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چکیده:

 ü عدد شامخ (55/36) براى اولین بار، مقدار بیشتر از 50 را نشان مى دهد و این به معنى وضعیت مثبت و رو به رشد بخش صنعت در اسفند

ماه نسبت به ماه قبل است. در این ماه نیز عدد شامخ رشد قابل توجه 7/73 واحدى را نسبت به ماه قبل تجربه کرده است. 

 ü صنایعى که بیشترین تأثیر را در روند صعودى و مثبت شدن شامخ در اسفند ماه داشته اند به ترتیب عبارتند از: تولید وسایل نقلیه و قطعات

وابسته، تولید ماشین آالت، تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک، تولید محصوالت شیمیایى، تولید چوب، کاغذ و مبلمان، 

 ü مقدار تولید و میزان سفارشات جدید  مهمترین عوامل تأثیرگذار در عدد شامخ اسفند ماه بوده اند به گونه اى که شاخص میزان

سفارشات جدید  در این ماه به عدد 66/81  و شاخص مقدار تولید نیز به عدد 57/23  رسیده است.

 ü.شاخص صادرات  نیز در اسفندماه مانند ماه پیش، روند صعودى را طى کرده است

 ü شاخص انتظارات تولید براى ماه آینده کاهش 21/41 واحدى را نسبت به همین شاخص  در ماه قبل تجربه کرده است. این شاخص

در این ماه به عدد پایین تر از 50 (32/40) رسیده است که نشان دهنده  انتظار کاهش تولید صنعتى در ماه آینده (فروردین1398) است. 

دوره ششم 
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باسمه تعالى
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معاونت اقتصادىمرکز آمار و اطالعات اقتصادى

نمودار سرى زمانى شاخص کل



مقدار تولید محصوالت (اصلى). 1

میزان سفارشات جدید مشتریان (اصلى). 2

مدت زمان تحویل سفارش (اصلى). 3

موجودى مواد خام خریدارى شده (اصلى). 4

استخدام وبکارگیرى نیروى انسانى (اصلى). 5

قیمت خرید مواد اولیه. 6

موجودى محصول نهایى (انبار). 7

میزان صادرات کاال. 8

قیمت محصوالت تولیدشده . 9

مصرف حامل هاى انرژى. 10

میزان فروش محصوالت. 11

انتظارات تولید در ماه آینده. 12

کشورها  توسط  که  اقتصادى  گوناگون  و  متنوع  شاخص هاى  میان  از 

PMI شاخص  مى یابد،  انتشار  و  محاسبه  بین المللى  سازمان هاى  و 

شاخص هاى  مهمترین  از  یکى   (Purchasing Manager’s Index)

تولید  و  بوده  یافته  توسعه  اکثر کشورهاى  پذیرش  مورد  که  است  اقتصادى 

مستمر آن، موجب تقویت نظام تصمیم گیرى کشورها شده است. مهمترین 

نکته این شاخص، زمان انتشار آن است که بصورت ماهانه و در اولین روزهاى 

کارى هر ماه منتشر مى شود. این شاخص یک بینش و دیدگاه سریع و آنى 

در مورد شرایط کلى اقتصاد، به خصوص در بخش هاى صنعت و خدمات ارائه 

مى دهد. در حال حاضر تولیدکنندگان عمده PMI، موسسه مدیریت عرضه 

(ISM) (از سال 1948 میالدى، تهیه این شاخص را براى کشور ایاالت  متحده 

آغاز کرده است) و مؤسسه بین المللى IHS MَARKIT (بر مبناى کار ISM، این 

شاخص را براى بیش از 30 کشور دنیا و بیش از 22000 بنگاه بخش خصوصى 

محاسبه و منتشر مى کند)، هستند.

