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  هاي نشريات مركز آمار ايران  نشانه     �
  

  . آمار گردآوري نشده است         -        

  . آمار در دسترس نيست            0 0 0

  . وجود ندارد ذاتاً يا عمالً           ×   

  . معني است ممكن يا بي جمع و محاسبه غير       ×  ×   

  . رقم كمتر از نصف واحد است                 

  . نظركردن است  ناچيز و قابل صرف) نسبت(رقم                  

  . قطعي است رقم غير   *        

  .تخميني دارد  رقم جنبه         ** 

  .دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست به            �

   
  

  ها قبل از ها و شاخص محاسبه نسبت. علت سرراست كردن ارقام است ها به اختالف در سرجمع  

  . سرراست كردن ارقام صورت گرفته است  
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  پيشگفتار

ترين ابزار  اين شاخص، مهم. دهد به منظور فروش را نشان مي شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن، تغييرات قيمت مواد معدني توليدشده

هاي ثابت  هاي ملي كشور به قيمت باشد و كاربردهاي گوناگوني از جمله براورد حساب ها مي گيري روند قيمت بررسي عرضه مواد معدني و اندازه

  . هاي توسعه اقتصادي دارد و ارزيابي برنامه

مركز آمار . باشد داوري اطالعات آماري در بخش معدن براي تهيه شاخص قيمت توليدكننده مواد معدني ميهدف از اجراي اين طرح گر       

و از شهريور 1381به صورت ماهانه با سال پايه  1388اين طرح را به صورت فصلي و از ابتداي سال  1387تا پايان سال  1381ايران از سال 

  . درآورده استتاكنون مجددا به صورت فصلي به اجرا  1391

 نظرات و   پژوهشگران قرار گيرد و صاحبنظران با ارائه الن وئوريزان، مس   برنامه  است اطالعات عرضه شده در اين نشريه مورد استفاده اميد

  .ياري فرمايند ،اي كه به عهده دارد پيشنهادهاي خود اين مركز را در انجام وظيفه
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  مشخصات طرح

  

  هدف 

  .معدني در كل كشورتهيه و انتشار شاخص قيمت توليدكننده مواد 

  

  جامعه هدف 

  .باشد جامعه هدف اين طرح شامل تمام مواد معدني موجود در معادن در كل كشور مي

  

  جامعه آمارگيري 

  . باشد جامعه آماري اين طرح شامل كليه مواد معدني مندرج در پرسشنامه قيمت توليدكننده بخش معدن مي

  

  واحد آماري 

  . باشد مي) شده واقع(ده معدني مورد پرسش واحد آماري در اين طرح، يك ما

  

  چارچوب آماري 

باشد كه از دفتر صنعت، معدن و  مي 1390در سالبرداري كشور  حال بهره چارچوب مورد استفاده در اين طرح، فهرست تمامي معادن در

  .اخذ شده است) برداري كشور طرح معادن درحال بهره(زيربنايي 

  

  پوشش جغرافيايي 

  . باشد مي) سطح ملي(آوري اطالعات آماري مورد نظر، كل كشور  ماهيت طرح، سطح جغرافيايي جمع با توجه به

  

  پوشش موضوعي 

همچنين . باشد مي (ISIC)هاي اقتصادي ويرايش سوم  المللي رشته فعاليت بندي بين هاي معدني در اين طرح بر مبناي طبقه پوشش فعاليت

ماده معدني در اين طرح  61فعاليت معدني و  32بنابراين . اند بندي شده طبقه (CPC)المللي  بين مواد معدني در هر فعاليت به صورت كد

  . پوشش داده شده است

  

  زمان آماري 

  . است فصلدر اين طرح زمان آماري در مورد قيمت اقالم مورد بررسي طول يك 

  

  زمان آمارگيري 

  . باشد تا سي ام آخرين ماه همان فصل ميگيري از مواد معدني در هر فصل، از بيستم  زمان قيمت

  

  آوري اطالعات  روش جمع

  . نمايند هاي فروش مواد معدني مي آوري قيمت معادن نمونه، اقدام به جمع در اين طرح آمارگيران با مراجعه مستقيم به دفاتر مركزي
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  تعداد و روش انتخاب نمونه 

برداري كشور  معدن از ليست معادن در حال بهره 342باشد و در مجموع تعداد  مي گيري برينشي گيري در اين طرح، روش نمونه روش نمونه

  .آورد گيري به عمل مي انتخاب گشته است كه مأمور پس از مراجعه به هر معدن، از اقالم آماري مورد نظر قيمت

  

  هاي محاسباتي شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن فرمول

  . شود بخش معدن از فرمول السپيرز استفاده ميبراي محاسبه شاخص قيمت توليدكننده 
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  تعاريف و مفاهيم

