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پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در دی ماه 1401 
بخش صنعت و معدن

چكیده

در دی ماه 1401، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی تحت تأثیر قطعی گاز صنایع در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش 
قابل مالحظه ای )به ترتیب کاهش 8/6 و 7/6 درصدی( یافته است؛ اما این شاخص ها نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 7/2 و 

13/5 درصدی مواجه شده است. 

طی دی ماه 1401 نسبت به ماه قبل، تنها رشته فعالیت »کک و پاالیش« افزایش در شاخص تولید و فروش داشته است و سایر 
رشته فعالیت ها کاهش در شاخص تولید و فروش را ثبت کرده اند که بیشترین کاهش در شاخص تولید متعلق به رشته فعالیت های 
»کاشی و سرامیک«،»سیمان« و »چوب و کاغذ« و در شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های »ماشین آالت و تجهیزات«،»سیمان« 

و »خودرو و قطعات« بوده است. 

در دی ماه 1401 نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1/4 درصدی را ثبت کرده است و رشد نقطه به نقطه به 31/7 درصد 
رسیده است. در نهایت، میانگین سالیانه شاخص قیمت هم در دی ماه 1401 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 2 واحد درصد کاهش نسبت 
به ماه قبل، میزان 47/1 درصد افزایش را نشان می دهد. در این ماه رشته فعالیت دارو با افزایشی کمتر از آذر و آبان مواجه بوده و نرخ رشد ماهانه 4/6 

درصدی داشته است. 
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پایش بخش حقیقی اقتصاد 
ایران در دی ماه 1401 بخش

 صنعت و معدن

تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملي کلیدي در تحلیل های ُخرد و کالن اقتصادي و یکي از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد 
است. شاخص  تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش هاي دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادي کوتاه مدت 
مورد استفاده قرار مي گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به صورت ماهانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی 
را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحوالت زیادی دارد بیشتر خواهد بود، چراکه بازخورد شوک های وارده به اقتصاد 
ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با 

تأخیر ارائه می شود. 

طی دی ماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 7/2 درصدی و نسبت به ماه قبل 
با کاهش 8/6 درصدی مواجه شده  است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 10 رشته فعالیت افزایش 
در شاخص تولید و 5 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده اند. رشته فعالیت های »ماشین آالت و تجهیزات«، »تجهیزات برقی« و »خودرو 
و قطعات« بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت های »کاشی و سرامیک«، »چوب و کاغذ« و »الستیک و پالستیک« بیشترین 
سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین طی دی ماه 1401 نسبت به ماه قبل، تنها رشته فعالیت »کک و پاالیش« در افزایش شاخص تولید 
سهم داشته است و رشته فعالیت های »تجهیزات برقی«، »کاشی و سرامیک« و »خودرو و قطعات« بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. 

شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 21/5 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 21/7 
درصدی مواجه شده  است. 

طی دی ماه 1401، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 13/5 درصدی و نسبت به ماه قبل 
با کاهش 7/6 درصدی مواجه شده  است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 12 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و سه رشته فعالیت 
کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های » تجهیزات برقی «، »کاشی و ســرامیک« و »محصوالت فلزی به جز ماشین آالت و تجهیزات« 
بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های »فلزات پایه«، »دارو« و »چوب و کاغذ« بیشترین سهم را در 
کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها رشته فعالیت »کک و پاالیش« در افزایش شاخص فروش سهم داشته است و 
بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش نیز متعلق به رشته فعالیت های »ماشین آالت و تجهیزات«، »تجهیزات برقی«  و »خودرو و قطعات« بوده است. 

شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 0/1 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 41/9 
درصدی مواجه شده  است. 

در دی ماه 1401 نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1/4 درصدی را ثبت کرده است اما روند نزولی رشد 
نقطه به نقطه تداوم یافته است و با 3/7 درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به 31/7 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه 
شاخص قیمت هم در دی ماه 1401 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با  2 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 47/1 

درصد افزایش را نشان می دهد.

