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 مقدمه

ط توس  1333ال س نتايج آن، از و انتشار مستمر کشور های مربوط به معادن آمارگیری از فعالیت

 ه ای تم ار فعالیآ»هر سال همزمان با انتش ار  ،اين آمارها وزارت صنايع و معادن وقت آغاز شد.

ب وط در ، آماره ای مر1339 ول ي از س ال رس یدور به چ ا  ميذکم نشريه ضمیمهدر  ،«صنعتي

رش ماری از اول ین سمنتشر ش د.  «ايران معدني های آمار فعالیت»ای مستقل تحت عنوان نشريه

، 1353تا سال  1342و از سال  اقتصاد اجرا شد توسط وزارت 1342کشور، در آذر ماه سال  معادن

ل آم اری از ور، هر ساوزارت اقتصاد با استفاده از آمارهای دفاتر معادن نقاط مختلف کش آماردفتر 

عادن کش ور دومین سرشماری از م ،1353کرد. در سال آوری و منتشر ميهای معادن جمعفعالیت

 ت ا س ال 1353 ش د. از س الاج را  صنعت، معدن و تجارتبا همکاری مرکز آمار ايران و وزارت 

ورد دن منتخ   م به طور ساالنه بخشي از معادن کشور را به عنوان مع ا، مرکز آمار ايران 1357

های آماری و نیز فراهم طرح، به دلیل عدم اجرای 1363تا سال  1357آمارگیری قرار داد. از سال 

 هایل. در س اآماری شد های اقتصادی دچار خالنبودن آمارهای ثبتي جامع، اين بخش از فعالیت

دام ک رد و بخش عمومي اق  پوشش ، مرکز آمار ايران به آمارگیری از معادن تحت1365و  1364

ل تا سا 1367ال ساز  .آورد را به مرحله اجرا در معادن کشور سومین سرشماری از، 1366در سال 

 ش دهه انج ام کشور به طور ساالنمعادن از  آمارگیری 1384و  1370 هایاستثنای سال به 1395

 است.

ش امل  مذکور هایها و سرشماریآمارگیری نتايج عالوه بر ،فصل در اينمندرج  آمار و اطالعات 

ف اه اجتم اعي راداره تع اون، ک ار و  توس ط ارائه شده های تعاوني معدنيآمار و اطالعات شرکت

 .است آوری شدهباشد که به صورت ثبتي جمعمي

 :ائه شده، توضیحات زیر ضروری استدر مورد آمارهای ار

و و خ ا  اديو اکتی ، اطالعات مربوط به نفت و گاز، مواد راستاندر آمارگیری از معادن فعال  -1

اي ن  مرب وط ب ه آماریاطالعات و گاز،  نفت خاص اهمیت لدلی به و آوری نشده استرس جمع

 شود.طور مجزا ارائه مي)نفت و گاز( به  7ها در فصل الیتفع
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ه روش ، مع ادن ش ن و ماس ه ب اس تانب رداری در طرح آم ارگیری از مع ادن در ح ال ب ره -2

 گیرند.گیری و ساير معادن به  صورت سرشماری، مورد آمارگیری قرار مينمونه

 ه ایفعالیت الملل يبین بندیهای بخش معدن، از طبقهبندی فعالیتفصل برای طبقهدر اين  -3

 ، با اعمال تغییراتي در آن استفاده شده است.چ ارمويرايش  ،(ISIC) اقتصادی

 

 مفاهیمو  تعاریف

 .شود که شامل ذخیره معدني استای اطالق ميبه محدوده :معدن

ر جدا ه منظوشیمیايي است که ب -شیمیايي يا فیزيکيتمامي عملیات فیزيکي،  :آرایيكانه

 .شوديام مها از يکديگر انجکردن قسمتي از مواد باطله از کانه يا برای تفکیک کانه

اج، استخر ای از عملیات، به منظورآن مجموعه معدني که در :برداریبهره در حال معدن

 .شودنجام ميآرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش اکانه

 شود.مي اعمال خصوصي سساتوتوسط افراد يا م که است مديريتي :خصوصي مدیریت

، دولتي هایسازمان، ه  اتوسط وزارتخ  ان  ه ک   ه است مديريتي :عمومي مدیریت

 شود.مي الاعمسسات بخش عمومي وو ساير م هاش رداری ،ها، بانکاسالمي انقالب ن ادهای

 برای وقتيا پاره وقتتمام صورت به معدن يا خارج در داخل هستند که افرادی تمامي :شاغالن

