
 
 

 
1394 پاييزل فصشاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت  گزارش  

)100=1390(  
 

رسيد كه نسبت بـه فصـل گذشـته     1/189به عدد  1394 پاييزشاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل   
  . داشته است كاهشدرصد  8/2درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  8/1

  :انددر تغييرات فصلي اين شاخص داشتهترين تأثير را هاي زير به ترتيب بيشبخش
نسبت به فصل قبـل و رسـيدن بـه     كاهشدرصد  9/2با “ هاي نفتپااليشگاه-سنگصنايع توليد زغال” شاخص قيمت بخش 

هاي توليد فرآورده”رشته فعاليت  .استداشته پاييز در سال جاريشاخص كل فصل  كاهشترين تاثير را در ، بيش1/160عدد 
  .استشاخص اين بخش داشته  كاهشرا در ترين تاثير بيش نسبت به فصل قبل كاهشدرصد  0/3با “ شدهنفتي تصفيه 

رسيد؛ اين بخش  6/172نسبت به فصل قبل به عدد  كاهشدرصد  4/6با “ توليد فلزات اساسي”شاخص قيمت بخش           
توليـد محصـوالت اوليـه آهـن و      ” شته فعاليتر .شاخص كل را به خود اختصاص داده است كاهشتأثيرگذاري در  دومرتبه 
  .استشاخص اين بخش داشته  كاهشا در ترين تاثير ربيش نسبت به فصل قبل كاهشدرصد  8/6با “ فوالد

نسبت به فصل قبل و رسـيدن بـه عـدد     كاهشدرصد  0/1با “ صنايع مواد غذايي و آشاميدني”شاخص قيمت بخش            
با “ كشتار دام و طيور”هاي رشته فعاليت .استود اختصاص دادهشاخص كل را به خ كاهشتأثيرگذاري در  سوم، رتبه 3/235
ترين تـاثير را در  به ترتيب بيشنسبت به فصل قبل،  كاهشدرصد  9/2با “ هاي غيرالكلي گازدار توليد نوشابه”و درصد  7/17

  .اندشاخص اين بخش داشته كاهش
توليـد  ”و  درصـد  3/1بـا  “ توليد منسـوجات ” ،درصد 1/25با “ از توتون و تنباكو سيگارتوليد محصوالت ”هاي بخش

شاخص كـل   كاهشهاي بعدي را در نسبت به فصل قبل به ترتيب رتبه كاهشدرصد  5/0با “  ساير محصوالت كاني غير فلزي
  .اندداشته

  .ستاقبل بدون تغيير بوده فصلنسبت به  “توليد ساير وسايل حمل و نقل”شاخص قيمت مربوط به بخش 
  



خالصه یافته
درصد تغییرات شاخص قیمت تولید کننده کل بخش صنعت

1394پاییزفصل 

مشابه سال قبلفصلنسبت به 1394پاییزفصلقبلفصلنسبت به 1394پاییزفصل
افزایشکاهشافزایشکاهش
1,82,8

نسبت به فصل مشابه سال قبل1394تابستانفصل نسبت به فصل قبل1394تابستانفصل 
افزایشکاهشافزایشکاهش

0,00,6

1393پاییزچهار فصل منتهی به فصل بهنسبت 1394پاییزچهار فصل منتهی به فصل 
افزایشکاهش

1,8



١

)1390=100(1391- 1394هايسالمربوط بههاي فصلتولیدکننده محصوالت صنعتی در قیمت شاخص ارقام مربوط به تغییرات –1جدول 

عدد شاخصدوره
فصل درصد تغییر نسبت به 

قبل
)فصلی(تورم 

فصلدرصد تغییر نسبت به 
مشابه سال قبل 

نقطه )( تورم نقطه به 

هايفصلدرصد تغییرمجموع 
نسبت مورد نظرفصلمنتهی به 

به دوره مشابه سال قبل

مجموع چهار درصد تغییر 
مورد فصلمنتهی به فصل

نظر نسبت به دوره مشابه 
سال قبل (نرخ تورم)

111.36.017.217.235.5....................................................91بهار
118.16.119.618.426.5..............................................91تابستان

138.617.336.724.724.1...................................................91پاییز 
147.96.740.929.029.0.............................................91زمستان 

161.99.445.545.536.1..................................................92بهار 
165.82.540.442.941.0............................................92تابستان 

165.90.019.734.235.6..................................................92پاییز 
168.11.313.728.328.3............................................92زمستان 

192.114,318,718,722,2...................................................93بهار 
193,90,916,917,817,2.....................................93تابستان 

194,50,317,217,616,7..........................................93پاییز 
11,616,116,1-187,63,6.....................................93زمستان



٢

)1390=100( دنباله )                           (1391-1394هايمربوط به سالهايارقام مربوط به تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی در فصل–1جدول 

