می دهد. علیرغم کاهش قیمت محصوالت  در آبان ماه نسبت به ماه 
گذشته )40/8( میزان فروش محصول کاهش یافته است. )42/5( این کاهش در فروش به جز مهر ماه که ثبات نسبت به ماه قبل را ثبت کرده در تمام 

تابستان تداوم داشته است.
بر اساس آمار شامخ، از ابتدای تابستان قیمت محصوالت این گروه در هر ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته در حالی که میزان فروش محصوالت 
هیچ افزایشی نداشته است. این روند کاهشی قیمت به دنبال 5 ماه افزایش پیاپی قیمت محصوالت تولیدی این صنعت رخ داده است.  احتماال با تداوم 

کاهش بهای محصوالت تقاضای آنها به تغییرات قیمت حساس شده و در ماه های آینده شاهد افزایش فروش محصوالت این گروه باشیم.
 میزان صادرات محصوالت این گروه در آبان ماه  نیز  تنزل یافته است )42/5(.  این عدد برای تمامی دوره ها به جز اردیبهشت ماه 98 همواره کاهش 
در صادرات نسبت به ماه قبل را نشان داده که مبین از دست رفتن بازار صادرآتی محصوالت این گروه طی 11 ماه  گذشته است. با وجود افزایش نرخ 
ارز به لحاظ تئوریک باید میزان صادرات این محصوالت تغییر آتی در جهت افزایش را تجربه می کرد در حالی که عکس آن محقق شده است. به نظر 
می رسد اتفاقات غیر اقتصادی نظیر تحوالت در بازار کشورهای مقصد و همچنین دشواری های ناشی از تحریم ها بر این موضوع سایه افکنده است. آنچه 
که نمی توان برای آن دلیلی ذکر نمود خوش بینی فعاالن این صنعت نسبت به ماه آینده است. عدد شامخ به دست آمده برای تمامی ماه ها به جز اسفند 
97 نشان از خوش بینی فعاالن اقتصادی این گروه نسبت به آینده دارد. شاید بتوان امید به حل و فصل مناقشات سیاسی پیرامون مساله اتمی ایران و 

تحریم های ناشی از آنرا توضیح دهنده این پدیده دانست.
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چوب کاغذ و مبلمان

وضعیت کلی صنایع چوب و مبلمان در آبان ماه با عدد شامخ 46/18 اندکی نسبت به ماه قبل نامساعد ارزیابی شده است. کاهش میزان سفارشات جدید، 
کاهش میزان موجودی مواد اولیه )هر دو با عدد شامخ 42/11( و کاهش مقدار تولید محصوالت )با عدد شامخ 44/74( در کنار عدم تغییر موجودی انبار 
و کاهش قیمت محصوالت تولید شده، نشان دهنده رکود حاکم بر این صنعت است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت خرید مواد اولیه )با عدد شامخ 
55/26( در کنار انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی )که یقینا به دلیل باال بودن سهم هزینه های حمل و نقل در این صنعت اثر 
آن بر افزایش هزینه تولید چشم گیر خواهد بود(، سبب دامن زدن به رکود خواهد شد و مشخص نیست که چگونه انتظارات تولید در ماه آینده هم در 

مهرماه و هم در آبان ماه بر خالف واقعیت موجود و مثبت بوده است. 
در مورد صنایع چوب، از یک سو محدودیت های اعمال شده بر واردات مواد اولیه و از سوی دیگر به دلیل کاهش میزان برداشت چوب از جنگل ها به دالیل 
حفاظتی، سبب دشواری در تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی شده است. در بخش کاغذ نیز، بازار شاهد رکودی عمیق است که حتی کاهش 
چشم گیر قیمت کاغذ نیز نتوانسته تحرکات را در بازار افزایش دهد. بخشی از این رکود به دلیل کاهش تعداد ناشران و کاهش تولید کتاب است . بخش 
دیگر مربوط به کاهش مصارف صنعتی کاغذ )به ویژه در بخش صنایع بسته بندی( به دلیل کاهش تقاضای خانوار است. شاهد این ماجرا کاهش میزان 
سفارشات جدید در بخش صنایع غذایی و سایر محصوالت وابسته به بسته بندی است. لذا نیاز است که دولت با جدیت بیشتری وضعیت تولیدکنندگان 

این صنعت را رصد کرده و در صدد رفع مشکالت آن ها باشد. 

