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 مقدمه

توسا  وزار   3111آن، از ساا   های مربوط به معادن و انتشار مستمر نتايجآمارگیری از فعالیت

در  های صانعت هر سا  همزمان با انتشار آمار فعالیت ،اين آمارها صنايع و معادن وقت آغاز شد.

ای مساتل  ، آمارهای مربوط در نشريه3111 ول  از سا رسید. ور به چاپ م ذکم نشريه ضمیمه

کشور، در آذر ماه  رشماری از معادناولین سهای معدن  ايران منتشر شد. تحت عنوان آمار فعالیت

وزار  اقتصااد  آماردفتر  3131تا سا   3131و از سا   اقتصاد اجرا شد توس  وزار  3131سا  

هاای معاادن با استفاده از آمارهای دفاتر معادن نلاط مختلف کشور، هر ساا  آمااری از فعالیات

، دومین سرشماری از معادن متشک  کشور با همکاری 3131کرد. در سا  آوری و منتشر م جمع

، مرکز آماار اياران 3131 تا سا  3131 شد. از سا مرکز آمار ايران و وزار  صنايع و معادن اجرا 

به طور ساالنه بخش  از معادن کشور را به عنوان معادن منتخب مورد آمارگیری قرار داد. از سا  

های آماری و نیاز فاراهن نداودن آمارهاای  دتا  به دلی  عدم اجرای طرح، 3131تا سا   3131

، مرکز آمار 3133و  3133های اقتصادی دچار خأل آماری شد. در سا  جامع، اين بخش از فعالیت

ساومین ، 3133بخش عموم  اقادام کارد و در ساا   پوشش ايران به آمارگیری از معادن تحت

اساتننای  باه 3133تاا ساا   3131ساا  از  .آورد له اجرا دررا به مرح معادن کشور سرشماری از

 است. شدهکشور به طور ساالنه انجام معادن از  آمارگیری 3133و  3111 هایسا 

شاام   مذکور هایها و سرشماریآمارگیری نتايج عالوه بر ،فص  در اينمندرج  آمار و اطالعا  

اداره تعااون، کاار و رفااه اجتمااع   توسا  ارائه شده های تعاون  معدن آمار و اطالعا  شرکت

 .است آوری شدهباشد که به صور   دت  جمعم 

 ائه شده، توضیحات زیر ضروری است:در مورد آمارهای ار

، اطالعا  مربوط به نفت و گاز، مواد راديو اکتیاو و خاا  استاندر آمارگیری از معادن فعا   -3

ايان  مرباوط باه آماریاطالعا  و گاز،  نفت خاص اهمیت  دلی به و آوری نشده استرس جمع

 شود.طور مجزا ارائه م )نفت و گاز( به  1ها در فص  الیتفع
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، معاادن شان و ماساه باه رو  اساتانبارداری در طرح آمارگیری از معاادن در حاا  بهاره -1

 گیرند.گیری و ساير معادن به  صور  سرشماری، مورد آمارگیری قرار م نمونه

 هاایفعالیات الملل بین بندیهای بخش معدن، از طدلهبندی فعالیتدر اين فص  برای طدله -1

 ، با اعما  تغییرات  در آن استفاده شده است.چهارم( ويرايش I.S.I.C) اقتصادی

 

 مفاهیمو  تعاریف

 .شود که شام  ذخیره معدن  استبه محدوده ای اطالق م  :معدن

شیمیاي  است که به منظور جدا  -تمام  عملیا  فیزيک ، شیمیاي  يا فیزيک  :آرایيكانه

 .شودها از يکديگر انجام م کردن قسمت  از مواد باطله از کانه يا برای تفکیک کانه

ای از عملیا ، به منظور استخراج، معدن  که درآن مجموعه :برداریبهره در حال معدن

 .شودمواد معدن  قاب  فرو  انجام م آراي  و به دست آوردن کانه

 شود.م  اعما  خصوص  سسا ؤتوس  افراد يا م که است مديريت  :خصوصي مدیریت

، دولت  هایسازمان، هاااتوس  وزارتخااانااه کاااه است مديريت  :عمومي مدیریت

 شود.م  اعما و ساير مؤسسا  بخش عموم   هاشهرداری ،ها، بانکاسالم  انلالب نهادهای

 برای وقتيا پاره وقتتمام صور  به معدن يا خارج در داخ  هستند که افرادی تمام  :شاغالن

