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 مقدمه

هاي مربوط به معادن کشور و انتشار  آمارگیري از فعالیت

توسط وزارت صنعت، معدن و ١٣٣٣مستمر نتایج آن، از سال 

این آمارها، هر سال همزمان با انتشار . تجارت وقت آغاز شد

، در ضمیمه نشریه مذکور به چاپ "هاي صنعتی آمار فعالیت"

اي  در نشریه آمارهاي مربوط١٣٣٩رسید ولی از سال  می

منتشر  "هاي معدنی ایران آمار فعالیت"مستقل تحت عنوان 

اولین سرشماري از معادن کشور در آذرماه سال . شد

تا سال ١٣۴٢توسط وزارت اقتصاد اجرا شد و از سال ١٣۴٢

دفتـر آمار وزارت اقتصاد با استفاده از آمـارهـاي دفـاتر ١٣۵٣

هاي  ري از فعالیتمـعادن نقـاط مختلف کـشور، هر سال آما

دومین ١٣۵٣در سال. کرد آوري و منتشر می معادن جمع

سرشماري از معادن کشور با همکاري مرکز آمار ایران و وزارت 

 تا سال ١٣۵٣صنعت، معدن و تجارت اجرا شد از سال 

طور ساالنه بخشی از معادن کشور را  مرکز آمار ایران به١٣۵٧

از سال . قرار داد به عنوان معادن منتخب مورد آمارگیري

هاي آماري و نیز  دلیل عدم اجراي طرح به1363تا سال ١٣۵٧

هاي  فراهم نبودن آمارهاي ثبتی جامع، این بخش از فعالیت

مرکز 1365 و١٣۶۴در سالهاي . اقتصادي دچار خأل آماري شد

آمار ایران به آمارگیري از معادن تحت پوشش بخش عمومی 

سرشماري از معادن کشور را سومین ١٣۶۶اقدام کرد و در سال 

به استثناي ١٣٨۵تا سال ١٣۶٧از سال . به مرحله اجرا درآورد

طور  آمـارگیـري از معـادن کشـور به١٣٨۴و 1370هاي  سال

آمار و اطالعات مندرج در این فصل،  .ساالنه انجـام شده است

هاي مذکور شامل آمار  ها و سرشماري عالوه بر نتایج آمارگیري

 اداره کلهاي تعاونی معدنی ارائه شده توسط  رکتو اطالعات ش

باشد در مورد آمارهاي ارائه  تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می

