
 

 
 

 
 
 
 

 1399 پاییز صلفکننده بخش صنعت شاخص قیمت تولید گزارش

 )1395(بر مبناي سال پایه 
 

 تورم فصلی 
درصـد رسـید  21,8به  1399 پاییزنسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بخش صنعت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده درصد 

 مـورد بررسـیدر فصل  هاي مختلف صنعتیبخشزیردر میان دارد.  شکاهواحد درصد  9,9، قبلکه در مقایسه با همین اطلاع در فصل 
 6,9( تولید محصولات از توتون و تنباکو سـیگار و درصد) 5,4( هاي ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانه ،انتشار ترین تورم فصلی مربوط بهکم

 37,3(  کالاهـا از نـی و مـواد حصـیربافی و پنبـهچوب و چوب يهاردهآوساخت چوب و فر مربوط به به ترتیب آنترین بیشو درصد ) 
سـاخت  درصـد) 27,2(  يسـاخت کاغـذ و محصـولات کاغـذ ،درصـد) 37,1(  ییایمیشـ يهاردهآوو فر ییایمیساخت مواد شدرصد)، 

 .استدرصد)  26,3(  ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و درصد) 26,4( منسوجات
 

 تورم نقطه به نقطه 
بـه  1399 پـاییزنسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل  بخش صنعتت تولیدکننده تغییرات شاخص قیمدرصد 
در داخـل کالاهـاي خـود به ازاي تولیـد  محصولات صنعتیبه عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان  .درصد رسید 77,3

تورم نقطه به نقطه در فصـل تابسـتان سـال جـاري  درصد افزایش دارد. 77,3، 1398 پاییزنسبت به فصل  1399 پاییزکشور، در فصل 
تولید محصـولات از توتـون و تنبـاکو مربوط به  تورم نقطه به نقطهکمترین  ،صنعتیمختلف هاي بخشمیان در  درصد بوده است. 46,1
تورم نقطه  ترینبیش و) درصد 37,3( ساخت سایر مصنوعات و درصد) 26,9( هاي ضبط شدهو تکثیر رسانه چاپ، درصد) 22,9( سیگار

 139,0 ( سـاخت فلـزات پایـه )،درصـد 176,2 ( نقـل حمل و زاتیساخت سایر تجه هاي صنعتیبه نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش
سـاخت محصـولات از ) و درصد 93,7 ( یبرق زاتیساخت تجه)، درصد 108,8 ( ییایمیش يهاوردهآو فر ییایمیساخت مواد ش)، درصد

  .است) درصد 90,6 ( ستیک و پلاستیکلا
 

 تورم سالانه 
نسبت  1399 پاییزر چهار فصل منتهی به فصل محصولات صنعتی در داخل کشور دتغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده درصد 

دهـد. در شان مـین افزایشواحد درصد  13,5درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل  37,4به به مدت مشابه در سال قبل 
هاي حاصـل از ساخت کُک و فرآورده مترین تورم سالانه مربوط بهصنعتی در کشور، ک مختلف هايبخشزیرفصل مورد بررسی، در میان 

 ( سـاخت فلـزات پایـه، درصد) 108,8( حمل ونقل زاتیساخت سایر تجهمربوط به به ترتیب ترین آن و بیشدرصد)  4,6(نفت  پالایش
 .استدرصد)  53,8(  یبرق زاتیساخت تجهدرصد) و  54,4(  اخت مبلمانس)، درصد 83,9



 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



فصل مشابه سال قبلفصل قبلفصل مشابه سال قبلفصل قبل
433/110021/877/30/424/9كل بخش صنعت

297/012/8615/453/61/827/8ساخت محصوالت غذايي
0/415/6-335/50/7015/562/1ساخت انواع آشاميدني ها

373/70/216/922/90/021/2ساخت فراورده هاي توتون و تنباكو
1/027/5-415/32/3926/473/6ساخت منسوجات

378/60/2318/554/912/042/4ساخت پوشاك 
404/50/2013/755/70/945/2ساخت چرم و محصوالت وابسته 

 ،ساخت چوب و فراورده هاي چوب و چوب پنبه 
 به جز مبلمان؛ ساخت كاالها از ني و مواد

حصيربافي

419/60/4537/385/70/024/0

4/013/3-464/51/1227/274/2ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي 
341/20/135/426/90/043/6چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 ساخت كُك و فراورده هاي حاصل از پااليش 
نفت

