
   1396 پاییزفصل  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران

 (1390)بر مبنای سال پایه 

 

شده قیم گیری تغییرات در میانگین، معیاری برای اندازه)PPI(1 کنندهدشاخص قیمت تولی  سط   ت دریافت  به  تولیدکنندگان،  تو

شوواخق قیمت   ،در حقیقتباشوود   )سوواپ یایهم می  در داخل کشووور، نتووهت به یر دوره زمانی معین  ازای تولید کاال و خدمات 

شده در داخل  قیمت میانگین روند تغییرات تولیدکننده  شور را  کاالها و خدمات تولید  شان می از دیدگاه تولیدک این   دهدکنندگان ن

صادی   یكی از معیارهای  شاخق  شد ها میدولت سنجش عملكرد اقت شاخق   با صمیم  ثیر قابلأ، تاین  صاحهان  توجهی بر ت گیری 

 مداران خواهد داشت گذاران و حتی سیاستصنایع، سرمایه

انه مورد محاسهه های جداگهای مختلف اقتصادی، را در قالب طرحمرکز آمار ایران همواره شاخق قیمت تولیدکننده، به تفكیر بخش

ت  با گتترش یوشش اسدسترس عموم قرار گرفتهها، با عنوان اختصاصی مربوط به آن بخش، در قرار داده و نتایج مربوط به این طرح

لیدکننده در ها مهادرت به تهیه و انتشار شاخق کل قیمت توهای مشموپ در محاسهه این شاخق، دفتر شاخق قیمتفعالیتی طرح

 ایران نموده است   

 است رائه شدها، 1396 یاییزصل های اصلی و اختصاصی، در فدر ادامه گزارشی مختصر از نتایج شاخق کل قیمت تولیدکننده و بخش

درصد  0 6 م،228.9رسید که نتهت به شاخق فصل قهل ) 242.7به عدد  ،1396 یاییزدر فصل  ،شاخق کل قیمت تولیدکننده -1

 شاخق کل قیمتمیانگین است  درصد تغییرات درصد افزایش داشته  13.6م، 213.7و شاخق فصل مشابه ساپ قهل )

 10.5دهم معادپ نتهت به دوره مشابه ساپ قهل )نرخ تورم تولیدکنن 1396ساپ  یاییزتولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل 

 است افزایش داشته  درصدم 9.1) جاریساپ  تابتتاندرصد بوده که نتهت به تورم چهار فصل منتهی به فصل 

 م245.3) لقه فصلشاخق نتهت به  افزایشدرصد  2.9با  ،1396 یاییزفصل  در ،کشاورزیبخش  شاخق قیمت تولیدکننده -2

دهد  یمافزایش نشان درصد  9.5شاخق این بخش در فصل مورد بررسی نتهت به فصل مشابه ساپ قهل رسید   252.4به عدد 

هت به نت 1396ساپ  یاییزدر چهار فصل منتهی به فصل بخش کشاورزی شاخق قیمت تولیدکننده میانگین درصد تغییرات 

ساپ  تابتتانصل درصد بوده که نتهت به تورم چهار فصل منتهی به ف 7.6 قهل )نرخ تورم تولیدکنندهم معادپدوره مشابه ساپ 

 است داشته  اندکی افزایش درصدم 7.3) جاری

و   م222.0) قهل فصلشاخق درصد افزایش نتهت به  5.7با  ،1396 یاییزدر فصل  معدن،بخش  شاخق قیمت تولیدکننده -3

اخق ش میانگین درصد تغییراترسید   234.6به عدد  م197.5) درصد افزایش نتهت به شاخق فصل مشابه ساپ قهل 18.8

تورم  نتهت به دوره مشابه ساپ قهل )نرخ 1396ساپ  یاییزدر چهار فصل منتهی به فصل بخش معدن قیمت تولیدکننده 

افزایش  مدرصد 6.3) 1396ساپ  تابتتاندرصد بوده که نتهت به تورم چهار فصل منتهی به فصل  11.2تولیدکنندهم معادپ 

