
   1397 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 

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

صووونای ، گیری صووواحهان توجهی بر تیووومی  ثیر قابلأت بوده وها دولت سووونعم کمدكرد اقدیوووادییكی از معیارهای  شووواخق

 مداران خواهد داشت گذاران و حدی سیاستسرمایه

انه مورد محاسهه های جداگهای مخددف اقدیادی، را در قالب طرحمرکز آمار ایران همواره شاخق قیمت تولیدکننده، به تفكیر بخم

ت  با گتدرش یوشم اسرار گرفدهها، با کنوان اخدیاصی مربوط به آن بخم، در دسدرس کموم ققرار داده و ندایج مربوط به این طرح

لیدکننده در ها مهادرت به تهیه و اندشار شاخق کل قیمت توهای مشموپ در محاسهه این شاخق، دفدر شاخق قیمتفعالیدی طرح

 ایران نموده است   

 است رائه شدها، 1397 یاییز های اصدی و اخدیاصی، در فیلدر ادامه گزارشی مخدیر از ندایج شاخق کل قیمت تولیدکننده و بخم

 6 18 م319.7رسید که نتهت به شاخق فیل قهل ) 379.0به کدد  ،1397 زیییادر فیل  ،شاخق کل قیمت تولیدکننده -1

مت شاخق کل قیمیانگین است  درصد تغییرات درصد افزایم داشده  56.1م، 242.7درصد و شاخق فیل مشابه ساپ قهل )

 35.2م معادپ نتهت به دوره مشابه ساپ قهل )نرخ تورم تولیدکننده 1397ساپ  زیییاتولیدکننده در چهار فیل مندهی به فیل 

 است افزایم داشده  درصدم 24.2) 1397ساپ تابتدان درصد بوده که نتهت به تورم چهار فیل مندهی به فیل 

 م352.1) هلق فیلشاخق نتهت به  افزایمدرصد  21.0با  ،1397 زیییافیل در  کشاورزی،بخم  شاخق قیمت تولیدکننده -2

دهد  یمافزایم نشان درصد  68.7شاخق این بخم در فیل مورد بررسی نتهت به فیل مشابه ساپ قهل رسید   425.9به کدد 

ه دوره بنتهت  1397ساپ  زیییاشاخق قیمت تولیدکننده بخم کشاورزی در چهار فیل مندهی به فیل میانگین درصد تغییرات 

ی به فیل درصد بوده که نتهت به تورم چهار فیل منده 39.3 م معادپبخم کشاورزی تورم تولیدکنندهقهل )نرخ مشابه ساپ 

 است داشده  افزایم درصدم 24.1) 1397ساپ  تابتدان

و   م324.7) فیل قهلشاخق  درصد افزایم نتهت به 17.2، با 1397 زیییابخم معدن، در فیل  شاخق قیمت تولیدکننده -3

ق قیمت شاخ میانگین درصد تغییراترسید   380.4به کدد  م234.6) درصد افزایم نتهت به شاخق فیل مشابه ساپ قهل 62.2

 ولیدکنندهنتهت به دوره مشابه ساپ قهل )نرخ تورم ت 1397ساپ  زیییاتولیدکننده بخم معدن در چهار فیل مندهی به فیل 

فزایم ا درصدم 30.8) 1397ساپ  تابتداندرصد بوده که نتهت به تورم چهار فیل مندهی به فیل  41.9م معادپ بخم معدن

 است داشده 

به  م340.3) درصد افزایم نتهت به شاخق فیل قهل 23.5، با 1397 زیییابخم صنعت، در فیل  شاخق قیمت تولیدکننده -4

افزایم درصد  73.2 م242.7) فیل مشابه ساپ قهلشاخق رسید  شاخق این بخم در فیل مورد بررسی نتهت به  420.4کدد 

                                                           
1 IndexProducer Price  



 1397ساپ   یاییز شاخق قیمت تولیدکننده بخم صنعت در چهار فیل مندهی به فیلمیانگین درصد تغییرات دهد  نشان می

درصد بوده که نتهت به تورم چهار فیل مندهی  47.3م معادپ بخم صنعت نتهت به دوره مشابه ساپ قهل )نرخ تورم تولیدکننده

 است افزایم داشده  درصدم 32.9) 1397ساپ  تابتدانبه فیل 

به کدد  م136.3) نتهت به شاخق فیل قهل کاهمدرصد  11.6، با 1397 زیییاشاخق قیمت تولیدکننده بخم برق در فیل  -5