375/123/9226/046/1-5/09/0

5/413/2-549/614/0937/1108/8ساخت مواد شيميايي و فراورده هاي شيميايي 

 ساخت محصوالت دارويي، مواد شيميايي مورد 
ا ال ا ا ا ا

235/81/7911/037/50/219/5
451/33/2526/390/61/424/7ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك 

314/74/9416/653/72/726/7ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي 
685/512/7615/9139/08/237/3ساخت فلزات پايه 

 ساخت محصوالت فلزي ساخته شده، به جز
ا آال ا

475/72/3714/981/12/635/3
349/21/0119/251/80/530/6ساخت محصوالت رايانه اي، الكترونيكي و نوري 

521/02/8020/893/72/927/5ساخت تجهيزات برقي 
 ساخت ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي 

نشده درجاي ديگر
469/61/9615/169/55/462/8

337/311/5912/051/08/671/2ساخت وسايل نقليه ي موتوري، تريلرو نيم تريلر

647/70/4723/6176/24/426/6ساخت ساير تجهيزات حمل ونقل 
370/40/5215/784/24/730/4ساخت مبلمان  

373/10/2317/437/30/635/1ساخت ساير مصنوعات  

(100=1395)1-  شاخص قيمت توليد كننده  كل بخش صنعت و زيربخش هاي اصلي- كل كشور

شرح

درصد تغيير
 شاخص پاييز

1399
پاييز 1398 نسبت بهپاييز 1399 نسبت بهضريب اهميت



(1395=100 )

شاخصضريب اهميتكل بخش صنعت و زير بخش هاي اصلي
 درصد تغيير
 نسبت به فصل

قبل

 درصد تغيير
 نسبت به فصل
مشابه سال قبل

 درصد تغيير مجموع
 فصل هاي منتهي به
 فصل جاري در سال
 جاري نسبت به دوره
مشابه سال قبل

درصد تغيير چهار 
فصل منتهي به 

فصل جاري نسبت 
به دوره مشابه 

سال قبل ( تورم 
ساالنه)

100433/121/877/344/237/4كل بخش صنعت
12/86297/015/453/635/332/0ساخت محصوالت غذايي
0/70335/515/562/140/934/9ساخت انواع آشاميدني ها

0/21373/76/922/917/613/2ساخت فراورده هاي توتون و تنباكو
2/39415/326/473/642/337/8ساخت منسوجات

0/23378/618/554/943/943/4ساخت پوشاك 
0/20404/513/755/737/236/6ساخت چرم و محصوالت وابسته 

 ساخت چوب و فراورده هاي چوب و 
 چوب پنبه، به جز مبلمان؛ ساخت كاالها از ني

و مواد حصيربافي

0/45419/637/385/746/041/1

1/12464/527/274/238/432/1ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي 
0/13341/25/426/919/820/4چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 ساخت كُك و فراورده هاي حاصل از پااليش 
نفت

23/92375/126/046/19/64/6

14/09549/637/1108/848/439/6ساخت مواد شيميايي و فراورده هاي شيميايي 

 ساخت محصوالت دارويي، مواد شيميايي 
 مورد استفاده در داروسازي و محصوالت

دارويي گياهي

1/79235/811/037/525/522/8

3/25451/326/390/656/348/7ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك 

4/94314/716/653/738/635/2ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي 
12/76685/515/9139/0100/783/9ساخت فلزات پايه 

 ساخت محصوالت فلزي ساخته شده، به جز
ماشين آالت و تجهيزات

2/37475/714/981/157/251/4

 ساخت محصوالت رايانه اي، الكترونيكي و 
نوري

1/01349/219/251/831/128/0

2/80521/020/893/761/553/8ساخت تجهيزات برقي 
 ساخت ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي 

نشده درجاي ديگر
1/96469/615/169/551/852/9

 ساخت وسايل نقليه ي موتوري، تريلرو نيم
تريلر

11/59337/312/051/046/046/1

0/47647/723/6176/2132/0108/8ساخت ساير تجهيزات حمل ونقل 
0/52370/415/784/260/154/4ساخت مبلمان  

