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 مقدمه

توساا    1333مستمر نتايج آن، از سااا   و انتشار  کشور  های مربوط به معادن  آمارگیری از فعالیت

 هااای آمااار فعالیت»هر سا  همزمان با انتشااار   ،اين آمارها  وزارت صنايع و معادن وقت آغاز شد.

، آمارهااای مربااوط در 1339 ولااي از سااا  رساایدور به چااام ميذکم  نشريه  ضمیمهدر    ،«صنعتي

اولااین سرشااماری از منتشر شااد.  «ايران معدني های آمار فعالیت»ای مستقل تحت عنوان نشريه

، 1353تا سا     1342و از سا     اقتصاد اجرا شد  توس  وزارت  1342کشور، در آذر ماه سا     معادن

وزارت اقتصاد با استفاده از آمارهای دفاتر معادن نقاط مختلف کشور، هر سا  آماااری از   آماردفتر  

، دومین سرشماری از معادن کشااور 1353. در سا   کردآوری و منتشر ميهای معادن جمعفعالیت

 تااا سااا   1353  شااد. از سااا اجاارا    صنعت، معدن و تجارتبا همکاری مرکز آمار ايران و وزارت  

به طور ساالنه بخشي از معادن کشور را به عنوان معااادن منتخاار مااورد ، مرکز آمار ايران  1357

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

 هایآماری شد. در سااا  های اقتصادی دچار خالنبودن آمارهای ثبتي جامع، اين بخش از فعالیت

بخش عمومي اقاادام کاارد و  پوشش ، مرکز آمار ايران به آمارگیری از معادن تحت1365و    1364

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

 شاادهکشور به طور ساالنه انجااام معادن  از    آمارگیری  1384و    1370  هایاستثنای سا   به  1395

 است.

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

اداره تعاااون، کااار و رفاااه اجتماااعي  توساا  ارائه شده تعاوني معدنيهای آمار و اطالعات شرکت

 .است آوری شدهباشد که به صورت ثبتي جمعمي

 :ائه شده، توضیحات زیر ضروری استدر مورد آمارهای ار

، اطالعات مربوط به نفت و گاز، مواد راديو اکتیااو و خااا  استاندر آمارگیری از معادن فعا     -1

اياان   مربااوط بااه  آماریاطالعات  و گاز،    نفت  خاص  اهمیت  لدلی  به  و  نشده استآوری  رس جمع

 شود.طور مجزا ارائه مي)نفت و گاز( به  7ها در فصل الیتفع
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، معااادن شاان و ماسااه بااه رو  اسااتانباارداری  در طرح آمااارگیری از معااادن در حااا  ب ره  -2

 گیرند.سرشماری، مورد آمارگیری قرار ميگیری و ساير معادن به  صورت نمونه

 هااایفعالیت  المللاايبین  بندیهای بخش معدن، از طبقهبندی فعالیتدر اين فصل برای طبقه  -3

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

 

 مفاهیم و  تعاریف

 .ذخیره معدني استشود که شامل  ای اطالق ميبه محدوده :معدن

فیزيکي  :آرایيكانه يا  شیمیايي  فیزيکي،  عملیات  جدا    -تمامي  منظور  به  که  است  شیمیايي 

 .شودها از يکديگر انجام ميکردن قسمتي از مواد باطله از کانه يا برای تفکیک کانه 

در  :برداریبهره  در حال  معدن استخراجآن مجموعه   معدني که  منظور  به  عملیات،  از  ،  ای 

 .شودآرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فرو  انجام ميکانه

 شود.مي اعما  خصوصي سسات وتوس  افراد يا م که است  مديريتي :خصوصي مدیریت

وزارتخااانااه  کاااه  است  مديريتي  :عمومي  مدیریت ، دولتي  هایسازمان،  هاااتوس  

 شود.مي اعما  سسات بخش عمومي وو ساير م هاش رداری ،هابانک، اسالمي انقالب ن ادهای

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

مي  معدن شاغالنکار  وظیفه  کنند.  نظر  گروه    د ادارن  ده اع   به   که  ایاز  دو  خ    النااغ اشبه 

 شوند. مي تفکیک)اداری، مالي و خدماتي(  شاغالن ( و سايرساده ر وتولید )ماه

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

تواناييکرده فني  قسمت  يک  انجام  اند،  کار  داشته  از  را  تولید  م ندسان  خ   مانند  ، باشند، 