عدد شاخصدوره
فصلدرصد تغییر نسبت به 

قبل
)فصلی(تورم 

فصلدرصد تغییر نسبت به 
مشابه سال قبل 

( تورم نقطه به نقطه )

هايفصلدرصد تغییرمجموع 
مربوط نسبت به فصلمنتهی به 

دوره مشابه سال قبل

درصد تغییر مجموع چهار
فصل منتهی به فصل مورد 
نظر نسبت به دوره مشابه 

سال قبل (نرخ تورم)

192.62,70,30,311,1...................................................94بهار 
6,6- 0,2- 192.70,00,6............................................94تابستان

1,8 -2,8 -1,1 -1,8..................................................94پاییز






1394 )100=1390(پاییزفصلالی1391پاییزفصلاز خش صنعت و بخش هاي اصلی به تفکیک فصلکل ب: تورم ساالنه2جدول 


پاییز
91

زمستان
91

بهار
92

تابستان
92

پاییز
92

زمستان
92

بهار
93

تابستان
93

پاییز
93

زمستان
93

بهار
94

تابستان
94

پاییز

94

بخش صنعتکل 

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی


تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار


تولید منسوجات

خزدارپوستکردنرنگوآوردنعملتولیدپوشاك


دباغی، عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمدان


تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه


تولید کاغذ و محصوالت کاغذي


انتشار، چا پ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده


صنایع تولید زغال سنگ پاالیشگاههاي نفت


صنایع محصوالت شیمیایی


تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی


تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي


تولید فلزات اساسی


فابریکی بجز ماشین آالتفلزيتولیدمحصوالت

دیگرجايدر نشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید


تولید ماشین آالت اداري و محاسباتی


ماشین آالت و دستگاههاي مولد وانتقال برق


تولید رادیو،تلویزیون،دستگاههاووسایل ارتباطی


ساعتانواعوابزاردقیق،اپتیکی،پزشکیابزارتولید


تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر


تولید سایر وسایل حمل و نقل


تولید مبلمان و مصنوعات






)1390=100( 1394پاییزفصلالی1391پاییزاز فصلفصلکل بخش صنعت و بخش هاي اصلی به تفکیک فصلی : نرخ تورم 3جدول 


پاییز
91

زمستان
91

بهار
92

تابستان
92

پاییز
92

زمستان
92

بهار
93

تابستان
93

پاییز
93

زمستان
93

بهار
94

تابستان 
94

پاییز

94

صنعتکل بخش

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

حصوالت از توتون و تنباکو سیگارتولید م

تولید منسوجات

پوست خزدارکردنرنگوآوردنعملتولیدپوشاك

عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمداندباغی، 

تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه

اغذ و محصوالت کاغذيتولید ک

چا پ و تکثیر رسانه هاي ضبط شدهانتشار،

صنایع تولید زغال سنگ پاالیشگاههاي نفت

حصوالت شیمیاییصنایع م


حصوالت الستیکی و پالستیکیتولید م

تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي

لزات اساسیتولید ف


فلزي فابریکی بجز ماشین آالتتولیدمحصوالت


دیگرجايدرنشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید


اشین آالت اداري و محاسباتیتولید م

ماشین آالت و دستگاههاي مولد وانتقال برق

ارتباطیدیو،تلویزیون،دستگاههاو وسایلتولیدرا

ساعتوانواعابزاردقیق،اپتیکی،پزشکیبزاراتولید

سایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلرتولید و

ایر وسایل حمل و نقلتولید س

بلمان و مصنوعاتتولید م



)1390=100( 1394پاییز فصلالی1391پاییزفصلازفصل: نرخ تورم نقطه به نقطه کل بخش صنعت و بخش هاي اصلی به تفکیک 4جدول 


پاییز
91

زمستان
91

بهار
92

تابستان
92

پاییز
92

زمستان
92

بهار
93

تابستان
93

پاییز
93

زمستان
93

بهار
94

تابستان 
94

پاییز

94


کل بخش صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار

تولید منسوجات

پوست خزدارکردنرنگوآوردنعملتولیدپوشاك

دباغی، عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمدان

تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه


تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

انتشار، چا پ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

صنایع تولید زغال سنگ پاالیشگاههاي نفت


صنایع محصوالت شیمیایی


تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی


تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي


تولید فلزات اساسی


فلزي فابریکی بجز ماشین آالتتولیدمحصوالت


جايدرنشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید
دیگر



تولید ماشین آالت اداري و محاسباتی

ماشین آالت و دستگاههاي مولد وانتقال برق


ارتباطیتولیدرادیو،تلویزیون،دستگاههاو وسایل


ساعتوانواعابزاردقیق،اپتیکی،پزشکیابزارتولید


تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر


تولید سایر وسایل حمل و نقل


تولید مبلمان و مصنوعات