0/23373/117/437/324/024/6ساخت ساير مصنوعات  

  2-  شاخص قيمت توليدكننده كل بخش صنعت و زيربخش هاي اصلي و درصد تغييرات آن ها در فصل پاييز سال 1399 -كل كشور



(1395=100)
 درصد تغيير نسبت بهشاخص كلدروره زماني

فصل قبل
 درصد تغيير نسبت به
فصل مشابه سال قبل

 درصد تغيير مجموع فصل
 هاي منتهي به فصل جاري
 نسبت به دروه مشابه سال

قبل

 درصد تغيير چهار
 فصل منتهي به

 فصل جاري نسبت
 به دروه مشابه سال

52/7سال1390..........
50/28/045/545/530/8بهار---------
52/13/848/947/239/2تابستان----
53/42/545/746/746/2پاييز------

55/23/518/938/238/2زمستان-----
67/2سال1391..........
58/45/716/416/430/2بهار---------
61/85/918/717/623/5تابستان----
72/016/434/923/522/5پاييز------

76/66/438/727/527/5زمستان-----
85/1سال1392..........
83/59/043/043/034/2بهار---------
85/42/238/140/538/7تابستان----
0/118/532/333/7-85/3پاييز------

86/31/112/626/726/7زمستان-----
97/5سال1393..........
97/913/417/217/220/7بهار---------
98/70/915/616/416/0تابستان----
98/90/215/916/215/4پاييز------

4/39/814/614/6-94/7زمستان-----
95/5سال1394..........
1/29/6-1/2-96/72/1بهار---------
1/75/1-2/2-0/2-96/5تابستان----
2/60/2-4/5-2/0-94/5پاييز------

2/0-2/0-0/2-94/50/0زمستان-----
100سال1395..........
1/5-97/43/10/80/8بهار---------
0/5-98/30/91/91/3تابستان----
101/63/47/53/42/5پاييز------

102/61/08/64/74/7زمستان-----
113/3سال1396..........
103/00/45/75/75/9بهار---------
109/26/111/18/48/2تابستان----
117/67/615/710/910/3پاييز------

123/45/020/313/313/3زمستان-----
179/7سال1397..........
138/812/534/834/820/6بهار---------
165/219/051/243/230/8تابستان----
195/618/466/451/544/1پاييز------

219/112/077/558/658/6زمستان-----
246/2سال1398..........

246/512/577/677/669/0بهار---------
1/347/361/166/0-243/4تابستان----
244/30/424/947/053/0پاييز------

250/92/714/537/137/1زمستان-----
سال1399..........
269/97/69/59/522/0بهار---------
355/631/746/127/723/9تابستان----

433/121/877/344/237/4پاييز

3- شاخص قيمت توليد كننده كل بخش  صنعت و درصد تغييرات  آن - كل كشور



كل بخش صنعتشرح
 ساخت

محصوالت غذايي
 ساخت انواع
آشاميدني ها

 ساخت
 فراورده هاي
توتون و تنباكو

 ساخت
منسوجات

ساخت پوشاك 
 ساخت چرم و 
 محصوالت
وابسته

 ساخت چوب و 
 فراورده هاي چوب و
 چوب پنبه، به جز
 مبلمان؛ ساخت

 كاالها از ني و مواد
حصيربافي

 ساخت كاغذ و 
 محصوالت
كاغذي

 چاپ و تكثير
 رسانه هاي
ضبط شده

 ساخت كُك و 
 فراورده هاي

 حاصل از پااليش
نفت

 ساخت مواد 
 شيميايي و
 فراورده هاي
شيميايي

100100100100100100100100100100100100سال1395..........
97/498/296/7100/098/195/399/8100/897/696/998/694/1بهار---------

98/399/4100/7100/099/395/999/799/5100/198/099/894/6تابستان----
101/6100/7100/9100/099/7103/8100/199/8100/8101/8102/6101/6پاييز------
102/6101/7101/7100/0103/0105/0100/4100/0101/4103/299/0109/8زمستان-----

113/3106/2106/395/7108/4117/7102/7102/1105/3105/4112/8123/2سال1396..........
103/0103/2106/089/5107/0114/5101/5101/3102/2103/294/9108/9بهار---------