  

  معدن 

آالت و تسهيالتي كه به منظور اكتشاف  و ماشين) باشد برداري از آن اقتصادي مي ذخيره معدني كه بهره(معدن عبارت است از مجموعه كانسار 

  .آرايي از كانسار ايجاد شده است برداري و كانه و تجهيز و بهره

  

  ه معدني ماد

وجود  شناسي در قشر زمين به هاي مختلف زمين هر عنصر يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد، مايع يا گاز در اثر تحوالت طبيعي در دوران

  .شود آمده است، ماده معدني ناميده مي

  

  كانه 

  .مواد معدني موجود در كانسار است كه داراي ارزش اقتصادي است

  

  آرايي كانه

ها از يكديگر انجام  تمامي عمليات فيزيكي و شيميايي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه و يا تفكيك كانه عبارت است از

  .شود مي

  

  كنسانتره

ه ماده آرايي مواد خام استخراج شده به دست آمده و داراي عيار باالتري نسبت ب شود كه از كانه كنسانتره به تركيبي از مواد معدني اطالق مي

  .خام باشد

  

  قيمت ماده معدني 

  .نامند شود، قيمت آن ماده معدني مي مقدار پولي را كه براي واحد معيني از ماده معدني پرداخته مي

  

  قيمت توليدكننده 

هاي     ينهاين قيمت شامل هز. دهد قيمت توليدكننده قيمتي است كه فروشنده كاال را در محل توليد ـ درب معدن ـ به خريدار تحويل مي

  .باشد باشد ولي شامل ماليات و هر نوع عوارضي كه توليدكننده در هنگام خريد مجبور به پرداخت آن است مي حمل و نقل و توزيع كاال نمي

  

  شاخص قيمت توليدكننده 

شود  سال پايه ناميده مي شاخص قيمت توليدكننده مواد معدني، درصد تغييرات قيمت مواد معدني توليد شده را نسبت به يك زمان معين كه

  .دهد نشان مي

  

  هاي قيمت  ويژگي

هاي دولتي براي يك واحد  در شاخص قيمت توليدكننده قيمت عملي فروش موردنظر است و قيمت اسمي فروش، قيمتي كه توسط سازمان

  .باشد شود، موردنظر نمي كاال يا خدمت تعيين مي

يين كرده و مواد معدني با همان قيمت به فروش برسد، قيمتي كه دولت مشخص كرده كه دولت قيمت برخي مواد معدني را تع در مواردي

  . همان قيمت عملي فروش است
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  ها خالصه يافته

  درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن

  

 1393 سال هاي فصل
  درصد تغيير نسبت به

  فصل مشابه سال قبل  فصل قبل

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷ ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶    ........................................................................................................................................  بهار

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹ ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹    .................................................................................................................................نتابستا

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۶۶۶ ۸۸۸۸////۵۵۵۵    ......................................................................................................................................  پائيز

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        - - - -     ۲۲۲۲////۱۱۱۱    ................................................................................................................................  زمستان

 

  1392نسبت به سال 1393درصد افزايش شاخص سال

  درصد ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳

 

  1391نسبت به سال 1392درصد افزايش شاخص سال

  درصد ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵

  

  1390نسبت به سال  1391درصد افزايش شاخص سال 

  درصد ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵
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  1393ننده بخش معدن سال بررسي شاخص قيمت توليد ك

)100 =1390(  

  

  .رسيد 3/213درصد افزايش نسبت به سال قبل به عدد 3/31با  1393شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در سال 

                 .              درصد رشد نشان داده است 5/31معادل قبل از آن  بوده كه نسبت به سال 5/162، عدد 1392شاخص قيمت بخش معدن در سال     

  .همه فصول سال به استثنا زمستان روند صعودي داشته است شاخص مذكور در

  :اند داشته 1393افزايش شاخص قيمت سال  بر ين تاثير راتر بيشهاي ذيل به ترتيب  بخش

استخراج زغال سنگ  اسه،م استخراج سنگ آهك، استخراج شن و هاي تزئيني، استخراج سنگ هاي آهني، استخراج سنگ مس، استخراج سنگ

  . باريتاستخراج  استخراج سنگ كروميت، استخراج سنگ گچ، استخراج نمك و خاك نسوز، استخراج كائولن و استخراج سنگ الشه،

  

  هاي آهني استخراج سنگ

ه بـه عـدد   درصدي نسبت بـه سـال قبـل مواجـه گرديـد      7/40، با افزايش1393در سال ، شاخص قيمت  "هاي آهني استخراج سنگ"در بخش

درصـد افـزايش نشـان داده      9/49وده كه نسبت به سال قبل از آن ب 4/210 ، معادل رقم1392شاخص قيمت اين بخش در سال  .رسيد 0/296

