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  مقدمه
و انتشار مستمر  کشور  معادن  مربوط به  هاي آمارگیري از فعالیت
 معدن و تجارت صنعت،   توسط وزارت 1333  نتایج آن،  از سال

آمار "با انتشار   همزمان  هر سال ،آمارها  این. آغاز شد  وقت
رسید  می  چاپ  ور بهذکم  نشریه  ، در ضمیمه" صنعتی  هاي فعالیت
  تحت  مستقل  اي مربوط در نشریه  آمارهاي، 1339  از سال  ولی
  اولین. دشمنتشر  " ایران  معدنی  هاي آمار فعالیت"  عنوان

  توسط وزارت 1342  سال  کشور در آذرماه  از معادن  سرشماري
  ر آمار وزارتـ، دفت1353  تا سال 1342  از سال و  اقتصاد اجرا شد

  لفـمخت  اطـقن  عادنـاتر مـدف  ايـارهـآم از  اقتصاد با استفاده
و منتشر   آوري جمع  معادن  هاي فعالیت از  آماري  شور، هر سالـک
کشور با   از معادن  سرشماري  ، دومین1353  در سال. کرد می

. اجرا شد  عدن و تجارتصنعت، م  و وزارت  مرکز آمار ایران  همکاري
  بخشی  طور ساالنه به  ، مرکز آمار ایران1357  تا سال 1353  از سال
قرار   مورد آمارگیري  منتخب  معادن  عنوان بهرا کشور   از معادن

  هاي طرح  اجراي  عدم  دلیل ، به1363 تا سال 1357  سال از. داد
از   بخش  ، این جامع  ثبتی  آمارهاي  نبودن  و نیز فراهم  آماري
و  1364  هاي در سال. شد  آماري دچار خأل  اقتصادي  هاي فعالیت
  بخش  پوشش  تحت  از معادن  آمارگیري  به  ، مرکز آمار ایران1365
  از معادن  سرشماري  ، سومین1366  کرد و در سال  اقدام  عمومی
  به 1385 سال تا 1367  از سال. اجرا درآورد  مرحله  به کشور را
ور ـکش  ادنـمع از  ريـارگیـآم 1384و 1370 هاي  سال  استثناي

  .است شده  امـانج  طور ساالنه به
ها  آمارگیري  نتایج عالوه بر ، فصل  در اینمندرج   آمار و اطالعات   

هاي تعاونی  شامل آمار و اطالعات شرکت مذکور  هاي و سرشماري
نیز  کار و رفاه اجتماعی، معدنی ارائه شده توسط وزارت تعاون

  .باشد می
  :در مورد آمارهاي ارائه شده، توضیحات زیر ضروري است 

وط به ـربـم  العاتـور، اطـکش الـادن فعـمع از  ريـارگیـآم در -1
  نشده  آوري جمع   رس  اكـو و خـواکتیـرادی وادـم از،ـگ و  تـنف

  اريـآماطالعات و گاز،   نفت  خاص  اهمیت  دلیــل  به و است،
طور مجزا ارائه  به) نفت و گاز( 7ها در فصل  این فعالیت  ربوط بهـم
  .شود می
   بـرداري کشــور، عادن در حال بهرهـارگـیـري از مـرح آمـدر ط -2

صورت  گیري و سایر معادن به معادن شن و ماسه به روش نمونه
  .گیرند سرشماري، مورد آمارگیري قرار می

  
  

معدن از   بخش  هاي فعالیت  بندي طبقه  براي  فصل  این در -3
  ، ویرایش)I.S.I.C(. اقتصادي  هاي فعالیت  المللی بین  بندي طبقه
  . است  شده  آن استفاده در  تغییراتی  با اعمال  ،چهارم

    مفاهیم  تعاریف
  از آن  برداري بهره  که  معدنی   ذخیره(کانسار   مجموعه : معدن
منظور   به  که  است  و تسهیالتی  آالت و ماشین) باشد می  اقتصادي
ایجاد  کانسارآن از   آرایی و کانه  برداري ، تجهیز و بهره اکتشاف
 به  که  و شیمیایی  فیزیکی  عملیات  تمامی  ، به آرایی کانه.  است شده

 ها کانه  و یا تفکیک  از کانه  از مواد باطله  قسمتی  کردن منظور جدا  
  .شود می  گیرد، اطالق می  یکدیگر صورت از

وز ـمج  داراي  که  است  معدنی : برداري بهره  در حال  معدن
و   شنمعادن غیر از ( صنعت، معدن و تجارت  از وزارت  رداريـب بهره
و   شن  ادنـمع  رايــب(ها  داريــها و فرمان رداريــیا شهو )  ماسه
روز  30 دتـمبه   لــ، حداق ريــآمارگی  الـدر سنیز و بوده )  ماسه
از   اي هــوعـه، مجمـوستـــاپیـا نـی  هــپیوست  ورتــص  هــب

 ،) آرایی ا کانهـب  راهــوارد همـاز م  اي ارهــدر پ(  راجـاستخ  عملیات
  .گرفته باشد  انجام  در آن  فروش  قابل  کانه  آوردن دست  بهبه منظور 
  سساتؤتوسط افراد یا م  که  است  مدیریتی : خصوصی  مدیریت
  .شود می  اعمال  خصوصی
، هــا توسط وزارتخــانــه  کـــه  است  مدیریتی : عمومی  مدیریت
 ها شهرداري ،ها ، بانک اسالمی  انقالب  ، نهادهاي دولتی  هاي سازمان

  .شود می  اعمالو سایر مؤسسات بخش عمومی 
  به  معدن  یا خارج  ر داخلد  هستند که  افرادي  تمامی:  شاغالن
از   شاغالن. کنند کار می  معدن  براي  وقت یا پاره  وقت تمام  صورت

خط تولید   النـاغـشبه دو گروه  دـدارن  دهـعه  به  که  اي نظر وظیفه
  تفکیک) اداري، مالی و خدماتی(  شاغالن و سایر) ساده ماهر و(
  . شوند می

  اعتبار دانش  به  هستند که  کارکنانی :ماهرخط تولید  شاغالن
از کار   قسمت  یک  انجام  اند، توانایی کرده  کسب  که  اي و تجربه  فنی
  هاي سینی، تکن باشند، مانند مهندسان  خط تولید را داشته  فنی
 و  ماهر، تعمیرکاران  ، کارگران ، سرکارگران ، استادکاران فنی

  . رانندگان
مورد   شغل  هستند که  کارکنانی :یدساده خط تول  شاغالن
ندارد، مهارت   و کسب  تعلیم  در خط تولید نیاز به  آنان  تصدي
  . بارگیران و  ، باربران ساده  کارگران :مانند
به  هستند که  ارکنانیک :)اداري، مالی و خدماتی(  شاغالن سایر

 ، یا دفتر مرکزيو   امور دفتري، اداري، مالی و خدماتی معدن
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شته و به طور مستقیم در امر استخراج و تولید دخالت دا  شتغالا
  .ندارند

شاغالن، توضیح این نکته ضروري است که در  در ارائه آمار     
استفاده شده  "متوسط تعداد شاغالن در سال"محاسبه از روش 

  . است
تعاریف و  کنید به  رجوع : بگیران  مزد و حقوق  خدمات  جبران
  .   "و شیالت  ، جنگلداري کشاورزي -5  فصل" مفاهیم 

  رشتـه  از یـک  حاصـل  مواد معدنی  مجموع : تولید مواد معدنی
بازار   به  عرضه  قابل  گوناگون  اشکال  به  که  است  استخراج  فعالیت
یا  ها فعالیت  از رشته  در بعضی  که  ذکر است  شایان. باشد می

  از کانسار استخراج  که  رتیصو  همان  به  ، مواد معدنی معادن
  دیگر از رشته  در بعضی  که  گردد در صورتی می  شود، عرضه می

  عملیات  انجام از  پس  شده  ، مواد استخراج معادن ها یا فعالیت
از مواد   قسمتی  منظور جدا کردن  به  الزم  یا شیمیایی  فیزیکی
  بازار عرضه  ، به خام   عیار ماده  ها و یا افزایش کانه  ، تفکیک باطله
  چند ماده معدنی  است  ممکن ، فعالیت  رشته  ضمنًا در یک. شود می
مواد ،  مس  سنگ  استخراج  فعالیت  ًال در رشتهـآید، مث  دست  هـب

از   دنـمولیب   نسانترهکو   مس  ، کنسانتره مس  سنگ معدنی
  .دنآی ور به حساب میذکـم  تـفعالی  رشته اتدـتولی

ارزش و   شده  استخراج  مواد معدنی  ارزش : تولیدات  ارزش
  یعنی  تولید کننده  قیمت  به  یدنضایعات قابل فروش مواد مع

  . است  معدن  در محل  مشتریان  به  فروش  قیمت
 ): اي سرمایه  والــام  راتـیـتغی  ارزش(  ذاريـگ هــرمایـس
،  کشاورزي - 5  فصل" تعـاریف و مفاهیـم  هـکنید ب وعــجر

  .   "و شیالت  جنگلداري
  منهاي) ها ستانده(ها  دریافتی  ارزش از  عبارت : افزوده  ارزش
  . است )ها داده(ها  پرداختی  ارزش
مواد   تولیدات  از ارزش  عبارت ):ها ستانده( ها دریافتی  ارزش
  اساسی و تعمیر  ، ساخت ضایعات قابل فروش مواد معدنی معدنی،
  معدن  يها و سایر دریافتیمعدن   توسط شاغالن  اي سرمایه  اموال

