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 شاخص های بین المللی

 رتبه جمهوری اسالمی ایران براساس برخی از شاخص های مهم بین المللی: 2جدول شماره 

 عنوان شاخص

عنوان 
فارسی 
 شاخص

2722 2722 2721 2725 2726 2727 2724 

 بهرت
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

Competitive 

Industrial 

Performance 

عملکرد 
رقابت 
 صنعتی

62 214 62 214 59 214 59 214 54 257 - - - - 

Global 

Competitiveness 

Index 

رقابت 
پذیری 
 جهانی

66 211 42 214 42 211 71 217 76 224 69 227 49 217 

Enabling Trade 

Index 

توانمند 
سازی 

 یتجار

227 222 - - 227 221 - - 222 226 - - - - 

Human 

Development  

Index 

توسعه 
 انسانی

76 246 75 247 69 244 69 244 62 244 67 249 - - 

Index of 

Economic 

Freedom 

آزادی 
 اقتصادی

272 245 264 245 272 246 272 246 272 246 255 247 256 247 

Ease of doing 

business 

سهولت 
کسب و 

 کار

211 242 215 245 252 249 227 249 227 297 227 297 221 297 

The Global 

Innovation 

Index 

نوآوری 
 جهانی

271 212 222 212 227 212 276 212 74 224 75 227 65 226 

Goods Market 

Efficiency 

Index 

کارایی 
 بازار کاال

94 211 227 214 227 211 279 217 222 224 277 227 - - 

The Legatum 

Prosperity Index 

رفاه 
 لگاتوم

226 219 229 219 224 219 224 219 224 219 227 219 274 219 

Product market 
 بازار

2محصول
 

- - - - - - - - - - - - 221 217 

 .است نموده تغییر "محصول بازار" رکن به "کاال بازار کارایی" رکن ،(GCI)2724 جهانی پذیری رقابت گزارش در-2
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  شاخص ارزش تولیدات صنعتی

  2727 -2725طی سال های  2775 به قیمت ثابت و جهان :  ارزش تولیدات صنعتی ایران2 جدول شماره
 واحد:میلیارد دالر

 ماه میالدی
2727 2726 2725 

 ایران جهان ایران جهان ایران جهان

 5 265574 574 267277 - 275277 ژانویه

 176 265776 579 269572 - 275572 فوریه

 572 279772 675 242975 - 292679 مارس

 572 267272 675 277672 - 271477 آوریل

 571 266179 7 272274 - 2422 مه 

 572 271774 674 274474 - 247272 ژوئن

 575 269172 772 269271 - 277179 ژوئیه

 575 2627 772 267572 - - اوت

 571 272772 679 2757 - - سپتامبر

 576 272772 771 272177 - - اکتبر

 575 269272 - 275972 - - نوامبر

 577 266671 - 272672 - - دسامبر

 ماخذ: بانک جهانی
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 )میلیارد دالر(  2726 -2725های طی سال 2775:  ارزش تولیدات صنعتی ایران به قیمت ثابت 2نمودار

 
 

 
 )میلیارد دالر(  2727 -2726های طی سال 2775 :  ارزش تولیدات صنعتی جهان به قیمت ثابت2نمودار
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 کالن اقتصادی شاخص های

  نرخ رشد اقتصادی 

 (2297=277نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش ): 2جدول شماره 
 درصدواحد: 

 7931 7931 7931 7939 7931 7937 نام بخش

کشاورزی گروه  777-  272 579 272 272 277 

2صنعت گروه  2172- 277- 174 272-  2277 277 

صنعت -                          777 777-  2277 479-  675 276 

معدن  -                           2672-  24-  771 272 2272 276 

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        2775-  272-  772- 777- 2577 275 

معادن سایر --      2277 277 2277 2574 275- 274 

خدمات گروه  276 276 777 276 571 674 

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -             272- 272- 277 272 171 177 

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  672- 776- 276 775 2272 279 

(بازار قیمت به) 2نفت بدون داخلی ناخالص محصول  272 777 272 774 772 176 

 مآخذ: مرکزآمار ایران
 باشد.گاز طبیعی و سایر معادن(، ساختمان و انرژی می گروه صنعت شامل صنعت )ساخت(، معدن )استخراج نفت و -2

 باشد. می ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی های حساب با اختالف -2

 
  



  فصل اول: شاخص های بین المللی و کالن................. 7931هشت ماهه  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

27 

 (2297=277فصلی ) -نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش: 1جدول شماره 
 درصدواحد: 

 نام بخش
 7فصل

7931 

 1فصل 

7931  

 9فصل 

7931 

 1فصل 

7931 

 7فصل  

7931 

-774 279 272 -775 2.7 گروه کشاورزی  

2گروه صنعت  175 5.7 772-  272-  771 

صنعت -                          675 272 275 272 272-  

معدن  -                           175 274 274 274-  277 

استخراج نفت و گاز طبیعی - -                      177 279 276 172-  277 

سایر معادن - - 2.7 271 5.7 277 277 

 272 6 679 7.7 772 گروه خدمات

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده  -              574 177 177 275 772 

 277 272 2.7 174 575 محصول ناخالص داخلی ) به قیمت بازار (

 279 276 271 5.7 574 محصول ناخالص داخلی )بدون نفت(

 ایران مآخذ: مرکزآمار
 باشد.گروه صنعت شامل صنعت )ساخت(، معدن )استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن(، ساختمان و انرژی می -2
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 (2297=277نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش  ): 5جدول شماره 
 درصدواحد: 

 2296 2295 2291 2292 2292 2292 نام بخش

 272 172 176 571 575 177     گروه کشاورزی         

 779 6276 772 175 572- 2675- گروه نفت          

 572 272 672- 571 172- 272- گروه صنایع و معادن          

 279 272 2775- 272 2272 271       معدن -           

 572 679 176- 4 572- 172- صنعت -       

 775 674 272 472 271 272 گاز و آب برق، -                

-2272 27- 779- 972- 272- ساختمان -             272 

 171 276 272- 271 272 275 گروه خدمات            

 277 2275 276- 272 772- 777- تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

 176 272 272- 2 775 771 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )بدون نفت(

 مآخذ: بانک مرکزی   
 

 (2297=277فصلی  ) -نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش: 6جدول شماره 

 نام بخش
 7فصل

7931 

 1فصل 

7931  

 9فصل 

7931 

 1فصل 

7931 

  7فصل

7931 

 772 272 1 272 272 گروه کشاورزی

 772 575 175 575 176 گروه صنایع و معادن

 177 575 774 275 277       معدن -           

-275 571 171 671 577 صنعت -         

 272 471 772 672 472 برق،گاز و آب -                

-275 ساختمان -             272 271 277 772 

 272 171 177 174 172 گروه خدمات

ر(ابه قیمت بازمحصول ناخالص داخلی )  176 572 271 277 274 

 777 174 172 179 172 محصول ناخالص داخلی )بدون نفت(

 مآخذ: بانک مرکزی
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 شاخص های قیمت

 (2295=277کننده ): شاخص بهای تولید7جدول شماره 
 

عنوان 
 شاخص

آبان 
2296 

 آذر
2296 

دی 
2296 

بهمن 
2296 

اسفند 
2296 

فروردین 
2297 

اردیبهشت 
2297 

خرداد 
2297 

تیر 
2297 

مرداد 
2297 

شهریور 
2297 

مهر 
2297 

آبان 
2297 

درصد 
  2تغییر

شاخص 
بهای 
تولید 

 PPIکننده

22275 222 22176 22576 22679 22776 22979 22279 22576 21172 25774 27677 24272 275 

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 درصد تغییر آخرین ماه نسبت به ماه قبل  -2

 
 2297 آبان ماهه منتهی به 22:  شاخص بهای تولید کننده در 2نمودار

 

 درصد افزایش و نسبت  275رسید که نسبت به ماه قبل معادل  24272به عدد  2297ماه  آبان تولیدکننده در شاخص بهای

 درصد افزایش داشته است. 6272به ماه مشابه سال گذشته به میزان 

  درصد افزایش داشته است. 2171ماهه سال جاری شاخص بهای تولید کننده نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل  4طی   

  درصد  2679معادل  2296ماه آبان نسبت به دوازده ماه منتهی به  2297ماه  آبانشاخص مذکور، در دوازده ماه منتهی به

 افزایش نشان می دهد. 
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 (2295=277کننده ) : شاخص بهای مصرف4جدول شماره 
 

عنوان 
 شاخص

آبان 
2296 

آذر 
2296 

دی 
2296 

 بهمن
2296  

اسفند 
2296 

فروردین 
2297 

اردیبهشت 
2297 

خرداد 
2297 

تیر 
2297 

مرداد 
2297 

شهریور 
2297 

مهر 
2297 

آبان 
2297 

درصد 
  2تغییر

شاخص 
بهای 

مصرف 
کننده 

CPI 

27974 22279 22271 22271 22177 22576 22775 22276 22674 22274 21279 21471 25276 275 

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 درصد تغییر آخرین ماه نسبت به ماه قبل  -2

 
 2297 آبانماهه منتهی به  22 در :  شاخص بهای مصرف کننده1نمودار

 

  رسید که نسبت به ماه قبل  25276به عدد  2297ماه  آبانشاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در

 درصد افزایش یافت. 2979مشابه سال قبل  درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور نسبت به ماه 275معادل 

  درصد  2274ماهه سال جاری شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل  4طی

 افزایش داشته است.  

  درصد  2471معادل  2296ماه  آباننسبت به دوازده ماه منتهی به  2297ماه آبان میزان تورم در دوازده ماه منتهی به 

 باشد.می



      

 

 

 

 

 

 مجوزاهفصل دوم: 
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 مجوزهای صادره
 تعداد مجوزهای صادره: 2جدول شماره 

 واحد: فقره

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر 2297مهر  2297آبان  نام مجوز

 صنعت
-2275 2227 2422 جواز تاسیس  21642 22217 2979 

2برداریپروانه بهره  572 579 -2275 2712 2662 272 

 معدن

 676 622 675 2277- 277 74 پروانه اکتشاف

 776- 227 225 479- 56 52 گواهی کشف

برداریپروانه بهره  11 12 772 275 577 -2577 

 777 212642 267291 2272 25262 16745 پروانه های صنفی اصناف

 974- 5295 1777 2774- 644 621 کارت بازرگانی تجارت خارجی

تجارت 
 الکترونیک 

 1276 12927 62269 2677 6472 4727 گواهی امضای الکترونیکی

 2176 4172 27167 172- 2279 2227 نماد اعتماد الکترونیکی

برداری نرم افزارپروانه بهره نرم افزار   4 2 26677 26 22 2272 

پژوهش، فنی و 
مهندسی، 
تحقیق و 

 توسعه

 972- 279 297 679 29 22 جواز خدمات فنی و مهندسی

 1277 74 227 7271- 22 6 پروانه فنی و مهندسی

-جواز تاسیس مرکز پژوهش

 های صنعتی و معدنی
7 2 - 7 27 -7172 

های پروانه مرکز پژوهش
 صنعتی و معدنی

2 2 777 9 9 777 

 6972- 272 62 2772- 22 4 گواهی تحقیق و توسعه

 272- 97 49 4272- 26 2 پروانه تحقیق و توسعه

برداری ایجادی و توسعه ایشامل پروانه بهره -2  
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 اشتغال مجوزهای صادره: 2جدول شماره 
 نفرواحد: 

مجوزنام   درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر 2297مهر  2297آبان  

 صنعت
2جواز تاسیس  12296 15272 471-  212667 279176 2277 

برداریپروانه بهره  4225 4174 -272 67529 62296 679 

برداریپروانه بهره معدن  279 249 -275 2416 1759 -2979 

 نرم افزار
برداری پروانه بهره

 نرم افزار
242 211 9574 592 727 -2774 

 پیش بینی اشتغال-2

 
 

 سرمایه مجوزهای صادره: 2جدول شماره 
 میلیارد ریالواحد: 

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر 2297مهر  2297آبان  نام مجوز

 صنعت
2جواز تاسیس  26925177 25124672 977 297212779 272265276 4477 

برداریپروانه بهره  2244675 2647279 -2174 24126776 29151477 9776 

2گواهی کشف معدن  6175 4772 -2975 24974 29272 -776 

 پیش بینی سرمایه گذاری -2

 هزینه عملیات اکتشاف -2
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 صنعتی جواز تاسیس
 جوازهای تاسیس صادره به تفکیک استان: 1جدول شماره 

 نفر -ریالمیلیارد  -فقرهواحد: 

 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 1275 4277 2774 25977 2592277 616 22661 6559176 497 آذربایجان شرقی

 4472 27176 2777 2916 5267 267 7127 2222774 254 آذربایجان غربی

 6976 277- 6275 1561 2222971 277 7717 2245275 274 اردبیل

 2776- 5279 2771- 25614 2476175 726 22942 1127271 527 اصفهان

 774 2677 277 22727 2226574 271 22226 2627972 227 البرز

 21275 229776 2777 2259 277775 44 1664 6725775 225 2ایالم

 2674- 7576- 2271 1552 5721775 256 2221 2229277 292 بوشهر

 279- 2177 575- 24722 2297279 675 27695 2952772 572 تهران

 6272 14172 774- 2764 225572 61 2712 2227674 59 جنوب کرمان

 2977 6672 1472 2421 517477 297 2657 499271 292 چهارمحال و بختیاری

 22272 42579 5471 2427 127276 272 5721 2462172 267 2خراسان جنوبی

 2275- 5974 172- 27265 2722271 2266 22572 5927275 2224 خراسان رضوی

 4772 2674- 26472 2422 772472 67 2179 565272 262 خراسان شمالی

 577 771 2476 22177 272272 172 21226 27294571 557 خوزستان

 2979 2475- 2277 7779 22622 215 27445 2571771 122 زنجان

 9777 9771 7774 26777 2122476 667 27659 1622275 2227 سمنان

 2476 1277- 2472 1677 27724 212 5519 622275 226 سیستان و بلوچستان

 272 2277- 2177 25247 12262 495 25245 2477279 2727 فارس

 2975 22579 2272 9777 2425972 272 22562 1241279 261 قزوین

 6171 9971 2979 9717 2772671 649 21459 2291472 961 قم

 5674 12276 2177 2242 472276 265 5215 1246472 272 کردستان

 2274 27176 2279 6761 29247 272 4275 4726472 222 کرمان

 27577 5272 21279 6512 2492572 227 22156 2462571 525 کرمانشاه

 2277 6174 172- 2297 27477 92 2162 2792576 44 کهگیلویه و بویر احمد

 575- 5477 2472- 2617 749475 244 2114 2252674 251 گلستان

 2474- 1972- 2771- 9171 2672779 174 6696 2262271 241 گیالن
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 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 5676 22771 2177 2925 797275 212 6261 2475174 277 لرستان

 274 2275 774- 9255 2422675 522 9179 2172272 579 مازندران

 777 2772 472 22722 1217772 127 22279 1562772 172 مرکزی

 6172 26272 6772 6422 272421 222 22297 17272476 224 2هرمزگان

 2774 2172 2677 5715 2774672 275 6597 2247272 276 همدان

 2272- 171- 275 24729 1627574 911 25427 1122772 977 یزد

 6672 24274 6276 6662 227797 212 22767 22112777 221 مناطق آزاد و ویژه 

 2277 4477 2979 279176 2722652 22217 212667 297212779 21642 مجموع

مجتمع صنایع پتروشیمی " واحد تاسیسرشد قابل مالحظه پیش بینی سرمایه گذاری انجام شده در جواز تاسیس استان ایالم مربوط به صدور جواز  -2

میلیارد  26212572با سرمایه گذاری  "پترو پاالیش مکران" واحد هرمزگان مربوط بهاستان میلیارد ریال،  5752172با سرمایه گذاری  "دهلران سپهر

 میلیارد ریال می باشد. 27227با سرمایه گذاری  "پوالد فرو آلیاژ طبس"خراسان جنوبی مربوط به واحد استان ریال و 

 

  212667اشتغال  بینی پیش و ریال میلیارد 297212779  فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه 21642تعداد  2297ماهه  4در 

 .است گردیده صادر نفر

  22درصدی در سرمایه گذاری و   44درصد در تعداد،  2979مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش 

 درصد در اشتغال می باشد.

 فقره صادر شده است. 2224و  2227به ترتیب با  رضوی های سمنان و خراسانبیشترین تعداد جواز تاسیس در استان 
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 2: جوازهای تاسیس صادره به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی5جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 2177- 6271 777 719 75171 26 629 222771 26 آزاد ارس منطقه

 6577- 9271- 2272- 672 2242672 9 225 41276 7 آزاد اروند منطقه

 172 5272 9279 651 19776 21 642 75275 27 آزاد انزلی منطقه

 22276 75571 5772 265 22479 21 521 227277 22 آزاد چابهار منطقه

 22271 642972 77777 77 27272 2 272 2245677 4 آزاد قشم منطقه

 17777 472275 24775 541 95279 26 2921 7727574 62 آزاد ماکو منطقه

 5277 22274 2772 2767 9515176 62 5752 22227272 42 اقتصادی ویژه منطقه

 6672 24274 6276 6662 227797 212 22767 22112777 221 مجموع

  .اندآمار مربوط به مناطقی است که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کرده -2

 پردیس پتروشیمی صنایع " واحد جواز تاسیس منطقه آزاد ماکو مربوط به صدور جواز تاسیس رشد قابل مالحظه پیش بینی سرمایه گذاری انجام شده در -2

 است.  میلیارد ریال  6121979با سرمایه گذاری  "ماکو آزاد منطقه آذربایجان

 

 

 
 2297و  2296ماهه  4: مقایسه جواز های تاسیس صادره در  2نمودار شماره   
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 صادره به تفکیک گروه فعالیت: جوازهای تاسیس 6جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

زغال سنگ ولینیت .. 2استخراج  7 42772 225 6 26675 292 2677 22279 2774 

کانه های فلزی 2استخراج  14 2562772 2527 27 2742975 2924 6777 -2179 2771 

سایرمعادن 2استخراج  224 947272 2152 247 222177 2225 2272 29279 6272 

 2672 5776 2775 12795 9265775 2472 19721 21671672 2769 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 2272 7472 2777- 227 229275 27 267 214271 7 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 2775 6477 279 22219 2222172 522 25144 5126272 527 ساخت منسوجات

 1274 22772 2277 22522 626277 225 26519 2579271 114 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   222 222774 2279 71 226279 2264 6672 4572 6676 

 274 476- 2276 5622 2627575 295 5722 2172979 225 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 472 672 2271 27956 1714772 269 22464 5717772 114 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 276- 2272- 777 724 265971 29 779 277777 29 انتشاروچاپ وتکثیر

 21271 12279 1679 6752 222672 227 21724 65777672 292 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 2477 1171 2977 29271 212717 2799 27216 25276477 2124 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 172 172- 2772 22624 6422976 2242 22562 6529272 2122 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 976 2579 2772 27924 6574272 2125 27625 4242274 2794 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 2277 2172 2276 22912 222662 254 27269 27797477 212 ساخت فلزات اساسی

 2272 1977 776 27952 2696776 2752 29925 1726677 2222 محصوالت فلزی فابریکی

 2679 2575 2774 27221 2295274 475 25652 2471574 2729 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

وحسابداریماشین آالت دفتری   17 45977 452 29 51672 555 2775 5772 5277 

 175 9977 979 9124 2422772 261 9412 2659272 177 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 677 22177 27677 2545 2667271 67 2754 2561775 224 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  275 2227674 6765 222 524276 1641 2977 27472 2975 

 2172 22276 2477 27572 2624777 225 21797 2714975 244 وسایل نقلیه موتوری

 2672 2676- 979- 2767 625772 92 2567 522674 42 سایرتجهیزات حمل ونقل

 1571 2971 2577 7756 449779 522 22271 2252579 666 مبلمان سایرمصنوعات

 2776 1476 2271 2412 774272 214 5724 2256672 276 بازیافت

 - - - 7 7 7 27 22276 2 تولید انرژی
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 گروه صنعت دو رقمی

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 - - - 7 7 7 25 11179 2 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
2نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی  

5 227471 69 26 227276 271 -4774 -572 -4276 

خدمات مهندسیسایرفعالیتهای   412 2522674 22472 772 2256277 27972 972 2777 2677 

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط 
2و سایر فعالیتهای مشابه  

9 724277 116 7 41472 244 2476 77775 22772 

 2277 4477 2979 279176 2722652 22217 212667 297212779 21642 مجموع

 باشد.های مرتبط با  استخراج مواد معدنی نمیباشد و شامل فعالیتمربوط به واحدهای فرآوری میها مجوزهای صادره این گروه -2

 باشد.سیلو میفعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل ، فعالیتهای آژانسهای مسافرتی  مربوط به صدور مجوزهای ذخیره سازی در قالب سردخانه ، انبار و  -2

 باشد.به واحد های تصفیه، بی خطر سازی و امحاء پسماندهای ویژه می مجوزهای صادره این گروه مربوط -2

 

 21642  ماهه سال جاری، بیشترین تعداد مربوط به گروه محصوالت غذایی و انواع  4فقره جواز تاسیس صادره در

 فقره می باشد. 2794و 2769 آشامیدنی و سایر محصوالت کانی غیرفلزی با 

 های صنعتی متعلق به گروه کک و فراورده های حاصل ازنفت با گذاری در گروههباالترین سهم پیش بینی سرمای 

 .باشد می ها گروه کل از درصد 2176  سهم با ریال( میلیارد 65777672) سرمایه
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 های در دست اجراطرح 

   2297 آبانهای در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پایان : تعداد طرح7جدول شماره 
 فقره

 پیشرفت فیزیکی                   
 تعداد

7-27 27-17 17-67 67-47 47-99 

 796 2649 2771 472 9525 نفر کارکن 27کمتر از 

 2666 1519 2914 2162 22242 نفر کارکن 57تا  27

 225 526 224 279 2517 نفر کارکن 277تا  57

 262 247 292 212 2295 نفر و بیشتر کارکن277

 1757 7251 1572 5756 22112 مجموع 

 

   2297 آبانپایان های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا : پیش بینی اشتغال طرح4 جدول شماره
 نفر

 پیشرفت فیزیکی                    

 اشتغال
7-27 27-17 17-67 67-47 47-99 

نفر کارکن 27کمتر از   62211 5221 5965 6622 27427 

نفر کارکن 57تا  27  242224 52969 72974 54417 49112 

نفر کارکن 277تا  57  96272 27412 21177 27477 21655 

نفر و بیشتر کارکن277  242252 71642 229691 97226 227272 

 215749 276611 222967 252724 927426 مجموع 
 

 

   2297آبان پایان های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا : پیش بینی سرمایه طرح9جدول شماره 
 میلیارد ریال

 پیشرفت فیزیکی
 سرمایه

7-27 27-17 17-67 67-47 47-99 

نفر کارکن 27کمتر از   92466775 919972 675779 4277 2222777 

نفر کارکن 57تا  27  62221677 4741275 6972976 7761272 25477479 

نفر کارکن 277تا  57  27225272 6767772 5621272 2629479 7722271 

نفر و بیشتر کارکن277  2922974 22729774 75525571 55224471 17126977 

 72214777 66727776 44776972 17421777 5474212 مجموع
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 پروانه بهره برداری صنعتی
 برداری صادره به تفکیک استان: پروانه بهره 27جدول شماره 

 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال  سرمایه  تعداد

 772 1277 21- 1254 2759177 221 1266 2521475 277 آذربایجان شرقی

 776 2272- 677- 2297 215772 227 2247 269276 227 آذربایجان غربی

 2971 974 2271 569 92771 67 792 272479 76 اردبیل

 272- 1975 2771 5422 2776772 222 5716 2572977 277 اصفهان

 1277 7977 2771 1414 776675 291 6427 2295174 252 البرز

 2772- 65472 2677- 212 22272 27 291 252577 22 ایالم

 572- 2179- 1477- 277 22176 25 264 25272 22 بوشهر

 1777- 2771- 2677- 5517 2747672 292 2497 676271 226 تهران

 2175 6277 579- 244 22177 27 221 24275 26 جنوب کرمان

 22775 9172 1772 252 41779 26 712 262276 52 چهارمحال و بختیاری

 22772 212779 1279 252 27975 21 627 224777 27 خراسان جنوبی

 2275 5272- 1676 1997 2227771 262 6222 2622772 229 خراسان رضوی

 5472- 2972 5277- 252 21274 25 275 22676 22 خراسان شمالی

 6275 6579- 277- 2126 914776 96 2225 222471 95 خوزستان

2زنجان  62 124974 2767 277 269272 2259 -1272 25272 -2572 

 576 2175- 972 2727 142172 94 2427 122679 277 سمنان

 5571- 2277 2777 2727 72572 17 155 42179 52 سیستان و بلوچستان

 775- 27474 2575 2755 2722672 255 2717 2452272 227 فارس

 972- 1772- 2777- 2472 449272 269 2526 527479 252 قزوین

 677 1575 2275- 2179 242772 242 2577 127275 262 قم

 1271- 4777- 477- 2244 2572476 16 746 241679 12 کردستان

 2775- 1271- 777 2666 975275 76 2254 552272 76 کرمان

2کرمانشاه  12 222777 2522 52 225772 2226 -2577 21772 2177 

 1774- 4475- 572- 249 262779 29 252 12179 24 کهگیلویه و بویر احمد

 1272 9277 276 514 221972 76 779 257674 74 گلستان
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 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال  سرمایه  تعداد

 1272- 2972- 2271- 2667 277472 225 917 229276 97 گیالن

 1272- 4175- 677- 662 116572 49 242 69277 42 لرستان

 2277 5772 2574- 2962 229672 252 2679 215277 224 مازندران

 772 5779 2174 2722 724779 224 2927 2219677 246 مرکزی

2هرمزگان  62 29224274 2297 61 2622772 2757 -272 279271 22177 

 2175- 2777- 2672- 656 274779 19 127 97272 12 همدان

 2274- 2277 2771 2272 647276 212 2675 762274 272 یزد

 7676 27277 2179 2222 169274 271 5522 2224677 277 مناطق آزاد و ویژه

 679 9776 272 62296 29151477 2662 67529 24126776 2712 مجموع

 295471با سرمایه گذاری  "پاك حیات کیمیا پارس"رشد قابل مالحظه سرمایه پروانه بهره برداری استان زنجان بدلیل صدور پروانه بهره برداری واحد  -2
 میلیارد ریال می باشد.

