
 
   1399 تابستانفصل  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران

 (1390)بر مبنای سال پایه 

 

 تورم فصلی 

دنصاک نیایک نص دن ایخهتاص فخ  27.2فص    1399 تخفتااخ دن  قا    (تلنم  قای  تغییرات شاخص  ییت  تلییکنننک  ن  نوالن بتاب  فص  قا  یب   

 .ای  ( دنصک 37.0  صنع ارفلط فص فخش  نننک تلنم  قی  تلییک ترهنفیش .ای دنصک ا زاهش داشاص  15.8 یب هتین اطالع دن  ق  

 

 تورم نقطه به نقطه 

یک  دنصاک نیا 40.7فص    1399  تخفتااخدن  قا    (تلنم بیطص فص بیطص  تغییرات شاخص  ییت  تلییکنننک  ن  نوالن  بتاب  فص  قا  اواخفص یاخ  یب 

ایخبگین ییت  دنهخ ا  تلیا  تلییکنننکاخ  فص    ،فص عبخنت   .داشااص ایا  ا زاهشواحک دنصاک   28.7 یب دن  قا     نص دن ایخهتاص فخ هتین اطالع

ایخ  دن  .دانددنصاک ا زاهش   40.7،  1398یاخ    تخفتااخ بتاب  فص  قا   1399 تخفتااخ نخالهخ و صکاختواخ  دن داص  نوالن، دن  قا     ازای تلییک

 فخشک.دنصک( ا  69.1  اعک ارفلط فص هخش  برخترهن و فیش (دنصک 21.9  نوخونزیارفلط فص فخش برخ ترهن  نمتلییکی اخایف هخی فخش

 

 تورم ساالنه 

دنصاک  23.6فص  اواخفص دن یاخ  یب   دون بتاب  فص   1399  تخفتااخ اناه  فص  قا    چهخن  قا ایخبگین شاخص  ن  ییت  تلییکنننک  دن   اتتغییر

ترهن نم، هخی اصای  تلییکی دن نوالن، دن ایخ  فخشدن  قا  الند فرنیا   .فکو  تغییر فلد  ایا  نیایک نص بتاب  فص هتین اطالع دن  قا  یب 

 ای .دنصک(  44.0  اعک فص فخش  آ  ارفلطترهن فیش( و دنصک 10.9   ینوخونزتلنم یخالبص ارفلط فص فخش 
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کشاورزی معدن صنعت برق خدمات

تورم ساالنه

99بهار  99تابستان 
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کشاورزی معدن صنعت برق خدمات

تورم نقطه به نقطه

99بهار  99تابستان 



فصل قبل
فصل مشابه سال 

قبل
فصل قبل

فصل مشابه سال 

قبل

100671/727/240/71/349/4 شاخص كل

4/746/6-13/15629/212/221/9كشاورزي  

12/631/2-6/90649/811/835/7 زراعت و باغداري     
1/63554/421/737/117/945/3غالت        

27/918/8-0/347/9-3/37680/3میوه و میوه های آجیلی        

3/036/2-3/8-0/99679/927/6سبزیجات        

0/91675/639/955/513/560/4مواد خام طبقه بندی نشده       

6/25606/412/78/94/365/0پرورش حيوانات    

4/34589/36/81/03/174/8دامداري سنتي      

1/63/981/7-1/54632/05/2پرورش گاوداری سنتی      

11/510/389/3-1/14581/912/6پرورش گوسفند و بره سنتی     

4/893/9-0/3-0/42630/83/3پرورش بز و بزغاله سنتی      

1/24545/94/228/01/342/3 سایر محصوالت حیوانی      

1/91645/427/430/17/743/3دامداري صنعتي    

0/73589/915/715/12/053/8گاوداری        

1/18680/134/739/811/937/2مرغداری         

1/02831/232/369/13/551/4معدن     
1/391/6-0/051203/948/584/0 استخراج زغال سنگ         

0/73903/135/474/43/551/8استخراج كانه های فلزی         

0/24527/412/541/15/938/4 استخراج سایر معادن          

51/47805/437/047/40/260/5صنعت     
5/28706/219/841/13/244/0صنایع مواد غذایی و آشامیدنی          

0/10729/20/015/00/022/0تولید محصوالت از توتون و تنباكو سیگار        

1/03731/123/245/04/352/3تولید منسوجات        

0/07670/922/643/04/735/2تولید پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار        

