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 مقدمه
ربوط به معادن کشور و انتشار هاي م آمارگیري از فعالیت

توسط وزارت صنعت، معدن و 1333ر نتایج آن، از سال ممست

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

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

اي  در نشریه بوطآمارهاي مر1339 رسید ولی از سال می

منتشر  "هاي معدنی ایران آمار فعالیت"مستقل تحت عنوان 

شد. اولین سرشماري از معادن کشور در آذرماه سال 

تا سال 1342توسط وزارت اقتصاد اجرا شد و از سال 1342

دفتـر آمار وزارت اقتصاد با استفاده از آمـارهـاي دفـاتر 1353

هاي  ري از فعالیتآمامـعادن نقـاط مختلف کـشور، هر سال 

دومین 1353کرد. در سال آوري و منتشر می معادن جمع

سرشماري از معادن کشور با همکاري مرکز آمار ایران و وزارت 

 تا سال 1353صنعت، معدن و تجارت اجرا شد از سال 

طور ساالنه بخشی از معادن کشور را  مرکز آمار ایران به1357

قرار داد. از سال  یريبه عنوان معادن منتخب مورد آمارگ

هاي آماري و نیز  دلیل عدم اجراي طرح به1363تا سال 1357

هاي  فراهم نبودن آمارهاي ثبتی جامع، این بخش از فعالیت

مرکز 1365 و1364اقتصادي دچار خأل آماري شد. در سالهاي 

آمار ایران به آمارگیري از معادن تحت پوشش بخش عمومی 

سرشماري از معادن کشور را ین سوم1366اقدام کرد و در سال 

به استثناي 1385تا سال 1367به مرحله اجرا درآورد. از سال 

طور  آمـارگیـري از معـادن کشـور به1384و 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  رکتت شو اطالعا