 .رانندگان و ماهر، تعمیرکاران ، کارگران، سرکارگران، استادکارانفني هایسینیتکن

  در خ  تولید نیاز به   آنان  مورد تصدی  شغل  هستند که  کارکناني  ساده خط تولید:  شاغالن

 ساده، باربران و بارگیران.  کارگران :ندارد، مانندم ارت  و کسر تعلیم
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به امور دفتری، اداری، مالي   هستند که  ارکنانيک  :)اداری، مالي و خدماتي(  شاغالن  سایر

معدن خدماتي  مرکزیو    و  دفتر  تولید  دا  اشتغا   ،يا  و  استخراج  امر  در  مستقیم  طور  به  و  شته 

 دخالت ندارند. 

آمار ارائه  رو     در  از  محاسبه  در  که  است  ضروری  نکته  اين  توضیح  تعداد »شاغالن،  متوس  

 استفاده شده است.   «ن در سا شاغال

حقوق  خدمات  جبران و  پرداختي  :بگیرانمزد  ساير  و  حقوق  و  مزد  و  شامل  نقدی  های 

 بگیران است. غیرنقدی به فرد و حقوق

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

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

 ورتيگردد در صمي  شود، عرضه مي  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  ها و يا افزايشکانه  ، تفکیکاز مواد باطله  قسمتي  منظور جدا کردن  به  الزم  يا شیمیايي

  دست  ه اب  چند ماده معدني  است  ممکن  ،یتفعال  رشته  ضمنا در يک شود.  مي  بازار عرضه   ، بهخام

مث رشتهاآيد،  در  معدني  ،  مس  سنگ  استخراج  فعالیت  ال  کنسانتره مس  سنگمواد  و   مس   ، 

 د.نآيور به حساب ميذکام تافعالی رشته اتداتولیاز  دنامولیب نسانتره ک

عرضه    :معادن   تولیدات  ارزش قابل  تولیدات  ارز   مواد  مجموع  شامل  معادن،  )فرو ( 

 معدني خام و فراوری شده بر اساس قیمت فرو  در محل معدن است. 

بوعااجر  (:ایسرمایه  والــام  راتـیـتغی  )ارزش  ذاریـگهــرمایـس   هاکنید 

 . «و شیالت   ، جنگلداریکشاورزی -5 فصل»تعااريف و مفاهیام 

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

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

 تولیدی و خدمات غیرتولیدی است. 

بابت خدمات   ها(:)داده  هاپرداختي  ارزش پرداختي  ارز   از  عبارت  معدن،  پرداختي  ارز  

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

معدني تعاوني  ب ره شركت  استخراج،  زمینه  در  که  است  تعاوني  شرکت  نوعي  و :  برداری 

 فرو  مواد استخراج شده از معادن فعالیت دارد. 

 

 گزیده اطالعات

برداری در  معدن در حا  ب ره   327تعداد    1399اساس نتايج طرح آمارگیری از معادن در سا     بر

تعداد   استان  فعا   معادن  در  که  داد  نشان  اين طرح  نتايج  است.  داشته  وجود  نفر    5881استان 

هزار تن محصو  از کل معادن استان تولید شده که    28121. در همین سا  مقدار  اندشاغل بوده 

میلیون ريا  بوده است. بررسي معادن استان با در نظر گرفتن    20650873الي آن برابر  ارز  ري

برابر   1399ارز  افزوده پرداختي و دريافتي نشان داد که ارز  افزوده اين تعداد معادن در سا   

پرداختي13803455 ارز   برابر  ،  برابر    7388426ها  ستانده  ارز   ريا     21191881و  میلیون 

 بوده است.