 است داشته 

به  م222.8) قهل شاخق فصلدرصد افزایش نتهت به  9.0با  ،1396 یاییزدر فصل  صنعت،بخش  شاخق قیمت تولیدکننده -4

درصد  18.3 م205.2) فصل مشابه ساپ قهلشاخق شاخق این بخش در فصل مورد بررسی نتهت به رسید   242.7عدد 

                                                           
1 IndexProducer Price  



ساپ  یاییزدر چهار فصل منتهی به فصل بخش صنعت شاخق قیمت تولیدکننده میانگین درصد تغییرات دهد  افزایش نشان می

درصد بوده که نتهت به تورم چهار فصل منتهی به  12.7نتهت به دوره مشابه ساپ قهل )نرخ تورم تولیدکنندهم معادپ  1396

 است افزایش داشته  درصدم 10.2) جاریساپ  تابتتانفصل 

به عدد  م131.7) قهل شاخق فصلنتهت به  کاهشدرصد  14.2با  ،1396 یاییزفصل در  برقشاخق قیمت تولیدکننده بخش  -5

 دهد درصد کاهش نشان می 11.9شاخق این بخش در فصل مورد بررسی نتهت به فصل مشابه ساپ قهل رسید   113.0

نتهت به دوره مشابه ساپ قهل  1396ساپ  یاییزدر چهار فصل منتهی به فصل بخش برق شاخق قیمت تولیدکننده میانگین 

، 1396ساپ  تابتتانر فصل منتهی به فصل که نتهت به تورم چها کاهش داشتهدرصد  3.4)نرخ تورم تولیدکنندهم معادپ 

 است داشته  کاهش درصدم -2.5)

 قهل شاخق فصلدرصد افزایش نتهت به  3.7با  ،1396 یاییزفصل خدمات در شاخق قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی  -6

درصد افزایش  9.2شاخق این بخش در فصل مورد بررسی نتهت به فصل مشابه ساپ قهل  رسید  247.1به عدد  م238.2)

 یاییزدر چهار فصل منتهی به فصل بخش اختصاصی خدمات شاخق قیمت تولیدکننده میانگین درصد تغییرات  دهد نشان می

درصد بوده که نتهت به تورم چهار فصل منتهی  8.8 قهل )نرخ تورم تولیدکنندهم معادپنتهت به دوره مشابه ساپ  1396ساپ 

 است داشته  اندکی افزایش رصدمد 8.5) 1396ساپ  تابتتانبه فصل 

الذکر، در قالب گزارشات های اصلی و اختصاصی فوق** شایان ذکر است، نتایج شاخق قیمت تولیدکننده برای هر یر از بخش

 شود طور جداگانه و تفصیلی در درگاه ملی آمار مرکز آمار ایران منتشر میهفصلی و ساالنه، ب



فصل قبل
فصل مشابه سال 

قبل
فصل قبل

فصل مشابه سال 

قبل

100242.76.013.63.48.0 شاخص كل

13.15252.42.99.52.68.4كشاورزي  

6.90251.44.35.03.57.7 زراعت و باغداري     
1.63283.410.89.711.510.9غالت        

1.23.34.9-3.37239.83.1میوه و میوه های آجیلی        
6.52.8-19.122.4-0.99241.8سبزیجات        

0.218.2-0.91247.635.03.4مواد خام طبقه بندی نشده       

6.25253.51.414.91.79.3پرورش حيوانات    

0.114.52.88.9-4.34248.1دامداري سنتي      

2.65.2-4.613.9-1.54240.6پرورش گاوداری سنتی      
1.14244.60.224.28.914.1پرورش گوسفند و بره سنتی     

0.42230.60.220.06.512.0پرورش بز و بزغاله سنتی      
1.24266.55.36.83.78.5 سایر محصوالت حیوانی      