"براى وزن دهى به 5 سوال اصلى پرسشنامه در محاسبه عدد شامخ در اتاق ایران، 

از رویکرد موسسه بین المللى IHS MَARKIT به صورت زیر استفاده شده است:

سفارش: %15،  تحویل  زمان  مدت  سفارشات جدید: %30،  تولید: %25،  مقدار 

موجودى مواد خام: 10% ، میزان استخدام: %20 "

پرسش هاى شامخ  (PMI) بخش صنعت: 

اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 

ایران، پس از انجام بررسى هاى مقدماتى 

به منظور پیاده سازى شاخص PMI  در 

مهرماه  در  بار  نخستین  براى  ایران، 

1397  به اجراى طرح شامخ پرداخته و 

ارائه  براى بخش  صنعت  را  این شاخص 

کرده است. در اجراى این طرح، تکمیل 

پرسشنامه در انتهاى هر ماه توسط حدود 

400 کارگاه صنعتى فعال و بزرگ کشور 

و  تولید  اشتغال،  در  عمده اى  سهم  که 

ایجاد ارزش افزوده اقتصادى در صنعت 

این  در  مى گیرد.  انجام  دارند،  کشور 

طرح، با استفاده از طبقه بندى بین المللى 

 ،(ISIC.Rev4) کلیه فعالیت هاى اقتصادى

 12 در  صنعتى  مختلف  شرکت هاى 

گروه صنعتى شامل: 1- صنایع غذایى، 

پوشاك  3-صنعت  نساجى،  2-صنعت 

شیمیایى، 5-صنایع  4-صنایع  چرم،  و 

فلزى، 6-صنایع الستیک و پالستیک، 

7-صنایع ماشین سازى و لوازم خانگى، 

پاالیشگاهی،  و  گاز  و  نفت  8-صنعت 

10-تولید  غیرفلزى،  کانى  صنایع   -9

 -11 وابسته،  قطعات  و  نقلیه  وسایل 

صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و12- سایر 

صنایع، طبقه بندى و آمارگیرى اینترنتى 

از آنان در قالب پرسشنامه الکترونیکى 

شامل 12 پرسش انجام مى گیرد. پاسخ 

سواالت پرسشنامه این طرح شامل سه 

گزینه "بیشتر از ماه قبل"، "بدون تغییر" 

و "کمتر از ماه قبل" است. 



اسفند 97بهمن 97دى 97                       شاخص

39/3547/6355/36شامخ  کل صنعت

39/6647/4257/23مقدار تولید محصوالت

33/8254/3066/81میزان سفارشات جدید

52/4645/9350/50مدت زمان انجام وتحویل سفارش

38/8031/7739/96موجودى مواد اولیه

39/1847/0747/17میزان بکارگیرى نیروى انسانى

66/9276/7981/67قیمت خرید مواد اولیه

56/4845/8639/10موجودى محصول نهایى در انبار

38/0945/1749/33میزان صادرات کاال

47/4758/1362/83قیمت محصوالت تولیدشده

47/8351/8655/74مصرف حامل هاى انرژى

32/2149/5363/65میزان فروش محصوالت

55/2453/8132/40انتظارات تولید در ماه آینده

 (PMI) جدول1:  شامخ صنعت - شاخص مدیران خرید

اسفند ماه 1397

مقایسه شاخص هاى دى، بهمن و اسفند97





 بخش الف: تحلیل اطالعات براساس شاخص ها

- شامخ کل صنعت: 

عدد کل شامخ صنعت در اسفند ماه براى اولین بار در شش ماه گذشته بیشتر از 50 یعنى رقم 55/36 را ثبت کرده است. این عدد به مفهوم وضعیت رونق نسبى و رو به 

رشد صنعت در این ماه در مقایسه با ماه قبل است. صنایع 1- تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، 2-تولید ماشین آالت، 3- تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک، 4- تولید 

محصوالت شیمیایى، 5- تولید چوب، کاغذ و مبلمان، 6- تولیدمحصوالت نساجى، 7- تولید محصوالت فلزى، 8- تولید مواد غذایى و 9- تولید محصوالت پاالیشگاهى به 

ترتیب بیشترین اثر را در بهبود شامخ در این ماه و سیر صعودى آن به عدد باالتر از 50  داشته اند. 

