
       

  

  

  

  

  

  

  

  
  چكيده نتايج 
  1396 –برداري كشور طرح آمارگيري از معادن در حال بهره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زيربناييمعدن و  دفتر صنعت،
1397 اسفند



 
 

   

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                      
  

                                                            
  
  
       هاي نشريات مركز آمار ايران نشانه  

  

  آمار گردآوري نشده است.          -
  آمار در دسترس نيست.           0 0 0

  ذاتاً يا عمالً وجود ندارد.    ×
  معني است. جمع و محاسبه غير ممكن يا بي    ××

  رقم كمتر از نصف واحد است.            
  نظركردن است.  رقم (نسبت) ناچيز و قابل صرف          

  رقم غير قطعي است.        *
  رقم جنبه تخميني دارد.       **
      .به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست  

   
  

 ها ونسبت ام است. محاسبهدن ارقرراست كرسها به علت سرجمعاختالف در 
  سرراست كردن ارقام صورت گرفته است.     ها قبل ازشاخص

   

//  



 
 

  

  مقدمه
ــدنياي مدرن در آينده به معادن و توليدات مواد معدني نياز بي         تري پيدا خواهد كرد. توليد مواد معدني نقطه آغاز يك         شـ

شــود. معادن در ايجاد  محســوب مي و ســاختمان هاي مختلف اقتصــادي به ويژه صــنعتبخشزنجيره تامين باارزش در 
صـادرات مسـتقيم و غيرمسـتقيم     سـزايي دارند. اشـتغال پايدار، توليد ارزش افزوده و بهبود فضـاي كسـب و كار نقش به   

سهم عمده     معدني توليدات مواد  صاد  صنايع معدني در اقت صحيح و  بهرهاي دارد. و  علمي از ذخاير انبوه و متنوع برداري 
هاي دقيق بوده و اين هدف جز با در اختيار داشتن آمار و اطالعات دقيق و به هنگام از  ريزيمعدني كشور مستلزم برنامه  

ــد.  فعاليت   ــر نخواهد شـ ــوحال بهره  طرح آمارگيري از معادن در   هاي اين بخش ميسـ ا هدف تهيه آمار و    ر ب برداري كشـ
شور، مقدار و ارزش توليدات مواد      اطالعات مربوط به  سهم آن در توليد ناخالص داخلي ك سبه  عملكرد اين بخش و محا

معدني، ارزش   معدني، مقدار و ارزش صـــادرات مســـتقيم، ارزش افزوده، تركيب نيروي انســـاني، مقدار اســـتخراج مواد
   شود.  ميهر ساله به اجرا گذاشته  گذاري و ...سرمايه

ششمين      1397سال  ن طرح آمارگيري از معاد سي و  شد يم كشور  يبردارحال بهره رد معادن از يريطرح آمارگكه  با   ،با
ست. در اين طرح         6470نفر از مأموران آمارگير و مراجعه به حدود  175 شده ا شور انجام  سر ك سرا نفر در  125معدن در 

سي طرح  بازبيني، داده شنا شته   آمايي و كار شاركت دا ست جمع م شدن   اند. بديهي ا سال، بعد از نهايي  آوري اطالعات هر 
اطالعات مربوط به يك ســال قبل  1397ود. لذا در طرح آمارگيري از معادن ســال پذير خواهد بهاي مالي امكانحســاب
آوري شده است. اين نشريه در دفتر صنعت، معدن و زيربنايي مركز آمار ايران توسط كارشناسان گروه         ) جمع1396(سال  

  قابل دسترسي است. www.amar.org.ir آمارهاي معدن تهيه شده است و به نشاني

  

  

  مركز آمار ايران
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  مفاهيم تعاريف و -1

   معدن -1-1
و خاك رس پوشش   ، اورانيوممعادن نفت، گاز در اين طرح الزم به ذكر است كه  .است  معدني ذخيره شامل  كه محدودهاي
  شود.داده نمي

  شاغالن   -2-1
صورت تمام وقت يا پاره وقت براي معدن كار مي   ستند كه در داخل يا خارج معدن به  شاغالن از نظر   تمامي افرادي ه كنند. 

