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 1397بهار  -  و كشاورزي صنعت، معدنهاي بخشدر شاخص مقدار توليد 

و از مهمترين شاخص كليدي عملكرد اقتصادي در اكثر كشورها ، يا همان شاخص مقداري) 1IIP(توليد صنعتي مقدار شاخص     

     هايدر مقايسه با ساير شاخص كه در برخي كشورها هم به صورت مستقل و هم است در آمار رسمي اقتصادي مدتنماگرهاي كوتاه

-را براي ايجاد سياست ياطالعات ،اين شاخص .گيردهاي ملي مورد استفاده قرار ميو تهيه حساب يمدت براي ارزيابي عملكرد اقتصادكوتاه

  .كندفراهم مي بيني آينده اقتصاديو همچنين پيش هاي اقتصادي

     نشاندر طول زمان هاي اقتصادي مورد نظر را توسط بخششده خدمات توليد وكاالها  مقداردر تغيير ، توليد صنعتي مقدار شاخص

 توليد هايگيرياندازهاين شاخص براي دشوار است،  افزودهباال براي سنجش ارزش  مقاديرهاي با آوري دادهاز آنجايي كه جمع .دهدمي

به اين معني  .است مقدار مربوط به يك شاخص اين شاخص،بايد در نظر داشت كه  .گيردمورد استفاده قرار مي باال، حجم معامالتناخالص يا 

 .تحت تاثير نوسانات قيمت نيست ،كه شاخص

از لحاظ تاريخي   .مقايسه عملكرد اقتصادي طي ادوار زماني يك عامل كليدي در تحليل اقتصادي و نياز اساسي براي سرمايه گذاري است

 .هاي توليدي در كشور استشناخته شده ترين شاخص ها براي رمزگشايي فعاليتيكي از  ،شاخص مقدار توليد

 . است شده ارائه 1397در بهار  در سه بخش معدن، صنعت و كشاورزي شاخص اين مقدارزير در جدول 

   معدن و صنعت  ،كشاورزيهاي در بخش شاخص مقدار توليد
 )1390=100(سال پايه 

 1396بهار 1396زمستان  1397بهار  شرح

  درصد تغييرات
 : نسبت به 1397در بهار 

 )درصد(                                    

دوره مشابه  دوره قبل
 سال قبل

-84.0 61.9 85.1 35.7 1.3 شاخص مقدار توليد بخش كشاورزي  

 شاخص مقدار توليد بخش معدن
 )بجز استخراج نفت و گاز طبيعي(

98.4 97.0 96.5 1.5 2.0 

-93.0 103.1 93.9 9.8 شاخص مقدار توليد بخش صنعت  1.0-  

 مركز آمار ايران: ماخذ                   

                                                            
1 - Index of Industrial production 
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نزديك به ) 1396زمستان (واحد رسيده است كه نسبت به دوره قبل  84.0به  1397در بهار  شاخص مقدار توليد بخش كشاورزي

  . درصد كاهش داشته است 1.3به ميزان ) 1396بهار (ولي نسبت به دوره مشابه سال قبل  ،درصد افزايش داشته است 36.0

 

واحد رسيده است كه نسبت به  98.4به  1397در بهار  )به استثناي استخراج نفت و گاز طبيعي( شاخص مقدار توليد بخش معدن

  . داشته استدرصد افزايش  2.0به ميزان ) 1396بهار (نسبت به دوره مشابه سال قبل  و درصد 1.5) 1396زمستان (دوره قبل 

 

دوره مشابه  و ) 1396زمستان (واحد رسيده است كه نسبت به دوره قبل  93.0به  1397در بهار  شاخص مقدار توليد بخش صنعت،

اين  1396زمستان نكته قابل توجه آن است كه در  . ته استكاهش داشدرصد  1.0درصد و  9.8به ترتيب به ميزان ) 1396بهار (سال قبل 

 . مي باشد در دوره مذكور صنعتواحد رسيده كه حاكي از مطلوبيت مقدار توليد بخش  103.1شاخص به عدد 

 

 

به جز استخراج نفت و گاز (بخش معدن مقادير توليد  ،1397تا بهار  1396طي دوره يكساله بهار  توان گفتفوق مي نمودارلذا با توجه به 

 از سوي ديگر. طي نموده است را روند نزولي و سپس روند صعوديابتدا ولي مقادير توليد بخش كشاورزي  ،روند افزايشي داشته) طبيعي

 . ابتدا روند افزايشي داشته و سپس با كاهش مواجه بوده است ،مقادير توليد بخش صنعت
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شاخص مقدار توليد در بخش هاي كشاورزي، معدن و صنعت

كشاورزي معدن صنعت