میانگین  دهد نشان می افزایمدرصد  6.6رسید  شاخق این بخم در فیل مورد بررسی نتهت به فیل مشابه ساپ قهل  120.5

نتهت به دوره مشابه ساپ قهل )نرخ تورم  1397ساپ  یاییزشاخق قیمت تولیدکننده بخم برق در چهار فیل مندهی به فیل 

 -3.7)، 1397ساپ تابتدان داشده که نتهت به تورم چهار فیل مندهی به فیل  افزایمدرصد  0.8م معادپ بخم برق تولیدکننده

 است داشده  افزایم درصدم

 درصد افزایم نتهت به شاخق فیل قهل 8.8، با 1397 زیییاخدمات در فیل شاخق قیمت تولیدکننده بخم اخدیاصی  -6

درصد افزایم نشان  25.5شاخق این بخم در فیل مورد بررسی نتهت به فیل مشابه ساپ قهل  رسید  310.1به کدد  م285.0)

ساپ  یاییزشاخق قیمت تولیدکننده بخم اخدیاصی خدمات در چهار فیل مندهی به فیل میانگین درصد تغییرات  دهد می

درصد بوده که نتهت به تورم چهار  16.7 م معادپهای خدماتبخم نتهت به دوره مشابه ساپ قهل )نرخ تورم تولیدکننده 1397

 است داشده  افزایم درصدم 12.5) 1397ساپ  تابتدانفیل مندهی به فیل 

الذکر، در قالب گزارشات های اصدی و اخدیاصی فوق** شایان ذکر است، ندایج شاخق قیمت تولیدکننده برای هر یر از بخم

 شود درگاه مدی آمار مرکز آمار ایران مندشر میطور جداگانه و تفییدی در هفیدی و ساالنه، ب



فصل قبل
فصل مشابه سال 

قبل
فصل قبل

فصل مشابه سال 
قبل

100379.018.656.16.013.6 شاخص كل
13.15425.921.068.72.99.5كشاورزي  

6.90442.121.175.84.35.0 زراعت و باغداري     
1.63355.027.625.310.89.7غالت        

1.2-3.37530.937.1121.43.1ميوه و ميوه هاي آجيلي        
19.122.4-29.451.5-0.99366.3سبزيجات        

0.91351.729.842.035.03.4مواد خام طبقه بندي نشده       
6.25408.020.860.91.414.9پرورش حيوانات    

0.114.5-4.34391.317.257.8دامداري سنتي      
4.613.9-1.54385.89.260.4پرورش گاوداري سنتي      

1.14430.123.975.80.224.2پرورش گوسفند و بره سنتي     
0.42392.620.470.20.220.0پرورش بز و بزغاله سنتي      
1.24362.220.935.95.36.8 ساير محصوالت حيواني      

1.91446.028.867.75.615.8دامداري صنعتي    
0.73406.622.163.15.013.5گاوداري        

1.18470.532.770.34.117.1مرغداري         
1.02380.417.262.25.718.8معدن     

0.05370.28.434.95.929.7 استخراج زغال سنگ         
0.73409.219.976.67.621.3استخراج كانه هاي فلزي         

0.24293.38.725.00.09.4 استخراج ساير معادن          
51.47420.423.573.29.018.3صنعت     

5.28388.211.746.51.56.1صنايع مواد غذايي و آشاميدني          
1.3-0.10519.80.0156.40.0توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار        

1.03376.513.774.02.08.6توليد منسوجات        
0.07413.419.147.10.214.0توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار        

0.06430.916.158.60.13.2دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان        
0.16374.537.099.11.34.2توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه        

0.35635.716.2151.41.46.0توليد كاغذ و محصوالت كاغذي         
0.03408.825.475.89.016.9انتشار و چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده         

20.09478.047.5100.116.929.6صنايع توليد زغال سنگ- پااليشگاه هاي نفت         
3.13443.226.584.43.713.0صنايع محصوالت شيميايي         

0.89565.37.293.43.08.4توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي         
2.67294.114.245.31.65.1توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي         

9.048.011.031.4-7.49370.9توليد فلزات اساسي        
0.64428.622.596.82.26.4توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت         

0.98434.830.088.92.96.9توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي ديگر         
0.01265.027.159.20.03.2توليد ماشين آالت اداري و محاسباتي          

0.89605.320.7117.87.820.2ماشين آالت و دستگاه هاي مولد وانتقال برق          
0.3-0.2-0.06250.022.176.8توليد راديو و تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطي          
0.15400.213.6102.12.25.5توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت          