سا    تعداد  1399در  استان  سطح  در  با    55،  فعا   معدني  تعاوني  با    451شرکت  و  شاغل  نفر 

های استان بیشترين ريا  مشغو  به فعالیت بوده است. در بین ش رستان  میلیون  35352سرمايه  

تعداد اين    درشرکت بوده که    12با    کاشان  تعداد شرکت تعاوني معدني فعا  مربوط به ش رستان

 باشند. نفر مشغو  به فعالیت مي 103شرکت 
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برداری  در حال بهره ، شاغالن، جبران خدمات مزد و حقوق بگیران معادن معادنتعداد   -6-1
                    فعالیت برحسب 

 سا  و فعالیت 

 تعداد معادن 
تعداد  
 شاغالن 

 جبران
خدمات مزد و   

  بگیرانحقوق
ريا ( )میلیون   

 جمع 
  مديريتنحوه 

 عمومي خصوصي  

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

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

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

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

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

1399 .......................................  3٢٧ 31٨ 9 ٥٨٨1 36٨٧6٨٠ 
 104438 127 0 3 3  .................................. آهن  استخراج سنگ 
 985056 1271 0 10 10  .................... سرب و روی  استخراج سنگ 

 61905 65 1 0 1  ................................... استخراج سنگ طال 
 24322 44 0 2 2  .................................. استخراج سنگ مس 

 0 0 0 0 0  آنتیموان و تیتانیوم  استخراج سنگ نیکل،
 202087 452 1 45 46  ................................. استخراج شن و ماسه 

 1254090 2150 0 110 110  ....................... های تزئینياستخراج سنگ 
 10747 32 0 8 8  ................................. استخراج سنگ الشه 
 872903 1415 6 94 100  ................................. استخراج سنگ آهک 
 7894 22 0 6 6  .................................... استخراج سنگ گچ 

 45864 88 0 15 15  ................... استخراج کائولن و خا  نسوز 

 29760 53 0 4 4  ...................................... استخراج دولومیت 

 18500 26 0 4 4  ................ بنتونیت وگل سرشوی استخراج 
 30147 47 0 5 5  ............. استخراج باريت، خا  سرخ و زرد 
 0 0 0 0 0  ........... استخراج سولفات استرونسیوم و بر
 0 0 0 0 0  ............. ...استخراج فسفات، پتاس و يد و 

 5058 8 0 1 1  ............................................استخراج نمک 
 0 0 0 0 0  ......... استخراج قیر جامد طبیعي )بیتومین(

 13791 18 1 1 2  ........................................ سیلیس استخراج 
 3572 17 0 4 4  .................................استخراج پوکه معدني 

 7852 23 0 4 4  ...................................... استخراج فلدسپات 
 9694 23 0 2 2  ............................................ استخراج تالک 

 شده است.ن ، اطالعات معادن شن و ماسه منظور1380سا   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 -6-٢

 جمع  سا  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 
1395 ......................................................................  358 354 1 3 

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

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

1398 ......................................................................  317 315 2 0 

1399 ................................................  3٢٧ 3٥ ٠ ٢٢ 
 0 0 3 3  .............................................. آهن  استخراج سنگ 

 2 0 8 10  ................................ سرب و روی  استخراج سنگ 

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

 0 0 2 2  .............................................. استخراج سنگ مس 
 0 0 0 0  ............... استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم 

 0 0 46 46  ............................................. استخراج شن و ماسه 

 1 0 109 110  ................................... های تزئینياستخراج سنگ 

 0 0 8 8  ............................................. استخراج سنگ الشه 

 0 0 100 100  ............................................. استخراج سنگ آهک 

 0 0 6 6  ................................................ استخراج سنگ گچ 

 0 0 15 15  ............................... استخراج کائولن و خا  نسوز 

 0 0 4 4  .................................................. استخراج دولومیت 

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

 1 0 4 5  ......................... 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 1 1  ........................................................استخراج نمک 

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

 0 0 2 2  .................................................... استخراج سیلیس 

 1 0 3 4  .............................................استخراج پوکه معدني 

 0 0 4 4  .................................................. 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  سا  و فعالیت 
ساير کارکنان   کارکنان خ  تولید

 مالي   )اداری، 
 ساده  ماهر  و خدماتي( 

1380(1 ) ......................................................................  3009 000 000 000 
1385 ..........................................................................  5399 3405 675 1319 

1390 ..........................................................................  6484 3790 1135 1559 

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

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

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

1398 ..........................................................................  5280 3256 821 1203 

1399 ..................................................  ٥٨٨1 3٤٧٢ 1٠٧3 1336 
 13 10 104 127  .................................................. آهن  استخراج سنگ 
 184 444 643 1271  .................................... سرب و روی  استخراج سنگ 

 3 9 53 65  ................................................... استخراج سنگ طال 
 5 7 32 44  .................................................. استخراج سنگ مس 

 0 0 0 0  ................... استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم 
 134 88 230 452  ................................................. استخراج شن و ماسه 

