
 

 
 

 
 
  
 
 
 

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

  
  
  

  شاخص قيمت كل
 رصدد 7,4 (تورم فصلي) باشد كه نسبت به فصل قبلمي 1178,2 معدنشاخص قيمت توليدكننده بخش ، 1401بهار در فصل 

به  تجاري نسب و در چهارفصل منتهي به فصل افزايشدرصد  27,4 (تورم نقطه به نقطه)  ، نسبت به فصل مشابه سال قبلافزايش
  داشته است. افزايشدرصد  62,1 (تورم ساالنه) دوره مشابه سال قبل

  
 تورم فصلي  افزايش

باشد كه يمدرصد  7,4نسبت به فصل قبل (تورم فصلي)  معدندرصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش  ،1401بهار در فصل 
قيمت دريافتي توسط  داشته است. به عبارتي، ميانگين افزايشواحد درصد  4,2 درصد)، 3,2ن اطالع در فصل قبل (در مقايسه با همي

 7,4، از آن بلنسبت به فصل ق 1401 بهاردر داخل كشور، در فصل  شانمحصوالتبه ازاي توليد  معدنيتوليدكنندگان محصوالت 
رين تورم فصلي با تو كم "ساير معادن"درصد مربوط به گروه  23,8م فصلي با ترين تور. در اين فصل بيشداشته است افزايشدرصد 

  باشد.مي "كانه هاي فلزي" درصد مربوط به گروه 5,6
  

  تورم نقطه به نقطه  كاهش
  27,4) به نقطه نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه معدندرصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش  ،1401بهار در فصل 

بارتي، ميانگين ع. به داشته است كاهشواحد درصد  37,1 رصد)،د 64,5كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل ( باشدميدرصد 
نسبت به  1401بهار در داخل كشور، در فصل  شانمحصوالتبه ازاي توليد  معدنيقيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصوالت 

ربوط به گروه مرصد د 53,7 ترين تورم نقطه به نقطه بادر اين فصل بيش. داشته است يشافزادرصد  27,4، مشابه سال قبلفصل    باشد.مي "كانه هاي فلزي" درصد مربوط به گروه 24,3ترين تورم نقطه به نقطه با و كم "ساير معادن"
  

  تورم ساالنه  كاهش
مشابه  دوره نسبت به جاري فصل هار فصل منتهي بهدر چ معدن، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش 1401در فصل بهار 

اشته است. به دكاهش واحد درصد  30,8 رصد)،د 92,9باشد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل (رصد ميد 62,1 سال قبل
ر فصل در چها ر،در داخل كشو شانمحصوالتبه ازاي توليد  معدنيعبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصوالت 

م ساالنه مربوط به تورترين . در اين فصل بيشداشته است افزايش درصد 62,1، دوره مشابه سال قبلنسبت به  1401منتهي به بهار 
  .باشدمي رصدد 58,3با  "ساير معادن" گروهساالنه مربوط به  ترين تورمو كم درصد 64,2 با "سنگزغال" گروه

  
  



 

 
 

  هاقيمت شاخص دفتر - ايران آمار مركز:  ماخذ
  
  

 هاقيمت شاخص دفتر - ايران آمار مركز:  ماخذ

 (100=1395) ل كشور ك- هاهاي اصلي و درصد تغييرات آناخص قيمت توليدكننده كل بخش معدن و زيربخشش - 1

ضريب  شرح
 اهميت

 شاخص
بهار  قيمت

1401   

1401درصد تغيير بهار  1400درصد تغيير زمستان   

نسبت به فصل 
  قبل (تورم فصلي)

نسبت به فصل 
ل مشابه سا

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)  

 92.9 64.5 7.427.462.13.2 1178.2 100.0 معدنكل بخش
 83.4 71.0 11.443.564.26.0 1150.2 3.7 سنگزغالروهگ'

 96.7 65.3 5.624.362.43.0 1316.4 77.2 كانه هاي فلزيگروه

 63.8 54.5 3.9 58.3    53.7  23.8  625.3 19.1 ساير معادن گروه

 (100=1395) كل كشور - ت آن معدن و درصد تغييرا خشبل شاخص قيمت توليد كننده ك - 2

 شاخص كل دروره زماني
به فصل   تغيير نسبت درصد

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

 )نقطه به نقطه ورم(ت قبل

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

 (تورم ساالنه)  
1390  50,5 ×  ×  17,0  
1391  62,5  ×  ×  23,5  
1392  82,1  ×  ×  31,5  
1393  107,8  ×  ×  31,3  
1394  104,2  ×  ×  3,3 -  
1395  100,0  ×  ×  4,1 -  
1396  124,0  ×  ×  24,0  
1397  197,3  ×  ×  59,2  
1398  295,9  ×  ×  49,9  
1399  531,9  ×  ×  79,8  
1400  1026,0  ×  ×  92,9  

  112,3  154,1 38,7 925,2  1400بهار 
  116,1  101,6 10,1 1018,2  1400تابستان 

  107,3  79,9  4,4 1063,3   1400پاييز 
  92,9  64,5  3,2  1097,4  1400زمستان 

  62,1  27,4 7,4 1178,2  1401بهار 
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