  جزیی  ، تعمیرات کنتراتی  کارهاي  بابت  دریافتی  شامل  کهاست 
  آالت ماشین  جزیی  ، تعمیرات اداري  و تجهیزات  و لوازم  ساختمان
  .باشد می... و  آزمایشگاه

  ابزار و وسایل ،مواد  از ارزش  عبارت ):ها داده( ها پرداختی  ارزش
و   شده  خریداري  و بـرق  ، آب شده  مصرف  ، سوخت دوام کار کم

،  کنتراتی  کارهاي  بابت  پرداختی  شامل  کهاست ها  سایر پرداختی

  ، تعمیرات اداري  و تجهیزات  و لوازم  ساختمان  جزیی  تعمیرات
  .باشد می ...و  ، آزمایشگاه آالت ماشین  جزیی

 -5  فصل" تعاریف و مفاهیم  کنید به  رجوع : تعاونی  شرکت
  .   "و شیالت  ، جنگلداري کشاورزي
     هـدر زمین  که  است  تعاونی  ی شرکتـنوع : معدنی  تعاونی  شرکت
  از معادن  شده  مواد استخراج  و فروش  برداري ، بهره استخراج
  .دارد  فعالیت

  گزیده اطالعات
 1392براساس نتایج طرح آمارگیري از معادن فعال کشور در سال 

برداري در کشور وجود داشته  معدن در حال بهره 5445تعداد 
نفر در  94640دهد، در مجموع  نتایج بدست آمده نشان می. است

اند که تعداد شاغالن نسبت به  این معادن به کار اشتغال داشته
  . ه استدرصد افزایش یافت 4/11، 1391سال 

 میلیارد 126738ارزش تولیدات معادن بالغ بر  1392 در سال   
هاي مختلف معادن سنگ آهن، سنگ  ریال بوده که در بین فعالیت

 7927و 19038، 73759هاي تزئینی به ترتیب با  مس و سنگ
  . اند میلیارد ریال باالترین ارزش تولیدات ساالنه را داشته

برداري  لیت معادن در حال بهرهارزش افـزوده حاصل از فعا   
ریال بوده است که  یاردمیل 93432بالغ بر 1392کشور در سال 
  ب ـرتیـنی به تـهاي تزئی گـس، و سنـسنگ م ،معادن سنگ آهن

ریال داراي باالتریـن میـزان  میلیون 6284و  15233، 52610
بیش مجمـوع ارزش افـزوده ایـن معـادن . انـد ارزش افـزوده بـوده

درصـد از کل ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص  79 از
  . داده است

یزد، هاي کشور، سه استان کرمان،  همچنین در بین استان   
 اردمیلی3910و  26399، 37176به ترتیب با  آذربایجان شرقی

برداري کشـور را  ریال باالترین ارزش افزوده معادن در حال بهـره
  . اند دارا بوده

گذاري  ریال سرمایهارد میلی 12980 بیش از 1392سال  در   
درصد مربوط بـه ماشین  5/79بیش از  انجام گرفته است که جدید

درصد  6/9آالت، ابزار و وسایل کار بادوام و تجهیزات اداري و 
  . بوده اسـت )بدون زمین(تأسیسات ساختمان و مربوط به 
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  برداري  برحسب استان بگيران وارزش توليدات معادن در حال بهره حقوقتعداد معادن، شاغالن،جبران خدمات مزد و  - ٦-١ 
)ريال ميليون(   

  سال و استان
جبران خدمات   تعداد شاغالن  تعداد معادن

مزد و 
  بگيران حقوق

اداري، (ساير  خط توليد  )۱(جمع   نحوه مديريت  جمع  )٢(ارزش توليدات
  ساده  ماهر  عمومي  خصوصي  )مالي و خدماتي

١٩٤١٦٠٠ ٤٨٠١٥٥ ١٣٤١٥ ١٦٣٧٢ ٢٣٢٥٩ ٥٣٠٤٦ ٥٦٧ ٢١٣٧ ٢٧٠٤................................  ١٣٧٥ 
٥٦٧٥٧٨٧ ٨٩٩٣٨٢ ١٢٦٠٨ ١٤٩٣٩ ٢٨٠١٣ ٥٥٥٦٠ ٣٤٤ ٢٥٤٨ ٢٨٩٢................................  ١٣٨٠ 
٢٢٦٤٢٤٠٨ ٢٣٠٧٨٤٠ ١٢٨١٠ ١٦١٤٦ ٣١١٠٧ ٦٠٠٦٢ ٢٨١ ٣٣٠١ ٣٥٨٢................................  .١٣٨٥ 
٣٥٥٨٦١٧٠ ٥٥١٨٤٧٧ ١٦٣٢٨ ١٩٢٩٧ ٤١٢٢٩ ٧٦٨٥٤ ٢٤٥ ٤١٨١ ٤٤٢٦................................  .١٣٨٨ 
٥٠١٤٧٥٧٦ ٦٤٠٣١٥٣ ١٧٥٩٩ ١٧٣٥٧ ٤٦٣٣٦ ٨١٢٩٣ ٢١٨ ٤٧٥٦ ٤٩٧٤................................  ١٣٨٩ 
٦٥٤٤٢٤٩٧ ٧٣١٦٨٣٩ ١٨٠٨٩ ٢١٢٨٠ ٤٥١٥٩ ٨٤٥٢٨ ٢٠٩ ٥٠٣٦ ٥٢٤٦................................  ١٣٩٠ 
١٠١٢٠٩٨٣٦ ٨٨٥٧٥٦٤ ١٧٩٤١ ٢٠٢٦١ ٤٦٧٢١ ٨٤٩٢٢ ١٩٢ ٥١٢٤ ٥٣١٦................................  .١٣٩١ 
١٢٦٧٣٨٤٧٤ ١٢٠٦٣٨٤٧ ٢٠٩٤٦ ٢٢٨٠٨ ٥٠٨٨٦ ٩٤٦٤٠ ١٧٠ ٥٢٧٦ ٥٤٤٥................................  )٣( ١٣٩٢ 
 ٤٣٤٦٢٣٤ ٧٠٥٦٨٩ ٦١٧ ٢٢٠٦ ٢٣٤١ ٥١٦٣ ١ ٢٨٦ ٢٨٧................................  شرقي آذربايجان

 ١٨٧٨٣٩٨ ٣٤٩٣٥٨ ١١١٨ ٤٩١ ١٧٥٢ ٣٣٦٢ ١٦ ٣٧٥ ٣٩١................................  آذربايجان غربي
 ١٦٩٧٩٤ ٤٥٣٤٥ ١٨٠ ٩٣ ٢٧١ ٥٤٥ ١ ٧٨ ٧٩................................................................  اردبيل
 ٤٠٠٩٧٩٦ ٨٤٤٧٦٧ ١٦١٨ ٨٣٣ ٤٢١٩ ٦٦٦٩ ٤ ٤٠٨ ٤١٢...............................................................  .اصفهان
 ٢٧١٥٣٠ ٤٧١٧٥ ٩٧ ١٢١ ١٤٢ ٣٦٠ ٠ ١٨ ١٨................................................................  البرز
 ١٨٢٨٩٩ ٣٠٥٣٦ ٩٨ ٥٨ ١٨٢ ٣٣٨ ٨ ٣٢ ٣٩................................................................  .ايالم
 ٣٢٦٢٩٧ ٦٩٥٤٨ ٣٢٦ ١٧٦ ٥٤٨ ١٠٥٠ ١ ١٤٨ ١٤٩................................................................  .بوشهر
 ١٣٧٦٣٣٩ ٢٩٨١٦١ ٦٢٩ ١١٧٧ ١٤١٧ ٣٢٢٣ ٥ ١٣٥ ١٤٠................................................................  .تهران

 ٢١٥١٣٧ ٣٣٧١٨ ١١٧ ٣٥ ١٧٣ ٣٢٦ ٤ ٧٨ ٨٢................................  چهارمحال و بختياري
 ٢٧٧٤٤٣٥ ٥٢٣٥٢٨ ١٠٨٣ ١٢٧٥ ٢٣٩٣ ٤٧٥١ ٤ ٢٢٤ ٢٢٨................................  خراسان جنوبي
 ٤١٧٩٢٠٦ ٥٢٩٠٦١ ١١٠٤ ١٩٥١ ٢٤٧٩ ٥٥٣٥ ٧ ٤٧٢ ٤٧٩................................  خراسان رضوي
 ٨١٤٤٤٣ ٥٢٤١٣ ١٤٤ ٤٤٩ ٧١٥ ١٣٠٩ ١١ ٧٨ ٨٩................................  خراسان شمالي

 ٩٠٥٣٥٧ ١٤٨١٣٢ ٤٠٨ ٤٠٠ ٧٨٨ ١٥٩٦ ٤ ١٤٨ ١٥٢................................  خوزستان
 ٢٠٦٣١٣٤ ١٨٤٦٨٤ ٣٥٥ ٢٥٨ ١٠٤١ ١٦٥٤ ٢ ١٢٣ ١٢٥................................................................  زنجان
 ٩٦٠٧٩٢ ٣٢٧٧٨١ ٦٠٢ ٧١٥ ٢٤٤٠ ٣٧٥٧ ٩ ٢٧٦ ٢٨٤................................................................  سمنان