 :شده، توضیحات زیر ضروري است

شـور، اطـالعات مـربـوط  در آمـارگیـري از معـادن فعـالک١- 

آوري  به نفـت و گـاز، مـواد رادیـواکتیـو و خـاکرس جمع

ه دلیــل اهمیت خاص نفت و گاز، اطالعات نشده است، و ب

طور  به )نفت و گاز(6ها در فصل  آمـاري مـربوط به این فعالیت

  .شود مجزا ارائه می

بـرداري  در طـرح آمـارگـیـري از مـعادن در حال بهره -2

گیري و سایر معادن  کشــور، معادن شن و ماسه به روش نمونه

 .گیرند رار میصورت سرشماري، مورد آمارگیري ق به

هاي بخش معدن از  بندي فعالیت در این فصل براي طبقه -3

ویرایش چهارم، با  هاي اقتصادي المللی فعالیت بندي بین طبقه

 اعمال تغییراتی در آن استفاده شده است

   مفاهیم  تعاریف

  از آن  برداري بهره  که  معدنی   ذخیره(کانسار   مجموعه : معدن

  به  که  است  و تسهیالتی  آالت و ماشین )باشد می  اقتصادي

 کانسارآن از   آرایی و کانه  برداري ، تجهیز و بهره منظور اکتشاف

و   فیزیکی  عملیات  تمامی  ، به آرایی کانه.  است ایجاد شده

  از کانه  از مواد باطله  قسمتی  کردن منظور جدا   به  که  شیمیایی

 .شود می  گیرد، اطالق می  صورتاز یکدیگر  ها کانه  و یا تفکیک

وز ـمج  داراي  که  است  معدنی : برداري بهره  در حال  معدن

معادن غیر از ( صنعت، معدن و تجارت  از وزارت  رداريـب بهره

  رايــب(ها  داريــها و فرمان رداريــیا شهو )  و ماسه  شن

  لــداق، ح ريــآمارگی  الـدر سنیز و بوده )  و ماسه  شن  ادنـمع

ه، ـوستـــاپیـا نـی  هــپیوست  ورتــص  هــروز ب 30 دتـمبه 

وارد ـاز م  اي ارهــدر پ(  راجـاستخ  از عملیات  اي هــوعـمجم

  قابل  کانه  آوردن دست  بهبه منظور  ،) آرایی ا کانهـب  راهــهم

 .گرفته باشد  انجام  در آن  فروش

  سساتؤوسط افراد یا مت  که  است  مدیریتی : خصوصی  مدیریت

 .شود می  اعمال  خصوصی

توسط   کـــه  است  مدیریتی : عمومی  مدیریت

،  اسالمی  انقالب  ، نهادهاي دولتی  هاي سازمان، هــا وزارتخــانــه

  اعمالو سایر مؤسسات بخش عمومی  ها شهرداري ،ها بانک

 .شود می

  به  معدن  خارجیا   در داخل  هستند که  افرادي  تمامی:  شاغالن

از   شاغالن. کنند کار می  معدن  براي  وقت یا پاره  وقت تمام  صورت

خط   النـاغـشبه دو گروه  دـدارن  دهـعه  به  که  اي نظر وظیفه

) اداري، مالی و خدماتی(  شاغالن و سایر) ساده ماهر و(تولید 

 . شوند می  تفکیک
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  اعتبار دانش  به  هستند که  کارکنانی :ماهرخط تولید  شاغالن