خالصه مدیریتی



8

مقدمه

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده های ماهانه 
شرکت های صنعتی بورسی پذیرفته شــده در بورس1 محاسبه می شود. 
در تهیه این شــاخص ها از اطالعات ماهانه 302 شرکت بورسی استفاده 
می شــود و عالوه بر اندازه گیري تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در 
بخش صنعت، در محاسبات ملي نیز نقش مهمي ایفا مي  کنند و برآوردي 
از تغییرات ماهانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال 

آن در کل اقتصاد منعکس مي کنند. 

شاخص تولید صنعت را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و 
همچنین شــاخص قیمت صنعت به صورت فصلی را مرکز آمار و ماهانه را 
بانک مرکزی، منتشر می کند، اما الزامی به انتشار شاخص فروش صنعت 
ندارند. ازطرفی، این آمار دارای چندین ضعف اساسی است که مهم ترین 
ضعف این آمار وقفه سه ماهه در انتشار داده ها و بعضاً متوقف شدن انتشار 

آنها و نداشتن تواتر ماهانه است. 

شــاخص های ماهانه تولید، فروش و قیمت استخراج شــده از اطالعات 
عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی 
می توانند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحوالت بخش صنعت و معدن 
کشور را توضیح دهند و با توجه به بررســی های انجام شده و تطبیق  دادن 
این شــاخص با شــاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
که به صورت فصلی منتشر می شود، مشــخص شده این شاخص به خوبی 
می تواند در وقفه انتشار این شاخص هاي رسمی، شاخص جایگزین مناسبی 
برای آن باشد.2 در این مطالعه تغییرات شاخص های تولید، فروش و قیمت 
شرکت هاي صنعتی و معدنی پذیرفته  شده در بورس و همچنین مهم ترین 

رشته فعالیت های آن در دی ماه 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. 

1. شرکت های بورسی شامل تمام شرکت های تولیدی صنعتی و معدنی بورس و فرابورس 
می شود که گزارش های فعالیت ماهانه خود را در سایت کدال منتشر می کنند. 

2. جهت اطالعات بیشتر به گزارش پشتیبان مرکز پژوهش های مجلس درخصوص شاخص 
تولید، فروش و قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس به شماره مسلسل 18001 مراجعه 

شود. 
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پایش بخش حقیقی اقتصاد 
ایران در دی ماه 1401 بخش

 صنعت و معدن

 
در دی ماه شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 7/2 و 13/5 درصدی مواجه 
شده است ولی این شاخص ها نسبت به ماه قبل با کاهش 8/6 و 7/6 درصدی مواجه شده است که به نظر می رسد این کاهش تحت تأثیر قطعی 

گاز صنایع اتفاق افتاده است1. 

نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه )بدون در نظر گرفتن فروردین ماه( به کمترین مقدار 17 
ماهه خود از شهریور 1400 رسیده  است و به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید مشتریان شدیدترین کاهش را داشته اند. کاهش 
شدید سطح تولید به کمترین میزان در دی ماه بنا بر نظر فعاالن اقتصادی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینه های تولید و تعطیلی کارخانه ها 

ازسوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور است. 
 

مأخذ: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی. 

طی سه ماهه منتهی به دی 1401، رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید افزایش 10/4 درصدی و شاخص فروش آن افزایش 14/5 درصدی 
را نشان می دهند.  

مأخذ: همان.
1.شرکت های ارفع، خراسان،  غدیر، شیراز و حافظ در گزارش های ماهانه به این موضوع اشاره کرده اند.