 وسایل نقلیه و قطعات وابسته

در آبان 98 وضعیت صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته به نسبت ماه قبل خود اندکی بدتر ارزیابی شده است. این امر در حالی رخ داده است فعاالن 
 این حوزه دید مثبتی به افزایش تولید خود در این ماه داشتند که سیگنال مثبتی به شرایط کلی این صنعت در آبان ماه داده بود. البته فعاالن این  حوزه 
میزان تولید خود در این ماه را اندکی افزایش داده اند ولی کاهش سفارشات جدید سبب کاهش فروش محصوالت در این ماه و درنتیجه کاهش  رقم 

کل شاخص شامخ این صنعت گردید. 
موجودی مواد اولیه و قیمت خرید مواد اولیه در این ماه نیز همانند ماه های دیگر سال 1398 به نسبت ماه قبل به ترتیب کاهشی و افزایشی گزارش 
 شده اند علیرغم این مهم قیمت محصوالت تولید شده که روند افزایشی آن ها در شهریورماه و مهرماه معکوس شده بود در آبان ماه به ثبات رسیده و 
 بدون تغییر ماندند. جالب توجه است که تنها دو شاخص شامخ یعنی سرعت انجام و تحویل سفارش و انتظارات تولید در ماه آینده هستند که از ابتدای 

 سال جاری همواره در شرایط بهبود گزارش شده اند.  
باتوجه به اخبار مثبت دریافتی از تالش وزارت صمت و همکاری قطعه سازان در پویش داخلی سازی قطعات به منظور کاهش ارزبری و وابستگی به 
 قطعات خارجی درصورت صحت اخبار و عدم بزرگنمایی و گزارش شعارگونه آن می توان به دمیده شدن روح جدید در کالبد بی جان این صنعت طی 
 ماه های آتی امیدوار بود. البته باید توجه داشت که معضالت صنعت قطعات وابسته وسایل نقلیه بیش از هرچیز به تحریم و انحصار دو خودرو ساز در  بازار 
داخلی برمی گردد که از یک سو به واسطه تحریم، تهیه مواد اولیه این صنعت برای فعاالن این حوزه دشوار و پرهزینه شده است و از سوی دیگر به  علت 
انحصار خرید دو غول خودرو سازی ایران، قراردادهای بین خودرو سازان و قطعه سازان با ابهام عقد گردیده و ضمانتی برای پرداخت بدهی  خودروسازان 
به قطعه سازان وجود نداشته است. برآیند این دو مهم سبب شده است که تامین مالی به مشکل اصلی فعاالن قطعه سازی کشور تبدیل  گردد. با توجه به 
مطالب عنوان شده گرچه گام های مثبتی در بومی سازی قطعات واردآتی خودرو صورت گرفته ولی تا زمانی که چاره ای اساسی برای  صنعت خودروسازی 
ایران اندیشیده نشود و همواره معضالت خودروسازان با حمایت های دولت نظیر تزریق مالی و تحمیل هزینه افزایش قیمت  تولیدات به مصرف کنندگان 

به آینده موکول گردد این صنعت درمان نمی گردد.  

پوشاک و چرم

وضعیت این صنعت در آبان ماه با عدد شامخ 59/42 بهتر از ماه قبل ارزیابی شده و افزایش مقدار تولید محصوالت )با عدد شامخ 61/54(، افزایش میزان 
سفارشات جدید، افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش )هر دو با عدد شامخ 57/69( و بهبود میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )با عدد شامخ 
69/23(، در موافقت با این بهبود قرار داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش میزان تولید )علی رغم اذعان تولیدکنندگان به افزایش قیمت مواد اولیه( 
و افزایش میزان فروش محصوالت، به دلیل افزایش تقاضای فصلی و تغییرات آب و هوایی است که تقاضای پوشش های گرم و زمستانی را افزایش داده 
است. همچنین انتظارات تورمی موجود در جامعه سبب می شود برخی از افراد اقدام به جلو انداختن تقاضای آینده خود نمایند و لذا همانند ماه گذشته، 
انتظارات تولید در ماه آینده در آبان ماه )با عدد شامخ 61/54( نیز نشان دهنده امیدواری  صنعت پوشاک به شرایط بازار است. عالوه بر این، اقدام اتحادیه 
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صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در برقراری وضعیت فروش فوق العاده، سبب افزایش تقاضای پوشاک در روزهای پایانی آبان ماه شد. 
در چنین شرایطی توجه مسئولین امر به رونق در بخش پوشاک می تواند بسیار ثمربخش باشد. تامین مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 
واحدهای تولیدی، نوسازی ماشین آالت تولیدی به ویژه در بخش تولیدات چرم و ادامه مبارزه جدی و برنامه ریزی شده با پوشاک قاچاق می تواند سبب 

استمرار این وضعیت در صنعت پوشاک و چرم شود. 