خ   النااغاشبه دو گروه  دادارن دهاعه به که ایاز نظر وظیفه کنند. شاغالنکار م  معدن

 شوند. م  تفکیک)اداری، مال  و خدمات (  غالنشا ( و سايرساده تولید )ماهر و

 کسب که ایو تجربه فن  اعتدار دانش به هستند که کارکنان  ماهرخط تولید: شاغالن

، باشند، مانند مهندسان خ  تولید را داشته از کار فن  قسمت يک انجام اند، تواناي کرده

 .رانندگان و ماهر، تعمیرکاران ، کارگرانسرکارگران، ، استادکارانفن  هایسینیتکن

 در خ  تولید نیاز به آنان مورد تصدی شغ  هستند که کارکنان  ساده خط تولید: شاغالن

 ساده، باربران و بارگیران. کارگران :ندارد، مانندمهار   و کسب تعلین
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به امور دفتری، اداری، مال   تند کههس ارکنان ک :)اداری، مالي و خدماتي( شاغالن سایر

شته و به طور مستلین در امر استخراج و تولید دا اشتغا  ،يا دفتر مرکزیو  و خدمات  معدن

 دخالت ندارند.

متوس  تعداد "شاغالن، توضیح اين نکته ضروری است که در محاسده از رو   در ارائه آمار

 استفاده شده است. "شاغالن در سا 

 -3 فص »تعاريف و مفاهین  کنید به رجوع :بگیران مزد و حقوق خدمات جبران

 .«و شیال  ، جنگلداریکشاورزی

 به که است استخراج فعالیت رشتاه از ياک حاصا  مواد معدن  مجموع :معدني اتتولید

يا  هافعالیت از رشته در بعض  که ذکر است باشد. شايانبازار م  به عرضه قاب  گوناگون اشکا 

 ورت گردد در صم  شود، عرضهم  از کانسار استخراج که صورت  همان به ، مواد معدن معادن

 فیزيک  عملیا  انجام از پس شده ، مواد استخراجمعادن ها يافعالیت ديگر از رشته در بعض  که

 عیار ماده ها و يا افزايشکانه ، تفکیکاز مواد باطله قسمت  منظور جدا کردن به الزم يا شیمیاي 

 دست هاب چند ماده معدن  است ممکن ،لیتفعا رشته ضمناً در يکشود. م  بازار عرضه ، بهخام

و  مس ، کنسانترهمس سنگمواد معدن  ، مس سنگ استخراج فعالیت الً در رشتهاآيد، من

 د.نآيور به حساب م ذکام تافعالی رشته ا داتولیاز  دنامولید نسانترهک

استخراج شده، مواد معدن  عدار  است از مجموع ارز  مواد معدن   :معادن تولیدات ارزش

فراوری شده در مح  معدن و ضايعا  قاب  فرو  مواد معدن  بر اساس قیمت فرو  در مح  

 معدن.

 هاکنید بوعااجر (:ایسرمایه والــام راتـیـتغی )ارزش ذاریـگهــرمایـس

 .«و شیال  ، جنگلداریکشاورزی -3 فص »تعااريف و مفاهیان 

 ارز  اضاف  ايجاد شده در جريان تولید است. :افزوده ارزش

ارز  دريافت  معدن، عدار  از ارز  دريافت  بابت خدما   ها(:)ستانده هادریافتي ارزش

 تولیدی و خدما  غیرتولیدی است.
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ارز  پرداخت  معدن، عدار  از ارز  پرداخت  بابت خدما   ها(:)داده هاپرداختي ارزش

 است.