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

 :شده، توضیحات زیر ضروري است

کشـور، اطـالعات مـربـوط  در آمـارگیـري از معـادن فعـال1- 

آوري  به نفـت و گـاز، مـواد رادیـواکتیـو و خـاکرس جمع

ه دلیــل اهمیت خاص نفت و گاز، اطالعات و بنشده است، 

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

  .شود مجزا ارائه می

ور، برداري کش عادن در حال بهرهدر طرح آمارگیري از م -2

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

 .یرندگ یصورت سرشماري، مورد آمارگیري قرار م

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

 مفاهيم و تعاريف
 از آن برداريبهره که معدنی کانسار )ذخیره مجموعه :معدن

 به که است و تسهیالتی آالتینماشباشد( و می اقتصادي

 کانسارآن از  آراییو کانه برداري، تجهیز و بهرهمنظور اکتشاف

و  فیزیکی عملیات تمامی ، بهآرایی. کانهاستایجاد شده

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

 شود.می گیرد، اطالقمی تاز یکدیگر صور هاکانه و یا تفکیك

وز ـمج داراي که است معدنی :برداريبهرهدرحالمعدن

معادن )غیر از  صنعت، معدن و تجارت از وزارت رداريـببهره

 رايــها )بداريــها و فرمانرداريــیا شهو ( و ماسه شن

 لــ، حداقريــآمارگی الـدر سنیز و بوده ( و ماسه شن ادنـمع

ه، ـوستـــاپیـا نـی هــپیوست ورتــص هــروز ب 30 دتـمه ب

وارد ـاز م ايارهــ)در پ راجـاستخ از عملیات ايهــوعـمجم

 قابل کانه آوردندست بهبه منظور  ،(آراییا کانهـب راهــهم

 .گرفته باشد انجام در آن فروش

 سساتؤیا م رادتوسط اف که است مدیریتی :خصوصي مديريت

 شود.می اعمال خصوصی

، هــاتوسط وزارتخــانــه کـــه است مدیریتی :عموميمديريت

 ،ها، بانكاسالمی انقالب ، نهادهايدولتی هايسازمان

 شود.می اعمالو سایر مؤسسات بخش عمومی  هاشهرداري

 به عدنم یا خارج در داخل هستند که افرادي تمامی: شاغالن

از  کنند. شاغالنکار می معدن براي وقتیا پاره وقتتمام صورت

خط  النـاغـشبه دو گروه  دـدارن دهـعه به که اينظر وظیفه

)اداري، مالی و خدماتی(  شاغالن ( و سایرساده تولید )ماهر و

 شوند. می تفکیك

 ار دانشعتبا به هستند که کارکنانی ماهرخط توليد: شاغالن

از  قسمت یك انجام اند، تواناییکرده کسب که ايو تجربه فنی
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، باشند، مانند مهندسان خط تولید را داشته کار فنی

ماهر،  ، کارگران، سرکارگران، استادکارانفنی هايسینیتکن

 .رانندگان و تعمیرکاران

مورد  غلش هستند که کارکنانی ساده خط توليد: شاغالن

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

 .بارگیران و ، باربرانساده کارگران :مانند

به  هستند که ارکنانیک :)اداري، مالي و خدماتي( شاغالن ساير

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

در امر استخراج و تولید  قیمشته و به طور مستدا 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 :بگيران مزد و حقوق خدمات جبران

