
 

 

 

 

 

 

 

 

7931 زمستان صلفشاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت  گزارش  

(0931بر مبنای سال پایه )  

 

 قبلفصل شاخص رسيد كه نسبت به  91373به عدد  0931 زمستانشاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل 

متوسط درصد تغييرات  .است درصد افزایش داشته .237 ،(972..) فصل مشابه سال قبلشاخص و  درصد 0970، (9.179)

فصل منتهی  متوسط شاخص در چهارنسبت به  0931سال  زمستانفصل منتهی به فصل  چهاردر بخش صنعت شاخص كل 

كه نسبت به تورم چهار فصل  بوده درصد 2972 معادل سال قبل )نرخ تورم توليدكننده كل بخش صنعت( زمستانبه فصل 

  است. افزایش داشته ،(رصدد 9179) 0931سال  پایيزمنتهی به فصل 

 اند:تغييرات فصلی این شاخص داشتهترین تأثير را در های زیر به ترتيب بيشبخشزیر 

درصد افزایش نسبت به  0.72با  "های نفتپاالیشگاه -غال سنگزصنایع توليد " بخش توليدكننده در زیر شاخص قيمت

است. رشته  داشته را زمستانر افزایش شاخص كل فصل تاثير دبيشترین رسيد و  .927.به  91271فصل قبل از عدد 

 است. بخش داشتهزیر ترین تاثير را در افزایش شاخص این بيش "های نفتی تصفيه شدهوردهآتوليد فر"فعاليت 

( و رسيدن به 91173فصل قبل ) شاخص درصد افزایش نسبت به .7..با  "توليد فلزات اساسی" توليدكننده شاخص قيمت

توليد محصوالت "های است. رشته فعاليت داشته زمستانرا در افزایش شاخص كل فصل  گذاریتاثير رتبه دوم ،92979عدد 

 "توليد محصوالت اساسی مسی "درصد و  9.72با " لومينيومیآتوليد محصوالت اساسی "درصد،  171.با  "اوليه آهن و فوالد

 ن بخش داشته است.ین تاثير را در افزایش شاخص ایتربه ترتيب بيشافزایش نسبت به فصل قبل درصد  .27با 

درصد افزایش  .7..با  "توليد وسایل نقليه موتوری، تریلر و نيم تریلر" توليدكننده شاخص قيمتدر فصل مورد بررسی، 

توليدكننده  را در افزایش شاخص كل گذاریتاثير سومرتبه ، 91.71و رسيدن به عدد ( 9.071)فصل قبل  شاخص نسبت به

سازی برای وسایل توليد بدنه اتاق "،درصد 172.با  "توليد وسایل نقليه موتوری"های است. رشته فعاليت داشته خش صنعتب

ترین تاثير را در افزایش شاخص افزایش نسبت به فصل قبل بيش درصد 0972با  "نقليه موتوری و ساخت تریلر و نيم تریلر

 اند.این بخش داشته

 شاخص درصد افزایش نسبت به 270با  "صنایع مواد غذایی و آشاميدنی " توليدكننده اخص قيمتشدر فصل مورد بررسی، 

 توليدكننده بخش صنعت را در افزایش شاخص كل گذاریتاثير چهارمرتبه ، 90371و رسيدن به عدد ( .9227)فصل قبل 

سازی و آماده " درصد 973 با "های لبنیوردهتوليد فرا "، درصد 79..با  "كشتار دام و طيور "های فعاليترشته است.  داشته

ها و آوری و حفاظت ميوهعمل "و  درصد 179.با  "توليد خوراك دام و حيوانات "درصد،  279با  "رد كردن غالت و حبوباتآ

 .دنا ترین تاثير را در افزایش شاخص این بخش داشتهبيشبه ترتيب  افزایش نسبت به فصل قبل درصد 0171 با "هاسبزی



 

 

عدد و رسيدن به  (.9997) فصل قبلشاخص درصد افزایش نسبت به  0072با  "صنایع محصوالت شيميایی"شاخص قيمت 

های فعاليترا به خود اختصاص داده است. رشته  زمستانتأثيرگذاری در افزایش شاخص كل فصل  پنجمرتبه  ،93.71

توليد مواد شيميایی اساسی بجز كود و  "درصد،  .17.با  "توليد مواد پالستيكی به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعی"

