
 

 
 

 
 
 
 

 1399 تابستان صلفکننده بخش صنعت شاخص قیمت تولید گزارش

 )1390(بر مبناي سال پایه 
 

 تورم فصلی 
درصـد رسـید کـه  37,0به  1399تابستان نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بخش صنعت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده 
تـرین تـورم فصـلی کمهاي مختلف صنعتی، بخشزیردر میان دارد.  ایشافزواحد درصد  28,9، قبلدر مقایسه با همین اطالع در فصل 

-بـیشو درصـد)  7,1( هاي ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثیر رسانهو  درصد ) 0,0( تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار مربوط به
 43,6آالت اداري و محاسـباتی (تولید ماشین درصد)، 57,0(  هاي نفتپاالیشگاه -صنایع تولید زغال سنگ مربوط به به ترتیب آنترین 

 .استدرصد)  43,5(  تولید فلزات اساسی و درصد)
 

 تورم نقطه به نقطه 
 47,4به  1399تابستان نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل  بخش صنعتتغییرات شاخص قیمت تولیدکننده 

داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریـافتی  افزایشواحد درصد  39,6، قبلدر فصل  درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در
تابسـتان نسبت بـه فصـل  1399تابستان در داخل کشور، در فصل کاالهاي خود به ازاي تولید  محصوالت صنعتیتوسط تولیدکنندگان 

تولیـد محصـوالت از توتـون و مربـوط بـه  قطه به نقطهتورم نکمترین  ،صنعتیمختلف هاي درصد افزایش دارد. در بخش 47,4، 1398
آالت اداري و تولیـد ماشـین هـاي صـنعتیتورم نقطه به نقطه به ترتیب مربـوط بـه زیـربخش ترینبیش و درصد) 15,0( تنباکو سیگار

هاي آالت و دسـتگاهماشـین)، تولیـد 94,7( تولید سایر وسایل حمـل و نقـل)، 108,4، تولید فلزات اساسی (درصد) 172,4( محاسباتی
 72,3( آالتتولید محصوالت فلزي فـابریکی بجـز ماشـیندرصد) و  75,4(  تولید مبلمان و مصنوعاتدرصد)،  81,6(  مولد وانتقال برق
 .درصد) بوده است

 
 تورم ساالنه 

نسبت بـه  1399ابستان تر چهار فصل منتهی به فصل محصوالت صنعتی در داخل کشور دتغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده 
دهد. در فصل نشان می افزایشواحد درصد  0,2درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل  24,0به مدت مشابه در سال قبل 

هـاي نفـت تولید زغال سنگ و پاالیشـگاه مترین تورم ساالنه مربوط بهصنعتی در کشور، ک مختلف هايبخشزیرمورد بررسی، در میان 
 تولید سایر وسایل حمل و نقل، درصد) 130,1( آالت اداري و محاسباتیتولید ماشینمربوط به به ترتیب ترین آن و بیشصد) در -0,2(
 باشد.می درصد) 56,5(  تولید فلزات اساسیدرصد) و  59,7(



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 )1390=100(                                    1392-1399هاي سال هاي مربوط بهفصلتی در تولیدکننده محصوالت صنعقیمت شاخص تغییرات شاخص و درصد ارقام مربوط به   – 1جدول 

 عدد شاخص دوره
ل فصدرصد تغییر نسبت به 

 قبل
) فصلی(تورم    

 صلفدرصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل 

 ( تورم نقطه به نقطه )

 هايفصلدرصد تغییرمجموع 
بت نس مورد نظر فصلمنتهی به 

دوره مشابه سال قبلبه   

مجموع چهار درصد تغییر 
مورد  فصلمنتهی به  فصل

نظر نسبت به دوره مشابه 
)ساالنه سال قبل (تورم  

 36.1 45.5 45.5 9,4 161,9  ................................................   92بهار  
 41.0 42.9 40.4 2,5 165,8  ...........................................  92تابستان 

 35.6 34.2 19.7 0.0 165,9  .................................................  92پاییز 
82 28.3 13.7 1,3 168,1  ...........................................  92زمستان  .3 

 22,2 18,7 18,7 14,3 192,1  ..................................................  93بهار 