1. شاخص های تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی

نمودار 1. شاخص های تولید و فروش فعالیت های صنعتی )100=1395(

نمودار 3. رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص های تولید و فروش فعالیت های صنعتی نسبت به دوره مشابه سال قبل )درصد(

نمودار 2. رشد نقطه به نقطه شاخص های تولید و فروش فعالیت های صنعتی )درصد(
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شاخص فروش شاخص تولید

رشد ده ماهه 
نسبت به ده ماهه 

مشابه سال قبل

رشد نسبت 
به ماه مشابه 

سال قبل

رشد نسبت به 
ماه قبل

رشد ده ماهه 
نسبت به ده 
ماهه مشابه 

سال قبل

رشد نسبت 
به ماه مشابه 

سال قبل

رشد نسبت به 
ماه قبل رشد شاخص تولید و فروش

10.5 13.5 -7.6 6.7 7.2 -8.6 صنعت

1.5 25.7 -1.2 -5.5 4.7 -7.3 شیمیایی 
به جز دارو

3.1رشته فعالیت های منتخب1 صنعت -8.4 -12.8 6.4 -5.6 -10.8 فلزات 
پایه

50.9 10.1 -14.0 34.5 24.2 -13.2 خودرو و 
قطعات

11.8 -0.1 -41.9 -0.6 -21.5 -21.7
معدن

مأخذ: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی. 

طی دی ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 10 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و پنج 
رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده اند. رشته فعالیت های »ماشین آالت و تجهیزات«، »خودرو و قطعات« و »تجهیزات برقی« بیشترین 
افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت های »کاشی و سرامیک«، »چوب و کاغذ« و »فلزات پایه« بیشترین کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده اند. 

همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 12 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و سه 
رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده اند. رشته فعالیت های »تجهیزات برقی«، »محصوالت فلزی به جز ماشین آالت و تجهیزات« و 
»شیمیایی به جز دارو« بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت های »فلزات پایه«، »دارو« و »چوب و کاغذ« اندکی کاهش در شاخص 

فروش را تجربه کرده اند. 

طی دی ماه 1401 نسبت به ماه قبل، تنها رشته فعالیت »کک و پاالیش« افزایش در شاخص تولید و فروش داشته است و سایر 
رشته فعالیت ها کاهش در شاخص تولید و فروش را ثبت کرده اند که بیشترین کاهش در شاخص تولید متعلق به رشته فعالیت های 
»کاشی و سرامیک«، »سیمان« و »چوب و کاغذ« و در شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های »ماشین آالت و تجهیزات«، »سیمان« 

و »خودرو و قطعات« بوده است. 

1. اطالعات سایر رشته فعالیت هادر بخش پیوست آمده است. 

جدول 1. رشد شاخص تولید و فروش فعالیت های صنعتی و معدنی بورسی ـ دی ماه 1401

2. شاخص های تولید و فروش به تفكیک رشته فعالیت های صنعتی بورسی
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پایش بخش حقیقی اقتصاد 
ایران در دی ماه 1401 بخش

 صنعت و معدن

نموار 4. رشد شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت های صنعتی در دی ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل )درصد(1 

مأخذ: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.

مأخذ: همان. 

1 . همان طور که در گزارش پشتیبان بیان شده است، در رشته فعالیت منسوجات چهار شرکت در بورس پذیرش شده اند و لذا اوالً شاخص بنگاه های بورسی این صنعت گویای وضعیت این 
بخش از اقتصاد نیست و ثانیاً به دلیل تعداد کم بنگاه ها احتمال نوسان زیاد در این رشته فعالیت بیشتر است. به جهت نمایش بهتر اطالعات در نمودار ها، این رشته فعالیت از نمودارهای 4 

تا 7 حذف شده است.

نمودار 5. رشد شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت های صنعتی در دی ماه 1401 نسبت به ماه قبل )درصد(
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طی دی ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشته فعالیت های »ماشین آالت و تجهیزات«، »تجهیزات برقی« و »خودرو و قطعات« بیشترین سهم 
را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت های »کاشی و سرامیک«، »چوب و کاغذ« و »الستیک و پالستیک« بیشترین سهم را در کاهش شاخص 
تولید داشته اند، همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت های »تجهیزات برقی«، »کاشی و سرامیک« و »محصوالت فلزی به جز 
ماشین آالت و تجهیزات« بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت های »فلزات پایه«، »دارو« و »چوب و کاغذ« بیشترین سهم را در 

کاهش شاخص فروش داشته اند. 