میلیارد  221272با سرمایه گذاری  "پاالیش نفت"رشد قابل مالحظه سرمایه پروانه بهره برداری  استان کرمانشاه بدلیل صدور پروانه بهره برداری واحد  -2
 ریال می باشد.

با سرمایه گذاری بالغ  "خلیج فارس نفت ستاره "بهره برداری واحد بدلیل صدور پروانهرشد قابل مالحظه سرمایه پروانه های بهره برداری استان هرمزگان  -2
 هزار میلیارد ریال می باشد.  297بر 

 

  اشتغال   و ریال میلیارد 24126776 گذاری سرمایه با برداری بهره پروانه فقره 2712ماهه اول سال جاری  4طی

 9776تعداد و درصد افزایش در  272 گذشته سال مشابه مدت با فوق ارقام مقایسه .است شده صادر نفر 67529

 . باشد درصدی در اشتغال می 679و  درصدی در سرمایه گذاری

  ،فقره توسعه ای می باشد. 2721فقره آن ایجادی و 2777از این تعداد پروانه بهره برداری صادره  

 رین بافقره و کمت 277 اصفهان با استان به مربوط های کشورصادره در بین استان برداری بهره پروانه تعداد بیشترین  

 .دارد خراسان شمالی تعلق به فقره 22

  میلیارد) 29224274باالترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صادره را، استان هرمزگان با 

 است . داده اختصاص خود به درصدی 5772  سهم با(  ریال
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  باشد. علت باالبودن این رقم سرمایه میلیارد ریال می 27277متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد در این دوره

است. با کسر سرمایه گذاری این واحد، متوسط سرمایه گذاری  "نفت ستاره خلیج فارس"گذاری انجام شده در واحد  

 میلیارد ریال می باشد.  67در دوره مذکور 

  نفر می باشد. 6222و  6427به ترتیب با  باالترین اشتغال ایجاد شده مربوط به استان های البرز و خراسان رضوی 

 
 2: پروانه های بهره برداری صادره به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی22جدول شماره 

 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 1677- 2476- 2677- 564 252571 21 272 92676 27 منطقه آزاد ارس

 21472 45179 2577- 275 52472 27 757 571271 22 منطقه آزاد اروند

 2576- 2277 177 226 27777 25 275 57174 26 منطقه آزاد انزلی

 2777 25676 2275- 219 24775 26 156 97675 22 منطقه آزاد چابهار

 27176 72571 22172 227 22272 7 662 247177 29 منطقه آزاد قشم

 - - - 7 777 7 1 5575 2 منطقه آزاد کیش

 2176 27279 2271- 129 12275 25 147 271679 21 منطقه آزاد ماکو

 27277 47572 7277 914 222471 27 2595 2222971 61 منطقه ویژه اقتصادی

 7676 27277 2179 2222 169274 271 5522 22246 277 مجموع 

   .آمار مربوط به مناطقی است که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کرده اند-2
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2297و  2296ماهه  4در : مقایسه پروانه های بهره برداری صنعتی  صادره 2نمودار شماره   
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 2297ماهه  4 برداری در بهره نوع تفکیک به شده اندازی راه مهم های : طرح22جدول شماره 
 نفر -واحد: میلیارد ریال

نوع بهره 
 برداری

 استان نام واحد
سرمایه 
 مجوز

 رقمی 2گروه فعالیت  اشتغال

 ایجادی

 کک وفراورده های حاصل ازنفت 2671 29272779 هرمزگان نفت ستاره خلیج فارس

 پاالیش نفت الوان
منطقه ویژه 

 اقتصادی
449272 

 کک وفراورده های حاصل ازنفت 2247

 ساخت فلزات اساسی 527 542575 خراسان رضوی پارس فوالد سبزوار

گروه صنعتی پژوهشی 
 البرز فرهیختگان زرنام

152772 
 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 2225

 ساخت فلزات اساسی 221 252179 فارس فوالد غدیر نی ریز

اکو خاورمیانه بین المللی تاپ  ساخت فلزات اساسی 256 226475 کرمان 

 استخراج کانه های فلزی 272 299577 آذربایجان شرقی تولیدی مهراصل

 ساخت فلزات اساسی 257 296277 منطقه آزاد اروند فوالدکاوه اروند

 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 125 257676 خراسان رضوی شیشه فلوت کاویان

پروده طبسزغالسنگ   استخراج زغال سنگ ولینیت .. 222 212476 خراسان جنوبی 

 ساخت فلزات اساسی 41 217772 ایالم فوالد گستر آتنا سهامی خاص

 توسعه ای

 ساخت موادومحصوالت شیمیائی 277 2724277 فارس سهامی پتروشیمی شیراز

صنایع چاپ و بسته بندی آسان 
 قزوین

کاغذومحصوالت کاغذیساخت  257 214275 قزوین  

 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل 219 217779 سمنان صنعت چوب تراشه نقطه

 ساخت منسوجات 256 95774 اصفهان فرش قیطران طالیی کاشان

 ساخت ماشین آالت وتجهیزات 24 97277 منطقه آزاد قشم تهران تهویه قشم

کاغذومحصوالت کاغذیساخت  259 49174 مرکزی صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا  

نورد فوالد صنعتی وساختمانی 
 یزد یزد

49777 
 ساخت فلزات اساسی 275

 محصوالت فلزی فابریکی 7 61971 قم تولید لوله و پوشش سلفچگان
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 به تفکیک استان  2: پروانه های بهره برداری صادره ایجادی22جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -فقره: واحد

 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4  تغییر درصد   

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 676- 6772 2774- 2272 151775 211 2756 727275 221 آذربایجان شرقی

 1274- 6771- 2479- 752 214275 52 127 54777 12 آذربایجان غربی

 2272 172 2272 297 72775 24 525 71775 16 اردبیل

 2772- 2972 2171 2472 671174 295 2127 929776 222 اصفهان

 27277 9277 5272 2417 515972 75 2711 2752779 225 البرز

 2775- 44772 1771- 222 25277 29 252 216771 27 ایالم

 6772- 272- 5576- 254 24772 24 62 24175 4 بوشهر

 5776- 2771- 1171- 2746 629279 226 2274 127677 77 تهران

 772 5771 2777- 279 22275 25 292 21476 22 جنوب کرمان

 27272 6771 6677 262 52472 24 522 42272 27 چهارمحال و بختیاری

 26172 227672 1277 217 29476 22 527 292272 27 خراسان جنوبی

 276- 2477- 1275 2196 2292171 45 2171 2122772 222 خراسان رضوی

 1172- 27272 5777- 212 25172 26 47 22777 4 خراسان شمالی

 2671- 7174- 2972- 2222 925279 72 977 222272 59 خوزستان

 276- 24575 1972- 796 96976 62 742 272777 22 زنجان

 2472- 5975- 775- 2222 244279 52 646 226776 19 سمنان

بلوچستانسیستان و   29 22276 246 25 21272 255 2677 -577 -2971 

 2272 2777 2277 2172 624579 277 2694 777779 222 فارس

 2572- 2979- 2171- 2717 271772 92 2271 211772 62 قزوین

 2274 2276 2779- 2222 277772 222 2274 224771 47 قم

 1475- 4471- 272- 2275 2159172 27 627 269279 29 کردستان

 2779- 272- 2177- 2797 199277 57 677 192177 12 کرمان

 27472 22776 2675- 197 75276 21 2727 216277 25 کرمانشاه

 1477- 9575- 6275 229 224671 4 229 21775 22 کهگیلویه و بویر احمد

 974- 22272 2774- 279 67571 27 212 257775 22 گلستان

 5277- 1974- 2279- 2756 277677 69 149 229272 17 گیالن

 1771- 4772- 271- 557 126274 54 224 52472 56 لرستان
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 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4  تغییر درصد   

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 2476 1477 2579- 2222 261572 42 2564 212572 69 مازندران

 6972 25776 5972 472 214772 72 2176 496579 222 مرکزی

 21672 222177 171 672 464679 15 2772 29229279 17 هرمزگان

 2777- 9479 25- 242 12679 22 272 41977 21 همدان

 2774 6174 2974 2225 249771 92 2574 177672 279 یزد

 27576 17972 2272 2129 262174 227 5725 2275572 267 مناطق آزادو ویژه 

 27 252 2- 26255 22624272 2719 29445 22724672 2777 مجموع

 شود.راه اندازی واحدهای جدید صنعتی صادر میپروانه بهره برداری ایجادی برای  -2

با سرمایه گذاری بالغ  "نفت ستاره خلیج فارس "رشد قابل مالحظه سرمایه پروانه های بهره برداری استان هرمزگان بدلیل صدور پروانه بهره برداری واحد -2
 هزار میلیارد ریال می باشد.  297بر 
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 2صادره ایجادی به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: پروانه های بهره برداری 21جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره  

 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 26- 2791 2275- 225 46272 26 274 44676 21 منطقه آزاد ارس

 24479 49475 2172- 262 57177 21 751 572976 22 منطقه آزاد اروند

 2276- 2474 777 227 22476 21 264 15672 21 منطقه آزاد انزلی

 9472 29672 2775 227 22976 26 156 97675 22 منطقه آزاد چابهار

 24772 27777 27777 227 22272 7 622 97279 24 منطقه آزاد قشم

 - - - 7 777 7 1 5575 2 منطقه آزاد کیش

 1777 27272 975 261 26571 22 244 272972 22 منطقه آزاد ماکو

 26274 97572 1274 922 272279 22 2121 2277976 16 منطقه ویژه اقتصادی

 27576 17972 2272 2129 262174 227 5725 2275572 267 مجموع 

  .انداز طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کردهآمار مربوط به مناطقی است که -2
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 به تفکیک استان 2: پروانه های بهره برداری صادره توسعه ای25جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

2296ماهه  4 2297ماهه  4  تغییر درصد 

 تعداد
  سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

  اشتغال
 مجوز

 779 2772 472- 2956 675172 277 2227 7476 256 آذربایجان شرقی

 9172 2271 177 124 97176 61 457 227179 67 آذربایجان غربی

 5574 2772 271 272 22679 29 264 24472 27 اردبیل

 2579 7771 2272 2727 222572 226 2229 561471 251 اصفهان

 272 1977 2677 2772 227772 229 2792 212679 224 البرز

 2472 2471- 972 22 4271 22 12 5472 22 ایالم

 15276 5179- 2476- 29 21775 7 275 6676 5 بوشهر

 2572- 1674- 2277- 2151 162172 266 2549 215177 216 تهران

 26677 26272 27777 9 2276 2 12 2279 1 جنوب کرمان

 22272 21475 2774 97 22275 24 279 47271 22 چهارمحال و بختیاری

 99779 227172 5777 22 2779 2 227 21779 2 خراسان جنوبی

 4272 7974- 5777 2572 2715279 74 2729 227772 227 خراسان رضوی

 7679- 6977- 5576- 274 4776 9 25 2676 1 خراسان شمالی

 62971 24171 5675 291 22577 22 2125 97672 26 خوزستان

 2477- 2277- 2975- 162 72274 11 241 55277 22 زنجان

 4172 5277 2479 629 292272 15 2212 291972 54 سمنان

 7176- 2272 2277 665 24272 25 269 57272 22 سیستان و بلوچستان

 2277- 15472 6274 2251 241771 55 2712 2211272 49 فارس

 274 5779- 2471 2222 541177 76 2222 246476 97 قزوین

 272 6277 2172 2276 222279 72 2292 242272 42 قم

 972- 6576- 2474- 242 11171 26 266 25272 22 کردستان

 2675- 4771- 2679 576 176774 26 142 59477 22 کرمان

 2272- 1672 579 616 59476 27 572 47572 24 کرمانشاه

 1677- 2777- 5175- 67 22175 22 22 26775 5 کهگیلویه و بویر احمد

 25476 5977 2571 269 67274 29 127 277672 15 گلستان

 2577- 2772- 2777- 622 277276 56 154 49471 57 گیالن

 5779- 1571- 2279- 222 27275 22 55 26577 27 لرستان
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 استان

2296ماهه  4 2297ماهه  4  تغییر درصد 

 تعداد
  سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

  اشتغال
 مجوز

 6279 4175 2577- 629 55272 77 2712 272677 59 مازندران

 2279- 2271- 977 2454 247774 67 2152 252779 72 مرکزی

 2274- 9474- 2272- 277 752272 29 295 4979 25 هرمزگان

 5275- 4275- 777 275 66272 27 224 22272 27 همدان

 5277- 2472- 2276 2224 297672 52 2727 245675 62 یزد

 2575- 674 2579- 692 2759 51 526 222774 17 مناطق ویزه و ازاد

 2 2- 771 26412 6426776 2621 27611 6697175 2721 مجموع
 شود.پروانه بهره برداری توسعه ای برای توسعه واحد های فعال صنعتی صادر می-2

 

 2: پروانه های بهره برداری صادره توسعه ای به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی26جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -فقرهواحد: 

 استان

2296ماهه  4 2297ماهه  4  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 6779- 9275- 25- 212 66172 4 95 1979 6 منطقه آزاد ارس

 9272- 4472- 4272- 11 2272 6 2 274 2 منطقه آزاد اروند

 779 277- 972 276 1972 22 277 1476 22 منطقه آزاد انزلی

 - - 97- 229 5277 27 7 777 2 منطقه آزاد چابهار

 - - - 7 777 7 24 97277 2 منطقه آزاد قشم

 1776- 7276- 9279- 255 6777 21 92 2777 2 منطقه آزاد ماکو

 59672 1672- 267 26 27171 5 242 27974 24 منطقه ویژه اقتصادی

 2575- 674 2579- 692 2759 51 526 222774 17 مجموع 

  .اندآمار مربوط به مناطقی است که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کرده-2
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 برداری صادره به تفکیک گروه فعالیت های بهره: پروانه 27جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی
2297ماهه  4 2296ماهه  4  تغییر درصد   

 سرمایه تعداد
  مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 - - - 7 777 7 274 252272 2 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 7772- 4272- 1672- 2229 2417472 22 527 177477 7 استخراج کانه های فلزی

 2772 2977 2777 422 229572 92 976 266279 222 استخراج سایرمعادن

 274 177 477- 9221 2719572 512 9179 2427974 196 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 - - - 7 777 7 227 229772 2 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 2472- 2271 575 1272 972674 262 2761 2722475 272 ساخت منسوجات

 2771 4474 5777 414 17672 21 2265 49977 52 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   25 52175 229 62 62277 569 -6772 -2672 -1272 

 5771 2274 2671 2776 272672 67 2691 199771 74 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 2472 7272 972- 2165 229977 97 2725 542276 44 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 6476 22572 777 222 29679 22 271 16272 22 انتشاروچاپ وتکثیر

 56476 972772 2572 446 222279 94 5921 27727175 222 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 2776- 2777 776 4799 2425675 297 6122 2227172 127 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

ازالستیک وپالستیکمحصوالت   549 2271472 6757 197 2772477 5766 2475 2772 179 

 2574- 2975- 475- 6722 2995576 229 1166 2676276 272 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 277- 2174- 274 1522 2457172 222 1111 2492476 226 ساخت فلزات اساسی

 2972 9572 774- 2762 547272 214 1146 2222277 216 محصوالت فلزی فابریکی

 2972 2272 777 2242 515574 212 2977 627972 212 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 22177 27474 27777 226 1575 22 219 9572 22 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 7277 7679 2179 2567 262779 276 2697 244574 212 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 1976- 7279- 172 579 47275 21 292 27979 25 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  62 225172 2269 71 244671 2757 -2672 -2275 -2472 

 7271 22275 2772- 2297 252776 79 2765 429777 72 وسایل نقلیه موتوری

 2272- 9572- 2274- 776 426972 29 557 29471 21 سایرتجهیزات حمل ونقل

 2271 2274 977 922 79474 67 2729 275277 72 مبلمان سایرمصنوعات

 2772- 2272 574- 624 94577 69 529 227272 65 بازیافت

 - - - 7 777 7 46 12272 2 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

 777- 2476- 1277- 221 272774 21 226 42272 21فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ 
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 گروه صنعت دو رقمی
2297ماهه  4 2296ماهه  4  تغییر درصد   

 سرمایه تعداد
  مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

مسافرتیفعالیتهای آژانسهای   

 2679 5176 475- 2775 45272 212 2275 222474 229 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و 
 سایر فعالیتهای مشابه

2 772 7 2 2175 27 -5777 -9779 - 

 679 9776 272 62296 29151477 2662 67529 24126776 2712 مجموع

 

  متوسط. باشد فقره متعلق به محصوالت ازالستیک و پالستیک می 549بیشترین پروانه بهره برداری صادره با تعداد 

 است ریال میلیارد 2775گروه  این در واحد یک اندازی راه برای گذاری سرمایه

 باشدکه حدود  می( ریال میلیارد 27727175)  از نفت حاصل های و فراورده باالترین سرمایه گذاری محقق شده در کک

 .است داده اختصاص خود به را کشور کل گذاری سرمایه از درصد 5279

 باشد می نفر 9179وآشامیدنیها با  غذائی بیشترین اشتغال ایجاد شده در گروه محصوالت. 
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 صادره به تفکیک گروه فعالیت 2برداری ایجادی های بهره: پروانه 24جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 سرمایه مجوز تعداد
اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 - - - 7 7 7 222 212476 2 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 5971- 6676- 2677 2276 2124474 6 527 177477 7 استخراج کانه های فلزی

 2677 6172 2274 642 92277 61 462 252276 45 استخراج سایرمعادن

 571- 271 2572- 1627 2272672 222 1264 2277777 247 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 - - -    227 229772 2 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 1271- 574- 2274- 2271 629572 227 2744 672272 272 ساخت منسوجات

 472 277- 5972 762 264 27 425 25175 12 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   24 15275 272 17 52172 262 -6277 -2274 -2572 

 1571 2674 2774 621 229771 15 922 247771 52 چوب و محصوالت چوبی بجزمبل

 2279- 172- 274 2225 269775 52 759 254272 55 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 6677 7779 7 47 29575 4 215 22177 4 انتشاروچاپ وتکثیر

 247777 29122 77 266 69774 27 5212 27674271 21 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 2275- 5475- 2277 2194 2766777 241 2767 456974 276 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 972- 774 574- 2227 671279 274 2722 647777 262 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 275 277 2279- 2221 2275775 222 2216 2172777 272 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 172 2772- 2676- 2727 2479772 79 2256 2542772 54 ساخت فلزات اساسی

فابریکی محصوالت فلزی  269 157175 2522 277 264672 2245 -175 6777 672 

 2272 275 272- 2492 214771 224 2226 252972 225 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 22579 27771 22777 29 2475 5 277 5772 26 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 6772 5272 1277 742 222272 67 2227 277179 45 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 2779- 6974- 5274 272 66275 22 269 27772 27 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  12 65179 624 16 255772 2552 -477 -5777 -6772 

 6272 22775 2277- 2777 299972 57 2622 652279 21 وسایل نقلیه موتوری

 1479 1477- 579 274 67279 27 121 22274 24 سایرتجهیزات حمل ونقل

 2272- 2677 574 749 65975 52 777 49677 55 مبلمان سایرمصنوعات

 - 22 - 129 41576 29 129 271771 29 بازیافت

 - - - 7 777 7 46 12272 2 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

 2977 672 2476- 272 72277 21 277 75676 27فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
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 گروه صنعت دو رقمی

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 سرمایه مجوز تعداد
اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

 672 2675 177 674 66776 61 615 97277 67 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و 
 سایر فعالیتهای مشابه

7 7 7 2 2175 27 - - - 

 977 25275 2- 26255 22624272 2719 29445 227246776 2777 مجموع

 باشد.برداری ایجادی شامل پروانه های بهره برداری صادره برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی می پروانه بهره -2
 

 
 

  



 مجوزها: دوم......... .......... فصل 7931هشت ماهه عملکرد  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

27 

 صادره به تفکیک گروه فعالیت 2برداری توسعه ای های بهره: پروانه 29جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

2297ماهه  4 2296ماهه  4   تغییردرصد  

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 - - - 7 7 7 16 27277 2 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 - - - 2722 2124972 7 7 777 7 استخراج کانه های فلزی

 2577- 1571- 772- 252 27272 24 222 21972 26 استخراج سایرمعادن

 474 972 175- 1697 577474 222 5222 627972 226 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 - - - 7 777 7 7 777 2 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 972 6771 5272 2267 262275 16 2276 127672 77 ساخت منسوجات

 27777 17272 2172 45 27472 7 217 51176 4 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 7274- 2472- 5672- 276 9479 26 54 6277 7 کفش-چمدان-کیف-چرم - دباغی

 7177 6172 2276 112 222474 22 772 229772 25 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 26277 26277 2577- 257 77271 11 2266 221771 22 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 7275 922676 777 21 271 1 59 22972 1 انتشاروچاپ وتکثیر

 2777 2577- 272 627 212572 74 642 229272 79 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 2677- 22777 274 1672 764975 222 2272 2167172 222 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 2172 6772 1972 2129 227574 229 2729 521472 227 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 5974- 6772- 272 2747 629477 97 2227 272676 99 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 2274- 6779- 5777 2195 977772 52 2244 222272 74 ساخت فلزات اساسی

 1274 22474 475 2274 222777 72 2951 642475 77 محصوالت فلزی فابریکی

 2472 2172 279 2244 296471 275 2742 262979 274 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 276 22274 777 77 2777 6 79 2477 6 دفتری وحسابداریماشین آالت 

 7677 22472 2672 741 52776 16 2247 224779 54 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 4474- 9277- 5175- 276 21777 22 22 977 5 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 2972 7472 2476- 571 22672 24 652 59971 27 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 7972 27976 2776 2297 52476 29 2211 266772 27 وسایل نقلیه موتوری

 6676- 9479- 2772- 124 756572 22 212 4176 26 سایرتجهیزات حمل ونقل

 22571 2277 2777 211 22972 25 229 25677 24 مبلمان سایرمصنوعات

 5174- 2677 2272- 299 22971 27 97 26274 26 بازیافت

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
 نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