7.19321.714.732.82.64.2توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر          
0.15609.016.774.311.019.7توليد ساير وسايل حمل و نقل           

0.05470.98.976.81.15.3توليد مبلمان و مصنوعات           
11.9-14.2-11.66.6-2.02120.5توليد برق    

32.34310.18.825.53.79.2خدمات   
تعمير وسايل نقليه موتوري و موتور سيكلت و كاالهاي شخصي و      

خانگي
0.80379.313.329.42.711.3

1.55429.815.333.32.19.8 هتل و رستوران       
9.58368.29.039.41.87.0حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات      

0.62298.41.821.22.77.9(بيمه)واسطه گريهاي مالي        
12.62228.05.915.62.27.8مستغالت – اجاره و فعاليت هاي كسب و كار       

3.97305.515.017.611.714.1آموزش        
1.86440.76.018.38.014.5بهداشت ومددكاري اجتماعي        

1.34325.96.520.82.610.2ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي       

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

ضريب اهميتشرح
شاخص پاييز 

1397

در صد تغيير
پاييز 1396 نسبت بهپاييز 1397 نسبت به



(1390=100)

شاخص كلدوره 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
سال قبل (نرخ تورم)

1390 100سال
.............................. ...............95.4بهار
..........98.73.4تابستان........................
..........101.32.7پاييز..............................
..........104.63.2زمستان........................

1391 128.7سال
.............................. .....113.18.118.5بهار
.....120.06.221.7تابستان........................
.....136.013.334.2پاييز..............................
145.97.339.528.7زمستان........................

1392 164.9سال
.............................. 159.19.140.734.3بهار
163.93.036.537.8تابستان........................
168.42.723.834.6پاييز..............................
0.215.228.1-168.1زمستان........................

1393 190.2سال
.............................. 184.79.916.122.1بهار
189.82.715.817.6تابستان........................
193.21.814.815.5پاييز..............................
0.214.815.4-192.9زمستان........................

1394 197.6سال
.............................. 195.51.35.812.6بهار
197.71.14.29.6تابستان........................
197.80.12.46.5پاييز..............................
199.40.83.43.9زمستان........................

1395 209.4سال
.............................. 202.71.63.73.4بهار
206.72.04.53.5تابستان........................
213.73.48.04.9پاييز..............................
214.60.47.66.0زمستان........................

1396 236.4سال
.............................. 222.43.69.77.5بهار
228.92.910.89.1تابستان........................
242.76.013.610.5پاييز............................
251.73.717.312.9زمستان........................

1397 سال
.............................. 278.110.525.016.8بهار
319.715.039.724.2تابستان........................
379.018.656.135.2پاييز............................

)، كل كشور فصلي ) شاخص قيمت توليدكننده و درصد تغييرات 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.....0.6..........98.73.4تابستان........................
.....99.30.4.....0.7..........101.32.7پاييز..............................
.....106.67.3.....1.4..........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........................

236.412.9254.714.9232.017.3سال 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..............................
251.73.712.9267.25.914.9252.77.717.3زمستان........................

سال 1397
278.110.516.8295.310.515.3288.814.322.0بهار ..............................
319.715.024.2352.119.224.1324.712.430.8تابستان........................
379.018.635.2425.921.039.3380.417.241.9پاييز..............................

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........................
165.90.035.6130.222.811.0156.04.825.8پاييز..............................
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
192.62.711.1143.24.510.1195.32.818.2بهار ..............................
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
6.2214.91.311.9-0.5130.52.3-193.32.0بهار ..............................
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........................

8.1242.68.9-232.415.5120.5سال 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..............................
8.1250.71.58.9-253.64.515.5114.71.5زمستان........................

سال 1397
4.6262.34.69.6-289.014.022.7133.216.1بهار ..............................
3.7285.08.712.5-340.317.732.9136.32.3تابستان........................
11.60.8310.18.816.7-420.423.547.3120.5پاييز..............................

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

دوره زماني

خدماتتوليد برقصنعت



(1390=100)
درصد تغيير ساالنهمتوسط سالزمستانپاييزتابستانبهاردوره زماني

.......................................139095.498.7101.3104.6100.0-

.......................................1391113.1120.0136.0145.9128.728.7

........................................1392159.1163.9168.4168.1164.928.1

........................................1393184.7189.8193.2192.9190.215.4

........................................1394195.5197.7197.8199.4197.63.9

.........................................1395202.7206.7213.7214.6209.46.0

.........................................1396222.4228.9242.7251.7236.412.9

.........................................1397278.1319.7379.0---

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