  . است

افـزايش شـاخص قيمـت ايـن بخـش       .تمام فصول سال به استثنا زمستان افزايش نشان داده است شاخص قيمت در بخش مورد بررسي، در    

  .درصد پديد آمده است 1/49تاثير افزايش قيمت ماده معدني كنسانتره آهن به ميزان تحت عمدتاً

  

  استخراج سنگ مس

 3/104درصدي نسبت به سال قبـل مواجـه گرديـده بـه عـدد       4/18، با افزايش1393در سال ، شاخص قيمت "استخراج سنگ مس"در بخش

  . درصد كاهش نشان داده است 8/12كه نسبت به سال قبل از آن  ودهب 0/88، معادل رقم1392شاخص قيمت اين بخش در سال  .رسيد

افزايش شـاخص قيمـت    .فصل ديگر كاهش نشان داده است دو در تابستان و پائيز افزايش و شاخص قيمت در فصول بخش مورد بررسي، در    

  .ده استتحت تاثير افزايش قيمت ماده معدني كنسانتره مس به همان ميزان پديد آم عمدتاًاين بخش 
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  هاي تزئيني استخراج سنگ

  .رسيد3/172درصد افزايش نسبت به سال قبل به عدد  1/29با  1393سال در هاي تزئيني شاخص قيمت، بخش استخراج سنگ در

 در. درصـد افـزايش نشـان داده اسـت     0/21بوده كه نسبت به سـال قبـل از آن   5/133 ، معادل رقم1392شاخص قيمت اين بخش در سال     

  .بهار روند صعودي داشته است همه فصول به ويژه در مورد بررسي شاخص قيمت دربخش 

  بخش  قيمت اين  شاخص ين تاثير را برتر بيشسال قبل   درصد افزايش نسبت به 2/22 و 5/33ترتيب با   مرمريت به معدني تراورتن و مواد    

  .اند داشته

  

  استخراج سنگ آهك

  . رسيد3/183درصدي نسبت به سال قبل به رقم  0/24با افزايش 1393قيمت در سال  آهك، شاخص  در بخش استخراج سنگ

  . درصد افزايش نشان داده است 2/30بوده كه نسبت به سال قبل از آن  8/147 ، معادل رقم1392شاخص قيمت اين بخش در سال    

  .بهار روند صعودي داشته است همه فصول به ويژه در اين بخش شاخص قيمت در در

افـزايش   ين تـاثير را بـر  تـر  بـيش درصد افزايش نسبت به سال قبل  2/69و 6/20 مخلوط كوهي آهكي به ترتيب با معدني سنگ آهك و مواد    

  .اند شاخص قيمت اين بخش داشته

  

  استخراج شن وماسه

  رسيد  0/210دد درصد افزايش نسبت به سال قبل به ع 7/26با  1393سال در "ماسه استخراج شن و"شاخص قيمت در بخش 

  .درصد افزايش نشان داده است 3/30بوده كه نسبت به سال قبل از آن  7/165 ، معادل رقم1392شاخص قيمت اين بخش در سال     

  .بهار افزايش نشان داده است تمام فصول سال به ويژه در شاخص قيمت در بخش مورد بررسي، در    

شن بـادامي بـه ترتيـب بـه ميـزان       تحت تاثير افزايش قيمت مواد معدني ماسه شسته و تاًعمددرصدي شاخص قيمت اين بخش  3/30رشد     

  .درصد پديد آمده است 3/30و 4/25

  

  استخراج زغال سنگ

  . رسيد 0/185درصدي نسبت به سال قبل مواجه گرديده به عدد 8/18رشد  با 1393سال  بخش استخراج زغال سنگ در شاخص قيمت در

شـاخص  . درصد افزايش نشان داده است1/35بوده  كه نسبت به سال قبل از آن 7/155، معادل رقم1392بخش در سال شاخص قيمت اين     

  .روند صعودي داشته است بهار تمامي فصول سال به ويژه در بررسي در قيمت در بخش مورد

  .است وجود آمده درصد به8/18زان يم )همان(  نگ بهس كنسانتره زغال معدني  ماده  قيمت اين بخش كامال تحت تاثير افزايش قيمت  شاخص رشد

  

  استخراج سنگ الشه

  .رسيد2/161درصد افزايش نسبت به سال قبل به عدد  3/21با  ،1393شاخص قيمت در سال  بخش استخراج سنگ الشه، در

  .زايش نشان داده استدرصد اف 3/16بوده كه نسبت به سال قبل از آن  9/132 ، معادل رقم1392شاخص قيمت اين بخش در سال 

  .صعودي داشته است روند بهار به ويژه در 1393تمام فصول سال  بخش مورد بررسي شاخص قيمت در در