 509 304 1337 2150  ....................................... های تزئینياستخراج سنگ 
 10 2 20 32  ................................................. استخراج سنگ الشه 
 385 174 856 1415  ................................................. استخراج سنگ آهک 
 9 0 13 22  .................................................... استخراج سنگ گچ 

 24 4 60 88  ................................... استخراج کائولن و خا  نسوز 

 13 12 28 53  ...................................................... استخراج دولومیت 

 6 4 16 26  .............................. گل سرشوی  استخراج بنتونیت و 
 8 10 29 47  ............................. 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،
 6 0 2 8  ............................................................استخراج نمک 

 0 0 0 0  ......................... استخراج قیر جامد طبیعي )بیتومین(
 6 2 10 18  ........................................................ استخراج سیلیس 

 7 2 8 17  .................................................استخراج پوکه معدني 
 10 0 13 23  ...................................................... استخراج فلدسپات 

 4 1 18 23  ............................................................ استخراج تالک 

 ، اطالعات معادن شن و ماسه منظور نشده است.1380( در سا  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
 

 
 6-3مبنا: جدو     
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      برحسب فعالیت       برداریمواد معدني معادن در حال بهره  اتتولیدمقدار و ارزش   -٤-6

 ریال( میلیون   –)هزارتن                                                                                               

 فعالیت
 مقدار  

1395 1396 1397 1398 1399 

 ٢٨1٢1 ٢1٨1٢ ٢٠٥٠6 ٢39٧1 ٢6٥٤٨  ............................... كل معادن 

 419 344 402 254 212  ............................... آهن  استخراج سنگ 

 380 374 285 244 233  ................. سرب و روی  استخراج سنگ 

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

 73 50 51 51 35  ............................... استخراج سنگ مس 
 0 0 1 1 1  ... استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم 

 2119 1712 1773 1902 2036  ..............................استخراج شن و ماسه 

 3218 3583 3301 3217 3154  .................... های تزئینياستخراج سنگ 

 140 59 58 120 46  .............................. استخراج سنگ الشه 

 19219 13523 12605 16156 18722  ............................. استخراج سنگ آهک 

 394 304 411 514 660  ................................. استخراج سنگ گچ 

 938 681 538 481 454  ............... استخراج کائولن و خا  نسوز 

 500 463 368 290 283  .................................. استخراج دولومیت 

 175 200 194 182 149  ............ استخراج بنتونیت وگل سرشوی 

 18 33 24 69 138  ......... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد 

 0 3 7 7 6  ......... استخراج سولفات استرونسیوم وبر

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

 99 68 59 69 62  ........................................ استخراج نمک 

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

 16 15 23 11 8  .................................... استخراج سیلیس 

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

 66 102 124 131 54  .................................. استخراج فلدسپات 

 19 18 23 20 22  ........................................ استخراج تالک 
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 (   )دنبالهبرحسب فعالیت   برداریمواد معدني معادن در حال بهره  اتتولیدمقدار و ارزش   -٤-6

 ریال( میلیون  –)هزارتن                                                                                                  

 فعالیت
 ارز  

1395 1396 1397 1398 1399 

 ٢٠6٥٠٨٧3 1٠٥٠31٥٠ 91٠٧٤16 ٥9٤9٨٠٧ ٥٠936٢٠  ............................... كل معادن 

 718415 328127 299572 183150 144147  .............................. آهن  استخراج سنگ 

 8835165 3636558 4289298 2203236 1552142  ................ سرب و روی  استخراج سنگ 

 584040 309391 252280 143087 152000  .............................. استخراج سنگ طال 

 157996 26329 21630 20280 15259  ..............................استخراج سنگ مس 
 0 0 5750 10000 10000  ..استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم 

 650019 340972 193135 196615 161978  ............................ استخراج شن و ماسه 

 4546809 3258162 2401528 1846198 1576163  ................... های تزئینياستخراج سنگ 

 75746 19371 20366 26809 15239  ............................ استخراج سنگ الشه 

 4316180 2012978 1264992 1053918 1206499  ............................ استخراج سنگ آهک 