توليد الياف  "درصد و  373با  "های مشابه و بتانهتوليد انواع رنگ و روغن جال و پوشش "درصد،  273با  "تركيبات ازت

 .دانترین تاثير را در افزایش شاخص این بخش داشتهافزایش نسبت به فصل قبل، بيشدرصد  0971با  "مصنوعی

، .9017 عددو رسيدن به  (.9127) فصل قبلشاخص درصد افزایش نسبت به  0173با  "توليد منسوجات "شاخص قيمت 

سازی آماده " هایرا به خود اختصاص داده است. رشته فعاليت زمستانتأثيرگذاری در افزایش شاخص كل فصل  ششمرتبه 

ترین تاثير را افزایش نسبت به فصل قبل، بيش درصد 972با  "فرش ماشينی و موكت " درصد، 0973با  "و ریسندگی الياف

 .انددر افزایش شاخص این بخش داشته

درصد افزایش نسبت به  .0.7با  "آالتتوليد محصوالت فلزی فابریكی بجز ماشين" در زیر بخش صنعتی شاخص قيمت

 بخش صنعت در در افزایش شاخص كل را تأثيرگذاری هفتمرتبه  ،93971 عددو رسيدن به  (9.272) فصل قبلشاخص 

 "بندی نشده در جای دیگرتوليد سایر محصوالت فلزی طبقه "های فعاليتبه خود اختصاص داده است. رشته  زمستانفصل 

ترین تاثير را در بيشبه ترتيب  درصد افزایش نسبت به فصل قبل 272با  "توليد محصوالت فلزی ساختمانی "، درصد 179.با 

 .ندا این بخش داشته افزایش شاخص

فصل شاخص درصد افزایش نسبت به  .97با  "توليد سایر محصوالت كانی غير فلزی " در زیر بخش صنعتی شاخص قيمت

به  زمستانفصل  بخش صنعت در در افزایش شاخص كل را تأثيرگذاری هشتمرتبه  ،91179 عددو رسيدن به  (3970.) قبل

 0172با  "بندی نشده درجای دیگرتوليد سایر محصوالت كانی غير فلزی طبقه "ای هفعاليتخود اختصاص داده است. رشته 

ترین بيشبه ترتيب  درصد افزایش نسبت به فصل قبل 72.با  "توليد محصوالت ساخته شده از بتن سيمان و گچ "، درصد

 .ندا تاثير را در افزایش شاخص این بخش داشته

فصل شاخص درصد افزایش نسبت به  170با  "محصوالت الستيكی و پالستيكیتوليد  " در زیر بخش صنعتی شاخص قيمت

به  زمستانفصل  بخش صنعت در در افزایش شاخص كل را تأثيرگذاری نهمرتبه  ،.21.7 عددو رسيدن به  (2.79.) قبل

الستيك رویی و  توليد "، درصد 271با  "توليد محصوالت پالستيكی بجز كفش "های فعاليتخود اختصاص داده است. رشته 

ترین تاثير را در افزایش بيشبه ترتيب  درصد افزایش نسبت به فصل قبل 973با  "تویی و روكش كردن مجدد و بازسازی

 .ندا شاخص این بخش داشته

با اقزایش شاخص قيمت نسبت به فصل قبل همراه  "آالت اداری و محاسباتیتوليد ماشين"های صنعتی بجزء سایر زیر بخش

 .اندتورم فصل زمستان كل بخش صنعت داشته از تاثيرگذاری در های كمتریاند و سهمبوده

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 درصد تغييرات شاخص قيمت توليد كننده كل بخش صنعت

  7931 زمستانفصل 
 

 قبلنسبت به فصل مشابه سال   31 زمستانفصل   نسبت به فصل قبل 31 زمستانفصل 

 افزایش كاهش افزایش كاهش

 0970  237. 

 

 

 

 

 

 قبلنسبت به فصل مشابه سال  0931 پایيز فصل نسبت به فصل قبل 0931 پایيز فصل

 افزایش كاهش افزایش كاهش

 .97.  197. 