شاخص می یابند،  انتشار  بین المللی  سازمآنهای  و  کشورها  توسط  که  اقتصادی  گوناگون  و  متنوع  شاخص های  میان   از 
 PMI) Purchasing Manager’s Index(،  که در فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی 
است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود  29000 بنگاه بخش خصوصی  در بیش 
از 40 کشور دنیا  محاسبه و منتشر می شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه ای به دست می آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط 

اقتصاد کالن به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. ویژگی های این شاخص عبارتند از:

	.داده های شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار داده های رسمی  منتشر می شود
	 .شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده های استاندارد شده را فراهم می سازد
	 .داده ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع آوری می شوند
	.به صورت مستمر و دقیق توسط بازار های مالی، بانک های مرکزی ، مراکز تصمیم گیری اقتصادی و رسانه ها در جهان پیگیری می شود

در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12پرسش  مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش) بهتر شده، بدتر شده 
ویا تغییری نکرده است(، پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد0/5 و گزینه کمتر ازماه قبل: 
عدد صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در 
آن پرسش است. درنهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین 0 تا 100 است. عدد 0  و 100 به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد 
پاسخگویان گزینه" بدتر شده است" و"بهتر شده است" را انتخاب نموده اند، عدد 50 نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، باالی 50 
نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه عدد محاسبه شده 
زیر 50 باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه 
عدد محاسبه شده باالی 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است. 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انجام بررسی های الزم، برای نخستین بار در مهرماه 1397 به اجرای طرح شامخ 
پرداخته و این شاخص را برای بخش صنعت ارائه کرده است. پرسشنامه الکترونیکی شامخ در انتهای هر ماه توسط حدود 400 کارگاه 
صنعتی فعال و بزرگ که سهم عمده ای در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در صنعت کشور دارند، تکمیل می شود. در این 
طرح بنگاه ها با استفاده از طبقه بندی بین المللی کلیه فعالیت های اقتصادی (ISIC.Rev4( در 12 گروه صنعتی به شرح زیر طبقه بندی 
و از آنها آمارگیری اینترنتی به عمل می آید: 1- صنایع غذایی، 2- صنایع نساجی، 3- صنایع پوشاک و چرم، 4- صنایع شیمیایی، 
5- صنایع فلزی، 6- صنایع الستیک و پالستیک، 7- صنایع ماشین سازی و لوازم خانگی، 8- صنایع فرآورده های نفت وگاز 9- صنایع 
کانی غیرفلزی، 10- صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، 11- صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و 12- سایر صنایع. پرسشنامه 
شامخ شامل 12 پرسش است. برای طراحی یرسشنامه  و وزن دهی به 5 پرسش اصلی در محاسبه عدد شامخ بخش صنعت در اتاق 

ایران، از رویکردهای بین المللی با کمی تعدیل به صورت زیر استفاده شده است: 

معرفی طرح شامخ )شاخص مدیران خرید(
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53.357.855.956.353.853.944.749.946.249.459.445.4شامخ گروه
54.259.640.659.152.552.343.546.744.753.261.535.7مقدار تولید محصوالت

50.059.659.454.547.553.140.247.542.148.457.757.1میزان سفارشات جدید

62.565.459.457.667.560.855.459.257.959.757.742.9سرعت انجام و تحویل سفارش

45.851.959.450.042.542.339.144.242.138.742.342.9موجودی مواد اولیه

میزان استخدام و بکارگیری 
54.250.065.657.660.057.747.853.347.443.569.242.9نیروی انسانی

54.246.268.857.675.073.864.155.055.359.761.571.4قیمت خرید مواد اولیه
54.257.756.353.055.045.459.850.850.045.257.742.9موجودی محصول) انبار(

41.742.346.947.055.043.142.447.547.450.053.842.9میزان صادرات کاال
41.744.240.645.550.050.043.540.836.850.046.250.0قیمت محصوالت تولیدشده

50.057.750.060.660.063.153.357.560.561.369.271.4مصرف حامل های انرژی
37.551.946.951.552.550.041.342.542.143.557.728.6میزان فروش محصوالت

54.257.762.565.255.050.855.468.373.769.461.542.9انتظارات تولید درماه آینده

جدول 2 : وضعیت شاخص های صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید - آبان 1398

www.chambertrust.ir

مقدار تولید محصوالت )پرسش اصلی با ضریب %25 (. 1
میزان سفارشات جدید )پرسش اصلی با ضریب %30(. 2
سرعت انجام و تحویل سفارش )پرسش اصلی با ضریب %15(. 3
موجودی مواد اولیه )پرسش اصلی با ضریب %10(. 4
میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )پرسش اصلی با ضریب %20(. 5
قیمت خرید مواد اولیه. 6
موجودی محصول نهایی در انبار. 7
میزان صادرات کاال. 8
قیمت محصوالت تولیدشده. 9

مصرف حامل های انرژی. 10
میزان فروش محصوالت. 11
انتظارات تولید در ماه آینده. 12

برای طراحی پرسشنامه  و وزن دهی به 5 پرسش اصلی در محاسبه عدد شامخ بخش صنعت در اتاق ایران، از رویکردهای بین المللی با 
کمی تعدیل به صورت زیر استفاده شده است: 


