
 
 

 

 

 0011پاییزفصل  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران

 (0931بر مبنای سال پایه  )

 

 تورم فصلی 

که  بوده استدرصد  0.0تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( درصد  1044پاییزدر فصل 

  11.1 زغال سنگ . تورم فصلی مربوط به گروهداشته استواحد درصد کاهش  5.7،  1044 تابستان در مقایسه با همین اطالع در فصل

که براي گروه زغال سنگ و سایر مواد معدنی به  درصد بوده است 9.9 واد معدنیاستخراج سایر مو د صدر 3.7  هاي فلزيکانه ،درصد

 دهد. واحد درصدکاهش نشان می 5.5هاي فلزي واحد درصد افزایش و براي گروه کانه 1.1و  1.7ترتیب 

 

 تورم نقطه به نقطه 

  79.9نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(  تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدندرصد  1044پاییزدر فصل 

صد  ستدر شان در داخل کشور، در  .بوده ا صوالت شندگان مواد معدنی به ازاي فروش مح به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فرو

مربوط به گروه زغال  نقطه به نقطهتورم د افزایش دارد. در فصل مورد بررسی درص 79.9، 1399پاییز نسبت به فصل 1044 پاییزفصل 

نقطه به نقطه در تورم در این فصل  است.بوده  درصد  59.7 مواد معدنیسایر  و درصد 91.9هاي فلزي کانه درصد، 55.0 معادل سنگ

واحد درصد  9.9و  11.9، 10.1به ترتیب  1044 تابستانبا فصل  سهیدر مقا مواد معدنیسایر فلزي و  هايکانه ،گروه زغال سنگهر سه 

 داشته است. کاهش

 

 تورم ساالنه 

نسبت به دوره مشابه در  1044 پاییز قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصلمیانگین شاخص کل  تغییراتدرصد 

دهد. در فصل نشان می کاهش درصد واحد 9.9که نسبت به همین اطالع در فصل قبل  بوده استدرصد  147.3)تورم ساالنه( سال قبل 

درصد  57.3 مواد معدنیسایر  درصد و 113.4 هاي فلزيدرصد، کانه 94.4برابر با  مربوط به گروه زغال سنگ  ساالنهتورم مورد بررسی، 

  1044تابستان با فصل  سهیدر مقا مواد معدنیسایر فلزي و  هايکانه ،گروه زغال سنگهر سه در  ساالنهتورم در این فصل  است.بوده 

 داشته است. کاهشواحد درصد  4.1و  14.3، 11به ترتیب 
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کل بخش معدن زغال سنگ  کانه هاي فلزي سایرمواد معدنی

(درصد)تورم فصلی
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کل بخش معدن زغال سنگ  کانه های فلزی سایرمواد معدنی

(  درصد)تورم نقطه به نقطه

1044پاییز 1044تابستان 

107.3
90.0

113.0

67.3

116.1
102.0

123.3

67.4

0

50

100

150

کل بخش معدن زغال سنگ  کانه هاي فلزي سایر مواد معدنی

(  درصد)تورم ساالنه

1044پاییز 1044تابستان 



فصل مشابه سال فصل قبلفصل مشابه سال قبلفصل قبل

قبل

1001063.34.479.917.097.2کل بخش معدن

3.7974.911.165.427.398.3زغال سنگ 

77.21210.33.782.916.7103.3کانه هاي فلزي 

19.1486.29.959.716.356.1سایر مواد معدنی

(1395=100)

شاخصضريب اهميتشرح

 درصد تغيير

 نسبت به

فصل قبل

 درصد تغيير نسبت به

فصل مشابه سال قبل

 درصد تغيير مجموع

 فصل های منتهی به

 فصل جاری در سال

 جاری نسبت به

دوره مشابه سال قبل

درصد تغيير چهار 

فصل منتهی به 

فصل جاری نسبت 

به دوره مشابه سال 

(تورم ساالنه )قبل 

1001063.34.479.9105.9107.3کل بخش معدن

3.7974.911.165.488.790.0زغال سنگ 

77.21210.33.782.9111.2113.0کانه هاي فلزي 

19.1486.29.959.767.667.3سایر مواد معدنی

کل کشور -1400شاخص قيمت توليد کننده کل بخش معدن و زیر بخش هاي اصلی و درصد تغييرات آن ها در فصل پایيز سال - 2

(100=1395)کل کشور- شاخص قيمت توليد کننده کل بخش معدن و زیربخش هاي اصلی-  1

شرح

درصد تغيير

1400شاخص پایيز ضریب اهميت
 نسبت به1399پایيز  نسبت به1400پایيز 



(1395=100)

شاخص کلدوره زمانی
 درصد تغییر نسبت

به فصل قبل

 درصد تغییر نسبت به

فصل مشابه سال قبل

 درصد تغییر مجموع فصل های

 منتهی به فصل جاری نسبت

به دوره مشابه سال قبل

 درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل

 جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل

(متوسط تورم)

1395100سال

10.2-12.5-12.5-4.7-97.0بهار

10.2-8.1-3.3-100.13.2تابستان

7.0-5.6-0.5-100.30.2پاییز

4.1-4.1-102.62.30.8زمستان

1396124.0سال

112.910.116.416.43.2بهار

117.03.616.816.68.3تابستان

127.08.626.620.015.1پاییز

138.99.435.424.024.0زمستان

1397197.3سال

155.612.037.837.829.5بهار

166.97.342.640.335.9تابستان

222.933.675.552.848.9پاییز

243.99.475.659.259.2زمستان

1398295.9سال

281.115.280.780.769.9بهار

290.63.474.177.376.5تابستان

299.63.134.459.763.0پاییز

312.24.228.049.949.9زمستان

1399531.9سال

364.216.629.629.638.4بهار

505.238.773.952.142.6تابستان

590.917.097.267.658.9پاییز

667.212.9113.779.879.8زمستان

.…….……..……………………1400سال

925.238.7154.1154.1112.3بهار

1018.210.1101.6123.5116.1تابستان

1063.34.479.9105.9107.3پاییز

کل کشور- شاخص قیمت تولید کننده کل بخش  معدن و درصد تغییرات آن - 3



(100=1395)

