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 مقدمه
و انتشـار مسـتمر   کشـور   معادن مربوط به هايآمارگیري از فعالیت
 معـدن و تجـارت  صـنعت،   توسـط وزارت  1333 نتایج آن،  از سال

آمـار  «بـا انتشـار    همزمـان  هـر سـال   ،آمارهـا  آغاز شـد. ایـن   وقت
رسـید  مـی  چاپ ور بهذکم نشریه ، در ضمیمه»صنعتی هايفعالیت
 تحـت  مسـتقل  ايمربـوط در نشـریه   آمارهـاي ، 1339 از سال ولی

د. اولــینشــمنتشــر  »ایــران معــدنی هــايآمــار فعالیــت« عنــوان
توسـط وزارت 1342 سـال  کشـور در آذرمـاه   از معادن سرشماري

ر آمـار وزارتـ، دفت1353 تا سال 1342 از سال و اقتصاد اجرا شد
 لفـمختـ  اطـقـ ن عادنـاتر مـ ـدفـ  ايـارهـ ـآم از اقتصاد با اسـتفاده 

و منتشـر   آوريجمـع  معادن هايفعالیت از آماري شور، هر سالـک
کشـور بـا    از معـادن  سرشـماري  ، دومـین 1353 کرد. در سـال می

اجرا شد.  صنعت، معدن و تجارت و وزارت مرکز آمار ایران همکاري
 بخشی طور ساالنهبه ، مرکز آمار ایران1357 تا سال 1353 از سال

قـرار   مـورد آمـارگیري   منتخـب  معادن عنوان بهرا کشور  از معادن
 هـاي طـرح  اجـراي  عـدم  دلیل، به1363تا سال 1357 سال داد. از
از  بخـش  ، ایـن جـامع  یثبتـ  آمارهـاي  نبـودن  و نیز فـراهم  آماري
و  1364 هـاي شـد. در سـال   آماري دچار خأل اقتصادي هايفعالیت
 بخـش  پوشش تحت از معادن آمارگیري به ، مرکز آمار ایران1365
 از معـادن  سرشـماري  ، سـومین 1366 کرد و در سال اقدام عمومی
 بـه  1385 لسـا  تـا  1367 اجرا درآورد. از سـال  مرحله به کشور را
ور ـکشـ  ادنـمعـ  از ريـارگیـ ـآم 1384و 1370 هايسال استثناي

 است. شده امـانج طور ساالنهبه
هـا  آمارگیري نتایج عالوه بر ،فصل در اینمندرج  آمار و اطالعات   

هـاي تعـاونی   شامل آمار و اطالعات شرکت مذکور هايو سرشماري
نیـز   ، کـار و رفـاه اجتمـاعی   تعـاون معدنی ارائه شده توسط وزارت 

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

ـ ـم العاتـور، اطـکشالـادن فعـمع از ريـارگیـآم در -1 وط بـه  ـرب
 نشـده  آوريجمـع  رساكـو و خـ ـواکتیـ ـرادی وادـمـ  از،ـگ و تـنف

 اريـآمـ اطالعـات  و گـاز،   نفـت  خـاص  اهمیـت  دلیــل به و است،
طور مجزا ارائـه  (نفت و گاز) به 7ها در فصل این فعالیت ربوط بهـم

 شود.می
 بـرداري کشــور،عادن در حال بهرهـارگـیـري از مـرح آمـدر ط -2

صـورتگیري و سـایر معـادن بـه   معادن شن و ماسه به روش نمونه
 گیرند.سرشماري، مورد آمارگیري قرار می

معـدن از   بخـش  هـاي فعالیـت  بنـدي طبقـه  براي فصل این در -3
        )، ویـرایشI.S.I.C  (.  اقتصـادي  هايفعالیت المللیبین بنديطبقه
 .   است     شده            آن استفاده    در          تغییراتی          با اعمال  ،    پنجم

 مفاهیم تعاریف
 از آن بـرداري بهـره  کـه  معـدنی  کانسـار (ذخیـره   مجموعه :معدن

منظـور   بـه  کـه  است و تسهیالتی آالتباشد) و ماشینمی اقتصادي
ایجـاد   کانسـار آن از  آرایـی و کانـه  بـرداري ، تجهیز و بهـره اکتشاف

 بـه  کـه  و شیمیایی فیزیکی عملیات تمامی ، بهآرایی. کانهاستشده
 هـا کانه و یا تفکیک از کانه از مواد باطله قسمتی کردن منظور جدا

 شود.می گیرد، اطالقمی از یکدیگر صورت
   وز ـ   مجـ        داراي    کـه      اسـت        معـدنی   :بـرداري بهـره  در حال معدن
  و     شن      معادن         (غیر از                     صنعت، معدن و تجارت          از وزارت       رداريـ  ب    بهره
  و     شـن      ادنـ   معـ      راي  ــ     ها (ب    داري  ــ          ها و فرمان     رداري  ــ     یا شه  و   )     ماسه
    روز     30    دتـ  م   به    ل  ــ      ، حداق  ري  ــ      آمارگی    الـ     در س    نیز   و      بوده   )     ماسه

ــ   ه  ــــ     پیوست     ورت  ــــ ص   ه  ــــ ب ــ   ـــ   اپیـ    ا نـ  ی    از     اي ه  ــــ  وعـ       ه، مجمـ    وست
   ،)     آرایـی       ا کانـه ـ  ب     راه  ــ       وارد همـ     از م    اي   اره  ــ     (در پ     راجـ     استخ        عملیات

 .          گرفته باشد       انجام       در آن      فروش      قابل      کانه       آوردن   دست    به         به منظور 
   سسـاتؤ               توسط افـراد یـا م      که     است         مدیریتی  :خصوصی مدیریت
    شود.  می       اعمال       خصوصی
،     هـــا                   توسط وزارتخــانــه       کـــه     است         مدیریتی  :عمومی مدیریت
    هـا        شـهرداري    ،  ها      ، بانک     اسالمی       انقالب           ، نهادهاي     دولتی     هاي      سازمان

     شود.  می       اعمال                        و سایر مؤسسات بخش عمومی 
    بـه       معـدن          یـا خـارج           در داخل          هستند که        افرادي  تمامی: شاغالن
   از              کننـد. شـاغالن        کار مـی       معدن      براي     وقت       یا پاره     وقت    تمام      صورت

         خط تولید     النـ   اغـ  ش           به دو گروه    دـ     دارن    دهـ   عه    به    که    اي         نظر وظیفه
       تفکیـک                        (اداري، مـالی و خـدماتی)          شـاغالن           ) و سایرساده        (ماهر و

       شوند.    می
             اعتبـار دانـش      بـه           هستند کـه           کارکنانی ید:ماهرخط تول شاغالن

       از کار       قسمت    یک       انجام              اند، توانایی    کرده     کسب    که    اي       و تجربه     فنی
     هـاي    سـین  ی     ، تکن                    باشند، ماننـد مهندسـان                     خط تولید را داشته     فنی
ــی ــتادکاران   فن ــرکارگران            ، اس ــارگران           ، س ــاران           ، ک ــاهر، تعمیرک    و                  م

  .        رانندگان
     مـورد       شـغل           هسـتند کـه            کارکنـانی   تولیـد:  ساده خط شاغالن
       نـدارد،        مهـارت         و کسـب        تعلـیم                      در خط تولید نیاز بـه       آنان      تصدي
  .        بارگیران  و          ، باربران    ساده         کارگران   :     مانند
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   به           هستند که         ارکنانی ک  :(اداري، مالی و خدماتی) شاغالن سایر
   ،     مرکـزي         یـا دفتـر     و                                        امور دفتـري، اداري، مـالی و خـدماتی معـدن    

                                                 شته و به طور مستقیم در امر استخراج و تولیـد دخالـت     دا        اشتغال
        ندارند.

                                      شاغالن، توضیح این نکتـه ضـروري اسـت کـه در                    در ارائه آمار          
            اسـتفاده شـده      »                        متوسط تعداد شاغالن در سـال  «              محاسبه از روش 

      است. 
تعـاریف و          کنید بـه       رجوع  :بگیران مزد و حقوق خدمات جبران
  . »      و شیالت            ، جنگلداري       کشاورزي  - 5     فصل«م مفاهی

       رشتــه         از یــک        حاصــل             مواد معدنی       مجموع  :تولید مواد معدنی
      بـازار      بـه       عرضـه       قابل         گوناگون       اشکال    به    که     است         استخراج        فعالیت

   یـا     هـا       فعالیـت          از رشـته          در بعضـی     کـه          ذکر اسـت              باشد. شایان  می
                   از کانسـار اسـتخراج      کـه        صـورتی       همـان     بـه               ، مـواد معـدنی       معادن
              دیگـر از رشـته           در بعضـی     کـه                گردد در صورتی  می           شود، عرضه  می

        عملیـات        انجـام    از    پـس      شـده                 ، مـواد اسـتخراج       معادن       ها یا      فعالیت
        از مـواد         قسـمتی                 منظـور جـدا کـردن       به     الزم            یا شیمیایی        فیزیکی
            بـازار عرضـه        ، بـه    خـام          ار ماده  عی                ها و یا افزایش    کانه         ، تفکیک     باطله
                چند ماده معدنی     است      ممکن  ،      فعالیت      رشته      ً      ضمناً در یک     شود.   می
مـواد    ،   مـس      سـنگ          استخراج       فعالیت   ً        الً در رشتهـ        آید، مث     دست   هـ  ب

ــ         نســانتره ک  و     مــس            ، کنســانتره  مــس     ســنگ  معــدنی    از     دنـ     مولیب
   د. ن  آی             ور به حساب میذکـ م   تـ     فعالی      رشته    ات دـ    تولی