 46130 28698 29185 18626 24169  ................................ استخراج سنگ گچ 

 328137 231756 120914 62302 63407  .............. استخراج کائولن و خا  نسوز 

 96591 79525 41781 30950 25470  ................................. استخراج دولومیت 

 92292 56295 43975 33013 18695  .......... گل سرشوی  استخراج بنتونیت و 

 82004 112926 55583 74024 97204  ........ استخراج باريت، خا  سرخ و زرد 

 0 6400 9750 6790 2700  ....... بر استخراج سولفات استرونسیوم و 

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

 31254 13468 9020 7590 6191  ....................................... استخراج نمک 

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

 43070 10800 13910 4253 3978  ................................... استخراج سیلیس 

 11438 1750 4228 4040 5561  ............................ استخراج پوکه معدني 

 19687 19425 20770 16716 5795  ................................. استخراج فلدسپات 

 15900 10219 9750 8210 5523  ....................................... استخراج تالک 

 )ر.م(. مرکز آمار ايران  -ماخذ
 دفتر صنعت، معدن و زيربنايي.  مرکز آمار ايران.  -      

 

 

 



 323                                                                                                                           معدن -6
 

 

پرداخت   -٥-6 ارزش  و  افزوده  دریافتي ارزش  و  دري ها  معادن  بهره   های  برحسب حال     برداری 

 ریال(  )میلیون                                                                                 1399 فعالیت: 

 فعالیت
   ارز 
 افزوده

 هاي پرداخت
 ها()داده 

 ها يدريافت
 ها()ستانده 

 ٢1191٨٨1 ٧3٨٨٤٢6 13٨٠3٤٥٥  .................................................... كل معادن 

 725383 161497 563886  ........................................................... آهن  استخراج سنگ 

 8972862 2499604 6473258  ............................................. سرب و روی  استخراج سنگ 

 594619 318104 276515  ............................................................ استخراج سنگ طال 

 161246 23513 137733  ........................................................... استخراج سنگ مس 

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

 667536 225411 442125  .......................................................... استخراج شن و ماسه 

 4819166 1647997 3171169  ................................................ های تزئینياستخراج سنگ 

 77235 23805 53430  .......................................................... استخراج سنگ الشه 

 4387893 2229291 2158602  .......................................................... استخراج سنگ آهک 

 46130 14107 32023  ............................................................. استخراج سنگ گچ 

 332984 99999 232985  ............................................ کائولن و خا  نسوز استخراج 

 99819 37379 62440  ............................................................... استخراج دولومیت 

 98482 33789 64693  ....................................... گل سرشوی  استخراج بنتونیت و 

 83313 37388 45925  ...................................... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد 

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

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

 31254 6594 24660  .....................................................................استخراج نمک 

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

 44910 7275 37635  ................................................................. استخراج سیلیس 

 11437 5272 6165  ..........................................................استخراج پوکه معدني 

 20772 10619 10153  ............................................................... استخراج فلدسپات 

 16840 6782 10058  ..................................................................... استخراج تالک 

 دفتر صنعت، معدن و زيربنايي.  مرکز آمار ايران.  -ماخذ
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   1399  برداریهای معادن در حال بهره تي ها و دریافي پرداخت ،رزش افزودها -٢-6

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

 ریال(  )میلیون                                               1399 : ایفعالیت و نوع اموال سرمایه 

 فعالیت
کل  
   گذاریسرمايه

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

 وسايل نقلیه 

ساختمان و  
تاسیسات  

 ( بدون زمین)

 19٠٥٤٥ 13٥٥3٢ ٢٥٨699٤ 3٠٥٥٥٨٧  ................................ كل معادن 

 21550 0 71323 100723  ............................... آهن  استخراج سنگ 

 7977 109263 863723 1067593  ................. سرب و روی  استخراج سنگ 

 250 885 10579 25714  ................................ استخراج سنگ طال 

 176 0 70085 73236  ............................... استخراج سنگ مس 

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

 3215 500 95560 99535  .............................. ماسه استخراج شن و 

 35055 11170 1060914 1114930  .................... های تزئینياستخراج سنگ 

 500 30 8720 9250  .............................. استخراج سنگ الشه 

 110966 9587 321737 459036  .............................. استخراج سنگ آهک 

 0 0 2440 2440  ................................. استخراج سنگ گچ 

 2045 292 31450 35377  ................ استخراج کائولن و خا  نسوز 

 835 467 16921 21473  ................................... دولومیت استخراج 

 0 75 8300 9075  ........... گل سرشوی  استخراج بنتونیت و 

 6342 2454 9545 18401  .......... استخراج باريت، خا  سرخ و زرد 

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

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

 84 9 67 424  .........................................استخراج نمک 

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

 350 0 5200 5550  ..................................... استخراج سیلیس 

 800 800 0 1600  ..............................استخراج پوکه معدني 

 200 0 6060 6460  ................................... استخراج فلدسپات 

 200 0 4370 4770  ......................................... استخراج تالک 
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اموال سرمایهگذاری  سرمایه  -6-6 تغییرات  بهره   معادنای(  )ارزش  برحسب  در حال  برداری 