از   قسمت  یک  انجام  اند، توانایی کرده  کسب  که  اي و تجربه  فنی

،  باشند، مانند مهندسان  خط تولید را داشته  کار فنی

ماهر،   ، کارگران ، سرکارگران ، استادکاران فنی  هاي سینیتکن

 . رانندگان و  تعمیرکاران

مورد   شغل  د کههستن  کارکنانی :ساده خط تولید  شاغالن

ندارد، مهارت   و کسب  تعلیم  در خط تولید نیاز به  آنان  تصدي

 . بارگیران و  ، باربران ساده  کارگران :مانند

به  هستند که  ارکنانیک :)اداري، مالی و خدماتی(  شاغالن سایر

 ، یا دفتر مرکزيو   امور دفتري، اداري، مالی و خدماتی معدن

طور مستقیم در امر استخراج و تولید شته و به دا  اشتغال

 .دخالت ندارند

شاغالن، توضیح این نکته ضروري است که در  در ارائه آمار     

استفاده شده  "متوسط تعداد شاغالن در سال"محاسبه از روش 

 . است

تعاریف و  کنید به  رجوع : بگیران  مزد و حقوق  خدمات  جبران

 .   "و شیالت  اري، جنگلد کشاورزي -4  فصل" مفاهیم 

  رشتـه  از یـک  حاصـل  مواد معدنی  مجموع : تولید مواد معدنی

بازار   به  عرضه  قابل  گوناگون  اشکال  به  که  است  استخراج  فعالیت

یا  ها فعالیت  از رشته  در بعضی  که  ذکر است  شایان. باشد می

  استخراج از کانسار  که  صورتی  همان  به  ، مواد معدنی معادن

  دیگر از رشته  در بعضی  که  گردد در صورتی می  شود، عرضه می

  عملیات  انجام از  پس  شده  ، مواد استخراج معادن ها یا فعالیت

از مواد   قسمتی  منظور جدا کردن  به  الزم  یا شیمیایی  فیزیکی

  عرضهبازار   ، به خام   عیار ماده  ها و یا افزایش کانه  ، تفکیک باطله

چند ماده   است  ممکن ، فعالیت  رشته  ضمناً در یک. شود می

  سنگ  استخراج  فعالیت  الً در رشتهـآید، مث  دست  هـب  معدنی

   نسانترهکو   مس  ، کنسانتره مس  سنگمواد معدنی ،  مس

 .دنآی ور به حساب میذکـم  تـفعالی  رشته اتدـتولیاز   دنـمولیب

ارزش و   شده  استخراج  مواد معدنی  ارزش : تولیدات  ارزش

  یعنی  تولید کننده  قیمت  به  یدنضایعات قابل فروش مواد مع

 . است  معدن  در محل  مشتریان  به  فروش  قیمت

 ): اي سرمایه  والــام  راتـیـتغی  ارزش(  ذاريـگ هــرمایـس

،  کشاورزي -4  فصل" تعـاریف و مفاهیـم  هـکنید ب وعــجر

 .   "و شیالت  ريجنگلدا

  منهاي) ها ستانده(ها  دریافتی  ارزش از  عبارت : افزوده  ارزش

 . است )ها داده(ها  پرداختی  ارزش

مواد   تولیدات  از ارزش  عبارت ):ها ستانده( ها دریافتی  ارزش

 و تعمیر  ، ساخت ضایعات قابل فروش مواد معدنی معدنی،

و سایر معدن   نتوسط شاغال  اي سرمایه  اموال  اساسی

  کارهاي  بابت  دریافتی  شامل  کهاست   معدن  يها دریافتی

،  اداري  و تجهیزات  و لوازم  ساختمان  جزیی  ، تعمیرات کنتراتی

 .باشد می... و  آزمایشگاه  آالت ماشین  جزیی  تعمیرات

  ابزار و وسایل ،مواد  از ارزش  عبارت ):ها داده( ها پرداختی  ارزش

و   شده  خریداري  و بـرق  ، آب شده  مصرف  ، سوخت دوام مکار ک

  کارهاي  بابت  پرداختی  شامل  کهاست ها  سایر پرداختی

،  اداري  و تجهیزات  و لوازم  ساختمان  جزیی  ، تعمیرات کنتراتی

 .باشد می... و  ، آزمایشگاه آالت ماشین  جزیی  تعمیرات

 -4  فصل" یف و مفاهیم تعار کنید به  رجوع : تعاونی  شرکت

 .   "و شیالت  ، جنگلداري کشاورزي

در   که  است  تعاونی  ی شرکتـنوع : معدنی  تعاونی  شرکت

از   شده  مواد استخراج  و فروش  برداري ، بهره استخراج   هـزمین

 .دارد  فعالیت  معادن

اطالعاتگزیده   

ل براساس نتایج طرح آمارگیري از معادن فعال کشور در سا

وجود   برداري در استان معدن در حال بهره 32تعداد  1393

نفر  313دهد، مجموعا  نتایج بدست آمده نشان می. داشته است

اند که تعداد شاغالن نسبت  در این معادن به کار اشتغال داشته

در همین سال . درصد کاهش یافته است 8، 1392به سال 

ریال بوده که  میلیون 234197ارزش تولیدات معادن بالغ بر 

و مابقی آن مربوط   درصد آن مربوط به  معادن شن و ماسه 99

 . به استخراج سایر مواد معدنی است

برداري  ارزش افـزوده حاصل از فعالیت معادن در حال بهره   

 .میلیون ریال بوده است  194439برابر  1393استان در سال 
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 رداري بر حسب فعالیت مشخصات عمومی معادن در حال بهره ب-1-5

 تعداد معادن  سال وفعالیت 
 تعداد شاغالن 

جبران خدمات مزد وحقوق 

 ) هزار ریال(بگیران 
 

 مدیریت خصوصی مدیریت دولتی  جمع 

1375..................................................... 29 1 28 227 1085 

1380..................................................... 30 2 28 326 3317 

1385.................................................... 13 5 8 69 2278 

1389..................................................... 37 8 29 382 18910 

1390..................................................... 43 3 40 544 25424 

1391..................................................... 42 1 41 445 31137 

1392..................................................... 39 8 31 338 30537 

1393..................................................... 32 5 27 313 46788 

 0 0 0 0 0 ...........................گاستخراج زغال سن

 46596 303 25 5 30 ..........استخراج سنگ وشن وماسه و

 192 10 2 0 2 ...............استخراج سایر مواد معدنی 

 ).م .ر. ( مرکز آمار ایران-مأخذ
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 استخراجتعداد معادن در حال بهره برداري برحسب فعالیت و نوع -2-5

 استخراج زیرزمینی استخراج روباز جمع سال وفعالیت 
استخراج روباز و 

 زیرزمینی 

1375......................................................... 29 29 0 0 

1380......................................................... 30 30 0 0 

1385......................................................... 13 13 0 0 

1389......................................................... 37 37 0 0 

1390......................................................... 43 43 0 0 

1391......................................................... 42 42 0 0 

1392......................................................... 39 39 0 0 

1393......................................................... 32 29 1 2 

 0 0 0 0 ..............................استخراج زغال سنگ

 2 0 28 30 ..............استخراج سنگ وشن وماسه و

 0 1 1 2 ...................خراج سایر مواد معدنی تاس
 

 ).م .ر. ( مرکز آمار ایران-مأخذ
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 تعداد شاغالن معادن در حال بهره برداري بر حسب فعالیت  -3-5