ــدات ارزش ــدنی      ارزش  :تولی ــواد مع ــتخراج            م ــده         اس      ارزش   و      ش
      یعنـی              تولیـد کننـده        قیمـت     بـه    ی  دن                        ضایعات قابل فروش مواد معـ 

  .   است      معدن        در محل         مشتریان    به      فروش      قیمت
  ):ايسرمایه والــام راتـیـتغی (ارزش ذاريـگهــرمایـس
ـــ ج ر ــ  وع  ـ ـــم   هـ       کنیــد ب ـــاریف و مفاهی   ،        کشــاورزي  - 5     فصــل »تع

  . »      و شیالت          جنگلداري
           هـا) منهـاي            هـا (سـتانده         دریـافتی       ارزش   از       عبـارت   :افزوده ارزش
 است.     ها)        ها (داده       پرداختی      ارزش
     مـواد           تولیـدات          از ارزش       عبـارت   هـا): (ستانده هادریافتی ارزش
       اساسـی          و تعمیـر         ، ساختضایعات قابل فروش مواد معدنی       معدنی،
      معـدن    ي  هـا               و سایر دریافتی     معدن             توسط شاغالن    اي      سرمایه       اموال
      جزیـی            ، تعمیـرات        کنتراتـی         کارهـاي       بابت         دریافتی      شامل    کهاست 

     آالت     ماشـین       جزیـی            ، تعمیرات     اداري           و تجهیزات         و لوازم         ساختمان
      باشد.       و... می           آزمایشگاه

               ابزار و وسـایل   ،    مواد         از ارزش       عبارت  ها):(داده هاپرداختی ارزش
  و      شـده          خریـداري         و بــرق       ، آب   شـده       مصـرف         ، سوخت    دوام      کار کم

  ،        کنتراتـی         کارهـاي       بابت         پرداختی      شامل    کهاست    ها             سایر پرداختی
           ، تعمیـرات      اداري           و تجهیـزات          و لـوازم          سـاختمان       جزیـی          تعمیرات
      باشد.  می      و...             ، آزمایشگاه   آالت     ماشین      جزیی

  - 5     فصـل  »تعـاریف و مفـاهیم           کنیـد بـه        رجـوع   :تعاونی شرکت
  . »      و شیالت            ، جنگلداري       کشاورزي
    هـ        در زمین    که     است        تعاونی        ی شرکتـ    نوع  :معدنی تعاونی شرکت
        فعالیت          از معادن     شده              مواد استخراج        و فروش        برداري      ، بهره       استخراج

      دارد.
 گزیده اطالعات

   4   139                                              نتایج طرح آمارگیري از معادن فعال کشور در سال        براساس
                          بـرداري در کشـور وجـود داشـته                     معدن در حال بهـره      214 5       تعداد

       نفـر در       211  91               دهد، در مجموع                            است. نتایج بدست آمده نشان می
                           اند کـه تعـداد شـاغالن نسـبت بـه                                   این معادن به کار اشتغال داشته

            یافته است.       کاهش     درصد    0 / 7   ، 3   139    سال 
          18291069 1                            ارزش تولیــدات معــادن بــالغ بــر   4   139        در ســال      
                    هـاي مختلـف معـادن سـنگ                               ریال بوده که در بین فعالیت    ون    میلی

  ،         52343356                        هاي تزئینـی بـه ترتیـب بـا                     آهن، سنگ مس و سنگ
                          ریـال بـاالترین ارزش تولیـدات           میلیون          7522039   و          25791222

      اند.               ساالنه را داشته
       بـرداري                                               ارزش افـزوده حاصـل از فعالیـت معـادن در حـال بهـره           

              ریال بوده اسـت          میلیون          84071447         بالغ بر   4   139            کشور در سال 
      نی بـه  ـ         هـاي تزئیـ   گـ       ، و سنـ  سـ  مـ     سـنگ           سنگ آهن،          که معادن 

ـــ  ت ــون         5793354  و          9353501 1  ،         34569405  ب ـ    رتی ــال         میلی      ری
                  انــد. مجمــوع ارزش                                           داراي باالتریـن میـزان ارزش افــزوده بــوده  

                            درصــد از کـل ارزش افـزوده ایـن        1 7      حدود                    افـزوده ایـن معـادن 
                                بخش را به خود اختصاص داده است. 

     یـزد،                            هـاي کشـور، سـه اسـتان کرمـان،                         همچنین در بین استان      
ــرقی   ــان ش ــا                 آذربایج ــب ب ــه ترتی   و           16003900  ،         33857935             ب

                                      ریـال بـاالترین ارزش افـزوده معـادن در حـال              میلیون         4610725
      اند.                          برداري کشـور را دارا بوده     بهـره

      گـذاري             ریـال سـرمایه           میلیـارد        29420        بـیش از    4   139       در سال       
                     درصد مربـوط بــه ماشـین       7 5      حدود                    انجام گرفته است که      جدید

           درصـد مربـوط      9   ،                                             آالت، ابزار و وسایل کار بادوام و تجهیزات اداري
            بوده اسـت.                     درصد توسعه و اکتشاف     28  و          تأسیسات          ساختمان و    به 
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استانبرحسببرداريبهرهحالدرمعادنتولیداتارزشوبگیرانحقوقومزدخدماتجبرانشاغالن،معادن،تعداد-1-6
 )ریالمیلیون(                                                         

 استان و سال
 جبران شاغالن تعداد معادن تعداد

 مزد خدمات
 و
 بگیرانحقوق

 ارزش
 جمع تولیدات

 مدیریت نحوه
 )1(جمع

 سایر تولید خط
 مالی اداري،(
 ساده ماهر عمومیخصوصی )خدماتی و

1375 ............................................... ۲۷۰۴ ۲۱۳۷ ۵۶۷ ۵۳۰۴۶ ۲۳۲۵۹ ۱۶۳۷۲ ۱۳۴۱۵ ۴۸۰۱۵۵ ۱۹۴۱۶۰۰ )۲( 
1380 ............................................... ۲۸۹۲ ۲۵۴۸ ۳۴۴ ۵۵۵۶۰ ۲۸۰۱۳ ۱۴۹۳۹ ۱۲۶۰۸ ۸۹۹۳۸۲ ۵۶۷۵۷۸۷ 
1385 ............................................... ۳۵۸۲ ۳۳۰۱ ۲۸۱ ۶۰۰۶۲ ۳۱۱۰۷ ۱۶۱۴۶ ۱۲۸۱۰ ۲۳۰۷۸۴۰ ۲۲۶۴۲۴۰۸ 
1390 ............................................... ۵۲۴۶ ۵۰۳۶ ۲۰۹ ۸۴۵۲۸ ۴۵۱۵۹ ۲۱۲۸۰ ۱۸۰۸۹ ۷۳۱۶۸۳۹ ۶۵۴۴۲۴۹۷ 
1391 ............................................... ۵۳۱۶ ۵۱۲۴ ۱۹۲ ۸۴۹۲۲ ۴۶۷۲۱ ۲۰۲۶۱ ۱۷۹۴۱ ۸۸۵۷۵۶۴ ۱۰۱۲۰۹۸۳۶ 

2139)3( ........................................... ۵۴۴۵ ۵۲۷۶ ۱۷۰ ۹۴۶۴۰ ۵۰۸۸۶ ۲۲۸۰۸ ۲۰۹۴۶ ۱۲۰۶۳۸۴۷ ۱۲۶۷۳۸۴۷۴ 
1393 ............................................... ۵۳۵۵ ۵۱۹۹ ۱۵۶ ۹۱۸۶۹ ۵۱۴۹۹ ۲۱۳۷۲ ۱۸۹۹۸ ۱۵۷۹۷۲۱۹ ۱۳۹۲۰۶۴۰۸ 
1394 ....................................... 

 ۵۴۷۵۵۳۸ ۲۳۹۵۲۴ ۴۹۱ ۱۴۹۵ ۲۳۸۹ ۴۳۷۵ ۲ ۲۵۶ ۲۵۸ .............................. شرقیآذربایجان
 ۱۸۵۲۳۹۸ ۳۷۳۳۴۷ ۷۹۴ ۴۰۳ ۱۵۱۲ ۲۷۱۰ ۹ ۳۲۰ ۳۲۹ .............................. غربی آذربایجان

 ۱۷۶۷۰۴ ۳۸۶۹۲ ۷۸ ۸۵ ۳۰۹ ۴۷۲ ۰ ۸۷ ۸۷ .............................................. اردبیل
 ۴۱۷۸۴۹۳ ۱۰۰۰۶۹۲ ۱۳۹۷ ۶۵۸ ۳۵۰۸ ۵۵۶۴ ۷ ۳۴۹ ۳۵۷ ............................................. اصفهان
 ۳۰۲۷۰۷ ۷۱۸۹۲ ۱۵۷ ۱۱۶ ۲۱۳ ۴۸۶ ۲ ۲۲ ۲۴ .................................................. البرز
 ۲۴۸۷۲۰ ۴۵۶۵۳ ۱۰۵ ۶۱ ۲۱۹ ۳۸۵ ۷ ۳۱ ۳۸ .................................................. ایالم
 ۳۸۹۹۱۵ ۸۳۰۴۳ ۳۱۰ ۱۸۷ ۵۰۴ ۱۰۰۱ ۰ ۱۶۹ ۱۶۹ ............................................... بوشهر
 ۱۸۴۵۲۵۴ ۴۶۷۷۷۴ ۳۱۰ ۸۳۸ ۱۰۵۱ ۲۱۹۹ ۲ ۱۰۵ ۱۰۷ ................................................ تهران