 ."و شیال  ، جنگلداریکشاورزی -3 فص "مفاهین و تعاريف  کنید به رجوع :ونيتعا شركت

بارداری و : نوع  شرکت تعاون  است کاه در زمیناه اساتخراج، بهارهشركت تعاوني معدني

 فرو  مواد استخراج شده از معادن فعالیت دارد.

 

 گزیده اطالعات

برداری در معدن در حا  بهره 133تعداد  3113اساس نتايج طرح آمارگیری از معادن در سا   بر

نفر  3111استان وجود داشته است. نتايج اين طرح نشان داد که در معادن فعا  استان تعداد 

هزار تن محصو  از ک  معادن استان تولید شده  11113شاغ  بوده است. در همین سا  ملدار 

میلیون ريا  بوده است. بررس  معادن استان با در نظر  3131311که ارز  ريال  آن برابر 

گرفتن ارز  افزوده پرداخت  و دريافت  نشان داد که ارز  افزوده اين تعداد معادن در سا  

میلیون  3311131و ارز  ستانده برابر  1333111ها برابر ، ارز  پرداخت 1133313برابر  3113

 ريا  بوده است.

نفر شاغ  و با  331شرکت تعاون  معدن  فعا  با  33تان تعداد ، در سطح اس3111در سا  

های استان بیشترين ريا  مشغو  به فعالیت بوده است. در بین شهرستان میلیون 13133سرمايه 

تعداد اين  درشرکت بوده که  31با  کاشان تعداد شرکت تعاون  معدن  فعا  مربوط به شهرستان

 باشند.نفر مشغو  به فعالیت م  13شرکت 
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 ریال()میلیون                 فعالیتبرداری برحسب مشخصات عمومي معادن در حال بهره -1-6

 سا  و فعالیت

 تعداد معادن
تعداد 
 شاغالن

جدران 
خدما  مزد و 

انبگیرحلوق  
 جمع

  مديريتنحوه 

 عموم  خصوص  

3131(3) ............................................................  311 33 33 1111 33333 
3133 ...............................................................  111 131 11 3111 133333 
3111 ...............................................................  333 313 1 3333 331333 

3111 ...............................................................  331 313 3 3331 333131 

3111 ...............................................................  111 133 1 3333 111133 

3113 ...............................................................  131 131 1 3333 3111311 

3113 ...............................................................  133 133 31 3111 3313131 

1936 ...............................................  9٤1 991 3 ٩9٣3 1٢٤٢٤٢١ 

 13111 313 1 3 3  .........................................آهن استخراج سنگ

 113131 131 3 1 31  ........................... سرب و روی استخراج سنگ

 13331 313 3 1 3  ......................................... استخراج سنگ طال

 3131 31 1 3 3  ........................................ استخراج سنگ مس

 3313 11 1 3 3 ............ آنتیموان و تیتانیوم استخراج سنگ نیک ،

 33111 111 1 33 33  ....................................... استخراج شن و ماسه

 333111 1131 1 311 311  .............................. های تزئین استخراج سنگ

 3131 31 1 31 31  ....................................... استخراج سنگ الشه

 111131 3133 1 13 13  ....................................... استخراج سنگ آهک

 3333 13 1 1 1  .......................................... استخراج سنگ گچ

 33311 31 1 31 31  ......................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 3331 13 1 1 1  ............................................ استخراج دولومیت

 3333 11 1 3 3  ...................... استخراج بنتونیت وگ  سرشوی

 33333 11 1 31 31  ................... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 3111 3 1 3 3  .................. بر استرونسیوم واستخراج سولفا  