109/2105/4105/997/8107/2117/8102/2101/4103/5103/7104/7119/6تابستان----
117/6107/5106/197/8108/8118/2102/6102/3105/8107/1122/2124/7پاييز------
123/4108/9107/397/8110/8120/2104/6103/2109/5107/6129/4139/4زمستان-----

179/7141/7160/1237/4166/8157/1160/9156/6200/8168/5203/3204/3سال1397..........
138/8115/6123/1144/2120/7128/0117/0110/8122/3121/0153/2150/9بهار---------

165/2137/5157/4250/8159/0151/1150/6147/0198/2141/3162/2176/7تابستان----
195/6151/3179/0250/8187/7171/6178/9182/3235/4187/2235/6232/6پاييز------
219/1162/3180/9304/0199/8177/8197/0186/4247/2224/4262/3257/1زمستان-----

246/2191/6206/3304/0239/5230/3259/1225/0275/6269/5261/4279/5سال1398..........
246/5188/3203/4304/0234/8206/5254/7217/7283/5265/5284/7291/4بهار---------

243/4189/8207/9304/0241/6218/1257/6226/0277/8268/6270/3278/4تابستان----
244/3193/3207/0304/0239/3244/4259/8226/0266/7268/8256/7263/2پاييز------
250/9194/9206/9304/0242/4252/1264/4230/4274/6275/2233/8285/2زمستان-----

سال1399..........
269/9219/0245/4349/6274/9264/3299/2252/5316/0296/8217/3286/3بهار---------

355/6257/3290/5349/6328/6319/6355/7305/6365/1323/8297/7400/7تابستان----
433/1297/0335/5373/7415/3378/6404/5419/6464/5341/2375/1549/6پاييز------

شرح

 ساخت محصوالت 
 دارويي، مواد
 شيميايي مورد
 استفاده در
 داروسازي و

 محصوالت دارويي
گياهي

 ساخت 
 محصوالت از
 الستيك و
پالستيك

 ساخت ساير 
 محصوالت كاني

غيرفلزي

 ساخت فلزات 
پايه

 ساخت
 محصوالت
 فلزي ساخته
 شده، به جز
 ماشين آالت و
تجهيزات

 ساخت 
 محصوالت
 ،رايانه اي

 الكترونيكي و
نوري

 ساخت 
تجهيزات برقي

 ساخت ماشين آالت 
 و تجهيزات

 طبقه بندي نشده
درجاي ديگر

 ساخت وسايل
 نقليه ي
 ،موتوري
 تريلرو نيم

تريلر

 ساخت ساير 
 تجهيزات حمل

ونقل
ساخت مبلمان  

 ساخت  
 ساير

مصنوعات

100100100100100100100100100100100100سال1395..........
98/997/897/594/997/8100/197/799/299/799/098/098/5بهار---------

99/898/598/596/099/099/497/999/299/899/398/6100/5تابستان----
99/9101/2101/2104/1101/2100/1100/9100/099/9100/6100/6100/6پاييز------
101/4102/5102/8104/9101/9100/5103/5101/6100/7101/1102/8100/4زمستان-----

106/7108/0105/7131/8106/7100/8111/5104/8102/9124/3107/4109/2سال1396..........
103/4104/7103/9111/2103/499/9105/2102/5100/5118/8104/2104/3بهار---------

106/1105/9104/4123/8105/2100/6108/6103/8101/8122/1107/0105/3تابستان----
108/0109/0106/3141/8107/5101/2113/8105/1104/0127/8108/9107/7پاييز------
109/2112/3108/2150/5110/8101/6118/5107/7105/2128/6109/4119/5زمستان-----

135/9171/4146/7221/3177/9160/1187/5152/6129/6170/9144/0180/5سال1397..........
116/0126/1114/7178/4127/3111/2134/3116/1113/2131/8116/5129/8بهار---------

132/4170/2141/2237/7172/0155/0182/8139/0120/9159/5149/7173/2تابستان----
143/5189/8161/6208/8194/2176/1210/8170/1130/5185/3154/2201/1پاييز------
151/9199/6169/1260/1218/0198/1222/1185/2153/8206/9155/6217/7زمستان-----

169/3235/5200/1293/5265/3229/1268/1272/8208/2237/2197/8268/3سال1398..........
161/8228/2187/4284/7256/9224/2261/5259/8178/2213/9190/8255/5بهار---------

