
 

 
 

 
 
  
 
 
 

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

  
  
  

  شاخص قيمت كل
 ،ي)(تــورم فصــل باشــد كــه نســبت بــه فصــل قبــلمــي 1155,1 معــدنشــاخص قيمــت توليدكننــده بخــش ، 1401 تابســتاندر فصل 

تهــي بــه و در چهارفصــل من افــزايشدرصــد  13,4(تــورم نقطــه بــه نقطــه)  ، نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــلكــاهش رصــدد 2,0
  داشته است. افزايشرصد د 40,4 (تورم ساالنه) به دوره مشابه سال قبل تفصل جاري نسب

  
 تورم فصلي  كاهش

 باشددرصد مي - 2,0نسبت به فصل قبل (تورم فصلي)  معدندرصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش  ،1401 تابستاندر فصل 
ن قيمت دريافتي داشته است. به عبارتي، ميانگي كاهشواحد درصد  9,4 رصد)،د 7,4با همين اطالع در فصل قبل (كه در مقايسه 

، از آن فصل قبل نسبت به 1401 تابستاندر داخل كشور، در فصل ماده معدني به ازاي توليد  معدنيتوسط توليدكنندگان محصوالت 
كانه " گروه و اشدبمي "ساير معادن"درصد مربوط به گروه  13,0ن تورم فصلي با تري. در اين فصل بيشداشته است كاهشدرصد  2,0

  .اندمواجه بودهدرصد  - 3,6 و  -3,7 ،با تورم منفيبه ترتيب  "زغال سنگ"و  "هاي فلزي
  

  تورم نقطه به نقطه  كاهش
) هه نقطــنسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطــه بــ معدندرصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش  ،1401 تابستاندر فصل 

بــارتي، ع. بــه داشــته اســت كــاهشواحد درصــد  14,0 رصد)،د 27,4كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل ( باشدميدرصد  13,4
 1401 تانتابســدر داخــل كشــور، در فصــل  ماده معــدنيبه ازاي توليد  معدنيميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصوالت 

صــد مربــوط بــه رد 59,8ترين تورم نقطه به نقطه با صل بيشدر اين ف. داشته است افزايشدرصد  13,4، مشابه سال قبلنسبت به فصل 
  باشد.مي "كانه هاي فلزي" درصد مربوط به گروه 8,6ترين تورم نقطه به نقطه با و كم "ساير معادن"گروه 

  
  تورم ساالنه  كاهش
 دورهنسبت به  اين فصلدر چهار فصل منتهي به  معدنبخش ، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده 1401 تابستان در فصل

داشته است. كاهش واحد درصد  21,7 رصد)،د 62,1باشد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل (رصد ميد 40,4 مشابه سال قبل
ر داخل كشور، در چهار فصل به ازاي توليد كاالهاي خود د معدنيبه عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصوالت 

تورم ساالنه مربوط ترين . در اين فصل بيشداشته است افزايش درصد 40,4، دوره مشابه سال قبلنسبت به  1401 تابستانمنتهي به 
باشد.مي رصدد 38,4با  "هاي فلزيكانه" گروهساالنه مربوط به  ترين تورمو كم درصد 56,9 با "ساير معادن" گروهبه 
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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)

2.013.440.47.427.462.1-100.01155.1كل بخش معدن
3.626.448.511.443.564.2-3.71109.3گروه زغال سنگ

3.78.638.45.624.362.4-77.21268.3گروه كانه هاي فلزي

19.1706.813.059.856.923.853.758.3گروه ساير معادن
دفتر شاخص قيمت ها مركز آمار ايران- ماخذ: 

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

شرح

درصد تغييربهار 1401درصد تغييرتابستان1401

 شاخص تابستان
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

دفتر شاخص قيمت ها مركز آمار ايران- ماخذ: 

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



 

 
 

  
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 



 

 
 

  
  
  
  
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
  