 ٥٢٧٦٠١ ١١٦٧٦٠ ١٤٤ ٣٠١ ٧٦٩ ١٢١٤ ٠ ١٠٥ ١٠٥................................  ..سيستان و بلوچستان
 ١٩٤٦٩٧١ ٢٧٩٣٤٠ ٥٧٦ ٦٧٧ ٢٤٠٥ ٣٦٥٧ ٤ ٢٢٥ ٢٢٩................................................................  ..فارس
 ٢٩٨٥٢٤ ٦٩٧٩١ ٩٠ ١٨١ ٣٩١ ٦٦٢ ٤ ١٣٨ ١٤٢................................................................  قزوين
 ٤٢٢٨٨٤ ٩٩٦٨٢ ٢١٣ ١٧٧ ٤٦٦ ٨٥٥ ٠ ٨٠ ٨٠................................................................  .قم

 ٢٤٠٥٦٠٦ ١٠٢٢٠٠ ٢٠٩ ١٣٤ ٥٦٨ ٩١١ ١٠ ١١٣ ١٢٣................................  .كردستان
 ٤٩٥٨٨١١١ ٣٣١٧٤١٣ ٥٥٠٩ ٣٨٨٩ ١٠٠٥٢ ١٩٤٥٠ ١٢ ٤٧٦ ٤٨٧................................................................  .كرمان

 ٤٨٠٠٨٩ ٩٩٤١٤ ٣٢٧ ٢٢٨ ٤٠٢ ٩٥٨ ٣ ١٠٧ ١١٠................................  كرمانشاه
 ٢٦٦٣٨١ ٦٦٧٥٩ ١٩٥ ٢٠٥ ٣٩٧ ٧٩٧ ١٢ ٦٧ ٧٨................................  كهگيلويه و بويراحمد

 ٧٧٠٥٣٥ ٢٣٣٧٧٥ ٧٢٨ ٦٩٣ ٩٠١ ٢٣٢٢ ٦ ٨٧ ٩٣................................................................  گلستان
 ٤٢٨٤١٤ ١٥٣٧١٨ ٣١١ ٤٠٢ ٦٠٨ ١٣٢١ ٩ ٧١ ٨٠................................................................  گيالن
 ٨٥٢٤٦٣ ٢١٦٤٩١ ٦٢٥ ٢٥٦ ١٠٣٥ ١٩١٦ ٠ ١٠٤ ١٠٤................................................................  لرستان
 ٨٦٧٢٣٩ ٢٦٧٤٠٣ ٣٦٣ ٦٠٢ ١٤٤٧ ٢٤١٣ ١١ ٧٩ ٨٩................................  .مازندران
 ٣٣٢٠١٩٠ ٤٥٩٣٠٩ ٧٣٢ ٧٣٢ ٢١٠٤ ٣٥٦٩ ١١ ٢٩٤ ٣٠٥................................................................  .مركزي
 ١٢٤٢٨٣٧ ٢٤٠٢٠١ ٢٩٧ ٧٧٢ ١٠٨٧ ٢١٥٦ ٠ ١٢٧ ١٢٧................................  هرمزگان
 ١٠١٢٣٢١ ٨٦٦٦٩ ١٣٨ ١٥٦ ٥٨٦ ٨٨٠ ٢ ١٢٠ ١٢٢................................................................  همدان
 ٣٧٨٣٤٥١٩ ٢٠٦٥٠٢٧ ١٩٩٣ ٣١٦١ ٦٧٦٨ ١١٩٢٢ ٩ ٢٠٦ ٢١٦................................................................  يزد

معادن  و قبل از آن به شاغالن معادني كه در آن انجام بخشي از فعاليت استخراج به صورت كنتراتي به ديگران واگذار شده، جزو شاغالن ۱۳۸۷در سال ) ۱
  .مذكور به حساب نيامده است

 . باشد ، شامل ارزش توليدات مواد معدني و ساير توليدات مي۱۳۷۵از سال  ) ۲
گيري به كل كشور تعميم داده شده كه در برخي موارد موجب بروز اختالف سرجمع با اجزا گرديده  اطالعات مربوط به معادن شن و ماسه از طريق نمونه) ۳

 . است
  ). پ.ر. (مركز آمار ايران -مآخذ 

  . دفتر صنعت، معدن و زيربنايي –مركز آمار ايران   -        
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   سب ـبرداري برح ال بهرهـدات معادن در حـيران و ارزش توليـبگ دمات مزد و حقوقـبران خـعادن، شاغالن ، جـتعداد م - ٦ -٢
  )ريال ميليون(                                                                                                                                 ١٣٩٢:فعاليت             

   فعاليت
جبران   تعداد شاغالن  تعداد معادن

خدمات مزد 
و 
  بگيران حقوق

  جمع  ارزش توليدات
  نحوه مديريت

  جمع 
اداري، (ساير  خط توليد

مالي و 
  ساده  ماهر  عمومي  خصوصي  )خدماتي

 ١٢٦٧٣٨٤٧٤ ١٢٠٦٣٨٤٧ ٢٠٩٤٦ ٢٢٨٠٨ ٥٠٨٨٦ ٩٤٦٤٠ ١٧٠ ٥٢٧٦ ٥٤٤٥................................  )١(كل معادن
 ٤٠٢٩٧٥٠ ١٥٨٣٤٠٦ ٢٧٩٤ ٣٠٨٤ ٦٤١٢ ١٢٢٩١ ١١ ٩٠ ١٠١.......................................................  .استخراج زغال سنگ
 ٧٣٧٥٩١١٤ ٣١٠٩٤٢٢ ٤٠٤٧ ٤٥٠٨ ٩٩٥٥ ١٨٥١٠ ٧ ١٥٢ ١٥٩........................................................  .استخراج سنگ آهن
 ٢٧٠٢٢٩٠ ٣٤١١٤٢ ٣٠٨ ٤٤٧ ١٢٨٩ ٢٠٤٤ ٤ ٣٠ ٣٤................................  استخراج سرب و روي
 ٤٥٤٠٨٦ ٧٦٤٦٢ ٦٤ ٢٩ ٤٣٩ ٥٣٢ ٢ ٤ ٦..........................................................  استخراج سنگ طال
 ١٩٠٣٨٢٩٣ ١٨١٤٦٠٩ ٢٢٥٣ ٢٢٧٨ ٤٢٧٦ ٨٨٠٧ ١ ٢٢ ٢٣.........................................................  استخراج سنگ مس
 ١٦٤٩١٧٧ ٣٥٨٤٧١ ٣٨٤ ٥٦٧ ٩٤٩ ١٩٠٠ ٠ ٥١ ٥١..............................................................  استخراج كروميت
 ٣٤٥٧٠٢ ٨٨٣٦٧ ١٤٨ ١٤٦ ٣٨٦ ٦٧٩ ٠ ٢٥ ٢٥................................................................  استخراج منگنز

 ٥٧٣٦٨٣ ٨٥٥٧ ٣٢ ١٧٩ ٣٦٩ ٥٨٠ ٢ ٤ ٦.............................................................  استخراج بوكسيت
 ٢٧٨٢١ ٤١٦٥ ٦ ١٩ ١٥ ٤٠ ٠ ٢ ٢............................  استخراج كبالت، آنتيموان و تيتانيوم

 ٤٥٣١٥٩٥ ١٠٣٣٦٥١ ٢٩٢٥ ٣٢٥٢ ٦٢٠٩ ١٢٣٨٦ ٧٤ ١٣٦٣ ١٤٣٧........................................................  استخراج شن و ماسه
 ٧٩٢٧٩١١ ١٤٩٩٦٣٨ ٢٦٤٨ ٢٨٢٠ ٧٤٨٩ ١٢٩٥٦ ٦ ٨٥٣ ٨٥٩................................  ..هاي تزييني استخراج سنگ

 ١٣٨٤١٩١ ٣١٥٢٤٩ ١١٦٧ ١١٥٥ ٢٣٣٠ ٤٦٥٢ ١٣ ٧٥٨ ٧٧١........................................................  استخراج سنگ الشه
 ٢٤٧٢٧ ٤١٦٩ ١٢ ٩ ٢٠ ٤١ ٠ ٥ ٥................................  استخراج سنگ باالست
 ٥٠٩٦١٦٤ ٩٥٢٨٤٢ ٢٠٣١ ١٧١٠ ٥٥١٠ ٩٢٥١ ٣٦ ٧٢٤ ٧٦٠................................  ..استخراج سنگ آهك
 ٩٤٠٣٨٣ ١٩٢٤١٩ ٥٤٤ ٥٣٦ ١٣٢١ ٢٤٠١ ٤ ٣٠٦ ٣١٠.........................................................  ..استخراج سنگ گچ

 ١٤١٠٩٤٣ ١٢٨٢١٢ ٢٥٣ ٤٣٠ ٨٨٩ ١٥٧٢ ٠ ٢٢٢ ٢٢٢................................استخراج كائولن، خاك نسوز و 
 ١٢٠٨٠٢ ٢١٣٤٧ ٦٦ ٥٧ ١٣٣ ٢٥٦ ١ ٣٢ ٣٣.............................................................  استخراج دولوميت

 ٧١٣٠٩ ١٦٨٢٤ ٥٢ ٨٤ ١٦٠ ٢٩٦ ٠ ٦٣ ٦٣................................  استخراج بنتونيت و گل سرشوي
 ١٥٨٤ ٦٥١ ٤ ٩ ١٢ ٢٥ ٠ ٣ ٣...........................................................  استخراج گل سفيد