  شوند.  خدماتي تفكيك مي شاغالن اداري، مالي و و يتوليددارند به دو گروه شاغالن  اي كه به عهدهوظيفه
  ارزش كل توليدات   -3-1

ضه  قابل توليدات ارزش مجموع ساس  بر شده  فرآوري و خام معدني مواد شامل  معادن )فروش( عر  در فروش، قيمت ا
  .است معدن محل
  اي)  گذاري (ارزش تغييرات اموال سرمايهسرمايه -4-1

هزينه تعميرات اساسي   اي (ارزش خريد يا تحصيل وگذاري عبارت است از تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سرمايهسرمايه
  .آماري اي) طي دورهارزش فروش يا انتقال اموال سرمايهمنهاي 

  جبران خدمات شاغالن -5-1
  .نشاغال به) ها (پول و كاال و... ساير پرداختي حقوق و عبارت است از مزد و شاغالنجبران خدمات 

  ارزش افزوده -6-1
ست از مابه  ستانده و ارزش داده فعال مابه يبه عبارت ايها ها و ارزش پرداختيالتفاوت ارزش دريافتيعبارت ا  تيالتفاوت ارزش 

  .معدني
    بردار معادنبهره وضع مالكيت -7-1

سرمايه درص  50ت كه تمام يا بيش ازس ادني امعار دبربهرهمنظور  -عمومي  سازمان ا متعلق به وزارتخهآن د  اي دولتي،  هانه، 
      باشد. ها و ساير موسسات بخش عموميانقالب اسالمي، شهرداري ها، نهادهـايبانك

ست ار دبربهرهمنظور  -تعاوني  شركت تعاوني به   معادني ا صورت  سيده و  كه به  سهام آن    50تمام يا بيش از ثبت ر صد  ها در
  متعلق به اعضاء تعاوني باشد

  ها متعلق به افراد باشد.درصد سرمايه آن 50بيش از  معادني است كه تمام ياار دبربهرهمنظور  -تعاوني)  خصوصي (غير
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 هاخالصه يافته -2

 

  خدمات جبران پرداختي بابت  حقوق و مزد و شاغالن و ، تعدادبهره برداريدرحال  معادن تعداد-1-2

  سي عملكرد معادن در حال بهره سال  برر سال     1396برداري  سه با  شان مي  1395در مقاي دهد كه تعداد معادن ن
  داشته است. رشددرصد  9، افزايشمورد  440با  1396درحال بهره برداري كشور در سال 

   سال صي        6/3، 1396از نظر تعداد در  صو شور در اختيار بخش عمومي و مابقي در اختيار بخش خ صد معادن ك در
  اند.درصد معادن كشور در اختيار بخش عمومي و بقيه در اختيار بخش خصوصي بوده 4/3، 1395اند. در سال بوده

   برداري كشور به كار   نفر در معادن در حال بهره 95831دهد كه مجموعاً نتايج به دست آمده از آمارگيري نشان مي
ــته ــتغال داش ــاده،  21134اند كه از اين تعداد اش ــين 5219، نفر كارگران ماهر 27160نفر كارگران س ها،  نفر تكنس

  اند.نفر شاغالن امور اداري و مالي بوده 19532نفر شاغالن امور حمل و نقل و  16099نفر مهندسين،  6688

  ــاغالن با ــد 5/2، حدود شافزاينفر  2345تعداد ش ــاغالن با  درص ميليارد ريال افزايش،   5945و جبران خدمات ش
 .  اندداشته تغييردرصد  9/24

   سال ستان  1396در  ضوي   و هاي كرمان، يزدا سان ر باالترين تعداد  نفر 5705و  12871، 23884به ترتيب با  خرا
  اند.را به خود اختصاص داده شاغالن

