
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 1401 پاييزفصل  - معدنشاخص قيمت توليدكننده بخش 
 )1395(بر مبناي سال پايه 

  
  
  

  شاخص قيمت كل
 درصد 1,0 (تورم فصلي) باشد كه نسبت به فصل قبلمي 1166,4 معدنشاخص قيمت توليدكننده بخش ، 1401 پاييزدر فصل 

به دوره  تاري نسبو در چهارفصل منتهي به فصل ج افزايشدرصد  9,7(تورم نقطه به نقطه)  ، نسبت به فصل مشابه سال قبلافزايش
  داشته است. افزايشدرصد  25,1 (تورم ساالنه) مشابه سال قبل

  
 تورم فصلي  افزايش

باشد كه مي درصد 1,0نسبت به فصل قبل (تورم فصلي)  معدندرصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش  ،1401 پاييزدر فصل 
يمت دريافتي توسط قداشته است. به عبارتي، ميانگين  افزايشواحد درصد  3 درصد)، - 2ين اطالع در فصل قبل (در مقايسه با هم

درصد  1,0، از آن بلنسبت به فصل ق 1401 پاييزدر داخل كشور، در فصل ماده معدني به ازاي توليد  معدنيتوليدكنندگان محصوالت 
درصد  3,9با  ورم فصليترين تو كم "ساير معادن"درصد مربوط به گروه  8,6فصلي با  ترين تورم. در اين فصل بيشداشته استافزايش 

  .بوده است مواجه درصدي  - 0,2با تورم  "كانه هاي فلزي" گروه  در اين فصل باشد.مي "زغال سنگ"مربوط به گروه 
  

  تورم نقطه به نقطه  كاهش
   )ه به نقطهنسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقط معدندرصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش  ،1401 پاييزدر فصل 

ه عبارتي، ب. داشته است كاهشواحد درصد  3,7 رصد)،د 13,4كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل ( باشدميدرصد  9,7
نسبت  1401 پاييزل در داخل كشور، در فص ماده معدنيبه ازاي توليد  معدنيميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصوالت 

د مربوط به گروه رصد 57,9 ترين تورم نقطه به نقطه بادر اين فصل بيش. داشته است افزايشرصد د 9,7، مشابه سال قبلبه فصل    باشد.مي "كانه هاي فلزي" درصد مربوط به گروه 4,6ترين تورم نقطه به نقطه با و كم "ساير معادن"
  

  االنه تورم س كاهش
مشابه  دوره نسبت به اين فصلدر چهار فصل منتهي به  معدن، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش 1401 پاييز در فصل
اشته است. به دكاهش واحد درصد  15,3 رصد)،د 40,4باشد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل (رصد ميد 25,1 سال قبل

هار فصل چور، در به ازاي توليد كاالهاي خود در داخل كش معدنيتي توسط توليدكنندگان محصوالت عبارتي، ميانگين قيمت درياف
رم ساالنه مربوط به توترين . در اين فصل بيشداشته است افزايش رصدد 25,1، دوره مشابه سال قبلنسبت به  1401 پاييزمنتهي به 

  باشد.مي رصدد 21,6با  "كانه هاي فلزي" گروهمربوط به  ساالنه ترين تورمو كم درصد 56,7 با "معادن ساير" گروه
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نسبت به فصل 
قبل 

(تورم فصلي)

نسبت به فصل 
مشابه سال 

قبل 
(تورم نقطه به 

نقطه)

 در چهار فصل منتهي 
به فصل جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل 

( تورم ساالنه)

نسبت به فصل 
قبل 

(تورم فصلي)

نسبت به فصل 
مشابه سال 

قبل 
(تورم نقطه به 

نقطه)

 در چهار فصل منتهي 
به فصل جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل 

( تورم ساالنه)

2.013.440.4-100.01166.41.09.725.1كل بخش معدن
3.626.448.5-3.71153.03.918.336.4گروه زغال سنگ

3.78.638.4-0.24.621.6-77.21265.8گروه كانه هاي فلزي

19.1767.58.657.956.713.059.856.9گروه ساير معادن

1-  شاخص قيمت توليدكننده كل بخش معدن و زيربخش هاي اصلي و درصد تغييرات آن ها-كل كشور

شرح

درصد تغييرتابستان 1401درصد تغيير پاييز1401

 شاخص پاييز
1401 ضريب اهميت



(1395=100)

 درصد تغيير نسبت  به فصلشاخص كلدروره زماني
قبل (تورم فصلي)

 درصد تغيير نسبت به فصل مشابه
سال قبل  (تورم نقطه به نقطه)

درصد تغيير چهار فصل منتهي به فصل 
جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل

 ( تورم ساالنه)

139050.5××17.0
139162.5××23.5
139282.1××31.5
1393107.8××31.3
1394104.2××-3.3
1395100.0××-4.1
1396124.0××24.0
1397197.3××59.2
1398295.9××49.9
1399531.9××79.8
14001026.0××92.9

925.238.7154.1112.3بهار 1400
1018.210.1101.6116.1تابستان 1400

1063.34.479.9107.3پاييز 1400 
1097.43.264.592.9زمستان 1400

1178.27.427.462.1بهار 1401
2.013.440.4-1155.1تابستان 1401

1166.41.09.725.1پاييز 1401
دفتر شاخص قيمت ها مركز آمار ايران- ماخذ: 

كل كشور - شاخص قيمت توليد كننده كل بخش  معدن و درصد تغييرات  آن -2



 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

  
  



 

 
 

 
 
  
  
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

  

  
 
  