ساير مواد معدنی كانه هاي فلزي زغال سنگكل بخش معدنشرح

1395100.0100.0100.0100.0سال 

97.0101.796.598.0بهار

100.199.4100.0100.6تابستان

100.399.3100.3100.4پاییز

102.699.6103.1100.9زمستان

1396124.0113.3128.2109.1سال 

112.9108.6114.6106.8بهار

117.0113.4119.2108.5تابستان

127.0115.5131.9109.3پاییز

138.9115.5146.8111.6زمستان

1397197.3144.0216.2131.3سال 

155.6129.7166.9115.0بهار

166.9140.9178.2126.3تابستان

222.9149.8247.3138.7پاییز

243.9155.5272.6145.2زمستان

1398295.9291.0323.3185.9سال 

281.1285.4308.7168.9بهار

290.6273.0318.2182.2تابستان

299.6297.3325.6195.0پاییز

312.2308.5340.8197.3زمستان

1399531.9502.7595.4280.9سال 

364.2354.2397.9229.8بهار

505.2463.0567.3262.3تابستان

590.9589.5661.8304.5پاییز

667.2604.3754.4327.1زمستان

1400سال 

925.2802.11059.4406.9بهار

1018.2877.61167.5442.3تابستان

1063.3974.91210.3486.2پايیز

كل كشور- شاخص قیمت تولیدكننده كل بخش معدن و زير بخش هاي اصلی- 4



(100=1395)

ساير مواد معدنی كانه هاي فلزي زغال سنگكل بخش معدنشرح

7.33.8-4.16.5-1395سال 

7.11.1-4.76.0-بهار  

2.33.72.7-3.2تابستان

0.2-0.10.3-0.2پاییز

2.30.32.80.5زمستان

139624.013.328.29.1سال 

10.19.111.15.8بهار  

3.64.44.01.6تابستان

8.61.910.60.7پاییز

9.40.011.32.1زمستان

139759.227.268.720.4سال 

12.012.313.73.0بهار  

7.38.66.89.8تابستان

33.66.338.89.8پاییز

9.43.810.24.7زمستان

139849.9102.149.541.6سال 

15.283.513.216.3بهار  

4.33.17.9-3.4تابستان

3.18.92.37.0پاییز

4.23.74.71.2زمستان

139979.872.784.151.1سال 

16.614.816.716.4بهار  

38.730.742.614.2تابستان

17.027.316.716.1پاییز

12.92.514.07.4زمستان

…….……..…….……1400سال 

38.732.740.424.4بهار  

10.19.410.28.7تابستان

4.411.13.79.9پايیز

كل كشور- فصل قبل/ درصد تغییر شاخص قیمت تولیدكننده كل بخش معدن و زير بخش هاي اصلی نسبت به سال- 5



(100=1395)

ساير مواد معدنی كانه هاي فلزي زغال سنگكل بخش معدنشرح

1395سال 

18.75.2-12.511.5-بهار  

5.92.6-3.38.5-تابستان

2.03.2-0.52.7-پاییز

0.74.2-0.83.8زمستان

1396سال 

16.46.818.89.0بهار  

16.814.019.27.9تابستان

26.616.331.58.9پاییز

35.416.042.410.6زمستان

1397سال 

37.819.445.67.6بهار  

42.624.349.416.4تابستان

75.529.787.526.8پاییز

75.634.785.730.1زمستان

1398سال 

80.7120.085.046.9بهار  

74.193.878.644.3تابستان

34.498.431.740.6پاییز

28.098.325.035.9زمستان

1399سال 

29.624.128.936.0بهار  

73.969.678.343.9تابستان

97.298.3103.356.1پاییز

113.795.9121.365.8زمستان

1400سال 

154.1126.5166.277.1بهار  

101.689.6105.868.6تابستان

79.965.482.959.7پايیز

كل كشور- درصد تغییر شاخص قیمت تولیدكننده كل بخش معدن و زير بخش هاي اصلی نسبت به  فصل مشابه سال قبل- 6



(100=1395)

ساير مواد معدنی كانه هاي فلزي زغال سنگكل بخش معدنشرح

1395سال 

16.410.0-10.27.7-بهار 

15.86.3-10.28.6-تابستان

11.34.7-7.07.0-پاییز

7.33.8-4.16.5-زمستان

1396سال 

3.25.42.24.8بهار 

8.36.98.66.1تابستان

15.110.317.07.5پاییز

24.013.328.29.1زمستان

1397سال 

29.516.535.18.7بهار 

35.919.242.610.9تابستان

48.922.657.615.5پاییز

59.227.268.720.4زمستان

1398سال 

69.954.378.230.3بهار 

76.572.283.837.4تابستان

63.088.765.740.6پاییز

49.9102.149.541.6زمستان

1399سال 

38.468.537.338.9بهار 

42.664.742.339.3تابستان

58.969.660.643.8پاییز

79.872.784.151.1زمستان

1400سال 

112.399.4120.161.7بهار 

116.1102.0123.367.4تابستان

107.390.0113.067.3پايیز

درصد تغییر میانگین شاخص قیمت تولیدكننده كل بخش معدن و زير بخش هاي اصلی در چهار فصل منتهی به فصل مورد - 7

(تورم ساالنه )كل كشور - نظر نسبت به  دوره مشابه در سال قبل
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