 سنگ آهن،  در بين فعاليت سه  و  آهكسنگ  هاي مختلف، معادن    10329و  10470، 25688به ترتيب با  شن و ما
نفر   189با  1396اند. الزم به ذكر اســت كه تعداد شــاغالن زن در ســال ترين تعداد شــاغالن را دارا بودهنفر بيش
  نفر رسيده است. 1267نفر به  1078از  1395نسبت به سال  افزايش

       سال شاغالن معادن بخش عمومي در  سال   1/505، حدود 1396سرانه جبران خدمات    1395ميليون ريال و در 
  درصد داشته است.   22 ميليون ريال بوده است كه به اين ترتيب افزايشي معادل 1/414حدود 

         سال شاغالن بخش خصوصي در  سال   8/230، حدود 1396سرانه جبران خدمات  حدود  1395ميليون ريال و در 
  است. درصد افزايش داشته 5/28ميليون ريال بوده است كه  6/179
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  ارزش صادرات مستقيم معادن درحال بهره برداري و توليدمقدارتوليد، ارزش  -2-2

   سال ست. از اين مقدار      250485هزار تن مواد معدني به ارزش  361206، حدود 1396در  شده ا ميليارد ريال توليد 
ميليون دالر به طور مستقيم از معدن به خارج از كشور صادر شده  1804هزار تن مواد معدني به ارزش  7863حدود 

ميليون دالر  1437هزار تن مواد معدني به ارزش بيش از  10645، حدود 1395است. اين درحالي است كه در سال    
ستقيم معادن        صادرات م ست. به اين ترتيب، مقدار  شده ا سال   صادر  سال     1396در  سبت به    1/26حدود  1395ن

    داشته است. افزايشدرصد  5/25و ارزش آن (برحسب دالر)  كاهش درصد 

  سي نتايج طرح آمارگيري از معادن در حال بهره سال  برر ستاني ارزش توليدات      1396برداري  صوص توزيع ا در خ
شان مي  ستان ن شرقي هاي كرمان، يزد و دهد كه ا ميليارد ريال   21008و  42334، 129189به ترتيب با  آذربايجان 

  اند.باالترين ارزش توليد ساالنه را به خود اختصاص داده

 سال    ارزش كل توليدات معادن در حال بهره شور در  ست و در   250485بالغ بر  1396برداري ك ميليارد ريال بوده ا
سنگ مس و   بين فعاليت سنگ آهن،    10044و  75041، 121223سنگ تزييني به ترتيب با   هاي مختلف، معادن 

  اند.ميليارد ريال باالترين ارزش توليد ساالنه را داشته
 

  ارزش سرمايه گذاري معادن درحال بهره برداري -3-2

  سرمايه سال  گذاري معادن در حال بهرهارزش  سال     1396برداري در  سبت به  صد   5/6، 1395ن شته    افزايشدر دا
  است.  

   درصد آن توسط بخش     9/46گذاري در بخش معدن، حدود ميليارد ريال سرمايه  21694از كل مبلغ  1396در سال
صورتي          1/53عمومي و حدود  ست؛ در  شده ا صد توسط بخش خصوصي انجام  سال  در   6/71، حدود 1395كه در 

سرمايه   سرمايه       4/28گذاري توسط بخش عمومي و  درصد  گذاري  درصد توسط بخش خصوصي انجام گرفته بود. 
سال    1396سال   سبت به  درصد    8/98 و در بخش خصوصي  ش كاهدرصد   2/30در بخش عمومي حدود  1395ن

  دهد.را نشان مي افزايش

  سال  نتايج طرح نشان مي سرمايه  1396دهد كه در  ميليارد   21694برداري كشور  گذاري معادن در حال بهرهارزش 
 و 2177، 13421به ترتيب با  آهكسنگ  و  مسهاي مختلف، سنگ آهن، سنگ   ريال بوده است و در بين فعاليت 
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سرمايه ميليارد ريال بيش 1340 ش گذاري را ترين  شور، اند. در تهدا ستان  ك به   غربيآذربايجان  يزد و كرمان، يهاا
  اند.گذاري ساالنه را دارا بودهترين سرمايهميليارد ريال بيش 1126و  6573، 8091ترتيب با 