افـزايش شـاخص قيمـت ايـن بخـش       ين تاثير را بـر تر بيشدرصد افزايش نسبت به سال قبل  4/23ماده معدني سنگ الشه ساختماني به با     

  .داشته است

  

  اك نسوزاستخراج كائولن وخ

  .رسيد3/194درصد افزايش نسبت به سال قبل به عدد  6/55با  ،1393شاخص قيمت در سال  خاك نسوز، بخش استخراج كائولن و در

  .نشان داده است درصد افزايش 9/19بوده كه نسبت به سال قبل از آن  9/124 ، معادل رقم1392شاخص قيمت اين بخش در سال 

  .صعودي داشته است روند به استثنا پائيز 1393تمام فصول سال  دربخش مورد بررسي شاخص قيمت  در

  .ين تاثير را بر برافزايش شاخص قيمت اين بخش داشته استتر بيشدرصد افزايش نسبت به سال قبل 3/72ماده معدني خاك نسوز  با 
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  استخراج سنگ كروميت

 8/18افـزايش   1392بـه ايـن ترتيـب نسـبت بـه سـال        د ورسي6/154به رقم  1393بخش استخراج سنگ كروميت درسال  شاخص قيمت در

  .درصدي داشته است

بخـش   در .درصد افزايش نشان داده اسـت  0/32بوده كه نسبت به سال قبل از آن  1/130 ، معادل رقم1392شاخص قيمت اين بخش در سال 

  .ستان بدون تغيير مانده استزم فصول بهار و در پائيز كاهش و در فصل تابستان افزايش، مورد بررسي شاخص قيمت در

  .ين را بر رشد شاخص قيمت اين بخش داشته استتر بيشدرصد افزايش نسبت به سال قبل 8/18ماده معدني سنگ كروميت با 

  

  استخراج سنگ گچ

ل قبـل  درصد نسبت بـه سـا   4/23رسيد كه به اين ترتيب به ميزان  3/200، به رقم 1393شاخص قيمت در بخش استخراج سنگ گچ در سال 

  . افزايش نشان داده است

بخـش   در .درصد افزايش نشـان داده اسـت   7/25بوده كه نسبت به سال قبل از آن  4/162، معادل رقم1392شاخص قيمت اين بخش در سال 

  .تابستان روند افزايشي داشته است تمام فصول به ويژه در فوق شاخص قيمت در

  .درصد پديد آمده است 5/23ير افزايش قيمت ماده معدني سنگ گچ به ميزان ثتا تحت تر بيشيمت بخش مورد بررسي قافزايش شاخص 

  

  استخراج نمك

درصد نسبت به سال قبل افزايش  5/16رسيد كه به اين ترتيب به ميزان  4/182، به رقم 1393شاخص قيمت در بخش استخراج نمك در سال 

  . نشان داده است

بخـش   در .درصد افزايش نشـان داده اسـت   1/33بوده  كه نسبت به سال قبل از آن 6/156قم، معادل ر1392شاخص قيمت اين بخش در سال 

  .فصل زمستان بدون تغييرمانده است در در فصل پائيز كاهش و تابستان روند افزايشي، و فوق شاخص قيمت در فصول بهار

 .درصد پديد آمده است 4/21ني نمك آبي به ميزان ير افزايش قيمت ماده معدثتحت تا تر بيشيمت بخش مورد بررسي قافزايش شاخص     

  

  باريتاستخراج 

شـاخص قيمـت ايـن     .رسيد 1/307درصد افزايش نسبت به سال قبل به عدد  6/33با  ،1393شاخص قيمت در سال  بخش استخراج باريت، در

  .ان داده استدرصد افزايش نش 8/76بوده كه نسبت به سال قبل از آن  8/229 ، معادل رقم1392بخش در سال 

  .مانده است فصل زمستان بدون تغيير در در فصل پائيز كاهش و تابستان روند افزايشي، و بخش فوق شاخص قيمت در فصول بهار در

   .درصد پديد آمده است 6/33تحت تاثير افزايش قيمت ماده معدني باريت به ميزان  يمت بخش مورد بررسي كامالقافزايش شاخص 

  

   .داشته است استخراج فيروزه كاهش روي و هاي اسخراج سرب و بخش در 1393 سال شاخص قيمت در

  

  .بخش استخراج ميكا بدون تغيير مانده است شاخص قيمت در 1393سال  در
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   نمودارها
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 هاي آماري جدول



   27                                                                                                                           1393 -معدنشاخص قيمت توليدكننده بخش 

 

  )1390=100(                                         1382 - 1393هاي  در سال فصلشاخص كل قيمت توليد كننده بخش معدن به تفكيك  - 1

