
  ـ معدن5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1386 ـسالنامه آماري استان ایالم

 

193

 

 
 
 
 

 آمـار واطالعـات ارایــه شـده در ایــن فـصل از نتــایج    

کـه  ) آمارگیري از معـادن در حـال بهـره بـرداري            ( 

توسط مرکز آمار ایران اجرا و منتشر می شود و نیـز            

آمارهاي ثبتی اداره کل تعاون استان اسـتفاده شـده          

 .  است

 

 به کار رفته در این فـصل بـه          مفاهیم تعاریف و 

 : شرح زیر است

 
ذخیره معدنی کـه بهـــره      (مجموعه کانسار    : معدن

ــد   ــصادي باش ــرداري از آن اقت ــین آالت و ) ب و ماش

تسهیالتی است که بـه منظـور اکتـشاف ، تجهیـز و             

بهـــره برداري وکانـه آرائـی از کانـسار ایجـاد شـده           

 کانــه آرائــی نیزبــه کلیــه عملیــات فیزیکــی و اســت

 کـردن قـسمتی از مـواد       جدا شیمیائی که به منظور   

یا تفکیک کانه ها از یکـدیگر صـورت          باطله از کانه و   

 .می گیرد اطالق می شود 

 

 معـدنی اسـت کـه    :معدن درحال بهـره بـرداري    

فلـزات   بهـره بـرداري ازوزارت معـادن و        داراي مجوز 

 و شـهرداریها  یـا از  )براي معادن غیر از شن وماسـه        (

 مـی باشـد و در     )براي معادن شن وماسه   (فرمانداریها  

 روز به صـورت پیوسـته       30رگیري ، حداقل    سال آما 

در پاره  (عملیات استخراج    یا ناپیوسته مجموعه اي از    

براي بدسـت آوردن    )همراه با کانه آرائی      اي از موارد  

 .آن انجام می شود  کانه قابل فروش در

 

مدیریتی است که توسط افراد      : مدیریت خصوصی 

 .یا موسسات خصوصی اعمال می شود 

مــدیریتی اســت کــه توســط :  مــدیریت عمــومی

وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتـی، نهادهـاي انقــالب          

 . اعمال می شود  شهرداریها بانکها و اسالمی ،

 

کلیه افرادي که در داخل یاخـارج معـدن          : شاغالن

  بصورت تمام وقـت یـا پـاره وقـت بـراي معـدن کـار           

بـه   وظیفه اي که به عهده دارند      نظر که از  کنند می

تفکیـک   سـایر،  و)ماهر،غیرمـاهر ( ط تولید شاغالن خ 

 .میشوند

 

کـه بـه     کارکنانی هـستند  :شاغالن ماهرخط تولید  

تجربه اي کـه کـسب کـرده انـد           دانش فنی و   اعتبار

داشـته   را فنـی تولیـد    کـار  توانائی انجام قـسمتی از    

 مهندسان،کارگران ماهر ،تعمیرکـاران و     مانند باشند،

 .رانندگان

 

کارکنانی هستند که   : دشاغالن غیرماهر خط تولی   

 شغل مورد تصدي آنان در خط تولید نیاز به تعلیم و          

 ندارد ، مانند کارگران سـاده ،بـاربران ،         کسب تجربه   

 .بارگیران 

 

 معدن یـا   که در  کارکنــانی هستند  : سایر شاغالن 

خدماتی اشتغال دارند و     دفتر مرکزي به کار اداري و     

 . کارمند نامیده می شوند عموماً

 

عبـارت اسـت    :ران خدمات مزدوحقوق بگیران   جب

  مـزد    )..و پول وکاال (پرداختها سایر حقوق و  و مزد از

 .حقوق بگیران  و
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حقوق ، مجموع پرداختیهاي کارگاه      منظور از مزد و   -

یا کاال تحت عنوان مزد و حقوق بـه          به صورت پول و   

 .حقوق بگیران است  مزد و

داش، شـامل پـا   )…پـول وکـاال و    (پرداختیهـا    سایر-

 هزینـه ایـاب و     پوشـاك،  اضافه کار، هزینه خوراك و    

حق عائلـه منـدي ،حـق ماموریـت          ذهاب، حق اوالد  

 هوا ،سهم کارفرما از بیمه هاي اجتماعی ،  بدي آب و

حقـوق بگیـران    به مزد و.…خواربار،  بلیط اتوبوس و    

 .است 

 

 مجموع مواد معـدنی حاصـل از      : تولید مواد معدنی  

اج اسـت کـه بـه اشـکال         یک رشته فعالیـت اسـتخر     

.قابل عرضه در بازار باشد  گوناگون

 

 

ارزش مواد معدنی استخراج شـده       : ارزش تولیدات 

کننده ، یعنـی     سایر تولیدات معدن به قیمت تولید      و

 .قیمت فروش به مشتریان در محل معدن است 
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 سالفعالیت ال بهره برداري بر حسب مشخصات عمومی معادن در ح-1-5

  تعداد معادن

مدیریت  جمع سال 

 عمومی

مدیریت 

 خصوصی

 

 تعداد شاغالن

جبران خدمات مزد 

و حقوق بگیران 

 )هزاریال(

1381........................... ............................ 31 8 23 306 3680757 

1382................ ........................................ 38 3 35 215 3820902 