 ۲۸۶۵۷۰ ۴۳۷۷۲ ۱۱۲ ۲۹ ۲۰۸ ۳۴۹ ۳ ۷۲ ۷۵ ................... بختیاري و چهارمحال
 ۴۷۹۱۲۱۷ ۷۸۵۰۵۲ ۶۸۸ ۱۹۲۹ ۲۱۰۱ ۴۷۱۸ ۱۳ ۲۱۹ ۲۳۱ .............................. جنوبی خراسان
 ۳۷۰۴۰۳۶ ۵۹۷۳۵۰ ۷۶۶ ۱۲۳۵ ۲۰۴۴ ۴۰۴۵ ۱۵ ۴۵۶ ۴۷۲ ............................... رضوي خراسان
 ۹۶۹۲۶۵ ۱۶۷۶۱۶ ۱۸۲ ۲۷۹ ۷۶۲ ۱۲۲۳ ۱۴ ۷۲ ۸۶ .............................. شمالی خراسان
 ۱۱۳۳۹۷۱ ۱۷۲۵۳۷ ۲۷۶ ۳۰۹ ۷۲۷ ۱۳۱۲ ۱ ۱۱۶ ۱۱۷ ......................................... خوزستان

 ۲۳۹۳۲۸۸ ۲۴۱۹۹۸ ۳۳۴ ۱۸۴ ۸۵۵ ۱۳۷۳ ۲ ۱۰۹ ۱۱۱ ............................................... زنجان
 ۱۰۳۴۲۷۶ ۳۲۱۰۷۰ ۶۹۱ ۶۱۴ ۲۱۲۸ ۳۴۳۴ ۱ ۲۷۵ ۲۷۶ .............................................. سمنان
 ۵۹۰۲۹۵ ۱۴۷۴۲۷ ۲۰۰ ۴۶۶ ۷۱۹ ۱۳۸۵ ۱ ۹۳ ۹۴ .................... بلوچستان و سیستان
 ۲۶۳۹۷۴۱ ۴۵۴۹۳۸ ۷۱۶ ۵۹۸ ۲۸۸۲ ۴۱۹۵ ۷ ۲۶۲ ۲۶۹ ................................................ فارس
 ۲۹۷۳۸۹ ۱۲۱۳۳۲ ۱۹۳ ۱۲۸ ۳۹۶ ۷۱۷ ۷ ۱۲۶ ۱۳۴ ............................................... قزوین

 ۳۶۱۹۷۵ ۱۳۹۳۸۹ ۱۱۱ ۲۲۴ ۳۷۹ ۷۱۴ ۰ ۸۵ ۸۵ ...................................................... قم
 ۱۴۳۳۹۱۷ ۱۳۴۹۴۸ ۲۸۵ ۱۳۲ ۶۶۲ ۱۰۷۹ ۶ ۱۵۰ ۱۵۶ ..........................................کردستان
 ۴۸۱۰۱۵۱۱ ۹۲۵۷۸۰۷ ۵۶۲۱ ۴۵۰۶ ۱۳۷۹۱ ۲۳۹۱۷ ۱۴ ۴۷۴ ۴۸۸ ............................................... کرمان

 ۳۶۳۷۰۸ ۷۷۳۸۲ ۱۹۵ ۱۴۲ ۲۷۹ ۶۱۵ ۱ ۶۵ ۶۶ .......................................... کرمانشاه
 ۷۲۱۴۴۴ ۱۳۹۹۲۲ ۱۷۱ ۹۳ ۳۸۳ ۶۴۷ ۸ ۷۲ ۸۰ .................... بویراحمد و کهگیلویه
 ۹۸۶۷۷۶ ۲۱۷۹۸۲ ۳۹۱ ۳۹۶ ۶۷۳ ۱۴۶۰ ۳ ۷۴ ۷۶ ............................................ گلستان
 ۴۹۶۲۲۹ ۱۲۳۹۶۳ ۱۵۵ ۲۶۵ ۴۸۶ ۹۰۶ ۰ ۷۲ ۷۲ ............................................... گیالن
 ۹۷۳۹۵۱ ۲۰۴۱۰۷ ۴۷۰ ۲۱۶ ۶۰۹ ۱۲۹۵ ۳ ۸۲ ۸۵ ............................................. لرستان
 ۱۱۸۱۳۶۴ ۴۰۷۵۹۹ ۴۵۶ ۷۰۴ ۱۵۳۲ ۲۶۹۳ ۵ ۹۲ ۹۷ ........................................... مازندران
 ۳۱۷۰۷۲۸ ۴۴۸۹۴۶ ۶۱۵ ۴۲۶ ۱۶۱۸ ۲۶۵۹ ۱۵ ۲۹۵ ۳۱۱ ............................................. مرکزي

 ۱۵۱۰۷۱۸ ۲۵۶۲۱۸ ۲۵۵ ۳۷۱ ۱۰۸۶ ۱۷۱۳ ۰ ۱۱۲ ۱۱۲ .......................................... هرمزگان
 ۱۲۱۹۰۹۰ ۱۷۰۸۳۲ ۲۸۷ ۳۰۷ ۷۷۰ ۱۳۶۴ ۱ ۱۶۰ ۱۶۱ .............................................. همدان

 ۲۵۴۵۹۸۸۰ ۳۷۶۹۹۷۰ ۱۵۴۴ ۲۴۸۴ ۸۱۷۹ ۱۲۲۰۷ ۸ ۱۸۴ ۱۹۲ .................................................... یزد
 معادن شاغالن جزو شده، واگذار دیگران به کنتراتی صورت به استخراج فعالیت از بخشی انجام آن در که معادنی شاغالن آن، از قبل و 1387 سال در) 1

 . است نیامده حساب هب مذکور
 .باشد می تولیدات سایر و معدنی مواد تولیدات ارزش شامل ،1375 سال در) 2
 گردیده اجزا با سرجمع اختالف بروز موجب موارد برخی در که شده داده تعمیم کشور کل به گیري نمونه طریق از ماسه و شن معادن به مربوط اطالعات) 3

 .است
  ). پ. ر. (ایران آمار مرکز ـ مأخذ

 . زیربنایی و معدن صنعت، دفتر آمارایران، مرکز -         
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میلیارد ریال
1394: ارزش تولیدات مواد معدنی معادن در حال بهره برداري برحسب استان-1-6
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                      1394:فعالیت حسببر برداريبهره حال در معادن تولیدات ارزش و بگیرانحقوق و مزد خدمات جبران شاغالن، معادن، تعداد -2-6
 )ریالمیلیون(       

 فعالیت

 جبران شاغالن تعداد معادن تعداد
 مزد خدمات
 و
بگیرانحقوق

 ارزش
 جمع تولیدات

 مدیریت نحوه
 جمع

 سایر تولید خط
 مالی اداري،(
 ساده ماهر عمومیخصوصی )خدماتی و

 ....................... )1(معادن کل     
 ۵۵۳۰۷۹۱ ۱۶۱۰۸۰۳ ۱۰۸۶ ۳۱۰۹ ۵۸۰۰ ۹۹۹۵ ۵ ۸۶ ۹۱ ..................... سنگ زغال استخراج
 ۵۲۳۴۳۳۵۶ ۸۲۹۸۸۵۸ ۴۲۷۱ ۴۳۱۱ ۱۲۲۸۹ ۲۰۸۷۲ ۷ ۱۲۴ ۱۳۱ ...................... آهن سنگ استخراج
 ۳۸۵۷۶۱۹ ۶۵۰۷۸۶ ۳۷۹ ۴۷۳ ۱۶۲۰ ۲۴۷۲ ۳ ۳۲ ۳۵ ................... روي و سرب استخراج
 ۵۷۵۴۲۹ ۱۴۲۳۱۸ ۱۳۳ ۹۸ ۴۳۸ ۶۶۹ ۱ ۳ ۴ ....................... طال سنگ استخراج
 ۲۵۷۹۱۲۲۲ ۳۶۴۶۸۳۲ ۱۹۶۷ ۲۱۴۴ ۶۴۴۷ ۱۰۵۵۸ ۳ ۳۳ ۳۶ ...................... مس سنگ استخراج
 ۱۴۰۴۷۹۱ ۳۹۹۱۷۰ ۲۳۵ ۵۹۰ ۹۰۸ ۱۷۳۳ ۰ ۴۷ ۴۷ .......................... کرومیت استخراج
۱۸۹۰۶۳ ۱۱۳۶۸۹ ۸۹ ۲۰۳ ۲۷۲ ۵۶۳ ۰ ۱۸ ۱۸ ...............................منگنز استخراج
 ۵۸۰۲۰۲ ۶۹۲۸۵ ۴۱ ۱۴۱ ۳۷۷ ۵۵۹ ۲ ۵ ۷ .......................... بوکسیت استخراج
 و آنتیموان کبالت، استخراج
۳۱۱۷۶۵ ۱۲۰۷۷ ۱۱ ۳۲ ۲۹ ۷۲ ۲ ۱ ۳ ............................................ تیتانیوم
 ۵۲۹۰۵۸۸ ۱۱۸۵۰۲۶ ۲۵۳۲ ۱۹۸۳ ۵۳۹۸ ۹۹۱۳ ۷۵ ۱۲۶۶ ۱۳۴۲ ................... ماسه و شن  استخراج
 ۷۵۲۲۰۳۹ ۱۵۹۸۲۱۶ ۲۳۱۵ ۱۸۹۸ ۶۲۴۲ ۱۰۴۵۴ ۶ ۷۶۰ ۷۶۶ ......... تزیینی هايسنگ استخراج
 ۲۰۶۳۷۵۵ ۵۰۱۲۸۳ ۱۱۱۴ ۸۸۶ ۲۴۵۰ ۴۴۵۱ ۱۱ ۸۰۲ ۸۱۳ ..................... الشه سنگ استخراج
 ۳۴۲۸۰ ۱۲۳۶۵ ۱۰ ۹ ۳۱ ۵۰ ۰ ۶ ۶ ................ باالست سنگ استخراج
 ۷۲۹۹۰۵۹ ۱۴۰۱۳۷۷ ۲۰۸۴ ۱۷۹۱ ۵۹۷۳ ۹۸۴۸ ۳۰ ۷۸۶ ۸۱۶ .................... آهک سنگ استخراج
 ۱۰۳۹۴۵۴ ۲۴۰۳۵۱ ۴۷۰ ۳۶۱ ۱۲۱۶ ۲۰۴۷ ۲ ۲۸۷ ۲۸۹ ........................ گچ سنگ استخراج
۷۷۶۵۰۸ ۲۰۲۳۵۹ ۳۷۷ ۴۳۴ ۷۷۴ ۱۵۸۶ ۱ ۱۹۸ ۱۹۹ . ...و نسوز خاك کائولن، استخراج
 ۷۴۷۸۳ ۱۷۷۳۲ ۴۴ ۳۹ ۹۰ ۱۷۳ ۱ ۲۶ ۲۷ ......................... دولومیت استخراج
 ۷۸۹۳۷ ۱۵۱۳۵ ۶۳ ۴۷ ۱۲۴ ۲۳۴ ۰ ۶۱ ۶۱ سرشوي گل و بنتونیت استخراج
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ........................ سفید گل استخراج
 و سرخ خاك باریت، استخراج