-شاخص تولید: 

عدد شامخ تولید روندى مشابه با عدد کلى شامخ طى این پنج دوره داشته است. پس از سه دوره روند نزولى، این شاخص، در دى، بهمن و اسفند روند افزایشى را ثبت 

کرده است و براى دومین بار این شاخص در چند گروه صنعتى رقم بیشتر از 50 را کسب نموده که نشان دهنده وضعیت مطلوب  تولید در این گروه هاى صنعتى در اسفند 

ماه مى باشد. صنایع 1- تولید چوب، کاغذ و مبلمان، 2-  تولید و سایل نقلیه و قطعات وابسته، 3- تولید ماشین آالت، 4- تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک، 5- تولید 

محصوالت شیمیایى، 6- تولید مواد غذایى، 7- تولید محصوالت فلزى و 8- تولیدمحصوالت نساجى داراى عدد شامخ تولید باالتر از 50 مى باشند. در اسفند ماه، صنایع تولید 

کانى غیر فلزى کمترین میزان شامخ تولید را (39/3) در بین صنایع مختلف به ثبت رسانده است. 

-شاخص سفارشات جدید:  

شاخص سفارشات جدید در این ماه نیز روند صعودى خود را طى کرده و براى دومین بار عدد شامخ بزرگتر از 50 را (66/81) به ثبت رسانده است. الزم به ذکر است با توجه 

به افزایش کلى تقاضا در ماه هاى انتهایى سال، روند افزایشى این شاخص در این ماه کامًال منطقى به نظر مى رسد. نکته قابل توجه در این ماه این است که تمام صنایع منتخب 

در این ماه عدد شاخص سفارشات جدید بیشتر یا مساوى 50 را به ثبت رسانده اند که در بین آن ها صنعت تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته  بیشترین مقدار یعنى عدد 

79/17  و صنعت تولید پوشاك و چرم کمترین عدد یعنى عدد 50 را به ثبت رسانده اند. 

-شاخص مدت زمان تحویل سفارش:  

عدد شامخ مدت زمان تحویل سفارش در این ماه پس از  یک دوره نزولى، دوباره روند افزایشى را ثبت کرده و مانند دى ماه، به باالى 50 یعنى 50/52 رسیده است. اما 

همچنان بیشترین عدد شامخ این شاخص متعلق به دى ماه با عدد 52/46 بوده است. در بین صنایع منتخب، صنعت تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته بیشترین مقدار 

عدد شامخ (56/3) را براى این شاخص به ثبت رسانده که به معنى دیرتر رسیدن تولیدات این گروه به دست مشتریان در این ماه  على رغم افزایش قابل توجه تولید در این 

صنعت است. 

-شاخص موجودى مواد اولیه:  

پس از 2 ماه روند کاهشى عدد شامخ موجودى مواد اولیه در ماه هاى دى و بهمن، در اسفند ماه شامخ موجودى مواد اولیه روند افزایشى را ثبت کرده است. اما همچنان این 

عدد زیر 50 یعنى 39/96 مى باشد. الزم به ذکر است در اسفند ماه، بیشترین عدد شامخ براى موجودى مواد اولیه نسبت به دوره هاى پیشین به ثبت رسیده است. صنایع 

1- تولید و سایل نقلیه و قطعات وابسته، 2- تولید چوب، کاغذ و مبلمان و 3- تولید کانى غیر فلزى بیشترین و صنعت تولید مواد غذایى کمترین میزان موجودى مواد اولیه 

در این ماه را به ثبت رسانده اند. 

-شاخص میزان استخدام:  

با توجه به اینکه عدد شامخ میزان استخدام در شش دوره گذشته همچنان کمتر از 50 بوده است، اما این شاخص در اسفند ماه بیشترین مقدار نسبت به ماه هاى گذشته 

یعنى عدد 47/17 را ثبت کرده است. در بین صنایع منتخب، صنایع نساجى بیشترین عدد شاخص استخدام یعنى 54/55 را به ثبت رسانده و صنایع تولید و سایل نقلیه و 

قطعات وابسته کمترین مقدار شاخص استخدام را ثبت کرده است. 

