
 

 
 

 

 

  1041 پایيزفصل ـ شاخص قيمت توليدكننده 

 (1931)بر مبنای سال پایه 

 
 

 شاخص قيمت كل

درصد، نسبت به فصل مشابه  2.6 )تورم فصلی( باشد که نسبت به فصل قبلمی 277.7تولیدکننده  کل شاخص قیمت، 0410پاییز در فصل 

درصد  44.2 )تورم ساالنه( به دوره مشابه سال قبل تی به فصل جاری نسبر چهارفصل منتهددرصد و  41.0)تورم نقطه به نقطه(  سال قبل

 است. داشته افزایش

 

 تورم فصلی  افزایش

باشد که در مقایسه با درصد می 2.6 نسبت به فصل قبل )تورم فصلی(تولیدکننده  کل شاخص قیمتدرصد تغییرات  ،0410 پاییزدر فصل 

به ازای  تولیدکنندگانمیانگین قیمت دریافتی توسط داشته است. به عبارتی،  افزایشواحد درصد  1.5 درصد(، 2.0) همین اطالع در فصل قبل

ترین تورم فصلی با دارد. در این فصل بیش افزایشدرصد  2.6نسبت به فصل قبل،  0410 پاییز، در فصل در داخل کشورمحصوالتشان تولید 

 باشد. می "معدن"مربوط به گروه  درصد 0.1 ترین تورم فصلی باو کم "رقتولید، انتقال و توزیع ب"درصد مربوط به گروه  70.5

 

 تورم نقطه به نقطه  كاهش

 باشدمیدرصد  41.0نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( تولیدکننده  کل تغییرات شاخص قیمتدرصد  ،0410 پاییزدر فصل 

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی . داشته است کاهشواحد درصد  4.0درصد(،  44.7) که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل

در این فصل دارد.  افزایشدرصد  41.0نسبت به دوره مشابه سال قبل  0410 پاییزتولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل 

 "معدن" گروهدرصد مربوط به  9.2ترین تورم نقطه به نقطه با مو ک "کشاورزی"گروه درصد مربوط به  55.4ترین تورم نقطه به نقطه با بیش

 باشد.می

 

 تورم ساالنه  افزایش

نسبت به مدت مشابه در سال  0410 پاییزدر چهار فصل منتهی به فصل تولیدکننده  کل شاخص قیمت، درصد تغییرات 0410 پاییزدر فصل 

داشته است. به عبارتی، میانگین  افزایشواحد درصد  4.5 درصد(، 49.9)فصل قبل  باشد که در مقایسه با همین اطالع دردرصد می 44.2 قبل

 44.2، دوره مشابه سال قبلنسبت به  0410 پاییزقیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به 

درصد  04.7با ساالنه  ترین تورمو کم "کشاورزی"گروه مربوط به رصد د 52.1 باتورم ساالنه ترین دارد. در این فصل بیش درصد افزایش

 باشد.می "تولید، انتقال و توزیع برق" گروهمربوط به 



نسبت به فصل 

(تورم فصلی)قبل 

نسبت به فصل مشابه 

تورم نقطه به )سال قبل 

(نقطه

 در چهار فصل منتهی به 

فصل جاری نسبت به 

دوره مشابه سال قبل 

(تورم ساالنه)

نسبت به فصل 

(تورم فصلی)قبل 

نسبت به فصل مشابه 

تورم نقطه )سال قبل 

(به نقطه

 در چهار فصل منتهی به 

فصل جاری نسبت به 

دوره مشابه سال قبل 

(تورم ساالنه)

100722/27/640/143/77/143/239/9 شاخص كل

11/91931/29/958/457/017/560/558/5كل كشاورزی

6/90979/810/449/954/312/857/362/4زراعت و باغداری

3/911022/97/958/265/419/472/273/3زراعت

1/781029/415/2104/297/018/397/994/1غالت

1/361255/98/674/166/333/770/364/7سبزیجات و حبوبات

3/15/050/4-0/78814/311/115/916/1سایر محصوالت زراعی

2/99941/915/642/841/08/640/349/0باغداری

5/01839/710/778/462/215/765/252/1پرورش حيوانات
3/05793/017/876/057/65/952/047/6دامداری سنتي

0/20642/310/335/330/04/531/126/3پرورش بز و بزغاله سنتی

1/18653/111/453/545/49/543/641/2پرورش گاوداری سنتی

0/76692/118/659/736/54/931/523/9پرورش گوسفند و بره سنتی

0/911118/927/7124/995/110/382/481/5سایر محصوالت حيوانی

1/96912/42/381/768/629/983/858/3دامداری صنعتي

0/79887/52/872/571/97/875/467/2گاوداری صنعتی

1/17929/12/088/266/349/489/652/4مرغداری صنعتی

2/013/440/4-0/891166/41/09/725/1معدن 

3/626/448/5-0/031153/03/918/336/4استخراج زغال سنگ

3/78/638/4-0/24/621/6-0/691265/8استخراج كانه های فلزی

0/17767/58/657/956/713/059/856/9استخراج سایر معادن

2/330/140/4-39/12783/54/323/634/4(ساخت)صنعت 

5/03741/52/062/071/85/980/771/2توليد محصوالت غذایی   

0/28770/42/548/948/28/450/949/2توليد انواع آشاميدنی ها   

0/08635/13/341/839/16/240/933/8توليد فرآورده های توتون و تنباكو   

0/94801/04/727/235/01/731/840/9توليد منسوجات   

0/09744/85/630/939/23/738/244/2توليد پوشاك   

0/08742/93/027/733/94/635/337/9توليد چرم و فرآورده های وابسته   

0/18821/04/226/836/29/029/543/1توليد چوب و محصوالت چوبی به جز مبلمان، حصير و مواد حصير بافی   