0.810.2-1.91265.95.615.8دامداري صنعتي    

0.4-0.73249.35.013.51.4گاوداری        
2.017.4-1.18276.34.117.1مرغداری         

0.9-0.8-1.02234.65.718.8معدن     
0.93.4-0.05274.45.929.7 استخراج زغال سنگ         

2.9-1.5-0.73231.77.621.3استخراج كانه های فلزی         
0.24234.60.09.41.13.8 استخراج سایر معادن          

51.47242.79.018.34.28.5صنعت     
5.28265.01.56.10.86.1صنایع مواد غذایی و آشامیدنی          

1.30.044.4-0.10202.70.0تولید محصوالت از توتون و تنباكو سیگار        
1.03216.32.08.60.42.7تولید منسوجات        

0.07281.10.214.07.812.3تولید پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار        
0.06271.70.13.20.62.9دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت كیف و چمدان        

2.1-0.16188.11.34.20.5تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه        
0.35252.81.46.00.63.6تولید كاغذ و محصوالت كاغذی         

0.03232.59.016.94.28.4انتشار و چاپ و تكثیر رسانه های ضبط شده         
20.09238.916.929.66.015.2پاالیشگاه های نفت- صنایع تولید زغال سنگ         

3.13240.43.713.04.65.3صنایع محصوالت شیمیایی         
0.89292.33.08.45.18.7تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی         
2.67202.51.65.14.14.9تولید سایر محصوالت كانی غیر فلزی         

7.49250.511.031.48.810.5تولید فلزات اساسی        
0.64217.82.26.42.65.8تولید محصوالت فلزی فابریكی بجز ماشین آالت         

0.98230.22.96.90.93.3تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر         
0.01166.50.03.20.47.4تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی          

0.89278.07.820.25.64.9ماشین آالت و دستگاه های مولد وانتقال برق          
1.3-0.30.2-0.2-0.06141.5تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی          
0.15198.02.25.51.25.7تولید ابزار پزشكی، اپتیكی، ابزار دقیق و انواع ساعت          

7.19242.32.64.20.30.6تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر          
0.15349.411.019.71.83.4تولید سایر وسایل حمل و نقل           

0.05266.31.15.31.84.9تولید مبلمان و مصنوعات           

7.8-3.0-11.9-14.2-2.02113.0توليد برق    

32.34247.13.79.23.08.1خدمات   
 تعمير وسایل نقليه موتوري و موتور سيکلت و كاالهاي شخصي و       

خانگي
0.80293.02.711.32.38.9

1.55322.32.19.81.68.5 هتل و رستوران       

9.58264.11.87.01.46.4حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات      

0.62246.22.77.90.22.6(بيمه)واسطه گریهاي مالي        

12.62197.22.27.81.45.2اجاره و فعاليت هاي كسب و كار –مستغالت        

3.97259.611.714.113.615.3آموزش        

1.86372.58.014.53.716.4بهداشت ومددكاري اجتماعي        

1.34269.82.610.21.19.6سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي       

(1390=100)شاخص قيمت توليد كننده در ایران و درصد تغييرات شاخص،كل كشور: (1) جدول

ضریب اهمیتشرح
شاخص پاییز 

1396

در صد تغيير

 نسبت به1395پاییز  نسبت به1396پاییز 



(100=1390)