 سال و فعالیت
 جمع

اداري ، (سایر کارکنان  کارکنان خط تولید

 )مالی و خدماتی
 

 ادهس ماهر

1375......................................................... 227 66 95 66 

1380......................................................... 326 143 71 112 

1385......................................................... 69 29 22 18 

1389......................................................... 382 135 44 203 

1390......................................................... 544 268 183 93 

1391......................................................... 445 180 120 145 

1392......................................................... 338 182 58 98 

1393......................................................... 313 174 61 78 

 0 0 0 0 ..............................استخراج زغال سنگ

 75 60 168 303 ..............استخراج سنگ وشن وماسه و

 3 1 6 10 ...................استخراج سایر مواد معدنی 
 

 ).م .ر. ( مرکز آمار ایران-مأخذ

 برداري بر حسب فعالیت  مقدار و ارزش تولید مواد معدنی معادن در حال بهره -4-5

 )میلیون ریال(ارزش )تن(مقدار فعالیت 

 
1391 1392 1393 1391 1392 1393 

 234197 182899 297113 3795000 3438982 2305920 ...........................................................................جمع

 0 0 0 0 0 0 .............................................استخراج زغال سنگ 

 231947 177799 142613 3764000 3434782 2270971 ..............................استخراج سنگ وشن وماسه و

 2250 5100 154500 31000 4200 34949 ..................................ج سایر مواد معدنی استخرا

 

 ).م .ر. ( مرکز آمار ایران-مأخذ
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 ارزش تولید مواد معدنی معادن در حال بهره برداري بر حسب فعالیت -5-1نمودار 
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 ) میلیون ریال) ( 1393:(برداري برحسب فعالیت هاي معادن درحال بهره هاودریافت ارزش افزوده وارزش پرداخت-5-5

 )ستانده ها(دریافت ها  )داده ها(پرداخت ها  ارزش افزوده  فعالیت 

 246270 51831 194439 .................................................جمع 

 0 0 0 ....................سنگ استخراج زغال 

 244006 51182 192824 ....استخراج سنگ و شن وماسه و

 2264 649 1615 ..........استخراج سایر مواد معدنی 
 

 ).م .ر. ( مرکز آمار ایران-مأخذ

 

 )یلیون ریالم) (1393: (اي برداري برحسب فعالیت ونوع اموال سرمایه گذاري معادن درحال بهره سرمایه6-5

 جمع فعالیت 

ماشین آالت، ابزار و وسایل 

کار بادوام و تجهیزات 

 اداري

 ساختمان  وسایل نقلیه
راه 

 اختصاصی

توسعه و 

 اکتشاف
 سایر

 25 0 35 883 14528 14075 29546 ......................................................جمع 

 0 0 0 0 0 0 0 .........................استخراج زغال سنگ 

 25 0 35 883 14528 14075 29546 ..........استخراج سنگ وشن وماسه و

 0 0 0 0 0 0 0 ...............استخراج سایر مواد معدنی 

 ).م .ر. ( مرکز آمار ایران-مأخذ
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 )لهزار ریا(هاي تعاونی معدنی در پایان سال  مشخصات عمومی شرکت -7-5

 سرمایه  شاغالن  عضو  تعداد سال و شهرستان 

1375.................................. 1 14 3 2100 

1380.................................. 1 14 3 2100 

1385.................................. 1 14 3 2100 

1390.................................. 3 28 11 1902600 

1391.................................. 3 28 11 1902600 

1392................................... 3 28 11 1902600 

1393................................... 3 28 11 1902600 

1394................................... 3 28 11 1902600 

 10500 5 7 1 ..................................آبدانان

 1890000 3 7 1 ....................................ایالم 

 0 0 0 0 .....................................ایوان

 0 0 0 0 .......................................بدره

 0 0 0 0 ...............................چرداول 

 0 0 0 0 ...............................دره شهر

 2100 3 14 1 ................................دهلران 

 0 0 0 0 ................................سیروان 

 0 0 0 0 ..............................ملکشاهی

 0 0 0 0 ..................................مهران 
 

 .ون، کار و رفاه اجتماعی استان ایالم اداره کل تعا -مأخذ 

 