طی دی ماه 1401 نسبت به ماه قبل تنها رشته فعالیت »کک و پاالیش« در افزایش شاخص تولید و فروش سهم داشته است و رشته فعالیت های 
»تجهیزات برقی«، »کاشی و سرامیک« و »خودرو و قطعات« بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین بیشترین سهم در کاهش 

شاخص فروش نیز متعلق به رشته فعالیت های »ماشین آالت و تجهیزات«، »تجهیزات برقی«  و »خودرو و قطعات« بوده  است. 

مأخذ: همان.

نمودار 6. سهم رشته فعالیت ها از رشد شاخص های تولید و فروش بخش صنعت در دی ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل )درصد(

مأخذ: همان.
در ادامه به بررسی رشته فعالیت های »خودرو و قطعات«،  »شیمیایی )به جز دارو(« و »فلزات پایه« به دلیل ضریب اهمیت باالی این رشته فعالیت ها در 
محاسبه شاخص و همچنین رشته فعالیت های »غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر« و »دارو«  به دلیل اثرپذیری از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی 

در واردات نهاده های آنها پرداخته شده است. 
1-2. شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات

در دی ماه 1401 شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 24/2 درصدی 
و نسبت به ماه قبل کاهش 13/2 درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن هم به طور مشابه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 10/1 
درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 14 درصدی داشته است. همان طور که در نمودار 10 نشان داده شده است نسبت به ماه قبل شاخص تولید 
و فروش تمام زیربخش ها کاهش یافته است. نكته قابل توجه کاهش فروش خودرو سواری نسبت به ماه مشابه سال قبل )8/7- درصد( 

و همچنین نسبت به ماه قبل )19/3-( است. 

 

مأخذ: همان.

نمودار 10. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های خودرو و قطعات نسبت به ماه قبل)درصد(
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ایران در دی ماه 1401 بخش

 صنعت و معدن

مأخذ: همان.
در ادامه به بررسی رشته فعالیت های »خودرو و قطعات«،  »شیمیایی )به جز دارو(« و »فلزات پایه« به دلیل ضریب اهمیت باالی این رشته فعالیت ها در 
محاسبه شاخص و همچنین رشته فعالیت های »غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر« و »دارو«  به دلیل اثرپذیری از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی 

در واردات نهاده های آنها پرداخته شده است. 
1-2. شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات

در دی ماه 1401 شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 24/2 درصدی 
و نسبت به ماه قبل کاهش 13/2 درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن هم به طور مشابه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 10/1 
درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 14 درصدی داشته است. همان طور که در نمودار 10 نشان داده شده است نسبت به ماه قبل شاخص تولید 
و فروش تمام زیربخش ها کاهش یافته است. نكته قابل توجه کاهش فروش خودرو سواری نسبت به ماه مشابه سال قبل )8/7- درصد( 

و همچنین نسبت به ماه قبل )19/3-( است. 

 

مأخذ: همان.

نمودار 10. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های خودرو و قطعات نسبت به ماه قبل)درصد(

نمودار 7. سهم رشته فعالیت ها از رشد شاخص های تولید و فروش بخش صنعت در دی ماه 1401 نسبت به ماه قبل )درصد(

نمودار 9. رشد نقطه به نقطه شاخص های تولید و فروش بخش خودرو و قطعات )درصد(نمودار 8. شاخص های تولید و فروش بخش خودرو و قطعات )100=1395(
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مأخذ: همان.

2-2. شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو

در دی ماه 1401 شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 4/7 درصدی 
و نسبت به ماه قبل کاهش 7/3 درصدی داشته  است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 25/7 درصدی و 

نسبت به ماه قبل کاهش 1/2 درصدی داشته است. 

