
  1397گزارش شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن سال 
  )1390 برمبناي سال پايه(

  
سال    سال قبل   افزايشدرصد   50,9 با 1397شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در   رسيد.  349,9 به عدد نسبت به 

سال     سال     232,0عدد  1396شاخص قيمت بخش معدن در  سبت به  صد   17,3معادل آن  قبل از بوده كه ن  افزايشدر
                                 داشته است.

  است.  روند صعودي داشته 1397سال  هايفصلتمام شاخص مذكور در
  اند:داشته 1397سال  توليدكننده بخش معدن در شاخص قيمت افزايش بر ترين تاثير راهاي ذيل به ترتيب بيشفعاليت

ــتخراج  ــنگ اسـ ــتخراج  ،هاي آهني سـ ــنگ مس  اسـ ــنگ  سـ ــتخراج سـ ــتخراج ، اسـ ــنگ،                       زغال  هاي تزئيني، اسـ سـ
  . سنگ كروميتاستخراج  و ماسه شن واستخراج 

مواجه صدي نسبت به سال قبل در 61,9 افزايش با 1397در سال  ، شاخص قيمت"هاي آهنياستخراج سنگ" فعاليتدر 
سيد.   471,6 عدد به گرديد و سانتره  قيمت ماده معدني  افزايشعمدتا تحت تاثير  فعاليتشاخص قيمت اين   افزايشر كن

  است. آهن پديد آمده
ــ1397در ســال  نســبت به ســال قبل به عدد  افزايشدرصــد  91,5 با "اســتخراج ســنگ مس" فعاليتاخص قيمت ، ش

سيد. 197,1 سي به طور عمده تحت تاثير   فعاليتشاخص قيمت   افزايش ر سانتره  قيمت ماده معدني  افزايشمورد برر كن
  است. مس پديد آمده

ستخراج  " فعاليتدر    شاخص قيمت "سنگهاي تزئيني ا سال   ،  سال قبل     در 21,0 افزايش، با 1397در  سبت به  صدي ن
ــيد.  270,5به عدد  مواجه گرديد و ــاخص قيمت اين  افزايشرس ــتر فعاليتش قيمت ماده معدني  افزايشتحت تاثير  بيش

  است. پديد آمدهتراورتن 
سي   سال مورد برر ستخراج  " فعاليتاخص قيمت ش  در  سنگ ا صد   33,4 با "زغال  سال قبل به عدد    افزايشدر سبت به  ن

سيد.  352,2 سي به طور عمده تحت تاثير   فعاليتشاخص قيمت   افزايش ر سانتره  قيمت ماده معدني  افزايشمورد برر كن
  است. پديد آمده زغال سنگ

سال  صدي  در 24,3 افزايشبا ، "ماسه  شن و استخراج  " فعاليتدر شاخص قيمت توليدكننده     سال     1397در  نسبت به 
ــيد.   321,1به عدد    مواجه گرديد و   1396 ــاخص قيمت اين   افزايشرسـ قيمت ماده     افزايشعمدتا تحت تاثير      فعايت  شـ

  است. ماسه شسته پديد آمدهمعدني 
 418,0نسبت به سال قبل به عدد    افزايشدرصد   32,6 با "استخراج سنگ كروميت  " فعاليتاخص قيمت در ش  ،در نهايت

 ســنگ كروميتقيمت ماده معدني  افزايشمورد بررســي به طور عمده تحت تاثير  فعاليتشــاخص قيمت  افزايش رســيد.
  است. پديد آمده



  

هاي اصليكل بخش معدن و بخش
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 ساالنه تورم

 50.9 349.9 17.3 232.0 4.1- 197.8 3.3- 206.2 213.331.3  معدن

 33.4 352.2 24.9 264.1 6.5 211.5 7.3 198.5 18.8 185 استخراج زغال سنگ

 63.0 372.٩ 19.0 228.7 7.3- 192.2 8.1- 207.2 225.533.5 كانه هاي فلزياستخراج 

 18.5 278.6 10.7 235.1 3.8 212.4 12.6 204.7 181.726.2 استخراج ساير معادن

 1390سال پايه =                                                           1390-1397هايطي سالهاهاي اصلي و درصد تغييرات ساالنه آنبخشزيرومعدنشاخص قيمت توليدكننده كل بخش