171/2233/5199/4265/1256/1229/0261/2262/8205/7224/6192/1270/1تابستان----
171/5236/8204/8286/8262/7230/1268/9277/0223/4234/5201/1271/7پاييز------
172/6243/7208/9337/5285/7232/9280/8291/8225/2275/9207/1276/1زمستان-----

سال1399..........
185/2283/2235/1402/1329/7253/3326/5336/4248/2389/5244/5297/3بهار---------

212/3357/2269/9591/5413/9293/0431/4408/1301/2524/1320/0317/8تابستان----
235/8451/3314/7685/5475/7349/2521/0469/6337/3647/7370/4373/1پاييز------

                                  (100 = 1395)4- شاخص قيمت توليدكننده كل بخش صنعت و زير بخش هاي اصلي- كل كشور



شرح
 كل بخش
صنعت

 ساخت
محصوالت غذايي

 ساخت انواع
آشاميدني ها

 ساخت
 فراورده هاي
توتون و تنباكو

 ساخت
منسوجات

ساخت پوشاك 
 ساخت چرم و 
 محصوالت
وابسته

 ساخت چوب و 
 فراورده هاي چوب و
 چوب پنبه، به جز
 مبلمان؛ ساخت

 كاالها از ني و مواد
حصيربافي

 ساخت كاغذ 
 و محصوالت

كاغذي

 چاپ و تكثير
 رسانه هاي
ضبط شده

 ساخت كُك و 
 فراورده هاي

 حاصل از پااليش
نفت

 ساخت مواد 
 شيميايي و
 فراورده هاي
شيميايي

2/53/18/08/92/9-4/74/91/428/11/58/93/7سال1395..........
0/81/62/56/70/9-0/444/41/11/83/6-3/11/8بهار---------

1/32/61/11/20/5-0/1-0/91/34/10/01/20/6تابستان----
3/41/30/20/00/48/30/30/20/73/92/97/5پاييز------
3/58/0-1/01/00/80/03/31/20/30/20/51/4زمستان-----

4/38/417/72/72/15/35/412/823/2-13/36/26/3سال1396..........
0/8-4/2-10/53/99/01/21/30/80/0-0/41/54/2بهار---------

0/19/20/22/90/60/11/20/510/39/8-6/12/1تابستان----
7/62/00/20/01/50/30/51/02/23/216/74/3پاييز------
5/01/41/10/01/91/71/90/93/50/55/911/8زمستان-----

58/633/350/6148/053/833/556/653/590/759/880/365/9سال1397..........
12/56/114/747/48/96/511/97/411/712/518/48/2بهار---------

19/019/027/973/931/818/028/732/662/116/75/917/1تابستان----
18/410/013/70/018/013/618/824/018/832/545/231/6پاييز------
12/07/31/121/26/53/610/12/35/019/811/310/5زمستان-----

37/135/228/828/043/646/661/143/737/360/028/536/8سال1398..........
12/516/012/40/017/516/129/316/814/718/38/613/4بهار---------

4/5-5/1-2/01/2-1/30/82/20/02/95/71/13/8-تابستان----
5/4-5/0-4/00/0-1/012/00/90/0-0/40/0-0/41/8پاييز------
8/98/3-0/10/01/33/21/81/92/92/4-2/70/8زمستان-----

سال1399..........
7/10/4-7/612/418/615/013/44/813/19/615/17/8بهار---------

31/717/518/40/019/520/918/921/015/59/137/040/0تابستان----
21/815/415/56/926/418/513/737/327/25/426/037/1پاييز------

شرح

 ساخت 
 محصوالت
 دارويي، مواد
 شيميايي مورد
 استفاده در
 داروسازي و
 محصوالت
دارويي گياهي

 ساخت 
 محصوالت از
 الستيك و
پالستيك

 ساخت ساير 
 محصوالت كاني

غيرفلزي

 ساخت فلزات 
پايه

 ساخت
 محصوالت
 فلزي ساخته
 شده، به جز
 ماشين آالت و
تجهيزات

 ساخت 
 محصوالت
 ،رايانه اي

 الكترونيكي و
نوري

 ساخت 
تجهيزات برقي

 ساخت 
 ماشين آالت و
 تجهيزات

 طبقه بندي نشده
درجاي ديگر

 ساخت وسايل
 نقليه ي
 ،موتوري
 تريلرو نيم

تريلر

 ساخت ساير 
 تجهيزات حمل

ونقل
ساخت مبلمان  

 ساخت  
 ساير

مصنوعات

5/05/81/81/93/42/72/03/91/22/34/83/3سال1395..........
2/73/91/54/51/93/22/61/70/20/92/42/8بهار---------

