باسمه تعالی

طرح شاخص مدیران خرید
دی ماه 1399

مرکز پژوهشهای اتاق ایران
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44

48/83

49/79

شامخ کل اقتصاد  -دوره شانزدهم

شامخ صنعت  -دوره بیست و هشتم

عدد شامخ کل اقتصاد ( )48/83هرچند همچنان وضعیت رکود

شاخص مدیران خرید صنعت  49/79است .اگرچه همچنان فعاالن
اقتصادی در بخش صنعت برای سومین ماه پیاپی رقم کمتر از  50را
گزارش کردهاند ولیکن این شاخص روند صعودی داشته و انتظارات
اکثر صنایع برای بهبود فعالیت در بهمن ماه وخروج از رکود ،مثبت
ارزیابی شده است.
شاخص مقدار تولید محصوالت ( )48/65نسبت به ماه قبل
( )50/75تاحدودی کاسته شده که به نظر میرسد همراه با کاهش
تقاضا و کمبود نقدینگی ،تولید برخی صنایع اثرگذار نیز کمتر شده
است.

در کل اقتصاد را نشان میدهد اما شدت رکود آن نسبت به آذرماه

( )47/77کمتر شده و رو به بهبود است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ( )43/99نسبت به آذر
( )44/11نیز کاهش جزئی یافته و همچنان تقاضای مشتریان در کل

اقتصاد به سطح مطلوب نرسیده است.

شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده ( )49/47طی
 16ماه از ابتدای شروع طرح بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده
که بیشتر متأثر از میزان موجودی در بخش خدمات و کشاورزی

است.

ت اقتصادی در ماه
 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالی 

آینده( )60/95نسبت به ماه گذشته( )56/38با شیب بیشتری

افزایش داشتهاست و بیشترین میزان خوشبینی به بهبود وضعیت
در ماه بعد(بهمن) از ابتدای شروع طرح بوده است.

 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی ()53/94

نسبت به دی ماه ( )51/0افزایش بیشتری داشتهاست و انتظار
میرود فعالیت اقتصادی صنایع در ماههای پایانی سال افزایش یابد.
شاخص قیمت محصوالت تولید شده ( )50/86هرچند در این ماه
هم افزایشی بوده ولی به کمترین مقدار خود طی  9ماه گذشته
رسیده است .به نظر میرسد کاهش تقاضای مشتریان و کاهش
قیمت ارز در بازار در این موضوع نقش داشته است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
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بر اساس گزارش ماه ژانویه مؤسسه  ،IHSشاخص ترکیبی فعالیتهای PMIدر منطقه یورو به دنبال موج سوم کووید 19و
تعطیلی و محدودیتهای شرکتها ،با سرعت بیشتری در ماه ژانویه کاهش داشت و از  49/8در ماه دسامبر به  47/5در ماه ژانویه
کاهش یافت که احراز شاخص کمتر از  50در سومین ماه پیاپی را نشان میدهد .نرخ رشد تولید کارخانهها به کمترین میزان از
زمان شروع به بازگشت فعالیتها کاهش یافتهاست و بخش خدمات شاهد افت تولید در دومین نرخ سریع کاهش از ماه مه است.
شاخص ترکیبی کل منطقه یورو ( ،)47/5شاخص فعالیت بخش خدمات ( )45/0و شاخص بخش صنعت ( )54/7برای دومین
ماه پیاپی کاهش داشتهاند.
این در حالیست که در آمریکا فعاالن بخش خصوصی به دلیل افزایش میزان تولید و سفارشات جدید شروع قدرتمندی را در آغاز
سال  2021درماه ژانویه ثبت کردند .شاخص ترکیبی کل در ژانویه  58/0ثبت شده و سرعت افزایش رشد به بیشترین مقدار از
مارس  2015رسیدهاست.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور ،شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه  48/83به
دست آمدهاست و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی طی  8ماه گذشته کمترین نرخ کاهش در شاخص کل اقتصاد را ثبت کردهاند.
نتایج نشان میدهد بیشترین تأثیر کم شدن نرخ کاهشی شاخص کل ناشی از بخش ساختمان بودهاست در حالی که در این ماه
فعالیتها در بخش خدمات و کشاورزی با رکود بیشتری روبرو بودهاند.
 شاخص میزان فعالیتهای کسب وکار در دی ماه ( )50/01نسبت به آذر ماه ( )46/75افزایش داشته است و طی 7ماه
گذشته به بیشترین مقدار خود رسیدهاست که این افزایش در شاخص فعالیتها؛ عمدتاً به دلیل افزایش فعالیتها در بخش
ساختمان است.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ( )43/99نسبت به آذر ( )44/11نیز با نرخ بیشتری کاهش یافته و همچنان
تقاضای مشتریان در کل اقتصاد با کاهش روبروست و باال بودن قیمتها ،کمبود نقدینگی و انتظار کاهش بیشتر نرخ ارز در کاهش
تقاضا مؤثر بودهاست.
 شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده ( ،)49/47روند کاهشی بسیار کمتری داشته و طی  16ماه از ابتدای
شروع طرح بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده ،که بیشترین مقدار آن مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بودهاست.
 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی( )48/09نسبت به آذر ماه( )51/30کاهش داشته ،علی رغم افزایش این
شاخص در بخش ساختمان و صنعت ،در بخش خدمات و کشاورزی با کاهش مواجه بوده است .بسیاری از بخشهای خدماتی
همراه با افزایش هزینهها و به منظور جبران آن به ناچار از میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی خود کاستهاند.
 شاخص میزان فروش کاالها یا خدمات در دی ماه ( )47/86هرچند کاهشی است اما نسبت به شاخص ماه قبل ()42/19
افزایش داشتهاست که بیشتر به دلیل بهبود فروش در بخش خدمات و کشاورزی است.
ت اقتصادی در ماه آینده( )60/95حتی نسبت به ماه گذشته( )56/38با شیب
 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالی 
بیشتری افزایش داشتهاست و بیشترین مقدار خود را از ابتدای شروع طرح به ثبت رسانده که خوشبینی فعاالن اقتصادی را به
بهبود فعالیتها در بهمن ماه نشان میدهد.
به طور کلی در دی ماه ،کاهش میزان سفارشات به دالیلی مانند کمبود نقدینگی و انتظارات کاهش قیمتها همراه با کاهش
نرخ ارز مرتبط بودهاست .این در حالیست که انتظارات مثبت فعاالن اقتصادی به تحوالت سیاسی در آمریکا از یک سو و نزدیک
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شدن به پایان سال و اثرات فصلی افزایش تقاضا از سوی دیگر ،باعث شده که شاخص انتظارات تولید و میزان خوشبینی در میان
فعاالن اقتصادی نسبت به رونق فعالیتها در ماه بعد(بهمن)در باالترین سطح خود از ابتدای شروع این طرح قرار گیرد.