 1 1 1 1 1  .................... ...پتاس و يد و  استخراج فسفا ،

 1133 3 1 3 3  ..................................................استخراج نمک

 1 1 1 1 1  ................ استخراج قیر جامد طدیع  )بیتومین(

 3311 31 1 1 1  .............................................. استخراج سیلیس

 133 1 1 1 1  ....................................... استخراج پوکه معدن 

 1313 13 1 3 3  ............................................ استخراج فلدسپا 

 3133 13 1 1 1  ..................................................استخراج تالک

 شده است.ن ، اطالعا  معادن شن و ماسه منظور3131سا   در( 3
 )ر.م(. مرکز آمار ايران -مأخذ
 دفتر صنعت، معدن و زيربناي . مرکز آمار ايران. -      
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 برداری برحسب فعالیت و نوع استخراجدر حال بهره (1)تعداد معادن -6-٢

 جمع سا  و فعالیت
 استخراج
 روباز

استخراج 
 زيرزمین 

  استخراج روباز
و زيرزمین    

3131 ......................................................................  111 111 1 1 
3133 ......................................................................  111 131 3 3 
3111 ......................................................................  333 313 1 3 
3111 ......................................................................  331 311 3 1 
3111 ......................................................................  111 133 1 1 

3113 ......................................................................  131 133 3 3 

3113 ......................................................................  133 133 3 1 

1936 .................................................  9٤1 99٩ 1 ٩ 

 1 1 3 3  .............................................. آهن استخراج سنگ

 3 3 3 31  ................................ سرب و روی استخراج سنگ

 1 1 3 3  ............................................... استخراج سنگ طال

 1 1 3 3  .............................................. استخراج سنگ مس

 1 1 3 3  ............... استخراج سنگ نیک ، آنتیموان و تیتانیوم

 1 1 33 33  ............................................. استخراج شن و ماسه

 3 1 313 311  ................................... های تزئین استخراج سنگ

 1 1 31 31  ............................................. استخراج سنگ الشه

 1 1 13 13  ............................................. استخراج سنگ آهک

 1 1 1 1  ................................................ استخراج سنگ گچ

 1 1 31 31  ............................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 1 1 1 1  .................................................. استخراج دولومیت

 1 1 3 3  .......................... گ  سرشوی استخراج بنتونیت و

 1 1 31 31  ......................... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 1 1 3 3  ....................... بر استخراج سولفا  استرونسیوم و

 1 1 1 1  ......................... ...پتاس و يد و  استخراج فسفا ،

 1 1 3 3  ........................................................استخراج نمک

 1 1 1 1  ..................... قیر جامد طدیع  )بیتومین(استخراج 

 1 1 1 1  .................................................... استخراج سیلیس

 1 1 1 1  .............................................استخراج پوکه معدن 

 1 1 3 3  .................................................. استخراج فلدسپا 

 1 1 1 1  ........................................................ استخراج تالک

 شود.اطالعا  معادن شن و ماسه را نیز شام  م  (3
 )ر.م(. مرکز آمار ايران -مأخذ
 دفتر صنعت، معدن و زيربناي . مرکز آمار ايران. -      
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 برداری برحسب فعالیت تعداد شاغالن معادن در حال بهره -9-6

 جمع سا  و فعالیت
ساير کارکنان  کارکنان خ  تولید

 مال   )اداری،
 ساده ماهر و خدمات (

3131(3) ......................................................................  1111 111 111 111 
3133 ..........................................................................  3111 1313 313 3131 

3111 ..........................................................................  3333 1111 3313 3331 

3111 ..........................................................................  3331 3131 311 3333 

3111 ..........................................................................  3333 3113 111 3333 

3113 ..........................................................................  3333 1313 333 3113 

3113 ..........................................................................  3111 1111 313 3131 

1936 ....................................................  ٩9٣3 99٩9 ٣36 1٢9١ 

 13 31 11 313  .................................................. آهن استخراج سنگ

 333 131 331 131  .................................... سرب و روی استخراج سنگ

 31 11 33 313  ................................................... استخراج سنگ طال