0/70/20/00/10/20/62/0-0/90/71/01/11/2تابستان----
0/22/82/78/42/30/73/00/90/11/32/00/1پاييز------
0/2-1/51/21/50/80/70/42/61/50/80/52/2زمستان-----

6/78/05/731/86/70/811/54/82/924/37/49/2سال1396..........
0/117/51/33/8-0/61/70/9-2/02/21/26/01/4بهار---------

2/61/10/511/41/80/73/21/31/22/72/70/9تابستان----
1/82/91/814/52/20/64/81/32/24/71/82/4پاييز------
1/13/01/86/13/10/44/12/51/20/60/510/9زمستان-----

27/458/738/767/966/758/868/145/626/037/434/165/3سال1397..........
6/212/36/018/614/99/513/47/77/62/56/68/6بهار---------

14/235/023/133/235/139/436/119/86/821/028/433/4تابستان----
12/112/913/615/422/37/916/23/016/1-8/411/514/4پاييز------
5/85/24/724/612/212/55/38/917/811/70/98/3زمستان-----

24/537/436/432/749/243/143/078/860/638/837/448/7سال1398..........
6/514/310/89/417/813/217/840/315/93/422/717/3بهار---------

0/11/115/45/00/75/7-0/32/1-6/9-5/82/46/4تابستان----
0/21/42/78/22/60/52/95/48/64/44/70/6پاييز------
0/72/92/017/78/71/34/45/40/817/63/01/6زمستان-----

سال1399..........
7/316/212/619/115/48/716/315/310/241/218/17/7بهار---------

14/626/114/847/125/515/732/121/321/334/630/96/9تابستان----
11/026/316/615/914/919/220/815/112/023/615/717/4پاييز------

كل كشور فصل قبل- درصد تغيير شاخص قيمت توليدكننده كل بخش صنعت و زير بخش هاي اصلي نسبت به سال/ -5(1395 = 100)                                



شرح
 كل بخش
صنعت

 ساخت
محصوالت غذايي

 ساخت انواع
آشاميدني ها

 ساخت
 فراورده هاي
توتون و تنباكو

 ساخت
منسوجات

ساخت پوشاك 
 ساخت چرم و 
 محصوالت
وابسته

 ساخت چوب و 
 فراورده هاي چوب و
 چوب پنبه، به جز
 مبلمان؛ ساخت

 كاالها از ني و مواد
حصيربافي

 ساخت كاغذ 
 و محصوالت

كاغذي

 چاپ و تكثير
 رسانه هاي
ضبط شده

 ساخت كُك و 
 فراورده هاي

 حاصل از پااليش
نفت

 ساخت مواد 
 شيميايي و
 فراورده هاي
شيميايي

سال1395..........
8/0-2/70/38/57/6-1/97/24/7-1/324/5-0/84/1بهار---------

2/2-3/53/16/27/0-0/14/13/3-1/93/90/16/9تابستان----
2/23/77/913/85/3-7/56/32/244/41/811/92/7پاييز------
1/65/59/27/217/7-8/65/44/844/46/212/24/1زمستان-----

سال1396..........
3/715/7-10/59/020/11/70/54/76/5-5/75/19/6بهار---------

2/28/022/92/41/93/45/94/926/5-11/15/95/2تابستان----
2/29/213/92/62/64/95/119/122/7-15/76/75/2پاييز------
2/27/614/44/23/38/04/230/727/0-20/37/15/5زمستان-----

سال1397..........
34/812/016/161/112/811/915/39/519/617/361/538/6بهار---------

51/230/548/6156/448/328/247/445/091/436/255/047/8تابستان----
66/440/868/7156/472/545/274/378/1122/574/992/886/5پاييز------
77/549/068/7210/880/348/088/380/5125/8108/5102/784/4زمستان-----

سال1398..........
77/662/965/2110/894/661/3117/696/4131/8119/385/893/1بهار---------