۳۹۵۳۶۹ ۸۷۵۱۴ ۱۳۸ ۱۵۴ ۳۳۲ ۶۲۴ ۰ ۸۴ ۸۴ .................................................... زرد
 و استرونسیم سولفات استخراج

 ۲۶۷۷۱ ۹۱۸۷ ۱۹ ۲۰ ۳۹ ۷۸ ۰ ۱۰ ۱۰ ....................................................... بر
۳۷۳۲۴۶ ۳۱۱۴۶ ۲۴ ۳۶۹ ۱۰۶ ۴۹۹ ۲ ۱۲ ۱۴ ............... سدیم سولفات استخراج
 ۲۸۸۹۳۵ ۲۷۲۶۳ ۲۵ ۶۱ ۹۳ ۱۷۹ ۰ ۱۲ ۱۲ ............................. فلورین استخراج
 ۱۰۸۸۰۷۳ ۱۱۶۲۳۳ ۱۹۳ ۸۳ ۲۲۶ ۵۰۲ ۳ ۲ ۵ ...... ید و فسفات زرنیخ، استخراج
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ............................... تورب استخراج
 ۳۱۳۸۱۷ ۶۹۹۵۷ ۱۴۲ ۲۰۷ ۳۶۷ ۷۱۶ ۳ ۷۱ ۷۴ ...............................  نمک استخراج
 طبیعی قیرجامد استخراج

 ۱۴۱۴۰ ۴۵۳۰ ۱۶ ۱۳ ۱۱ ۴۰ ۰ ۶ ۶ ........................................ )بیتومین(
۴۰۳۶۱۴ ۱۰۴۶۵۵ ۲۳۰ ۱۷۳ ۴۷۳ ۸۷۶ ۰ ۱۱۹ ۱۱۹ ........................... سیلیس استخراج
۲۱۶۴۹۸ ۵۴۴۲۸ ۱۵۴ ۷۵ ۳۱۳ ۵۴۲ ۰ ۹۱ ۹۱ ................   معدنی پوکه استخراج
 ۱۲۹۰۳۷ ۳۲۴۲۲ ۱۰۹ ۶۳ ۲۰۰ ۳۷۱ ۰ ۵۹ ۵۹ ......................... فلدسپات استخراج
 ۳۶۰۲۲ ۹۷۴۹ ۲۶ ۱۳ ۴۱ ۷۹ ۰ ۱۴ ۱۴ ................................ تالک استخراج
 ۶۸۱۴۵ ۶۸۷۷ ۱۵ ۱۷ ۲۷ ۵۹ ۰ ۱۳ ۱۳ .... میکا و دریایی صدف استخراج
 ۱۱۴۳۸۲ ۲۲۲۸۴ ۳۵ ۷۱ ۱۰۲ ۲۰۸ ۰ ۱۶ ۱۶ ........................... منیزیت استخراج
 ۵۹۳۷۸ ۲۸۸۶۹ ۱۱ ۱۲ ۱۶۸ ۱۹۱ ۰ ۸ ۸ قیمتی ونیمه قیمتی هاي سنگ

 اجزا با سرجمع اختالف بروز موجب موارد برخی در که شده داده تعمیم کشور کل به گیرينمونه طریق از معادن برخی استخراج به مربوط اطالعات) 1
 .است گردیده

 .زیربنایی و معدن صنعت، دفتر آمارایران، مرکز -مأخذ
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)هزارتن(فعالیتبرحسببرداريبهرهحالدرمعادنمعدنیموادتولیداتمقدار-3-6
 1394 فعالیت

 ..................................................................................................................................................................................  معادن کل     
 ۳۰۱۳ .............................................................................................................................................................................................. خشک سنگ زغال استخراج
 ۵۱۸۶۶ ............................................................................................................................................................................................................ آهن سنگ استخراج
 ۲۱۶۲ ......................................................................................................................................................................................................... روي و سرب استخراج
 ۱۰۹۸ ............................................................................................................................................................................................................. طال سنگ استخراج
 ۶۹۸۵ ............................................................................................................................................................................................................ مس سنگ استخراج
 ۲۷۷ ..................................................................................................................................................................................................... کرومیت سنگ استخراج
 ۸۷ ......................................................................................................................................................................................................... منگنز سنگ استخراج
 ۸۴۱ ................................................................................................................................................................................................................ بوکسیت استخراج
 ۷۱ ............................................................................................................................................................................   تیتانیوم و آنتیموان کبالت، استخراج
 ۷۹۴۱۳ ........................................................................................................................................................................................................... ماسه و شن استخراج
 ۱۰۷۲۶ ................................................................................................................................................................................................... تزئینی سنگهاي استخراج
 ۲۳۸۱۵ ........................................................................................................................................................................................................... الشه سنگ استخراج
 ۲۰۵ ....................................................................................................................................................................................................... باالست سنگ استخراج
 ۱۳۳۰۰۵ ........................................................................................................................................................................................................... آهک سنگ استخراج
 ۱۲۲۹۹ .............................................................................................................................................................................................................. گچ سنگ استخراج
 ۶۲۱۸ ....................................................................................................................................................................................... ...و نسوز خاك کائولن، استخراج
 ۵۶۷ ................................................................................................................................................................................................................ دولومیت استخراج
 ۴۸۷ ...................................................................................................................................................................................... سرشوي گل و بنتونیت استخراج
 ۰ .............................................................................................................................................................................................................. سفید گل استخراج
 ۴۰۵ .................................................................................................................................................................................... زرد و سرخ خاك باریت، استخراج
 ۳۷ ...........................................................................................................................................................................................  استرونسیم سولفات استخراج
 ۲۸۶ ...................................................................................................................................................................................................... سدیم سولفات استخراج
 ۵۷ ................................................................................................................................................................................................................... فلورین استخراج
 ۱۲۰ ............................................................................................................................................................................................. ید و فسفات زرنیخ، استخراج
 ۰ ...................................................................................................................................................................................................................... تورب استخراج
 ۲۸۱۴ ....................................................................................................................................................................................................................... نمک استخراج
 ۹ ............................................................................................................................................................................. )بیتومین( طبیعی جامد قیر استخراج
 ۲۹۹۳ ..................................................................................................................................................................................................................سیلیس استخراج
 ۱۹۲۴ .......................................................................................................................................................................................................... معدنی پوکه استخراج
 ۷۴۶ ............................................................................................................................................................................................................... فلدسپات استخراج
 ۱۳۸ ....................................................................................................................................................................................................................... تالک استخراج
 ۱۶۶ ........................................................................................................................................................................................... میکا و دریایی صدف استخراج
 ۱۵۲ .................................................................................................................................................................................................................. منیزیت استخراج
 ۲۷ ...................................................................................................................................................................... قیمتی قیمتی و نیمه هايسنگ استخراج

 .زیربنایی و معدن صنعت، دفتر. ایران آمار مرکز -مأخذ
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)ریالمیلیون(فعالیتبرحسببرداريبهرهدرحالمعادنمعدنیموادتولیداتارزش-4-6
 1394 فعالیت