0/06852/216/337/21/067/3دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت كیف و چمدان        

0/16576/721/435/91/655/2تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه        

2/339/3-0/351143/321/850/0تولید كاغذ و محصوالت كاغذی         

0/03878/97/126/812/6112/7انتشار و چاپ و تكثیر رسانه های ضبط شده         

4/275/7-20/09730/157/028/2پاالیشگاه های نفت- صنایع تولید زغال سنگ         

1/261/8-3/13825/232/645/6صنایع محصوالت شیمیایی         

0/891133/233/763/03/231/9تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی         

2/67533/616/039/59/848/5تولید سایر محصوالت كانی غیر فلزی         

4/121/2-7/491029/443/5108/4تولید فلزات اساسی        

0/641091/031/372/30/980/9تولید محصوالت فلزی فابریكی بجز ماشین آالت         

0/98910/419/647/81/284/2تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر         

0/011248/543/6172/40/0119/8تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی          

0/843/6-0/891307/940/081/6ماشین آالت و دستگاه های مولد وانتقال برق          

0/06407/211/128/53/954/7تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی          

0/15739/320/742/23/247/5تولید ابزار پزشكی، اپتیكی، ابزار دقیق و انواع ساعت          

7/19791/217/541/914/598/8تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر          

0/151669/032/694/78/564/3تولید سایر وسایل حمل و نقل           

0/332/7-0/051006/733/975/4تولید مبلمان و مصنوعات           

1/4-2/02193/625/044/122/0توليد برق    

32/34500/913/834/27/330/9خدمات   
 تعمير وسایل نقليه موتوري و موتور سيکلت و كاالهاي       

شخصي و خانگي
0/80674/015/344/48/339/4

1/55808/314/437/88/757/3 هتل و رستوران       

9/58693/718/744/89/941/9حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات      

0/62476/08/928/70/826/2(بيمه)واسطه گریهاي مالي        

12/62310/19/320/25/219/8اجاره و فعاليت هاي كسب و كار –مستغالت        

3/97399/25/726/91/418/4آموزش        

1/86701/615/536/910/523/3بهداشت ومددكاري اجتماعي        

1/34495/210/430/66/923/9سایر 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 

تابستان 

1399

در صد تغيير

 نسبت به1398تابستان  نسبت به1399تابستان 



(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 

...............95/4..............................بهار 

..........98/73/4........................تابستان

..........101/32/7..............................پایيز

..........104/63/2........................زمستان

1391128/7سال 

.....113/18/118/5..............................بهار 

.....120/06/221/7........................تابستان

.....136/013/334/2..............................پایيز

145/97/339/528/7........................زمستان

1392164/9سال 

159/19/140/734/3..............................بهار 

163/93/036/537/8........................تابستان

168/42/723/834/6..............................پایيز

0/215/228/1-168/1........................زمستان

1393190/2سال 

184/79/916/122/1..............................بهار 

189/82/715/817/6........................تابستان

193/21/814/815/5..............................پایيز

0/214/815/4-192/9........................زمستان

1394197/6سال 

195/51/35/812/6..............................بهار 

197/71/14/29/6........................تابستان

197/80/12/46/5..............................پایيز

199/40/83/43/9........................زمستان

1395209/4سال 

202/71/63/73/4..............................بهار 

206/72/04/53/5........................تابستان

213/73/48/04/9..............................پایيز

214/60/47/66/0........................زمستان

1396235/5سال 

222/43/69/77/5..............................بهار 

228/92/910/89/1........................تابستان

242/76/013/610/5............................پایيز

247/92/115/512/5........................زمستان

1397347/2سال 

278/112/225/016/4..............................بهار 

319/715/039/723/7........................تابستان

379/018/656/134/8............................پایيز

412/28/866/347/5...........................زمستان

1398سال 

471/414/469/558/6..............................  بهار 

477/51/349/459/9........................تابستان

0/325/650/0-475/9............................پایيز

0/315/036/7-474/2.....................زمستان

1399سال 

528/111/412/023/6..............................  بهار 

671/727/240/723/6........................تابستان

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



(100=1390)

شاخص

درصد 

تغییر 

نسبت به 

سال 

قبل (فصل)