1 6676 9 27 29972 62 -6777 -7777 -4572 
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 گروه صنعت دو رقمی

2297ماهه  4 2296ماهه  4   تغییردرصد  

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 2275 22671 2975- 297 29275 77 527 12677 62 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و 
 سایر فعالیتهای مشابه

2 772 7 7 7 7 - - - 

 2 2- 771 26412 6426776 2621 27611 6697175 2721 مجموع
 د.باشمیپروانه بهره برداری توسعه ای شامل پروانه های بهره برداری صادره برای توسعه واحد های فعال  -2
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 مجوزهای معدنی
 به تفکیک استان پروانه اکتشاف: 27جدول شماره 

 واحد: فقره

2297ماهه  4 استان 2296ماهه  4  تغییردرصد    

 777 27 27 آذربایجان شرقی

 174 12 11 آذربایجان غربی

 5576- 24 4 اردبیل

 22275 26 21 اصفهان

 777 2 2 البرز

 777 2 2 ایالم

 17777 2 5 بوشهر

 6677- 2 2 تهران

 174- 22 27 جنوب استان کرمان

 7271- 7 2 چهارمحال و بختیاری

 472- 26 22 خراسان جنوبی

رضویخراسان   26 29 4975 

 27777 1 4 خراسان شمالی

 5672 26 25 خوزستان

 2172- 29 22 زنجان

 2977- 22 22 سمنان

 21677 25 27 سیستان و بلوچستان

 972- 66 67 فارس

 777 22 21 قزوین

 777 2 2 قم

 972- 22 27 کردستان

 276 62 61 کرمان

 1171- 24 27 کرمانشاه

 5777 2 2 کهگیلویه و بویراحمد

 27777 2 2 گلستان

 - 7  7 گیالن

 2577- 22 9 لرستان

 1171- 9 5 مازندران
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2297ماهه  4 استان 2296ماهه  4  تغییردرصد    

 2772- 12 21 مرکزی

 1171 27 29 هرمزگان

 1776- 22 29 همدان

 22972 21 55 یزد

صنعتی ماکو-منطقه آزاد تجاری  2 1 -2577 

 676 622 675 مجموع

  
    

 
 2297و  2296ماهه   4: مقایسه تعداد پروانه اکتشاف صادره در 2نمودار شماره   
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   گواهی کشف به تفکیک استان : 22جدول شماره 
 میلیارد ریال -هزارتن -فقرهواحد : 

 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر  

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی 

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی 

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی 

 2279- 2277 2272 2171 2252774 25 2272 2921679 27 آذربایجان شرقی

 2276 977- 2272 2777 522572 22 2772 141171 26 آذربایجان غربی

 9272- 2271- 5777- 2675 2261677 22 272 747472 6 اردبیل

 2772- 6976- 1672- 2975 2194574 26 2172 155772 21 اصفهان

 24775 9977- 4272- 271 2127577 6 679 25777 2 البرز

 4475- 2779 1777- 572 42777 5 776 277772 2 ایالم

 22272 262272 27777 779 447777 2 272 25252777 2 بوشهر

 5272- 2279- 777 171 752477 5 272 662572 5 تهران

 261672 22579 27777 276 217272 1 1571 161777 4 جنوب استان کرمان

 4172- 4277- 7271- 274 2772774 7 776 277477 2 چهارمحال و بختیاری

 772- 2225772 2577- 2972 979974 21 2777 222794279 24 خراسان جنوبی

 772 2772 2779 2272 2292774 24 2179 2291274 22 خراسان رضوی

 2777- 979 2272- 277 242777 2 777 277777 2 خراسان شمالی

 27777 21572 22777 774 2297772 27 271 2177672 22 خوزستان

 7771- 6272- 2272- 2276 2227272 25 572 125777 27 زنجان

 1577- 7472- 1779- 2277 927477 22 2472 272477 22 سمنان

 4272- 2272 6777- 579 77672 5 277 91772 2 سیستان و بلوچستان

 9272 7775- 271 2475 6227677 29 7171 2477277 27 فارس

 7679- 5276- 6275- 279 242174 4 779 245777 2 قزوین

 - - - 777 777 7 777 777 7 قم

 4275- 277277 7271 2271 291971 7 574 2154777 22 کردستان

 2977- 2572 4479 2272 294277 9 2779 224672 27 کرمان

 275- 7571 777 177 245777 1 279 577777 1 کرمانشاه

 6677 27777- 5777- 772 722677 2 775 777 2 کهگیلویه و بویراحمد

 - - - 777 777 7 771 22271 2 گلستان

 777 29272 777 772 211574 2 772 2777777 2 گیالن
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 استان

2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر  

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی 

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی 

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی 

 26677 54777 26777 272 257277 5 576 2727771 22 لرستان

 227472 6777- 5777- 272 2712577 6 2277 571275 2 مازندران

 27772 5275 21575 577 272177 22 2571 572277 27 مرکزی

 1275 25171 22577 172 157777 1 574 2216577 9 هرمزگان

 2775- 5272- 2777- 276 277275 27 277 217172 7 همدان

 2575- 4672 2172- 5777 2751172 24 2772 2962577 25 یزد

صنعتی -منطقه آزاد تجاری
 ماکو

2 259272 572 2 296174 2571 777 2277 -6672 

 776- 11172 776- 29272 27716771 227 24974 262525275 225 مجموع

 افزایش ناشی از گواهی کشف صادره در استان خراسان جنوبی مربوط به معدن پتاس می باشد.  -2

       

 
 2297و  2296ماهه  4: مقایسه گواهی کشف صادره در 1نمودار شماره 
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 استان تفکیک به معدن برداری بهره های پروانه اشتغال و اسمی میزان استخراج تعداد،: 22جدول شماره 
 نفر -هزارتن -واحد: فقره

 نام استان

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4

 تعداد

میزان 
استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 
استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 
استخراج 

 اسمی

 اشتغال

 1775- 976- 2677- 254 47272 25 42 74772 22 آذربایجان شرقی

 272 2576- 2272- 224 22772 24 222 26972 26 آذربایجان غربی

 5172- 6276- 5777- 42 76275 27 24 24577 27 اردبیل

 972 2774- 2271- 276 96976 21 225 76477 22 اصفهان

 9675- 9972- 9779- 212 267275 22 5 2777 2 البرز

 22772 22777 17777 22 7577 2 26 21477 5 ایالم

 22272 22272 5777 6 22777 2 27 55777 2 بوشهر

 2472- 7772- 2272- 49 227477 9 61 26277 4 تهران

 2579- 2172- 2775 222 22279 4 42 27671 22 جنوب استان کرمان

 22272 26576 27777 22 4777 2 52 27275 4 چهارمحال و بختیاری

 2775- 4277- 2774- 122 275671 26 217 19975 26 خراسان جنوبی

 2776- 2772- 577- 211 274177 25 272 67972 22 خراسان رضوی

 7277- 7475- 6677- 52 22777 9 25 7774 2 خراسان شمالی

 472 2676- 172 225 227477 22 216 272575 21 خوزستان

 7277- 2774- 5972- 221 29275 22 26 27277 9 زنجان

 1672- 471- 2671- 227 16276 22 222 12277 22 سمنان

 1479 29472 2577 229 24272 22 277 51672 25 سیستان و بلوچستان

 6272- 7475- 5172- 246 225777 25 222 16272 26 فارس

 7171 2476 7271 29 27475 7 64 24677 22 قزوین

 7271 271- 5777 7 22777 2 22 27577 2 قم

 5772- 5272- 2571- 259 69577 22 64 22577 22 کردستان

 2271- 9279- 577- 222 712972 27 227 15777 29 کرمان

 4274- 4272- 7774- 99 27577 9 26 5277 2 کرمانشاه

بویراحمدکهگیلویه و   7 777 7 2 2676 22 - - - 

 6777- 6677- 2272- 25 6772 2 27 2777 2 گلستان

 - - - 22 17977 1 7 777 7 گیالن
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 نام استان

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4

 تعداد

میزان 
استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 
استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 
استخراج 

 اسمی

 اشتغال

 6972- 5672- 2775- 42 59272 4 25 25977 5 لرستان

 6677 1472 5777 21 27777 1 17 51477 6 مازندران

 6272- 5275- 6777- 261 52677 27 62 25572 22 مرکزی

 2271 272 777 257 95177 22 274 96676 22 هرمزگان

 2671- 5777- 2472- 77 15474 22 19 22672 9 همدان

 2577- 7472- 2977- 252 275475 27 262 22777 26 یزد

-منطقه آزاد تجاری
 صنعتی ماکو

2 2777 21 2 27576 15 777 -9775 -1677 

 2979- 6272- 2577- 1759 2222274 577 2416 2252271 275 مجموع

 

 
 2297و  2296ماهه  4صادره در  معدن : مقایسه پروانه بهره برداری5نمودار شماره 
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 های اصناف  پروانه
 فکیک استانتبه  مجوزهای صنفی صادرهتعداد  :22جدول شماره 

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 استان

 2776- 722 655 اتحادیه های کشوری

 277 22127 22526 شرقی آذربایجان

 275 9652 9472 آذربایجان غربی

 2176 2294 2491 اردبیل

 2277 22224 22162 اصفهان

 976- 9245 4277 البرز

 2772 2297 2222 ایالم

 572 1654 1977 بوشهر

 174- 27651 25412 تهران

 2174 949 2225 جنوب کرمان

 2471 2551 1274 چهارمحال وبختیاری

 2277 2522 2422 جنوبی خراسان

 2677 27159 27252 خراسان رضوی

 2771 2747 2722 خراسان شمالی

 777 27624 22126 خوزستان

 2677 2724 2265 زنجان

 176 2792 2226 سمنان

 2579 2722 1225 سیستان وبلوچستان

 672 22662 22152 فارس

 2579 2742 1241 قزوین

 2777 2126 2472 قم

 579- 5772 5121 کردستان

 1272 5721 4241 کرمان

 171- 5472 5627 کرمانشاه

 777- 2276 2249 کهگیلویه وبویراحمد

 275 6571 6477 گلستان

 477 9299 27279 گیالن

 2272 1216 5252 لرستان

 2572 25972 29972 مازندران
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 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 استان

 2272 5762 5671 مرکزی

 274 1722 1267 هرمزگان

 172 5725 5942 همدان

 476 1244 1656 یزد

 777 212642 267291 مجموع 

 
 2به تفکیک بخش و استان 2297ماه آبان پایان تا  معتبر مجوزهای صنفیوضع موجود : 21جدول شماره 

 تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب واحدهای تجهیز شده
تعداد اتحادیه 
 های صنفی

 استان

صندوق 
 مکانیزه

ترازوی 
 دیجیتال

کارت 
 خوان

 توزیعی خدماتی کل
خدمات 

 فنی
 تولیدی

 اتحادیه های کشور 5 211 2622 2612 255 1762 2527 257 2242

 آذربایجان شرقی 252 26195 27227 52574 26975 222265 71261 25914 16196

 آذربایجان غربی 229 24722 27729 15222 22294 92197 62471 22555 17747

 اردبیل 279 6712 5612 24776 7725 27126 22779 7772 9447

 اصفهان 516 12172 22717 74622 22124 246292 222247 22777 64542

 البرز 229 9627 27121 29274 27721 66266 17771 9267 26647

 ایالم 227 1752 1775 22419 2457 26262 22462 1224 2226

 بوشهر 224 5257 5712 22262 1572 24726 22212 7622 21252

 تهران 125 77222 17912 262222 67277 217526 212177 77561 212714

 جنوب کرمان 65 2722 2227 7272 2252 22557 9727 2749 2219

 چهارمحال وبختیاری 262 6159 5416 24227 2577 21212 27577 22521 9522

 خراسان جنوبی 212 5751 5642 22557 2592 26447 27622 5722 5422

 خراسان رضوی 157 22727 22617 47116 21222 275112 224242 29122 76292

 خراسان شمالی 224 5259 1516 22271 2476 21725 21721 1754 2756

 خوزستان 127 27777 24725 52794 22279 272622 41641 26446 19255

 زنجان 272 7221 7227 26522 1222 25776 22212 6991 9596

 سمنان 227 1727 5745 22779 2477 26644 24529 5227 6227

 سیستان وبلوچستان 262 6217 7527 27242 1662 24972 25619 7724 4777

 فارس 575 29226 22224 64212 25524 226272 271626 24122 14479
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 تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب واحدهای تجهیز شده
تعداد اتحادیه 
 های صنفی

 استان

صندوق 
 مکانیزه

ترازوی 
 دیجیتال

کارت 
 خوان

 توزیعی خدماتی کل
خدمات 

 فنی
 تولیدی

 قزوین 92 5622 7151 27225 1921 25226 27792 7224 25129

 قم 57 6927 5574 25542 2262 22112 24242 5627 7679

 کردستان 227 27199 22722 27269 6297 54744 27465 27217 27155

 کرمان 247 22747 22679 25222 7227 67219 16779 25779 26295

 کرمانشاه 279 22995 9421 26729 6621 55262 26292 22742 22972

 وبویراحمدکهگیلویه  75 2227 2725 21195 2546 25212 27645 6226 4274

 گلستان 242 9572 9476 27225 5499 55142 27292 22677 7771

 گیالن 229 26727 25527 15592 25611 92472 24245 26226 22729

 لرستان 262 4927 4144 25144 5572 14167 22279 27167 22767

 مازندران 677 24771 25276 61722 22795 212247 76742 26171 11256

 مرکزی 271 9927 9219 21712 4612 52152 26277 22672 22947

 هرمزگان 222 5279 5622 22227 1254 27294 22272 4762 27775

 همدان 271 27261 9261 25797 5496 52221 25661 9724 22217

 یزد 275 9127 4774 27552 1252 29127 22227 4757 22251

 مجموع 7214 121262 292741 2227911 212297 2299579 2514525 147271 747262

 تعداد واحدهای صنفی و اتحادیه فوق شامل پروانه کسب که تا کنون دارای اعتبار می باشند . -2

 
  ، همگن، مجازی و شبکه ایزنجیره ای بزرگ : وضع موجود پروانه کسب فروشگاههای25 جدول شماره

 2296 آبانتا پایان  2297 آبانتا پایان  نوع فروشگاه

 69 74 فروشگاه های بزرگ زنجیره ای

 776 425 فروشگاه زنجیره چند منظوره

 27 27 فروشگاه زنجیره ای )همگن(

 222 752 کسب کار مجازی

 21 22 بازاریابی شبکه ای 
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 کارت بازرگانی 
 به تفکیک اتاق های بازرگانی: کارت های بازرگانی صادره 26جدول شماره 

 واحد: فقره

 درصد تغییر  2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر  2297مهر  2297آبان  اتاق

 2272- 15 17 -1279 7 1 آبادان

 5474 21 51 2272- 22 27 اراك

 277- 27 26 1777- 5 2 اردبیل

 1272 226 265 477 22 25 ارومیه

 671- 244 262 1271- 59 21 اصفهان

 2771 222 212 9272 25 29 اهواز

 2775 22 11 2772- 22 4 ایالم

 2774- 26 24 - 7 2 بجنورد

 2172 227 227 7277- 25 7 بندرعباس

 1472 77 221 2976- 27 29 بوشهر

 972- 11 17 5777- 6 2 بیرجند

 279 276 227 2272- 24 29 تبریز

 2274- 2296 2197 277 277 276 تهران

 5276 24 12 - 7 5 خرم آباد

 2577- 277 75 5472- 22 5 خرمشهر

 2572- 275 64 2272- 22 27 رشت

 272- 49 44 4577 7 22 زاهدان

 2174 16 62 5777 6 9 زنجان

 2271 277 222 2276 29 25 ساری

 5777 22 14 7577 4 21 سمنان

 2272- 91 72 6777 5 4 سنندج

 777- 52 14 2272 6 4 شهرکرد

 2572 277 296 2976- 27 29 شیراز

 2775- 57 52 5777- 27 5 قزوین

 2476 56 72 2772- 22 4 قم

 2176- 12 25 5777- 6 2 کاشان

 272- 225 222 2277- 22 27 کرج

 672 95 272 5576 9 21 کرمان
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 درصد تغییر  2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر  2297مهر  2297آبان  اتاق

 2172- 92 69 22577 1 22 کرمانشاه

 476- 275 96 6571- 26 9 گرگان

 2272 277 211 2777- 17 29 مشهد

 2671- 55 16 5576- 9 1 همدان

 7777 27 27 4577- 7 2 یاسوج

 5572 74 222 772- 21 22 یزد

 974- 5295 1777 2774- 644 621 مجموع

 

 به تفکیک اتاق های بازرگانی تمدیدی: کارت های بازرگانی 27جدول شماره 
 واحد: فقره   

 درصد تغییر  2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر  2297مهر  2297آبان  اتاق

 2272- 97 72 2775- 4 5 آبادان

 271- 72 72 6275 4 22 اراك

 977 62 64 2772- 22 4 اردبیل

 2772 274 257 472- 27 21 ارومیه

 672 549 625 2172- 72 62 اصفهان

 276 266 272 2777 25 27 اهواز

 2779 229 256 1574- 21 22 ایالم

 2276- 16 22 6677- 2 2 بجنورد

 677 295 274 1779 22 22 بندرعباس

 477 246 279 5779- 57 24 بوشهر

 2674- 24 21 27777- 7 7 بیرجند

 2275 122 176 2779- 64 17 تبریز

 777- 5617 5676 175 477 412 تهران

 2777 25 12 27777 2 6 خرم آباد

 572 252 259 2172 22 21 خرمشهر

 277- 292 297 1776- 22 29 رشت

 2274 274 299 972 22 21 زاهدان

 272 92 92 2172 21 26 زنجان

 777 245 294 2172 24 22 ساری

 476 54 62 2677 6 7 سمنان
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 درصد تغییر  2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر  2297مهر  2297آبان  اتاق

 2172 212 275 9172 27 22 سنندج

 2677 97 275 772 21 25 شهرکرد

 674 245 122 2971- 66 17 شیراز

 2274- 227 97 777 27 27 قزوین

 2772 257 272 5172- 27 27 قم

 777 227 217 2275- 21 22 کاشان

 2279 265 222 2277- 22 27 کرج

 179 212 255 2577- 12 27 کرمان

 471 219 277 2271 24 21 کرمانشاه

 2271 252 272 777 22 22 گرگان

 2777 292 172 277 59 67 مشهد

 2677 272 224 1672- 26 21 همدان

 2577 21 29 7577- 1 2 یاسوج

 2576 251 274 2772 22 24 یزد

 171 22125 22924 572- 2665 2547 مجموع
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 یمرکز توسعه تجارت الکترونیک
 : تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(24جدول شماره 

 واحد: فقره

2297 آبان نام استان 2297ر مه  2297ماهه  4 درصد تغییر  2296ماهه  4   درصد تغییر 

 27271 2261 2572 2- 299 297 اردبیل

 5772 2657 2596 2277 292 249 اصفهان

 2277 2579 2924 2775- 276 277 البرز

 2775 772 2779 175 221 217 ایالم

 5176 2261 2572 6972 276 524 آذربایجان شرقی

 1279 2277 2772 2572 241 222 آذربایجان غربی

 4776 727 2222 2479- 222 257 بوشهر

 579 21267 25272 572- 2767 2672 تهران

 1772 491 2227 2772 96 225 چهارمحال و بختیاری

 1777 422 2229 2272- 272 257 خراسان جنوبی

 6271 2457 2997 27279 257 521 خراسان رضوی

 2779- 2241 927 1972- 227 66 خراسان شمالی

 4277 2549 2447 9272 222 677 خوزستان

 9777 525 942 277- 227 277 زنجان

 6472 522 474 22- 277 74 سمنان

 5674 577 975 2972 99 224 سیستان و بلوچستان

 6676 2442 2224 26 256 297 فارس

 6677 115 712 274- 279 277 قزوین

 22 161 627 7 69 69 قم

 6777 722 2275 22271 61 277 کردستان

 29579 676 2792 4776 269 227 کرمان

 7776 2242 2247 175 222 222 کرمانشاه

 1272 425 2242 2272 265 247 کهگیلویه و بویراحمد

 2675 694 952 27972 65 226 گلستان

 26 2227 2177 2771- 262 216 گیالن

 9171 692 2215 4 224 219 لرستان

 6276 452 2247 5776- 214 272 مازندران

 22474 265 291 5976- 52 22 مرکزی
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2297 آبان نام استان 2297ر مه  2297ماهه  4 درصد تغییر  2296ماهه  4   درصد تغییر 

 2177 2752 2277 2972 272 275 هرمزگان

 27776 522 2569 25575 229 271 همدان

 1771 774 2792 75 41 217 یزد

 1276 12927 62269 2677 6472 4727 مجموع

  

 : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(29جدول شماره 

 نام شاخص نام سامانه
واحد 
 سنجش

آبان 
2297 

مهر 
2297 

درصد 
 تغییر

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

درصد 
 تغییر

 خرید

 25274 621 2516 2972 214 276 تعداد دستگاه عضو

 277 27724 61262 2472 7622 9772 تعداد سفارشات خرید

 9571 22159 26291 475 2217 2176 تعداد گر عضوتأمین کننده/ مناقصه

 مزایده

 2276 122 562 277- 54 57 تعداد دستگاه عضو

 24775 2412 7775 2775- 2171 2226 تعداد گر عضومزایده

 2777 21692 29274 2572- 2229 2252 تعداد های منتشر شدهمزایده

 25172 2225 5271 9772 622 2262 تعداد های دارای پیشنهادمزایده

 مناقصه

 2974 117 572 2976 51 77 تعداد دستگاه عضو

 22472 5575 27522 22 2172 2667 تعداد های منتشر شدهمناقصه

 24672 2527 27222 2272 919 2756 تعداد های بازگشایی شدهمناقصه

 مجموع معامالت
میلیارد 

 ریال
21579 21274 2 294264 66275 29476 
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 : نماد اعتماد الکترونیکی27جدول شماره 

 نام شاخص
واحد 
 سنجش

 آبان
2297 

 مهر
2297 

درصد 
 تغییر

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

 درصد تغییر

 2176 4172 27167 172- 2279 2227 تعداد نماد اعتماد الکترونیکی اعطا شده

رسیدگی به شکایات از کسب و 
 کارهای اینترنتی

 7274 2697 6122 2272- 722 551 تعداد

 
 : بسترسازی تسهیل تجاری22جدول شماره 

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 واحد سنجش نام شاخص

 توسعه سامانه جامع تجارت/ حوزه تجارت فرامرزی 
 )بخش عملیات پایه، عملیات تجاری و عملیات ارزی(

 - 22 57 درصد تجمعی

 - 22 72 درصد تجمعی توسعه سامانه جامع تجارت داخلی

 - 12 67 درصد تجمعی توسعه سامانه شناسه کاال 

 - 55 97 درصد تجمعی  2توسعه  سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال

رقمی صادر شده در بخش تجارت خارجی 4کد   4971 225256 224757 تعداد 

2 گروه کاالهای رهگیری شده در تجارت داخلی  7 2 2 تعداد 

 کاالهای ثبت  شده در سامانه شناسه کاال

تعداد کاالی 
 تولیدی

124 2527 -7274 

تعداد کاالی 
 وارداتی

227522 25229 62577 

 56271 26719 227917 مجموع

 9774- 612499 59272 تعداد واحد مراکز نگهداری کاالی ثبت شده در سامانه انبار

 باشد. می کشور انبارهای دریافت اطالعات جهت سرویسی اتصال و ثبت فاز برای سامانه این توسعه آمار -2

  تلفن همراه آغاز گردیده است.و با گروه های دخانیات و  2296رهگیری گروه های کاالیی، از سال  -2

  
 

 : عملکرد مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه22جدول شماره 

 نام شاخص
واحد 
 سنجش

آبان 
2297 

مهر 
2297 

درصد 
 تغییر

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

درصد 
 تغییر

 2572 51561 72649 671 4741 9212 تعداد صادر شده توسط مراکز میانی  گواهی
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 : عملکرد امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(22شماره  جدول