خط  الن اغ ش به دو گروه د دارن ده ع  به که ایاز نظر وظیفه کنند. شاغالنکار مي معدن

 شوند. مي یکتفک)اداری، مالي و خدماتي(  شاغالن ( و سايرساده تولید )ماهر و

 کس  که ایو تجربه فني اعتبار دانش به هستند که کارکناني ماهرخط تولید: شاغالن

، اند م ندسباشند، مانن خط تولید را داشته از کار فني قسمت يک انجام اند، تواناييکرده

 .گانرانند و انماهر، تعمیرکار ، کارگران، سرکارگران، استادکارانفني هایسینیتکن

 یاز بهندر خط تولید  آنان مورد تصدی شغل هستند که کارکناني ساده خط تولید: شاغالن

 ساده، باربران و بارگیران. کارگران :ندارد، مانندم ارت  و کس  تعلیم
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ي ری، مال، ادابه امور دفتری هستند که ارکنانيک :)اداری، مالي و خدماتي( شاغالن سایر

د و تولی ستخراجاشته و به طور مستقیم در امر دا اشتغال ،يا دفتر مرکزیو  و خدماتي معدن

 دخالت ندارند.

تعداد  متوسط»شاغالن، توضیح اين نکته ضروری است که در محاسبه از روش  در ارائه آمار

 استفاده شده است.  «شاغالن در سال

گاه سط بندی و غیرنقدی قابل پرداخت توقکل اجرت ن :بگیرانزد و حقوقم خدمات جبران

عم از ن است ای معیکار انجام شده در يک دوره حسابدار بگیران خود برای جبرانبه مزد و حقوق

 جبران خدمات ه باشد.ت شداينکه اين جبران قبل از انجام کار يا همزمان با آن يا بعد از آن پرداخ

ر شد در به بابگیران، کار داوطلبان را که در مقابل آن پرداختي صورت نگرفتمزد و حقوق

 .گیردنمي

 به که است استخراج فعالیت رشت ه از ي ک حاص ل مواد معدني مجموع :معدني اتتولید

يا  هایتفعال از رشته در بعضي که ذکر است باشد. شايانبازار مي به عرضه قابل گوناگون اشکال

 تيگردد در صورمي شود، عرضهمي از کانسار استخراج که صورتي همان به ، مواد معدنيمعادن

 فیزيکي عملیات انجام از پس شده ، مواد استخراجمعادن ها يافعالیت ديگر از رشته در بعضي که

 عیار ماده شها و يا افزايکانه ، تفکیکباطلهاز مواد  قسمتي منظور جدا کردن به الزم يا شیمیايي

 دست ه ب نيچند ماده معد است ممکن ،فعالیت رشته ضمناً در يکشود. مي بازار عرضه ، بهخام

و  مس ، کنسانترهمس سنگمواد معدني ، مس سنگ استخراج فعالیت الً در رشته آيد، مث

 د.نآيور به حساب ميذک م ت فعالی رشته اتد تولیاز  دن مولیب نسانترهک

معدني  مواد عبارت است از مجموع ارزش مواد معدني استخراج شده، :معادن تولیدات ارزش

ر محل دروش فراوری شده در محل معدن و ضايعات قابل فروش مواد معدني بر اساس قیمت ف

 معدن.

 ه کنید بوع  جر (:ایسرمایه والــام راتـیـتغی )ارزش ذاریـگهــرمایـس

 .«و شیالت ، جنگلداریکشاورزی -5 فصل»تع اريف و مفاهی م 
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 ارزش اضافي ايجاد شده در جريان تولید است. :افزوده ارزش

خدمات  بابت ارزش دريافتي معدن، عبارت از ارزش دريافتي ها(:)ستانده هادریافتي ارزش

 تولیدی و خدمات غیرتولیدی است.

مات ابت خدارزش پرداختي معدن، عبارت از ارزش پرداختي ب ها(:)داده هاپرداختي ارزش

 است.