1/629/539/82/945/342/5-0/44829/4توليد كاغذ و فرآورده های كاغذی   

0/05861/93/851/053/611/153/857/1چاپ و تكثير رسانه های ضبط شده   

9/630/143/6-9/36631/00/917/336/1 توليد كك، فرآورده های حاصل از پاالیش نفت   

3/732/347/9-5/511011/41/213/134/7توليد مواد شيميایی و فرآورده های شيميایی   

0/70492/218/160/040/123/240/232/0توليد داروها و فراورده های دارویی و شيميایی و گياهی   

1/27825/77/732/332/34/432/633/7توليد فرآورده های الستيكی و پالستيكی   

1/93722/53/438/651/05/045/158/2توليد سایر فرآورده های معدنی غيرفلزی   

1/021/6-9/6-4/991009/19/15/913/8توليد فلزات پایه   

0/93991/911/442/540/97/837/541/6توليد محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشين آالت و تجهيزات   

0/40515/83/717/819/43/417/221/2توليد محصوالت رایانه ای، الكترونيكی و نوری   

1/10957/37/439/637/43/936/835/4توليد تجهيزات برقی   

0/77969/524/149/133/42/325/029/9بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين   

4/54563/54/022/926/42/429/429/5 توليد وسایل نقليه موتوری، تریلر و نيم تریلر   

0/181317/27/247/348/14/649/846/1 توليد سایر تجهيزات حمل و نقل   

0/21716/84/936/038/76/439/340/4توليد مبلمان   

0/09716/44/234/941/96/442/144/2توليد سایر مصنوعات   

0/88234/421/526/114/22/410/912/0توليد، انتقال و توزیع برق

47/20619/310/657/052/616/256/149/7بخش اختصاصي خدمات

0/56297/68/335/628/225/034/127/0آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعاليت های تصفيه

1/341104/711/577/767/622/074/661/7 تعمير وسایل نقليه موتوری و موتور سيكلت

10/97684/76/650/050/710/452/350/3حمل و نقل و انبارداری

2/251772/912/8109/6102/330/7117/196/4فعاليت های خدماتی مربوط به تامين جا و غذا

3/99313/22/921/724/64/825/825/5اطالعات و ارتباطات

0/80315/92/427/236/07/632/541/9واسطه گری های مالی

12/63312/912/234/329/18/728/626/3فعاليت های امالك و مستغالت

1/41409/34/530/931/47/433/731/4 فعاليت های حرفه ای، علمی و فنی

0/79959/14/137/345/310/046/451/5فعاليت های اداری و خدمات پشتيبانی

4/37524/534/753/742/27/939/736/6آموزش

6/69888/19/672/766/027/771/062/2فعاليت های مربوط به انسان سالمت و مددكاری اجتماعی

0/54685/28/566/060/721/567/356/4هنر، سرگرمی و تفریح

0/85804/98/256/753/417/758/251/8سایر فعاليت های خدماتی

دفتر شاخص قيمت ها- مركز آمار ایران- ماخذ

(1395=100)شاخص قيمت توليدكننده و درصد تغييرات آن ـ  كل كشور  (1) جدول 

ضریب اهميتشرح
شاخص پایيز 

1401

1401درصد تغيير تابستان 1401درصد تغيير پایيز 



(1395=100)

شاخص کلدروره زمانی

  درصد تغيير نسبت

تورم)به فصل قبل   

(فصلی

 درصد تغيير نسبت به

  فصل مشابه سال قبل

(تورم نقطه به نقطه)

درصد تغيير چهار فصل منتهی 

به فصل جاری نسبت به دوره 

(تورم ساالنه )مشابه سال قبل 

139047/8×××

139161/5××28/7

139278/7××28/1

139390/8××15/4

139494/4××3/9

1395100/0××6/3

1396113/2××13/2

1397159/8××41/2

1398215/2××34/7

1399315/7××46/7

1400487/1××54/3

1400419/410/173/060/0بهار 

1400468/511/758/964/6تابستان 

515/310/048/660/9 1400پایيز 

1400540/84/942/054/3زمستان 

1401626/415/849/349/7بهار 

1401671/07/143/239/9تابستان 

1401722/27/640/143/7پاییز 

.دفتر شاخص قيمت ها- مرکز آمار ایران- ماخذ 

ـ شاخص قیمت تولید كننده كل و درصد تغییرات  آن ـ كل كشور2



 

 

 

 
 1ل شماره وجد: مأخذ        

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 1ل شماره وجد: مأخذ

 

 

 

 



 

 

 

 
 1ل شماره وجد: أخذم
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