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 واحد سنجش عنوان

 - 7 7 درصد توسعه استانداردهای زیرساخت کلید عمومی کشور

 - 27 27 درصد های امنیت اطالعات تجاری توسعه آزمایشگاه

 27777 2 1 پرونده عمومیآزمون و ارزیابی محصوالت زیرساخت کلید 

ربط  ها و نهادهای همکار و یا ذی تعامل با دستگاه
 های مشترك جهت انجام فعالیت

 22577 277 157 نفر ساعت

 
 : توسعه همکاری های بین الملل21جدول شماره 

 عنوان
واحد 
 سنجش

 ماهه  4
2297 

 ماهه  4
2296 

 7 7 تعداد 1و جهانی ایهای منطقهها و سازمانپیوستن و عضویت در پیمان

المللی مرتبط با حوزه تجارت های بینمشارکت و حضور در نشست

 1الکترونیکی
 2 5 تعداد

 .باشدنمی مصداق دارای تغییر درصد محاسبه مورد، این ماهیت به توجه با -2
 
 
 

 

 پروانه تولید نرم افزار
 : پروانه بهره برداری تولید نرم افزار25جدول شماره 

 عنوان
واحد 
 سنجش

آبان 
2297 

مهر 
2297 

درصد 
 تغییر

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

درصد 
 تغییر

 2272 22 26 26677 2 4 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده

 21171 9 22 2272 2 1 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده

افزار شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم 
 صادره

 2774- 727 592 9574 211 242 نفر
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 : وضع موجود پروانه بهره برداری تولید نرم افزار26جدول شماره 

 واحد سنجش عنوان
آبان وضع موجود تا 

2297  

آبان وضع موجود تا 
2296 

 در صد تغییر

 479 97 94 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار 

 2677 7755 4227 نفر شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر 

کل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره برداری 
 معتبر نرم افزاری 

 5276 452 2277 نفر

 

 مجوز های پژوهشی، فنی و مهندسی
 : مجوز های فنی و مهندسی27جدول شماره 

 واحد: فقره

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر 2297مهر  2297آبان  عنوان

 972- 279 297 679 29 22 جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره

 2972- 12 29 5777 1 6 جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

 1277 74 227 7271- 22 6 پروانه فنی مهندسی صادره

 2276- 12 29 777 5 5 پروانه فنی مهندسی تمدید شده
 

 

 : مجوز های مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی24جدول شماره 
 واحد: فقره

 2297ماهه  4 درصد تغییر 2297مهر  2297آبان  عنوان
ماهه  4

2296 

درصد 
 تغییر

 7172- 27 7 - 2 7 جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

 2272- 2 2 - 2 7 تمدید شده جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

 777 9 9 777 2 2 پروانه پژوهش مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی  صادره
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 : مجوزهای صادره تحقیق و توسعه 29جدول شماره 
 واحد: فقره

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر 2297مهر  2297آبان  عنوان

 6972- 272 62 2772- 22 4 گواهی تحقیق و توسعه

 272- 97 49 4272- 26 2 پروانه تحقیق و توسعه
 

 
 

 صنایع پیشرفته و دانش بنیان
 : صنایع پیشرفته و دانش بنیان17جدول شماره 

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر 2297مهر  2297آبان عنوان

 2777- 62 16 2272- 6 1 تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته

 7272 627 2762 577- 267 217 کل شرکتهای تایید شده دانش بنیان

 21274 212 597 574- 255 216 شرکتهای تایید شده دانش بنیان صنعتی

 
 

 ثبت شده عالمت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات

 
 ثبت شده عالمت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات: 12جدول شماره 

 عنوان
اول ماهه  6

2297 

ماهه اول  6
2296 

 درصد تغییر 

 7271- 19 21 تعداد ثبت بین المللی عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی

 6277- 25777 5627 تعداد ثبت داخلی عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی

 2777 5 6 تعداد ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران

 5777- 1 2 تعداد اختراعات حمایت شده جهت تجاری سازی

 آمار به صورت فصلی می باشد.
 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تولید  و استخراج  :سومفصل 
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 آمار تولید
 کاالهای منتخب صنعتی)مقدماتی( : آمار تولید 2جدول شماره 

 واحد سنجش نام محصول
 آبان

2297 

مهر 
2297 

 درصد تغییر
ماهه  4

2297 

ماهه  4
2296 

 درصد تغییر

 2677- 49772 66177 2279- 7675 5272 هزاردستگاه انواع سواری

 2171- 1779 2672 2779- 577 172 هزاردستگاه وانت

وناتوبوس ، مینی بوس و   2177 212477 277277 2176- 22577 26977 دستگاه 

 2672- 956177 472577 2771- 99777 79177 دستگاه کامیون کشنده

 479 52477 57577 2475- 2677 2677 دستگاه کمباین

 171- 2795277 2716777 972- 266277 252277 دستگاه تراکتور

 272- 94272 96772 579- 21672 22774 هزارتن روغن ساخته شده نباتی

 274- 2575 2174 279- 271 272 میلیارد عدد داروی انسانی

 277- 12277 12275 2172 1472 5179 هزارتن پودر شوینده

 672- 21171 22572 777 27774 27777 هزارتن الستیک خودرو

 774- 62777 62272 2277 7275 4777 هزارتن انواع کاغذ

 2277- 21271 27577 772- 2477 2572 هزارتن کارتن

 2972- 16577 27576 2974 2977 5575 هزارمترمکعب نئوپان

 171- 65572 62677 477 6476 7177 هزارمترمکعب فیبر

 2277- 2274 2476 676- 275 271 هزارتن سموم دفع آفات نباتی

 772- 12674 12576 2772 5777 5579 هزارتن روغن موتوروصنعتی تصفیه اول

 576 4277 4471 677 2771 2272 هزارتن دوده

 277 2576 2672 275 171 175 میلیون تن پتروشیمی

 - 777 272 - 777 775 هزارتن الیاف اکریلیک

 779 21277 21272 777 2977 2977 هزارتن نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی

 272 22271 22277 577 2775 2475 هزارتن الیاف وتاپس پلی استر

 279 25977 26277 775 2777 2275 هزارتن نخ پلی استر

 177- 5726777 5156277 579 647777 727777 هزار مترمربع فرش ماشینی

 775 24795 2972 7777 1727 172 میلیون فوت مربع چرم

 775 41746 4572 7747 22757 2276 میلیون زوج انواع پایپوش

 2177- 77179 16577 2276 5772 7774 هزاردستگاه انواع تلویزیون

 2272- 72272 61274 274- 4979 4771 هزاردستگاه یخچال و فریزر

 2976- 55171 22177 2472- 5277 2274 هزاردستگاه ماشین لباسشویی
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 واحد سنجش نام محصول
 آبان

2297 

مهر 
2297 

 درصد تغییر
ماهه  4

2297 

ماهه  4
2296 

 درصد تغییر

 574- 56279 52972 5279- 2677 777 هزاردستگاه کولر آبی

 676- 575479 527771 474- 65172 59677 هزاردستگاه الکتروموتور

 274- 2771 2972 - - - میلیارد نخ سیگارت
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 کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی )مقدماتی(  : آمار تولید2جدول شماره 

 واحد سنجش نام محصول
آبان 
2297 

 درصد تغییر 2297مهر 
ماهه  4

2297 

ماهه  4
2296 

 درصد تغییر

 2771 2265171 2576977 177 242672 292276 هزارتن  فوالد خام

 177 2259972 2224772 2772 252279 274277 هزارتن محصوالت فوالدی

 7971 4977 25976 171- 2275 2275 هزارتن کاتد مس

 776- 22577 22172 2474- 2777 2275 هزارتن شمش آلومینیوم

 277- 26777 25972 2775 2777 2975 هزارتن آلومینا

 972 2222476 2125675 277- 294772 292274 هزارتن سنگ آهن

 477 44472 95975 2175- 22977 9771 هزارتن کنسانتره زغالسنگ

 774- 2749776 2767171 2779 112275 521775 هزارتن سیمان

 775 22997974 21221675 275 2772672 2247572 هزار مترمربع کاشی

 272 61972 66271 2277- 27477 9272 هزارتن شیشه جام

 2272 26479 27271 777- 2772 2674 هزارتن ظروف شیشه ای

 277 2974 2779 172 274 177 هزارتن ظروف چینی

 2276- 7772 5276 776 474 474 هزارتن چینی بهداشتی
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 کاالهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی)مقدماتی(  : آمار تولید2جدول شماره 
 واحد : هزارتن                                                                                                                                                                   

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 درصد تغییر 2297مهر  2297آبان  نــــام 

 26272 25477 779 241772 275474 277 (PEپلی اتیلن) 

 7774 6774 171 56179 59275 -177 (PP)پروپیلن پلی

 2577 2272 2172 29277 27472 1272 (PS)استایرن پلی

 272 272 -672 1276 2576 2977 (ABS)بوتادین استایرن اکریلونیتریل

 5774 5274 -279 29179 24772 277 (PVC)پلی وینیل کلراید

 776 777 -2172 272 272 -672 (ER)رزین اپوکسی

 271 276 -2275 2272 972 2772 (PC)کربنات پلی

 1772 1171 -977 26277 25577 272 (PET)اتیلن ترفتاالت پلی

 176 177 2577 2671 2271 977 (SBR)استایرن بوتادین رابر

 279 276 -2971 2574 2572 277 (PBR) پلی بوتادین رابر

 274 117971 157674 774 56675 57272 جمع پلیمری

 2176 252775 171279 976 15677 19979 اوره

 477 277976 272772 177 25275 26571 آمونیاك

 776- 2146772 2177274 772 272774 272672 سایر

 279 2226771 2276274 277 242472 249275 جمع شیمیایی

 272 2557674 2621776 275 129174 116276 مجموع
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 حقوق دولتی معادن
 : حقوق دولتی معادن وصول شده1جدول شماره 

 واحد: میلیون ریال

 درصد تغییر  2296ماهه  7 2297ماهه  7 درصد تغییر 2297شهریور  2297مهر  نام استان

 22271 22591675 64972472 6177- 22497272 1996172 آذربایجان شرقی

 2677- 6926272 5764774 1272 475172 2211771 غربیآذربایجان 

 2274- 772172 512277 2677 76775 272172 اردبیل

 2275- 21545272 22622272 2476 2769572 2799272 اصفهان

 2171 2772475 2297676 2972 215772 226575 البرز

 22572 272672 412177 26572 272679 272277 ایالم

 22174 747676 2676574 1277 222477 117277 بوشهر

 172- 1127279 1257971 22272 156774 2172777 تهران

 7777- 2772575 622272 246771 4579 251476 جنوب کرمان

 22772 244279 426776 4577 255472 249271 چهارمحال و بختیاری

 5277 2579177 2241574 26277 214976 494477 خراسان جنوبی

 274 29752279 29767474 4979 2225977 1274272 رضویخراسان 

 5271 499279 2262971 92277 74777 797279 خراسان شمالی

 1574 2117275 2799772 471- 621272 572672 خوزستان

 6276 4125477 22697575 22479 249577 452672 زنجان

 1572 5264275 7615975 7271 2777479 2727474 سمنان

 2472 427577 2222277 96474 24575 294272 و بلوچستانسیستان 

 2476 22775574 25214772 27576 2755172 5729174 فارس

 2572- 2227276 2224977 22677 92271 299271 قزوین

 22775 422172 2955775 5271- 124576 291972 قم

 2772- 22276279 24652572 24679 2726779 1774477 کردستان

 2277- 225724776 272469472 26777 4727572 22794276 کرمان

 27475 2252277 2141271 52579 229775 2727475 کرمانشاه

 2272 219272 242272 9272 24777 21774 کهگیلویه و بویر احمد

 277 117774 162276 22271 65572 224576 گلستان

 21279 622177 2522279 4272 217675 117572 گیالن

 5171 2572272 2227775 2675 652276 754772 لرستان

 2779 2212672 2452777 2272- 279272 246677 مازندران
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 درصد تغییر  2296ماهه  7 2297ماهه  7 درصد تغییر 2297شهریور  2297مهر  نام استان

 2274- 22269574 27272279 272- 5272475 5712575 مرکزی

 25774 2722777 5222272 2276 116774 572279 هرمزگان

 4475 2491272 5155271 6271- 2746979 651576 همدان

 7477- 65729179 22452771 222279 577279 7612474 یزد

 2271- 172527676 124642272 4172 12277177 79477576 مجموع

 
 

      

  



      

 
 

 

خارجی و بازرگانی  تجارت فصل چهارم:

 داخلی
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 خارجیتجارت 
میلیون  29967هزارتن و بـه ارزش  75269، میزان صادرات کاالهای غیرنفتی کشور )بدون صادرات از محـل تجـارت چمـدانی(، 2297ماهه سال  4در 

درصد کاهش و از نظر ارزش دالر  572یورو بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب از نظر وزن میلیون  26462دالر و به ارزش 

 2674و 21و  2276درصد افزایش داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مـدت، از نظر وزنی و ارزش دالر و یورو به ترتیب  2772و یورو  775

 .درصد کاهش داشته است

 : آمار مقدماتی صادرات کاالهای غیرنفتی )با میعانات گازی( و واردات 2جدول شماره  

 عنوان
2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 وزن
 )هزارتن(

 ارزش
 )میلیون دالر( 

 ارزش
 )میلیون یورو(

 وزن
 )هزارتن(

 ارزش
 )میلیون دالر( 

 ارزش
 )میلیون یورو(

 یورو دالر وزن

 2674- 2177- 2276- 29459 21276 21597 21424 29519 22194 واردات

 2772 775 572- 21269 27477 79251 26462 29967 75269 صادرات

 - - - 51224 62252 272911 52692 59526 96767 حجم تجاری

  ماخذ: گمرك جمهوری اسالمی ایران

 صادرات
  2: ترکیب وزنی صادرات به تفکیک بخش2 جدول شماره

 هزارتنواحد: 

 تغییر درصد 2296 ماهه 4 2297 ماهه 4 تغییر درصد 2297 رمه 2297 آبان عنوان

 477 1121577 1747672 777 527472 557572 :2گروه صنعت

 471 2672572 2496574 2172 224471 261577 صنعت  -

 172 2257272 2177577 2772- 257171 212277 پتروشیمی  -

 2472 172971 176572 2672 11572 52677 گاز مایع   -

 2774- 2422977 2199774 277- 211177 212271 معدن

 5272- 2226574 522271 2272- 215771 224574 میعانات گازی

-2475 19777 17572 کشاورزی  225277 264577 2771 

 6471 5722 4791 2272- 7747 7777 فرش و صنایع دستی

اقتصادی براساس آخرین اطالعات منتشر شده توسط گمرك جمهوری اسالمی ایران تهیه و منتشر گردیده است. در صورت آمار های تجاری بخش های عمده -2
 تجدید نظر در آمار های منتشره گمرك جمهوری اسالمی ایران تغییرات احتمالی متعاقبا منتشر خواهد شد.

 گروه صنعت شامل صنعت، پتروشیمی و گاز مایع می باشد. -2
 گزارش با کل آمار تجاری منتشر شده گمرك جمهوری اسالمی ایران بدلیل عدم انتشار برخی از تعرفه ها می باشد. مجموعاحتمالی در سراختالف 
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 : ترکیب ارزشی صادرات به تفکیک بخش 2جدول شماره 
 واحد: میلیون دالر

 تغییر درصد 2296 ماهه 4 2297 ماهه 4 تغییر درصد 2297 مهر 2297آبان  عنوان

 2474 2926271 2277277 779 222276 225272 :2گروه صنعت

 2477 2771179 2264172 572 222271 224272 صنعت -       

 2277 691275 777274 2772- 42277 71472  پتروشیمی -          

 5279 267577 251572 2972 24572 22776 گاز مایع -       

 2579- 226777 47777 272- 29175 29277 معدن

 2777- 115476 277576 2272- 56977 57171 میعانات گازی

 2272 247772 279771 2975 24272 19672 کشاورزی

 2272- 24171 22272 277- 5672 5577 فرش و صنایع دستی

 گروه صنعت شامل صنعت، پتروشیمی و گاز مایع می باشد. -2
 

 
 2297و  2296ماهه سال  4در : مقایسه ارزش صادرات به تفکیک بخش 2نمودار شماره 

  



 فصل چهارم: تجارت خارجی و بازرگانی داخلی .......... .......... 7931هشت ماهه  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

67 

 اقالم عمده صادراتی

دالر،  ونیلیم2222شده به ارزش  عیدالر ، پروپان ما ونیلیم 2776به ارزش  یگاز عاناتیم ، شامل2297ماهه سال  4طی  کشور اقالم عمده صادراتی

 946میلیون دالر، گاز طبیعی مایع شده به ارزش  992میلیون دالر، متانول به ارزش  2766بجز بنزین به ارزش سایر روغن های سبک و فرآورده ها 

 میلیون دالر بوده است.

 های عمده صادارتیکشور

 ، به کشورهای مذکور در جدول ذیل صورت گرفته است .2297ماهه نخست  4عمده صادرات کشور طی 

 قطعی کاالهای غیر نفتی به تفکیک پنج کشور عمده مقصدمیزان صادرات : 1جدول شماره 
 میلیون دالر -واحد: هزار تن 

 عنوان
  تغییر درصد 2296ماهه  4 2297ماهه  4

 ارزش وزن  ارزش وزن  ارزش وزن

 5672 6672 1756 4556 6227 21225 عراق

 2272 2776- 5192 22752 6276 29112 چین 

 2277 577- 1729 22729 1966 22762 امارت متحده عربی

 2777 279 2742 2417 2794 2922 افغانستان

 2172- 679- 2767 6177 2527 6729 هند

 2677- 2277- 27717 26992 4957 27599 سایر کشورها

 775 572- 27477 79251 29967 75269 مجموع

 
 است. درصد 7276 ،بازارها از کل صادرات نیا سهم

 .داشته است شیدرصد افزا2271که نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده دالر  294 یصادرات یهر تن کاال متیمتوسط ق
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 : مقدار و ارزش صادرات به تفکیک نوع کاال 5جدول شماره 
 میلیون دالر -هزارتنواحد: 

 نوع کاال
 درصد تغییر ارزش وزن

 ارزش وزن 2296ماهه  4 2297ماهه  4 2296ماهه  4 2297ماهه  4

 22272 6172 21679 79572 5272 4776 سرمایه ای

 2772 2771 179176 524272 246277 152571 مصرفی

 577 671- 2275276 2244779 7512774 7761172 واسطه ای

 
 رقمی آیسیک 2 : صادرات بخش معدن به تفکیک گروه فعالیت6جدول شماره 

 میلیون دالر -تنهزار واحد: 

کد آیسیک 
 دو رقمی

 فعالیتگروه 
 درصد تغییر ارزش وزن

 ارزش وزن 2296ماهه  4 2297ماهه  4 2296ماهه  4 2297ماهه  4

27 
 لیگنیت؛ و سنگ زغال استخراج
 (تورب) نارس سنگ زغال

227796 229774 22729 5759 5779 22276 

 1272- 2276- 2215716 672724 22166722 27554755 فلزی کانسارهای استخراج 22

21 
 بندی طبقه معادن سایر استخراج

 دیگر جای در نشده
1225772 1624755 297776 225792 -479 -2277 
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 رقمی آیسیک  2: صادرات بخش صنعت به تفکیک گروه فعالیت 7جدول شماره 
 میلیون دالر-تنهزار واحد: 

کدآیسیک 
 دورقمی

 گروه فعالیت

 درصد تغییر ارزش وزن

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

 ارزش وزن

 472 2277 2929747 2745755 2222722 2166795 آشامیدنی و غذائی محصوالت 25

 22274 22276 7799 1727 7729 7742 تنباکو و توتون از محصوالت 26

 2772 2277 124777 511799 97764 229764 منسوجات 27

 2772 5475 27744 29724 2729 2762 پوشاك 24

29 
 چرمی محصوالت چرم، پرداخت و  دباغی

 پایپوش انواع و

27775 27746 222714 272756 
5275 2271 

 5272 6972 24772 12712 12712 77775 مبل باستثناء چوبی محصوالت و چوب 27

 22674 25476 66727 212752 92714 212771 کاغذی محصوالت و کاغذ 22

 9776 27772 2757 6792 7797 2772 شده ضبط های رسانه تکثیر و چاپ انتشار، 22

 2274 775 2442711 5257721 27551716 22212729 نفت از حاصل های-فراورده و کک 22

 771 574 6995765 7525719 22155795 22241752 شیمیائی محصوالت و مواد 21

 2971 2277 922744 2272714 212771 127775 پالستیک و الستیک از محصوالت 25

 2271 979 967745 2774722 22541762 22429776 غیرفلزی کانی محصوالت 26

 2576 576 2452762 2542751 6229771 6566722 اساسی فلزات 27

24 
 ماشین باستثناء فابریکی فلزی محصوالت

 آالت
277761 224727 227722 224792 

2277 2974 

 2574- 2977 572722 272762 47727 272741 تجهیزات و آالت ماشین 29

 2471- 2771 77592 77121 77722 77729 حسابداری و دفتری آالت ماشین 27

 974- 172- 271766 257756 25757 21716 برقی های دستگاه و آالت ماشین 22

 2972- 774 6777 1792 7759 7767 ارتباطی وسایل و تلویزیون رادیو، 22

 7172- 7279 62757 47762 25714 22772 ساعت انواع و دقیق اپتیکی، پزشکی، ابزار 22

 2477 1477 9724 577727 2776 21711 موتوری نقلیه وسایل 21

 512772 12277 15722 61767 4762 22722 نقل و حمل تجهیزات سایر 25

 1272 26472 16747 52729 279767 211722 مصنوعات سایر و مبلمان 26
ضایعات و 

 972 2272- 241726 222721 5722 4791 پسماند و ضایعات پسماند

فرش و صنایع 
 2272- 6471 62757 47762 25714 22772 دستی صنایع و فرش دستی
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 واردات
 : ترکیب وزنی واردات به تفکیک بخش 4جدول شماره 

 واحد: هزارتن

 تغییر درصد 2296 ماهه 4 2297 ماهه 4 تغییر درصد 2297مهر  2297آبان  بخش

 2776- 2227577 922172 2272- 221577 96674 صنعت:گروه 

 2274- 2274979 472974 2172- 227176 49777 صنعت              -

 772- 52577 52279 479 7775 7677 پتروشیمی             -

 2274- 52979 16772 2172- 1774 2277 معدن

 2272 445774 992574 2672 222676 252272 کشاورزی

 6276- 272 775 2675- 7779 7777 صنایع دستیفرش و 

 

 : ترکیب ارزشی واردات به تفکیک بخش 9جدول شماره 
 واحد: میلیون دالر

 تغییر درصد 2296 ماهه 4 2297 ماهه 4 تغییر درصد 2297مهر  2297آبان  بخش

 2775- 2912572 2127572 2276- 212672 265277 گروه صنعت:

 2472- 2456972 2212772 2274- 227771 255275 صنعت              -

 277 45574 46177 2672- 22474 9975 پتروشیمی                 -

 275 25777 25277 2177- 2576 2272 معدن

 577 251277 271176 2777 12772 52679 کشاورزی

 6672- 177 271 2177- 772 772 فرش و صنایع دستی

 

 
2297و  2296 ماهه سال 4در : مقایسه ارزش واردات به تفکیک بخش 2نمودار شماره   
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 : مقدار و ارزش واردات به تفکیک نوع کاال 27جدول شماره 

 میلیون دالر -واحد: هزارتن

 نوع کاال
 درصد تغییر ارزش وزن

 ارزش وزن 2296ماهه  4 2297ماهه  4 2296ماهه  4 2297ماهه  4

 2674- 2275- 554272 161277 57672 24479 سرمایه ای

 2777- 2675- 662677 161272 215272 247277 مصرفی

 976- 2272- 2797177 2449272 2965976 2711679 واسطه ای
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 رقمی آیسیک 2: واردات بخش معدن به تفکیک گروه فعالیت 22جدول شماره 
 میلیون دالر-تن هزار واحد:

کد 
آیسیک 
 دو رقمی

 فعالیتگروه 

 درصد تغییر ارزش وزن

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

 ارزش وزن

 2272 2272 1774 1979 27772 27672 ولینیت سنگ زغال استخراج 27

 2276- 2472- 5972 1572 22476 22272 فلزی های کانه استخراج 22

 2772 2272- 5772 5477 22272 21777 سایرمعادن استخراج 21

 

 رقمی آیسیک 2: واردات بخش صنعت به تفکیک گروه فعالیت 22جدول شماره 
 میلیون دالر-تن هزار واحد:

کد آیسیک 
 گروه فعالیت دو رقمی

 درصد تغییر ارزش وزن

 2297ماهه  4
ماهه  4

2296 

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

 ارزش وزن

آشامیدنی و غذائی محصوالت 25  292276 122774 222674 276274 -2976 -2772 

تنباکو و توتون از محصوالت 26  2274 972 9775 5276 1976 4972 

 1177- 1971- 55271 22777 24272 9276 منسوجات 27

 4772- 4176- 2274 677 276 771 پوشاك 24

پایپوش انواع و چرمی محصوالت چرم، پرداخت و  دباغی 29  274 572 2274 2477 -6179 -6276 

مبل باستثناء چوبی محصوالت و چوب 27  65477 94775 26272 12274 -2274 -2472 

کاغذی محصوالت و کاغذ 22  67575 41279 76975 46272 -2777 -2774 

شده ضبط های رسانه تکثیر و چاپ انتشار، 22  277 275 774 574 -2276 2677 

نفت از حاصل های-فراورده و کک 22  17772 22277 22575 22779 9776 6275 

شیمیائی محصوالت و مواد 21  257172 247776 152571 164775 -2674 -277 

پالستیک و الستیک از محصوالت 25  25772 25977 52279 74774 -1272 -2274 

غیرفلزی کانی محصوالت 26  26472 22774 26272 17272 -1776 -2177 

اساسی فلزات 27  229771 272572 216277 222772 -1972 -2279 

آالت ماشین باستثناء فابریکی فلزی محصوالت 24  9277 27272 66672 52472 -1672 2672 

تجهیزات و آالت ماشین 29  16479 69476 162771 512772 -2279 -2177 

حسابداری و دفتری آالت ماشین 27  972 2774 51272 67271 -5574 -2975 

برقی های دستگاه و آالت ماشین 22  21472 27672 227277 224177 -2472 271 

ارتباطی وسایل و تلویزیون رادیو، 22  2571 1172 92675 225179 -1276 -2271 
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کد آیسیک 
 گروه فعالیت دو رقمی

 درصد تغییر ارزش وزن

 2297ماهه  4
ماهه  4

2296 

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

 ارزش وزن

ساعت انواع و دقیق اپتیکی، پزشکی، ابزار 22  2572 2775 272476 224276 -2576 -2272 

موتوری نقلیه وسایل 21  26974 16475 229279 157174 -2272 -2679 

نقل و حمل تجهیزات سایر 25  1777 5277 22675 22274 -2272 -2777 

مصنوعات سایر و مبلمان 26  2477 6271 25572 21775 -5272 -2772 

 ضایعات
 وپسماند

پسماند و ضایعات  6677 7674 2272 2574 -2177 -1272 

 و فرش
 صنایع
 دستی

دستی صنایع و فرش  775 272 271 177 -6276 -6672 
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 سفارش ثبت

 2297ماه آبان  اساسی کاالهای سفارش : گزارش مقایسه ای ثبت22جدول شماره 
 واحد: هزار دالر

 کاال نام
 واحد

 سنجش

 درصد تغییر 2296 ماه آبان 2297ماه آبان 

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

 7 7 7 7 221 14 راس ( گاو)  زنده دام

 7 7 7 7 7 7 راس (گوسفند) زنده دام

 1272- 2572- 95222 22622 56222 21629 تن گوساله و گاو منجمد گوشت

 2672- 2271- 62517 27775 29225 6667 تن گوسفند گوشت

 7 7 7 7 7 7 تن منجمد مرغ گوشت

 2279- 171 2452 2221 2257 2274 تن صنعتی شیرخشک

 575- 776 67622 9257 57272 9272 تن کره

 7 7 7 7 7 7 قطعه گوشتی روزه یک جوجه

 4676- 9776- 626 262277 41 4617 عدد دار مرغ و بوقلمون نطفه تخم

 7671- 4772- 25679 21712 2647 2974 تن مرغ سایرتخم

 7 7 7 7 7 7 تن زمینی سیب

 7 7 7 7 7 7 تن وموسیر پیاز

 4272- 7777- 22997 22562 2264 2576 تن نخود

 4976- 4979- 2927 2427 272 246 تن قرمز لوبیا

 9272- 9275- 22776 27761 2777 924 تن رسمی لوبیا انواع

 7 7 26472 25224 7 7 تن عدس

 7 7 2192 2241 7 7 تن لپه

 7 7 7 7 7 7 تن پرتقال

 7 7 7 7 7 7 تن نارنگی

 7 7 7 7 7 7 تن سیب

 1274- 2672- 67262 42215 22427 52754 تن موز

 7 7 7 7 7 7 تن خوراکی گندم

 7 7 7 7 7 7 تن دامی گندم

 7 7 2676 9457 7 7 تن گندم سبوس

 9772 25277 72124 121115 227772 2764225 تن جو

 2772 479 291249 2772517 227127 2269592 تن دامی ذرت

 52772 52276 2279 2264 4552 27677 تن کانوال -کلزا روغنی های دانه
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 کاال نام
 واحد

 سنجش

 درصد تغییر 2296 ماه آبان 2297ماه آبان 

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

 1972 6275 41655 227249 226261 252777 تن سویا روغنی دانه

 7 7 22642 22759 7 7 تن آفتابگردان روغنی های دانه

 9472- 9472- 2161 2714 14 27 تن شده ساخته روغن

 6772 7277 72959 94475 222494 269477 تن نشده ساخته روغن

 9574 7176 22966 92754 62544 259777 تن سویا کنجاله

 22472 22777 7757 7964 22241 21229 تن برنج

 7 7 7 7 22742 77777 تن (خام) نشده تصفیه شکر

 7 7 7 7 2127 6777 تن شده تصفیه شکر

 7 7 7 7 7 7 تن دستی شوینده پودر

 7 7 7 7 7 7 تن ماشینی شوینده پودر

 تجاری سازمان توسعه تجارت ریزیبرنامهدفتر مأخذ: 
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 نمایشگاه ها 
 های برگزار شده: نمایشگاه21جدول شماره 

 2296ماهه  4  2297ماهه  4 2297مهر  2297آبان عنوان

 11 26 7 5 2های داخلی برگزار شدهتعداد نمایشگاه

 622252762 597222746 92227771 41526759 متراژ ریالی نمایشگاه داخلی

 224175712 57791725 6956729 6472765 متراژ ارزی نمایشگاه داخلی

 511 222 57 56 خارجی شرکت کننده تعداد کشورهای

 22222 27626 2542 2155 تعداد مشارکت کنندگان داخلی

 6297 2572 294 247 تعداد مشارکت کنندگان خارجی

 7 6 2 2 2های خارجی برگزار شدهتعداد نمایشگاه

 1521 567 222 229 متراژ نمایشگاه خارجی

 296 22 6 22 های خارجیتعداد مشارکت کنندگان نمایشگاه

 های بین المللی  ماخذ: شرکت نمایشگاه
 گردد. می برگزار تهران المللی بین نمایشگاه دائمی محل در که داخلی هاینمایشگاه تعداد -2
 تعداد نمایشگاه های که در خارج از کشور راساً توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران برگزار می گردد.-2
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 بازرگانی دولتی ایران شرکت 
  2: واردات کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران25جدول شماره 

 میلیون یورو-واحد: هزارتن

 محصول
 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 - - 7 7 7972 4772 گندم

 2271- 1672- 22277 27771 4672 9576 برنج

 22777 27472 5272 7279 22472 277 روغن خام

 1774- 777- 2979 7275 2777 66 شکر

 صرف نظر از سال خرید است. 2297های سال منظور از خرید کاالهای اساسی وارداتی، عملکرد واردات براساس مقدار تخلیه شده در هر یک از ماه -2
  

 

 ایران  : خرید داخل کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی26جدول شماره 
 میلیارد ریال -واحد: هزارتن

 محصول
 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4

 ارزش وزن ارزش وزن 2ارزش وزن

 472 677 22592275 447276 225571 916572 گندم

 - - 7 7 779 777 برنج )شیرودی، صدری هاشمی، ندا و نعمت(

 5271 1572 652176 252729 991571 26675 دانه های روغنی )کلزا، سویا،گلرنگ و آفتاب گردان(

 های تبعی خرید محاسبه شده است.ارزش بدون احتساب هزینه -2
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 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 : بازرسی و کنترل  واحدهای صنفی 27جدول شماره 

 درصد تغییر  2297مهر  2297آبان  عنوان
ماهه  4

2297 

ماهه  4
2296 

 درصد تغییر 

 574- 2715 2727 774- 7722 7724 بازرسی )میلیون فقره(

 777- 212 217 2577- 27 27 پرونده های متشکله )هزار فقره(

 177 276 242 2174- 27 22 تخلفات کشف شده )هزار فقره(

 2275 49 227 2777- 27 21 رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(

 - - - 2677 27 25 درصد رسیدگی به شکایات )متخلف(

 
 
 

 

 قیمت داخلی کاالهای اساسی
 : قیمت کاالهای اساسی و مهم 24جدول شماره 

 واحد: ریال

  واحد نام کاال
آبان 
2297 

 درصد تغییر  2297مهر 
آبان 
2297 

آبان 
2296 

 درصد تغییر

 5777 65211 272762 471 95717 272762 کیلوگرم 2برنج پاکستانی باسماتی درجه 

 9672 21245 67112 2277 67262 67112 کیلوگرم تایلندیبرنج 

 2277 222222 214272 172 212245 214272 کیلوگرم برنج طارم اعال

 2176 11556 59971 172 57562 59971 گرمی 177بسته  پنیر پگاه

 2171 19956 67212 577 62972 67212 گرمی 157بسته  پنیر پگاه

 777- 22757 22675 179 27675 22675 کیلوگرم پیاز

 5779 62122 91225 674 44227 91225 کیلوگرم تخم مرغ

 9277 24265 52942 274- 55522 52942 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان21تیرآهن نمره

 6974 27695 17721 272- 14776 17721 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان26تیرآهن نمره

 5772 24277 11222 279- 16227 11222 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان24تیرآهن نمره

 2975 27222 21226 272 22916 21226 کیلوگرم جو خارجی

 1674 27425 25927 674 21492 25927 کیلوگرم جو داخلی

 577- 24222 27294 1671 22429 27294 عدد جوجه یکروزه گوشتی

 2272 46762 222779 577 276926 222779 کیلوگرم خرما مضافتی

 2677 26757 25672 2772 27297 25672 کیلوگرم درجه یکخیار رسمی 
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  واحد نام کاال
آبان 
2297 

 درصد تغییر  2297مهر 
آبان 
2297 

آبان 
2296 

 درصد تغییر

 1775 9714 22694 275 22229 22694 کیلوگرم ذرت خارجی

 1672 9267 22772 271 22252 22772 کیلوگرم ذرت داخلی

 2274 227726 122467 577 172656 122467 گالن فلزی 22777روغن موتور ایرانول 

 2272 252595 167997 172 119579 167997 پالستیکیگالن  روغن موتور بهران پیشتاز

 5777 225775 269756 272 257297 269756 کیلویی 5حلب  روغن نباتی جامد

 روغن نباتی مایع الدن وآفتاب
 427بطری 

 گرمی
64277 67741 277 64277 52254 2772 

 1275 7697 22722 279 27629 22722 کیلوگرم سبوس گندم

 22279 25642 75945 174 72175 75945 کیلوگرم سیب زرد درجه یک

 7272 27779 29267 2176- 21267 29267 کیلوگرم سیب زمینی درجه یک

 22179 21744 71757 572 72729 71757 کیلوگرم سیب قرمزدرجه یک

 2472 2222462 2562242 272 2515271 2562242 تن فله2-225تیپ سیمان خاکستری

 2174 42179 272921 276 277292 272921 پاکت پاکتی2تیپسیمان خاکستری 

 2772 2214492 2542247 272 2562525 2542247 تن فله2سیمان خاکستری تیپ

 2279 47564 99452 279 97959 99452 پاکت پاکتی2-225سیمان خاکستری تیپ

 2575 29127 26927 772- 26922 26927 کیلوگرم شکر سفید

 2772 22424 17676 274 29952 17676 گرمی977بسته  گرمی 977شکر بسته 

 174 69267 72642 776- 72276 72642 کیلوگرم عدس درجه یک

 2776 27711 14244 177 16221 14244 کیلوگرم قند حبه

 1272 22272 11446 271 11215 11446 گرمی277بسته  کره پاستوریزه پگاه

 5774 27249 26747 277 25425 26747 کیلوگرم کنجاله سویا وارداتی

 6279 27222 11627 277 12447 11627 کیلوگرم گوجه فرنگی

 5272 272242 561777 277 514292 561777 کیلوگرم گوشت گوساله

 1774 244175 571775 272 562562 571775 کیلوگرم گوشت گوسفندی )مخلوط(

 1677 69721 272225 672 96266 272225 کیلوگرم گوشت مرغ تازه

 1677 2797462 2677622 772 2595576 2677622 حلقه 265*65*22الستیک پرایدی بارز

 5472 2272776 2722299 772 2777179 2722299 حلقه 245*65*21الستیک پژویی بارز

 274 49246 92429 277 97247 92429 کیلوگرم لپه درجه یک

 2272 74627 96972 677 92172 96972 کیلوگرم لوبیا سفید درجه یک

 2677 79224 92927 571 47222 92927 کیلوگرم لوبیا قرمزدرجه یک
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  واحد نام کاال
آبان 
2297 

 درصد تغییر  2297مهر 
آبان 
2297 

آبان 
2296 

 درصد تغییر

 2779 227176 222174 172 227672 222174 کیلوگرم لوبیاچیتی درجه یک

 2972 27167 12121 772 12254 12121 کیلوگرم % چربی5/2کیلوئی 2ماست پاستوریزه 

 21479 14266 229442 674 222262 229442 کیلوگرم موزدرجه یک

 27272 22757 16422 272- 14212 16422 کیلوگرم 22میلگردآجدارنمره

 27276 22949 16575 9772- 142727 16575 کیلوگرم 21میلگردآجدارنمره

 27275 21275 14472 276- 57799 14472 کیلوگرم 4میلگردساده نمره

 27576 21715 19124 277- 19979 19124 کیلوگرم 4نبشی نمره 

 27576 21754 19161 779- 19924 19161 کیلوگرم 22نبشی نمره

 477 46626 91274 271 92747 91274 کیلوگرم نخود درجه یک

پودر ماشینی با ماده فعال کننده و 
 گرمی 577آنزیم تاژ 

 1177 22967 22761 772 27472 22761 بسته

 2579 29226 29417 2771 26744 29417 لیتر درصد 275شیر استریل پاکتی 

 2272 227477 217951 177 212222 217951 کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک

 
 
 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 تسهیالت: پنجمفصل 
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 تسهیالت بانکی
 درصدی نسبت به مدت مشابه  1.7به بخش صنعت و معدن با افزایش  7937ماهه سال  7ها و موسسات اعتباری در  تسهیالت پرداختی بانک

هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است که رشدی  13.4هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش بازرگانی نیز  33.9سال قبل به 

 درصد بوده است. 79.1و  7.7.دهد. سهم تسهیالت بخش صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب  درصد را نشان می3..7برابر با  

 تومانهزار میلیارد  75.1.مبلغ  ماهه سال جاری 7 های اقتصادی طی سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش 

درصد  3.4معادل  تومانهزار میلیارد  71.3مشابه سال قبل مبلغ  دوره با مقایسه در که است کل تسهیالت پرداختی( درصد 9..4)معادل 

 افزایش داشته است.

 درصد از کل تسهیالت  17.9تومان معادل هزار میلیارد  7..1در بخش صنعت و معدن مبلغ هیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش تس

 اعطایی به این بخش می باشد. 

 های اقتصادیها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش: تسهیالت پرداختی بانک2جدول شماره 
 درصد -واحد: هزار میلیارد تومان

 دوره / حوزه

 کل متفرقه خدمات بازرگانی مسکن ساختمان صنعت معدن کشاورزی

 مقدار
سهم 
 از کل

 مقدار
سهم از 

 کل
 مقدار

سهم از 
 کل

 مقدار
سهم 
 از کل

 مقدار
سهم 
 از کل

 مقدار
سهم از 

 کل
 مقدار

 25472 7774 77249 1774 21672 2274 1976 476 2777 2777 9972 977 2272 2297ماهه  7

 22276 772 77261 1777 22571 2177 1279 776 2279 2771 9571 779 2177 2296ماهه  7

تغییر درصد  2979  - 172  - 2476  - 2279  - 2675  - 477  - 2172 

 مأخذ: بانک مرکزی
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 2297 ماهه 7های اقتصادی در : تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش2جدول شماره 
 درصد -واحد: هزار میلیارد تومان

 مصارف

 کل بخش ها متفرقه خدمات بازرگانی مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزی

 مبلغ
سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم از 
 کل

 مبلغ
سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم از 
 کل

 مبلغ
سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم 
 از کل

 مبلغ
سهم 
 از کل

 977 2271 279 77722 2777 2577 279 271 2277 271 677 677 2472 574 ایجاد

تامین سرمایه 
 در گردش

2277 6571 4777 4272 571 2775 2675 7275 7272 1971 77269 5474 22574 6772 

 272 771 771 77772 275 277 772 772 2779 271 772 772 772 772 تعمیر

 572 2476 2779 77767 179 772 274 279 277 272 672 672 675 272 توسعه

خرید کاالی 
 شخصی

774 275 272 272 775 277 274 576 2275 2571 77724 977 2774 774 

 571 2972 175 77722 274 276 272 776 5776 2575 772 772 775 772 خرید مسکن

 2772 2679 274 77775 2572 2272 2277 672 175 271 174 174 677 272 سایر

 277 25472 277 77247 277 21672 277 1976 277 2777 277 9972 277 2272 مجموع

 مأخذ: بانک مرکزی
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 بانک توسعه صادرات ایران 
 صادرات بخش در صادره های نامه ضمانت و اعطایی : تسهیالت2جدول شماره 

 درصد تغییر  2296ماهه  4 2297ماهه  4 واحد سنجش عنوان شاخص 

 2177  27964   26215  میلیارد ریال صادراتی  -تسهیالت اعطایی ریالی

 7274-  227   2676  میلیون دالر صادراتی -تسهیالت اعطایی ارزی 

 2279  2466   2271  میلیارد ریال مبلغ ضمانت نامه های ریالی 

 774 2274 2279 میلیون دالر مبلغ ضمانت نامه های ارزی صادراتی  

 
  اقتصادی هایبخش تفکیک ارزی در بخش صادرات به اعطایی تسهیالت: 1جدول شماره 

 میلیون دالر واحد:

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 های اقتصادیبخش

 - - - بخش بازرگانی و خدمات

 6672- 15 2572 بخش صنعت و معدن

 - - 274 بخش کشاورزی

 - 22 777 بخش ساختمان

 7272- 62 2775 خریدار اعتبار

 7274- 227 2676 مجموع

 
 

 اقتصادی هایبخش تفکیک ریالی در بخش صادرات به اعطایی تسهیالت: 5جدول شماره 
 واحد: میلیارد ریال   

 درصد تغییر  2296ماهه  4 2297ماهه  4 های اقتصادی بخش

 2472- 1575  2277  بخش بازرگانی و خدمات

 2277 2725771  2154972  بخش صنعت و معدن

 9777 76571  252275  بخش کشاورزی

 7 7  972  بخش ساختمان

 2177 2796472  2621176  مجموع
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 صادرات به منجر واردات در بخش صادره های نامه ضمانت و اعطایی تسهیالت:  6جدول شماره 

 درصد تغییر  2296ماهه  7  2297ماهه  7 واحد سنجش عنوان شاخص 

 22779  214   227  میلیارد ریال صادراتی  -تسهیالت اعطایی ریالی

 29772  64  27272 میلیون دالر صادراتی -تسهیالت اعطایی ارزی 

 -  -   -  میلیارد ریال مبلغ ضمانت نامه های ریالی 

 222574  2794   26725  میلیون دالر مبلغ ضمانت نامه های ارزی صادراتی  

 
 اقتصادی هایبخش تفکیک به اعطایی ارزی در بخش واردات منجر به صادرات  تسهیالت: 7جدول شماره 

 میلیون دالر واحد:

 2297ماهه  4 های اقتصادیبخش

 27776 بخش بازرگانی و خدمات

 2275 بخش صنعت و معدن

 777 بخش کشاورزی

 777 بخش ساختمان

 777 خریدار اعتبار

 27272 مجموع

 
 

 اقتصادی هایبخش تفکیک به اعطایی ریالی در بخش واردات منجر به صادرات  تسهیالت: 4جدول شماره 
 واحد: میلیارد ریال   

 2297ماهه  4 های اقتصادی بخش

  772  خدمات و بازرگانی بخش

  26572  معدن و صنعت بخش

  6279  کشاورزی بخش

    -  مسکن و ساختمان

  22771  مجموع
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 بانک صنعت و معدن 
 : عملکرد بانک صنعت و معدن9جدول شماره 

 واحد: میلیارد ریال

 درصد تغییر  2296ماهه  4 2297ماهه  4 شرح

 2977 41242 277299 های چهارگانه مانده سپرده

 2672 226217 259124 ها در پایان مقطع مانده سپرده

 7977 245271 649672 گشایش اعتبارات اسنادی ریالی

 1772 221572 242277 گشایش اعتبارات اسنادی ارزی  )میلیون دالر(

 2276 1925772 6727172 2ها پرداخت 

 6177 2976177 1765272 ها وصولی 

 2572 227271 122222 2مانده مطالبات جاری)خالص(

 4472 25122 66657 2مانده مطالبات غیرجاری

 2272 265777 179942 مانده کل مطالبات

 شاخص ریسک اعتباری بانک )درصد(
 1بر اساس مانده مطالبات خالص

2279 977 - 

 ریسک اعتباری بانک )درصد(شاخص 
 1بر اساس مانده مطالبات ناخالص

2271 774 - 

 .است ملی توسعه صندوق و ارزی ذخیره حساب شده، اداره وجوه داخلی، منابع از پرداخت شامل  -2
        ارزی مدنی مشارکت مشترك حساب و آتی سالهای سود کسر از پس  -2
        الوصول مشکوك+ معوق+ گذشته سررسید  -2
  .است داده افزایش را اعتباری ریسک شاخص و کاهش را جاری مطالبات مبلغ یورو نرخ تغییر -1
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  های گمرکی  معافیت
 های گمرکی  : تعداد معافیت27جدول شماره 

 واحد: فقره

 نام مجوز
 آبان 

 2297 

مهر  
2297 

 درصد تغییر  2296ماهه  4  2297ماهه  4 درصد تغییر 

 2772- 2527 2272 271- 121 124 آالتماشینهای گمرکی معافیت

 1272- 157 256 27- 17 24 آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت

 2772- 467 627 2771- 277 67 های گمرکی مواد اولیهمعافیت
  

 

 های گمرکی  : ارزش کاالهای مشمول معافیت22جدول شماره 
 واحد: میلیون دالر 

 نام مجوز
 آبان 

 2297 

 مهر 
2297 

 درصد تغییر 
ماهه  4

2297 

ماهه  4 
2296 

 درصد تغییر 

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  55772 22571 6972 267672 225277 -2772 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  575 9722 -1779 52726 49711 -1277 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  972 2172 -2671 6775 76716 -2277 
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 به تفکیک استان  2آالت مشمول معافیت گمرکی: ارزش ماشین 22جدول شماره 
 میلیون دالر-واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 57576 271 5275 222 22274 226 آذربایجان شرقی