 .«و شیالت ، جنگلداریکشاورزی -5 فصل»مفاهیم و تعاريف  کنید به رجوع :تعاوني شركت

ب رداری و : نوعي شرکت تعاوني اس ت ک ه در زمین ه اس تخراج، ب رهشركت تعاوني معدني

 مواد استخراج شده از معادن فعالیت دارد.فروش 

 

 گزیده اطالعات

برداری در ل ب رهمعدن در حا 317تعداد  1398اساس نتايج طرح آمارگیری از معادن در سال  بر

نفر  5280اد تعد استان وجود داشته است. نتايج اين طرح نشان داد که در معادن فعال استان

ان تولید شده که هزار تن محصول از کل معادن است 21812. در همین سال مقدار اندشاغل بوده

فتن ن با در نظر گرمیلیون ريال بوده است. بررسي معادن استا 10503150ارزش ريالي آن برابر 

برابر  1398ر سال دن دارزش افزوده پرداختي و دريافتي نشان داد که ارزش افزوده اين تعداد معا

یلیون ريال بوده م 10864577و ارزش ستانده برابر  4078760ها برابر ، ارزش پرداختي6785817

 است.

شاغل و با  نفر 451شرکت تعاوني معدني فعال با  55، در سطح استان تعداد 1398در سال 

یشترين های استان بريال مشغول به فعالیت بوده است. در بین ش رستان میلیون 35352سرمايه 

تعداد اين  دره کشرکت بوده  12با  کاشان به ش رستان تعداد شرکت تعاوني معدني فعال مربوط

 باشند.نفر مشغول به فعالیت مي 103شرکت 
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                  فعالیتبرداری برحسب مشخصات عمومي معادن در حال بهره -6-1

 سال و فعالیت

 تعداد معادن
تعداد 
 شاغالن

 جبران
خدمات مزد و  

 بگیرانحقوق
ريال()میلیون  

 جمع
  مديريتنحوه 

 عمومي خصوصي 

1380(1) ......................................................  102 86 16 3009 58655 
1385 ..........................................................  272 250 22 5399 214681 
1390 ..........................................................  414 405 9 6484 517565 

1394 ..........................................................  357 350 7 5564 1000692 

1395 ..........................................................  358 348 10 5393 1134747 

1396 ..........................................................  341 331 9 5379 1282420 

1397 ..........................................................  329 321 8 5338 1631973 

1398 ........................................  317 000 000 5280 2175745 

 48934 101 000 000 3  .................................. آهن استخراج سنگ
 562711 1053 000 000 10  .................... سرب و روی استخراج سنگ

 47168 99 000 000 1  ................................... استخراج سنگ طال
 5674 17 000 000 1  .................................. استخراج سنگ مس

 0 0 000 000 0  مآنتیموان و تیتانیو استخراج سنگ نیکل،
 105107 363 000 000 39  ................................. استخراج شن و ماسه

 841133 2085 000 000 111  ....................... های تزئینياستخراج سنگ
 4865 25 000 000 7  ................................. استخراج سنگ الشه
 443798 1191 000 000 99  ................................. استخراج سنگ آهک
 4762 21 000 000 6  .................................... استخراج سنگ گچ

 40265 120 000 000 13  ................... استخراج کائولن و خا  نسوز
 14250 36 000 000 4  ...................................... استخراج دولومیت

 12290 32 000 000 4  ................ استخراج بنتونیت وگل سرشوی
 24085 61 000 000 6  ............. استخراج باريت، خا  سرخ و زرد
 3395 8 000 000 1  ........... استخراج سولفات استرونسیوم و بر
 0 0 000 000 0  ............. ...استخراج فسفات، پتاس و يد و 

 3096 8 000 000 1  ............................................استخراج نمک
 0 0 000 000 0  ......... طبیعي )بیتومین(استخراج قیر جامد 
 2443 10 000 000 2  ........................................ استخراج سیلیس

 275 4 000 000 2  .................................استخراج پوکه معدني
 4488 22 000 000 5  ...................................... استخراج فلدسپات

 7005 24 000 000 2  ............................................ استخراج تالک

 شده است.ن ، اطالعات معادن شن و ماسه منظور1380سال  در( 1
 )ر.م(. مرکز آمار ايران -ماخذ
 دفتر صنعت، معدن و زيربنايي. مرکز آمار ايران. -      
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 برداری برحسب فعالیت و نوع استخراجدر حال بهره (1)تعداد معادن -2-6