  سرما  21694از كل سال  يهميليارد ريال  شين  14599، مبلغ 1396گذاري در  آالت، ابزار و ميليارد ريال مربوط به ما
سايل كار با دوام،   سا ميليارد ريال مربوط به  712و ميليارد ريال مربوط به لوازم و تجهيزات اداري،   153يل نقليه، و

ساختمان و تاسيسات (بدون زمين)،     1666   367ميليارد ريال مربوط به راه اختصاصي،    306ميليارد ريال مربوط به 
ــاف،  ــعه و اكتش ميليارد   3877اي و هاي رايانهافزارميليارد ريال مربوط به نرم 13حدود  ميليارد ريال مربوط به توس

 گذاري بوده است.ريال مربوط به ساير موارد سرمايه

 

  حال بهره برداري ارزش افزوده معادن در -4-2

  است.  داشته افزايشدرصد  3/58، 1395نسبت به سال  1396برداري در سال بهرهارزش افزوده معادن در حال  

 ــتان ــرقيهاي كرمان، يزد و اس ترين ارزش  ميليارد ريال بيش 19547و  33831، 95612به ترتيب با  آذربايجان ش
  اند.  افزوده را داشته

 بيش از 1396كشــور در ســال  دهد كه ارزش افزوده حاصــل از معادن در حال بهره بردارينتايج طرح نشــان مي  
ست و در بين فعاليت  195115 سنگ تزييني به      ميليارد ريال بوده ا سنگ مس و  سنگ آهن،  هاي مختلف، معادن 
  اند.شتهميليارد ريال باالترين ارزش افزوده را دا 8264و  63477، 89295ترتيب با 

   سال سال    1396ارزش افزوده معادن بخش عمومي در  شته است.      7/48معادل  افزايشي  1395نسبت به  درصد دا
 داشته است. افزايشدرصد  78اين در حالي است كه بخش خصوصي 

  

  ارزش افزوده بررسي نتايج استاني تعداد معادن، تعداد شاغالن و -5-2

  سي ستاني   برر شان  طرحنتايج ا ستان كرمان  دهدمي، ن سال   معادن ا سال     1396در  سه با  ، از نظر  1395در مقاي
شاغالن  174تعداد،  شته است.   افزايشنفر  853 ،مورد و از نظر تعداد  ستان كرمان از   مواد معدني مقدار توليد  دا در ا

سال   43590 سال   51143به  1395هزار تن در  شدي معادل با    1396هزار تن در  سيده كه ر شان     3/17ر صد ن در
ستان  دهد. درمي سال   اين ا سبت به  شي معادل   1395، ارزش افزوده ن ست   9/72از افزاي صد برخوردار بوده ا كه   در
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سرچشمه،     مهمي. الزم به يادآوري است معادن  دهددرصد از ارزش افزوده كل كشور را تشكيل مي    49 نظير مس 
سنگ آهن گل  سيرجان و      مس ميدوك،  سنگ آهن  سنگ آهن جالل آباد،  سنگ آهن گهر زمين،  معدن  14گهر، 

  خشك در اين استان واقع شده است.   سنگزغال

  شود. در  محسوب مي  دومين استان معدني كشور از نظر توليد مواد معدني و ارزش افزوده  ، 1396در سال   استان يزد
ست  سال  اين ا سال    1396ان تعداد معادن در  شاغالن   4، 1395نسبت به  است.    يافتهكاهش نفر  198مورد و تعداد 

ستان حدود   ست (     2/105ارزش افزوده ا شته ا ستان       3/17درصد افزايش دا شور در اين ا صد ارزش افزوده كل ك در
ست). مقدار توليد   شده ا ستان يزد با  مواد معدني ايجاد  صد   8/16 ا سال   23978از  افزايشدر به   1395هزار تن در 

سال   27997 ستان مذكور نيز معادن       1396هزار تن در  ست. در ا سيده ا سه     مهمير سنگ آهن چادرملو،  چون 
 چاهون، چغارت، ميشدوان، علي آباد، چاه گز، سرب و روي كوشك و سرب و روي مهدي آباد قرار دارند.

