
 بسمه تعالی
 توسط مرکز آمار ایران اعالم شد 8931سال برداری کشور نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره

 

  

تهیه آمار و اطالعات مربوط به عملكرد این بخش برداری کشور را به منظور سی و هفتمین طرح آمارگیری از معادن در حال بهرمرکز آمار ایران 

ها، اجرا کرده است. این آمارگیری های اقتصادی و ارزیابی نتایج برنامههمچنین اتخاذ سیاستو محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، 

سال  سال  6815با مراجعه به  8931در  شده  ستیابی به اطالعات نهایی  ست ) 8931معدن برای د شده ا شور، اجرا  آوری روش جمعمعادن ک

مروری به نتایج به دست آمده نشان دهنده موارد . گیری و بقیه معادن به صورت سرشماری است(اطالعات معادن شن و ماسه به صورت نمونه

 زیر است:

  داشته  کاهشمعدن(  691)رصد د 1.8بوده که نسبت به سال قبل معدن  6385کشور برداری تعداد معادن درحال بهره 8931در سال

 است. 

  افزایش ( نفر 9389) درصد 6.8بوده که نسبت به سال قبل نفر  33196کشور برداری شاغالن معادن درحال بهرهتعداد  8931در سال

 داشته است. 

  درصد 61.1اند که نسبت به سال قبل ایجاد کردهارزش افزوده میلیارد ریال  981311کشور برداری معادن در حال بهره 8931در سال 

درصد(  19.6میلیارد ریال ) 885863درصد( توسط بخش خصوصی و  85.6میلیارد ریال ) 18183از این رقم، دهد. افزایش نشان می

  .توسط بخش عمومی محقق شده است

 اند.ترین ارزش افزوده را داشتهریال بیشمیلیارد  69816و  61899، 868568یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب با  های کرمان،استان 

  858از نظر مقدار  قبلکه نسبت به سال میلیارد ریال تولید شده  936686هزار تن مواد معدنی به ارزش  958951، حدود 8931در سال 

 . درصد افزایش داشته است 61.6درصد و  8.86میلیارد ریال، به ترتیب معادل  866868هزار تن و از نظر ارزش 

  88.8میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  83615کشور معادل برداری گذاری معادن در حال بهرهارزش سرمایه، 8931در سال 

درصد  63.8ریال،  میلیارد 88683با درصد و سهم بخش عمومی 68.1میلیارد ریال  1361با  بخش خصوصیکه سهم داشته  کاهشدرصد 

 .بوده است

 9396-97هاي به تفكيك بخش عمومی و خصوصی سال –هاي منتخب معادن كشور جدول شاخص

 

                                                                                                                                         قابل دسترسی است.   www.amar.org.irگاه مرکز آمار ایران به نشانی  نتایج تفصیلی این طرح به زودی در وب

 شرح
 بخش عمومی بخش خصوصی جمع
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 -86.6 851 836 -1.3 6163 6861 -1.8 6385 6969 تعداد معادن

 98.8 95539 81886 -5.1 59868 51585 6.8 33196 36198 تعداد شاغالن

 ارزش افزوده 

 )ميليارد ريال(
836886 981311 61.1 18686 18183 86.6 889513 885863 18.3 

جبران خدمات شاغالن 

 )ميليارد ريال(
83161 68861 91.1 86581 85156 1.6 86868 86919 18.8 

 گذاري سرمايه

 )ميليارد ريال(
88536 83615 88.8- 88681 1361 98.8- 88811 88683 89.9 
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