تحلیل کلى  اطالعات شامخ اسفند 1397 

بر اساس شاخص ها و گروه هاى صنعتى



-شاخص قیمت خرید مواد اولیه:  

روند صعودى عدد شامخ قیمت خرید مواد اولیه که از آذر ماه شروع شده بود، در این ماه نیز همچنان روند صعودى خود را حفظ کرد اما این عدد از عدد شامخ مهر ماه 

(87/57) کمتر و عدد 81/67 ثبت شده است. تمامى صنایع منتخب مانند ماه گذشته، عدد شامخ قیمت خرید مواد اولیه را عدد باالتر از 50 ثبت کرده اند که به معنى 

افزایش قیمت مواد اولیه نسبت به بهمن ماه است: صنعت تولید محصوالت پاالیشگاهى بیشترین و تولید محصوالت فلزى کمترین میزان افزایش قیمت مواد اولیه را در این 

ماه تجربه کرده اند.

-شاخص موجودى انبار:  

عدد شامخ موجودى انبار کمترین میزان خود را در اسفند ماه به میزان 39/10 نسبت به پنج دوره گذشته به ثبت رسانده است. تغییرات در موجودى انبار با تأخیر با تغییرات 

تولید رابطه عکس دارند. در این شش دوره نیز این رابطه برقرار است. صنعت تولید کانى غیر فلزى بیشترین عدد شامخ براى این شاخص یعنى 60/71 را به ثبت رسانده 

است. قابل ذکر است که این صنعت در این ماه کمترین میزان تولید را نیز به ثبت رسانده است. 

-شاخص میزان صادرات کاال:  

پس از روند نزولى عدد شامخ صادرات کاال در دى ماه ، نه تنها این عدد در اسفند روند صعودى خود را مشابه ماه گذشته تکرار کرد، بلکه بیشترین مقدار عدد شامخ را نیز 

در این ماه یعنى 49/33  نسبت به پنج دوره گذشته ثبت کرد. صنایع 1- تولید ماشین آالت، 2- تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک، 3- تولید محصوالت پاالیشگاهى، 

4- تولیدمحصوالت نساجى، 5- تولید کانى غیر فلزى، 6- تولید محصوالت فلزى و 7- تولید پوشاك و چرم بیشترین مقدار میزان صادرات کاال در این ماه (عدد شامخ بزرگتر 

از 50) و صنایع 1- تولید مواد غذایى و 2- تولید  وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز کمترین مقدار صادرات را در این ماه به ثبت رساند ه اند.

-شاخص قیمت محصوالت تولید شده:  

این شاخص مانند ماه گذشته، روند صعودى خود را طى کرده و عدد باالتر از 50 یعنى 62/83 را ثبت کرده است. الزم به ذکر است عدد شامخ این شاخص در مهر ماه به 

بیشترین (67/32) حد خود رسیده بود.در بین صنایع منتخب، تولیدمحصوالت نساجى بیشترین و صنایع 1-تولید چوب، کاغذ و مبلمان و2- تولید  وسایل نقلیه و قطعات 

وابسته کمترین میزان عدد شامخ را براى این شاخص ثبت کرده اند. 

-شاخص مصرف حامل هاى انرژى:  

با افزایش میزان تولید در این ماه، عدد شامخ مصرف حامل هاى انرژى نیز به بیشترین مقدار خود در شش دوره گذشته یعنى 55/74 رسیده است. صنایع تولید چوب، کاغذ 

و مبلمان و تولید مواد غذایى بیشترین و صنعت تولید پوشاك و چرم کمترین میزان مصرف حامل هاى انرژى در این ماه را به ثبت رسانده اند. 

-شاخص میزان فروش محصوالت:  

عدد شامخ این شاخص براى اولین بار در این شش دوره بیشتر از 50 یعنى 63/65 را به ثبت رسانده است. این عدد با توجه به قرار گرفتن در ماه  انتهاى سال و  افزایش تقاضا  

براى گروه زیادى از کاالها  منطقى به نظر مى رسد. در ضمن رشد 14/12 واحدى این شاخص نسبت به ماه گذشته بدین معنى است که برخى صنایع مانند 1- تولید چوب، 

کاغذ و مبلمان، 2- تولید  وسایل نقلیه و قطعات وابسته، 3- تولیدمحصوالت نساجى، 4- تولید محصوالت فلزى، 5- تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک، شاهد افزایش 

بیشترى در میزان فروش محصوالت خود در این ماه بوده اند. 