 ٤٠١٠٢٣ ١٠٥٠١٩ ١٥٥ ١٩٩ ٤٢٠ ٧٧٣ ١ ٧٥ ٧٦................................  استخراج باريت، خاك سرخ و زرد
 ٣٥٠٤٢ ٧٢٩٠ ٥٢ ١٢٥ ١١٨ ٢٩٤ ٠ ٩ ٩................................  استخراج سولفات استرونسيم و بر

 ٤٩٦٦٥ ١١٢٠٨ ٣٢ ٩٨ ٦٤ ١٩٥ ١ ١٢ ١٣................................  .استخراج سولفات سديم
 ١٢٨٤٨٩ ٣٤٧٧٦ ١٠٦ ٩٧ ١٣٧ ٣٤٠ ٠ ١٧ ١٧...............................................................  .استخراج فلورين

 ٣٩٠٩٣١ ٥٦٤٥٨ ٥٥ ١٣٧ ٢١٧ ٤٠٩ ٢ ٣ ٥................................  استخراج زرنيخ، فسفات و يد
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠................................................................  استخراج تورب
 ٣٧١٩٨١ ٦٢٥٨٦ ١٥٩ ١٨٥ ٣٨٢ ٧٢٦ ٠ ٨٨ ٨٨................................................................  استخراج نمك

 ١٦٦٣٠٣ ٢١٦٢٨ ٦٩ ٤٥ ٧١ ١٨٥ ١ ٢٢ ٢٣...........................  ).بيتومين(استخراج قيرجامد طبيعي 
 ٤٩٢٢٧٦ ٨٣٠٨٧ ٢٠١ ٢٠٦ ٤٥٢ ٨٥٩ ٠ ١١٢ ١١٢...............................................................استخراج سيليس

 ٢٦٧٠١٥ ٤٤٦٠٤ ١٥٨ ١٠٤ ٣٤٢ ٦٠٤ ١ ٩٨ ٩٩.......................................................  استخراج پوكه معدني
 ١١٣٧١٠ ٢٦٨٣٤ ١٠٢ ٨٠ ٢٢٧ ٤٠٩ ٢ ٧١ ٧٢............................................................  استخراج فلدسپات

 ٢٣٠٤٩ ١٠٤٢٣ ٣٢ ٢٠ ٥١ ١٠٣ ٠ ١٥ ١٥................................................................  استخراج تالك
 ٢٤٥١٥ ٦١٢٦ ٢٢ ١٩ ٤٠ ٨١ ١ ١٢ ١٣................................  .ميكااستخراج صدف دريايي و 

 ١٦٤٤٣٥ ٣٢٢٨٢ ٣٨ ١١٩ ١٦٢ ٣١٩ ٠ ٢٧ ٢٧..............................................................  .استخراج منيزيت
 ٢٠٥١٤ ١١٩٢٦ ٢٩ ٥٦ ٤٢ ١٢٧ ٠ ٦ ٦................................  ..هاي قيمتي ونيمه قيمتي سنگ

كشور تعميم داده شده كه در برخي موارد موجب بروز اختالف سرجمع با اجزا گيري به كل  اطالعات مربوط به استخراج برخي معادن از طريق نمونه) ١
  .گرديده است 

  .مركز آمارايران، دفتر صنعت، معدن و زيربنايي  مأخذ ـ 
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)هزارتن(                                                             فعاليت برحسب برداري بهره حال در معادن معدني مواد توليدات مقدار -٦-٣   
  ١٣٩٢    فعاليت  

  ۳۵۵۸۴۸................................................................................................   معادن كل
  ۲۵۷۶................................................................................................  خشك سنگ زغال استخراج
  ۴۷۷۹۲........................................................................................................................  آهن سنگ استخراج
  ۱۹۰۰.....................................................................................................................  روي و سرب استخراج
  ۱۵۵۰.........................................................................................................................  طال سنگ استخراج
  ۲۱۱۳........................................................................................................................  مس سنگ استخراج
  ۳۴۸................................................................................................  كروميت سنگ استخراج
  ۱۶۴.....................................................................................................................  منگنز سنگ استخراج
  ۸۹۹............................................................................................................................  بوكسيت استخراج
  ۵........................................................................................    تيتانيوم و آنتيموان كبالت، استخراج
  ۸۶۹۸۲.......................................................................................................................  ماسه و شن استخراج
  ۱۵۲۵۳................................................................................................  تزئيني سنگهاي استخراج
  ۲۳۳۱۳.......................................................................................................................  الشه سنگ استخراج
  ۳۷۹...................................................................................................................  باالست سنگ استخراج
  ۱۳۲۱۸۱.......................................................................................................................  آهك سنگ استخراج
  ۱۸۵۸۲..........................................................................................................................  گچ سنگ استخراج
  ۷۶۸۳................................................................................................  ...و نسوز خاك كائولن، استخراج
  ۸۶۸............................................................................................................................  دولوميت استخراج
  ۵۰۲................................................................................................  سرشوي گل و بنتونيت استخراج
  ۲..........................................................................................................................  سفيد گل استخراج
  ۴۸۸................................................................................................  زرد و سرخ خاك باريت، استخراج
  ۴۹................................................................................................   استرونسيم سولفات استخراج
  ۹۶۷................................................................................................  سديم سولفات استخراج
  ۵۷...............................................................................................................................  فلورين استخراج
  ۱۳۵................................................................................................  يد و فسفات زرنيخ، استخراج
  ۰................................................................................................................................  تورب استخراج
  ۳۲۵۱................................................................................................................................  نمك استخراج
  ۳۹...........................................................................................  )بيتومين( طبيعي قيرجامد استخراج
  ۳۸۵۴..............................................................................................................................سيليس استخراج
  ۲۴۶۷......................................................................................................................  معدني پوکه استخراج
  ۱۰۵۶...........................................................................................................................  فلدسپات استخراج
  ۹۴................................................................................................................................  تالك استخراج
  ۱۰۱................................................................................................  ميكا و دريايي صدف استخراج
  ۱۸۱..............................................................................................................................  منيزيت استخراج
  ۱۷......................................................................................  قيمتي ونيمه قيمتي سنگهاي استخراج

  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز  -  مأخذ
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  )ريال ميليون(                                                         فعاليت برحسب برداري بهره درحال معادن معدني مواد توليدات ارزش-٦- ٤
  ١٣٩٢  فعاليت

  ۱۲۶۷۳۸۴۷۴..............................................................................   معادن كل
  ۴۰۲۹۷۵۰..........................................................................  خشك سنگ زغال استخراج
  ۷۳۷۵۹۱۱۴........................................................................................  آهن سنگ استخراج
  ۲۷۰۲۲۹۰.....................................................................................  روي و سرب استخراج
  ۴۵۴۰۸۶.........................................................................................  طال سنگ استخراج
  ۱۹۰۳۸۲۹۳........................................................................................  مس سنگ استخراج
  ۱۶۴۹۱۷۷.................................................................................  كروميت سنگ استخراج
  ۳۴۵۷۰۲.....................................................................................  منگنز سنگ استخراج
  ۵۷۳۶۸۳............................................................................................  بوكسيت استخراج
  ۲۷۸۲۱........................................................    تيتانيوم و آنتيموان كبالت، استخراج
  ۴۵۳۱۵۹۵.......................................................................................  ماسه و شن استخراج
  ۷۹۲۷۹۱۱...............................................................................  تزئيني سنگهاي استخراج
  ۱۳۸۴۱۹۱.......................................................................................  الشه سنگ استخراج
  ۲۴۷۲۷...................................................................................  باالست سنگ استخراج
  ۵۰۹۶۱۶۴.......................................................................................  آهك سنگ استخراج
  ۹۴۰۳۸۳..........................................................................................  گچ سنگ استخراج
  ۱۴۱۰۹۴۳...................................................................  ...و نسوز خاك كائولن، استخراج
  ۱۲۰۸۰۲............................................................................................  دولوميت استخراج
  ۷۱۳۰۹................................................................  سرشوي گل و بنتونيت استخراج
  ۱۵۸۴..........................................................................................  سفيد گل استخراج
  ۴۰۱۰۲۳................................................................  زرد و سرخ خاك باريت، استخراج
  ۳۵۰۴۲.......................................................................   استرونسيم سولفات استخراج
  ۴۹۶۶۵..................................................................................  سديم سولفات استخراج
  ۱۲۸۴۸۹...............................................................................................  فلورين استخراج
  ۳۹۰۹۳۱.........................................................................  يد و فسفات زرنيخ، استخراج
  ۰................................................................................................  تورب استخراج
  ۳۷۱۹۸۱...................................................................................................  نمك استخراج
  ۱۶۶۳۰۳...........................................................  )بيتومين( طبيعي قيرجامد استخراج
  ۴۹۲۲۷۶..............................................................................................سيليس استخراج
  ۲۶۷۰۱۵......................................................................................  معدني پوکه استخراج
  ۱۱۳۷۱۰...........................................................................................  فلدسپات استخراج
  ۲۳۰۴۹...................................................................................................  تالك استخراج
  ۲۴۵۱۵.......................................................................  ميكا و دريايي صدف استخراج
  ۱۶۴۴۳۵..............................................................................................  منيزيت استخراج
  ۲۰۵۱۴......................................................  قيمتي ونيمه قيمتي سنگهاي استخراج

  زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز  -  مأخذ
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)ريال ميليون(                        استان برحسب برداري بهره درحال معادن هاي دريافتي و ها پرداختي ارزش و افزوده ارزش -٦-٥  
  )ها ستانده( ها دريافتي  )ها داده( ها پرداختي    افزوده ارزش    استان و سال

۱۳۷۵  ................................................................۱۴۲۱۵۳۳  ۶۲۱۳۶۹  ۲۰۴۲۹۰۲  
۱۳۸۰  ................................................................۴۶۱۸۰۵۰  ۱۲۵۴۷۹۱  ۵۸۷۲۸۴۱  
۱۳۸۵  ................................................................۱۶۶۶۶۰۶۰  ۶۳۴۵۰۳۵  ۲۳۰۱۱۰۹۵  
۱۳۸۸  ................................................................۲۶۶۶۲۷۶۴  ۹۹۲۶۴۲۷  ۳۶۵۸۹۱۹۱  
۱۳۸۹  ................................................................۳۸۷۳۶۸۷۳  ۱۲۲۳۴۱۲۵  ۵۰۹۷۰۹۹۸  
۱۳۹۰  ................................................................۴۷۸۲۶۸۷۳  ۱۹۱۰۰۹۵۲  ۶۶۹۲۷۸۲۵  
۱۳۹۱  ................................................................۷۹۱۶۳۴۷۹  ۲۳۲۱۷۹۲۲  ۱۰۲۳۸۱۴۰۱  
۱۳۹۲  ................................................................۹۳۴۳۲۱۸۳  ۳۵۹۱۰۴۶۶  ۱۲۹۳۴۲۶۴۹  
  ۴۴۲۳۶۷۷  ۵۱۲۷۶۵  ۳۹۱۰۹۱۲................................................................  شرقي آذربايجان
  ۱۹۶۲۶۶۵  ۴۶۷۹۱۶  ۱۴۹۴۷۴۹................................................................  غربي آذربايجان
  ۱۸۴۰۴۸  ۶۵۳۹۰  ۱۱۸۶۵۹................................................................  اردبيل
  ۴۱۴۴۸۴۰  ۱۲۸۶۷۳۲  ۲۸۵۸۱۰۸................................................................  اصفهان
  ۳۹۲۰۹۴  ۱۶۲۲۵۰  ۲۲۹۸۴۳................................................................  البرز
  ۱۸۶۰۲۳  ۵۳۷۱۰  ۱۳۲۳۱۳................................................................  ايالم
  ۳۶۳۳۰۰  ۱۰۷۷۳۹  ۲۵۵۵۶۱................................................................  بوشهر
  ۱۴۱۴۴۶۳  ۵۹۲۰۳۶  ۸۲۲۴۲۷................................................................  تهران

  ۲۲۲۴۳۰  ۶۲۲۸۱  ۱۶۰۱۴۸................................  چهارمحال و بختياري
  ۳۶۱۸۶۷۰  ۱۴۹۸۳۴۶  ۲۱۲۰۳۲۴................................................................  جنوبي خراسان
  ۴۲۶۶۶۷۷  ۱۸۰۷۴۵۱  ۲۴۵۹۲۲۶................................................................  رضوي خراسان
  ۸۱۷۵۱۴  ۱۰۵۴۰۰  ۷۱۲۱۱۴................................................................  شمالي خراسان
  ۹۳۳۹۶۴  ۳۰۵۸۳۷  ۶۲۸۱۲۷................................................................  خوزستان
  ۲۱۳۴۹۱۶  ۵۲۲۱۶۳  ۱۶۱۲۷۵۳................................................................  زنجان
  ۹۹۹۷۱۹  ۲۷۱۶۰۳  ۷۲۸۱۱۶................................................................  سمنان
  ۵۶۲۰۳۶  ۱۴۷۵۹۱  ۴۱۴۴۴۴................................  بلوچستان و سيستان
  ۲۰۳۹۵۸۷  ۴۰۵۹۵۶  ۱۶۳۳۶۳۱................................................................  فارس
  ۳۱۰۹۱۱  ۸۸۴۲۴  ۲۲۲۴۸۷................................................................  قزوين
  ۴۴۴۳۲۹  ۱۱۹۹۰۳  ۳۲۴۴۲۶................................................................  قم

  ۲۴۷۳۱۱۷  ۶۱۳۱۶۳  ۱۸۵۹۹۵۴................................................................  كردستان
  ۴۹۷۰۲۰۶۰  ۱۲۵۲۵۸۰۸  ۳۷۱۷۶۲۵۳................................................................  كرمان

  ۴۹۹۳۷۷  ۱۶۲۶۳۱  ۳۳۶۷۴۶................................................................  كرمانشاه
  ۲۷۲۹۸۱  ۵۴۴۸۹  ۲۱۸۴۹۱................................  بويراحمد و كهگيلويه
  ۸۱۰۹۲۹  ۲۷۶۳۷۲  ۵۳۴۵۵۶................................................................  گلستان
  ۴۵۲۷۲۷  ۶۳۵۲۰  ۳۸۹۲۰۶................................................................  گيالن
  ۸۸۳۴۲۴  ۳۴۸۲۳۶  ۵۳۵۱۸۸................................................................  لرستان
  ۹۶۶۲۶۸  ۳۵۱۱۵۱  ۶۱۵۱۱۸................................................................  مازندران
  ۳۴۰۴۷۲۶  ۷۵۳۲۹۷  ۲۶۵۱۴۲۹................................................................  مركزي
  ۱۳۸۲۱۲۵  ۳۶۷۹۰۹  ۱۰۱۴۲۱۶................................................................  هرمزگان
  ۱۰۲۸۵۴۰  ۱۶۵۱۵۰  ۸۶۳۳۹۰................................................................  همدان
  ۳۸۰۴۴۵۱۶  ۱۱۶۴۵۲۴۶  ۲۶۳۹۹۲۷۰................................................................  يزد
  .ايران آمار مركز -  مأخذ
  .دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زيربنايي. مركز آمار ايران  -       
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  )ريال ميليون(                ١٣٩٢: فعاليت برحسب برداري بهره درحال معادن هاي دريافتي و ها پرداختي ارزش و افزوده ارزش-٦-٦
  )ها ستانده(ها دريافتي  )ها داده(ها پرداختي  افزوده ارزش  فعاليت

  ۱۲۹۳۴۲۶۴۹  ۳۵۹۱۰۴۶۶  ۹۳۴۳۲۱۸۳................................................................................................   معادن كل
  ۴۳۲۷۱۵۸  ۱۶۳۸۶۳۲  ۲۶۸۸۵۲۷................................................................  خشك سنگ زغال استخراج
  ۷۴۰۴۹۷۰۴  ۲۱۴۳۸۷۸۷  ۵۲۶۱۰۹۱۷................................................................................................  آهن سنگ استخراج
  ۲۷۵۴۷۵۴  ۶۵۰۷۲۴  ۲۱۰۴۰۳۰................................................................................................  روي و سرب استخراج
  ۴۸۰۳۰۹  ۹۴۴۳۲  ۳۸۵۸۷۸................................................................................................  طال سنگ استخراج
  ۱۹۶۷۰۱۸۲  ۴۴۳۶۳۱۵  ۱۵۲۳۳۸۶۷................................................................................................  مس سنگ استخراج
  ۱۶۷۹۱۶۸  ۲۷۵۹۹۰  ۱۴۰۳۱۷۸................................................................................................  كروميت سنگ استخراج
  ۳۷۰۲۹۹  ۱۲۵۶۳۷  ۲۴۴۶۶۱................................................................................................  منگنز سنگ استخراج
  ۵۷۴۱۲۸  ۵۵۷۶۷  ۵۱۸۳۶۱................................................................................................  بوكسيت استخراج
  ۲۸۳۸۱  ۳۷۵۵  ۲۴۶۲۷................................................................    تيتانيوم و آنتيموان كبالت، استخراج
  ۴۷۷۶۲۶۰  ۱۴۵۱۱۵۰  ۳۳۲۵۱۱۰................................................................................................  ماسه و شن استخراج
  ۸۲۶۰۰۷۶  ۱۹۷۵۲۴۰  ۶۲۸۴۸۳۶................................................................................................  تزئيني سنگهاي استخراج
  ۱۴۵۹۶۰۰  ۴۶۱۳۶۶  ۹۹۸۲۳۴................................................................................................  الشه سنگ استخراج
  ۲۴۸۱۷  ۸۸۱۴  ۱۶۰۰۳................................................................................................  باالست سنگ استخراج
  ۵۴۶۲۹۹۴  ۱۹۶۸۰۵۲  ۳۴۹۴۹۴۲................................................................................................  آهك سنگ استخراج
  ۱۰۰۳۴۹۱  ۳۵۰۲۰۵  ۶۵۳۲۸۶................................................................................................  گچ سنگ استخراج
  ۱۴۳۷۴۷۳  ۱۹۰۱۷۲  ۱۲۴۷۳۰۲................................................................  ...و نسوز خاك كائولن، استخراج
  ۱۲۳۷۵۵  ۳۱۰۹۷  ۹۲۶۵۷................................................................................................  دولوميت استخراج
  ۷۳۹۲۸  ۲۰۷۲۷  ۵۳۲۰۱................................................................  سرشوي گل و بنتونيت استخراج
  ۱۶۳۰  ۴۸۷  ۱۱۴۳................................................................................................  سفيد گل استخراج
  ۴۲۱۰۲۲  ۱۰۹۳۶۶  ۳۱۱۶۵۶................................................................  زرد و سرخ خاك باريت، استخراج
  ۳۶۵۶۹  ۸۴۱۹  ۲۸۱۵۰................................................................   استرونسيم سولفات استخراج
  ۵۰۰۱۳  ۱۸۶۶۴  ۳۱۳۴۹................................................................................................  سديم سولفات استخراج
  ۱۳۳۵۷۱  ۴۵۸۱۶  ۸۷۷۵۴................................................................................................  فلورين استخراج
  ۴۱۵۰۳۰  ۶۳۵۱۵  ۳۵۱۵۱۵................................................................  يد و فسفات زرنيخ، استخراج
  ۰  ۰  ۰................................................................................................  تورب استخراج
  ۳۸۲۳۵۱  ۱۱۰۹۶۶  ۲۷۱۳۸۵................................................................................................  نمك استخراج
  ۱۷۱۵۱۷  ۳۶۹۷۴  ۱۳۴۵۴۳................................................................  )بيتومين( طبيعي قيرجامد استخراج
  ۵۲۲۹۵۹  ۱۳۵۷۸۰  ۳۸۷۱۷۹................................................................................................سيليس استخراج
  ۲۹۰۹۵۹  ۹۰۴۵۶  ۲۰۰۵۰۳................................................................................................  معدني پوکه استخراج
  ۱۲۲۰۳۷  ۳۶۰۳۴  ۸۶۰۰۳................................................................................................  فلدسپات استخراج
  ۲۴۵۳۸  ۷۰۳۳  ۱۷۵۰۵................................................................................................  تالك استخراج
  ۲۴۶۱۹  ۹۷۵۰  ۱۴۸۶۹................................................................  ميكا و دريايي صدف استخراج
  ۱۶۸۳۳۳  ۵۶۹۱۵  ۱۱۱۴۱۸................................................................................................  منيزيت استخراج
  ۲۱۰۲۵  ۳۴۲۹  ۱۷۵۹۶................................................................  قيمتي ونيمه قيمتي سنگهاي استخراج