مطابق نمودار 14، نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش زیربخش »کودها و ترکیبات نیتروژن« و »متانول« کاهش یافته است. 
همچنین، مطابق نمودار 15 نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش قابل مالحظه شاخص فروش زیربخش »خوراک پاالیشگاه ها«  و سایر زیربخش ها 
باعث افزایش شاخص فروش شده است. اما شاخص تولید با توجه به کاهش تولید زیربخش »متانول« و »کودها و ترکیبات نیتروژن« در مقابل افزایش 

تولید زیربخش »خوراک پاالیشگاه ها« و »سایر« باعث رشد مثبت 4/7 درصدی شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل شده است.  

مأخذ: همان.

نمودار 10. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های خودرو و قطعات 
نسبت به ماه قبل)درصد(

نمودار 11. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های خودرو و قطعات نسبت به ماه 
مشابه سال قبل)درصد(

نمودار 12. شاخص های تولید و فروش بخش شیمیایی )به جز دارو( 
)1395=100(

نمودار 13. رشد نقطه به نقطه شاخص های تولید و فروش بخش شیمیایی )به جز 
دارو( )درصد(



15

پایش بخش حقیقی اقتصاد 
ایران در دی ماه 1401 بخش

 صنعت و معدن

مأخذ: همان. 

3-2. شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه

رشته فعالیت فلزات پایه تحت تأثیر قطعی گاز در دی ماه 1401 با کاهش شاخص تولید و فروش مواجه شده است. شاخص تولید رشته فعالیت فلزات 
پایه برمبنای شرکت های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 5/6 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 10/8 درصدی داشته است. 
همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 8/4 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 12/8 درصدی داشته است. 

مطابق نمودار 18 و 19، شاخص تولید و فروش تمام زیربخش ها نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است. 

 

مأخذ: همان.

نمودار 14. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های شیمیایی به جز 
دارو نسبت به ماه قبل )درصد(

نمودار 15. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های شیمیایی به جز دارو نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )درصد(

نمودار 16. شاخص های تولید و فروش بخش فلزات پایه 
)1395=100(

نمودار 17. رشد نقطه به نقطه شاخص های تولید و فروش بخش فلزات 
پایه)درصد(
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مأخذ: همان.

4-2. شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شكر 

در دی ماه 1401 شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر برمبنای شرکت های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش 10/7 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 2/7 درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش 11/8 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 4/4 درصدی داشته است. مطابق نمودارهای 22 و 23 نسبت به ماه قبل تنها شاخص تولید 
زیربخش »لبنیات« و فروش »روغنی ها« افزایش داشته است، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید زیربخش  »روغنی ها« و »لبنیات« و 

فروش »روغنی ها« افزایش یافته است. 

مأخذ: همان. 

مأخذ: همان. 

نمودار 24. شاخصهای تولید و فروش بخش دارو 
  )1395=100(

نمودار 18. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های فلزات پایه 
نسبت به ماه قبل )درصد(

نمودار 19. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های فلزات پایه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )درصد(

نمودار 20. شاخص های تولید و فروش بخش غذایی و آشامیدنی 
)1395=100(

نمودار 21. رشد نقطه به نقطه شاخص های تولید و فروش بخش غذایی 
و آشامیدنی )درصد(
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مأخذ: همان. 

5-2. شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت دارو 

در دی ماه 1401 شاخص تولید رشته فعالیت دارو برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 2 درصدی و نسبت به 
ماه قبل کاهش 8/1 درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 5 درصدی و نسبت به ماه قبل 
کاهش 5/7 درصدی داشته است. مطابق نمودارهای 26 و 27 نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش تمام زیربخش ها کاهش یافته است، اما نسبت 

به ماه مشابه سال قبل تنها شاخص تولید و فروش در زیربخش »شربت و سوسپانسیون« افزایش یافته است. 

مأخذ: همان. 