 5779- 5675- 979 16 172 27 آذربایجان غربی

 29175 26677 572 22 2777 11 اردبیل

 2174- 2976- 27972 221 22674 222 اصفهان

 1779 677- 9577 269 22279 252 البرز

 7277- 5677- 4772 277 2275 11 ایالم

 2674 2677- 2177 27 2476 29 بوشهر

 4272- 2574- 65272 226 27971 212 تهران

 - - 777 7 272 1 جنوب کرمان

 7272- 21277 55272 42 21771 277 چهارمحال و بختیاری

 5679- 2277- 2775 25 474 27 خراسان جنوبی

 5277- 1271- 26272 225 7774 226 خراسان رضوی

 9579- 7476- 2774 21 771 2 خراسان شمالی

 6274 5672 26172 296 59274 276 خوزستان

 2779- 2472 5972 227 5274 257 زنجان

 5776 772- 2577 222 2971 275 سمنان

 26277 5472 2579 22 5772 29 سیستان و بلوچستان

 96776 2272 2279 95 21177 226 فارس

 2279 2772 5772 229 6175 261 قزوین

 1677- 2272- 2772 42 2772 62 قم

 9271- 6677- 474 9 774 2 کردستان

 2976- 2272 24676 242 27277 272 کرمان

 2675- 1276- 2772 51 2972 22 کرمانشاه

 27571 1777 279 5 777 7 کهگیلویه و بویر احمد

 6972- 1177- 2571 24 174 22 گلستان

 9272 2272- 2672 222 6974 71 گیالن

 9176- 6572- 6572 22 275 4 لرستان

 572- 2774- 2274 71 2277 66 مازندران
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 استان
 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 1277 2177- 6172 216 9272 222 مرکزی

 4176- 5777- 274 1 776 2 منطقه ویژه اقتصادی

 9472- 9272- 2971 22 772 2 هرمزگان

 2274- 5772- 677 25 172 25 همدان

 974- 2779- 25777 122 21277 299 یزد

 2772- 2772- 225277 2527 267672 2272 مجموع 

 اند.ارزش ماشین آالتی می باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده -2
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 به تفکیک استان  2آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی: ارزش ماشین 22جدول شماره 
 میلیون دالر-واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 5271- 5277- 2272 54 572 24 آذربایجان شرقی

 4772- 4176- 774 22 277 2 آذربایجان غربی

 9672 22677 277 22 571 24 اردبیل

 1771- 2672- 2277 56 772 17 اصفهان

 22272 57 279 22 2272 24 البرز

 4272- 7774- 979 24 277 1 ایالم

 2272 2577- 672 52 472 29 تهران

 6976- 25- 271 1 771 2 چهارمحال و بختیاری

 - - 777 2     خراسان جنوبی

رضوی خراسان  2 772 22 272 -7277 -9276 

 27671 777 772 2 772 2 خراسان شمالی

 4472- 4777- 272 5 772 2 خوزستان

 9472- 7774- 475 9 772 2 زنجان

 6271- 57- 777 2 777 2 سمنان

 14472 277 772 2 776 2 فارس

 777 57- 277 22 272 22 قزوین

 7272- 2777- 772 5 772 1 قم

 5272- 7679- 277 22 774 2 کرمان

 - - 272 2     کرمانشاه
 - -     772 2 کهگیلویه و بویر احمد

 9279- 4775- 779 4 772 2 گیالن

 5772- 6677- 772 2 772 2 لرستان

 1277- 5777- 774 27 775 5 مازندران

 9175- 97- 279 27 772 2 مرکزی

 - - 772 2 777 7 هرمزگان
 - - 777 7 772 2 همدان

 1574- 61- 2772 277 575 26 یزد

 1277- 1272- 4971 157 5272 256 مجموع

 ارزش ماشین آالت مستعملی می باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.-2
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 به تفکیک استان 2: ارزش مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی21جدول شماره 
 میلیون دالر -واحد: فقره

 استان
2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 29272 4272 7722 6 7749 22 آذربایجان شرقی

 2176 777 7777 2 7774 2 آذربایجان غربی

 - - 7 7 7727 2 اردبیل

 4777- 6471- 6719 29 7741 6 اصفهان

 2777- 1276- 5712 64 1742 29 البرز

 - - 7777 7 7722 2 ایالم

 1477- 1774- 1777 72 2712 12 تهران

 - - 7759 5 7 7 چهارمحال و بختیاری

 479 272 7765 41 4722 45 خراسان رضوی

 - - 7722 2 7777 7 خوزستان

 5172- 2674- 2767 24 7776 21 زنجان

 4272- 5771- 1752 272 7741 12 سمنان

 1275 2572- 6796 212 9799 92 فارس

 1776 277 25761 226 22777 224 قزوین

 2177- 7777- 7712 27 7722 2 قم

 2772 7 7772 2 7772 2 کردستان

 2572- 5772- 7762 7 7717 2 کرمان

 22472 5777- 7771 2 7727 2 گلستان

 2674- 2272- 7752 22 7724 4 گیالن

 - - 7722 2 7 7 لرستان

 2976- 2572- 2754 79 2752 59 مازندران

 2572- 2272- 25797 42 22797 72 مرکزی

 7272- 2272- 2721 24 7722 26 همدان

 - - 7777 7 7777 2 یزد

 2277- 2772- 76716 467 67757 627 مجموع

 باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.ارزش مواد اولیه ای می -2
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  خارجی گذاری سرمایه هیات مصوب طرحهای
 

 گذاری خارجی  های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه : وضعیت طرح25جدول شماره 
 دالر ونمیلیواحد: 

2297ماهه  4 سال   درصد تغییر 2296 ماهه 4 

 671 17 57 تعداد

-6777 227777 42777 حجم کل سرمایه گذاری خارجی   

 
 2297ماهه  4در  2خارجی گذاریسرمایه هیات در مصوب تجاری و معدنی صنعتی، های: طرح26جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف
حجم کل 

 سرمایه گذاری
 )هزار دالر(

حجم کل 
 سرمایه گذاری

 )هزار یورو(

استان 
 محل اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز 
صنعتی معدنی، 

 تجاری
 تابعیت

 هلند کاسل نوششرکت  97772722 تهران 6757 7277 تولید انواع فرآورده های نوشیدنی 2

 هلند شرکت کاسل نوش 97772722 تهران 5597 7246 تولید انواع فرآورده های نوشیدنی 2

 97772722 تهران 5777 6729 ایجاد فروشگاه های زنجیره ای 2
شرکت هما پردیس 

 ایرانیان
 اتریش

1 
تولید شمش بلیت فوالد ساده کرینی 

 و کم آلیاژی
 97772722 یزد 2222 1777

سدید شمش شرکت 
 خاتم

 هند

 2177 2777 احداث کارخانه سنگبری 5
خراسان 
 رضوی

97772722 
شرکت آذرین نوین 

 خراسان

هلند 
 /افغانستان

 2727 2227 تولید پخت انواع شیرینی 6
خراسان 
 رضوی

97772722 
شرکت بازرگانی ماه 

و ستاره طالیی 
 توس

 ترکیه

 97772722 قزوین 2472 2245 تولید کولر خودرو 7
شرکت سندن 

 ایرانیان

سنگاپور و 
جزایر 

ویرجین 
 انگلستان

 فرانسه افق اندیشه آوا 97772722 تهران 577 671 احداث رستوران زنجیره ای 4

9 

تولیدو تجهیز خودرو های امداد و 
نجات جاده ای و ارائه خدمات پس از 

 فروش

 97772729 گیالن 7777 4219
شرکت ویس 

 کاسپین
 لهستان

 2277 2679 دستمال مرطوبتولید  27
آذربایجان 

 شرقی
97772729 

شرکت پارس 
 چیچک

 ترکیه

 2265 2645 تولید پوشک کامل بچه 22
آذربایجان 

 شرقی
97772729 

شرکت پارس 
 چیچک

 ترکیه

 چینشرکت سپهر بسپار  97772729 فارس 297 151 تولید گرانول و پرك بازیافتی پروپیلن 22
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 عنوان طرح ردیف
حجم کل 

 سرمایه گذاری
 )هزار دالر(

حجم کل 
 سرمایه گذاری

 )هزار یورو(

استان 
 محل اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز 
صنعتی معدنی، 

 تجاری
 تابعیت

 مهر

 2724 2777 و کفپوش بتنی تولید انواع موزاییک 22
خراسان 
 رضوی

97772729 
شرکت مایل 
 خراسان پاژ

 افغانستان

21 

تولید انواع لوازم و قطعات پالستیکی 
و کامپوزیتی زمینه پلیمری وسایل 

 نقلیه

 97772729 تهران 2777 2261
شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه 

 راهبری راز

 فرانسه

25 
قوی و تولید و تعمیر تابلو های فشار 

 ضعیف برق
 97772729 تهران 254 277

شرکت صنایع برق 
هدایتگران شرق 

 تسال

 افغانستان

26 
تولید خودرو  –افزایش سرمایه گذاری 
 سواری

 97772729 کرمان 297562 227777
شرکت صنایع 
 مدیران خودرو

 چین

 97772729 لرستان 6577 7567 تولید مکمل های تغذیه ای 27
شرکت پیک دارو 

 توسعه
 آلمان

 97772729 البرز 2577 2927 تولید محصوالت ساختمانی 24
شرکت سیکا 

 پارسیان
 سوئیس

29 

تولید انواع خمیر آماده پیتزا،کراکر،نان 
شیرینی،کیک و غذاهای آماده و آماده 

 کنسروی

477 647 
آذربایجان 

 غربی
97772729 

شرکت خمیرآوران 
 ترك ارومیه

 ترکیه

 97771729 قزوین 22757 24452 تولید اوراق فشرده  27
شرکت صنایع چوب 
بازرگانی ای جی تی 

 ایرانیان

 ترکیه 

 22777 21277 تولید کنسانتره انواع میوه 22
آذربایجان 

 غربی
97771729 

شرکت دهلر 
 ایرانیان

آلمان و 
 ترکیه

22 

تولید انواع پودر 
شیرینی،نبات،نقل،بسته بندیکاکائو و 

 بسته بندی قند و شکر 

677 527 
خراسان 
 رضوی

97771729 
شرکت زرین تک 

 آرین
 افغلنستان

22 
تولید سوخت،روغن پایه تصفیه مجدد 

 و هیدروکربن های سبک و سنگین
 97771729 قزوین 249 217

شرکت روان سازان 
 اطلس

 هندوستان

 217 177 تولید ژل آتش زا و پودر آتش زا  21
خراسان 
 رضوی

97771729 
شرکت فردوس مهر 

 توسصادق 
 بحرین

25 

تولید شیر قطع جریان گاز ساختمان 
،ربات آموزشی و مچ بند موقعیت یاب 

 مکانی و گویای اطالعات بیمار

216 277 
خراسان 
 جنوبی

9775727 
شرکت پرشنگ 

 عصر رایانش

آلمان و 
 ایتالیا 

26 
تولید تسمه و نوارنورد گرم فوالد 
 آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن 

51222 17762 
خراسان 
 جنوبی

9775727 
شرکت تولیدی 

فوالد کاوش آلیاژ 
 چین 
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 عنوان طرح ردیف
حجم کل 

 سرمایه گذاری
 )هزار دالر(

حجم کل 
 سرمایه گذاری

 )هزار یورو(

استان 
 محل اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز 
صنعتی معدنی، 

 تجاری
 تابعیت

 برتر خوسف

27 

فروش خدمات گردشگری در فضای 
مجازی از طریق سایت 

 Snapptripالکترونیکی

 9775727 تهران  25777 24794
شرگت آرا جهان 
 نوین گستر اطلس

امارات 
 متحده عربی

24 

ارائه خدمات حمل و نقل شهری 
)کرایه پیک موتوری و وانت از طریق 

 Snapp- Boxاپلیکیشنس 

 9775727 تهران  27777 22529
شرکت اطلس نگار 

 آفتاب گستر 

امارات 
 متحده عربی

29 
تولید فرو سیلیکو منگنز با کربن بیش 

 درصد وزنی2از 
 9775727 مرکزی 27777 22529

شرکت گالب فرو 
 آلیاژ

 هند 

27 
تولید پروفیل از جنس فوالدزنگ نزن 

 ()نرده استیل
2577 2277 

قم )منطقه 
آزاد 

 سلفچگان (

9775727 
شرکت لوازم زینتی 
بین اللملی فروزان 

 سربلند قم 

 چین

 2172 1777 تولید ورق آلومینیومی )کامپوزیتی( 22

قم )منطقه 
آزاد 

 سلفچگان (

9775727 
شرکت لوازم زینتی 
بین الملی فروزان 

 سر بلند قم 

 چین

 272751 224779 تولید لنت ترمز و لنت کالچ خودرو  22
آذربایجان 

 غربی 
9775727 

شرکت کوهسار لنت 
 درخشان 

 عراق 

22 
چاپ افست کاغذ و مقوا و چاپ سیک 

 اسکرین 
 ایتالیا      977772 تهران   5255 6277

21 
تولید انواع پارچه تارو پودی از الیاف 

 شیشه و پاچه های بی بافت 
  977772 البرز  2744 1119

شرکت عایق سازان 
 زرین کام  

 چین  

25 
اکتشاف ،استخراج و فرآوری مس از 

 معدن شیرینک 
  977772 کرمان   2777 2996

شرکت ره آورد 
 معادن ارم  

 چین و ایتالیا  

  977772 تهران   2261 2141 تولید لنت ترمز خودرو های سواری   26
شرکت فناوری 

 اصطکاکی آرین  
 تایوان  

 255 277 تولید انواع پروفیل آلومینیوم  27
خراسان 
 رضوی 

977772  
شرکت توس بنیان 
 آلومینیوم خراسان  

 افغانستان  

24 
تولید انواع مواد شوینده و ضد عفونی 

 کننده 
  977772 گلستان   279 215

شرکت پاکساز 
 شیمی هیرکان  

 قزاقستان  

29 
سیمانی -تولید  کاالهای بتونی

 افزایش سرمایه گذاری -وگچی
 آلمان   شرکت کناف ایران    977772 تهران   6692 7457

17 

تولید  صابون و پاك کننده ها 
)دترجنت ها(، فرآورده های تمیز 

کننده و پرداخت کننده، انواع عطر و 
افزایش  -فرآورده های بهداشتی

  977772 مرکزی  21291 26667
شرکت هنکل پاك 

 وش
 آلمان 
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 عنوان طرح ردیف
حجم کل 

 سرمایه گذاری
 )هزار دالر(

حجم کل 
 سرمایه گذاری

 )هزار یورو(

استان 
 محل اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز 
صنعتی معدنی، 

 تجاری
 تابعیت

 سرمایه گذاری

12 
افزایش سرمایه  -تولید پکیج گازی

 گذاری
  977772 قزوین   244 222

ایمر شرکت 
 گازپارس

 ایتالیا  

12 
افزایش  –تولید آهن خام و فوالد 

 سرمایه گذاری خارجی 
2621 2292 

آذربایجان 
 شرقی 

977772  
شرکت فوالد ناب 

 تبریز

ترکیه و 
 آذربایجان  

12 
افزایش  –تولید آهن خام و فوالد 

 سرمایه گذاری خارجی 
2269 2741 

آذربایجان 
 شرقی 

977772  
شرکت نورد ناب 

 آذربایجان  

ترکیه و 
 آذربایجان  

11 
تولید انواع کیت های آزمایشگاهی و 

 تشخیص طبی
 97774722 تهران ۷5۰ ۸48

شرکت رایان تجهیز 
 کارا

-- 

15 
تولید پنل خورشیدی تک کریستالی و 

 سلول خورشیدی فتو ولتابیک
 97774722 فارس 27777 22729

شرکت بین المللی 
تجدید انرژیهای 

پذیر منطقه آزاد 
 چابهار

-- 

16 
 احداث واحد تولید غذای مسافر

 )کترینگ(
 97774722 تهران 2716 2962

شرکت ترزش 
 آفرینان فدك

-- 

17 
اکتشاف ،استخراج و فرآوریمعدن 

 گلدره استان کرمان
 97774722 کرمان 577 562

شرکت ره آورد 
 معادن ارم

-- 

14 
رزین و تولید انواع سیلیکون به فرم 

 الستیک
 -- شرکت االستومر 97774722 کرمان 277 227

 97774722 زنجان 277 227 تولید و کیت های آموزشی 19
شرکت پرشنگ 

 عصر رایانش
-- 

 257127 277777 تولید فرو سیلیکو آلومینیوم 57
خراسان 
 جنوبی

97774722 
شرکت فوالد ناب 

 تبریز
-- 

  725517 427715 مجموع
 باشد.ها نمیگذاری است و شامل تمام طرحت سرمایهیاهای مصوب هصرفا مربوط به طرحاین ارقام  -2
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 تسهیالت رونق تولید

 در راستای اقتصاد %67متوسط و طرحهای نیمه تمام باپیشرفت باالی تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک،: 27جدول شماره 
 به تفکیک استان2297سال  آبانپایان مقاومتی تا 

 میلیارد ریال_واحد: فقره

 ثبت نام استان
 نظارت مجموع پرداختی 96انتقالی  مستقیم بانک فرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 7 7 274577 224 275571 226 7 7 2976 2 247177 272 299 آذربایجان شرقی

 4777 1 222677 75 272579 64 7 7 29772 7 4777 22 272 آذربایجان غربی

 7 7 27977 22 27977 22 7 7 777 7 52772 22 77 اردبیل

 7 7 69474 79 56174 77 7 7 22177 9 572272 294 526 اصفهان

 7 7 167277 272 24279 24 7 7 122977 215 694277 297 279 البرز

 7 7 2777 5 2977 1 7 7 477 2 2777 1 7 ایالم

 7 7 4274 27 4774 26 7 7 277 2 92275 27 12 بوشهر

 7 7 21975 25 29975 21 7 7 5777 2 22777 22 26 چهارمحال و بختیاری

 7 7 69275 57 14172 29 7 7 27771 22 94774 26 12 خراسان جنوبی

 7 7 222777 272 222972 277 7 7 779 2 226772 62 229 خراسان رضوی

 7 7 2277 5 2277 5 7 7 777 7 5977 6 22 خراسان شمالی

 7 7 21472 27 21472 27 7 7 777 7 52777 27 44 خوزستان

 7 7 62579 27 25277 22 7 7 14272 29 272279 97 222 زنجان

 7 7 251672 222 42779 92 7 7 272571 27 672272 221 572 سمنان

 7 7 27971 26 27971 26 7 7 777 7 1571 2 24 سیستان و بلوچستان

 7 7 272771 72 272771 72 7 7 777 7 225271 22 45 تهران

 7 7 92275 74 64275 61 7 7 21277 21 257172 62 227 فارس

 7 7 241971 222 275276 262 7 7 79574 52 252279 297 299 قزوین

 7 7 216277 279 57972 64 7 7 95276 12 292677 222 276 قم

 7 7 22672 27 27171 21 7 7 2277 2 26276 22 22 کردستان

 7 7 27172 25 27276 22 7 7 7275 2 72477 25 42 کرمان

 7 7 577 2 577 2 7 7 777 7 27775 5 7 جنوب کرمان

 7 7 2772 1 2772 1 7 7 777 7 21777 7 21 کرمانشاه

 7 7 2677 5 2272 1 7 7 275 2 22177 7 27 کهگیلویه و بویر احمد

 7 7 241772 75 42477 17 7 7 272272 25 715777 242 252 گلستان

 7 7 11275 267 11275 267 7 7 777 7 42677 21 224 گیالن
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 ثبت نام استان
 نظارت مجموع پرداختی 96انتقالی  مستقیم بانک فرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 7 7 67275 22 25272 27 7 7 25772 6 212277 61 92 لرستان

 7 7 11677 222 11677 222 7 7 777 7 65777 27 277 مازندران

 7 7 45477 14 22272 21 7 7 52677 21 265477 221 264 مرکزی

 7 7 1276 26 1272 25 7 7 775 2 475 2 27 هرمزگان

 7 7 52274 22 57774 27 7 7 577 2 74772 227 225 همدان

 7 7 225574 94 221277 97 7 7 2174 2 74674 12 275 یزد

 7 7 4272 6 4272 6 7 7 777 7 19474 7 24 مناطق آزاد

 4777 1 2667777 2952 2162776 2551 7 7 2275772 299 5562777 2274 5724 مجموع

 

 در راستای اقتصاد %67متوسط و طرحهای نیمه تمام باپیشرفت باالی بنگاههای تولیدی کوچک، تامین مالی: 24جدول شماره 
 به تفکیک بانک2297سال  آبانپایان مقاومتی تا 

 میلیارد ریال_واحد: فقره

 بانک
96انتقالی  مستقیم بانک فرآیند رونق معرفی به بانک  نظارت مجموع پرداختی 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 7 7 24575 22 21176 24 7 7 21779 5 62779 24 آینده

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 4277 1 اقتصاد نوین

 7 7 2272 7 2272 7 7 7 777 7 27777 2 انصار

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 777 7 ایران زمین

 7 7 975 2 975 2 7 7 777 7 777 7 پارسیان

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 1577 2 پاسارگاد

بانکپست   5 2172 2 975 7 7 22 5272 22 6774 7 7 

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 2777 2 دی

 4777 1 224279 55 52271 16 7 7 76775 9 222574 47 رفاه کارگران

 7 7 5772 2 5772 2 7 7 777 7 777 7 سامان

 7 7 295672 224 226272 295 7 7 79277 12 774472 222 سپه

 7 7 2977 7 2977 7 7 7 777 7 777 7 سینا

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 777 7 شهر

 7 7 271675 262 222171 224 7 7 252272 22 522672 297 صادرات

 7 7 216975 97 211276 55 7 7 272779 12 471174 276 صنعت و معدن
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 بانک
96انتقالی  مستقیم بانک فرآیند رونق معرفی به بانک  نظارت مجموع پرداختی 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 7 7 297472 272 279272 264 7 7 224179 22 712277 292 تجارت

 7 7 52277 22 21577 9 7 7 27477 2 77771 22 توسعه صادرات

 7 7 22677 21 22572 27 7 7 22275 1 222672 51 توسعه تعاون

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 777 7 قرض الحسنه رسالت

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 777 7 قرض الحسنه مهر ایران

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 777 7 قوامین

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 777 7 کارآفرین

 7 7 265671 167 255672 212 7 7 227772 226 297272 122 کشاورزی

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 777 7 گردشگری

 7 7 777 7 777 7 7 7 777 7 777 7 مسکن

 7 7 225775 272 227779 225 7 7 94677 26 775777 225 ملت

 7 7 192677 252 274272 247 7 7 222179 61 2272274 157 ملی

 4777 1 2667777 2952 2162776 2551 7 7 2275772 299 5567777 2279 مجموع
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 صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک
 به تفکیک استان  گذاری صنایع کوچکهای صادره صندوق سرمایهنامه : ضمانت29جدول شماره 

 میلیون ریال -واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

شرقی آذربایجان  2 2422 2 21211 -5777 -4772 

 6971- 777 27155 2 2277 2 آذربایجان غربی

 - - 7 7 7 7 اردبیل

 2972- 777 17442 6 24927 6 اصفهان

 4276- 1777- 21656 5 6261 2 البرز

 7974- 5777- 62272 6 22746 2 ایالم

 - - 1577 2 7 7 بوشهر

 - - 11651 22 7 7 تهران

 - - 2777 2 7 7 چهارمحال و بختیاری

 2577 27777 21992 2 12715 6 خراسان جنوبی

 6276- 4577- 99574 21 24224 2 خراسان رضوی

 - - 27462 2 7 7 خراسان شمالی

 7975- 777 29225 2 6724 2 خوزستان

 - - 777 2 7 7 زنجان

 - - 9615 2 7 7 سمنان

 2672- 777 27512 2 22127 2 سیستان و بلوچستان

 15676 777 1699 2 26252 2 فارس

 - - 22917 2 7 7 قزوین

 2277- 2272- 22424 2 21179 2 قم

 4272- 7577- 29915 1 2269 2 کردستان

 - - 22927 2 7 7 کرمان

 22276 22275 56246 4 222217 25 کرمانشاه

 - - 22464 2 7 7 کهکیلویه و بویر احمد

 21772 777 27727 2 21747 2 گلستان

 7972- 2272- 67122 6 22594 1 گیالن

 7771- 7577- 19679 1 21777 2 لرستان

 9772- 4775- 69597 4 6977 2 مازندران
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 استان
 درصد تغییر 2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 4576 5777 22267 2 21676 2 مرکزی