جدول :1شامخ کل اقتصاد  -شاخص مدیران خرید ( )PMIدی ماه 1399
شاخص

آبان 99

آذر 99

دی 99

شامخ کل اقتصاد

45/70

47/77

48/83

میزان فعالیتهای کسب و کار

46/68

46/75

50/01

میزان سفارشات جدید مشتریان

43/27

44/11

43/99

52/30

53/20

57/11

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده

39/84

46/13

49/47

میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

46/11

51/30

48/09

قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده

83/09

76/64

72/76

موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق

50/63

49/84

48/85

میزان صادرات کاال یا خدمات

42/23

46/14

43/46

قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائهشده

64/71

56/73

56/34

مصرف حاملهای انرژی

57/07

60/44

57/65

میزان فروش کاالها یا خدمات

41/22

42/19

47/86

انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده

50/13

56/38

60/95

سرعت انجام وتحویل سفارش

نمودار  :1مقایسه شامخ کل اقتصاد

1399

1398
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شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس دادههای به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت ،شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه 49/79 ،است ،همچنان فعاالن اقتصادی
در بخش صنعت برای سومین ماه پیاپی رکود را گزارش کردهاند اگرچه میزان آن در این ماه بسیار کم شدهاست و اما انتظارات مثبت قابل توجه
اکثر صنایع در بهمن ماه شرایط بهتری رادر بهبود فعالیت صنایع نشان میدهد .انتظارات در بهبود فعالیتها برای صنایعی نظیر چوب کاغذ و
مبلمان ،کانی غیرفلزی و پوشاک و چرم به ترتیب بیشترین مقدار را نشان می دهد .در دیماه همه زیرشاخصهای اصلی به غیر از سرعت انجام
و تحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نسبت به ماه قبل کاهش داشتند.
 شاخص مقدار تولید محصوالت در بخش صنعت ( )48/65نسبت به ماه قبل ( )50/75کمتر گزارش شدهاست که به نظر میرسد همراه
با کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی ،تولید برخی صنایع نیز کمتر شدهاست.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دی ماه ( )44/80همچنان مانند آذر ماه ( )43/51کاهشی است و شدت کاهش آن فقط
اندکی کمتر شدهاست .نوسانات نرخ ارز و انتظار کاهش قیمتها از سوی مشتریان از یک سو و کمبود شدید نقدینگی از سوی دیگر باعث کاهش
تقاضای مشتریان در دی ماه شدهاست اگرچه سری زمانی این شاخص هم به طور معمول کاهش نسبی آن در دی ماه را نشان میدهد.
 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی ( )53/94نسبت به دی ماه ( )51/0شدت افزایش بیشتری داشتهاست و انتظار میرود
فعالیت اقتصادی صنایع در ماههای پایانی سال بیشتر شود.
 شاخص قیمت خرید مواد اولیه( )73/72برای چهارمین ماه پیاپی شیب افزایشی کمتری نسبت به ماه قبل( )79/96داشتهاست ،هرچند
همچنان روند افزایشی قیمت مواد اولیه وجود دارد اما شدت آن کمتر شده است .کاهش نرخ ارز باعث شده تا شدت افزایش قیمت مواد اولیه
نسبت به ماههای اخیر تاحدی کاهش یابد.