شاخص کلدوره زماني
درصد تغيير نسبت به فصل 

قبل

درصد تغيير نسبت به

فصل مشابه سال قبل

درصد تغيير چهار فصل

منتهي به فصل مورد نظر

نسبت به دوره مشابه

(نرخ تورم)سال قبل 

1390100سال 

...............95.41..............................بهار 

..........98.653.4........................تابستان

..........101.352.7..............................پایيز

..........104.553.2........................زمستان

1391128.72سال 

.....113.068.118.5..............................بهار 

.....120.016.221.7........................تابستان

.....135.9613.334.2..............................پایيز

145.867.339.528.7........................زمستان

1392164.86سال 

159.119.140.734.3..............................بهار 

163.873.036.537.8........................تابستان

168.382.723.834.6..............................پایيز

0.215.228.1-168.07........................زمستان

1393190.17سال 

184.739.916.122.1..............................بهار 

189.792.715.817.6........................تابستان

193.231.814.815.5..............................پایيز

0.214.815.4-192.93........................زمستان

1394197.60سال 

195.481.35.812.6..............................بهار 

197.701.14.29.6........................تابستان

197.820.12.46.5..............................پایيز

199.400.83.43.9........................زمستان

1395209.40سال 

202.661.63.73.4..............................بهار 

206.672.04.53.5........................تابستان

213.693.48.04.9..............................پایيز

214.580.47.66.0........................زمستان

....................1396سال 

222.423.69.77.5..............................بهار 

228.892.910.89.1........................تابستان

242.726.013.610.5..............................پایيز

، کل کشور(فصلی  )شاخص قیمت تولیدکننده و درصد تغییرات آن : (2)جدول 



(1390=100)

شاخص

درصد تغيير 
نسبت به 

سال (فصل) 
قبل

درصد تغيير چهار
فصل

منتهي به فصل 
موردنظر

نسبت به دوره 
مشابه

سال قبل (نرخ 
تورم)

شاخص

درصد تغيير 
نسبت به 

سال (فصل) 
قبل

درصد تغيير چهار 
فصل

منتهي به فصل 
موردنظر

نسبت به دوره 
مشابه

سال قبل (نرخ 
تورم)

شاخص

درصد تغيير 
نسبت به 

سال (فصل) 
قبل

درصد تغيير چهار فصل
منتهي به فصل موردنظر
نسبت به دوره مشابه
سال قبل (نرخ تورم)

.....100.0.....100.0.....100.0سال 1390
..........95.2.........................95.4بهار ..............................
.....98.93.8....................98.73.4تابستان........................
.....99.30.4....................101.32.7پاييز..............................
.....106.67.3....................104.63.2زمستان........................

128.728.7147.847.8123.523.5سال 1391
.....112.25.3.....126.925.0.....113.18.1بهار ..............................
.....117.54.7.....137.78.5.....120.06.2تابستان........................
.....128.29.1.....151.09.7.....136.013.3پاييز..............................
145.97.328.7175.716.347.8136.36.323.5زمستان........................

164.928.1202.336.9162.531.5سال 1392
159.19.134.3198.212.854.8155.714.228.9بهار ..............................
163.93.037.8202.32.156.0158.61.932.9تابستان........................
168.42.734.6214.35.952.9168.76.333.3پاييز..............................
1.031.5-9.236.9167.0-0.228.1194.6-168.1زمستان........................

190.215.4211.74.6213.331.3سال 1393
184.79.922.1199.62.622.4184.810.626.3بهار ..............................
189.82.717.6208.94.712.4212.314.926.6تابستان........................
193.21.815.5210.91.03.0230.58.528.3پاييز..............................
2.131.3-0.215.4227.27.74.6225.7-192.9زمستان........................

3.3-197.63.9214.91.5206.2سال 1394
2.830.7-6.16.1219.3-195.51.312.6213.3بهار ..............................
6.620.1-197.71.19.6216.01.36.1204.8تابستان........................
2.66.9-1.66.8199.4-197.80.16.5212.6پاييز..............................
3.3-199.40.83.9217.82.41.5201.30.9زمستان........................

4.1-209.46.0221.63.1197.8سال 1395
10.2-4.8-202.71.63.4221.01.50.8191.5بهار ..............................
10.1-206.72.03.5224.61.61.0199.14.0تابستان........................
7.0-0.8-213.73.44.9230.52.62.8197.5پاييز..............................
4.1-8.63.1203.12.8-214.60.46.0210.6زمستان........................

.............................................سال 1396
222.43.67.5253.820.56.0218.67.62.7بهار ..............................
3.37.3222.01.66.3-228.92.99.1245.3تابستان........................
242.76.010.5252.42.97.6234.65.711.2پاييز........................