     سال سال  نسبت   1396تعداد معادن استان اصفهان در  شاغالن   و كاهشمورد  17، 1395به  نفر كاهش   14تعداد 
شته است.    سيار غني  به دليل وجود معادن دا سنگ آهك سنگ سرب و روي،  ب ستان    ،هاي تزييني و  ارزش افزوده ا

  . دهدنشان ميدرصد افزايش  7/16حدود 

       سال سان رضوي در  ستان خرا سبت به   1396تعداد معادن ا شاغالن       افزايشمورد  35، 1395ن ست. تعداد  شته ا دا
شته است  كاهش درصد   7/3و ارزش افزوده افزايش نفر  223 سنگ آهن ا. معدا سنگان،     سنگان خواف،  دن  پالسر 

 و تعداد زيادي از معادن سنگ آهن و كروميت در اين استان واقع شده است.   شهرستان فيروزهپالسر خواف، فيروزه 

   ستان سال    تعداد معادن ا شرقي در  سبت به   1396آذربايجان  شاغالن   ،مورد 28، 1395ن نفر و ارزش   243تعداد 
و رشد ارزش  آيد درصد افزايش داشته است. معدن مس سونگون از معادن مهم اين استان به شمار مي 1/78افزوده 

 طرح توسعه اين معدن ارزيابي شده است. جديد برداري از فازهايافزوده به دليل بهره

   سال سان جنوبي با    1396در  ستان خرا سال     3معدن ( 194، ا سبت به  صد ارزش    1/3)، 1395مورد كاهش ن در
سال           سه با  ستان در مقاي ست. ارزش افزوده اين ا صاص داده ا شور را به خود اخت معادل  1395افزوده معادن كل ك

صد  1/22 شته    در شد دا ستان     ر ست. در اين ا شامل معادن   معدن مهم زغال 15ا همچنين مس قلعه  پروده، سنگ 
 زري و تعداد قابل توجهي معادن منيزيت و بنتونيت وجود دارد.

     سال ستان فارس در  سال     1396تعداد معادن ا سبت به  ست.      304افزايش به  مورد 56، با 1395ن سيده ا معدن ر
سال     ستان فارس در  صد  9/45افزايش   با ،1396ارزش افزوده معادن ا سال     يدر سبت به  صد    3/2، 1395ن در
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شور  ارزش افزوده معادن  ست.  ك صاص داده ا سنگ   را به خود اخت ستخراج  ترين فعاليت معدني هاي تزئيني باارزشا
  شود.اين استان محسوب مي

    نفر و ارزش افزوده   36تعداد شاغالن  افزايش، مورد  14، 1395نسبت به   1396تعداد معادن استان مركزي در سال
ست.       2/4آن  شته ا صد افزايش دا ستخراج از معادن    در ستان، مربوط به ا بخش قابل توجهي از ارزش افزوده اين ا

  هاي تزئيني است. سنگ
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  1395-1396برداري كشور بر حسب بخش عمومي و خصوصي هاي منتخب معادن درحال بهرهشاخص -1جدول 

  

  1395 -1396هاي منتخب برداري كشور در استانتعداد معادن، شاغالن و ارزش افزوده معادن در حال بهره -2جدول 

  استان

  1396سال   1395سال 

تعداد 
  ارزش افزوده  تعداد شاغالن  معادن

  (ميلياردريال)
تعداد 
افزوده ارزش   تعداد شاغالن  معادن

  (ميلياردريال)

  195115  95831 5353  123276  93486 4913  كشور
  95612  23884 656  55308  23031 482  كرمان
  33831  12871 138  16489  13069 142  يزد