 ."تشیالو  ، جنگلداريکشاورزي -5 فصل"مفاهیم 

 رشتـه از یـك حاصـل مواد معدنی مجموع :توليد مواد معدني

بازار  به عرضه قابل گوناگون اشکال به که است استخراج فعالیت

یا  هافعالیت از رشته در بعضی که ذکر است باشد. شایانمی

 جاز کانسار استخرا که صورتی همان به ، مواد معدنیمعادن

 دیگر از رشته در بعضی که گردد در صورتیمی شود، عرضهمی

 عملیات انجام از پس شده ، مواد استخراجمعادن ها یافعالیت

از مواد  قسمتی منظور جدا کردن به الزم یا شیمیایی فیزیکی

 بازار عرضه ، بهخام عیار ماده ها و یا افزایشکانه ، تفکیكباطله

چند ماده  است ممکن ،فعالیت رشته ضمناً در یكود. شیم

 سنگ استخراج فعالیت الً در رشتهـآید، مث دست هـب معدنی

 نسانترهکو  مس ، کنسانترهمس سنگمواد معدنی ، مس

 د.نآیور به حساب میذکـم تـفعالی رشته اتدـتولیاز  دنـمولیب

ارزش و  شده استخراج نیمعدمواد  ارزش :توليدات ارزش

 یعنی تولید کننده قیمت به یدنضایعات قابل فروش مواد مع

 .است معدن در محل مشتریان به فروش قیمت

 (:ايسرمايه والــام راتـيـتغي )ارزش ذاريـگهــرمايـس

، کشاورزي -5 فصل"تعـاریف و مفاهیـم  هـکنید بوعــجر

 ."تیالو ش جنگلداري

 ها( منهايها )ستاندهدریافتی ارزش از عبارت :افزوده ارزش

 است.  ها(ها )دادهپرداختی ارزش

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

 و تعمیر ، ساختضایعات قابل فروش مواد معدنی معدنی،

سایر  ون معد توسط شاغالن ايسرمایه اموال اساسی

 کارهاي بابت دریافتی شامل کهاست  معدن يهادریافتی

، اداري و تجهیزات و لوازم ساختمان جزیی ، تعمیراتکنتراتی

 باشد.و... می آزمایشگاه آالتماشین جزیی تعمیرات

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

و  شده خریداري و بـرق ، آبشده مصرف وخت، سدوامکار کم

 کارهاي بابت پرداختی شامل کهاست ها سایر پرداختی

، اداري و تجهیزات و لوازم ساختمان جزیی ، تعمیراتکنتراتی

 باشد.و... می ، آزمایشگاهآالتماشین جزیی تعمیرات

 -5 فصل"م اهیتعاریف و مف کنید به رجوع :تعاوني شركت

 ."و شیالت ، جنگلداريکشاورزي

در  که است تعاونی ی شرکتـنوع :معدني تعاوني شركت

از  شده مواد استخراج و فروش برداري، بهرهاستخراج هـزمین

 دارد. فعالیت معادن

 گزيده اطالعات

براساس نتایج طرح آمارگیري از معادن فعال کشور در سال 

وجود   برداري در استانمعدن در حال بهره 33اد تعد 1398

نفر  287دهد، مجموعا داشته است. نتایج بدست آمده نشان می

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

یافته است. در همین سال  افزایشدرصد  3/0، قبلبه سال 

وده که ل بمیلیون ریا 392148ارزش تولیدات معادن بالغ بر 

 درصد آن مربوط به  معادن شن و ماسه است.  5/71

برداري ارزش افـزوده حاصل از فعالیت معادن در حال بهره   

که میلیون ریال بوده  358971برابر  1398استان در سال 

 است. داشته افرایشدرصد  5/46، قبلنسبت به سال 

سال  در برداري استانگذاري معادن در حال بهرهارزش سرمایه

 است.  میلیون ریال بوده 49481رقمی معادل  1398

شرکت تعاونی معدنی در استان  8، تعداد 1399در پایان سال 

 اند.فعالیت داشته
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 مشخصات عمومي معادن در حال بهره برداري بر حسب فعاليت -6-١

 تعداد معادن  سال وفعالیت 
 تعداد شاغالن 

جبران خدمات مزد وحقوق 
 مدیریت خصوصی مدیریت دولتی  جمع   لیون ریال( بگیران )می

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

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

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

1394.................................................. 38 7 31 385 45653 

1395.................................................. 37 6 31 324 45595 

1396.................................................. 32 3 29 829  52019 

1397.................................................. 32 2 30 286 60957 

٢٨٧ ٣١ ٢ ٣٣ ........................................١٣٩٨ 6٤٠٠٤ 

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

 48858 206 20 2 22 استخراج سنگ وشن وماسه و.......

 15146 81 11 0 11 .....سایر مواد معدنی .......استخراج 
 

 مرکز آمار ایران. ) ر.م (.-مأخذ

 مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.
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 تعداد معادن در حال بهره برداري برحسب فعاليت و نوع استخراج-6-٢

 استخراج زیرزمینی راج روبازاستخ جمع سال وفعالیت 
اج روباز و استخر

 زیرزمینی 

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

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

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

1394.............................................. 38 38 0 0 

1395.............................................. 37 37 0 0 

1396.............................................. 32 32 0 0 

1397.............................................. 32 32 0 0 

٠ ٠ ٣٣ ٣٣ .....................................١٣٩٨ 

 0 0 0 0 ..............خراج زغال سنگ .....است

 0 0 22 22 استخراج سنگ وشن وماسه و....

 0 0 11 11 ......اسخراج سایر مواد معدنی ....

 

 مرکز آمار ایران. ) ر.م (.-مأخذ

 مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.
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 معادن در حال بهره برداري بر حسب فعاليت  تعداد شاغالن -6-٣

 سال و فعالیت
 جمع

سایر کارکنان )اداري ،  کارکنان خط تولید
 ساده ماهر  مالی و خدماتی(

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

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

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

1394....................................................... 385 219 61 105 

1395....................................................... 324 174 56 94 

1396....................................................... 298 160 46 92 

1397....................................................... 286 153 43 90 

١ ٢٨٧ ............................................١٣٩٨6٨٣ ٤٢ ٢ 

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

 60 28 118 206 .....استخراج سنگ و شن و ماسه و....

 23 14 44 81 .....استخراج سایر مواد معدنی ............
 

 مرکز آمار ایران. ) ر.م (.-مأخذ

  مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.