 .......................................................................................................................................................................... معادن کل        
 ۵۵۳۰۷۹۱ ......................................................................................................................................................................................... خشک سنگ زغال استخراج
 ۵۲۳۴۳۳۵۶ ....................................................................................................................................................................................................... آهن سنگ استخراج
 ۳۸۵۷۶۱۹ .................................................................................................................................................................................................... روي و سرب استخراج
 ۵۷۵۴۲۹ ........................................................................................................................................................................................................ طال سنگ استخراج
 ۲۵۷۹۱۲۲۲ ....................................................................................................................................................................................................... مس سنگ استخراج
 ۱۴۰۴۷۹۱ ................................................................................................................................................................................................ کرومیت سنگ استخراج
 ۱۸۹۰۶۳ .................................................................................................................................................................................................... منگنز سنگ استخراج
 ۵۸۰۲۰۲ ........................................................................................................................................................................................................... بوکسیت استخراج
 ۳۱۱۷۶۵ .......................................................................................................................................................................   تیتانیوم و آنتیموان کبالت، استخراج
 ۵۲۹۰۵۸۸ ...................................................................................................................................................................................................... ماسه و شن استخراج
 ۷۵۲۲۰۳۹ .............................................................................................................................................................................................. تزئینی سنگهاي استخراج
 ۲۰۶۳۷۵۵ ...................................................................................................................................................................................................... الشه سنگ استخراج
 ۳۴۲۸۰ .................................................................................................................................................................................................. باالست سنگ استخراج
 ۷۲۹۹۰۵۹ ...................................................................................................................................................................................................... آهک سنگ استخراج
 ۱۰۳۹۴۵۴ ......................................................................................................................................................................................................... گچ سنگ استخراج
 ۷۷۶۵۰۸ .................................................................................................................................................................................. ...و نسوز خاك کائولن، استخراج
 ۷۴۷۸۳ ........................................................................................................................................................................................................... دولومیت استخراج
 ۷۸۹۳۷ ................................................................................................................................................................................. سرشوي گل و بنتونیت استخراج
 ۰ ......................................................................................................................................................................................................... سفید گل استخراج
 ۳۹۵۳۶۹ ............................................................................................................................................................................... زرد و سرخ خاك باریت، استخراج
 ۲۶۷۷۱ ......................................................................................................................................................................................  استرونسیم سولفات استخراج
 ۳۷۳۲۴۶ ................................................................................................................................................................................................. سدیم سولفات استخراج
 ۲۸۸۹۳۵ .............................................................................................................................................................................................................. فلورین استخراج
 ۱۰۸۸۰۷۳ ........................................................................................................................................................................................ ید و فسفات زرنیخ، استخراج
 ۰ ................................................................................................................................................................................................................. تورب استخراج
 ۳۱۳۸۱۷ .................................................................................................................................................................................................................. نمک استخراج
 ۱۴۱۴۰ .......................................................................................................................................................................... )بیتومین( طبیعی قیرجامد استخراج
 ۴۰۳۶۱۴ .............................................................................................................................................................................................................سیلیس استخراج
 ۲۱۶۴۹۸ ..................................................................................................................................................................................................... معدنی پوکه استخراج
 ۱۲۹۰۳۷ .......................................................................................................................................................................................................... فلدسپات استخراج
 ۳۶۰۲۲ .................................................................................................................................................................................................................. تالک استخراج
 ۶۸۱۴۵ ...................................................................................................................................................................................... میکا و دریایی صدف استخراج
 ۱۱۴۳۸۲ ............................................................................................................................................................................................................. منیزیت استخراج
 ۵۹۳۷۸ ................................................................................................................................................................. قیمتی نیمه و قیمتی هايسنگ استخراج

 .زیربنایی و معدن صنعت، دفتر. ایران آمار مرکز -مأخذ
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)ریالمیلیون(استان                         برحسببرداريبهرهدرحالمعادنهايدریافتیوهاپرداختیارزشوافزودهارزش-5-6
 )هاستانده( ها دریافتی )هاداده( ها پرداختی افزوده ارزش استان و سال

1375 ...............................................................................................................................۱۴۲۱۵۳۳ ۶۲۱۳۶۹ ۲۰۴۲۹۰۲ 
1380 ...............................................................................................................................۴۶۱۸۰۵۰ ۱۲۵۴۷۹۱ ۵۸۷۲۸۴۱ 
1385 ...............................................................................................................................۱۶۶۶۶۰۶۰ ۶۳۴۵۰۳۵ ۲۳۰۱۱۰۹۵ 
1390 ...............................................................................................................................۴۷۸۲۶۸۷۳ ۱۹۱۰۰۹۵۲ ۶۶۹۲۷۸۲۵ 
1391 ...............................................................................................................................۷۹۱۶۳۴۷۹ ۲۳۲۱۷۹۲۲ ۱۰۲۳۸۱۴۰۱ 
1392 ...............................................................................................................................۹۳۴۳۲۱۸۳ ۳۵۹۱۰۴۶۶ ۱۲۹۳۴۲۶۴۹ 
1393 ...............................................................................................................................۹۷۵۹۰۳۸۶ ۴۵۰۳۱۱۲۰ ۱۴۲۶۲۱۵۰۶ 
1394 .........................................................................................................

 ۵۴۹۲۸۴۵ ۸۸۲۱۲۰ ۴۶۱۰۷۲۵.............................................................................................................. شرقیآذربایجان
 ۱۸۹۵۴۴۰ ۴۶۸۳۳۸ ۱۴۲۷۱۰۲.............................................................................................................. غربی آذربایجان

 ۱۷۹۳۶۰ ۷۲۸۴۶ ۱۰۶۵۱۴............................................................................................................................... اردبیل
 ۴۳۳۲۲۳۲ ۱۸۰۹۴۴۰ ۲۵۲۲۷۹۲............................................................................................................................. اصفهان
 ۳۱۲۱۳۶ ۱۰۸۶۰۰ ۲۰۳۵۳۶................................................................................................................................... البرز
 ۲۶۰۹۸۲ ۵۰۱۳۶ ۲۱۰۸۴۶.................................................................................................................................. ایالم
 ۴۱۶۷۶۵ ۱۲۰۶۳۵ ۲۹۶۱۳۰................................................................................................................................ بوشهر
 ۱۸۷۷۲۰۷ ۵۶۴۸۶۶ ۱۳۱۲۳۴۲................................................................................................................................ تهران
 ۲۹۵۵۹۴ ۹۳۳۱۰ ۲۰۲۲۸۳.................................................................................................. بختیاري و محال چهار

 ۴۸۶۷۲۱۶ ۵۲۸۱۱۴ ۴۳۳۹۱۰۲............................................................................................................... جنوبی خراسان
 ۳۷۳۶۱۸۰ ۷۰۶۸۲۸ ۳۰۲۹۳۵۲............................................................................................................... رضوي خراسان
 ۹۹۶۹۱۶ ۲۵۶۲۵۱ ۷۴۰۶۶۵............................................................................................................... شمالی خراسان
 ۱۱۸۵۲۰۶ ۳۹۵۲۲۱ ۷۸۹۹۸۵.......................................................................................................................... خوزستان

 ۲۴۵۷۹۰۱ ۱۱۷۷۰۶۶ ۱۲۸۰۸۳۵................................................................................................................................ زنجان
 ۱۰۷۲۰۲۲ ۳۰۲۸۰۴ ۷۶۹۲۱۹.............................................................................................................................. سمنان
 ۶۸۵۱۵۵ ۱۷۰۰۶۱ ۵۱۵۰۹۴..................................................................................................... بلوچستان و سیستان
 ۲۷۸۴۹۲۸ ۹۴۰۱۱۶ ۱۸۴۴۸۱۲................................................................................................................................ فارس
 ۳۲۸۶۳۹ ۱۱۸۱۸۴ ۲۱۰۴۵۵................................................................................................................................ قزوین

 ۳۷۱۸۷۹ ۸۰۲۳۶ ۲۹۱۶۴۴...................................................................................................................................... قم
 ۱۴۸۹۷۸۷ ۳۶۶۹۵۶ ۱۱۲۲۸۳۱.......................................................................................................................... کردستان
 ۴۸۵۰۲۱۴۸ ۱۴۶۴۴۲۱۳ ۳۳۸۵۷۹۳۵............................................................................................................................... کرمان

 ۳۸۱۱۲۲ ۷۹۵۵۲ ۳۰۱۵۷۰........................................................................................................................... کرمانشاه
 ۷۳۱۴۳۹ ۱۲۳۶۰۵ ۶۰۷۸۳۴.................................................................................................... بویراحمد و کهگیلویه
 ۱۰۱۷۸۸۰ ۲۴۳۸۹۰ ۷۷۳۹۹۰............................................................................................................................. گلستان
 ۵۰۲۳۵۴ ۷۶۷۴۲ ۴۲۵۶۱۲................................................................................................................................ گیالن
 ۹۹۵۷۳۷ ۲۴۳۳۵۷ ۷۵۲۳۸۰.............................................................................................................................. لرستان
 ۱۲۸۶۲۰۸ ۴۳۳۵۵۹ ۸۵۲۶۴۹........................................................................................................................... مازندران
 ۳۲۴۲۵۵۲ ۸۲۵۸۴۶ ۲۴۱۶۷۰۶.............................................................................................................................. مرکزي

 ۱۵۶۶۵۹۶ ۳۳۵۸۸۹ ۱۲۳۰۷۰۸........................................................................................................................... هرمزگان
 ۱۲۴۸۹۹۹ ۲۲۷۰۹۹ ۱۰۲۱۹۰۰.............................................................................................................................. همدان

 ۲۵۸۸۶۷۷۵ ۹۸۸۲۸۷۵ ۱۶۰۰۳۹۰۰..................................................................................................................................... یزد
 ).پ. ر. (ایران آمار مرکز - مأخذ

 .بنایی زیر و معدن صنعت، آمارهاي دفتر. ایران آمار مرکز -        
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)ریالمیلیون(1394:فعالیتبرحسببرداريبهرهدرحالمعادنهايدریافتیوهاپرداختیارزشوافزودهارزش-6-6
 )هاستانده(ها دریافتی )هاداده(ها پرداختی افزوده ارزش فعالیت