 ریال()میلیون                                 )دنباله(         1399 : اینوع اموال سرمایه فعالیت و 

 فعالیت
 راه 

 اختصاصي  

 توسعه 
 و اکتشاف 

افزارهای  نرم
ایرايانه 

 ساير

 ٠ ٢٥٢1 99٠٧٤ ٤٠9٢1  ................................................. كل معادن 

 0 0 0 7850  ........................................................ آهن  استخراج سنگ 

 0 0 83759 2871  .......................................... سرب و روی  استخراج سنگ 

 0 0 14000 0  ......................................................... استخراج سنگ طال 

 0 0 805 2170  ........................................................ استخراج سنگ مس 

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

 0 0 0 260  ....................................................... استخراج شن و ماسه 

 0 76 510 7205  ............................................. های تزئینياستخراج سنگ 

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

 0 2445 0 14301  ....................................................... استخراج سنگ آهک 

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

 0 0 0 1590  ......................................... استخراج کائولن و خا  نسوز 

 0 0 0 3250  ............................................................ استخراج دولومیت 

 0 0 0 700  .................................... گل سرشوی  استخراج بنتونیت و 

 0 0 0 60  ................................... 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 0 264  ..................................................................استخراج نمک 

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

 0 0 0 0  .............................................................. استخراج سیلیس 

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

 0 0 0 200  ............................................................ استخراج فلدسپات 

 0 0 0 200  .................................................................. استخراج تالک 

 دفتر صنعت، معدن و زيربنايي.  مرکز آمار ايران.  -ماخذ
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 1399برداری  معادن در حال بهرهای  گذاری انواع اموال سرمایهسهم سرمایه -6-3

 
       

         6-6مبنا: جدو  
 
 
 
 
 
 
 

ماشین آالت، ابزار و 

وسایل كار با دوام 

وتجهیزات اداری
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وسایل نقلیه

٤.٤%

ت ساختمان و تاسیسا

بدون زمین

6.٢%
راه اختصاصي
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%3.3توسعه و اكتشاف

نرم افزارهای رایانه ای
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                    های تعاوني معدني در پایان سال  مشخصات عمومي شركت  -6-٧

 شاغالن  عضو تعداد  سا  و ش رستان 
  سرمايه

(ريا میلیون)  

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 

1٤٥ ٤٧٨ ٥٥  ............................................. ٤٠٠1 3٥3٥٢ 
 0 0 0   .....................................................و بیدگل آران 

 410 38 49 6  ............................................................. ن اردستا

 6266 88 83 11  ............................................................. ناصف ا

 0 0 0 0  ................................................................ ر ابرخو

 0 0 0 0  .............................................. ندشتاو می بويین

 0 0 0 0  .................................................... کرون  و  ناتیر

 0 0 0 0  ............................................................... جرقويه

 0 0 0 0  .............................................................. ن ادگاچ

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

 0 0 0 0  .............................................................. ر انساخو

 66 22 18 2  ................................................... نک اباخور و بی

 60 17 7 1  ............................................................... ن اقاده

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

 29 6 32 3  ........................................... ش ر و میمه هین اش

 500 11 10 1  .............................................................. ا ش رض

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

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

 0 0 0 0  ........................................................... ن اورجفال

 3584 103 125 12  ................................................................ ناش اک

 0 0 0 0  ..............................................................کوهپايه 

 33 13 14 2  ............................................................ نايگاگلپ

 0 0 0 0  ................................................................ نالنج

 0 0 0 0  ................................................................ رکه امب

 31 22 22 3  .................................................................. يینان

 38 32 23 2  ............................................................. د ابانجف 

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

 0 0 0 0  .................................................................. ورزنه 

 0 0 0 0  ................................................................... هرند

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


