
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 1401 پاييزفصل  - شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت
 )1395(بر مبناي سال پايه 

  
  شاخص قيمت كل

 رصدد 4,3 (تورم فصلي) باشد كه نسبت به فصل قبلمي 783,5شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت ، 1401 پاييزدر فصل 
به دوره  جاري نسبت در چهارفصل منتهي به فصلو افزايش رصد د 23,6 (تورم نقطه به نقطه)  ، نسبت به فصل مشابه سال قبلافزايش

  درصد افزايش داشته است. 34,4 (تورم ساالنه) مشابه سال قبل
  

 تورم فصلي  افزايش
باشد كه مي درصد 4,3درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلي)  ،1401 پاييزدر فصل 

ن قيمت دريافتي توسط داشته است. به عبارتي، ميانگي افزايشواحد درصد  6,6 درصد)، - 2,3ن اطالع در فصل قبل (در مقايسه با همي
درصد  4,3بل، قنسبت به فصل  1401 پاييزتوليدكنندگان محصوالت صنعتي به ازاي توليد كاالهاي خود در داخل كشور، در فصل 

بندي طبقه زاتيو تجه آالتنيساخت ماش"مربوط به گروه  افزايش رصدد 24,1ا ترين تورم فصلي بدارد. در اين فصل بيشافزايش 
 "از پااليش نفت هاي حاصلساخت كك و فراورده"درصد افزايش مربوط به گروه  0,9 ترين تورم فصلي باو كم  "نشده درجاي ديگر

  .مواجه بوده استدرصدي  -1,6با تورم  "يساخت كاغذ و محصوالت كاغذ" گروه باشد. در اين فصل مي
  

  تورم نقطه به نقطه  كاهش
ه به نقطه) خش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطدرصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده ب ،1401 پاييزدر فصل 

به عبارتي،  .داشته است كاهشواحد درصد  6,5 درصد)، 30,1كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل ( باشدميدرصد  23,6
 1401 يزپايصل ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصوالت صنعتي به ازاي توليد كاالهاي خود در داخل كشور، در ف

مربوط به  افزايش صددر 62,0ترين تورم نقطه به نقطه با در اين فصل بيشدارد.  درصد افزايش 23,6، مشابه سال قبلنسبت به فصل 
 باشد.مي "ايهپساخت فلزات  " مربوط به گروه افزايش درصد 5,9ترين تورم نقطه به نقطه با و كم "غذايي مواد ساخت"گروه 

  
  تورم ساالنه  كاهش

مشابه  دوره فصل نسبت بهاين در چهار فصل منتهي به ، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت 1401 پاييزدر فصل 
اشته است. به دكاهش واحد درصد  6,0 درصد)، 40,4در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل (باشد كه درصد مي 34,4 ،سال قبل

چهار فصل  ور، درعبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصوالت صنعتي به ازاي توليد كاالهاي خود در داخل كش
 درصد 71,8با النه تورم ساترين يش دارد. در اين فصل بيشدرصد افزا 34,4، دوره مشابه سال قبلنسبت به  1401 پاييزمنتهي به 

 "ساخت فلزات پايه " گروهمربوط به  درصدافزايش  13,8با  ساالنه ترين تورمو كم "ساخت محصوالت غذايي" گروهمربوط به  افزايش
  باشد.مي
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نسبت به فصل 
قبل 

(تورم فصلي)

نسبت به فصل 
مشابه سال 

قبل 
(تورم نقطه به 

نقطه)

 در چهار فصل منتهي 
به فصل جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل 

( تورم ساالنه)

نسبت به فصل 
قبل 

(تورم فصلي)

نسبت به فصل 
مشابه 

سال قبل 
(تورم نقطه به 

نقطه)

 در چهار فصل منتهي 
به فصل جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل

 ( تورم ساالنه)

2.330.140.4-100783.54.323.634.4كل بخش صنعت
12.86741.52.062.071.85.980.771.2ساخت محصوالت غذايي

0.70770.42.548.948.28.450.949.2ساخت انواع آشاميدني ها

0.21635.13.341.839.16.240.933.8ساخت فراورده هاي توتون و تنباكو
2.39801.04.727.235.01.731.840.9ساخت منسوجات
0.23744.85.630.939.23.738.244.2 ساخت پوشاك

0.20742.93.027.733.94.635.337.9 ساخت چرم و محصوالت وابسته

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

حصيربافي
0.45821.04.226.836.29.029.543.1

1.629.539.82.945.342.5-1.12829.4 ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي
0.13861.93.751.053.611.153.857.1چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 ساخت كُك و فراورده هاي حاصل از پااليش 
9.630.143.6-23.92631.00.917.336.1نفت

 ساخت مواد شيميايي و فراورده هاي شيميايي
14.091011.41.213.134.7-3.732.347.9

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

گياهي
1.79492.218.060.040.123.240.232.0

3.25825.77.732.332.34.432.633.7 ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك

4.94722.53.438.651.05.045.158.2 ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي

1.021.6-9.6-12.761009.19.15.913.8 ساخت فلزات پايه
ساخت محصوالت فلزي ساخته شده، به جز 

2.37991.911.442.540.97.837.541.6ماشين آالت و تجهيزات

1.01515.83.717.819.43.417.221.2 ساخت محصوالت رايانه اي، الكترونيكي و نوري

2.80957.37.439.637.43.936.835.4 ساخت تجهيزات برقي

 ساخت ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي 
1.96969.524.149.133.42.325.029.9نشده درجاي ديگر

ساخت وسايل نقليه ي موتوري، تريلرو نيم تريلر
11.59563.54.022.926.42.429.429.5

0.471317.27.247.348.14.649.846.1 ساخت ساير تجهيزات حمل ونقل

0.52716.84.936.038.76.439.340.4  ساخت مبلمان
0.23716.44.234.941.96.442.144.2  ساخت ساير مصنوعات

دفتر شاخص قيمت ها مركز آمار ايران- ماخذ:

1-  شاخص قيمت توليدكننده كل بخش صنعت و زيربخش هاي اصلي و درصد تغييرات آن ها-كل كشور

شرح

درصد تغييرتابستان 1401درصد تغييرپاييز 1401

 شاخص قيمت
پاييز 1401 ضريب اهميت
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شاخص كلدروره زماني
 درصد تغيير نسبت  به

فصل قبل
(تورم فصلي) 

 درصد تغيير نسبت به فصل مشابه سال
  قبل

(تورم نقطه به نقطه)

درصد تغيير چهار فصل منتهي به فصل 
جاري نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 
( تورم ساالنه)

139052.7××38.2
139167.2××27.5
139285.1××26.7
139397.5××14.6
139495.5××-2.0
1395100××4.7
1396113.3××13.3
1397179.7××58.6
1398246.2××37.1
1399386.1××56.8
1400605.0××56.7

525.68.294.778.5بهار 1400
577.09.862.380.4تابستان 1400

633.99.946.469.7پاييز 1400 
683.67.840.756.7زمستان 1400

768.912.546.348.0بهار 1401
2.330.140.4-750.9تابستان 1401

783.54.323.634.4پاييز 1401
دفتر شاخص قيمت ها مركز آمار ايران- ماخذ: 

كل كشور - شاخص قيمت توليد كننده كل بخش  صنعت و درصد تغييرات  آن -2
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    1: جدول مبنا


