
 توسط مرکز آمار ایران اعالم شد 1396سال برداری کشور نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره
 

  
ساله  سبه    ، طرح آمارگيري از معادن در حال بهرهمرکز آمار ایران همه  شور را با  هدف تهيه آمار و اطالعات مربوط به عملكرد این بخش و محا برداري ک

يب خيروي سهههآ آن در توليد خالالد داللك کشههور، م دار و ارزل توليدات و  رول مواد معدخك، م دار و ارزل اههادرات م ههز يآ، ارزل ا زوده، ترک 

مورد  1395که عملكرد سال  1396کند. در اجراي طرح آمارگيري از معادن سال گذاري و .... اجرا مكاخ اخك، م دار اسزخراج مواد معدخك، ارزل سرمایه   

معدن در سههراسههر کشههور، جم  آوري اطالعات این طرح را به اخ ا     6504خفر از مأموران آمارگير به حدود  180مراجعهبا سههوال ارار گر زه اسهه ،  

 اخد. آمایك و کارشناسك طرح مشارک  داشزهخفر در بازبينك، داده 125اخد. همچنين در این طرح رساخيده

دهد که تعداد معادن درحال بهره برداري کشور در سال خشان مك 1394با سال در م ای ه  1395برداري سال بررسك عملكرد معادن در حال بهره

 3189دراد و جبران لدمات شاغالن با  5/2خفر ا زایش، حدود  2275دراد کاهش داشزه اس . تعداد شاغالن با  8/5مورد کاهش،  301با  1395

 اخد.دراد تغيير داشزه 4/15ميليارد ریال ا زایش، 

هزار تن مواد  10645ميليارد ریال توليد شهههده اسههه . از این م دار حدود  734,165هزار تن مواد معدخك به ارزل  104,354ود ، حد1395در سهههال 

 1395برداري در سال  ميليون دالر به طور م ز يآ از معدن به لارج از کشور اادر شده اس . ارزل ا زوده معادن در حال بهره      1437معدخك به ارزل 

سال     شزه    5/45، 1394خ ب  به  اد ا زایش دا سرمایه   در س . ارزل  سال  گذاري معادن در حال بهرها سال     1395برداري در   8/30، 1394خ ب  به 

  . اس  داشزه ا زایش دراد 9/193ارزل اادرات م ز يآ )برح ب دالر( خيز معادل اس .دراد کاهش داشزه 

سال  بهره سال  ميليون  1/1308معادل  1395وري خيروي کار در  س  و به این ترتيب   7/921معادل  1394ریال و در  اد   9/41ميليون ریال بوده ا در

را به لود  باالترین تعداد شاغالن خفر 5482و  13069، 23031لراسان رضوي به ترتيب با  و هاي کرمان، یزداسزان 1395ا زایش داشزه اس . در سال 

 اخد.ترین ارزل ا زوده را داشزهميليارد ریال بيش 10959و  16353، 55223آذربای ان شراك به ترتيب با هاي کرمان، یزد و اخد. اسزانالزصاص داده

 1394-95هاي به تفكيك بخش عمومك و لصواك سال –هاي منزخب معادن کشور جدول شالد

 
 اابل دسزرسك اس .   www.amar.org.irگاه مرکز آمار ایران به خشاخك  خزایج تفصيلك این طرح به زودي در وب
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