 - - 29797 2 7 7 هرمزگان

 2276 5777- 27272 6 26499 2 همدان

 - - 7 7 7 7 یزد

 1577- 2975- 462477 221 164221 69 مجموع

 آمار به صورت فصلی می باشد.
 گذاری صنایع کوچک: ضمانت نامه های صادره و تمدیدی صندوق سرمایه27جدول شماره 

 عنوان
ماهه اول  6

2297 

ماهه اول  6
2296 

 درصد تغییر

 ضمانت نامه های صادره

طرح های ورودی )فقره(تعداد   257 227 2276 

 2975- 221 69 تعداد ضمانت نامه صادره )فقره(

 1577- 462477 164221 مبلغ ضمانت نامه صادره )میلیون ریال(

 ضمانت نامه های تمدیدی
 2472 72 41 تعداد ضمانت نامه تمدیدی )فقره(

 2576 246254715 145229 مبلغ ضمانت نامه تمدیدی )میلیون ریال(

 آمار به صورت فصلی می باشد.
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 2297ماهه  4در )صحا(  : عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک22جدول شماره 
 میلیون ریال -واحد: فقره

 مبلغ تعداد عنوان

 تسهیالت مالی

 2757257 252 جمع مصوبات در دست عقد قرار داد

 277577 12 مصوبات

 267762 21 قرارداد منعقده شده

 217117 67 قرار تسویه شده

 ضمانت نامه

 271624 51 جمع مصوبات در دست صدور ضمانت نامه

 145542 225 مصوبات ضمانت نامه

 955222 271 ضمانت نامه صادر یا تمدید شده

 272979 14 ضمانت نامه ابطال شده
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 صندوق توسعه صنایع دریایی
 دریایی صنایع توسعه : عملکردصندوق22 جدول شماره

 میلیارد ریال-واحد: فقره

 نوع عنوان شاخص
 مجموع 2297ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش تعداد

 تسهیالت بررسی شده

 77 7 تعمیرات شناور

76 224775 

 47772 4 ساخت شناور

 7 7 تجهیزات و زیرساخت

 277 2 سرمایه در گردش

 7 7 ضمانت نامه

 1772 59 کارآفرینی

 7 7 تسهیالت متقاضی یارانه

 تسهیالت تایید شده

 51772 7 تعمیرات شناور

62 279771 

 5277721 4 ساخت شناور

 277 2 تجهیزات و زیرساخت

 296 2 سرمایه در گردش

 7 7  ضمانت نامه

 2977 15 کارآفرینی

 7 7 تسهیالت متقاضی یارانه

شده در  تسهیالت مصوب
 بانک

 7 7 تعمیرات شناور

17 27577 

 226 2 ساخت شناور

 7 7 تجهیزات و زیرساخت

 17 2 سرمایه در گردش

 7 7 ضمانت نامه

 2977 15 کارآفرینی

 7 7 تسهیالت متقاضی یارانه

 آمار فصلی می باشد. 
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  صندوق بیمه فعالیت های معدنی
 های معدنی به تفکیک نوع بیمه نامهبیمه فعالیت صندوق : عملکرد22جدول شماره 

 میلیارد ریال واحد:

 نوع بیمه نامه
 درصد تغییر 2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 9674- 27777 51771177 6 2729579 22 اعتباری

 7474- 7 4122171 22 2747279 22 سرمایه گذاری

 9171- 2572 62127977 27 2526774 22 مجموع

 
 های اعتباری به تفکیک نوع ماده معدنی: بیمه نامه21جدول شماره 

 میلیارد ریال واحد:

 ماده معدنی
 درصد تغییر 2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 - - 777 7 124271 2 مس

طبیعیقیر   2 57774 7 777 - - 

 - - 777 7 51272 2 مرمر

 - - 777 7 42272 2 پلی متال

 - - 777 7 97671 2 تراورتن سفید

 - - 777 7 52972 2 سیلیس

 - - 777 7 47571 2 مرمریت

 - - 777 7 525277 2 واحدهای تلفیقی فراوری

 - - 777 7 222977 2 سرب

 - - 2291274 2 777 7 گچ

 - - 427279 2 777 7 واحدهای دانه بندی

 - - 299777 2 777 7 مخلوط کوهی

 9479- 7 27777777 2 227272 2 طال

 - - 29477777 2 777 7 ذغالسنگ

 - - 777 7 26972 2 آهن

 9674- 27777 51771177 6 2729579 22 مجموع
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 ماده معدنیگذاری به تفکیک نوع : بیمه نامه های سرمایه25جدول شماره 
 میلیارد ریال واحد:

 ماده معدنی
 درصد تغییر 2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 5177 777 522272 2 422477 2 مس

 - - 777 7 54474 2 قیر طبیعی

 - - 777 7 91274 2 مرمر

 7176- 777 271171 2 95272 2 پلی متال

 2675- 5777- 245771 2 224777 2 تراورتن سفید

 - - 777 7 62275 2 سیلیس

 2776- 777 225177 2 277577 2 مرمریت

 - - 777 7 229276 2 طال

 - - 51276 2 777 7 باریت

 22479 777 56577 2 214777 2 سرب

 - - 7795474 2 777 7 ذغالسنگ

 - - 777 7 12477 2 آهن

 7474- 777 4122171 22 2747279 22 مجموع
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 : بیمه نامه های اعتباری به تفکیک محل معدن و محدوده26جدول شماره 
 میلیارد ریال واحد:

 نام استان
 درصد تغییر 2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 - - 777 7 217176 2 کرمانشاه

 - - 777 7 57774 2 ایالم

 - - 777 7 124271 2 سمنان

 - - 777 7 51272 2 کردستان

 - - 777 7 221575 2 آذربایجان غربى

 - - 777 7 272271 2 خراسان رضوى

 - - 777 7 525277 2 کرمان

 - - 777 7 222977 2 مرکزی

 - - 29477777 2 777 7 خراسان جنوبی

 - - 27777777 2 777 7 آذربایجان شرقى

 - - 299777 2 777 7 خوزستان

 - - 427279 2 777 7 اصفهان

 - - 2925777 2 777 7 بوشهر

 - - 259274 2 777 7 سیستان وبلوچستان

 9674- 277 51771177 6 2729579 22 مجموع
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 گذاری به تفکیک محل معدن و محدودههای سرمایه: بیمه نامه27جدول شماره 
 واحد:میلیارد ریال

 نام استان
 درصد تغییر 2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 - - 777 7 264475 2 کرمانشاه

 - - 777 7 54474 2 ایالم

 2974 7 645771 2 4224 2 سمنان

 - - 167972 2 7 7 اصفهان

 - - 777 7 91274 2 کردستان

 2176- 7 215477 2 2674 2 آذربایجان غربى

 22177 277 77277 2 221174 2 خراسان رضوى

 22972 7 75271 2 2147 2 مرکزى

 - - 2511577 2 7 7 گلستان

 - - 127971 2 7 7 خراسان جنوبى

 - - 2927777 2 7 7 مازندران

 7474- 7 4122171 22 2747279 22 مجموع
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 ایران صندوق ضمانت صادرات
 

 : پوشش ها و خسارات پرداختی صندوق ضمانت صادرات 24جدول شماره 
 میلیون دالر -واحد: فقره  

 عنوان
2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 ارزش  تعداد ارزش  تعداد ارزش  تعداد

 22277 5572 265 221 51479 274 پوشش های بیمه ای

 2272 2272 272 229 21772 216 پوشش های تضمینی

پرداختیخسارات   7 774 7 2675 - -5277 
 

 
 : پوشش های صندوق ضمانت صادرات به تفکیک گروه کاالیی 29جدول شماره 

 میلیون دالر -واحد: فقره

 عنوان
2297ماهه  4 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 ارزش تعداد ارزش  تعداد ارزش  تعداد

و مهندسی پزشکی و دارویی پزشکی  1 274 2 7772 27777 24479 

فنی و مهندسی خدمات  25 21679 22 27977 2977 2279 

طیور و شیالت و فرآورده های جنبی دام و  27 2671 22 2675 -2277 2771 

مصنوعات از آنها شیشه و  2 774 7 7 - - 

غذایی صنایع  24 21 21 2172 2274 -271 

موکت و صنایع دستی فرش و  14 679 57 2274 -177 -5777 

از آنهاو مصنوعات  فلزات  12 2575 27 2572 1272 277 

پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد مواد  21 2672 22 772 972 22272 

پتروشیمی و شیمیایی محصوالت  211 51775 52 27272 27277 22579 

صنعتی محصوالت  24 7971 25 7979 4677 -776 

کشاورزی محصوالت  54 2471 19 2272 2471 -2775 

و البسه منسوجات  2 772 2 7725 -5777 -2172 

معدنی و مصالح ساختمانی مواد  9 274 9 1 777 -577 

نقلیه و خودرو و قطعات یدکی وسایط  22 772 24 776 -7272 -6677 

مواد سلولزی چوب و  7 7 5 7777 - - 

فناوری اطالعات خدمات  7 7 7 7 - - 

 - - 7 7 7 7 مبلمان
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 معاونت آموزش و پژوهش و فناوری
 

 :فناوری و پژوهش آموزش، معاونت 7931 سال ماه آبان کیفی اقدامات اهم

 :پژوهش و آموزش
 سازمان و کوچک صنایع سازمان به مرتبط های استعالم ارسال و تجارت و معدن صنعت، بخش کاربردی و علمی مراکز حقوقی وضعیت بررسی 

        رضوی خراسان صمت

 صنعت، وزارت در پژوهش مؤسسات هاو دانشگاه علمی هیئت اعضاء مطالعاتی فرصت های دوره انجام همکاری نامه موافقت متن کردن نهایی 

 فناوری و علوم،تحقیقات وزارت فناوری و پژوهش معاون توشیح جهت ارسال و تجارت و معدن

 وزارتی دفتر به  نظر واعالم تخصصی های حوزه به ارسال و تجارت و معدن صنعت، بخش با مرتبط علمی رویداد مورد 22 بررسی              

 ها نامه گواهی دوم امضای و مدت کوتاه آموزشهای شده برگزار های ه دور نامه گواهی 2277 تعداد بررسی 

 توسعه ششم برنامه قانون(261) ماده(پ) بند جرایی نامه آیین کردن نهایی و دولت هیئت اجتماعی امور کمیسیون جلسه حضوردر 

 وزارت عالی مقام برای بخش آموزش اقدامات اهم گزارش تهیه و تاپ طرح درخصوص یافته انجام اقدامات پیرامون گزارش تهیه                     

 معدنی و صنعتی پژوهشهای مرکز تاسیس جواز فقره دو صدور درخصوص نظر اظهار و بررسی 

 سال پایان تا اجرایی های برنامه و 2297 سال ماهه هشت گزارش تهیه  

 تجارت و معدن صنعت، بخش فناوری و پژوهش نمایشگاه برگزاری در  مشارکت جهت عتف یلعا شورای دبیرخانه در جلسه دو برگزاری  

 پسادکترا طرح از استفاده جهت معرفی  و صنعتی دکترا پسا جهت پژوهشی عناوین اعالم و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت با ارتباط برقراری 

     صنعتی

 اظهار  جهت ها نسازما کلیه به ارسال و اسالمی آزاد دانشگاه و تجارت و معدن صنعت، وزارت فیمابین همکاری تفاهمنامه اولیه نویس پیش تهیه 

 نظر

 2297 سال پژوهش هفته نمایشگاه چهارمین و فناوری و پژوهش جشنواره هفتمین علمی کمیته رئیس با مشترك جلسه برگزاری 

 پژوهش هفته نمایشگاه برگزاری نحوه بررسی درخصوص جلسه دو  تشکیل  

 ذیربط داوران به طرح داوری جهت پژوهشی هفته جشنواره پژوهشی طرحهای ارسال  

 نواقص رفع و مدارك تکمیل جهت پژوهشی طرح کننده ارائه واحدهای مستندات و مدارك بررسی 

 واحد انتخاب تخصصی کارگروه برگزاری برای ریزی برنامه و ها استان  نمونه مهندسی فنی های پرونده برای تکمیلی مدارك درخواست بررسی 

 .مهندسی نمونه های
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 درخواست و یاب بهین سامانه مشکالت خصوص در آمار دفتر با مکاتبه و مهندسی های مجوز صدور جهت ها استان های درخواست بررسی 

  ها استان سازمان در مرتبط همکاران برای آموزشی دوره برگزاری

 نمایندگان حضور با کشور استخدامی و اداری سازمان در توسعه ششم برنامه قانون 5 ماده اجرایی راهنمای به مربوط تخصصی  نشست در شرکت 

 کشور اجرایی دستگاههای

 اندازه نحوه و مذکور سازمان وری بهره های شاخص تعیین جهت ایران تجارت توسعه سازمان با وری بهره حوزه در کارشناسی  جلسه  برگزاری 

 انها گیری

 در متبوع وزارت اقدامات پیرامون بررسی و بحث جهت ایران وری بهره ملی سازمان کارشناسان با وری بهره حوزه در کارشناسی  جلسه  برگزاری 

 صمت بخش وری بهره ارتقاء خصوص

 از گیری بهره جهت ایران تجارت و معدن صنعت، خانه رئیس نایب حضور با  وری وبهره آموزش،پژوهش حوزه در کارشناسی  جلسه  برگزاری 

 تجارت و صنعت،معدن بخش وری بهره ارتقای سند و پژوهش ، آموزش جامع های برنامه کردن اجرایی در تشکل این ظرفیت

 صمت وزارت مجموعه زیر دستگاههای و ها سازمان کلیه به توسعه ششم برنامه قانون 5 ماده اجرایی راهنمای ابالغ 

 جمهوری ریاست نهاد سرپرست و دفتر رئیس سوی از شده ارائه پیشنهاد و دانشگاه و صنعت ارتباط درخصوص وزارتی دفتر به گزارش ارائه  

 اسالمی آزاد دانشگاه با همکاری نامه تفاهم اجرائی روند بررسی درخصوص جلسه برگزاری  

 کارشناسی نظر اخذ و بررسی جهت صمت وزارت زیرمجموعه و سازمانها به اسالمی آزاد دانشگاه پیشنهادی نامه تفاهم ارسال  

 پیشرفته صنایع و فناوری توسعه مرکز به ارسال و 2294 سال در نفر 57 تعداد برای تاپ استاد طرح اجرای برای نیاز مورد اعتبار برآورد  

 نظر اعالم و بررسی جهت مربوطه داوران به ارسال و فناوری و پژوهش هفنه جشنواره جهت پژوهشی طرحهای دریافت  

 استان صمت سازمانهای به استانی فناوری و پژوهش هفته برگزاری مصوب دستورالعمل ارسال 

 در آن کارفرمایان و برگزیده طرحهای از تقدیر جهت عتف وزارت به ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان پژوهشی طرح ارسال 

 فناوری و پژوهش هفته

 

 اطالعات فناوری کاربرد و توسعه
 متبوع وزارت سطح در خدمات از منتج فرآیندهای برای یکپارچگی ایجاد منظور به نماینده معرفی. 

 پیگیری و توانیر تخصصی مادر شرکت عامل مدیر به صنعتی برق تعرفه از افزار نرم تولید پروانه دارنده های شرکت مندی بهره جهت نامه ارسال 

 .نتیجه حصول تا نامه
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 معاونت بنیان دانش موسسات و ها شرکت کارگروه مکاتبه  و افزار نرم تولید پروانه دارنده های شرکت جدید فهرست تایید جهت مستمر پیگیری 

 .کشور مالیاتی امور سازمان با جمهوری ریاست فناوری و علمی

 توان حداکثر توان از استفاده قانون اجرای جهت... (  و پخش و پاالیش نفت، پتروشیمی، گاز،)  نفت صنعت مختلف های بخش با جلسه برگزاری 

 . مسئولین سایر و فروتنی آقای جناب حضور با کشور خدماتی و تولیدی

 صنعت مختلف های بخش در کشور خدماتی و تولیدی توان حداکثر توان از استفاده قانون اجرای درخصوص دفتر در شده برگزار صورتجلسه ارسال 

 .نفت

 متبوع وزارت در ها دارایی مدیریت سیستم اندازی راه درخصوص بازرگانی پژوهشهای و مطالعات موسسه نامه پاسخ. 

 ارتباطات و اطالعات فناوری وزارت همکاری با...  و اشتراك حق افزاری، نرم خدمات واردکنندگان به ارز تخصیص کار گردش نمودار طراحی. 

 مرتبط سامانه سازی پیاده درخواست و فوق مستندات ارسال خصوص در بازرگانی امور دفتر به نامه ارسال. 

 حاتم درجشنواره مشارکت  جهت کشور افزار نرم حوزه برتر شرکتهای معرفی 

 خصوص در کارشناسی گزارشات تهیه : 

 صادراتی ارز تحویل زمان مورد در مشخص معیار تعیین 

 خارجی کشورهای با مرتبط و مضاعف تابعیت دارای مدران ممنوعیت طرح 

 96 سال در فناوری و پژوهش آموزش، معاونت اختصاصی و عمومی شاخصهای وضعیت 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت در ها دارایی مدیریت سیستم اندازی راه موضوع با بازرگانی پژوهشهای و مطالعات موسسه پیشنهاد 

 "کشور الکترونیک دولت توسعه دار اولویت پروژه 22 از یکی عنوان به "زمین مدیریت واحد پنجره استقرار پروژه 

 اشتغال توسعه و تولید سازی توانمند سامانه پشتیبانی و آموزش ، اندازی راه ، نصب ، سازی پیاده طراحی، تحلیل،" قرارداد به مربوط امور پیگیری 

  "(  تاپ)  پایدار

 منظور به 27/4/97 و 22/4/97 ،21/74/97های تاریخ در پیمانکار و کارفرما نمایندگان حضور با تاپ طرح کارشناسی کارگروه جلسه 2 برگزاری 

 سامانه در تقاضا و عرضه طرف تکمیلی و اولیه نام ثبت های فرم نمودن نهایی سامانه، چارچوب طراحی

 فناوری و پژوهش آموزش، معاونت دفاتر خدمات شناسنامه به مربوط های فرم تکمیل و بندی جمع 

 

 پیشرفته صنایع و فناوری توسعه
 ها استان برتر توسعه و تحقیق های پرونده بررسی 

 ها استان از بنیان دانش و پیشرفته صنایع آمار آوری جمع 
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 تاپ استاد ارزیابی نامه آیین و تاپ،پرسشنامه استاد اجرایی فرایند تدوین 

 عمومی و اختصاصی تکالیف اجرای راستای در شهروندی حقوق منشور به مربوط اقدامات گزارش 

 نیپا سامانه در بنیان دانش و پیشرفته صنایع بنگاه 257 استقرار گزارش بارگذاری 

 

 صنعتی مالکیت از حمایت
 کنندگن صادر از تجلیل همایش در سیاهو نارنگی و آباد حاجی پیارم خرمای ، فارس خلیج مروارید: شامل شده جهانی ثبت محصول سه از رونمایی 

 و دولتی بخش روسای و مدیران و اسالمی شورای مجلس نمایندگان استاندار، فناوری، و پژوهش آموزش، معاون حضور با هرمزگان استان نمونه

 استانی خصوصی

 کاالهای کردن دار شناسنامه طرح) دولت هیات به شده ثبت صادراتی کاالی برروی المللیبین ثبت کد درج نامه تصویب اصالحیه آخرین ارسال 

 (شده المللی بین ثبت صادراتی

 اسناد ثبت سازمان به وخاش زاهدان منیزیت سنگ و نیمروز و زاهدان انتیموان سنگ ملی ثبت پرونده ارسال و تهیه 

 اسناد ثبت سازمان به آن ارسال و ملی ثبت پرونده وتهیه هرمز جزیره سرخ خاك معدن از بازدید 

 و پزوهش آموزش، محترم معاون اتفاق به...  و داروسازی سازی، کشتی: شامل استان صنعتی واحد از برخی از بازدید و هرمزگان استان به ماموریت 

 فناوری

 تولیدی و صنعتی های واحد( برند) تجاری نشان ثبت مشکالت رفع خصوص در اسناد ثبت سازمان با جلسه تشکیل و مکاتبه  

 البرز استان در مارکتینگ دیجیتال و برندینگ دیجیتال مبانی و اصول آموزشی کارگاه برگزاری 

 یونسکو کمیسیون عضو و متبوع وزارت نماینده عنوان به ایران در یونسکو سازمان ملی کمیسیون جلسه 2 در حضور 

 انرژی های¬پروژه مدیر حضور با یونیدو متحد ملل صنعتی توسعه سازمان "کلیدی صنایع در انرژی وریبهره" پروژه اختتامیه مراسم  برگزاری 

 خارجی سفرای نمایندگان و( اتریش وین از اعزامی) یونیدو سازمان

 577 بالعوض کمک با یونیدو سازمان "چابهار تن های¬ماهی صنایع ارزش زنجیره توسعه"  پروژه اول فاز کار پیشرفت و نهایی جلسه برگزاری  

 ژاپن کشور از دالری هزار

 پروژه کار پیشرفت جلسه برگزاری SPX (فرعی مبادالت مرکز )اصفهان بازرگانی اتاق همکاری با یونیدو سازمان 

 یونیدو مناقصات دوره نوزدهمین در حضور جهت ایران المللی بین کاران پیمان با هماهنگی و مکاتبه 

 اسالمی شورای مجلس قضایی و حقوقی کمیسیون در صنعتی مالکیت از حمایت طرح و الیحه کارگروه جلسه 6 در حضور 
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 جشنواره اجرایی فرآیند خصوص در جلسه 2 برگزاری و اسالمی شورای مجلس در تهران مردم محترم نماینده محجوب آقای جناب دفتر در حضور 

 (حاتم) ملی تولید از حمایت

 نقش ، کاالها، قیمت افزایش در آن تاثیر و ارز قیمت نوسانات ، اقتصاد در فکری مالکیت نقش: موضوعات در رادیویی زنده برنامه 1 در حضور 

 تورم بر آن تاثیر و نقدینگی میزان در مالی موسسات و بانکها

 
 : پروژه های پژوهشی و تفاهم نامه های منعقد شده و همایش های برگزار شده آموزش، پژوهش و فناوری2جدول شماره 

 درصد تغییر  2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6 عنوان

 6277- 67 22 پروژه های پژوهشی انجام شده

 6777- 5 2 تفاهم نامه های منعقد شده

 ماهه می باشد. 6صورت آمار به 

 
 
 

 : دوره های آموزشی کوتاه مدت آموزش، پژوهش و فناوری2جدول شماره 

 درصد تغییر 2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6 واحد سنجش عنوان

 دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده
 6277- 1212 2524 تعداد

 772- 1256751 1212622 نفر ساعت

 ماهه می باشد. 6آمار به صورت 
 

  



 فصل ششم : آموزش و پژوهش.......... ..........  7931هشت ماهه عملکرد  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

221 

 سازمان مدیریت صنعتی 

  7931هشت ماهه  کیفی اقدامات اهم

 سازمان در 2724 اقیانوسیه – آسیا مدیریت مشاوره موسسات المللی بین شورای ساالنه نشست برگزاری 

 بیمه و بانک بورس، المللی بین نمایشگاه یازدهمین در صنعتی مدیریت سازمان حضور 

 انسانی منابع توسعه کنفرانس چهاردهمین علمی کمیته نشست نخستین برگزاری  

 ادوار وزیران مجمع نهاد مردم تشکل عمومی مجمع جلسه برگزاری 

 انسانی منابع مدیران گردهمایی برگزاری 

 تهران کتاب المللی بین نمایشگاه یکمین و سی در صنعتی مدیریت سازمان انتشارات حضور 

 اقتصادی بنگاه اجتماعی مسئولیت مرکزی هسته تشکیل برای تهران شهرداری و صنعتی مدیریت سازمان های همکاری توسعه (

(CSR 

 اشاعه ، بنیان دانش شرکتهای توانمندسازی حوزه در جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت و صنعتی مدیریت سازمان همکاری آغاز 

 نوآوری اکوسیستم و فناوری جدید روندهای

 تجارت و معدن صنعت وزارت بانوان امور و صنعتی مدیریت سازمان میان همکاری نامه تفاهم امضای 