 جمع سال و فعالیت
 استخراج
 روباز

استخراج 
 زيرزمیني

 استخراج روباز 
و زيرزمیني   

1380 ......................................................................  207 202 2 3 
1385 ......................................................................  272 267 1 4 
1390 ......................................................................  414 406 2 6 
1393 ......................................................................  390 388 0 2 

1395 ......................................................................  358 354 1 3 

1396 ......................................................................  341 335 1 5 

1397 ......................................................................  329 325 3 1 

1398 .................................................  317 315 2 0 
 0 0 3 3  .............................................. آهن استخراج سنگ
 0 2 8 10  ................................ سرب و روی استخراج سنگ

 0 0 1 1  ............................................... استخراج سنگ طال
 0 0 1 1  .............................................. استخراج سنگ مس

 0 0 0 0  ............... استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم
 0 0 39 39  ............................................. استخراج شن و ماسه

 0 0 111 111  ................................... های تزئینياستخراج سنگ
 0 0 7 7  ............................................. استخراج سنگ الشه
 0 0 99 99  ............................................. استخراج سنگ آهک
 0 0 6 6  ................................................ استخراج سنگ گچ

 0 0 13 13  ............................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 0 0 4 4  .................................................. استخراج دولومیت
 0 0 4 4  .......................... گل سرشوی استخراج بنتونیت و

 0 0 6 6  ......................... باريت، خا  سرخ و زرداستخراج 
 0 0 1 1  ....................... بر استخراج سولفات استرونسیوم و

 0 0 0 0  ......................... ...پتاس و يد و  استخراج فسفات،
 0 0 1 1  ........................................................استخراج نمک

 0 0 0 0  ..................... استخراج قیر جامد طبیعي )بیتومین(
 0 0 2 2  .................................................... استخراج سیلیس

 0 0 2 2  .............................................استخراج پوکه معدني
 0 0 5 5  .................................................. استخراج فلدسپات

 0 0 2 2  ........................................................ استخراج تالک

 شود.اطالعات معادن شن و ماسه را نیز شامل مي (1
 )ر.م(. مرکز آمار ايران -ماخذ
 دفتر صنعت، معدن و زيربنايي. مرکز آمار ايران. -      
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 برداری برحسب فعالیت تعداد شاغالن معادن در حال بهره -6-3

 جمع سال و فعالیت
ساير کارکنان  کارکنان خط تولید

 مالي  )اداری،
 ساده ماهر و خدماتي(

1380(1) ......................................................................  3009 000 000 000 
1385 ..........................................................................  5399 3405 675 1319 
1390 ..........................................................................  6484 3790 1135 1559 

1394 ..........................................................................  5564 3508 658 1398 

1395 ..........................................................................  5393 3332 804 1257 

1396 ..........................................................................  5379 3353 796 1230 

1397 ..........................................................................  5338 3406 712 1220 

1398 ....................................................  5280 3256 821 1203 
 20 16 65 101  .................................................. آهن استخراج سنگ
 157 279 617 1053  .................................... سرب و روی استخراج سنگ

 3 22 74 99  ................................................... استخراج سنگ طال
 6 0 11 17  .................................................. استخراج سنگ مس

 0 0 0 0  ................... استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم
 101 60 202 363  ................................................. استخراج شن و ماسه

 502 220 1363 2085  ....................................... های تزئینياستخراج سنگ
 9 2 14 25  ................................................. استخراج سنگ الشه
 318 172 701 1191  ................................................. استخراج سنگ آهک
 11 0 10 21  .................................................... استخراج سنگ گچ

 26 15 79 120  ................................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 5 8 23 36  ...................................................... استخراج دولومیت
 8 3 21 32  .............................. گل سرشوی استخراج بنتونیت و

 11 16 34 61  ............................. استخراج باريت، خا  سرخ و زرد
 2 4 2 8  ........................... بر استخراج سولفات استرونسیوم و

 0 0 0 0  ............................. ...پتاس و يد و  استخراج فسفات،
 6 0 2 8  ............................................................استخراج نمک

 0 0 0 0  ......................... استخراج قیر جامد طبیعي )بیتومین(
 3 1 6 10  ........................................................ استخراج سیلیس

 2 1 1 4  .................................................استخراج پوکه معدني
 8 2 12 22  ...................................................... استخراج فلدسپات

 5 0 19 24  ............................................................ استخراج تالک