  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز  -  مأخذ
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  واستان اي سرمايه اموال نوع برحسب برداري بهره درحال معادن) اي سرمايه اموال تغييرات ارزش(گذاري سرمايه - ٦-٧
  )ريال ميليون( 

 كل  استان و سال
  گذاري سرمايه

 و ابزار آالت، ماشين
 و بادوام كار وسايل

  اداري تجهيزات
  نقليه وسايل

 ساختمان
 وتأسيسات

  )زمين بدون(
 و توسعه  اختصاصي راه

  اكتشاف
 افزارهاي نرم

  ساير  اي رايانه

۱۳۷۵  ................................۲۹۴۹۶۲  ۱۹۰۲۶۵  ۱۷۴۳۵  ۳۵۲۶۱  ۹۸۴۹  ۵۷۵۵  -  ۳۶۳۹۷  
۱۳۸۰  ................................۶۶۷۸۹۷  ۵۳۷۴۱۸  ۴۰۵۳۳  ۴۷۷۸۸  ۲۶۱۸۷  ۱۰۳۲۷  ۱۲۰۴  ۴۴۳۹  
۱۳۸۵  ................................۱۷۳۷۲۲۶  ۱۳۲۸۱۵۳  ۸۷۳۵۷  ۹۹۰۳۲)۱(  ۴۲۷۲۰  ۱۷۴۹۶۶  ۶۲۰-  ۵۶۱۸  
۱۳۸۸  ................................۳۶۳۱۰۲۰  ۲۸۰۷۳۰۱  ۱۷۱۴۰۲  ۲۳۸۰۳۲)۱(  ۱۳۶۱۳۷  ۲۳۳۰۱۲  ۳۱۳۶  ۴۲۰۰۰  
۱۳۸۹  ................................۶۳۴۰۵۱۳  ۵۴۰۸۹۸۱  ۵۰۸۱۱  ۲۱۷۷۵۴  ۶۶۱۸۸  ۲۱۶۷۲۶  ۳۳۲۱۴۵  ۳۱۱۶  
۱۳۹۰  ................................۶۱۴۹۳۴۶  ۲۹۵۷۵۸۵  ۲۵۱۳۰۸  ۴۱۱۵۵۳  ۱۲۴۰۳۸  ۲۴۶۴۲۵  ۳۱۱۲  ۲۱۵۵۳۲۶  
۱۳۹۱  ................................۸۶۰۶۵۳۸  ۶۱۱۵۷۲۰  ۴۷۳۷۱۱  ۱۵۲۸۷۶۹  ۱۱۲۲۹۷  ۳۱۶۶۷۸  ۲۰۱۲۸  ۳۹۲۳۵  
۱۳۹۲  ................................۱۲۹۸۰۰۲۳  ۱۰۳۲۰۷۴۶  ۳۱۸۰۸  ۱۲۴۷۳۶۷  ۲۸۳۵۹۲  ۳۷۴۵۷۰  ۲۴۸۰۹  ۶۹۷۱۳۱  
  ۲۰۰  ۱۴  ۳۴۸  ۱۹۵۶۶  ۷۰۷۲۱  ۱۹۸۹۲  ۱۱۹۶۷۰  ۲۳۰۴۱۱................................  شرقي آذربايجان
  ۲۹۰۳  ۳۳۲  ۹۸۹۳  ۲۱۱۶۱  ۱۳۶۱۱  ۱۴۷۶۶  ۲۱۰۷۲۱  ۲۷۳۳۸۷................................  غربي آذربايجان
  ۱۱۵۰  ۱۰  ۷۵۰  ۷۸۸  ۲۲۴  ۷۷۸  ۶۳۶۷۹  ۶۷۳۷۹................................................................  اردبيل
  ۳۳۸۴۹  ۲۱۶  ۵۴۳۵  ۱۵۸۶۸  ۵۶۲۷۹  ۳۸۲۳۶  ۵۴۰۹۸۹  ۶۹۰۸۷۲................................................................  اصفهان
  ۰  ۱۵۱  ۰  ۹۳۵  ۷۷۷  ۲۴۴  ۶۲۰۲۴  ۶۴۱۳۱................................................................  البرز
  ۰  ۲۷  ۰  ۳۳۳  ۱۳۹۷  ۸۱۶۲  ۱۳۶۷۰  ۲۳۵۸۹................................................................  ايالم
  ۶۷۴  ۹۷  ۰  ۸۳۵  ۴۵۸۲  ۲۰۵۱  ۵۶۲۱۲  ۶۴۴۵۱................................................................  بوشهر
  ۰  ۵۳۴  ۱۳۰۰  ۳۳۲۳  ۶۸۰۲  ۱۳۷۵۹  ۱۴۳۷۷۰  ۱۶۹۴۸۸................................................................  تهران

  ۲۲۲  ۰  ۰  ۱۱۲۷  ۳۷۹  ۱۳۰۳  ۲۵۷۸۸  ۲۸۸۱۹................................  چهارمحال و بختياري
  ۶۴۸۷۸  ۷۹۰  ۱۲۱۳۶۳  ۲۸۰۹  ۶۲۷۰۴  ۱۰۵۹۳  ۱۰۶۶۴۳۳  ۱۳۲۹۵۷۰................................  جنوبي خراسان
  ۶۷۴۵  ۷۴۵  ۱۷۲۳۱  ۱۵۲۵۶  ۲۰۵۱۴  ۲۸۶۱۲  ۲۷۹۲۱۰  ۳۶۸۳۱۲................................  رضوي خراسان
  ۱۰۸۱  ۶  ۱۲۱۲۸  ۶۲۱۹  ۱۷۵۷  ۴۹۸۳  ۲۳۰۲۹  ۴۹۲۰۲................................  شمالي خراسان
  ۴۳  ۹  ۳۲  ۲۵۷۱  ۲۶۲۸  ۱۰۵۴۵  ۷۷۴۶۲  ۹۳۲۹۰................................................................  خوزستان
  ۲۰۳۳۸  ۳۹۴  ۳۴۳۲۱  ۴۷۹۴  ۲۰۸۰۱  ۸۱۲۵  ۱۰۴۰۵۶  ۱۹۲۸۲۹................................................................  زنجان
  ۵۹۸  ۱۱۲  ۲۱۳۱  ۵۷۹۲  ۶۴۶۲  ۱۷۴۳۱  ۸۲۱۴۰  ۱۱۴۶۶۴................................................................  سمنان
  ۲۵  ۱۶۲  ۵۰۵۵  ۸۲۸۸  ۱۲۱۰۱  - ۶۷۵۹۷  ۸۶۷۶۸  ۴۴۸۰۲................................  بلوچستان و سيستان
  ۴۰۰  ۳۵  ۲۰۰۰  ۸۰۰۰  ۱۶۸۶۹  ۲۳۲۵۵  ۲۰۷۰۱۰  ۲۵۷۵۶۸................................................................  فارس
  ۹۱۲  ۲۸۰  ۱۳۶۳  ۱۲۸۴  ۱۳۱۳  ۲۴۵۱  ۳۵۰۷۷  ۴۲۶۸۰................................................................  قزوين
  ۰  ۱۹  ۱۷۵۸۲  ۲۰۰  ۳۵۷۹۸  ۲۰۹۹  ۱۸۸۲۵  ۷۴۵۲۲................................................................  قم