 3 3 11 31  .................................................. استخراج سنگ مس

 3 1 31 11  ................... استخراج سنگ نیک ، آنتیموان و تیتانیوم

 331 33 131 111  ................................................. استخراج شن و ماسه

 331 113 3113 1131  ....................................... های تزئین استخراج سنگ

 33 3 13 31  ................................................. استخراج سنگ الشه

 113 333 131 3133  ................................................. استخراج سنگ آهک

 33 1 11 13  .................................................... استخراج سنگ گچ

 13 3 31 31  ................................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 3 3 31 13  ...................................................... استخراج دولومیت

 1 3 33 11  .............................. گ  سرشوی استخراج بنتونیت و

 13 31 33 11  ............................. استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 1 1 1 3  ........................... بر استخراج سولفا  استرونسیوم و

 1 1 1 1  ............................. ...پتاس و يد و  استخراج فسفا ،

 3 1 3 3  ............................................................استخراج نمک

 1 1 1 1  ......................... استخراج قیر جامد طدیع  )بیتومین(

 1 1 3 31  ........................................................ استخراج سیلیس

 1 3 3 1  .................................................استخراج پوکه معدن 

 31 1 3 13  ...................................................... استخراج فلدسپا 

 3 3 33 13  ............................................................ استخراج تالک

 ، اطالعا  معادن شن و ماسه منظور نشده است.3131( در سا  3
 )ر.م(. مرکز آمار ايران -مأخذ
 دفتر صنعت، معدن و زيربناي . مرکز آمار ايران. -      
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 برداری برحسب كاركنان خط تولید تعداد شاغالن معادن در حال بهره -1-6
 

     

 3-1مدنا: جدو    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١

٩١١

1١١١

1٩١١

٢١١١

٢٩١١

9١١١

9٩١١

٤١١١

٤٩١١

193١ 193٢ 1939 193٤ 193٩ 1936

ساده  ماهر
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      برحسب فعالیت       برداریمواد معدني معادن در حال بهره اتتولیدمقدار و ارزش  -6-٤

 ریال( میلیون –)هزارتن                                                                                               

 فعالیت
 ملدار 

3111 3111 3113 3113 3113 

 ٢93٣1 ٢6٩٤٤ ٢6١٩6 ٢٣٣6٤ ٢399٣ ......................................... جمع

 133 131 133 113 333 ............................... آهن استخراج سنگ

 133 111 111 331 133 ................. سرب و روی استخراج سنگ

 331 311 33 33 311 ................................ سنگ طالاستخراج 

 33 13 1 31 31 ............................... استخراج سنگ مس

 3 3 1 1 1  ... استخراج سنگ نیک ، آنتیموان و تیتانیوم

 3111 1113 1133 1333 1133 .............................. استخراج شن و ماسه

 1131 1333 1333 3113 3311 .................... های تزئین استخراج سنگ

 311 33 11 133 11 .............................. استخراج سنگ الشه

 33333 33111 31131 31111 33113 .............................. استخراج سنگ آهک

 333 331 133 3113 3131 ................................. استخراج سنگ گچ

 333 333 333 313 131 ................ استخراج کائولن و خا  نسوز

 111 131 313 333 311 ................................... استخراج دولومیت

 331 331 31 31 331 ............. استخراج بنتونیت وگ  سرشوی

 31 313 33 333 11 .......... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 1 3 3 3 3 .......... استخراج سولفا  استرونسیوم وبر

 1 1 1 1 1 ......... ...پتاس و يد و  استخراج فسفا ،

 31 31 31 33 13 .........................................استخراج نمک

 1 1 1 1 3 ...... استخراج قیر جامد طدیع  )بیتومین(

 33 3 3 1 3 ..................................... استخراج سیلیس

 11 33 311 311 311 ..............................استخراج پوکه معدن 

 313 33 31 33 33 ................................... استخراج فلدسپا 

 11 11 31 11 11 ......................................... استخراج تالک

 