 ، اطالعات معادن شن و ماسه منظور نشده است.1380در سال  (1
 )ر.م(. مرکز آمار ايران -ماخذ
 دفتر صنعت، معدن و زيربنايي. مرکز آمار ايران. -      
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 برداری برحسب كاركنان خط تولید تعداد شاغالن معادن در حال بهره -1-6
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      برحسب فعالیت       برداریمواد معدني معادن در حال بهره اتتولیدمقدار و ارزش  -6-4

 ریال( میلیون –)هزارتن                                                                                               

 فعالیت
 مقدار 

1394 1395 1396 1397 1398 

 21812 20506 23971 26548 26056  .................................كل معادن

 344 402 254 212 218  ............................... آهن استخراج سنگ

 374 285 244 233 223  ................. سرب و روی استخراج سنگ

 248 180 180 190 65  ................................استخراج سنگ طال

 50 51 51 35 0  ............................... استخراج سنگ مس
 0 1 1 1 0  ... ماستخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیو

 1712 1773 1902 2036 2748  ..............................استخراج شن و ماسه

 3583 3301 3217 3154 3568  .................... های تزئینياستخراج سنگ

 59 58 120 46 70  .............................. استخراج سنگ الشه

 13523 12605 16156 18722 17363  ............................. استخراج سنگ آهک

 304 411 514 660 756  ................................. استخراج سنگ گچ

 681 538 481 454 414  ............... استخراج کائولن و خا  نسوز

 463 368 290 283 194  .................................. استخراج دولومیت

 200 194 182 149 80  ............ استخراج بنتونیت وگل سرشوی

 33 24 69 138 84  ......... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 3 7 7 6 4  ......... استخراج سولفات استرونسیوم وبر

 0 0 0 3 0  ........  ...پتاس و يد و  استخراج فسفات،

 68 59 69 62 67  ........................................ استخراج نمک

 0 0 0 0 0  ..... )بیتومین(استخراج قیر جامد طبیعي 

 15 23 11 8 4  .................................... استخراج سیلیس

 33 79 72 81 100  ............................. استخراج پوکه معدني

 102 124 131 54 49  .................................. استخراج فلدسپات

 18 23 20 22 50  ........................................ استخراج تالک
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 (  اله)دنببرحسب فعالیت  برداریمواد معدني معادن در حال بهره اتتولیدمقدار و ارزش  -6-4

 ریال(میلیون –هزارتن)                                                                                                 

 فعالیت
 ارزش

1394 1395 1396 1397 1398 

 10503150 9107416 5949807 5093620 4178493  ................................ كل معادن

 328127 299572 183150 144147 156000  .............................. آهن استخراج سنگ

 3636558 4289298 2203236 1552142 815356  ................ سرب و روی استخراج سنگ

 309391 252280 143087 152000 95503  .............................. استخراج سنگ طال

 26329 21630 20280 15259 0  ............................. استخراج سنگ مس
 0 5750 10000 10000 0  .. وماستخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانی

 340972 193135 196615 161978 186236  ............................ استخراج شن و ماسه

 3258162 2401528 1846198 1576163 1614029  ...................های تزئینياستخراج سنگ

 19371 20366 26809 15239 14908  ............................ استخراج سنگ الشه

 2012978 1264992 1053918 1206499 998716  ............................ استخراج سنگ آهک

 28698 29185 18626 24169 22606  ............................... استخراج سنگ گچ

 231756 120914 62302 63407 72078  .............. کائولن و خا  نسوزاستخراج 

 79525 41781 30950 25470 20940  ................................. استخراج دولومیت

 56295 43975 33013 18695 11990  .......... گل سرشوی استخراج بنتونیت و

 112926 55583 74024 97204 136140  ........ استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 6400 9750 6790 2700 595  ....... بر استخراج سولفات استرونسیوم و

 0 0 0 1500 0  .......  ...استخراج فسفات، پتاس و يد و 

 13468 9020 7590 6191 6700  ....................................... استخراج نمک

 0 0 0 0 0  .... استخراج قیر جامد طبیعي )بیتومین(

 10800 13910 4253 3978 2775  ................................... استخراج سیلیس

 1750 4228 4040 5561 7152  ............................ استخراج پوکه معدني

 19425 20770 16716 5795 2840  ................................. فلدسپاتاستخراج 

 10219 9750 8210 5523 13928  ....................................... استخراج تالک

 )ر.م(. مرکز آمار ايران -ماخذ
 دفتر صنعت، معدن و زيربنايي. مرکز آمار ايران. -      
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  برداری برحسبحال بهره های معادن دريها و دریافتيارزش افزوده و ارزش پرداخت -6-5