  متوسط سال  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

1382  .............................................................................................    ۷۷۷۷////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۴۴۴۴////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۹۹۹۹////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۵۵۵۵////۲۴۲۴۲۴۲۴        

1383  .............................................................................................    ۷۷۷۷////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۳۱۳۱۳۱۳۱        ۵۵۵۵////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۸۸۸۸////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۲۲۲۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        

1384  .............................................................................................    ۸۸۸۸////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۲۲۲۲////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۹۹۹۹////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۴۴۴۴////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۱۱۱////۳۸۳۸۳۸۳۸        

1385  .............................................................................................    ۴۴۴۴////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۴۹۴۹۴۹۴۹        ۹۹۹۹////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۱۱۱۱////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۶۶۶۶////۴۸۴۸۴۸۴۸        

1386  .............................................................................................    ۲۲۲۲////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۵۵۵۵////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۴۴۴۴////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۶۶۶۶////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۴۴۴۴////۶۰۶۰۶۰۶۰        

1387  .............................................................................................    ۴۴۴۴////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۷۷۷۷////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۶۶۶۶////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۲۲۲۲////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۵۵۵۵////۶۸۶۸۶۸۶۸        

1388  .............................................................................................    ۹۹۹۹////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۷۷۷۷////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۷۷۷۷////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۶۶۶۶////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۲۲۲۲////۷۶۷۶۷۶۷۶        

1389  .............................................................................................    ۹۹۹۹////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۹۹۹۹////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۳۳۳۳////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۸۸۸۸////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۵۵۵۵////۸۵۸۵۸۵۸۵        

1390  .............................................................................................    ۲۲۲۲////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۹۹۹۹////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۳۳۳۳////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        

1391  .............................................................................................    ۲۲۲۲////۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲        ۵۵۵۵////۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷        ۲۲۲۲////۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸        ۳۳۳۳////۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶        ۵۵۵۵////۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳        

1392  .............................................................................................    ۷۷۷۷////۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵        ۶۶۶۶////۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸        ۷۷۷۷////۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷        ۵۵۵۵////۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲        

1393  .............................................................................................    ۸۸۸۸////۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴        ۳۳۳۳////۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲        ۵۵۵۵////۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰        ۷۷۷۷////۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵        ۳۳۳۳////۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳        
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

1382  .............................................................................................    ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        

1383  .............................................................................................    ۲۲۲۲////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        

1384  .............................................................................................    ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        

1385  .............................................................................................    ۳۳۳۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۳۳۳۳----        

1386  .............................................................................................    ۹۹۹۹////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        

1387  .............................................................................................    ۸۸۸۸////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۱۲۱۲۱۲۱۲ - - - -        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        

1388  .............................................................................................    ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        

1389  .............................................................................................    ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        

1390  .............................................................................................    ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        

1391  .............................................................................................    ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        

1392  .............................................................................................    ۲۲۲۲////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱----        

1393  .............................................................................................    ۶۶۶۶////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۹۹۹۹////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۲۲۲۲----        

  

  

 



  1393 -معدنشاخص قيمت توليدكننده بخش                                                                                                                            28 

 

    1382 -1393هاي  مشابه سال قبل در سال فصلدرصد تغيير شاخص كل قيمت توليد كننده بخش معدن نسبت به  -3

)100=1390(  

  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

1382  .............................................................................................    ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۲۲۲۲////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۲۲۲۲////۲۴۲۴۲۴۲۴        

1383  .............................................................................................    ۴۴۴۴////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۶۶۶۶////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۳۳۳۳////۱۸۱۸۱۸۱۸        

1384  .............................................................................................    ۳۳۳۳////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۳۳۳۳////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۶۶۶۶////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۳۳۳۳////۲۷۲۷۲۷۲۷        

1385  .............................................................................................    ۴۴۴۴////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۳۳۳۳////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۳۳۳۳////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۱۹۱۹۱۹۱۹        

1386  .............................................................................................    ۶۶۶۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۵۵۵۵////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۹۹۹۹////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۲۹۲۹۲۹۲۹        

1387  .............................................................................................    ۵۵۵۵////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۲۲۲۲////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        

1388  .............................................................................................    ۱۱۱۱////۲۲۲۲----        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۲۲۲۲////۲۵۲۵۲۵۲۵        

1389  .............................................................................................    ۹۹۹۹////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۵۵۵۵////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۱۱۱۱۱۱۱۱        

1390  .............................................................................................    ۹۹۹۹////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۲۲۲۲////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۴۴۴۴////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۴۴۴۴////۱۷۱۷۱۷۱۷        

1391  .............................................................................................    ۹۹۹۹////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۸۸۸۸////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۱۱۱////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۹۹۹۹////۲۷۲۷۲۷۲۷        