درصد تغییر 

چهار فصل

منتهی به فصل 

موردنظر

نسبت به دوره 

مشابه

نرخ )سال قبل 

(تورم

شاخص

درصد 

تغییر 

نسبت به 

سال 

قبل (فصل)

درصد تغییر 

چهار فصل

منتهی به فصل 

موردنظر

نسبت به دوره 

مشابه

نرخ )سال قبل 

(تورم

شاخص

درصد 

تغییر 

نسبت به 

سال 

قبل (فصل)

درصد تغییر چهار 

فصل

منتهی به فصل 

موردنظر

نسبت به دوره مشابه

(نرخ تورم)سال قبل 

.....100/0.....100/0.....1390100/0سال 

..........95/2.........................95/4..............................بهار 

.....98/93/8.....0/6..........98/73/4........................تابستان

.....99/30/4.....0/7..........101/32/7..............................پاییز

.....106/67/3.....1/4..........104/63/2........................زمستان

1391128/728/7147/847/8123/523/5سال 

.....112/25/3.....126/925/0.....113/18/1..............................بهار 

.....117/54/7.....137/78/5.....120/06/2........................تابستان

.....128/29/1.....151/09/7.....136/013/3..............................پاییز

145/97/328/7175/716/347/8136/36/323/5........................زمستان

1392164/928/1202/336/9162/531/5سال 

159/19/134/3198/212/854/8155/714/228/9..............................بهار 

163/93/037/8202/32/156/0158/61/932/9........................تابستان

168/42/734/6214/35/952/9168/76/333/3..............................پاییز

1/031/5-9/236/9167/0-0/228/1194/6-168/1........................زمستان

1393190/215/4211/74/6213/331/3سال 

184/79/922/1199/62/622/4184/810/626/3..............................بهار 

189/82/717/6208/94/712/4212/314/926/6........................تابستان

193/21/815/5210/91/03/0230/58/528/3..............................پاییز

2/131/3-0/215/4227/27/74/6225/7-192/9........................زمستان

3/3-1394197/63/9214/91/5206/2سال 

2/830/7-6/16/1219/3-195/51/312/6213/3..............................بهار 

6/620/1-197/71/19/6216/01/36/1204/8........................تابستان

2/66/9-1/66/8199/4-197/80/16/5212/6..............................پاییز

3/3-199/40/83/9217/82/41/5201/30/9........................زمستان

4/1-1395209/46/0221/63/1197/8سال 

10/2-4/8-202/71/63/4221/01/50/8191/5..............................بهار 

10/1-206/72/03/5224/61/61/0199/14/0........................تابستان

7/0-0/8-213/73/44/9230/52/62/8197/5..............................پاییز

4/1-8/63/1203/12/8-214/60/46/0210/6........................زمستان

1396235/512/5247/511/7232/017/3سال 

222/43/67/5253/820/56/0218/67/62/7..............................بهار 

3/37/3222/01/66/3-228/92/99/1245/3........................تابستان

242/76/010/5252/42/97/6234/65/711/2..............................پاییز

5/511/7252/77/717/3-247/92/112/5238/5........................زمستان

1397347/247/5368/248/8350/050/9سال 

278/112/216/4295/423/912/2288/814/322/0..............................بهار 

319/715/023/7352/119/221/1324/712/430/8........................تابستان

379/018/634/8425/921/036/4380/417/241/9..............................پاییز

6/248/8405/96/750/9-412/28/847/5399/4..............................زمستان

1398سال 

471/414/458/6541/235/566/6474/616/958/9..............................  بهار 

4/765/4491/43/559/2-477/51/359/9516/0........................تابستان

4/548/6523/36/552/0-0/350/0493/0-475/9..............................پاییز

17/732/8541/23/445/1-0/336/7405/7-474/2........................زمستان

1399سال 

528/111/423/6560/638/214/9628/216/137/7..............................  بهار 

671/727/223/6629/212/210/9831/232/344/0........................تابستان

شاخص قيمت توليدكننده و درصد تغييرات آن به تفکيک كل و بخش های اصلی: (3)جدول

دوره زمانی

معدنکشاورزیشاخص کل



(100=1390)

شاخص

درصد 

تغییر 

نسبت به 

سال 

 (فصل)

