
 

 

 

 

 

 

 

8931 سالكننده بخش صنعت شاخص قيمت توليد گزارش  

 (8931)بر مبنای سال پایه 

 

 شاخص ساالنه
 ،8931 رسید که در مقایسه با همین اطالع در سال 3.249به  8931در سال  صنعتشاخص قیمت تولیدکننده بخش 

تولید  هایرشته فعالیت مربوط به شاخصمقدار ترین کمهای مختلف صنعتی، در میان بخشواحد افزایش داشته است.  83343

مربوط  آن به ترتیبترین بیش( و 91849) کانی غیرفلزیمحصوالت سایر ( و تولید 98943رادیو،تلوزیون ،دستگاهها و وسایل ارتباطی )

 لد و انتقال برقماشین آالت و دستگاههای مو( و 13142) تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، (11143) تولید سایر وسایل حمل و نقلبه 

  باشدمی (13342)
 

 تورم ساالنه 
درصد رسیید کیه  841.به  8931نسبت به سال قبل )تورم ساالنه( در سال  صنعتتغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش 

واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، مییانگین قیمیت درییافتی توسی   2241 در مقایسه با همین اطالع در سال قبل،

درصید  841.، 8931نسبت به سیال  8931دکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصوالتشان در داخل کشور، در سال تولی

 هایی صنعتی به شرح زیر است: تورم در بخشافزایش دارد. 

تولید محصیوالت  "درصد،  43..با  " صنایع مواد غذایی و آشامیدنی "های اصلی در سال مورد بررسی، شاخص قیمت بخش

عمیل آوردن و رنیك کیردن  ،تولید پوشاك "درصد،  142.با  " تولید منسوجات "درصد،  2142با  " ز توتون و تنباکو سیگارا

تولیید چیوو و  "درصید،  3148بیا  " عمل آوردن چیرم و سیاخت کییف و چمیدان، دباغی "درصد،  9849با  " پوست خزدار

چیا  و تثيییر  ،انتشیار "درصد،  948.با  "ذ و محصوالت کاغذیتولید کاغ"درصد،  9349با  " محصوالت چوبی و چوو پنبه

صنایع محصوالت  "درصد،  9.41با  " های نفتپاالیشگاه -صنایع تولید زغال سنك "درصد،  3.48با  " های ضب  شدهرسانه

ت کیانی غییر تولید سیایر محصیوال "درصد،  9149با  " تولید محصوالت الستیثی و پالستیثی"درصد،  249.با   " شیمیایی

 1.41بیا  " آالتتولید محصوالت فلزی فابریثی بجز ماشین "درصد،  .914با  " تولید فلزات اساسی "درصد،  .24.با  " فلزی

آالت اداری و تولیید ماشیین "درصید،  2143بیا  " بنیدی نشیده در جیای دیگیرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین "درصد، 

 ،تلویزییون ،تولیید رادییو "درصید،  343.بیا  " انتقال برق های مولد وآالت و دستگاهماشین "درصد،  .8984با  " محاسباتی

 "درصید،  349.بیا  " تولید ابزار پزشثی، اپتیثی، ابزار دقیی  و انیواع سیاعت "درصد،  842.با  " ها و وسایل ارتباطیدستگاه

تولیید  "درصید و  .314با  " تولید سایر وسایل حمل و نقل "درصد،  1249با  " تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوری

 دهند. درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می 41..با  " مبلمان و مصنوعات

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (0931=011)                                              8931-8931های های اصلی و درصد تغييرات ساالنه آنها به تفکيک سالشاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت و زیربخش

 



ضرایب 

 اهمیت

 8931سال  8931سال  8931سال  8931سال 

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

 كل بخش صنعت
صنایع مواد غذایي و آشامیدني

تولید محصوالت از توتون و تنباكو سیگار
 تولید منسوجات

پوست خزداركردنرنگوآوردنعمل،تولیدپوشاك
دباغي، عمل آوردن چرم، ساخت كیف و چمدان

تولید چوب، محصوالت چوبي و چوب پنبه
تولید كاغذ و محصوالت كاغذي

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

صنایع محصوالت شیمیایي
تولید محصوالت الستیكي و پالستیكي
تولید سایر محصوالت كاني غیر فلزي

تولید فلزات اساسي
ریكي بجز ماشین آالتفلزي فاب تولیدمحصوالت

دیگر جاي درنشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید
 تولید ماشین آالت اداري و محاسباتي

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

ساعتانواع ودقیق ابزار ،اپتیكي،پزشكيابزارتولید
تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوري

تولید سایر وسایل حمل و نقل
تولید مبلمان و مصنوعات