47/338/132/021/252/044/471/053/840/290/266/657/6تابستان----
24/927/815/621/227/542/445/224/013/343/69/013/2پاييز------
10/910/9-14/520/114/30/021/341/834/223/611/122/6زمستان-----

سال1399..........
1/8-23/7-9/516/320/615/017/128/017/416/011/511/8بهار---------

46/135/539/715/036/046/538/135/231/420/510/144/0تابستان----
77/353/662/122/973/654/955/785/774/226/946/1108/8پاييز------

شرح

 ساخت 
 محصوالت
 دارويي، مواد
 شيميايي مورد
 استفاده در
 داروسازي و
 محصوالت
دارويي گياهي

 ساخت 
 محصوالت از
 الستيك و
پالستيك

 ساخت ساير 
 محصوالت كاني

غيرفلزي

 ساخت فلزات 
پايه

 ساخت
 محصوالت
 فلزي ساخته
 شده، به جز
 ماشين آالت و
تجهيزات

 ساخت 
 محصوالت
 ،رايانه اي

 الكترونيكي و
نوري

 ساخت 
تجهيزات برقي

 ساخت ماشين آالت 
 و تجهيزات

 طبقه بندي نشده
درجاي ديگر

 ساخت وسايل
 نقليه ي
 ،موتوري
 تريلرو نيم

تريلر

 ساخت ساير 
 تجهيزات حمل

ونقل
ساخت مبلمان  

 ساخت  
 ساير

مصنوعات

سال1395..........
3/64/51/51/63/20/2-9/80/51/3-2/1-5/23/1بهار---------

0/34/21/51/63/83/9-5/41/62/8-0/3-6/04/4تابستان----
3/56/73/09/85/43/23/82/90/53/04/64/3پاييز------
5/38/96/915/46/13/68/64/21/23/07/54/9زمستان-----

سال1396..........
0/27/63/30/920/06/45/9-4/67/16/617/15/6بهار---------

6/47/66/029/06/31/210/94/72/023/08/54/8تابستان----
8/17/75/036/26/21/112/95/14/127/18/27/1پاييز------
7/79/55/343/48/71/114/56/14/527/16/419/0زمستان-----

سال1397..........
12/120/410/460/423/211/427/713/312/610/911/824/5بهار---------

24/860/735/291/963/554/168/333/918/830/739/964/6تابستان----
32/974/152/047/380/774/185/261/825/544/941/686/7پاييز------
39/177/856/372/996/795/087/571/946/260/942/382/1زمستان-----

سال1398..........
39/681/063/459/6101/7101/694/7123/857/562/363/896/7بهار---------

29/337/241/211/648/947/742/989/070/140/828/355/9تابستان----
19/524/726/737/335/330/627/562/871/226/630/435/1پاييز------
13/622/123/529/731/017/626/457/646/433/333/126/8زمستان-----

سال1399..........
14/424/125/441/228/413/024/829/539/382/128/116/4بهار---------

24/053/035/4123/161/627/965/155/346/4133/466/617/7تابستان----
37/590/653/7139/081/151/893/769/551/0176/284/237/3پاييز------

كل كشور درصد تغيير شاخص قيمت توليدكننده كل بخش صنعت و زير بخش هاي اصلي نسبت به  فصل مشابه سال قبل- -6(1395 = 100)                                



شرح
 كل بخش
صنعت

 ساخت
محصوالت غذايي

 ساخت انواع
آشاميدني ها

 ساخت
 فراورده هاي
توتون و تنباكو

 ساخت
منسوجات

ساخت پوشاك 
 ساخت چرم و 
 محصوالت
وابسته

 ساخت چوب و 
 فراورده هاي چوب و
 چوب پنبه، به جز

 مبلمان؛ ساخت كاالها
از ني و مواد حصيربافي

 ساخت كاغذ 
 و محصوالت

كاغذي

 چاپ و تكثير
 رسانه هاي
ضبط شده

 ساخت كُك و 
 فراورده هاي

 حاصل از پااليش
نفت

 ساخت مواد 
 شيميايي و
 فراورده هاي
شيميايي

سال1395..........
8/0-1/27/30/0-1/5-1/57/86/1-1/53/85/73/3-بهار---------

5/7-2/40/17/43/1-1/56/64/8-0/53/13/11/2-تابستان----
2/1-2/61/47/48/6-0/67/43/8-2/54/01/614/2پاييز------
2/53/18/08/92/9-4/74/91/428/11/58/93/7زمستان-----