  ۰  ۱۰۰  ۱۶۷۱  ۲۸۴۷۶  ۲۰۴۹۱۳  ۳۳۷۵  ۱۲۲۵۱۱  ۳۶۱۰۴۵................................................................  كردستان
  ۹۶۷۵۷  ۱۹۶۱  ۲۳۹۰۳  ۲۵۹۱۵  ۴۰۲۱۱۶  - ۲۳۱۱۳۹  ۴۳۶۰۸۹۹  ۴۶۸۰۴۱۲................................................................  كرمان

  ۲۰  ۳  ۹۵۰  ۳۲۲۱  ۶۶۳۳  ۱۳۷۷  ۵۱۳۴۴  ۶۳۵۴۹................................................................  كرمانشاه
  ۰  ۹۷  ۱۱۰  ۳۱۰  ۱۰۰  ۹۷۱  ۹۸۳۷  ۱۱۴۲۶................................  بويراحمد و كهگيلويه
  ۱۴۳۹۲  ۶۲۴  ۱۵۰  ۲۸۵  ۱۰۴۵۸  ۲۸۲۳  ۴۰۵۷۱  ۶۹۳۰۴................................................................  گلستان
  ۰  ۵۳۹  ۵۰  ۳۵۹  ۸۶۳۳  ۱۴۴۱  ۵۰۱۸۴  ۶۱۲۰۶................................................................  گيالن
  ۲۱۲۵  ۰  ۰  ۶۳۶  ۷۹۰  ۳۹۸۷  ۵۶۸۷۷  ۶۴۴۱۴................................................................  لرستان
  ۰  ۲  ۱۵۷۹۵  ۳۱۰۸  ۳۹۹۳  ۱۵۹۵۲  ۱۴۰۰۰۴  ۱۷۸۸۵۴................................................................  مازندران
  ۰  ۱۹۶  ۲۲۳۶۷  ۸۰۲۲  ۱۴۷۶۰  ۱۱۶۱۰  ۳۴۹۶۸۷  ۴۰۶۶۴۱................................................................  مركزي
  ۱۸۵۹  ۱۲۱۳  ۳۵۰۳۵  ۶۰۴۲۵  ۳۳۶۶۲  ۵۸۷۳۱  ۸۴۰۳۰۷  ۱۰۳۱۲۳۳................................................................  هرمزگان
  ۵۵  ۲۴  ۲۰  ۱۱۴۷  ۷۸۸۵  ۵۸۸۴  ۷۷۳۰۸  ۹۲۳۲۳................................................................  همدان
  ۴۴۷۹۰۵  ۱۶۱۱۹  ۴۳۵۸۷  ۳۲۵۴۱  ۲۱۷۷۰۳  ۱۷۱۱۱  ۱۰۰۴۶۸۲  ۱۷۷۹۶۴۸................................................................  يزد

  . است زمين بدون ساختمان به مربوط شده ارائه اطالعات) ۱
  ). پ. ر. (ايران مركزآمار  ـ مأخذ
  .دفتر، صنعت، معدن و زيربنايي. مركز آمار ايران  -       
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  ١٣٩٢: اي سرمايه اموال نوع و فعاليت برحسب برداري بهره درحال معادن) اي سرمايه اموال تغييرات ارزش(گذاري سرمايه -٦-٨
  )ريال ميليون(              

 كل  فعاليت
  گذاري سرمايه

 ابزار آالت، ماشين
 كار وسايل و

 تجهيزات و بادوام
  اداري

 وسايل
  نقليه

 و ساختمان
 تاسيسات

  )زمين بدون(
 و توسعه  اختصاصي راه

  اكتشاف
 افزارهاي نرم

  ساير  اي رايانه

  ۶۹۷۱۳۱  ۲۴۸۰۹  ۳۷۴۵۷۰  ۲۸۳۵۹۲  ۱۲۴۷۳۶۷  ۳۱۸۰۸  ۱۰۳۲۰۷۴۶  ۱۲۹۸۰۰۲۳................................................................   معادن كل
  ۶۴۲۲۲  ۱۷۴۱  ۱۴۸۳۹۴  ۶۵۶۸  ۳۸۲۲۲  ۱۶۲۶۴  ۳۸۴۴۳۳  ۶۵۹۸۴۵................................  خشك سنگ زغال استخراج
  ۵۰۴۴۲۱  ۱۸۵۶۸  ۸۴۷۲۷  ۱۱۱۰۴۹  ۸۱۵۴۸۶  ۹۸۳۲۴  ۴۴۹۰۳۰۳  ۶۱۲۲۸۷۹................................................................  آهن سنگ استخراج
  ۳۳۰۴۷  ۴۶  ۱۰۸۳۰  ۶۴۵  ۳۵۱۳۵  ۸۱۴۸  ۱۳۵۴۹۴  ۲۲۳۳۴۴................................  روي و سرب استخراج
  ۱۵۸۸۰  ۶۲  ۲۰۰۰  ۵۵۱۱  ۳۵۲۷  ۶۴۹۰  ۱۱۳۹۶  ۴۴۸۶۶................................................................  طال سنگ استخراج
  ۱۱۷۲۹  ۱۸۴  ۱۰۱۴۱  ۱۳۷  ۷۹۸۷۳  -۳۰۱۹  ۲۱۴۹۱۳۷  ۲۲۴۸۱۸۳................................................................  مس سنگ استخراج
  ۱۷۵۰  ۵۲  ۱۱۱۰  ۱۹۴۸  ۸۶۲۱  ۱۵۹۱۳  ۱۱۸۸۸۸  ۱۴۸۲۸۲................................  كروميت سنگ استخراج
  ۷۰۰  ۰  ۱۷۵۳۲  ۶۳۷  ۳۹۳۰۲  ۱۸۱۶  ۲۹۰۷۱  ۸۹۰۵۹................................  منگنز سنگ استخراج
  ۰  ۰  ۰  ۳۸۹۱  ۵۸۵  ۲۱۹۰  ۱۲۶۰  ۷۹۲۶................................................................  بوكسيت استخراج
  ۰  ۰  ۵۴۱۰  ۰  ۷۶  ۴۶۰  ۲۲۰  ۶۱۶۶................................  تيتانيوم و آنتيموان كبالت، استخراج
  ۲۶۵۱  ۱۷۴۶  ۱۳۷۲  ۹۴۲۵  ۳۵۵۲۷  - ۱۱۸۵۴۱  ۳۸۵۰۱۴  ۳۱۷۱۹۴................................  ماسه و شن استخراج
  ۳۸۲۵  ۳۳۶  ۳۱۹۷۹  ۳۲۳۴۴  ۸۸۸۵۰  ۳۷۵۶۲  ۹۹۲۰۲۲  ۱۱۸۶۹۱۷................................  تزئيني سنگهاي استخراج
  ۳۲۳  ۱۱۰  ۳۸۰۴  ۱۲۵۵۲  ۱۱۶۷۶  ۶۱۵۵  ۲۸۵۶۱۲  ۳۲۰۲۳۲................................  الشه سنگ استخراج
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۳۰  ۳۴۰۹  ۳۴۳۹................................  باالست سنگ استخراج
  ۳۳۱۴  ۴۷۰  ۳۸۷۴  ۲۴۳۳۸  ۴۲۶۵۰  - ۱۸۲۲۲  ۴۰۵۱۱۶  ۴۶۱۵۴۱................................  آهك سنگ استخراج
  ۶۵  ۱۱۱  ۱۵۱۶۳  ۳۳۹۳۰  ۱۰۵۰۲  ۲۸۶۱۳  ۷۰۲۲۵۸  ۷۹۰۶۴۱................................................................  گچ سنگ استخراج
  ۲۶۰  ۳۲۰  ۳۳۱۵  ۱۲۸۵  ۱۴۰۳۹  - ۱۴۷۸۷  ۳۸۳۰  ۸۲۶۳................................  ...و نسوز خاك كائولن، استخراج
  ۴۰  ۳۶  ۲۱۰  ۹۰۶  ۱۰۳  -۱۱۹۲  ۴۶۸۹  ۴۷۹۱................................................................  دولوميت استخراج
  ۰  ۲۹  ۸۷۳  ۵۴۶  ۴۹۲  - ۱۰۸۶  ۳۹۰۸  ۴۷۶۳................................  سرشوي گل و بنتونيت استخراج
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۵۳  ۱۷  ۷۰................................................................  سفيد گل استخراج
  ۳۲۵۸۱  ۲۴۴  ۳۹۳۸  ۱۶۰۸  ۲۸۴۲  ۱۳۲۸  ۴۶۰۱۴  ۸۸۵۵۵................................  زرد و سرخ خاك باريت، استخراج
  ۴۰۰  ۳  ۵۳۰  ۸۱۸  ۱۷۲  ۸۸۰  ۳۲۱۵  ۶۰۱۷................................   استرونسيم سولفات استخراج
  ۰  ۰  ۲۰۰  ۴۶۴  ۱۳۰  ۱۴۸  ۶۸۱  ۱۶۲۳................................  سديم سولفات استخراج
  ۳۵۶۶  ۰  ۴۸۵  ۰  ۷۰۷  ۷۰۴  ۳۷۸۸  ۹۲۵۰................................................................  فلورين استخراج
  ۱۴۳۰۶  ۴۸۴  ۲۳۱۰۱  ۰  ۷۹۷۸  ۲۷۹۹  ۶۱۱۸  ۵۴۷۸۶................................  يد و فسفات زرنيخ، استخراج
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰................................................................  تورب استخراج
  ۱۶۹۰  ۱۱۱  ۵۰۰  ۱۰۶۹۸  ۱۶۹۸  ۲۶۳۱  ۷۱۴۷۲  ۸۸۸۰۰................................................................  نمك استخراج
  ۰  ۰  ۹۲۰  ۲۳۷۰  ۳۳۲۳  ۵۰۷  ۲۰۲۶  ۹۱۴۶................................  )بيتومين( طبيعي قيرجامد استخراج
  ۶۵۷  ۳۸  ۱۸۰۱  ۱۸۴۵۳  ۳۲۳۲  - ۱۲۳۹۱  ۳۱۲۸۳  ۴۳۰۷۲................................................................سيليس استخراج
  ۶۷۰  ۳۰  ۱۲۴۳  ۱۳۱۹  -۹۹۱  - ۲۴۰۳۷  -۹۰۳۸  - ۳۰۸۰۵................................  معدني پوکه استخراج
  ۶۷۹  ۲۶  ۱۰۹۷  ۱۹۷۱  ۸۴۵  -۷۵۵۷  ۱۸۱۶۰  ۱۵۲۲۰................................................................  فلدسپات استخراج
  ۰  ۲  ۰  ۸۲  ۰  ۴۰۸  ۵۳۲۵  ۵۸۱۷................................................................  تالك استخراج
  ۱۵  ۳۵  ۰  ۶۴  ۷۵  ۵۱  ۱۱۵۷  ۱۳۹۷................................  ميكا و دريايي صدف استخراج
  ۳۴۰  ۲۵  ۲۰  ۳۵  ۲۶۵۳  ۷۴۲  ۳۳۹۴۱  ۳۷۷۵۶................................................................  منيزيت استخراج
 ونيمه قيمتي سنگهاي استخراج
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۳۸  ۴۲۵  ۵۲۷  ۹۹۰................................................................  قيمتي
  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز   -  مأخذ
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  )ريال ميليون(                                                                     اسفند پايان در معدني تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -٦-٩
  سرمايه  شاغالن  عضو  تعداد  شرح