1392  .............................................................................................    ۷۷۷۷////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۳۵۳۵۳۵۳۵        ۶۶۶۶////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۶۶۶۶////۲۲۲۲۲۲۲۲        

1393  .............................................................................................    ۷۷۷۷////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۹۹۹۹////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۱۱۱۱////۳۵۳۵۳۵۳۵        
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  ضريب اهميت  نام فعاليت

  1392سال   1393سال 

  شاخص
درصد تغيير نسبت 

  92به سال 
  شاخص

درصد تغيير نسبت 

  91به سال 

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۵۵۵۵        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۳۳۳۳        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰    .......................................................  معدن

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵        ۵۵۵۵////۰۴۰۴۰۴۰۴    ............................  استخراج زغال سنگ

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۵۵۵۵        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۷۷۷۷۷۷۷۷    .......................  هاي فلزي استخراج كانه

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۲۲۲        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۲۲۲        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۷۷۷۷        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۹۱۹۱۹۱۹    ...........................  استخراج ساير معادن
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  ضريب اهميت  نام فعاليت

  1392سال   1393سال 

  شاخص
درصد تغيير نسبت 

   92 به سال
  شاخص

درصد تغيير نسبت 

  91به سال 

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵        ۵۵۵۵////۰۴۰۴۰۴۰۴    ...........................................  استخراج زغال سنگ

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۹۹۹۹        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۴۴۴۴        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۷۷۷۷        ۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۴۷۴۷۴۷۴۷    ...................................هاي آهني استخراج سنگ

        ۵۳۵۳۵۳۵۳        ۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴////۱۱۱۱        ----۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۵۴۵۴۵۴۵۴    .........................................  و روي استخراج سرب

        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۳۳۳۳        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۳۳۳۳        ۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹    .............................................  استخراج سنگ طال

        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۸۸۸۸۸۸۸۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۳۳۳۳        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۹۱۹۱۹۱۹    ............................................  استخراج سنگ مس

        ۳۲۳۲۳۲۳۲        ۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰////۱۱۱۱        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۷۸۷۸۷۸۷۸    .....................................  استخراج سنگ كروميت

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳////۶۶۶۶        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۷۲۷۲۷۲۷    .........................................  استخراج سنگ منگنز

        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۶۶۶۶        ۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴        ۰۰۰۰////۳۴۳۴۳۴۳۴    ................................................  استخراج بوكسيت

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۳۳۳        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۷۷۷۷        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰        ۳۳۳۳////۷۴۷۴۷۴۷۴    ...........................................  استخراج شن و ماسه

        ۲۱۲۱۲۱۲۱        ۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳////۵۵۵۵        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۱۷۱۷۱۷۱۷    ................................  هاي تزييني استخراج سنگ

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳        ۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲////۹۹۹۹        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۳۳۳۳        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۹۴۹۴۹۴۹۴    ...........................................  استخراج سنگ الشه

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۹۹۹۹        ۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹////۴۴۴۴        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۹۹۹۹        ۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۵۰۵۰۵۰۵    .......................................  استخراج سنگ باالست

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۲۲۲        ۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۸۸۸۸        ۲۴۲۴۲۴۲۴        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۳۳۳۳    ...........................................  استخراج سنگ آهك

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۴۴۴۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۹۹۹۹۹۹۹۹    ..............................................  استخراج سنگ گچ

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۹۹۹۹        ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴////۹۹۹۹        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...........................  خاك نسوز استخراج كائولن و

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۱۱۱        ۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵////۱۱۱۱        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۳۳۳۳        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷    ...  گل سرشوي بنتونيت و استخراج دولوميت،

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱    ...........................  استخراج منيزيت و گل سفيد

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۷۷۷۷        ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۴۰۴۰۴۰۴    ......................................  استخراج سولفات سديم

        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۸۸۸۸        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۸۸۸۸        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱    .....................................................  استخراج باريت

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۸۸۸        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۶۶۶۶        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۹۹۹۹        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰    .................................  زرد استخراج خاك سرخ و

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴////۱۱۱۱        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۹۹۹        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴    ...................................................  استخراج فلورين

        ----۵۵۵۵        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۱۰۱۰۱۰۱    ............................................................  استخراج بر

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۵۵۵۵        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۲۲۲        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹    ..................................  استخراج فسفات و گوگرد

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶////۶۶۶۶        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۵۵۵        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۵۴۵۴۵۴۵    .......................................................  استخراج نمك

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۸۱۸۱۸۱۸۱    ......................................  نگ سيليساستخراج س

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶        ۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳////۸۸۸۸        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۷۷۷        ۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۹۰۹۰۹۰۹    ........................  استخراج فلدسپات و آنتي موان

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۷۷۷۷        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۵۵۵۵        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۸۸۸۸        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۲۰۲۰۲۰۲    .......................................................  استخراج تالك