سال1396..........
1/74/27/45/99/0-5/95/24/117/34/212/13/0بهار---------

0/44/37/35/316/2-8/25/75/414/46/316/82/7تابستان----
10/35/86/24/38/117/22/70/84/66/67/020/7پاييز------
4/38/417/72/72/15/35/412/823/2-13/36/26/3زمستان-----

سال1397..........
20/68/08/112/39/515/56/24/39/08/228/628/9بهار---------

30/814/219/152/519/817/317/515/231/315/841/334/5تابستان----
44/122/935/093/135/825/335/534/261/133/561/751/1پاييز------
58/633/350/6148/053/833/556/653/590/759/880/365/9زمستان-----

سال1398..........
69/046/262/9153/574/646/083/275/5118/686/285/579/1بهار---------

66/047/356/196/973/049/687/075/394/998/385/779/0تابستان----
53/042/941/063/558/348/375/857/661/684/457/855/8پاييز------
37/135/228/828/043/646/661/143/737/360/028/536/8زمستان-----

سال1399..........
22/024/720/313/727/838/538/427/517/735/63/516/2بهار---------

4/516/6-23/925/023/212/425/639/632/724/917/123/1تابستان----
37/432/034/913/237/843/436/641/132/120/44/639/6پاييز------

شرح

 ساخت 
 محصوالت
 دارويي، مواد
 شيميايي مورد
 استفاده در
 داروسازي و
 محصوالت
دارويي گياهي

 ساخت 
 محصوالت از
 الستيك و
پالستيك

 ساخت ساير 
 محصوالت كاني

غيرفلزي

 ساخت فلزات 
پايه

 ساخت
 محصوالت
 فلزي ساخته
 شده، به جز
 ماشين آالت و
تجهيزات

 ساخت 
 محصوالت
 ،رايانه اي

 الكترونيكي و
نوري

 ساخت 
تجهيزات برقي

 ساخت ماشين آالت و 
 تجهيزات طبقه بندي
نشده درجاي ديگر

 ساخت وسايل
 نقليه ي
 ،موتوري
 تريلرو نيم

تريلر

 ساخت ساير 
 تجهيزات حمل

ونقل
ساخت مبلمان  

 ساخت  
 ساير

مصنوعات

سال1395..........
3/00/94/92/14/59/9-1/0-0/7-13/9-1/1-4/61/4بهار---------

2/72/43/81/74/25/1-0/20/5-12/9-1/6-5/12/4تابستان----
1/13/12/22/14/02/0-6/41/51/7-0/6-4/74/0پاييز------
5/05/81/81/93/42/72/03/91/22/34/83/3زمستان-----

سال1396..........
4/86/84/08/94/72/34/93/61/06/95/64/7بهار---------

4/97/65/617/95/91/97/73/81/212/36/85/0تابستان----
6/17/86/124/86/11/410/04/32/018/37/75/7پاييز------
6/78/05/731/86/70/811/54/82/924/37/49/2زمستان-----

سال1397..........
8/611/46/742/811/23/716/67/35/821/68/713/9بهار---------

13/324/914/159/525/717/031/414/710/023/816/829/2تابستان----
19/641/726/061/044/635/349/929/015/528/825/349/3پاييز------
27/458/738/767/966/758/868/145/626/037/434/165/3زمستان-----

سال1398..........
34/273/852/066/886/681/784/674/337/650/047/283/3بهار---------

35/064/452/543/878/776/474/087/650/851/743/078/1تابستان----
31/050/144/741/564/462/056/884/862/045/439/662/7پاييز------
24/537/436/432/749/243/143/078/860/638/837/448/7زمستان-----

سال1399..........
18/826/628/630/334/825/529/754/954/746/929/931/6بهار---------

18/031/728/058/839/622/036/849/649/371/440/423/1تابستان----
22/848/735/283/951/428/053/852/946/1108/854/424/6پاييز------

(100=1395)7- درصد تغيير ميانگين شاخص قيمت توليدكننده كل بخش صنعت و زير بخش هاي اصلي در چهار فصل منتهي به فصل مورد نظر نسبت به  دوره مشابه در سال قبل- كل كشور ( متوسط تورم)    