نمودار 22. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های غذایی و 
آشامیدنی به جز قند و شکر نسبت به ماه قبل )درصد(

نمودار 23. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های غذایی و 
آشامیدنی به جز قند و شکر نسبت به ماه مشابه سال قبل )درصد(

نمودار 25. رشد نقطه به نقطه شاخص های تولید و فروش بخش دارو )درصد(نمودار 24. شاخص های تولید و فروش بخش دارو )100=1395(  
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مأخذ: همان. 

در دی ماه 1401 نرخ رشد ماهانه1  قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1/4 درصدی را ثبت کرده است اما روند نزولی رشد 
نقطه به نقطه2  تداوم یافته است و با 3/7 درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به 31/7 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین3  سالیانه 
شاخص قیمت هم در دی ماه 1401 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با  2 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 47/1 

درصد افزایش را نشان می دهد4.

مأخذ: همان.
1. درصد تغییر شاخص قیمت صنعت نسبت به ماه قبل. 

2. درصد تغییر شاخص قیمت صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل. 
3. درصد تغییر میانگین شاخص قیمت صنعت در 12 ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل. 

4. با توجه به اصالحیه موردی شرکت ها، شاخص قیمت در آذرماه نسبت به گزارش ماه قبل تعدیل شده است؛ به این ترتیب رشد ماهانه شاخص در آذر ماه 0/2 درصد، رشد نقطه به  نقطه 
35/4 درصد و و رشد ساالنه 49/1 درصد بوده است. 

نمودار 26. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های دارو نسبت به 
ماه قبل )درصد(

نمودار 27. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های دارو نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )درصد(

3. شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی 

نمودار 28. درصد تغییر شاخص قیمت صنعت )100=1395(
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بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت های بورسی نشان می دهد در دی ماه  1401، رشته فعالیت های »سایر کانی غیرفلزی« و »معدن« باالترین 
نرخ رشد ماهانه، رشته فعالیت های»غذایی و آشامیدنی به جز قند و شكر« و »دارو« باالترین نرخ رشد نقطه به نقطه و رشته فعالیت های 

»غذایی و آشامیدنی به جز قند و شكر« و »کک و پاالیش« باالترین نرخ رشد سالیانه را تجربه کرده اند. 

مأخذ: همان.
رشته فعالیت دارو پس از آنکه در سه ماه فصل تابستان بیشترین رشد قیمت ماهانه را ناشــی از حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو ثبت کرده بود، در 
دی ماه با افزایشی کمتر از آذر و آبان مواجه بوده و نرخ رشد ماهانه 4/6 درصدی داشته است. شایان ذکر است رشد نقطه به نقطه رشته فعالیت دارو 

نیز مشابه ماه پیش در 93 درصد ثابت مانده است و میانگین ساالنه قیمت به 56/2 درصد افزایش یافته است. 

مأخذ: همان.

نمودار 29. شاخص قیمت رشته فعالیت های بورسی- دی 1401

نمودار 30. درصد تغییر شاخص قیمت رشته فعالیت دارو )100=1395(
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یکی از رشته فعالیت های دیگری که در ماه های ابتدایی سال مشمول حذف ارز ترجیحی شد، رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بود. 
بررسی روند قیمت ها در این رشته فعالیت هم بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب توجه است:

مطابق نمودار 31، با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در 
اردیبهشت و خرداد ماه به حدود 45 و 50 درصد رسید، اما در ماه های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک به شدت کاهش یافت، اما در آذر و دی ماه اندکی 
افزایش یافته و رشد مثبت 0/3 درصدی داشته است. به طور مشابه رشد نقطه به نقطه قیمت در این رشته فعالیت هم از تیر ماه مسیر نزولی را 
طی کرده است و در دی ماه به 124 درصد رسیده است؛ گفتنی است میانگین ساالنه قیمت در این رشته فعالیت صعودی بوده و به 119 

درصد افزایش یافته است. 

مأخذ: همان.

در دی ماه 1401، شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 21/5 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 
21/7 درصدی مواجه شده  است. همچنین، شاخص فروش شرکت های معدنی بورســی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 0/1 درصدی و 
نسبت به ماه قبل با کاهش 41/9 درصدی مواجه شده  است. شاخص تولید با توجه به کاهش تولید گندله و کنسانتره نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

قبل کاهش یافته است.  