-شاخص انتظارات تولید:  

شاخص انتظارات تولید در این ماه نه تنها روند نزولى خود نسبت به ماه گذشته را حفظ کرد، بلکه با عدد 32/40 به کمترین میزان خود در شش دوره گذشته نیز رسید. این 

به معنى انتظارات منفى فعاالن بخش صنعت براى ماه آینده (فروردین1398) با توجه به تعطیلى هاى قابل توجه در روزهاى ابتدایى سال جدید مى باشد. با این وجود و در 

بین صنایع منتخب، فقط صنعت تولید کانى غیر فلزى عدد 50 را ثبت کرده و بقیه صنایع عدد زیر 50 را ثبت کرده اند. 



بخش ب: تحلیل اطالعات بر اساس گروه هاى صنایع:

-صنایع غذایى:  

کاهش موجودى مواد اولیه به کمترین میزان خود در سه ماه گذشته و در مقابل افزایش بى رویه قیمت مواد اولیه، بزرگترین مشکل این گروه صنعتى در این ماه بوده است. 

افزایش میزان فروش محصوالت ازیک سو و کاهش میزان صادرات محصوالت غذایى از سوى دیگر، نشان دهنده تمرکز این گروه صنعتى به تأمین نیازهاى داخلى کشور البته 

با قیمت هاى بیشتر از ماه قبل بوده است. با نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال، موجودى محصول نهایى در انبار نیز در این گروه عدد کمتر از ماه گذشته را نشان مى دهد. 

فعاالن اقتصادى در این گروه به شدت(25) نسبت به بهبود اوضاع در  ماه آینده(فروردین 1398) بدبین هستند.

-صنایع نساجى:  

با کاهش نسبى در مشکالت تأمین مواد اولیه و افزایش سفارش هاى جدید مشتریان در این ماه، شاهد بکارگیرى بیشتر نیروى انسانى و به دنبال آن بهبود وضعیت تولید در 

این گروه صنعتى نسبت به ماه قبل بوده ایم. در اسفندماه، قیمت مواد اولیه در این گروه شاهد افزایش قابل توجهى بوده لذا بیشترین میزان افزایش قیمت محصوالت نیز در 

بین تمامى گروه هاى صنعتى با شاخص 77/3 در این گروه رقم خورده است. به دلیل افزایش تقاضا در بازار براى محصوالت این گروه در روزهاى پایانى سال، افزایش قابل 

توجهى در میزان فروش محصوالت این گروه پدید آمده است که باعث شده تا موجودى انبار محصوالت نهایى در صنایع نساجى  به کمترین میزان ممکن(18/2) در بین 

تمامى گروه هاى صنعتى برسد. فعاالن اقتصادى در این گروه نیز با  رقم شاخص 22/7 و کاهش 30 واحدى شاخص انتظارات تولید براى ماه آینده درمقایسه با رقم اسفندماه، 

انتظار اوضاع بدترى را در  ماه آینده(فروردین 1398) براى خود ترسیم نموده اند.

-صنایع پوشاك و چرم:  

با کاهش رقم شاخص تولید محصوالت این گروه که طى ماه هاى گذشته به بیشترین مقدار در بین تمامى گروه هاى صنعتى رسیده بود و تأمین موفقیت آمیز( افزایش فروش 

محصوالت و کاهش در مدت زمان تحویل سفارش به مشتریان) تقاضاى بازار در روزهاى پایانى سال، شاهد افت نسبى در رقم شامخ در این ماه و رسیدن آن به کمترین 

رقم (43/9) در  بین صنایع مختلف بودیم. با شروع سال جدید و با تغییر فصل، موجودى انبار کاهش قابل توجهى نسبت به ماه گذشته داشته و این گروه رکورددار کمترین 

میزان سفارش جدید مشتریان با رقم 50 در  اسفندماه بود. فعاالن اقتصادى در این گروه نیز شاخص انتظارات تولید براى ماه آینده را با کاهش 37 واحدى نسبت به ماه 

قبل، 22/2 ثبت نمودند که وضعیت تولید در فروردین 1398را به مراتب بدتر از اسفند97 پیش بینى مى نماید.