 17,2 17,8 16,9 0,9 193,9  .....................................  93تابستان 
 16,7 17,6 17,2 0,3 194,5  ...........................................  93پاییز 

-3,6 187,6  .....................................  93 زمستان  11,6 16,1 16,1 
 11,1 0,3 0,3 2,7 192,6  ..................................................  94بهار 

-0,6 0,0 192,7  ...........................................  94 تابستان  0,2-  6,6 
-1,8  .................................................  94 پاییز  2,8-  1,1-  1,8 

- 0,3    1,0 0,5  ...........................................  94 زمستان  0,5-  

  

 

 



 

 
 

 ) 1390=100( باله )                   ( دن 1392-1399  هايمربوط به سال هايتغییرات شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی در فصلشاخص و درصد ارقام مربوط به   – 1جدول  

 عدد شاخص دوره
 لفصدرصد تغییر نسبت به 

 قبل
) فصلی(تورم    

 صلفدرصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل 

 ( تورم نقطه به نقطه )

 هايفصلدرصد تغییرمجموع 
ت به مربوط نسب فصلمنتهی به 

 دوره مشابه سال قبل

درصد تغییر مجموع چهار 
فصل منتهی به فصل مورد 
نظر نسبت به دوره مشابه 

)ساالنه سال قبل (تورم  

193,32,04,0 .................................................... 95 بهار 0,40,5- 
197,01,92,21,30,2 ............................................  95 تابستان

205,22,4 .................................................. 95 پاییز 5,8 7,3 0,3 
209,11,910,35,35,3 ............................................  95 زمستان

210,30,6 8,8 8,8 7,4 ...................................................96بهار 
22,82 ........................................... 96تابستان   5,9 13,1 11,0 10,2 

 12,7 13,5 18,3 9,0 242,7 ..................................................  96 پاییز
    4,5 253,6 ............................................  96 زمستان

289,014,0 37,4 37,4 22,7 ...................................................97بهار 
340,317,7 52,8 3,45 ........................................... 97تابستان   9,32 

      .................................................  97 پاییز
479,914,189,2 ............................................  97 زمستان

   545,4 ...................................................98بهار 
  ........................................... 98تابستان 

 .................................................  98 پاییز
18133418418 543,6 ............................................  98 زمستان

7,587 ...................................................99بهار   8,1 8,7  8,7 8,23 
      ........................................... 99تابستان 

 



 

 
 

 

  )1390=100(             1399 تابستانالی  1396 تابستان  از فصل ،به تفکیک فصل ،هاي اصلیبخشزیر کل بخش صنعت و  قیمت تولیدکنندهشاخص : 2جدول 


 


ضرایب 
 اهمیت

 تابستان
96

 پاییز
96

 زمستان
96

 بهار
97

 تابستان
97

 پاییز
97

 زمستان
97

 بهار
98

 تابستان
98

 پاییز
98

 زمستان
98

 بهار
99 

بستانتا  
99 

 کل بخش صنعت
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

ارتولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگ
 تولید منسوجات

خزدار پوستکردنرنگوآوردنعمل،تولیدپوشاك
دباغی، عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمدان

تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه
تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

پ و تکثیر رسانه هاي ضبط شدهانتشار، چا
هاي نفتپاالیشگاه -صنایع تولید زغال سنگ 

صنایع محصوالت شیمیایی
لید محصوالت الستیکی و پالستیکیتو

تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي
تولید فلزات اساسی

 فابریکی بجز ماشین آالتفلزيتولیدمحصوالت
دیگر جايدر نشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید

تولید ماشین آالت اداري و محاسباتی
ماشین آالت و دستگاههاي مولد وانتقال برق

تولید رادیو،تلویزیون،دستگاههاووسایل ارتباطی
ساعتعانواوابزاردقیق،اپتیکی،پزشکیابزارتولید

تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوري
تولید سایر وسایل حمل و نقل

تولید مبلمان و مصنوعات



 

 
 

 



 
 )1390=100(                             1399 تابستانالی  1396 تابستان  فصلاز  ،به تفکیک فصل ،هاي اصلیبخشزیر : تورم ساالنه کل بخش صنعت و 3جدول 

 