 

 

 

 

 

 

7931 زمستانبه چهار فصل منتهی به فصل نسبت  7931 زمستانچهار فصل منتهی به فصل   

 افزايش كاهش

 2972 

 



 

 

 

 

 

 

 (7931=711)                                    7931-7931های سال های مربوط بهفصلتوليدكننده محصوالت صنعتي در قيمت شاخص تغييرات و درصد شاخص ارقام مربوط به   – 7جدول 

 عدد شاخص دوره

ل فصدرصد تغيير نسبت به 

 قبل

( فصلي)تورم    

 صلفدرصد تغيير نسبت به 

 مشابه سال قبل 

 ) تورم نقطه به نقطه (

 هایفصلييرمجموع درصد تغ

بت نس مورد نظر فصلمنتهي به 

 به دوره مشابه سال قبل

مجموع چهار درصد تغيير 

مورد  فصلمنتهي به  فصل

نظر نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل )نرخ تورم(

 7..9 94.4 94.4 369 7.763  ................................................   31بهار  

 97.1 91.3 91.9 164 7.461  ...........................................  31تابستان 

 ..94 99.1 73.1 1.1 7.463  .................................................  31پایيز 

 11.9 11.9 79.1 769 7.167  ...........................................  31زمستان 

 1161 7161 7161 7969 73167  ..................................................  39بهار 

 7161 7161 7.63 163 73963  ...........................................  39تابستان 

 7.61 .716 7161 169 73964  ................................................  39پایيز 

-.96 .7116  ...........................................  39 زمستان  776. 7.67 7.67 

 7767 169 169 161 .7316  ..................................................  39بهار 

161 73161  ...........................................  39 تابستان  16.-  161-  .6. 

-761  .................................................  39 پایيز  161-  767-  761 

- 169    761 164  ...........................................  39 زمستان  164-  

  

 

 

 



 

 

 ( 7931=711) باله (                   ) دن 7931-7931  هایمربوط به سال هایتغييرات شاخص قيمت توليدكننده محصوالت صنعتي در فصلشاخص و درصد ارقام مربوط به   – 7جدول  

 عدد شاخص دوره

 لفصدرصد تغيير نسبت به 

 قبل

( فصلي)تورم    

 صلفدرصد تغيير نسبت به 

 مشابه سال قبل 

 ) تورم نقطه به نقطه (

 هایفصلدرصد تغييرمجموع 

ت به مربوط نسب فصلمنتهي به 

 دوره مشابه سال قبل

درصد تغيير مجموع چهار 

فصل منتهي به فصل مورد 

 نظر نسبت به دوره مشابه

 سال قبل )نرخ تورم(

-73969161169169164 .................................................... 34 بهار 
73161763161769161 ............................................  34 تابستان

11461169 .................................................. 34 پایيز 461 169 169 
113677637169469469 ............................................  34 زمستان

1716916. 161 161 169 ....................................................3بهار 
 7161 7761 7967 463 11161 ........................................... .3تابستان 

 7161 7964 7169 361 19161 ..................................................  .3 پایيز

    964 .1496 ............................................  .3 زمستان

113617961 9169 9169 1161 ...................................................31بهار 
991697161 4161 9694 ........................................... 31تابستان   3691 

      .................................................  31 پایيز

9136379671361 ............................................  31 زمستان
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

  (4930=400)    4931 زمستان فصل الی 4931زمستان  از فصل ،به تفکیک فصل ،های اصلیبخشزیر کل بخش صنعت و  شاخص قیمت تولیدکننده: 2جدول  


 


ضرایب 

 اهمیت

 زمستان

31

 بهار

39

 تابستان

39

 پاییز

39

 زمستان

39

 بهار

63  

 تابستان

36

 پاییز

36

 زمستان

36

 بهار

31

 تابستان

31

 پاییز

31

 زمستان

31

 کل بخش صنعت
ایع مواد غذایی و آشامیدنیصن

تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار
 تولید منسوجات

خزدار پوستکردنرنگوآوردنعمل،تولیدپوشاك
دباغی، عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمدان

تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

پ و تکثیر رسانه های ضبط شدهانتشار، چا
های نفتپاالیشگاه -صنایع تولید زغال سنگ 

صنایع محصوالت شیمیایی
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

تولید فلزات اساسی
 فابریکی بجز ماشین آالتفلزیتولیدمحصوالت

دیگر جایدر نشدهبندیطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید
تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی

ماشین آالت و دستگاههای مولد وانتقال برق
ولید رادیو،تلویزیون،دستگاههاووسایل ارتباطیت

ساعتانواعوابزاردقیق،اپتیکی،پزشکیابزارتولید
تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوری

تولید سایر وسایل حمل و نقل
مان و مصنوعاتتولید مبل



 

 

 
 