قبل

درصد تغییر چهار 

فصل

منتهی به فصل 

موردنظر

نسبت به دوره مشابه

(نرخ تورم)سال قبل 

شاخص

درصد 

تغییر 

نسبت به 

سال 

 (فصل)

قبل

درصد تغییر چهار 

فصل

منتهی به فصل 

موردنظر

نسبت به دوره مشابه

(نرخ تورم)سال قبل 

شاخص

درصد 

تغییر 

نسبت به 

سال 

 (فصل)

قبل

درصد تغییر چهار 

فصل

منتهی به فصل 

موردنظر

نسبت به دوره مشابه

(نرخ تورم)سال قبل 

.....100/0.....100/0.....1390100/0سال 

..........94/5..........100/0..........94/9..............................بهار 

.....98/13/8.....100/00/0.....98/74/0........................تابستان

.....102/03/9.....100/00/0.....101/32/6..............................پاییز

.....105/33/3.....100/00/0.....105/03/6........................زمستان

1391129/029/0104/64/6122/322/3سال 

.....110/85/2.....105/55/5.....111/36/0..............................بهار 

.....117/35/9.....6/7-98/4.....118/16/1........................تابستان

.....127/78/9.....107/69/3.....138/617/3..............................پاییز

0/64/6133/24/322/3-147/96/729/0107/0........................زمستان

1392165/428/3119/013/8151/624/0سال 

161/99/436/1113/56/15/2141/86/424/9..............................بهار 

6/67/5148/95/126/7-165/82/541/0106/1........................تابستان

165/90/035/6130/222/811/0156/04/825/8..............................پاییز

3/013/8159/92/524/0-168/11/328/3126/3........................زمستان

1393192/016/1146/322/9180/519/0سال 

192/114/322/2156/724/021/7168/75/521/8..............................بهار 

9/827/7177/85/420/1-193/90/917/2141/4........................تابستان

194/50/316/7150/06/125/7185/54/319/3..............................پاییز

8/722/9189/92/419/0-3/616/1137/0-187/6........................زمستان

6/1204/613/4-0/5137/3-1394191/0سال 

192/62/711/1143/24/510/1195/32/818/2..............................بهار 

2/82/7201/73/316/6-192/70/06/6139/2........................تابستان

2/8209/33/815/1-1/81/8139/10/0-189/1..............................پاییز

6/1212/01/313/4-8/3-0/5127/6-189/60/3........................زمستان

4/5222/88/9-1395201/25/3131/1سال 

6/2214/91/311/9-0/5130/52/3-193/32/0..............................بهار 

7/0219/72/310/8-197/01/90/2132/21/3........................تابستان

7/2226/23/09/6-3/0-205/24/23/0128/3..............................پاییز

4/5230/31/88/9-209/11/95/3133/44/0........................زمستان

8/1242/68/9-1396232/415/5120/5سال 

3/7234/31/78/7-8/0-210/30/67/4122/7..............................بهار 

2/5238/21/68/5-222/85/910/2131/77/3........................تابستان

3/4247/13/78/8-14/2-242/79/012/7113/0..............................پاییز

8/1250/71/58/9-253/64/515/5114/71/5........................زمستان

1397382/464/6126/24/7296/522/2سال 

4/6262/34/69/6-289/014/022/7133/216/1..............................بهار 

3/7285/08/712/5-340/317/732/9136/32/3........................تابستان

11/60/8310/18/816/7-420/423/547/3120/5..............................پاییز

4/64/7328/55/922/2-479/914/164/6115/0........................زمستان

1398سال 

2/2347/85/927/3-4/2-545/413/777/2110/1..............................  بهار 

3/5373/17/330/1-546/40/277/0134/322/0........................تابستان

2/3396/46/230/5-0/5-2/361/5133/7-533/9..............................پاییز

4/0412/64/129/0-20/1-543/61/841/8106/8........................زمستان

1399سال 

587/58/123/8154/844/99/9440/36/727/6..............................  بهار 

805/437/024/0193/625/022/7500/913/828/7........................تابستان

(ادامه)شاخص قيمت توليدكننده و درصد تغييرات آن به تفکيک كل و بخش های اصلی : (3)جدول

دوره زمانی

خدماتتولید برقصنعت



(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.................222/4228/9242/7247/9235/512/5

1397.................278/1319/7379/0412/2347/247/5

1398................471/4477/5475/9474/2474/836/7

1399................528/1671/7
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