
 
 

  1395گزارش شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن سال 
  )1390 برمبناي سال پايه(

  
 8/197 درصد كاهش نسبت به سال قبل  به عـدد  1/4 با 1395شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در سال 

 3/3معـادل  آن  قبـل از  بوده كه نسبت بـه سـال   2/206، عدد 1394شاخص قيمت بخش معدن در سال  .رسيد
  .                               استكاهش نشان دادهدرصد 

  . استو در دو فصل ديگر روند صعودي داشته روند نزولي بهار و پاييز هايفصلشاخص مذكور در 
  :اندداشته 1395بركاهش شاخص قيمت سال  هاي ذيل به ترتيب بيشترين تاثير رافعاليت

اسـتخراج   ماسـه،  استخراج كائولن وخاك نسوز، اسـتخراج شـن و   ،استخراج سنگ مس ،استخراج سنگهاي آهني
  . گوگرد سنگ منگنز، استخراج فسفات و

  :شودبرخي از مهمترين فعاليتهاي تاثيرگذار اشاره مي درادامه به
صدي نسبت به سـال قبـل   در 1/9، با كاهش 1395در سال  ، شاخص قيمت"استخراج سنگهاي آهني"در بخش

قيمـت مـاده    كـاهش شاخص قيمت اين بخش عمـدتا تحـت تـاثير     كاهش. رسيد5/257 به عدد مواجه گرديد و
  .استكنسانتره آهن پديد آمدهمعدني 

درصد كاهش نسبت بـه سـال قبـل بـه      6/13 با "استخراج سنگ مس"اخص قيمت در بخش ، ش1395در سال 
كاهش شاخص قيمت بخش مورد بررسي به طور عمده تحت تاثير كاهش قيمت مـاده معـدني    .رسيد 4/67عدد 

  .استكنسانتره مس پديد آمده
صـدي نسـبت بـه    در 8/8، با كـاهش  1395در سال  ، شاخص قيمت" خاك نسوز كائولن واستخراج "در بخش  

قيمـت   كاهششاخص قيمت اين بخش عمدتا تحت تاثير  كاهش. رسيد2/185به عدد  سال قبل مواجه گرديد و
  .استخاك نسوز پديد آمدهماده معدني 

    



  

هاي اصلي كل بخش معدن و بخش
  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال   1391سال 

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

 4.1- 197.8 3.3- 206.2 31.3 213.3 31.5 162.5 23.5 123.5  معدن

 6.5 211.5 7.3 198.5 18.8 185 35.1 155.6 15.2 115.2 استخراج زغال سنگ

 7.3- 192.2 8.1- 207.2 33.5 225.5 33.1 169 26.9 126.9 استخراج كانه هاي فلزي

 3.8 212.4 12.6 204.7 26.2 181.7 25.2 144 15 115 استخراج ساير معادن

 1390= سال پايه                                               1395-1391هايهاي اصلي و درصد تغييرات ساالنه آنها به تفكيك سالو بخشمعدنشاخص قيمت توليدكننده كل بخش