 ریال( میلیون)                                                                              1398 فعالیت:

 فعالیت
 ارزش
 افزوده

 هايپرداخت
 ها()داده

 هايدريافت
 ها()ستانده

 10864577 4078760 6785817  .............................................................. جمع
 334737 139400 195337  ........................................................... آهن استخراج سنگ

 3726984 1508322 2218662  ............................................. سرب و روی استخراج سنگ

 320993 149409 171584  ............................................................ استخراج سنگ طال

 27851 13526 14325  ........................................................... استخراج سنگ مس

 0 0 0  ............................ استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم

 350605 109929 240676  .......................................................... استخراج شن و ماسه

 3445449 1125307 2320142  ................................................ های تزئینياستخراج سنگ

 19821 7486 12335  .......................................................... استخراج سنگ الشه

 2054727 870464 1184263  .......................................................... استخراج سنگ آهک

 28698 5679 23018  ............................................................. استخراج سنگ گچ

 236376 64249 172127  ............................................ استخراج کائولن و خا  نسوز

 79925 28117 51808  ............................................................... استخراج دولومیت

 57805 16773 41033  ....................................... گل سرشوی استخراج بنتونیت و

 114701 19777 94924  ...................................... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 7120 1790 5330  .................................... بر استخراج سولفات استرونسیوم و

 0 0 0  ...................................... ...استخراج فسفات، پتاس و يد و 

 13468 3842 9626  .....................................................................استخراج نمک

 0 0 0  .................................. استخراج قیر جامد طبیعي )بیتومین(

 11320 2216 9104  ................................................................. استخراج سیلیس

 1750 1104 647  ..........................................................استخراج پوکه معدني

 20120 7280 12840  ............................................................... فلدسپاتاستخراج 

 12129 4092 8037  ..................................................................... استخراج تالک

 دفتر صنعت، معدن و زيربنايي. مرکز آمار ايران. -ماخذ
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 1398برداری های معادن در حال بهرهتيها و دریافيپرداخت ،رزش افزودها -6-2

  
        6-5مبنا: جدول 
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 برداری برحسب در حال بهره معادن ای()ارزش تغییرات اموال سرمایه گذاریسرمایه -6-6

 ریال(  میلیون)                                              1398 :ایفعالیت و نوع اموال سرمایه

 فعالیت
کل سرمايه
  گذاری

الت، ابزار و آماشین
 وسايل کار با دوام 
 و تج یزات اداری

وسايل 
 نقلیه

ساختمان و 
تاسیسات 
 بدون زمین

 216164 25325 1523151 1839570  ................................. كل معادن
 1000 0 17500 18500  ............................... آهن استخراج سنگ

 187085 4783 277072 522597  ................. سرب و روی استخراج سنگ

 450 469 16520 17438  ................................ استخراج سنگ طال

 0 0 1500 1500  ............................... استخراج سنگ مس
 0 0 0 0  .... تیتانیوماستخراج سنگ نیکل، آنتیموان و 

 27 0 43363 47590  .............................. استخراج شن و ماسه

 11408 11577 919456 951480  .................... های تزئینياستخراج سنگ

 603 899 12417 14118  .............................. استخراج سنگ الشه

 13101 3179 183239 204119  .............................. استخراج سنگ آهک

 0 0 2770 2770  ................................. استخراج سنگ گچ

 470 2975 22325 26445  ................ استخراج کائولن و خا  نسوز

 30 700 4059 6289  ................................... استخراج دولومیت

 600 63- 5300 6337  ........... گل سرشوی استخراج بنتونیت و

 379 237 7375 8341  .......... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 0 0 1300 1300  ........ بر استخراج سولفات استرونسیوم و

 0 0 0 0  ......... ...و يد و پتاس  استخراج فسفات،

 0 0 180 300  .........................................استخراج نمک

 0 0 0 0  ...... استخراج قیر جامد طبیعي )بیتومین(

 0 570 6786 7446  ..................................... استخراج سیلیس

 0 0 0 0  ..............................استخراج پوکه معدني

 1010 0 490 1500  ................................... استخراج فلدسپات

 0 0 1500 1500  ......................................... استخراج تالک
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برحسب برداری در حال بهره معادنای( )ارزش تغییرات اموال سرمایهگذاری سرمایه -6-6

