
 

 
 

 
 
  
 
 
 

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

  
  شاخص قيمت كل

 رصدد 12,5 (تورم فصلي) باشد كه نسبت به فصل قبلمي 768,9شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت ، 1401بهار در فصل 
به دوره  جاري نسبت در چهارفصل منتهي به فصلو افزايش صد در 46,3 (تورم نقطه به نقطه)  ، نسبت به فصل مشابه سال قبلافزايش

  درصد افزايش داشته است. 48,0 (تورم ساالنه) مشابه سال قبل
  

 تورم فصلي افزايش 
باشد د ميدرص 12,5 درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلي)  ،1401بهار در فصل 

گين قيمت دريافتي داشته است. به عبارتي، ميان افزايشواحد درصد  4,7 درصد)، 7,8ن اطالع در فصل قبل (كه در مقايسه با همي
 12,5صل قبل، نسبت به ف 1401 بهارتوسط توليدكنندگان محصوالت صنعتي به ازاي توليد كاالهاي خود در داخل كشور، در فصل 

ترين تورم فصلي با و كم  "مواد غذاييساخت "رصد مربوط به گروه د 44,9 ترين تورم فصلي بادارد. در اين فصل بيش درصد افزايش
  باشد.مي "فلزات پايهساخت " درصد مربوط به گروه 2,5

  
  تورم نقطه به نقطه  افزايش

به نقطه)  درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه ،1401بهار در فصل 
. به عبارتي، تداشته اس واحد درصد افزايش 5,6 درصد)، 40,7كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل ( باشدميدرصد  46,3

 1401ر بهاصل ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصوالت صنعتي به ازاي توليد كاالهاي خود در داخل كشور، در ف
مربوط به گروه  صددر 93,3ترين تورم نقطه به نقطه با در اين فصل بيشدارد.  درصد افزايش 46,3، مشابه سال قبلنسبت به فصل 

 "يو نور يكيالكترون ،ياانهيساخت محصوالت را" مربوط به گروه درصد 17,1ترين تورم نقطه به نقطه با و كم "مواد غذايي ساخت"
  باشد.مي

  
  تورم ساالنه  كاهش

مشابه  دورهفصل نسبت به اين در چهار فصل منتهي به ، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت 1401در فصل بهار 
داشته است. به كاهش واحد درصد  8,7 درصد)، 56,7باشد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل (درصد مي 48,0 ،سال قبل

محصوالت صنعتي به ازاي توليد كاالهاي خود در داخل كشور، در چهار فصل عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان 
درصد  67,0با تورم ساالنه ترين درصد افزايش دارد. در اين فصل بيش 48,0، دوره مشابه سال قبلنسبت به  1401منتهي به بهار 

ساخت محصوالت " گروهمربوط به  درصد 27,3با  ساالنه ترين تورمو كم "ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي "گروهمربوط به 
  باشد.مي "يو نور يكيالكترون ،ياانهيرا



(1395=100)

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)

100768.912.546.348.07.840.756.7كل بخش صنعت
12.86686.244.993.364.93.550.255.1ساخت محصوالت غذايي

0.70692.928.749.253.04.142.761.6ساخت انواع آشاميدني ها

0.21578.914.938.029.712.534.925.0ساخت فراورده هاي توتون و تنباكو
2.39752.614.041.050.74.842.662.2ساخت منسوجات
0.23680.012.239.849.36.551.659.5 ساخت پوشاك

0.20689.612.735.141.25.138.949.2 ساخت چرم و محصوالت وابسته

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

حصيربافي
0.45723.110.045.458.41.548.769.8

1.12818.819.646.744.86.938.850.3 ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي
0.13748.024.454.760.45.355.962.9چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 ساخت كُك و فراورده هاي حاصل از پااليش 
23.92691.58.956.851.218.045.257.8نفت

 ساخت مواد شيميايي و فراورده هاي شيميايي
14.091038.37.753.960.27.847.373.9

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

گياهي
1.79338.47.827.731.32.028.234.8

3.25734.613.433.339.43.731.051.4 ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك

4.94665.819.965.267.06.561.468.5 ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي

12.761023.32.520.136.54.735.954.9 ساخت فلزات پايه
ساخت محصوالت فلزي ساخته شده، به جز 

2.37825.413.741.546.04.342.553.4ماشين آالت و تجهيزات

1.01481.14.917.127.34.726.437.6 ساخت محصوالت رايانه اي، الكترونيكي و نوري

2.80858.516.139.238.27.833.246.9 ساخت تجهيزات برقي

 ساخت ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي 
1.96763.811.529.336.25.328.746.1نشده درجاي ديگر

ساخت وسايل نقليه ي موتوري، تريلرو نيم تريلر
11.59529.013.233.031.61.920.636.7

0.471174.518.353.647.111.041.253.3 ساخت ساير تجهيزات حمل ونقل

0.52642.416.941.843.44.338.251.6  ساخت مبلمان
0.23646.314.844.646.66.148.448.0  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 تغيير زمستان1400درصد تغيير بهار 1401

 شاخص قيمت
بهار 1401 ضريب اهميت
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 درصد تغيير نسبت  به فصلشاخص كلدروره زماني
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
ماخذ:  مركز آمار ايران- دفتر شاخص قيمت ها

كل كشور - شاخص قيمت توليد كننده كل بخش  صنعت و درصد تغييرات  آن -2
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