 
 
 
 
 



 7227سالنامه آماری استان اصفهان                                                                                    388
 

 

 (  )دنبالهبرحسب فعالیت  برداریمواد معدني معادن در حال بهره اتتولیدمقدار و ارزش  -6-٤

 ریال(میلیون –)هزارتن                                                                                                 

 فعالیت
 ارز 

3111 3111 3113 3113 3113 

 ٩3٤3٤١٣ ٩١396٢١ ٤1٣٤٤39 ٤1٢٣6٢9 ٤١١3٣36  ........................................جمع

 331331 333331 333111 331131 311131  ............................. آهن استخراج سنگ

 1111113 3331331 333133 311111 331311  ................سرب و روی استخراج سنگ

 331131 331111 13311 33131 11311  .............................. استخراج سنگ طال

 11131 33131 1 33313 11331  ............................. مس استخراج سنگ

 31111 31111 1 1 1  .. استخراج سنگ نیک ، آنتیموان و تیتانیوم

 313333 333113 333113 331113 313331  ............................ استخراج شن و ماسه

 3333313 3313331 3333111 3131133 3311131  .................. های تزئین استخراج سنگ

 13311 33111 33113 13313 33311  ............................ استخراج سنگ الشه

 3131133 3113311 113133 333331 331313  ............................ استخراج سنگ آهک

 33313 13331 11313 11313 13111  ............................... استخراج سنگ گچ

 31111 31311 11113 31133 31111  .............. استخراج کائولن و خا  نسوز

 11131 13311 11131 11311 31333  ................................. استخراج دولومیت

 11131 33313 33111 33331 33133  ..........گ  سرشوی استخراج بنتونیت و

 13113 11113 313331 31311 31131  ........ استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 3111 1111 313 1111 1113  ...... بر استخراج سولفا  استرونسیوم و

 1 3311 1 1 1  .......  ...استخراج فسفا ، پتاس و يد و 

 1311 3313 3111 1113 3131  ....................................... استخراج نمک

 1 1 1 1 33131  .... استخراج قیر جامد طدیع  )بیتومین(

 3131 1113 1113 1 3133  ................................... استخراج سیلیس

 3131 3333 1331 3331 1311  ............................ استخراج پوکه معدن 

 33133 3113 1331 3311 3111  ................................. استخراج فلدسپا 

 3131 3311 31113 3131 1311  ....................................... استخراج تالک

 )ر.م(. مرکز آمار ايران -مأخذ
 دفتر صنعت، معدن و زيربناي . مرکز آمار ايران. -      
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  برداری برحسبهای معادن درحال بهرهيها و دریافتيارزش افزوده و ارزش پرداخت -6-٩

 ریال( )میلیون                                                                              1936 فعالیت:

 فعالیت
 ارز 
 افزوده

 ها پرداخت
 ها()داده

 ها دريافت
 ها()ستانده

 61١931٣ ٢1٤٩٢٣3 931٤69٤  .............................................................. جمع

 333331 11131 331131  ........................................................... آهن استخراج سنگ

 1113331 331131 3313131  ............................................. سرب و روی استخراج سنگ

 331333 33311 13313  ............................................................ استخراج سنگ طال

 11131 33333 1331  ........................................................... استخراج سنگ مس

 31311 3331 3113  ............................ استخراج سنگ نیک ، آنتیموان و تیتانیوم

 113331 13333 313111  .......................................................... استخراج شن و ماسه

 3113131 331133 3113133  ................................................ های تزئین استخراج سنگ

 13113 1113 33131  .......................................................... استخراج سنگ الشه

 3111131 331111 311131  .......................................................... استخراج سنگ آهک

 33333 1333 33331  ............................................................. استخراج سنگ گچ