 شاخص قیمت محصوالت تولیدشده در دی ماه ( )50/86با افزایش بسیار اندک خود طی  9ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده
است .به نظر میرسد با کاهش تقاضای مشتریان ،اکثر تولیدکنندگان به منظور رقابت در بازار ،تقریباً قیمتها را ثابت نگهداشتهاند ،هرچند قیمت
مواد اولیه کاهش چندانی نداشتهاست.
 شاخص انتظارات تولید در ماه آینده ( )64/74نرخ رشد بیشتری نسبت به ماه قبل داشتهاست و طی  9ماه گذشته بیشترین مقدار خود
را به ثبت رساندهاست .از یک سو با نزدیک شدن به پایان سال و از سوی دیگر نتایج انتخابات آمریکا ،انتظارات خوشبینانه و امیدواری فعاالن
اقتصادی بخش صنعت به رفع تحریمها و بهبود فعالیتها در ماههای آتی بیشتر نموده است.
 شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع کانی غیرفلزی(( )41/92به دلیل کمبود تقاضا و افزایش هزینهها به ویژه حمل ونقل)،
صنایع غذایی(()42/50به علت کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای حمل و نقل) و صنایع فراوردههای نفت و گاز( )42/93کمترین مقدار را نسبت
به سایر صنایع داشتهاند و سایر صنایع ( ،)58/93وسایل نقلیه و قطعات وایسته( ،)56/67صنایع الستیک و پالستیک ( ،)56/39پوشاک و چرم
( )56/35بهترین وضعیت را نسبت به ماه قبل داشتهاند .همچنین صنایع چوب و کاغذ و مبلمان(به دلیل نزدیک شدن به پایان سال) باالترین
انتظارات تولید ماه آینده ( )81/25را ثبت کردهاند.
نمودار  :2مقایسه روند شامخ بخش صنعت

1399

1398

1397
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به طور کلی در بخش صنعت مالحظه میشود که یکی از معضالتی که اکثر بنگاهها طی ماههای اخیر با آن روبرو بودهاند کمبود شدید نقدینگی
میباشد همچنین کاهش تقاضا و سفارشات جدید مشتریان هم برای سومین ماه پیاپی در اکثر صنایع وجود داشتهاست و صنایع ،میزان فروش
بسیار پایینی داشتهاند.
تأمین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمیها همچنان یکی از مشکالت مهم برخی تولیدکنندگان در کشوراست که با توجه به انحصاری بودن
این صنایع ،نظارت بیشتر برآن و هماهنگی بیشتر با بورس کاال ضرورت دارد.

جدول :2شامخ صنعت -شاخص مدیران خرید ( )PMIدی ماه 1399
شاخص

آبان 99

آذر 99

دی 99

شامخ کل صنعت

47/63

49/30

49/79

مقدار تولید محصوالت

47/94

50/75

48/65

میزان سفارشات جدید مشتریان

44/02

43/51

44/80

سرعت انجام وتحویل سفارش

55/32

56/43

58/49

موجودی مواد اولیه خریداریشده

42/49

48/92

46/29

میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

49/43

51/00

53/94

قیمت خرید مواد اولیه

79/90

79/96

73/72

موجودی محصول نهایی در انبار

55/60

57/17

52/92

میزان صادرات کاال

45/50

48/29

45/14

قیمت محصوالت تولیدشده

62/12

56/62

50/86

مصرف حاملهای انرژی

56/59

58/39

54/11

میزان فروش محصوالت

43/03

44/24

43/78

انتظارات تولید در ماه آینده

51/59

58/22

64/74

نمودار  :3مقایسه شاخصهای بخش صنعت در سه ماه منتهی به دی 99
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جدول  : 3وضعیت شاخصهای صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید دی 1399