 ........................................................................................ معادن کل      
 ۵۶۱۳۴۳۲ ۶۹۶۱۲۳ ۴۹۱۷۳۰۹ ................................................................................... خشک سنگ زغال استخراج
 ۵۲۷۸۵۳۶۷ ۱۸۲۱۵۹۶۲ ۳۴۵۶۹۴۰۵ ................................................................................................. آهن سنگ استخراج
 ۳۹۵۳۸۹۴ ۱۹۰۱۹۳۶ ۲۰۵۱۹۵۸ .............................................................................................. روي و سرب استخراج
 ۵۹۰۵۷۸ ۱۸۹۲۶۵ ۴۰۱۳۱۴ .................................................................................................. طال سنگ استخراج
 ۲۶۱۲۵۲۸۳ ۶۷۷۱۷۸۲ ۱۹۳۵۳۵۰۱ ................................................................................................. مس سنگ استخراج
 ۱۴۳۹۸۱۳ ۱۷۸۲۲۱ ۱۲۶۱۵۹۲ .......................................................................................... کرومیت سنگ استخراج
 ۱۹۸۳۳۰ ۵۱۴۲۰ ۱۴۶۹۱۰ .............................................................................................. منگنز سنگ استخراج
 ۵۸۴۸۴۱ ۱۵۹۵۱۹ ۴۲۵۳۲۲ ..................................................................................................... بوکسیت استخراج
 ۳۱۳۲۸۰ ۱۲۷۲۱ ۳۰۰۵۶۰ ...................................................................  تیتانیوم و آنتیموان کبالت، استخراج
 ۵۵۵۴۵۰۵ ۱۵۸۱۵۳۵ ۳۹۷۲۹۷۰ ................................................................................................ ماسه و شن استخراج
 ۷۸۳۲۱۷۰ ۲۰۳۸۸۱۶ ۵۷۹۳۳۵۴ ................................................................................... تزئینی سنگ هاي استخراج
 ۲۱۵۸۴۴۱ ۶۳۵۱۳۳ ۱۵۲۳۳۰۸ ................................................................................................ الشه سنگ استخراج
 ۳۴۲۸۵ ۸۷۵۴ ۲۵۵۳۱ ............................................................................................ باالست سنگ استخراج
 ۷۵۶۶۱۶۷ ۲۵۳۲۳۶۹ ۵۰۳۳۷۹۸ ................................................................................................ آهک سنگ استخراج
 ۱۰۷۲۲۲۵ ۳۳۰۱۸۱ ۷۴۲۰۴۴ ................................................................................................... گچ سنگ استخراج
 ۸۰۷۲۴۷ ۳۳۴۴۳۳ ۴۷۲۸۱۴ ............................................................................ ...و نسوز خاك کائولن، استخراج
 ۷۶۰۷۱ ۲۲۵۹۱ ۵۳۴۸۰ ..................................................................................................... دولومیت استخراج
 ۸۰۲۵۹ ۲۴۱۱۵ ۵۶۱۴۴ ........................................................................... سرشوي گل و بنتونیت استخراج
 ۰ ۰ ۰ ................................................................................................... سفید گل استخراج
 ۴۰۵۷۴۵ ۸۹۵۷۰ ۳۱۶۱۷۵ ......................................................................... زرد و سرخ خاك باریت، استخراج
 ۲۸۶۸۲ ۶۵۴۱ ۲۲۱۴۱ ................................................................................  استرونسیم سولفات استخراج
 ۳۷۳۵۸۴ ۳۶۵۹۲ ۳۳۶۹۹۳ ........................................................................................... سدیم سولفات استخراج
 ۲۹۰۱۸۰ ۱۳۲۰۲ ۲۷۶۹۷۸ ........................................................................................................ فلورین استخراج
 ۱۰۹۳۹۷۱ ۹۲۶۰۴ ۱۰۰۱۳۶۶ .................................................................................. ید و فسفات زرنیخ، استخراج
 ۰ ۰ ۰ ........................................................................................................... تورب استخراج
 ۳۳۳۸۴۳ ۸۷۸۴۴ ۲۴۵۹۹۹ ............................................................................................................ نمک استخراج
 ۱۴۸۲۶ ۴۶۴۵ ۱۰۱۸۱ .................................................................... )بیتومین( طبیعی قیرجامد استخراج
 ۴۱۶۶۴۹ ۱۳۳۳۳۲ ۲۸۳۳۱۷ .......................................................................................................سیلیس استخراج
 ۲۳۶۸۲۰ ۸۴۴۰۵ ۱۵۲۴۱۵ ............................................................................................... معدنی پوکه استخراج
 ۱۳۴۲۴۹ ۳۷۶۴۷ ۹۶۶۰۲ .................................................................................................... فلدسپات استخراج
 ۳۷۰۳۶ ۸۰۲۱ ۲۹۰۱۵ ............................................................................................................ تالک استخراج
 ۶۸۸۸۵ ۸۱۱۵ ۶۰۷۷۰ ................................................................................ میکا و دریایی صدف استخراج
 ۱۱۹۸۸۷ ۳۵۰۸۹ ۸۴۷۹۷ ....................................................................................................... منیزیت استخراج
 ۵۹۶۵۵ ۶۲۶۹ ۵۳۳۸۶ ............................................................. قیمتی و نیمه قیمتی سنگهاي استخراج

 .زیربنایی و معدن صنعت، دفتر. ایران آمار مرکز -مأخذ
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6-5و 6-1جداول : مبنا 

1394:بهره وري نیروي کار در بخش معدن به تفکیک  استان -2-6
میلیون ریال



















1394:نسبت ارزش افزوده برخی از معادن به کل معادن در حال بهره برداري-3-6
درصد

6-6جدول : مبنا
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 استان و ايسرمایه اموال نوع حسببر برداريبهره درحال معادن) ايسرمایه اموال تغییرات ارزش( گذاريسرمایه -7-6
 )ریال میلیون(                                              

 کل استان و سال
 )1(گذاريسرمایه

 ابزار آالت،ماشین
 کار وسایل و

 و بادوام
 اداري تجهیزات

 وسایل
 نقلیه

و  ساختمان
 تأسیسات

 )زمین بدون(

 راه
 اختصاصی

 و توسعه
 اکتشاف

 افزارهاينرم
 سایر ايرایانه

1375 ................................. 294962 190265 17435 35261 9849 5755 - 36397 
1380 ................................. 667897 537418 40533 47788 26187 10327 1204 4439 
1385 ................................. 1737226 1328153 87357 99032 42720 174966 -620 5618 
1390 ................................. 6149346 2957585 251308 411553 124038 246425 3112 2155326 
1391 ................................. 8606538 6115720 473711 1528769 112297 316678 20128 39235 
1392 ................................. 12980023 10320746 31808 1247367 283592 374570 24809 697131 
1393 ................................. 19872751 10241005 345517 1092013 213925 760531 7477 7212285 
1394 ........................... 29420549 16661997 1194231 2659318 439458 8357900 4242 103403 

 ۳۹۲ ۵۷ ۲۰۰۰۰ ۴۴۱۸۰ ۳۰۵۹۵۷ ۵۴۴۹ ۳۱۶۵۲۷۲ ۳۵۴۱۳۰۷ ............. شرقیآذربایجان
 ۱۰۸۲ ۱۱ ۰ ۱۵۸۸۷ ۱۰۲۸۸ ۷۰۸۱ ۲۷۴۴۳۰ ۳۰۸۷۸۰ ............. غربی آذربایجان

 ۲۸۰ ۱۷ ۰ ۹۱۲ ۱۶۳ ۷۵۱ ۸۴۳۱ ۱۰۵۵۵ ............................. اردبیل
 ۲۷۰۹ ۲۷۳ ۲۶۸۲۴ ۱۸۶۴۶ ۳۳۸۰۹ ۲۸۸۷۹ ۵۹۰۸۴۱ ۷۰۱۹۸۱ ............................ اصفهان
 ۶۹۴۹ ۱۵۱ ۰ ۱۰۰۰ ۲۲۰۷ ۲۰۹۱ ۷۸۳۱۴ ۹۰۷۱۲ ................................. البرز
 ۰ ۱ ۰ ۱۰۰۸ ۵۳۲ ۸۶۸۵ ۱۸۹۲۴ ۲۹۱۵۰ ................................. ایالم
 ۳۱ ۱۲۶ ۰ ۲۶۱۹ ۳۳۶ ۱۰۳۰ ۳۷۶۴۱ ۴۱۷۸۳ .............................. بوشهر
 ۰ ۶۱ ۷۲۹۲ ۱۳۹۹ ۷۳۶۹ ۱۸۴۳ ۳۸۸۵۶ ۵۶۸۲۰ ............................... تهران
 ۰ ۰ ۱۸۰۰ ۱۳۲۱ ۲۵۰ ۱۲۱۴ ۲۷۶۳۲ ۳۲۲۱۷ بختیاري و محال چهار

 ۲۹۸۳ ۶۰ ۹۰۵۶۳ ۸۲۸ ۱۳۳۴۱ ۱۰۴۹۱ ۱۷۱۶۸۹ ۲۸۹۹۵۵ ............. جنوبی خراسان
 ۸۶۷ ۱۴۲ ۲۸۵۹۸۸۳ ۳۸۳۹ ۲۰۵۰۸۲ ۱۶۶۵۶ ۳۳۰۵۳۴ ۳۴۱۷۰۰۴ .............. رضوي خراسان
 ۰ ۴۶ ۳۴۱ ۱۵۰۳ ۴۱۵۷ ۳۱۰۹ ۴۹۴۳۲ ۵۸۵۸۸ ............. شمالی خراسان
 ۰ ۰ ۰ ۹۴۶ ۱۲۳۶۰ ۲۴۰۶۳ ۱۲۷۴۶۴ ۱۶۴۸۳۴ ........................ خوزستان