 ریال(میلیون)                               )دنباله(         1398 :ایفعالیت و نوع اموال سرمایه

 فعالیت
 راه

 اختصاصي 

 توسعه
 و اکتشاف

افزارهای نرم
ایرايانه

 ساير

 -261 411 63032 11749  .................................................... كل معادن
 0 0 0 0  ........................................................ آهن استخراج سنگ

 -261 0 53918 0  .......................................... سرب و روی استخراج سنگ

 0 0 0 0  ......................................................... استخراج سنگ طال

 0 0 0 0  ........................................................ استخراج سنگ مس

 0 0 0 0  ...................... استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم

 0 0 4065 135  ....................................................... استخراج شن و ماسه

 0 0 5049 3989  ............................................. های تزئینياستخراج سنگ

 0 200 0 0  ....................................................... استخراج سنگ الشه

 0 201 0 4399  ....................................................... استخراج سنگ آهک

 0 0 0 0  .......................................................... استخراج سنگ گچ

 0 0 0 675  ......................................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 0 0 0 1500  ............................................................ استخراج دولومیت

 0 0 0 500  .................................... گل سرشوی استخراج بنتونیت و

 0 0 0 350  ................................... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد

 0 0 0 0  ................................. بر استخراج سولفات استرونسیوم و

 0 0 0 0  ................................... ...پتاس و يد و  استخراج فسفات،

 0 0 0 120  ..................................................................استخراج نمک

 0 0 0 0  ............................... استخراج قیر جامد طبیعي )بیتومین(

 0 10 0 80  .............................................................. استخراج سیلیس

 0 0 0 0  .......................................................استخراج پوکه معدني

 0 0 0 0  ............................................................ استخراج فلدسپات

 0 0 0 0  .................................................................. استخراج تالک

 دفتر صنعت، معدن و زيربنايي. مرکز آمار ايران. -ماخذ
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 1398برداری معادن در حال بهرهای گذاری انواع اموال سرمایهسهم سرمایه -6-3

 
    6-6مبنا: جدول             
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                    های تعاوني معدني در پایان سال مشخصات عمومي شركت -7-6

 شاغالن عضو تعداد سال و ش رستان
 سرمايه

(ريالمیلیون)  

1380 ..................................................................  45 501 541 6257 

1385 ..................................................................  58 609 657 7543 

1390 ..................................................................  40 339 444 10276 

1395 ..................................................................  50 425 463 32954 

1396 ..................................................................  52 440 421 34746 

1397 ..................................................................  54 468 457 35346 

1398 ..................................................................  55 478 451 35352 

1399 ..............................................  55 478 451 35352 

 0 0 0 0  ......................................................و بیدگل آران

 410 38 49 6  .............................................................. اردستان

 6266 88 83 11  .............................................................. اصف ان

 0 0 0 0  ................................................................. برخوار

 0 0 0 0  ............................................... و میاندشت بويین

 0 0 0 0  ..................................................... کرون و تیران

 0 0 0 0  ............................................................... چادگان

 1 2 14 1  ......................................................... ش رخمیني

 0 0 0 0  ............................................................... خوانسار

 66 22 18 2  .................................................... خور و بیابانک

 60 17 7 1  ................................................................ دهاقان

 18749 40 23 3  .................................................................سمیرم

 29 6 32 3  ............................................ ش ر و میمهشاهین

 500 11 10 1  ............................................................... ش رضا

 0 0 0 0  ................................................................. فريدن

 2320 12 15 2  .......................................................... فريدونش ر

 0 0 0 0  ............................................................ فالورجان

 3584 103 125 12  ................................................................. کاشان

 33 13 14 2  ............................................................. گلپايگان

 0 0 0 0  ................................................................. لنجان

 0 0 0 0  ................................................................. مبارکه

 31 22 22 3  ................................................................... نايین

 38 32 23 2  .............................................................. آبادنجف

 3265 45 43 6  .................................................................... نطنز

 .استان اصف ان اجتماعي اداره کل تعاون، کار و رفاه -ماخذ