  19547  4984 239  10975  4741 211  آذربايجان شرقي
  6002  4730 194  4917  4821 197  خراسان جنوبي

  3730  2217  236  3579  2181  222  مركزي
  3479  5705  398  3611  5482  363  خراسان رضوي

  3919  5379 341  3358  5393 358  اصفهان
  4575  5113  304  3136  4189  248  فارس

  24420  30948  2847  21903  30579  2690  هاسايراستان
  

  

 شرح

1395  1396 

 جمع
بخش 
 خصوصي

بخش 
 عمومي

 جمع
بخش 
 خصوصي

بخش 
 عمومي

 195 5158 5353 169 4744 4913 تعداد معادن

 28215 67616 95831 30377 63109 93486 تعداد شاغالن

 123689 71425 195115 83154 40122 123276 ارزش افزوده (ميليارد ريال)

 14250 15607 29857 12578 11335 23912جبران خدمات شاغالن (ميليارد ريال)

 10177 11517 21694 14574 5795 20368 ال)ريگذاري (ميلياردسرمايه
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  1392 -1396هاي برداري كشور سالروند نماگرهاي مهم طرح آمارگيري از معادن در حال بهره -3جدول

 نماگر
 واحد/

تغيير  درصد
 نسبي

1392  1393  1394  1395  1396  

 معدن
  5353  4913  5214  5355 5445 تعداد

  0/9  -8/5  -6/2  -7/1    - تغييرنسبي رصدد

 شاغالن
  95831  93486  91211  91869 94640 تعداد

  5/2  5/2  -7/0  -9/2 - تغييرنسبي درصد

 ارزش كل توليدات 
  250485  165734  118291  139206 126738 ميليارد ريال 

  1/51  1/40  -15  8/9 - تغييرنسبي درصد

گذاري ارزش سرمايه
  21694  20368  29421  19873 12980 ميليارد ريال 

  5/6  8/30  48  1/53 - تغييرنسبي درصد

 ارزش داده 
  59179  45349  36329  45031 35910 ميليارد ريال 

  5/30  8/24  -3/19  4/25 - تغييرنسبي درصد

 ارزش ستانده 
  254294  168625  120400  142622 129343 ميليارد ريال 

  8/50  1/40  -6/15  3/10 - تغييرنسبي درصد

 ارزش افزوده 
  195115  123276  84071  97590 93432 ميليارد ريال 

  3/58  6/46  -9/13  5/4 - تغييرنسبي درصد

  شاخص قيمت 

  توليد كننده معدن

100 =1390   

  0/232  8/197  2/206  5/162 3/213 شاخص

  3/17  -1/4  -3/3  3/31 - تغييرنسبي درصد
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ارزش توليد ارزش افزوده ارزش سرمايه گذاري

 ميلياردريال
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توضيحات ضروري -5  

 
 

 شريه از طبقه    تدوين و در شار اين ن صادي ( المللي فعاليتبندي بينانت   چهارم) ويرايش I.S.I.Cهاي اقت

  .استفاده شده است

  ست   صنعتي تواماً در  هاي معدني ومعادني كه فعاليتدر مورد شده ا ، اطالعات مربوط  محل معدن انجام 

  .شده است نتايج طرح منظور در و هاي معدني تفكيكبه فعاليت

     شامل ارزش فروش بي صادرات مستقيم فقط  سطه اطالعات مربوط به    توسط معدن به خارج از كشور   وا

   .است

 گذاري، صادرات مستقيم و جبران خدمات در اين   ستانده و افزوده، توليد، سرمايه  هاي داده، تمامي ارزش

 اند.هاي جاري محاسبه شدهنشريه به قيمت

       سر سه با ك شن و ما صد نمونه  7/56 گيري تقريبينمونهمعادن  شن و   گيري ودر همه معادن به غير از 

 اند.ماسه، سرشماري شده
 

  