نمودار 31. درصد تغییر شاخص قیمت رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر )100=1395(

4. شاخص های تولید و فروش شرکت های معدنی بورسی
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مأخذ: همان.

مأخذ: همان

مأخذ: همان

نمودار 32. شاخص های تولید و فروش شرکت های معدنی بورسی 
)1395=100(

نمودار 33. رشد نقطه به نقطه شاخص های تولید و فروش شرکت های معدنی 
بورسی )درصد(

نمودار 34. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های معدن نسبت به 
ماه قبل )درصد(

نمودار 35. رشد شاخص  تولید و فروش زیربخش های معدن نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )درصد(



22

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی از اطالعات ماهانه 302 شرکت بورسی استخراج می شود و با توجه به اینکه این شاخص با شاخص تولید 
صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار هم حرکتی مناسبی دارد، با دقت زیادی می تواند تحوالت بخش صنعت و معدن کشور را به صورت ماهانه رصد کند. در 
این گزارش تغییرات شاخص های تولید، فروش و قیمت شرکت هاي صنعتی و معدنی پذیرفته  شده در بورس و همچنین مهم ترین رشته فعالیت های 

آن در دی ماه 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. 

برآورد این گزارش نشان می دهد، طی دی ماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 7/2 درصدی و 
نسبت به ماه قبل با کاهش 8/6 درصدی مواجه شده  است. همچنین شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 
13/5 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 7/6 درصدی مواجه شده  است. شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل 

31/7 درصد و نسبت به ماه قبل 1/4 درصد افزایش یافته است. 

جمع بندی
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شابه سال قبل 100=1395(1

ت به ماه م
سب

تها )ن
جدول 1. آمار مربوط به رشد تولید کل رشتهفعالی ت

پیوس

1 . در جدول فوق رنگ نارنجی نشان دهنده رشد مثبت و رنگ زرد نشان دهنده رشد منفی است )جهت خوانایی جدول اعداد رند شده اند(.
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ت به ماه مشابه سال قبل 100=1395( 1
ت ها )نسب

ش کل رشته فعالی
جدول 2. آمار مربوط به رشد فرو

1. رشته فعالیت منسوجات در بورس تنها شامل سه شرکت است و به همین دلیل نماینده تمام صنعت منسوجات نیست و با توجه به نوسان شاخص تولید و فروش آن تنها در جداول 
پیوست آورده شده است.
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ش
ص فرو