 31133 33113 31333  ............................................ استخراج کائولن و خا  نسوز

 13313 31311 31113  ............................................................... استخراج دولومیت

 11331 33313 13333  ....................................... گ  سرشوی استخراج بنتونیت و

 13311 11311 33111  ...................................... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 3111 1131 1113  .................................... بر استخراج سولفا  استرونسیوم و

 1 1 1  ...................................... ...استخراج فسفا ، پتاس و يد و 

 1311 1313 3111  .....................................................................استخراج نمک

 1 1 1  .................................. قیر جامد طدیع  )بیتومین( استخراج

 3311 3133 1331  ................................................................. استخراج سیلیس

 3111 3311 1333  ..........................................................استخراج پوکه معدن 

 31331 3111 33131  ............................................................... استخراج فلدسپا 

 3331 1331 3131  ..................................................................... استخراج تالک

 دفتر صنعت، معدن و زيربناي . مرکز آمار ايران. -مأخذ
 
 
 
 
 



 7227سالنامه آماری استان اصفهان                                                                                    320
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1936برداری های معادن در حال بهرهتيها و دریافيپرداخت ،رزش افزودها -6-٢

 

 
 

    3-3مدنا: جدو         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

ارزش افزوده پرداختي ها دریافتي ها

ال
ری

ن 
یو

میل



 327                                                                                                                           معدن -6
 

 

 برداری برحسب در حال بهره معادن ای()ارزش تغییرات اموال سرمایه گذاریسرمایه -6-6

 ریال(  )میلیون                                              1936 :ایفعالیت و نوع اموال سرمایه

 فعالیت
ک  سرمايه
  گذاری

ال ، ابزار و آماشین
 وساي  کار با دوام 
 و تجهیزا  اداری

وساي  
 نللیه

ساختمان و 
تاسیسا  
 بدون زمین

 9٢6٩1 16691 619٣٤٤ 631٤٤٣  ................................. كل معادن

 311 1 33311 33311  ............................... آهن استخراج سنگ

 1111 3133 331111 311131  ................. سرب و روی استخراج سنگ

 1313 333 31311 13311  ................................ استخراج سنگ طال

 1 1 1 1  ............................... استخراج سنگ مس

 1 1 131 311  .... استخراج سنگ نیک ، آنتیموان و تیتانیوم

 1 1 33133 33133  .............................. استخراج شن و ماسه

 3111 3131 113333 133131  .................... های تزئین استخراج سنگ

 1 331 3331 1331  .............................. استخراج سنگ الشه

 11333 3131 313131 331131  .............................. استخراج سنگ آهک

 311 1 3311 3111  ................................. استخراج سنگ گچ

 13 1 3111 3333  ................ استخراج کائولن و خا  نسوز

 1 1 1331 31331  ................................... استخراج دولومیت

 13 113 1333 1133  ........... گ  سرشوی استخراج بنتونیت و

 131 131 1333 1113  .......... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 1 1 133 133  ........ بر واستخراج سولفا  استرونسیوم 

 1 1 1 1  ......... ...و يد و پتاس  استخراج فسفا ،

 1 1 1 33  .........................................استخراج نمک

 1 1 1 1  ...... استخراج قیر جامد طدیع  )بیتومین(

 1 113 1313 1331  ..................................... استخراج سیلیس

 311 1 1 331  ..............................استخراج پوکه معدن 

 11 111 3311 3331  ................................... استخراج فلدسپا 

 311 31 31 131  ......................................... استخراج تالک
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برداری برحسب در حال بهره معادنای( )ارزش تغییرات اموال سرمایهگذاری سرمایه -6-6

 ریال()میلیون                               )دنباله(         1936 :ایفعالیت و نوع اموال سرمایه

 فعالیت
 راه

 اختصاص  

 توسعه
 و اکتشاف

افزارهای نرم
 ایرايانه

 ساير

 ١ 9١١ ٤٤6٢ ٢963٩  ............................................................ جمع