 -صنایع شیمیایى:  

طى ماه اسفند در این گروه با افزایش نسبى در بکارگیرى نیروى انسانى، میزان تولید و میزان سفارشات جدید توسط مشتریان  و به تبع آن  افزایش فروش مواجه بوده ایم 

که این عوامل، رقم شامخ باالى50 یعنى57/7 را براى این گروه رقم زده است. با این حال، على رغم افزایش میزان سفارشات جدید توسط مشتریان در ماه اسفند، به دلیل 

افزایش قابل توجه در قیمت مواد اولیه و افزایش مدت زمان انجام و تحویل سفارش به مشتریان درماه اخیر از یکسو و فرارسیدن تعطیالت سال جدید از سوى دیگر، شاخص 

انتظارات تولید در ماه آینده براى این گروه با رقم 31/3 ، کاهش 33/52 واحدى را نسبت به رقم ماه قبل نشان مى دهد که بیانگر پیش بینى کاهش شدید تولید توسط فعاالن 

اقتصادى در این گروه براى فروردین ماه  1398 است.

-صنایع فلزى:  

صنایع فلزى نیز در  اسفندماه به مدد افزایش میزان سفارشات جدید مشتریان وکاهش زمان انجام تعهدات ، با افزایش تولید مواجه بود و این عوامل باعث شد تا عدد شامخ 

این گروه (54/3) نیز همانند بهمن ماه، همچنان باالى 50 بماند. این گروه صنعتى در این ماه، کمترین افزایش در قیمت خرید مواد اولیه(76/1) را نسبت به سایر گروه هاى 

صنعتى گزارش داده است. در اسفند ماه بهبود جزئى در میزان فروش و صادرات این گروه رخ داده، ولیکن شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم( 28/3) بیانگر پیش بینى 

کاهش شدید تولید توسط فعاالن اقتصادى در این گروه براى فروردین ماه  1398 است.

-صنایع الستیک و پالستیک:

صنایع الستیک و پالستیک نیز در اسفندماه به دلیل افزایش میزان سفارشات جدید مشتریان ، افزایش نیروى انسانى و افزایش تولید وکاهش مدت زمان انجام و تحویل 

سفارش(کاهش 10 واحدى)، شاهد افزایش  فروش و صادرات محصوالت نسبت به ماه قبل و در نهایت در وضعیت رونق نسبى با عدد شامخ 58  بود. با این حال، پس از 

دو دوره متوالى که شاهد بیشترین میزان صادرات کاال در این گروه صنعتى بودیم، در اسفند ماه صنایع الستیک و پالستیک جایگاه خود را با فاصله اندك به گروه صنعتى 

تولید ماشین آالت و لوازم خانگى داده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده براى این گروه با رقم 42/9 نشان دهنده پیش بینى فعاالن اقتصادى این گروه براى کاهش 



جزئى در  میزان تولید براى فروردین 1398 است.

-صنایع ماشین سازى و لوازم خانگى:

افزایش قابل توجه در میزان سفارشات جدید به همراه کاهش مدت زمان انجام و تحویل سفارش در این ماه باعث شد تا سیر صعودى تولید و فروش محصوالت در اسفند ماه 

نیز ادامه یابد. همچنین این گروه صنعتى بیشترین میزان شاخص صادرات کاال را در بین تمامى گروه هاى صنعتى در این ماه را به نام خود به ثبت رسانده است. همچنین 

میزان انتظارات تولید نیز براى این گروه کاهش 10 واحدى را نشان مى دهد. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده براى این گروه نیز  با رقم 45/5 نشان دهنده پیش بینى 

فعاالن اقتصادى این گروه براى کاهش جزئى در  میزان تولید براى فروردین 1398 است.

-صنایع نفت و گاز و پاالیشگاهى:

به دلیل افزایش سفارشات جدید مشتریان در این ماه براى نخستین بار در شش ماه گذشته، شامخ کل این گروه، رقم باالى 50 یعنى 51/1 را به ثبت رساند. مشکل اصلى 

در این گروه افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه در این گروه صنعتى بود که در اسفند ماه به عدد بى سابقه 92/1  رسیده است. به نظر مى رسد با برطرف شدن نسبى 

مشکالت مربوط به فروش و صادرات محصوالت در این گروه، با رشد قابل توجه به میزان 18 واحد درشاخص فروش محصوالت این گروه(55/3)  مواجه بوده ایم که البته 

کمترین میزان شاخص فروش محصوالت در بین تمامى صنایع در اسفند ماه است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده براى این گروه نیز  با رقم 42/9 نشان دهنده پیش بینى 

فعاالن اقتصادى این گروه براى کاهش جزئى در  میزان تولید براى فروردین 1398 است.