جدول(3): شاخص قيمت توليدكننده و درصد تغييرات آن به تفكيك كل و بخش هاي اصلي

دوره زماني

معدنكشاورزيشاخص كل



(1390=100)

شاخص

درصد 
تغيير 

نسبت به 
سال 

(فصل) قبل

درصد تغيير چهار فصل
منتهي به فصل موردنظر
نسبت به دوره مشابه
سال قبل (نرخ تورم)

شاخص

درصد 
تغيير 

نسبت به 
سال 

(فصل) قبل

درصد تغيير چهار فصل
منتهي به فصل موردنظر
نسبت به دوره مشابه
سال قبل (نرخ تورم)

شاخص

درصد 
تغيير 

نسبت به 
سال 

(فصل) قبل

درصد تغيير چهار فصل
منتهي به فصل موردنظر
نسبت به دوره مشابه
سال قبل (نرخ تورم)

.....100.0.....100.0.....100.0سال 1390
..........94.5..........100.0..........94.9بهار ..............................
.....98.13.8.....100.00.0.....98.74.0تابستان........................
.....102.03.9.....100.00.0.....101.32.6پاييز..............................
.....105.33.3.....100.00.0.....105.03.6زمستان........................

129.029.0104.64.6122.322.3سال 1391
.....110.85.2.....105.55.5.....111.36.0بهار ..............................
.....117.35.9.....6.7-98.4.....118.16.1تابستان........................
.....127.78.9.....107.69.3.....138.617.3پاييز..............................
0.64.6133.24.322.3-147.96.729.0107.0زمستان........................

165.428.3119.013.8151.624.0سال 1392
161.99.436.1113.56.15.2141.86.424.9بهار ..............................
6.67.5148.95.126.7-165.82.541.0106.1تابستان........................
165.90.035.6130.222.811.0156.04.825.7پاييز..............................
3.013.8159.92.524.0-168.11.328.3126.3زمستان........................

192.016.1146.322.9180.519.0سال 1393
192.114.322.2156.724.021.7168.75.521.8بهار ..............................
9.827.7177.85.420.1-193.90.917.2141.4تابستان........................
194.50.316.7150.06.125.7185.54.319.3پاييز..............................
8.722.9189.92.419.0-3.616.1137.0-187.6زمستان........................

6.1204.613.4-0.5137.3-191.0سال 1394
192.62.711.1143.24.510.1195.32.818.1بهار ..............................
2.82.7201.73.316.6-192.70.06.6139.2تابستان........................
2.8209.33.815.1-1.81.8139.10.0-189.1پاييز..............................
6.1212.01.313.4-8.3-0.5127.6-189.60.3زمستان........................

4.5222.88.9-201.25.3131.1سال 1395
6.2214.91.312.0-0.5130.52.3-193.32.0بهار ..............................
7.0219.72.310.8-197.01.90.2132.21.3تابستان........................
7.2226.23.09.6-3.0-205.24.23.0128.3پاييز..............................
4.5230.31.88.9-209.11.95.3133.44.0زمستان........................

.............................................سال 1396
3.7234.31.78.7-8.0-210.30.67.4122.7بهار ..............................
2.5238.21.68.5-222.85.910.2131.77.3تابستان........................
3.4247.13.78.8-14.2-242.79.012.7113.0پاييز........................

دوره زماني

خدمات توليد برق صنعت
جدول(3): شاخص قيمت توليدكننده و درصد تغييرات آن به تفكيك كل و بخش هاي اصلي (ادامه)



(100=1390)

درصد تغییر ساالنهمتوسط سالزمستانپاییزتابستانبهاردوره زماني

1390.......................................95.498.7101.3104.6100.0-

1391.......................................113.1120.0136.0145.9128.728.7

1392........................................159.1163.9168.4168.1164.928.1

1393........................................184.7189.8193.2192.9190.215.4

1394........................................195.5197.7197.8199.4197.63.9

1395.........................................202.7206.7213.7214.6209.46.0

1396.........................................222.4228.9242.7...............

شاخص قيمت توليد كننده  بر حسب فصل و سال و درصد تغيير ساالنه آن، كل كشور: (4)جدول 
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