
 
 

 
1394 زمستانل فصشاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت  گزارش  

)100=1390(  
 

رسيد كه نسبت به فصل گذشته  6/189به عدد  1394 زمستانشاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل   
درصـد افـزايش    0/1 )كـل بخـش صـنعت   توليدكننده نرخ تورم نقطه به نقطه ( درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3/0

نرخ (نسبت به دوره مشابه سال قبل  1394سال  زمستانفصل منتهي به فصل  4درصد تغييرات شاخص كل در  .داشته است
   .باشددرصد مي -5/0) تورم توليدكننده كل بخش صنعت

  :اندترين تأثير را در تغييرات فصلي اين شاخص داشتههاي زير به ترتيب بيشبخش
درصد افزايش نسبت به فصل قبل و رسيدن بـه   8/2با “ هاي نفت پااليشگاه -ال سنگصنايع توليد زغ” شاخص قيمت بخش 

هـاي نفتـي    وردهآتوليـد فـر  ”رشته فعاليـت   .استداشته زمستانترين تاثير را در افزايش شاخص كل فصل ، بيش6/164عدد 
  .استاين بخش داشته را در افزايش شاخصترين تاثير بيش افزايش نسبت به فصل قبلدرصد  8/2با “ تصفيه شده

 2/239درصد افزايش نسبت بـه فصـل قبـل بـه عـدد       7/1با “ صنايع مواد غذايي و آشاميدني”شاخص قيمت بخش           
كشتار دام و ”هاي رشته فعاليت .ايش شاخص كل را به خود اختصاص داده استتأثيرگذاري در افز دومرسيد؛ اين بخش رتبه 

-به ترتيب بيشافزايش نسبت به فصل قبل، درصد  3/1با “ رد كردن غالت و حبوباتآسازي و  هآماد”درصد و  5/14با “ طيور
  .اندترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته

بنـدي   آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين”و  درصد 1/0با “ تريلر و نيم تريلر ،توليد وسايل نقليه موتوري”بخشهاي 
  .اندهاي بعدي را در افزايش شاخص كل داشتهافزايش نسبت به فصل قبل به ترتيب رتبه درصد 4/0با “ نشده در جاي ديگر

قبل بدون تغييـر   فصلنسبت به “  سيگارو تنباكو  ،توليد محصوالت از توتون ”عدد شاخص قيمت مربوط به بخش 
  .است بوده

، 5/165رسيدن به عـدد   و به فصل قبل نسبت كاهش درصد 1/4با “ توليد فلزات اساسي” هايشاخص قيمت بخش
توليـد سـاير محصـوالت    ”و  9/195رسيدن به عدد و  نسبت به فصل قبل كاهش درصد 1/3با  “صنايع محصوالت شيميايي”

بيشـترين تـاثير منفـي را بـر     بـه ترتيـب    2/180كاهش نسبت به فصل قبل و رسيدن به عدد  درصد 9/1با “ كاني غير فلزي
   .اندنظر داشته اخص كل در فصل موردش

ها، تاثير جزئي در تغيير شاخص كل بخش صنعت داشته است؛ در ميان اين تغييرات شاخص قيمت در ساير بخش  
توليـد  ”،  “توليـد منسـوجات  ” ،“ هاي مولـد وانتقـال بـرق    آالت و دستگاه ماشين”هاي د شاخص مربوط به بخشاها اعدبخش

،  “عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان ،دباغي”،  “اغذ و محصوالت كاغذيتوليد ك”،  “محصوالت الستيكي و پالستيكي
توليـد مبلمـان و   ”و “ هـا و وسـايل ارتبـاطي    تلويزيون و دستگاه ،توليد راديو” ،“توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه”

  .اندداشتهنسبت به فصل قبل كاهش  “مصنوعات
  



 
 
 
 
 

  خالصه يافته
  درصد تغييرات شاخص قيمت توليد كننده كل بخش صنعت

   1394 فصل زمستان
  

مشابه سال قبل فصلنسبت به  1394 زمستان فصل قبل فصلنسبت به  1394 زمستان فصل
 افزايش كاهش افزايش كاهش
 3/0  0/1  

  
  
  
  

  
 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1394 پاييزفصل  نسبت به فصل قبل 1394 پاييزفصل 

 افزايش كاهش افزايش كاهش

8/1  8/2   
 
 
 
 
 
 

 1393 زمستانچهار فصل منتهي به فصل  بهنسبت  1394 زمستانچهار فصل منتهي به فصل 

 افزايش كاهش

5/0   
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  )1390=100(                            1391-1394 هايسال مربوط بههاي فصلتوليدكننده محصوالت صنعتي در قيمت شاخص ارقام مربوط به تغييرات   – 1جدول  

  عدد شاخص  دوره
فصل درصد تغيير نسبت به 

  قبل
  ) فصليتورم ( 

 فصلدرصد تغيير نسبت به 
  مشابه سال قبل 

  )نقطه تورم نقطه به ( 

 هايفصلدرصد تغييرمجموع 
نسبت  مورد نظر فصلمنتهي به 

  به دوره مشابه سال قبل

مجموع چهار درصد تغيير 
مورد  فصلمنتهي به  فصل

نظر نسبت به دوره مشابه 
  )نرخ تورم(سال قبل 

 35.5 17.2 111.3 6.0 17.2  .................................................. 91بهار 

 26.5 18.4 118.1 6.1 19.6  ............................................ 91تابستان

 24.1 24.7 138.6 17.3 36.7  ................................................ 91پاييز 
 29.0 29.0 147.9 6.7 40.9  ........................................... 91زمستان

 36.1 45.5 161.9 9.4 45.5  ................................................  92بهار 
 41.0 42.9 165.8 2.5 40.4  .......................................... 92تابستان

 35.6 34.2 165.9 0.0 19.7  ................................................ 92پاييز 

 28.3 28.3 168.1 1.3 13.7  .......................................... 92زمستان

 22.2 18.7 18.7 192.1 14.3  ................................................. 93بهار 

  17.2  17.8 16.9  0.9 193.9  ..................................... 93تابستان
 16.7 17.6 17.2 194.5 0.3  .......................................... 93پاييز 

 16.1  16.1 11.6 -3.6 187.6  ..................................... 93زمستان



 ٢

   )1390=100)                           (دنباله (  1391-1394  هايمربوط به سال هايارقام مربوط به تغييرات شاخص قيمت توليدكننده محصوالت صنعتي در فصل  – 1جدول   

  عدد شاخص  دوره
 فصلدرصد تغيير نسبت به 

  قبل
  ) فصليتورم ( 

 فصلدرصد تغيير نسبت به 
  مشابه سال قبل 

  )تورم نقطه به نقطه ( 

 هايفصلدرصد تغييرمجموع 
مربوط نسبت به  فصلمنتهي به 

  دوره مشابه سال قبل

 درصد تغيير مجموع چهار
فصل منتهي به فصل مورد 
نظر نسبت به دوره مشابه 

  )نرخ تورم(سال قبل 

 11.1 0.3 0.3 192.6 2.7  ................................................. 94بهار 

 6.6 - 0.2 -0.6 192.7 0.0  .......................................... 94تابستان

 1.8 -1.1 -2.8 -189.11.8  ............................................... 94 پاييز

 -0.5 -0.5 1.0    189.60.3  .......................................... 94زمستان

       

            

         

 