-صنایع کانى غیر فلزى:

هرچند روند صعودى رقم شامخ این گروه طى سه ماه گذشته در این ماه نیز ادامه داشت ولیکن همچنان این رقم (48/8)  زیر 50 و نشان دهنده وضعیت رکودى این صنعت 

طى ماه هاى گذشته بوده است که به نظر مى رسد بى ارتباط با رکود موجود در بخش ساختمان کشور نباشد. علیرغم اینکه کمترین شاخص تولید (39/3) در بین صنایع 

مختلف در اسفند ماه متعلق به صنایع کانى غیر فلزى است، اما همین میزان تولید نیز سهم کمى در افزایش شاخص فروش (57/1) داشته  و بیشتر منجر به افزایش شاخص 

موجودى محصول نهایى در انبارها در این گروه با رقم(60/7) شده که بیشترین رقم شاخص در بین تمامى گروه هاى صنعتى در این ماه  است . با اینحال فعاالن اقتصادى 

در این گروه بیشترین میزان شاخص انتظارات تولید در ماه آینده بین تمامى گروه ها را بارقم 50  به نام خود ثبت نموده اند تا حداقل امیدها براى پایدارى وضعیت تولید و 

فروش محصوالت براى ماه آینده(فروردین 1398) نیز در این گروه صنعتى حفظ شود.

- صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته:

 با  افزایش سرعت  تأمین مواد اولیه کارخانه هاى خودروسازى و به تبع آن افزایش شاخص موجودى مواد اولیه(54/2) در اسفندماه که بیشترین رقم شاخص در بین تمامى 

گروه هاى صنعتى است از یکسو و از سوى دیگر، افزایش بى سابقه شاخص میزان سفارشات جدید به  رقم 79/2 ، صنایع تولید وسائل نقلیه و قطعات وابسته با بیشترین 

مقدار رقم کل شامخ (62/6) در اسفندماه، رکورددار بخش صنعت بوده اند. با اینحال، خودرو سازان و صنایع وابسته دراین ماه، با داشتن کمترین شاخص بکارگیرى نیروى 

انسانى(41/7)، بیشترین شاخص مدت زمان انجام و تحویل سفارش(56/3)  وکمترین شاخص قیمت  محصوالت تولیدشده(50) نیز در بین تمامى گروه هاى صنعتى رتبه 

نخست را کسب نموده اند.چشم انداز ترسیم شده توسط مدیران این گروه صنعتى در قالب شاخص انتظارات تولید در ماه آینده مشخص شده که با رقم 39/6 نشان دهنده 

کاهش میزان تولید براى فروردین 1398 خواهد بود.

- صنایع چوب، کاغذ و مبلمان:

همانطور که از رقم شاخص انتظارات تولید در ماه آینده(76/32) این گروه که در بهمن 1397 پیش بینى شده بود هم انتظار مى رفت،  بیشترین شاخص مقدار تولید (67/9)، 

میزان فروش(78/6) و مصرف حامل هاى انرژى (64/3) در اسفند ماه  و در بین تمامى گروه هاى صنعتى، به صنایع چوب، کاغذ و مبلمان ، اختصاص داشت. همچنین این 

گروه با ثبات نسبى در وضعیت شاخص قیمت محصوالت تولیدشده(50) و شاخص موجودى مواد اولیه (50)در اسفند ماه مواجه بوده است.آنچه که در این گروه حائز اهمیت 

است وضعیت شاخص انتظارات تولید در ماه آینده ( فروردین 1398)است که کمترین میزان(21/4) رقم شاخص در بین کل گروه هاى صنعتى بوده (کاهش 25 واحدى 

نسبت به ماه قبل) و بیانگر پیش بینى کاهش شدید تولید توسط فعاالن اقتصادى در این گروه براى فروردین ماه  1398 است.