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳////۶۶۶۶        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۱۰۱۰۱۰۱    .......................................  استخراج صدف دريايي

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۲۲۲۲        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰    ........................................................  استخراج ميكا

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۱۱۱        ۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱۱۱۱۱        ۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۲۰۲۰۲۰۲    ....................................................  استخراج فيروزه
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  متوسط سال  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  نام فعاليت

        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۸۸۸۸        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۵۵۵۵        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۷۷۷۷        ۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۹۹۹۹    ................................................  استخراج زغال سنگ

        ۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶        ۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰////۹۹۹۹        ۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰////۶۶۶۶        ۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴////۷۷۷۷        ۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۶۶۶۶    .......................................  هاي آهني سنگ استخراج

        ۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷////۶۶۶۶        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۱۱۱۱        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۴۴۴۴        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۴۴۴۴        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۴۴۴۴    ..............................................  استخراج سرب و روي

        ۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۸۸۸۸        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۶۶۶۶        ۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸////۴۴۴۴        ۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵////۹۹۹۹        ۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۲۲۲۲    ..................................................  استخراج سنگ طال

        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۳۳۳۳        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۵۵۵۵        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۳۳۳۳        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۱۱۱۱        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۲۲۲۲    .................................................  استخراج سنگ مس

        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۶۶۶۶        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۴۴۴۴        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۴۴۴۴        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۶۶۶۶        ۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸////۱۱۱۱    ..........................................  استخراج سنگ كروميت

        ۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹////۲۲۲۲        ۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۱۱۱۱        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۳۳۳۳        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۹۹۹۹        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۶۶۶۶    ..............................................  زاستخراج سنگ منگن

        ۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴        ۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴////۱۱۱۱        ۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴////۱۱۱۱        ۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴////۱۱۱۱        ۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳////۶۶۶۶    .....................................................  استخراج بوكسيت

        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۹۹۹۹        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۴۴۴۴        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۶۶۶۶        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲    ...............................................  استخراج شن و ماسه

        ۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲////۳۳۳۳        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۵۵۵۵        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۵۵۵۵        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳    ....................................  هاي تزييني استخراج سنگ

        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۲۲۲۲        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۸۸۸۸        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۷۷۷۷        ۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷////۱۱۱۱        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲    ................................................  استخراج سنگ الشه

        ۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰////۲۲۲۲        ۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰////۲۲۲۲        ۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰////۲۲۲۲        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۲۲۲۲        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۲۲۲۲    ............................................  استخراج سنگ باالست

        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۳۳۳۳        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۵۵۵۵        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۳۳۳۳        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۷۷۷۷        ۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳////۸۸۸۸    ................................................  استخراج سنگ آهك

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۳۳۳۳        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۴۴۴۴        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۱۱۱۱        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۸۸۸۸    ...................................................  استخراج سنگ گچ

        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۳۳۳۳        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۷۷۷۷        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۲۲۲۲        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۲۲۲۲        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۹۹۹۹    ................................  خاك نسوز استخراج كائولن و

        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۷۷۷۷        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۹۹۹۹        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴        ۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷////۴۴۴۴        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۸۸۸۸    .........  سرشوي گل بنتونيت و استخراج دولوميت،

        ۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۴۴۴۴        ۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۴۴۴۴        ۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۴۴۴۴        ۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۴۴۴۴        ۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۴۴۴۴    ................................  فيداستخراج منيزيت و گل س

        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۳۳۳۳        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۳۳۳۳        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۳۳۳۳        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۳۳۳۳        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۳۳۳۳    ..........................................  استخراج سولفات سديم

        ۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷////۱۱۱۱        ۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷////۲۲۲۲        ۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷////۲۲۲۲        ۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲////۴۴۴۴        ۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱////۵۵۵۵    ..........................................................  استخراج باريت

        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۲۲۲۲        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۲۲۲۲        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۲۲۲۲        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۲۲۲۲        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۲۲۲۲    ......................................  زرد استخراج خاك سرخ و

        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۸۸۸۸        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۶۶۶۶        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۶۶۶۶        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۵۵۵۵        ۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸////۵۵۵۵    ........................................................  استخراج فلورين

        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۵۵۵۵        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵        ۲۲۲۲۰۵۰۵۰۵۰۵        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰    .................................................................  استخراج بر

        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲////۲۲۲۲        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲        ۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۱۱۱۱    .......................................  استخراج فسفات و گوگرد

        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۴۴۴۴        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۵۵۵۵        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۳۳۳۳        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۷۷۷۷    ............................................................استخراج نمك

        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۲۲۲۲        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۵۵۵۵        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۵۵۵۵        ۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸////۸۸۸۸        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷    ...........................................  استخراج سنگ سيليس

        ۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳////۵۵۵۵        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۷۷۷۷        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۶۶۶۶        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۷۷۷۷    .............................  استخراج فلدسپات و آنتي موان