شاخص

صنایع الستیک و پالستیک

صنایع فراوردههای نفت و گاز

صنایع نساجی

ماشینسازی و لوازم خانگی

صنایع کانی غیر فلزی

صنایع فلزی

صنایع غذایی

صنایع شیمیایی

چوب ،کاغذ و مبلمان

وسایل نقلیه و قطعات وابسته

پوشاک و چرم

سایر صنایع

شامخ گروه

56/35 56/67 51/25 49/80 42/50 52/95 41/92 53/84 51/67 42/93 56/39

58/93

مقدار تولید محصوالت

57/69 63/33 53/13 46/08 45/16 49/11 34/62 57/14 55/56 39/13 44/44

57/14

میزان سفارشات جدید

57/69 53/33 50/00 44/12 35/48 50/89 26/92 42/86 44/44 34/78 72/22

64/29

سرعت انجام و تحویل سفارش

53/85 66/67 59/38 61/76 53/23 59/82 50/00 62/50 66/67 58/70 50/00

64/29

موجودی مواد اولیه

42/31 41/67 46/88 50/00 29/03 44/64 69/23 62/50 44/44 39/13 38/89

42/86

میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی 61/54 53/33 46/88 53/92 48/39 59/82 53/85 55/36 50/00 50/00 61/11

57/14

قیمت خرید مواد اولیه

69/23 68/33 84/38 77/45 80/65 59/82 73/08 64/29 94/44 73/91 88/89

78/57

موجودی محصول( انبار)

65/38 55/00 53/13 56/86 45/16 59/82 46/15 58/93 50/00 47/83 38/89

42/86

میزان صادرات کاال

42/31 50/00 53/13 53/92 43/55 42/86 34/62 41/07 50/00 36/96 44/44

42/86

قیمت محصوالت تولیدشده

42/31 56/67 59/38 57/84 50/00 46/43 46/15 37/50 61/11 58/70 50/00

57/14

مصرف حاملهای انرژی

61/54 63/33 46/88 61/76 51/61 49/11 42/31 57/14 61/11 39/13 66/67

85/71

میزان فروش محصوالت

46/15 61/67 50/00 45/10 40/32 47/32 26/92 44/64 38/89 30/43 44/44

50/00

انتظارات تولید درماه آینده

73/08 68/33 81/25 62/75 46/77 69/64 73/08 67/86 61/11 50/00 61/11

71/43

برخی مشکالت اصلی در دی ماه از دید فعاالن اقتصادی:

-بعضی از صنایع در تهیه مواد اولیه خود از طریق پتروشیمیها به علت عرضه آن در قیمت باال و مقادیر کم در بورس کاال با مشکالت بسیاری روبرو هستند .به

عنوان مثال در صنعت الستیک و پالستیک ،به دلیل باال بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه که توسط پتروشیمی در بورس کاال عرضه میشوند ،واردات مواد اولیه
از خارج برای تولیدکننده مقرون به صرفهتر است .در بخش صنایع نساجی نیز عدم تحویل مواد اولیه (پلی استر) از پتروشیمیها وجود دارد(.الستیک و پالستیک،
صنایع نساجی ،صنایع ماشینسازی و لوازم خانگی)
شرکتها با مشکل کمبود شدید نقدینگی و باال بودن قیمت مواد اولیه روبرو هستند .به عنوان مثال خودروسازان نسبت به پرداخت کاالی خریداری شدهمتعهد نیستند و این امر باعث کاهش نقدینگی قطعهسازان شدهاست .همچنین در بخش مواد غذایی نیز کمبود نقدینگی باعث شده تا علیرغم وجود تقاضا نتوانند
فروش به صورت نقدی داشتهباشد(.وسایل نقلیه و قطعات وابسته ،صنایع غذایی ،صنایع چوب و کاغذ و مبلمان ،صنایع فلزی ،الستیک و پالستیک)
همراه با پایین آمدن قیمت دالر برخی از عرضهکنندگان ،مواد اولیه را نمیفروشند تا در قیمتهای باالتر عرضه کنند و از سوی دیگر قیمت فلزات اساسی باافزایش زیادی روبرو بوده است (صنایع فلزی)
مشکل در فرآیند ثبت سفارش بخاطر عدم برقراری لینک دو سامانه جامع تجارت و  EPLگمرک که باعث افزایش هزینههای انبارداری شدهاست( .صنایع نساجی)فرسودگی ماشینآالت و تجهیزات و عدم امکان جایگزینی آن باعث اختالل در عملکرد بخش معدن شدهاست( .استخراج معدن)-هزینههای حمل و نقل مواد اولیه و کاالها افزایش یافته که باعث باالرفتن قیمت تمام شده کاالها میشود(.صنایع کانی غیرفلزی ،صنایع غذایی)
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معرفی طرح شامخ (شاخص مدیران خرید)