 ۹۰۵۴ ۲۵۵ ۸۳۴۷ ۱۵۲۹۵۶ ۱۶۲۴۰ ۳۰۲۰ ۱۵۲۶۱۳ ۳۴۲۴۸۴ .............................. زنجان
 ۰ ۳۴ ۱۶۹۲ ۴۳۱۲ ۴۸۱۰ ۵۱۳۲ ۴۴۹۴۰ ۶۰۹۲۰ ............................. سمنان
 ۱۳۹۰ ۰ ۴۹۰۰ ۱۰۱۸۲ ۴۵۱۵ ۲۴۱۱۲ ۵۰۸۸۶ ۹۵۹۸۵ ... بلوچستان و سیستان
 ۰ ۰ ۸۳۳ ۲۱۵۵۹ ۲۴۹۶۴ ۲۹۶۶۹ ۳۳۴۵۵۶ ۴۱۱۵۸۱ ............................... فارس
 ۶۶ ۱۴۹ ۱۷۸۳ ۱۱۳۳۴ ۳۶۱۱ ۳۳۵۳ ۴۱۴۹۶ ۶۱۷۹۳ .............................. قزوین

 ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۵۱ ۰ ۲۴۱۷۱ ۲۴۲۴۹ ..................................... قم
 ۲ ۵ ۸۶۸۵ ۲۵۵۹ ۱۶۴۳۴ ۷۷۷ ۸۹۵۳۵ ۱۱۷۹۹۷ .........................کردستان
 ۳۸۴۵۶ ۲۰۴۷ ۵۲۶۰۴۵۷ ۶۹۵۶۱ ۱۵۷۹۳۰۸ ۸۲۷۶۷۵ ۹۳۹۰۹۶۱ ۱۷۱۶۸۴۶۵ .............................. کرمان

 ۰ ۱۰ ۶۸۷ ۲۶۲۰ ۱۷۰۰ ۱۵۴۶ ۴۰۷۱۱ ۴۷۲۷۴ ......................... کرمانشاه
 ۰ ۰ ۰ ۳۲ ۴۳۰ ۶۴۵۲ ۲۷۶۵۲ ۳۴۵۶۶ ... بویراحمد و کهگیلویه
 ۴۴۸ ۱۰۵ ۱۴۴۶۲ ۰ -۳۶۱۱ -۲۸۵۷ ۵۱۶۱۰ ۶۰۱۵۶ ........................... گلستان
 ۰ ۱۹۶ ۰ ۰ ۰ ۱۴۹۷ ۴۳۵۶۹ ۴۵۲۶۲ .............................. گیالن
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۵ ۳۹ ۸۸۵۵۶ ۸۸۸۶۰ ............................ لرستان
 ۰ ۰ ۱۱۶۵۶ ۷۳۰۴ ۱۲۰۳۱ ۱۴۸۹۸ ۱۲۲۳۸۹ ۱۶۸۲۷۸ .......................... مازندران
 ۳۸ ۱۲۶ ۹۳۸۱ ۹۱۲۴ ۱۹۴۲۵ ۸۱۳۱ ۲۶۸۰۷۶ ۳۱۴۳۰۲ ............................ مرکزي

 ۱۸ ۱۹۹ ۹۷۷۱ ۱۷۸۶۵ ۴۸۳۵ ۸۹۵۰ ۱۰۲۵۲۱ ۱۴۴۱۵۹ ......................... هرمزگان
 ۱۲۰۰ ۳۸ ۳۸۸۴ ۲۳۲۲ ۱۹۲۱ ۴۲۴۹ ۶۰۷۵۸ ۷۴۳۷۲ ............................. همدان

 ۳۷۴۱۲ ۱۳۴ ۱۴۶۵۷ ۳۳۶۴۰ ۳۷۶۵۳۷ ۱۴۶۲۴۸ ۸۰۷۵۳۵ ۱۴۱۶۱۶۲ ................................... یزد
 .باشد می اعداد شدن گرد خاطر به جمع سر در اختالف) 1

 ). پ. ر. (ایران مرکزآمار  ـ مأخذ
 .زیربنایی و معدن صنعت، دفتر. ایران آمار مرکز -       
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1394: ايسرمایهاموالنوعوفعالیتبرحسببرداريبهرهدرحالمعادن) ايسرمایهاموالتغییراتارزش(گذاري سرمایه-8-6
 )ریال میلیون(                                                                                                                                                                               

 کل فعالیت
 گذاريسرمایه

 و ابزار آالت،ماشین
 و بادوام کار وسایل
 اداري اتتجهیز

 وسایل
 نقلیه

 و ساختمان
 تاسیسات

)زمین بدون(
 راه

اختصاصی
 و توسعه

 اکتشاف
 افزارهاينرم

 سایر ايرایانه

 ..................  معادن کل
 سنگ زغال استخراج
 ۲۷۲۶ ۱۷۱ ۱۳۱۱۹۹ ۲۵۷۴ ۸۹۵۱ ۵۵۵۲ ۷۳۹۳۶ ۲۲۵۱۰۸ ................................ خشک

 ۶۷۳۴۵ ۲۰۵۴ ۶۱۰۵۹۲۰ ۹۴۹۶۷ ۱۹۲۲۳۰۱ ۱۸۸۶۲۲ ۷۸۱۰۲۴۴ ۱۶۱۹۱۴۵۳ ....... آهن سنگ استخراج
 ۱۵۴۴۶ ۳۱۹ ۱۴۹۴۹ ۵۰۸۲ ۳۶۳۴۸ ۸۲۷۸ ۲۰۸۴۴۶ ۲۸۸۸۶۷ .... روي و سرب استخراج
 ۸۰۰ ۰ ۸۷۳۹ ۹ ۷۳۶۹ ۵۵۱۳ ۵۴۳۰۷ ۷۶۷۳۵ ........ طال سنگ استخراج
 ۰ ۶۸ ۲۰۳۱۳۸۹ ۴۵۳۱۸ ۵۳۷۳۲۷ ۷۷۱۵۲۵ ۵۶۸۵۷۶۲ ۹۰۷۱۳۸۹ ....... مس سنگ استخراج
 ۰ ۷۱ ۲۴۳۰ ۲۴۵۷ ۴۱۹۵ ۲۶۵۱ ۲۷۱۸۰ ۳۸۹۸۵ کرومیت سنگ استخراج
 ۱۷ ۰ ۰ ۱۳۲ ۲۵ ۱۳۰۸ ۱۹۸۳ ۳۴۶۵ .... منگنز سنگ استخراج
 ۰ ۲۵ ۰ ۳۵ ۸۰۹ ۹۱۷ ۱۲۳۲۵ ۱۴۱۱۱ ........... بوکسیت استخراج
 کبالت، استخراج
 ۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۳ ۱۶۷۰ ۲۱۸۳ ......   تیتانیوم و آنتیموان
 ۹۷۴۵ ۶۷۵ ۵۱۸ ۹۹۷۵ ۲۰۲۶۷ ۶۹۲۱۶ ۴۳۶۹۸۰ ۵۴۷۳۷۶ ...... ماسه و شن استخراج
 سنگهاي استخراج
 ۲۱۸۹ ۱۷۶ ۱۴۱۶۳ ۳۶۰۲۲ ۲۹۶۴۸ ۲۳۴۰۲ ۹۳۸۸۵۴ ۱۰۴۴۴۵۲ ................................تزئینی

 ۴۹۳ ۲۶ ۴۷۳۳ ۱۳۲۶۲ ۹۸۷۸ ۱۲۶۶۰ ۲۴۵۰۷۴ ۲۸۶۱۲۶ ...... الشه سنگ استخراج
 ۰ ۰ ۰ ۱۷۰ ۱۱۸ ۱۴۰ ۵۴۸۷ ۵۹۱۵ .. باالست سنگ استخراج
 ۱۸۷۴ ۲۲۸ ۸۹۳۳ ۱۸۹۸۹۶ ۶۰۶۷۷ ۵۹۲۸۳ ۷۵۱۰۶۵ ۱۰۷۱۹۵۶ ...... آهک سنگ استخراج
 ۲۴۹ ۱۰۷ ۷۹۶ ۶۵۱۱ ۵۸۶۸ ۵۹۹۰ ۶۰۲۰۸ ۷۹۷۲۸ ......... گچ سنگ استخراج
 خاك کائولن، استخراج

 ۱۱۲ ۱۹۴ ۲۴۱۴ ۲۵۸۸ ۱۹۸۶ ۲۵۵۳۸ ۷۹۸۱۹ ۱۱۲۶۵۱ ............................ ...و نسوز
 ۰ ۰ ۳۰ ۶۴۸ ۱۵۷ ۴۲۶ ۵۰۴۸ ۶۳۰۹ ........... دولومیت استخراج
 گل و بنتونیت استخراج
 ۲۷۹ ۰ ۲۱۶۰ ۴۲۴ ۵۳۹ ۴۶۳ ۲۷۷۳ ۶۶۳۸ ............................. سرشوي
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ......... سفید گل استخراج
 خاك باریت، استخراج

 ۴۷ ۱ ۵۸۵۰ ۲۵۱۵ ۱۱۷۸ ۴۱۹۳ ۵۴۰۸۴ ۶۷۸۶۶ ........................ زرد و سرخ
 سولفات استخراج

 ۱۰۱ ۵ ۳۰ ۴۴۲ ۶۲ ۱۷۵ ۱۳۹۴ ۲۲۰۹ ....................... استرونسیم
 ۰ ۰ ۲۰ ۳۰ ۳۵ ۸۱ ۹۴۶ ۱۱۱۱ . سدیم سولفات استخراج
 ۰ ۰ ۲۵ ۹۷ ۱۹۱ ۱۴۴ ۳۷۲۷ ۴۱۸۳ .............. فلورین استخراج
 فسفات زرنیخ، استخراج