ضرایب 
 اهمیت

 تابستان
96

 پاییز
96

 زمستان
96

 بهار
97

 تابستان
97

 پاییز
97

 زمستان
97

 بهار
98

 تابستان
98

 پاییز
98

 زمستان
98

 بهار
99 

 تابستان
99 

 کل بخش صنعت
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار
 د منسوجاتتولی

خزدار پوستکردنرنگوآوردنعمل،تولیدپوشاك
دباغی، عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمدان

تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه
تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

تکثیر رسانه هاي ضبط شدهپ و انتشار، چا
پاالیشگاههاي نفت -صنایع تولید زغال سنگ

صنایع محصوالت شیمیایی
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي

ات اساسیتولید فلز
 فابریکی بجز ماشین آالتفلزيتولیدمحصوالت

دیگر جايدر نشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید
تولید ماشین آالت اداري و محاسباتی

ماشین آالت و دستگاههاي مولد وانتقال برق
تولید رادیو،تلویزیون،دستگاههاووسایل ارتباطی

ساعتانواعوابزاردقیق،اپتیکی،پزشکیابزارتولید
تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوري

تولید سایر وسایل حمل و نقل
 تولید مبلمان و مصنوعات



 

 
 

)1390=100(                                              1399 تابستانالی  1396 تابستان از فصل ،به تفکیک فصل ،هاي اصلیشبخزیر : تورم فصلی کل بخش صنعت و 4جدول   

 

 


ضرایب 
 اهمیت

 تابستان
96

 پاییز
96

 زمستان
96

 بهار
97

بستانتا  
97

 پاییز
97

 زمستان
97

 بهار
98

 تابستان
98

 پاییز
98

 زمستان
98

 بهار
99 

 تابستان
99 

 کل بخش صنعت
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار
 تولید منسوجات

پوست خزدارکردنرنگوآوردنعمل،تولیدپوشاك
دباغی، عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمدان

تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه
تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

پ و تکثیر رسانه هاي ضبط شدهانتشار، چا
صنایع تولید زغال سنگ پاالیشگاههاي نفت

صنایع محصوالت شیمیایی
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي

تولید فلزات اساسی
فلزي فابریکی بجز ماشین آالت تولیدمحصوالت

دیگر جاي درنشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید
 تولید ماشین آالت اداري و محاسباتی

ماشین آالت و دستگاههاي مولد وانتقال برق
ارتباطیتولیدرادیو،تلویزیون،دستگاههاو وسایل

ساعتانواع ودقیق ابزار ،اپتیکی،پزشکیابزارتولید
تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوري

تولید سایر وسایل حمل و نقل
تولید مبلمان و مصنوعات



 

 
 

 )1390=100(                            1399 تابستانالی  1396 تابستان از فصل ،به تفکیک فصل ،هاي اصلیبخشزیر : تورم نقطه به نقطه کل بخش صنعت و 5 جدول


ضرایب 
 اهمیت

 تابستان
96

 پاییز
96

 زمستان
96

 بهار
97

 تابستان
97

 پاییز
97

 زمستان
97

 بهار
98

 تابستان
98

 پاییز
98

 زمستان
98

 بهار
99 

 تابستان
99 

 کل بخش صنعت
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار
 تولید منسوجات

پوست خزدارکردنرنگوآوردنعمل،تولیدپوشاك
دباغی، عمل آوردن چرم، ساخت کیف و چمدان

تولید چوب، محصوالت چوبی و چوب پنبه
تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

پ و تکثیر رسانه هاي ضبط شدهانتشار، چا
الیشگاههاي نفتصنایع تولید زغال سنگ پا
صنایع محصوالت شیمیایی

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي

تولید فلزات اساسی
آالت فلزي فابریکی بجز ماشینتولیدمحصوالت

دیگر جاي درنشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید
 تولید ماشین آالت اداري و محاسباتی

ماشین آالت و دستگاههاي مولد وانتقال برق
ارتباطیتولیدرادیو،تلویزیون،دستگاههاو وسایل

ساعتوانواعابزاردقیق،اپتیکی،پزشکیابزارتولید
تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوري

تولید سایر وسایل حمل و نقل
 تولید مبلمان و مصنوعات

 


	گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت فصل تابستان 1399