از میان شاخصهای متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمانهای بینالمللی انتشار مییابند ،شاخص
 ،)PMI) Purchasing Manager’s Indexکه در فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است ،یکی از مهمترین شاخصهای
اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعهیافته قرار دارد .درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود  29000بنگاه بخش
خصوصی در بیش از  40کشور دنیا محاسبه و منتشر میشود .این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامهای به دست میآید ،بینش آنی
و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کالن بهویژه وضعیت رونق و رکود در بخشهای صنعت و خدمات ارائه میدهد .ویژگیهای این شاخص
عبارتند از:
دادههای شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار دادههای رسمی منتشر میشود.
 شامخ ،امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه از طریق تولید دادههای استاندارد شده را فراهم میسازد.
 دادهها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسبوکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمعآوری میشوند.
 بهصورت مستمر و دقیق توسط بازارهای مالی ،بانکهای مرکزی  ،مراکز تصمیمگیری اقتصادی و رسانهها در جهان پیگیری میشود.
ش مطرحشده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش( بهتر شده ،بدتر
در طرح شامخ ،از پاسخدهندگان خواسته میشود به 12پرس 
شده ویا تغییری نکرده است) ،پاسخ دهند .در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل :عدد  ،1گزینه بدون تغییر :عدد 0/5و گزینه کمتر
ازماه قبل :عدد صفر برای آن پرسش ثبت میشود .مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینهها در عدد همان گزینه،
مبین عدد شامخ در آن پرسش است .درنهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین  0تا  100است .عدد  0و  100به ترتیب به معنای
آن است که  100درصد پاسخگویان گزینه" بدتر شده است" و"بهتر شده است" را انتخاب نمودهاند ،عدد  50نشاندهنده عدم تغییر
وضعیت نسبت به ماه قبل ،باالی  50نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر  50به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
بر این اساس ،چنانچه عدد محاسبهشده زیر  50باشد ،اما از عدد محاسبهشده ماه قبل بیشتر باشد ،نشان میدهد که سرعت بدتر شدن
وضعیت ،کاهش یافته است .در مقابل ،چنانچه عدد محاسبهشده باالی  50باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد ،نشان میدهد که سرعت
بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل ،کاهش یافته است.
برای طراحی پرسشنامه و وزندهی به  5پرسش اصلی در محاسبه عدد شامخ در اتاق ایران ،از رویکردهای بینالمللی با کمی تعدیل
به صورت زیر استفاده شده است:
1 .1مقدار تولید محصوالت (پرسش اصلی با ضریب ) %25
2 .2میزان سفارشات جدید (پرسش اصلی با ضریب )%30
3 .3سرعت انجام و تحویل سفارش (پرسش اصلی با ضریب )%15
4 .4موجودی مواد اولیه (پرسش اصلی با ضریب )%10
5 .5میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (پرسش اصلی با ضریب )%20
6 .6قیمت خرید مواد اولیه
7 .7موجودی محصول نهایی در انبار
8 .8میزان صادرات کاال
9 .9قیمت محصوالت تولیدشده
1010مصرف حاملهای انرژی
1111میزان فروش محصوالت
1212انتظارات تولید در ماه آینده
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شامخ در برخی از کشورها در دسامبر  2020و ژانویه 2021
شامخ کل

لبنان

Dec.2020

هنگ کنگ
Dec.2020

Dec.2020

غنا

Dec.2020

43.2

43.5

50.3

50.2

ژاپن

چین

امارات

آفریقای جنوبی

عربستان

Jan.2021

Dec.2020

Dec.2020

Dec.2020

46.7

55.8

51.2

57.0

شامخ صنعت

آلمان

ترکیه

روسیه

مالزی

Jan.2021

Dec.2020

Dec.2020

Dec.2020

57.0

50.8

49.7

49.1

چین

برزیل

ژاپن

هند

Dec.2020

Dec.2020

Dec.2020

Dec.2020

56.4

53.0

61.5

49.7

www.chambertrust.ir