شاخ
ص تولید

شاخ

رشد ده ماهه 
ت به ده ماهه 

سب
ن

شابه سال قبل
م

ت به ماه 
سب

رشد ن
شابه سال قبل

م
ت به 

سب
رشد ن

ماه قبل

ت 
سب

رشد ده ماهه ن
شابه سال 

به ده ماهه م
قبل

ت به ماه 
سب

رشد ن
شابه سال قبل

م
ت به 

سب
رشد ن

ماه قبل

11.8
-0.1

-41.9
-0.6

-21.5
-21.7

معدن

10.5
13.5

-7.6
6.7

7.2
-8.6

ت
صنع

-2.3
11.8

-4.4
-5.9

10.7
-2.7

غذایی و آشامیدنی به جز قند و شكر

36.1
53.6

8.4
30.9

19.4
6.6

ت
سوجا

من

1.4
-2.3

-4.6
-0.6

-14.3
-18.3

ب و کاغذ
چو

2.5
3.7

9.0
2.2

1.8
6.3

ش
ک و پاالی

ک

1.5
25.7

-1.2
-5.5

4.7
-7.3

شیمیایی )به جز دارو(

-5.7
-5.0

-5.7
10.7

-2.0
-8.1

دارو

4.4
9.9

-6.8
5.1

-4.8
-4.9

ک
ک و پالستی

الستی

27.2
19.4

-8.6
10.1

-15.5
-19.2

ک
کاشی و سرامی

6.4
6.2

-20.7
6.0

9.4
-18.4

سیمان

5.6
10.5

-5.2
11.1

10.7
-9.9

سایر کانی غیرفلزی

3.1
-8.4

-12.8
6.4

-5.6
-10.8

ت پایه
فلزا

8.1
30.6

-0.4
18.0

14.1
-5.8

ت و 
به جز ماشین آال

ت فلزی 
محصوال

ت
تجهیزا

28.9
43.1

-6.9
5.8

13.7
-12.0

ت برقی
تجهیزا

35.8
16.9

-27.4
29.4

25.1
-5.8

ت
ت و تجهیزا

ماشین آال

50.9
10.1

-14.0
34.5

24.2
-13.2

ت
خودرو و قطعا

ت های صنعتی و معدنی بورسی ـ دی ماه 1401
ش فعالی

ص تولید و فرو
جدول 3. رشد شاخ
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                  شاخص مدیران خرید )شامخ( 1

براساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی نشده( در دی ماه عدد 45/60 به دست آمده 
 است، حاکی از افت فعالیت های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و )بدون در نظرگرفتن فروردین ماه( شاخص به کمترین مقدار 17 ماهه خود از 
شهریور 1400 رسیده  است. در دی ماه در میان مؤلفه های اصلی بخش صنعت، به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید مشتریان 
شدیدترین کاهش را داشته اند. در میان رشته فعالیت های صنعتی اکثر صنایع در رکود بوده اند و صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی کمترین مقدار 

در شاخص های صنایع منتخب را داشته اند. 

شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در دی ماه )39/63( حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین مقدار خود طی چهار سال 
گذشته )بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال و اسفند 1398(رسیده  است. از یک سو تعطیلی کارخانه ها ناشی از بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر 

افزایش شدید قیمت مواد اولیه که همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده  است.

شــاخص میزان فروش محصوالت در دی ماه )37/40( شــدیدترین نرخ کاهش را طی 18 ماه گذشــته از مرداد 1400 به ثبت رسانده  
است. براساس روند سری بلندمدت میزان فروش شرکت ها در دی ماه معموالً با کاهش روبه روست اما شدت کاهشی که در این ماه داشته 
نشان دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاد ه های تولید 

و زنجیره تأمین است.2

نمودار 1. شاخص مدیران خرید کل صنعت در سه ماه منتهی به دی ماه 1401

مأخذ: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. 

1 . شاخص مدیران خرید )شامخ( طبق الگوی جهانی محاسبه شاخص مدیران خرید )Purchasing Managers’ Index( هر ماه توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 
براساس اطالعات دریافتی از مدیران شرکت های بخش صنعت، محاسبه و گزارش می شود. این شاخص با بررسی و ردیابی متغیرهایی مانند مقدار تولید، سفارشات جدید، استخدام، تغییرات 
 قیمت ها و ... نسبت به ماه گذشته آن متغیرها، ارزیابی دقیقی از تحوالت بخش های اقتصاد ارائه می کند. عدد شاخص با وزن دهی به پنج متغیر اصلی مقدار تولید )25٪(، سفارشات جدید

 )30 %(، سرعت انجام و تحویل سفارش )15 %(، موجودی مواد اولیه )10 %( و میزان استخدام )20 %( محاسبه می شود. اعداد بزرگ تر از 50 به معنای بهبود شاخص نسبت به ماه قبل است. 
باقی متغیرها نیز از پرسشنامه های شاخص مدیران خرید استخراج می شوند، ولی وزنی در محاسبه شامخ کل صنعت ندارند. داده ها در شامخ براساس مستندات واقعی کسب وکارها و نه براساس 

نظرات شخصی و حدس مدیران جمع آوری می شوند. 
2 . برای اطالعات بیشتر به گزارش شاخص مدیران خرید دی ماه 1401 مراجعه شود.  

https://chambertrust.ir/digital-library/publishers.html
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