 1 1 1 111  ........................................................ آهن استخراج سنگ

 1 13 1313 11  .......................................... سرب و روی استخراج سنگ

 1 1 1 1  ......................................................... استخراج سنگ طال

 1 1 1 1  ........................................................ استخراج سنگ مس

 1 1 1 31  ...................... استخراج سنگ نیک ، آنتیموان و تیتانیوم

 1 1 1 1  ....................................................... استخراج شن و ماسه

 1 331 113 3131  ............................................. های تزئین استخراج سنگ

 1 1 1 3111  ....................................................... سنگ الشهاستخراج 

 1 313 3113 3133  ....................................................... استخراج سنگ آهک

 1 1 1 1  .......................................................... استخراج سنگ گچ

 1 1 1 311  ......................................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 1 1 1 33111  ............................................................ استخراج دولومیت

 1 1 1 31  .................................... گ  سرشوی استخراج بنتونیت و

 1 1 1 1  ................................... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 1 1 1 131  ................................. بر استخراج سولفا  استرونسیوم و

 1 1 1 1  ................................... ...پتاس و يد و  استخراج فسفا ،

 1 1 1 33  ..................................................................استخراج نمک

 1 1 1 1  ............................... استخراج قیر جامد طدیع  )بیتومین(

 1 1 1 31  .............................................................. استخراج سیلیس

 1 1 311 113  .......................................................استخراج پوکه معدن 

 1 1 1 1  ............................................................ استخراج فلدسپا 

 1 1 1 31  .................................................................. استخراج تالک

 دفتر صنعت، معدن و زيربناي . مرکز آمار ايران. -مأخذ
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 1936برداری معادن در حال بهرهای گذاری انواع اموال سرمایهسهم سرمایه -9-6

 

 
 

    3-3مدنا: جدو         
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 ( ریالمیلیون)                   های تعاوني معدني در پایان سال مشخصات عمومي شركت -6-٣

 سرمايه شاغالن عضو تعداد سا  و شهرستان

3131 ..................................................................  33 313 333 3131 

3133 ..................................................................  33 311 331 1331 

3111 ..................................................................  31 111 333 31113 

3111 ..................................................................  11 113 331 31133 

3113 ..................................................................  33 313 333 31133 

3113 ..................................................................  31 313 331 11133 

3113 ..................................................................  31 331 313 13133 

193٤ ٩٤  .............................................. ٣6٤٩٣ ٤ 9٩9٤6 

 1 1 1 1  ......................................................و بیدگ  آران

 331 13 31 3  .............................................................. اردستان

 3133 33 33 33  .............................................................. اصفهان

 1 1 1 1  ................................................................. برخوار

 1 1 1 1  ............................................... و میاندشت بويین

 1 1 1 1  ..................................................... کرون و تیران

 1 1 1 1  ............................................................... چادگان

 3 1 33 3  ......................................................... شهرخمین 

 1 1 1 1  ............................................................... خوانسار

 33 11 33 1  .................................................... خور و بیابانک

 31 31 1 3  ................................................................ دهاقان

 33131 31 11 1  .................................................................سمیرم

 13 31 11 1  ............................................ شهر و میمهشاهین

 311 33 31 3  ............................................................... شهرضا

 1 1 1 1  ................................................................. فريدن

 1111 31 33 1  .......................................................... فريدونشهر

 1 1 1 1  ............................................................ فالورجان

 1333 13 313 31  ................................................................. کاشان

 11 31 33 1  ............................................................. گلپايگان

 1 1 1 1  ................................................................. لنجان

 1 1 1 1  ................................................................. مدارکه

 11 11 11 1  ................................................................... نايین

 13 11 11 1  .............................................................. آبادنجف

 1133 31 31 3  .................................................................... نطنز

 .استان اصفهان اجتماع  اداره ک  تعاون، کار و رفاه -خذمأ