        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۱۱۱۱        ۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳////۵۵۵۵        ۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۸۸۸۸        ۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۸۸۸۸        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۵۵۵۵    ............................................................استخراج تالك

        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۶۶۶۶        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۵۵۵۵        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۵۵۵۵        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۳۳۳۳        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۱۱۱۱    ............................................  ستخراج صدف درياييا

        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۳۳۳۳        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۳۳۳۳        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۳۳۳۳        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۳۳۳۳        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۳۳۳۳    ............................................................  استخراج ميكا

        ۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹////۳۳۳۳        ۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۳۳۳۳        ۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۲۲۲۲        ۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۲۲۲۲        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۶۶۶۶    .........................................................  استخراج فيروزه
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  )1390=100(                               1393سال در قبل  فصلهاي معدني نسبت به  شاخص قيمت توليدكننده فعاليت درصد تغيير - 7

  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  نام فعاليت

        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۶۶۶۶    ...................................................  استخراج زغال سنگ

        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲        ۲۴۲۴۲۴۲۴        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶    ..........................................  هاي آهني استخراج سنگ

        ----۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ----۹۹۹۹////۳۳۳۳    .................................................  استخراج سرب و روي

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ----۴۴۴۴////۹۹۹۹    .....................................................  استخراج سنگ طال

        ----۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ----۵۵۵۵////۱۱۱۱    ....................................................  استخراج سنگ مس

        ۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷        ۰۰۰۰    .............................................  استخراج سنگ كروميت

        ۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲    .................................................  استخراج سنگ منگنز

        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳    ........................................................  استخراج بوكسيت

        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸    ..................................................  استخراج شن و ماسه

        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸    .......................................  هاي تزييني استخراج سنگ

        ۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷    ...................................................  استخراج سنگ الشه

        ۰۰۰۰        ۲۵۲۵۲۵۲۵        ۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۳۳۳۳    ...............................................  استخراج سنگ باالست

        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۷۷۷۷    ...................................................  استخراج سنگ آهك

        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۹۹۹۹    ......................................................  گچ استخراج سنگ

        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۷۷۷۷    ...................................  خاك نسوز استخراج كائولن و

        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ----۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۶۱۶۱۶۱۶    ...........  گل سرشوي بنتونيت و استخراج دولوميت،

        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...................................  استخراج منيزيت و گل سفيد

        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰    .............................................  استخراج سولفات سديم

        ۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲    .............................................................  استخراج باريت

        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ۲۵۲۵۲۵۲۵    .........................................  زرد استخراج خاك سرخ و

        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰    ...........................................................  فلوريناستخراج 

        ۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰    ....................................................................  استخراج بر

        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..........................................  استخراج فسفات و گوگرد

        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸    ...............................................................استخراج نمك

        ۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۷۷۷۷    ..............................................  استخراج سنگ سيليس

        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ................................  استخراج فلدسپات و آنتي موان

        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۶۶۶    ...............................................................استخراج تالك

        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸    ...............................................  استخراج صدف دريايي

        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰        ۰۰۰۰    ...............................................................  استخراج ميكا

        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        - - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷    ............................................................  استخراج فيروزه
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   1393سال در سال قبل مشابه  فصلهاي معدني نسبت به  درصد تغيير شاخص قيمت توليدكننده فعاليت -8

                         )100=1390(  

  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  نام فعاليت

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷    ...................................................  استخراج زغال سنگ

        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۵۵۵۵        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۶۶۶۶        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷    ...........................................هاي آهني استخراج سنگ

        - - - - ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ----۸۸۸۸////۶۶۶۶    .................................................  استخراج سرب و روي

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۶۶۶۶        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۲۲۲        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۵۵۵        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴    .....................................................  استخراج سنگ طال

        ----۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۸۸۸۸        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۸۸۸۸    ....................................................  استخراج سنگ مس

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۲۶۲۶۲۶۲۶        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۸۸۸۸    .............................................  استخراج سنگ كروميت

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۴۴۴        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱    .................................................  استخراج سنگ منگنز

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳    ........................................................  بوكسيت استخراج

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۸۸۸۸        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۲۲۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۹۹۹        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۵۵۵    ...................................................  استخراج شن و ماسه

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۲۲۲        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۵۵۵        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۸۸۸        ۳۲۳۲۳۲۳۲    ........................................  هاي تزييني استخراج سنگ

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۲۲۲        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۳۳۳۳        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱    ...................................................  استخراج سنگ الشه

        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۶۰۶۰۶۰۶۰        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۲۲۲۲    ...............................................  استخراج سنگ باالست

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۲۲۲    ...................................................  استخراج سنگ آهك

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۴۴۴۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۸۸۸۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴    ......................................................  استخراج سنگ گچ
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