 
 (4930=400)                 4931زمستان  فصل الی 4931زمستان  فصل از  ،به تفکیک فصل ،های اصلیبخشزیر : تورم ساالنه کل بخش صنعت و 9جدول 

 


ضرایب 

 اهمیت

 زمستان

31

 بهار

39

 تابستان

39

 پاییز

39

 زمستان

39

 بهار

63  

 تابستان

36

 پاییز

36

 زمستان

36

 بهار

31

 تابستان

31

 پاییز

31

 زمستان

31

 کل بخش صنعت
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

.تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار
 تولید منسوجات

خزدار پوستکردنرنگوآوردنعمل،تولیدپوشاك
دباغی، عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمدان

تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

پ و تکثیر رسانه های ضبط شدهانتشار، چا
پاالیشگاههای نفت -صنایع تولید زغال سنگ

صنایع محصوالت شیمیایی
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

تولید فلزات اساسی
 فابریکی بجز ماشین آالتفلزیتولیدمحصوالت

دیگر جایدر نشدهبندیطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید
تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی

ین آالت و دستگاههای مولد وانتقال برقماش
تولید رادیو،تلویزیون،دستگاههاووسایل ارتباطی

ساعتانواعویقابزاردق،اپتیکی،پزشکیابزارتولید
تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوری

تولید سایر وسایل حمل و نقل
تولید مبلمان و مصنوعات



 

 


 

(4930=400)                          4931زمستان  فصل الی 4931زمستان  از  فصل ،به تفکیک فصل ،های اصلیشبخزیر : تورم فصلی کل بخش صنعت و 1جدول   



 ضرایب

 اهمیت

 زمستان

31

 بهار

39

 تابستان

39

 پاییز

39

 زمستان

39

 بهار

63  

 تابستان

36

 پاییز

36

 زمستان

36

 بهار

31

 تابستان

31

 پاییز

31

 زمستان

31

 کل بخش صنعت
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار
 تولید منسوجات

ت خزدارپوسکردنرنگوآوردنعمل،تولیدپوشاك
دباغی، عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمدان

تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

پ و تکثیر رسانه های ضبط شدهانتشار، چا
صنایع تولید زغال سنگ پاالیشگاههای نفت

صنایع محصوالت شیمیایی
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

یتولید سایر محصوالت کانی غیر فلز
تولید فلزات اساسی

فلزی فابریکی بجز ماشین آالت تولیدمحصوالت
دیگر جای درنشدهبندیطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید

 تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی
ماشین آالت و دستگاههای مولد وانتقال برق

ارتباطیتولیدرادیو،تلویزیون،دستگاههاو وسایل
ساعتانواع ودقیق ابزار ،اپتیکی،پزشکیابزارتولید

تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوری
تولید سایر وسایل حمل و نقل

تولید مبلمان و مصنوعات



 

 

 (4930=400)                   4931زمستان  فصل الی 4931زمستان  از  فصل ،به تفکیک فصل ،های اصلیبخشزیر : تورم نقطه به نقطه کل بخش صنعت و 9 جدول


ضرایب 

 اهمیت

 زمستان

31

 بهار

39

 تابستان

39

 پاییز

39

 زمستان

39

ربها  

63  

 تابستان

36

 پاییز

36

 زمستان

36

 بهار

31

 تابستان

31

 پاییز

31

 زمستان

31

 کل بخش صنعت
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

ت از توتون و تنباکو سیگارتولید محصوال
 تولید منسوجات

پوست خزدارکردنرنگوآوردنعمل،تولیدپوشاك
دباغی، عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمدان

تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه
الت کاغذیتولید کاغذ و محصو

پ و تکثیر رسانه های ضبط شدهانتشار، چا
صنایع تولید زغال سنگ پاالیشگاههای نفت

صنایع محصوالت شیمیایی
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

تولید فلزات اساسی
فلزی فابریکی بجز ماشین آالتتولیدمحصوالت

دیگر جای درنشدهبندیطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید
 تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی
ال برقماشین آالت و دستگاههای مولد وانتق

ارتباطیتولیدرادیو،تلویزیون،دستگاههاو وسایل
ساعتوانواعابزاردقیق،اپتیکی،پزشکیابزارتولید

تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوری
تولید سایر وسایل حمل و نقل

 مبلمان و مصنوعات تولید

 