          )۱(شده ثبت هاي تعاوني

۱۳۷۵  .................................................................................................................۱۳۰۶  ۱۴۰۲۲  ۸۹۱۰  ۷۱۵۷۲  

۱۳۸۰  .................................................................................................................۱۶۹۱  ۲۱۳۷۳  ۱۲۱۴۶  ۱۰۶۳۲۵  

۱۳۸۵  .................................................................................................................۱۹۵۲  ۲۷۲۷۱  ۱۵۲۶۳  ۱۶۲۰۳۲  

۱۳۸۹  .................................................................................................................۲۳۰۳  ۳۲۹۷۰  ۱۹۰۰۰  ۲۰۶۱۰۳  

۱۳۹۰  .................................................................................................................۲۴۱۳  ۳۵۹۹۷  ۲۱۱۸۰  ۱۸۵۱۱۲  

۱۳۹۱  .................................................................................................................۲۵۳۴  ۷۰۳۵۹  ۲۲۳۳۷  ۲۲۴۸۵۶  

۱۳۹۲  .................................................................................................................۲۶۶۶  ۷۸۹۵۸  ۲۵۱۸۹  ۲۷۳۹۶۶  

۱۳۹۳  ..............................................................................................۲۷۰۱  ۷۹۲۰۲  ۲۵۹۱۰  ۱۵۰۷۱۷۹  

          اجرا دردست هاي تعاوني

۱۳۷۵  .................................................................................................................۲۰  ۱۸۲  ۸۲  ۲۰۰۸  

۱۳۸۰  .................................................................................................................۵۶  ۹۷۲  ۳۴۲  ۳۵۰۲  

۱۳۸۵  .................................................................................................................۱۳۷  ۲۲۷۷  ۱۲۵۱  ۲۰۲۵۳  

۱۳۸۹*  ...............................................................................................................۲۱۹  ۴۰۹۸  ۲۲۹۲  ۵۰۵۸۵  

۱۳۹۰  .................................................................................................................۲۵۲  ۵۳۵۹  ۳۵۱۴  ۹۰۸۷  

۱۳۹۱  .................................................................................................................۳۳۲  ۶۲۴۰  ۴۲۷۷  ۱۶۰۱۸  

۱۳۹۲  .................................................................................................................۳۰۱  ۵۱۶۹  ۵۳۲۱    

۱۳۹۳  ..............................................................................................۲۷۴  ۵۰۵۴  ۵۳۷۲  ۹۸۶۸۱۴  

          فعال هاي تعاوني

۱۳۷۵  .................................................................................................................۶۳۴  ۸۲۳۱  ۵۶۸۱  ۵۲۳۶۵  

۱۳۸۰  .................................................................................................................۸۴۱  ۱۲۰۲۹  ۷۵۵۵  ۷۷۸۳۵  

۱۳۸۵  .................................................................................................................۹۶۶  ۱۶۰۷۴  ۹۰۴۵  ۱۱۲۴۵۶  

۱۳۸۹  .................................................................................................................۹۱۸  ۱۴۰۲۱  ۸۹۱۷  ۱۲۶۰۱۰  

۱۳۹۰  .................................................................................................................۸۹۶  ۴۶۳۵۵  ۸۹۶۱  ۱۱۸۵۸۰  

۱۳۹۱  .................................................................................................................۸۷۶  ۴۶۴۵۹  ۸۸۱۱  ۱۴۴۰۰۱  

۱۳۹۲  .................................................................................................................۹۴۰  ۵۵۰۶۴  ۹۹۹۰  ۱۷۶۷۹۱  

۱۳۹۳  ..............................................................................................۹۴۴  ۵۴۹۸۷  ۱۰۱۵۸  ۱۳۲۶۲۵۸  
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  )ريال ميليون(                                                           )دنباله( اسفند پايان در معدني تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -٦-٩
  سرمايه  شاغالن  عضو  تعداد  شرح

  ۶۷۰۳  ۴۵۰  ۶۲۵  ۳۸...............................................................................................  شرقي آذربايجان

  ۶۷۴  ۱۲۴  ۱۱۰  ۱۲................................................................................................  غربي آذربايجان

  ۷۱۴  ۹۸  ۹۱  ۱۰.................................................................................................................  اردبيل

  ۱۲۱۷۰  ۴۴۲  ۳۲۰  ۳۷...............................................................................................................  اصفهان

  ۴۱۱۴  ۱۰۳  ۱۲۱  ۱۰.....................................................................................................................  البرز

  ۱۹۰۳  ۱۱  ۲۸  ۳....................................................................................................................  ايالم

  ۱۶۲۰۵  ۳۶۳  ۲۷۶  ۳۶..................................................................................................................  بوشهر

  ۲۷۷۷۷  ۱۰۱۷  ۱۲۳۱  ۵۶..................................................................................................................  تهران

  ۱۰۳۱  ۵۸  ۵۶  ۸.....................................................................................  چهارمحال و بختياري

  ۴۰۷۶  ۲۷۸  ۲۸۸  ۲۰................................................................................................  جنوبي خراسان

  ۱۰۲۸۸۱۸  ۱۸۰۶  ۳۵۳۳  ۱۸۵................................................................................................  رضوي خراسان

  ۶۸  ۸۰  ۲۰۳  ۷................................................................................................  شمالي خراسان

  ۲۲۹۲  ۲۰۴  ۱۴۵  ۱۸............................................................................................................  خوزستان

  ۱۰۹۶۷۱  ۲۲۷  ۳۷۰  ۱۶..................................................................................................................  زنجان

  ۱۶۷۲۳  ۴۷۹  ۳۷۴  ۳۵................................................................................................................  سمنان

  ۱۰۲  ۹۹  ۶۱  ۷.......................................................................................  بلوچستان و سيستان

  ۳۲۳۵۰  ۵۹۷  ۴۲۸۱۵  ۳۵..................................................................................................................  فارس

  ۷۲۵۴  ۸۸  ۵۹  ۷..................................................................................................................  قزوين

  ۱۹۰۱  ۱۱۷  ۱۶۵  ۱۸........................................................................................................................  قم

  ۱۲۸  ۶۸  ۱۴۳  ۸............................................................................................................  كردستان

  ۹۴۹۴  ۴۵۶  ۵۳۵  ۵۹.................................................................................................................  كرمان

  ۳۱۹  ۱۴۳  ۱۲۶  ۱۸.............................................................................................................  كرمانشاه

  ۷۶۸  ۱۲۹  ۱۳۶  ۱۶......................................................................................  بويراحمد و كهگيلويه

  ۹  ۲۳  ۳۱  ۴...............................................................................................................  گلستان

  ۷۵۴  ۱۰۳  ۹۸  ۱۳..................................................................................................................  گيالن

  ۳۰۶۰  ۱۰۰۸  ۱۱۴۵  ۱۲۴................................................................................................................  لرستان

  ۵۹۲۹  ۶۰۴  ۱۰۸۰  ۴۵.............................................................................................................  مازندران

  ۵۹۱۷  ۵۰۲  ۳۶۱  ۴۱................................................................................................................  مركزي
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