 رداري بر حسب فعاليت بليد مواد معدني معادن  حال بهرهمقدار و ارزش تو -6-٤

 ارزش)میلیون ریال( مقدار)تن( فعالیت 

 1394 1395 1396 1397 1398 1394 1395 1396 1397 1398 

 ٣٩٢١٤٨ ٢٧١66٢ ٢٨٩٥٤٠ ٢٢٣٠٥٩ ٢٤٨٧٢٠ ٢٩6٥٨6١ ٢٣٥١١٣٣ ٢٧٠٩٨١٢ ٣6١٩٠٠٠ ٣٨٤٥٠٠٠ .......كل معادن

استخراج زغال 
 ................سنگ ..

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

استخراج سنگ 
 ..وشن وماسه و..

3845000 3619000 1486592 1483590 1396100 248720 223059 173394 196401 280430 

استخراج سایر 
 ..مواد معدنی .....

0 0 1223220 867543 1569761 0 0 116146 75261 111718 

 

 

 ان. ) ر.م (.رمرکز آمار ای-مأخذ
 تر صنعت، معدن و زیربنایی.مرکز آمارایران، دف
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 ( ) ميليون ريال( ١٣٩٨برداري برحسب فعاليت:)ارزش افزوده وارزش پرداختي هاودريافتي هاي معادن درحال بهره-6-٥

 نده ها(ادریافتی ها )ست تی ها )داده ها(اخپرد ارزش افزوده  فعالیت 

 ٤٣٣٢٠٤ ٧٤٢٣٣ ٣٥٨٩٧١ ...................................جمع .......

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

 317198 60914 256284 ..استخراج سنگ و شن وماسه و.....

31913 102687 ............استخراج سایر مواد معدنی .  116006 
 

 ایران. ) ر.م (. مرکز آمار-مأخذ

 مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.

اي: برداري برحسب فعاليت ونوع اموال سرمايهگذاري) ارزش تغييرات اموال سرمايه اي( معادن درحال بهرهسرمايه-6-6

 ( )ميليون ريال( ١٣٩٨)

 فعالیت 
کل سرمایه 

 گذاري

االت، نشیما
ابزار و وسایل 

ام و وکار با د

 تجهیزات اداري

 وسایل نقلیه

ساختمان و 

تاسیسات )بدون 
 زمین(

 راه
 اختصاصی 

توسعه و 
 اکتشاف

افزارهاي نرم
 ايرایانه

 سایر

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٠ ٠ ٤٩٢٨١ ٤٩٤٨١ ........كل معادن...

استخراج زغال 

 ........سنگ ..............
0 0 0 0 0 0 0 0 

خراج سنگ ستا

 وشن وماسه و.........
57864  45586 0 200 0 0 0 0 

استخراج سایر مواد 

 .......معدنی ..............
3695 3695 0 0 0 0 0 0 

 

 مرکز آمار ایران. ) ر.م (.-مأخذ

 مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.
 
 
 
 
 
 
  



 1399 -سالنامه آماري استان ايالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معدن ـــــــــــــ 6

226 

 

 ي در پايان سال )ميليون ريال(دنهاي تعاوني معمشخصات عمومي شركت -6-٧

 سرمایه  شاغالن  عضو  تعداد سال و شهرستان 

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

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

1390..................................... 3 28 11 1903 

1395..................................... 4 53  18 4465 

1396..................................... 4 28 22 4473 

1397..................................... 8 63 42 4526 

1398..................................... 8 63 42 6/4506  

٨ ..............................١٣٩٩ 6٠٧٤٥ ٤٢ ٣  

 21 12 14 2 ....................................آبدانان

 4452 10 14 2 .......................................ایالم 

 32 17 21 3 ........................................ایوان

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

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

 0 0 0 0 ........................................رچوا

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

 2 3 14 1 ..................................دهلران 

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

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

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

 0 0 0 0 ....................................هلیالن
 

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

 
 