 ۰ ۵ ۱۴۴۶۲ ۰ ۷۰۴۰ ۶۱۵ ۳۸۶۱۵ ۶۰۷۳۷ .................................... ید و
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ................. تورب استخراج
 ۲ ۵۲ ۴۰۵۹ ۱۵۲۹۷ ۸۲۲ ۱۸۵۸ ۳۸۲۶۳ ۶۰۳۵۴ .................. نمک استخراج
 قیرجامد استخراج
 ۰ ۰ ۰ ۱۹۱ ۰ ۰ ۵۷۸ ۷۶۹ ........... )بیتومین( طبیعی

 ۱۵۵ ۱۳ ۸۲۱ ۸۲۱۶ ۱۱۷۸ ۲۴۸۳ ۵۹۵۱۰ ۷۲۳۷۶ .............سیلیس استخراج
 ۰ ۵۲ ۵۴۸ ۹۰۰ ۱۷۹۴ ۲۲۴۷ ۳۱۲۰۶ ۳۶۷۴۸ ..... معدنی پوکه استخراج
 ۴۲ ۱ ۳۷۱۳ ۱۲۴۶ ۲۹۸ ۷۶۱ ۱۱۴۲۶ ۱۷۴۸۶ .......... فلدسپات استخراج
 ۱۲۰۰ ۰ ۰ ۹۵ ۱۱۰ ۶۰ ۳۳۷۰ ۴۸۳۵ .................. تالک استخراج
 دریایی صدف استخراج

 ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۷۸۴۵ ۷۸۸۰ ................................ میکا و
 ۳۲ ۰ ۰ ۳۲۵ ۱۵۰ ۱۷ ۷۷۵۷ ۸۲۸۱ ............. منیزیت استخراج
 سنگهاي استخراج
 ۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۱۷ ۲۲۶۷ ....... قیمتی ونیمه قیمتی

 .زیربنایی و معدن صنعت، دفتر. ایران آمار مرکز - مأخذ
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)ریالمیلیون(اسفندپایاندرمعدنیتعاونیهايشرکتعمومیمشخصات-9-6
 سرمایه شاغالن عضو تعداد شرح

     )1(شدهثبت هايتعاونی

1380 ......................................................................................................................................... ۱۶۹۱ ۲۱۳۷۳ ۱۲۱۴۶ ۱۰۶۳۲۵ 

1385 ......................................................................................................................................... ۲۳۰۳ ۳۲۹۷۰ ۱۹۰۰۰ ۲۰۶۱۰۳ 

1390 ......................................................................................................................................... ۲۴۱۳ ۳۵۹۹۷ ۲۱۱۸۰ ۱۸۵۱۱۲ 

1391 ......................................................................................................................................... ۲۵۳۴ ۷۰۳۵۹ ۲۲۳۳۷ ۲۲۴۸۵۶ 

1392 ......................................................................................................................................... ۲۶۶۶ ۷۸۹۵۸ ۲۵۱۸۹ ۲۷۳۹۶۶ 

1393  ......................................................................................................................................... ۲۷۰۱ ۷۹۲۰۲ ۲۵۹۱۰ ۱۵۰۷۱۷۹ 

1394 ......................................................................................................................................... ۲۷۵۰ ۸۰۰۰۱ ۲۶۵۴۳ ۱۵۴۳۷۹۷ 

1395 ..................................................................................................................
     اجرا دردست هايتعاونی

1380 ......................................................................................................................................... ۵۶ ۹۷۲ ۳۴۲ ۳۵۰۲ 

1385 ......................................................................................................................................... ۱۳۷ ۲۲۷۷ ۱۲۵۱ ۲۰۲۵۳ 

1390 ......................................................................................................................................... ۲۵۲ ۵۳۵۹ ۳۵۱۴ ۹۰۸۷ 

1391 ......................................................................................................................................... ۳۳۲ ۶۲۴۰ ۴۲۷۷ ۹۰۸۷ 

1392 ......................................................................................................................................... ۳۰۱ ۵۱۶۹ ۵۳۲۱ ۱۶۰۱۸ 

1393 ......................................................................................................................................... ۲۷۴ ۵۰۵۴ ۵۳۷۲ ۹۸۶۸۱۴ 

1394 ......................................................................................................................................... ۲۶۳ ۲۷۹۳ ۴۹۲۸ ۷۲۰۹۲ 

1395 ..................................................................................................................
     فعال هايتعاونی

1380 ......................................................................................................................................... ۸۴۱ ۱۲۰۲۹ ۷۵۵۵ ۷۷۸۳۵ 

1385 ......................................................................................................................................... ۹۶۶ ۱۶۰۷۴ ۹۰۴۵ ۱۱۲۴۵۶ 

1390 ......................................................................................................................................... ۸۹۶ ۴۶۳۵۵ ۸۹۶۱ ۱۱۸۵۸۰ 

1391 ......................................................................................................................................... ۸۷۶ ۴۶۴۵۹ ۸۸۱۱ ۱۴۴۰۰۱ 

1392 ......................................................................................................................................... ۹۴۰ ۵۵۰۶۴ ۹۹۹۰ ۱۷۶۷۹۱ 

1393 ......................................................................................................................................... ۹۴۴ ۵۴۹۸۷ ۱۰۱۵۸ ۱۳۲۶۲۵۸

1394 ......................................................................................................................................... ۹۵۶ ۵۷۵۶۶ ۱۰۸۹۴ ۱۳۹۵۸۱۳ 

1395 ..................................................................................................................
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 )ریال میلیون(                                          اسفند (دنباله)                   پایان در معدنی تعاونی هايشرکت عمومی مشخصات -9-6
 سرمایه شاغالن عضو تعداد شرح

 ۳۵۳۴ ۴۴۱ ۴۷۱ ۳۷ ....................................................................................................................... شرقی آذربایجان
 ۹۴۱۳ ۱۵۴ ۱۳۹ ۱۵ ........................................................................................................................ غربی آذربایجان

 ۵۴۲ ۶۹ ۶۹ ۷ ......................................................................................................................................... اردبیل
 ۳۲۱۴۷ ۳۹۴ ۳۶۷ ۴۴ ....................................................................................................................................... اصفهان
 ۴۷ ۷۴ ۵۷ ۶ ............................................................................................................................................. البرز
 ۱۹۰۲ ۱۱ ۲۸ ۳ ............................................................................................................................................ ایالم
 ۸۴۰۷ ۳۰۴ ۲۲۳ ۳۰ .......................................................................................................................................... بوشهر
 ۵۶۰۴۹ ۹۳۱ ۱۳۴۵ ۶۴ .......................................................................................................................................... تهران
 ۱۲۹ ۴۶ ۴۲ ۶ ............................................................................................................ بختیاري و محال چهار

 ۲۰۱۵ ۳۶۸ ۶۱۷ ۱۸ ......................................................................................................................... جنوبی خراسان
 ۱۷۳۲۱۱ ۲۱۷۱ ۳۷۵۳ ۱۹۷ ......................................................................................................................... رضوي خراسان
 ۶۸ ۷۹ ۲۰۳ ۷ ......................................................................................................................... شمالی خراسان
 ۲۰۴ ۱۰۷ ۱۲۳ ۱۵ .................................................................................................................................... خوزستان

 ۱۱۳۷۷۱ ۲۰۹ ۳۴۸ ۱۲ .......................................................................................................................................... زنجان
 ۱۷۲۶۰ ۴۷۱ ۳۷۶ ۳۶ ........................................................................................................................................ سمنان
 ۱۸۸۷ ۳۸ ۵۵ ۶ ............................................................................................................... بلوچستان و سیستان
 ۳۲۳۴۱ ۶۲۸ ۳۶۲۴۶ ۳۹ .......................................................................................................................................... فارس
 ۹۸۶۷ ۸۲ ۶۵ ۸ .......................................................................................................................................... قزوین

 ۵۶۲۳ ۲۰۵ ۲۱۴ ۲۴ ................................................................................................................................................ قم
 ۱۹۶۳ ۴۴۸ ۲۷۳۶ ۱۹ .................................................................................................................................... کردستان
 ۵۲۱۵ ۴۶۹ ۵۳۱ ۶۱ ......................................................................................................................................... کرمان

 ۱۸۲ ۱۵۸ ۱۳۳ ۱۹ ..................................................................................................................................... کرمانشاه
 ۳۴۹ ۴۳ ۴۲ ۵ .............................................................................................................. بویراحمد و کهگیلویه
 ۴۵۴ ۶۹ ۷۸ ۹ ....................................................................................................................................... گلستان
 ۷۶۷ ۱۴۰ ۱۱۰ ۱۵ .......................................................................................................................................... گیالن
 ۷۳۵۶ ۹۰۶ ۱۰۲۴ ۱۱۰ ........................................................................................................................................ لرستان
 ۲۶۱۶۸ ۶۲۴ ۹۸۰ ۴۷ ..................................................................................................................................... مازندران
 ۵۸۹۲ ۴۵۸ ۳۶۴ ۴۳ ........................................................................................................................................ مرکزي

 ۴۴۸ ۲۱۵ ۱۷۸ ۲۴ ..................................................................................................................................... هرمزگان
 ۳۳۱ ۴۰ ۴۳ ۵ ........................................................................................................................................ همدان

 ۳۷۸۰۰ ۱۵۵ ۱۷۳ ۱۹ ............................................................................................................................................... یزد
 .باشد می اجرا دست در و غیرفعال فعال، هايتعاونی شامل) 1
 ).پ. ر. (اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت - مأخذ 

 .راهبردي اطالعات و آمار مرکز. اشتغال و کارآفرینی توسعه معاونت. اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت -          