1383......................................................... - - - - - 

1384......................................................... 13 2 11 115 2987320 

1385.............................................. 13 0 8 69 2278551 

 604500 30 3 0 5 ...............................استخراج زغال سنگ

 1674051 39 5 0 8 ..............سنگ ، شن وماسه واستخراج

 مرکز آمار ایران : مآخذ 

 

 بر حسب سالتعداد شاغالن معادن در حال بهره برداري -2-5

 کارکنان خط تولید
 جمع سال 

 غیرماهر ماهر

 سایر کارکنان 

 )ماتیخد اداري،مالی و(

1381................. .......................... 306 104 98 104 

1382............ ............................... 215 95 70 50 

1383........................................... - - - - 

1384........................................... 115 18 68 29 

1385................................... 115 29 22 18 

 11 11 8 41 ..................استخراج زغال سنگ

 7 11 21 74 .سنگ ، شن وماسه واستخراج

  مرکز آمار ایران-مأخذ  

  مقداروارزش تولید مواد معدنی در حال بهره برداري-3-5

 مقدار

مواد معدنی بجز شن وماسه ،  سال

)تن ( باالست وپوکه معدنی 

شن وماسه ، پاالست وپوکه 

)متر مکعب ( معدنی 

 )هزارریال( ارزش 

 

1382................................................115969361911927598783

1383................................................- - - 

1384................................................1179745 0 16401750 

1385.......................................929680 0 19349475 

 1670250 0 3970 .....................استخراج زغال سنگ

 17679225 0 925710 ....سنگ ، شن وماسه واستخراج

  مرکز آمار ایران-مأخذ    
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 )هزارریال(  1385:  افزوده وارزش پرداختیها ودریافتیهاي معادن درحال بهره برداري ارزش-4-5 

 ارزش افزوده سال
 پرداختیها

 )داده ها( 

 دریافتیها

 )ستانده ها( 

1382............................................ 17487723 10851635 28339359 

1383............................................. - - - 

1384............................................. 12753901 3995849 16749750 

1385................................... 10125197 9364278 19489475 

 1768250 619950 1148300 ..................استخراج زغال سنگ

 17721225 8744328 8976897 .سنگ ، شن وماسه واستخراج

    مرکز آمار ایران-مأخذ  

 

 1381 سال:سب فعالیت ونوع اموال سرمایه ايحرحال بهره برداري برد سرمایه گذاري معادن-5-5

 )هزارریال( ارزش  شرح

 6032634 .................................................................جمع کل

 4666258 ..................کار با دوام وتجهیزات ابزارووسایل –ماشین آالت 

 838168 ....................................................................................وسائل نقلیه 

 335665 .................................................................................راه اختصاصی 

 45760 ..............................................................................وسعه واکتشافت

 - ...........................................................................نرم افزار رایانه اي

 146783 ............................................................................زمین وساختمان 

 - ....................................................................................................سایر

 مرکز آمار ایران: مآخذ    

    سال : سرمایه گذاري معادن در حال بهره برداري برحسب فعالیت و نوع اموال سرمایه اي-5-5

 )دنباله(1382

 )ریال هزار( ارزش  شرح

 8523206 ...........................................................جمع کل

 4023166 ...........................................ن آالت ابزار ولوازم کار با دوام یماش

 1777 ....................................................................لوازم وتجهیزات اداري

 4412448 .....................................................................................ل نقلیه یوسا

 10450 .....................................................................ساختمان بدون زمین

 65365 .................................................................................راه اختصاصی 

 10000 ..............................................................................توسعه واکتشاف

  0 ...........................................................................نرم افزار رایانه اي

 0 ............................................................................زمین وساختمان 

 مرکز آمار ایران: مآخذ  
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    سال : سرمایه گذاري معادن در حال بهره برداري برحسب فعالیت و نوع اموال سرمایه اي-5-5

 )دنباله(1384

 )ریال هزار( ارزش  شرح

 1663505 ...........................................................جمع کل

 615300 ...........................................ماشین آالت ابزار ولوازم کار با دوام 

 4900 ....................................................................لوازم وتجهیزات اداري

 393500 .....................................................................................وسایل نقلیه 

 135000 .....................................................................ساختمان بدون زمین

 312000 .................................................................................راه اختصاصی 

 200000 ..............................................................................توسعه واکتشاف

  0 ...........................................................................نرم افزار رایانه اي

 2805 ............................................................................زمین وساختمان 

 مرکز آمار ایران: مآخذ    
 
 

    سال : سرمایه گذاري معادن در حال بهره برداري برحسب فعالیت و نوع اموال سرمایه اي-5-5

 )دنباله(1385

 )ریال هزار( ارزش  شرح

 2370289 ........................................................... کلجمع

 1322800 ...........................................ماشین آالت ابزار ولوازم کار با دوام 

 5000 ....................................................................لوازم وتجهیزات اداري

 34000 .....................................................................................وسایل نقلیه 

 144989 .....................................................................ساختمان بدون زمین

 693500 .................................................................................راه اختصاصی 

 80000 ..............................................................................توسعه واکتشاف

 0 ...........................................................................نرم افزار رایانه اي

 90000 ....................................................................................................سایر

 مرکز آمار ایران: مآخذ    

 