 پایدار توسعه و اجتماعی مسئولیت ای پایه مفاهیم با آشنایی سمینار برگزاری 

 آلمان دانشگاههای با همکاری تفاهمنامه امضای 

 تهران شهرداری در بانوان مدیره هیات آموزشی دوره افتتاحیه برگزاری 

 سمینار در ایران صنعتی بنگاههای و سازمانها اجتماعی مسئولیت گزارش ارائه CSR صنعتی مدیریت سازمان توسط الهه 

 انرژی مدیریت ملی جایزه آموزشی تور نخستین برگزاری 

 اجرایی مدیریت دوره افتتاح ، صنعتی مدیریت سازمان علمی هیات اعضای اندیشی هم و نظر تبادل جلسه برگزاری  (MBA گرایش با 

 ، شهری خدمات شرکت و صنعتی مدیریت سازمان بین شهری مدیریت عالی دوره برگزاری قرارداد انعقاد(  csr اجتماعی مسئولیت

 ایران اسالمی جمهوری به ICT الملل بین مرکز از اعزامی هیات و صنعتی مدیریت سازمان عامل مدیر توافق

 مهندسین بسیج سازمان و ایران صنعتی شهرکهای و کوچک صنایع سازمان با صنعتی مدیریت سازمان جانبه سه نامه تفاهم امضای 

 و صنعتی مدیریت سازمان میان همکاری نامه تفاهم امضای ، مشتری دانش مدیریت المللی بین کنفرانس اولین برگزاری ، صنعتی

 پتروشیمی صنایع شرکت

 دوره اولین افتتاح MBA و صنعتی مدیریت سازمان جانبه همه همکاری توافق ، صنعتی مدیریت سازمان در معدنی صنایع و معدن 

 Global)  متوسط و کوچک صنایع جهانی مدیریت دکترای پسا دوره توجیهی سمینار برگزاری ، کاربردی و علمی جامع دانشگاه

sme Management post DBA  )دانشگاه و صنعتی مدیریت سازمان مشترك های دوره سایر و FHM برگزاری ، آلمان 

 تحقیقات مرکز و صنعتی مدیریت سازمان جانبه همه همکاری ،توافق صنعتی مدیریت سازمان های نمایندگی شبکه سالیانه گردهمایی
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 برای  وری بهره ملی سازمان و صنعتی مدیریت سازمان افزایی هم و تخصصی کارگروه تشکیل تهران، دانشگاه بیوفیزیک و بیوشیمی

 صنعت بخش بنگاههای و اجرایی دستگاههای در وری بهره چرخه استقرار و ایجاد

 مشترك های همکاری برای مجارستان صنعتی مشاوره سازمان و صنعتی مدیریت سازمان نامه تفاهم امضای 

 

 : عملکرد سازمان مدیریت صنعتی2جدول شماره 

 عنوان
واحد 
 سنجش

 2297مهر  2297آبان 
درصد 
 تغییر

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

 تغییر درصد

 دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده
 772- 2512 2517 2179 272 217 تعداد

-2777 654922 592417 9979- 229679 214922 نفر ساعت  
 

 دانشگاه صنایع و معادن

 : دوره های آموزشی کوتاه مدت دانشگاه صنایع و معادن1جدول شماره 

 عنوان 
واحد 

 سنجش 

آبان 
2297 

مهر 
2297 

درصد 
 تغییر

ماهه  4
2297 

ماهه  4
2296 

درصد 
 تغییر

 دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده
 2772- 47 72 7 21 21 دوره

 2776 25222 21565 7 2267 2267 نفر ساعت

 2472- 66 51 7 5 5 نفر مدرسین

 

 

 

 

 



      

 

ساری معاونت اه  و سازمان اهی : هفتم فصل

وابسته
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 های صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك
 ها و نواحی صنعتی : وضع موجود شهرك2جدول شماره 

 واحد سنجش عنوان

ماهه  6
اول 
2297 

ماهه  6
اول 
2296 

 درصد
 تغییر

 موجود وضع
 تا پایان

  2297 شهریور

تا  موجود وضع
 پایان شهریور

2296 

 درصد
 تغییر

 279 967 974 - - - شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی مصوبشهرك

برداری ها و نواحی صنعتی در دست بهرهشهرك
 )واگذاری زمین(

 272 796 476 - - - شهرك و ناحیه

 272 229722 21295271 4277- 2417 227 هکتار مساحت اراضی در اختیار

 279 55452 57157 2276- 672 117 هکتار مساحت زمین های صنعتی قابل واگذاری

 5 7 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای آبشهرك
-

27777 
477 742 272 

 779 474 425 - 7 7 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای برقشهرك

 577 562 597 777 2 2 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای گازشهرك

 576 77551 71527 1272 2142 2221 قرارداد تعداد قراردادهای واگذاری زمین

 577 22665 21276 174- 775 724 هکتار مساحت زمین واگذار شده

 676 29526 12267 2772- 2274 477 واحد واحدهای به بهره برداری رسیده

 777 794247 451625 2776- 25912 21255 نفر اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده

 777 6 6 - - - شهرك برداری رسیدههای فناوری به بهرهتعداد شهرك

 279 25 26 - - - مرکز برداری رسیدهمراکز خدمات فناوری به بهره

 477 294 127 - - - خوشه صنعتی تعداد خوشه های شناسایی شده

 776 255 256 - - - خوشه صنعتی ای خاتمه یافتههای توسعه خوشهتعداد پروژه

های برگزار شده جهت شاغلین تعداد دوره
 واحدهای صنعتی

 2474 22292 27217 2672- 2924 2461 دوره 

تعداد نفرات آموزش دیده جهت شاغلین واحد 
 های صنعتی

 2274 627227 761297 2477- 67542 12129 نفر

 2776 2947 2297 2772- 216 222 تور تورهای صنعتی برگزار شده

 آمار فصلی می باشد.
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 ی کشوراکتشافات معدن و یشناسنیزم سازمان
 های زمین شناسی: عملکرد اکتشافی و تهیه نقشه2جدول شماره 

 واحد سنجش اهداف
هدف 
 کمی

ماهه   4
2297 

 موفقیتدالیل عدم 

 شناسایی،  -اکتشاف مواد معدنی
 پی جویی، عمومی و تفصیلی(

 55777 277777 کیلومتر مربع

 خصوصی بخش به اکتشافی خدمات واگذاری با اعتبارات، مناسب تخصیصص صورت در

 قانون 34 ماده پ بند به مربوط. )شد خواهد کسب قبول قایل نتایج سال، دوم نیمه در

 اکتشافی، های¬فعالیت مستندسازی طرح موضوع توسعه ششم ساله پنج برنامه

 (معادن برداری بهره و استخراجی
 های زمین شناسیتهیه نقشه

25777 :2 
 -ورقه نقشه
 گزارش

15 22 
در صورت تخصیص مناسب اعتبارات، در حال انجام است، لیکن نتایج مورد انتظار تا 

 پایان سال محقق خواهد شد.

 مطالعه و بررسی مخاطرات و 
خیزی و زمین شناسی لرزه

 موضوعی

ورقه  -گزارش
 نقشه

27 22 
ریزی این های رخداد مخاطرات طبیعی در کشور و در راستای برنامهبر اساس اولویت

 سازمان، عملکرد مذکور از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده است.

 22777 27777 کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی

بهره گیری از توان بخش خصوصی و عقد قرارداد به هنگام از محل اعتبارات سال با 

، عملکرد از هدف کمی فراتر است. و با توجه به اهمیت این روش در صورت 1431

کارایی و اثربخشی  1431تخصیص اعتبارات مناسب از محل طرح مستندسازی سال 

 باالیی مورد انتظار است.

 خدمات آزمایشگاهی
نمونه آنالیز  تعداد

 شده
25777 21777 

به دلیل نبود امکان پشتیبانی مناسب و تالطم بازار در بخش تجهیزات و مواد اولیه، 

 امکان کسب مناسب هدف میسر نبوده است.

مطالعه و شناسایی پتانسیل آب
 های کارستی

 2 2 منطقه
حاصل از آن های صحرایی منطقه دوم انجام شده است و تا پایان سال نتایج برداشت

 منتشر خواهد شد.

 تولید، بروز رسانی و نگهداری 
 های اطالعاتیبانک

درصد پیشرفت 
 فیزیکی

277% 65% 
تخصصی به بخش  -های اطالعاتیبا واسپاری برخی خدمات مرتبط با ساماندهی الیه

نتایج قایل قبول در سه ماهه چهارم کسب خواهد  ، WebGisخصوصی در قالب سامانه

 .صورت تامین اعتبارات مورد نیاز پیشرفت مورد انتظار محقق خواهد شد.شد. در 
 ماخذ: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
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 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(
 طرح های توسعه :

میلیون دالر گردید . با بهره  196طرح معدن و صنایع معدنی با ارزش 5موفق به افتتاح  2297ایمیدرو به همراه شرکتهای تابعه و وابسته در شش ماهه اول سال 
 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد گردیده است .  2777نفر اشتغال مستقیم و  2257برداری از این طرح ها 

 2297ماهه اول سال 6 های افتتاح شده درطرح : 2جدول شماره 
 واحد:میلیون دالر

 سرمایه گذاری  هدف عنوان طرح / پروژه

 واحد احیاء مستقیم 
 کارخانه پارس فوالد سبزوار

 227 آهن اسفنجی هزارتن  477تولید 

 225 میلیون تن گندله آهن 275تولید  گندله سازی مجتمع فوالد خراسان

 975 - سالمی در محدوده مجتمع معدنی سنگان-خوافباند دوم جاده 

 212 هزار تن ورق فوالدی گرم 457 طرح توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته مجتمع فوالد سبا

 775 تن 2177  کارخانه جدید کنسانتره سرب نخلک

 196 مجموع

 تن نیز می باشد. 677خواهد داشت که قابل افزایش به تن تولید  277الزم به ذکر است کارخانه جدید کنسانتره سرب نخلک ماهیانه 

 سایر اقدامات ایمیدرو در راستای توسعه 

 انجام و عملیات اجرایی طرح آغاز گردیده است. یوآن میلیون 655 رقم با طبس زغالسنگ طرح اسنادی اعتبارات گشایش 

 استانها صمت سازمانهای با پیوسته جلسات تشکیل طریق از ایمیدرو در خصوصی بخش تمام نیمه معدنی صنایع و معدن بخش طرحهای اطالعاتی بانک ایجاد 

 مناسب راهکار تعیین جهت مشخص سیاست ارائه و کشور در آهک سنگ از کاغذ تولید وضعیت بررسی 

 بر المرد، پارسیان و کاشان ، آلومینیوم جنـوب،   پیگیری و اجرای طرح های توسعه تیتانیوم کهنوج ، کلرید کلسیم و هیدروکسید منیزیم خور و بیابانک، مناطق انرژی

 طرح های استانی فوالد، آلومینیوم جاجرم ، نیروگاه هرمز و تعدادی پروژه زیربنایی

 ،مبارکه و ... نظارت بر طرح های توسعه شرکت های بزرگ مس 

 جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در اجرا و تکمیل طرح های توسعه و اکتشافی 

  مشترك با بخش خصوصی به منظور اجرای طرح تولید آلومینا و ورق آلومینیوم در جنوب کشورشرکت  2تشکیل 

 اکتشاف : 

 اکتشافات تکمیلی : 

هزار متر حفاری اکتشافی صورت پذیرفته است . هزینه های سرمایه گذاری اکتشافی  1772توسط ایمیدرو و شرکتهای تابعه، در مجموع  2297در شش ماهه اول سال 

  میلیارد ریال بوده است.  29577بیش از   97ماهه اول سال  در شش
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 آموزش و بهره وری:

  نفر ساعت(  215594نفر شرکت کننده و   21276دوره آموزشی با  725، توسط ایمیدرو و شرکتهای تابعه در مجموع حدود   2297در شش ماهه اول سال(

 آموزش برگزار گردیده است . 

 شد. برگزار  ترکیه از مهمت پروفسور توسط اکسیدی های کانی فلوتاسیون تکنولوژی زشیآمو دوره دوم ماهه سه در 

 است گردیده برگزار شرکتها برای ایمیدرو وری بهره مدل براساس وری بهره ارتقای چرخه آموزشی های دوره. 

 و گیری اندازه دستورالعمل و شده مستند وری بهره شاخصهایاست و  پذیرفته صورت شرکتها و سازمان سطح در وری بهره چرخه استقرار برای الزم اقدامات 

 .است شده اندازی راه وب تحت سامانه

 ای کیفیت در در راستای ارتقای کیفیت  و بهبود سیستم مدیریت کیفیت در سازمان و شرکت های تابعه ، دوره آموزشی تخصصی مرتبط برگزار و کارگروه ارتق

 سطح هولدینگ تشکیل گردید.

 به بخش خصوصی :آموزش 

  نفر ساعت( آموزش برگزار گردیده است . 19272نفر شرکت کننده و   2416دوره آموزشی با حضور  221، حدود 2297در سه ماهه اول سال( 

 پژوهش :

 پروژه  2 ، پژوهشی پروژه 6  شامل  که باشد می ریال میلیارد 26  مبلغ  حدود 2297 سال اول ماهه شش در( مصوبات بر مشتمل)   ایمیدرو پژوهشی عملکرد 

 .باشند می  فعالیتها سایر  و  تکمیلی، تحصیالت رساله و نامه پایان 51 ،  همایش 22 در مشارکت ، 27 تبصره پژوهشی

 تفاهم نامه های بین المللی : 

  مطالعه پتانسیل های همکاری دو کشور و درج مشارکت  ایمیدرو در برگزاری کمیسیون مشترك اقتصادی ایران با کشورهای )آذربایجان، اتریش ، قطر( جهت

 موضوعات سازمان در دستور کار اجالس و امضای تفاهم نامه همکاری

 اطالع رسانی :

 المللی بین نشریات و بخش معدن و صنایع معدنی در ایمیدرو عملکرد با مرتبط مقاالت مختلف و تهیه محتواهای 

 معدنی صنایع و معدن تجارت و تولید زمینه در فعال کشورهای با یمیدروا همکاری پتانسیلهای شناسایی و مطالعات انجام 

 تهیه و انتشار آمار ماهانه تولید، فروش و صادرات بخش معدن و صنایع معدنی 

 تحریم ها :

 نتایج پیگیری و صمت وزارت به آن ارسال و( خارجی -داخلی)  معدنی صنایع و معدن زنجیره با مرتبط ریسک کالن شرگزا تدوین 

  کاهش تشکیل کمیته تخصصی حمل و نقل دریایی بخش معدن و صنایع معدنی به منظور برنامه ریزی و اتخاذ سیاست با هدف افزایش توان حمل دریایی و

 ریسکهای ناشی از حمل دریایی

 رانهای داخلیپیشنهاد در نظر گرفتن مسیر سبز برای شرکتهای بزرگ به منظور کاهش ریسک تولید و پیشگیری از بروز بح 
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 صصین این صنعت و تشکیل ستاد تامین مواد اولیه استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تامین الکترود، فروآلیاژها و آلومینا و ... با حضور متخ

 نمایندگان وزارتخانه

 پیشنهاد دستورالعمل قیمت گذاری آلومینیوم به وزارت صمت 

 ت شرکتها ناشی از قیمت گذاری به صورت روزانه با وزارت صنعت، معدن و تجارتارائه مشاوره های تخصصی و مشکال 

 ارائه گزارشات مستمر به ستاد تدابیر ویژه و اخذ اختیارات خاص در این خصوص 

 بهداشت ، ایمنی و محیط زیست :

 4   دوره آموزشی تخصصیHSE  . برگزار شده است 

 (  و سبز فضای) غیرشرب مصارف برای شده تصفیه پساب بازچرخانی منظور به تابعه واحدهای از تعدادی در صنعتی و بهداشتی فاضالب خانه تصفیه احداث...

 صورت گرفته است.

 تابعه اجرا گردیده است . واحدهای کلیه در( باشد می آب مصرف مدیریت آن های شاخص از یکی)  سبز مدیریت نظام سازی پیاده 

 مناقصه برنده شدن مشخص و ایران مرکزی فالت آهن سنگ مجتمع در بهداشتی فاضالب خانه تصفیه اندازی راه و احداث مناقصه برگزاری ، 

 اجرایی عملیات شروع و مناقصه برنده تعیین و ایران آلومینای شرکت در فرآیند به قرمز باطله از آب بازچرخانی و بازیافت مناقصه برگزاری 

 .باشد می اجرا حال در و گردیده تعریف ششم برنامه ابتدای از آب مصرف سازی بهینه طرحهای معدنی، و فوالدی بزرگ شرکتهای عمده در
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 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 7931های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در آبان ماه  اهم فعالیت

 های در دست اجرا  پروژه

 طرح نوسازی ناوگان تجاری:

 67546، برنامه سال اول:  272577)دستگاه(:برنامه کلی 

  آن مربوط به ماه آبان است.  ٪271باشد که  می  ٪2972پیشرفت تجمعی طرح 

 خالصه اقدامات:

 ( 7اخذ مصوبات قانونی الزم از مراجع ذیربط )مصوبه 

 جلسه ستاد 17های اجرایی ذیربط و تشکیل بیش از  تشکیل ستاد مرکزی مدیریت طرح با همکاری کلیه دستگاه 

 توزیع طرح بین خودرو سازان داخلی بر اساس توانایی تولید 

 های دریافتی ثبت سفارش بر اساس پروفورم 

 ها به ستاد طرح و پاالیش اطالعات  ارسال اطالعات ثبت سفارش و پروفورم 

 تخصیص سهمیه ارزی هر شرکت با معرفی به صندوق توسعه ملی 

 مل و ارائه به صندوق توسعه ملی صدور شناسنامه اعتباری توسط بانک عا 

 اعالم وصول شناسنامه اعتباری توسط صندوق توسعه ملی به بانک عامل 

 ،واریز کارمزد تعهد، اخذ اقرارنامه و اخذ تعهد پذیرش خودروساز و جدول بازپرداخت توسط بانک عامل و ارسال به صندوق توسعه ملی  انعقاد قرارداد مشارکت مدنی 

 ط صندوق به بانک مرکزیاعالم مسدودی توس 

 صدور سند مسدودی توسط بانک مرکزی 

 هماهنگی استفاده از تسهیالت ریالی توسط خودروساز با هماهنگی بانک مرکزی 

 2299ها در افق  سازی قطعات و مجموعه تدوین برنامه عملیاتی داخلی 

 متقاضیان نام و شهرسازی برای ایجاد سامانه ثبت های کشور و راه هماهنگی با وزراتخانه 
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 خالصه وضعیت اعطای تسهیالت

 ارزش ثبت سفارش )میلیون یورو( تعداد ثبت سفارش
مبلغ مسدودی اخذ شده از صندوق 

 توسعه ملی )میلیون یورو(

تعداد مسدودی توسط صندوق 

 توسعه ملی

17111 73۹9 ۹11 19171 

 

 پروژه های فاز یک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار:
  آن مربوط به ماه آبان است. ٪272باشد که  می  ٪27751پیشرفت تجمعی طرح 

 خالصه اقدامات:

 های: ادامه عملیات اجرایی و پیشرفت در پروژه

  آبرسانی از بن کوه 

 برق رسانی و احداث شبکه روشنایی 

 سازی جاده پیرامونی و بخش دوم معابر سایت آماده 

  2احداث شبکه توزیع گاز سایت 

 2سوم معابر سایت سازی و تکمیل بخش  آماده 

 گازرسانی و احداث ایستگاه تقلیل فشار 

 ریزی پارکینگ، اجرای بتن در نهالستان و سکوی آبگیری خودروهای حمل و نقل در ماه آبان به انجام رسید. سایر اقدامات از قبیل تجهیز گمرك، پی

 های فاز یک منطقه ویژه اقتصادی جهرم: پروژه
  % آن مربوط به ماه آبان است.7724شد که با می٪15722پیشرفت تجمعی طرح 

 خالصه اقدامات:

 های: ادامه عملیات اجرایی و پیشرفت در پروژه

 ها تسطیح و رگالژ زمین 

 نشانی، درمانگاه و اورژانس، نگهبانی، اداری، مسجد و ...( احداث ساختمان ها )گمرك، آتش 

  کیلو ولت دومداره هوایی( 27تأمین برق )احداث شبکه برق 

 )تأمین گاز )احداث شبکه داخلی گازرسانی 

 )تأمین آب )خط انتقال آب موقت و شبکه توزیع آب صنعتی، بهداشتی و خدماتی 

 احداث شبکه فاضالب 

 مخابرات 

 فضای سبز 
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 است. تأمین برق، تأمین گاز تکمیل شدههای پیرامونی، ساختمان اداری و گمرك، احداث شبکه فاصالب و تأمین آب،  ها از قبیل؛ حصارکشی، احداث خیابان سایر پروژه

 برداری از شهرك کاوش: تکمیل و بهره
 آن مربوط به ماه آبان است.  ٪279باشد که  می ٪21727پیشرفت تجمعی طرح 

 

 خالصه اقدامات:

 های: ادامه عملیات اجرایی و پیشرفت در پروژه

 ( 21سوله از  4طراحی و احداث واحدهای کارگاهی  )سوله 

  شبکه گازرسانی شهرك تحقیقاتی کاوش 

 پارس جنوبی: 71فاز 

 آن مربوط به ماه آبان است. ٪7729باشد که  می ٪4272پیشرفت تجمعی طرح 
 

 خالصه اقدامات:
 .21Cو    21Aهای اتمام حفاری در موقعیت

 .محقق گردید 2/4/2297در تاریخ  21Cاندازی سکوی  راه 

 پارس جنوبی: 7۹و  71فازهای 
 آن مربوط به ماه آبان است. ٪7772باشد که  می ٪9971فت تجمعی  پیشر

 خالصه اقدامات:

  علیرغم وجود پاره ای مشکالت 211پکیج دوم واحد   1راه اندازی  

   214و   217انجام تعمیرات مربوط به پمپ های واحدهای 

   و آغاز عملکرد آن با خوراك گازی 217تکمیل تست های کمپرسور واحد 

 توسعه شرکت گسترش صنایع بلوچ:طرح 
 آن مربوط به ماه آبان است.  ٪7792باشد که می ٪91724پیشرفت تجمعی طرح 

 خالصه اقدامات:
 شروع عملیات کف سازی سالن ریسندگی جهت نصب ماشین آالت خط تولید 

  ادامه عملیات نصب سقف کاذب ، مونتاژ کانال های هوائی و راه اندازی خط فیبر نوری

 از محل دفاتر اداری تا سالن جدید ریسندگی کارخانه

  عقد قرارداد با شرکتDHF  .آلمان جهت تامین ماشین آالت بافندگی 

 آالت بافندگی و شرکت مذاکره مشترك با سازنده ماشینDHF  های جدید. به منظور رفع مشکالت ناشی از تحریم 

  پنبه تابستانهمزرعه جدید کشت پنبه و مزرعه قدیمی کشت  2ادامه مراحل داشت 
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 طرح احداث واحد تولید بیواتانول سوختی:
 آن مربوط به ماه آبان است. ٪7762باشد که  می ٪54775پیشرفت تجمعی طرح 

 خالصه اقدامات:
  درصد و بخش اجرا نیز  57791درصد )بدون تغییر(، بخش خرید  94752بخش مهندسی

 .درصد( پیشرفت داشته است ٪54775درصد )کل پروژه به میزان  14722

 :خالصه اقدامات 

 باشد های کاری مختلف سایت کرمانشاه در حال انجام می های ساخت و اجرا در جبهه فعالیت. 

 .انتخاب و انعقاد قرارداد با مشاور طرح احداث واحد تولید بیواتانول در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویر احمد 

 ب زمین طرح احداث واحد تولید بیواتانول در باشت.تهیه اسناد مناقصه و انتخا 

 

 تولید تایر در سیستان:
 خالصه اقدامات:

 ).... پیگیری زیرساخت های الزم سایت )آب، برق و 

  تهیه اسناد مناقصه جهت اجرای طرح تولید تایرOTR  هزار تن در سال 27با ظرفیت 

  فسخ قراردادEPC  به شرکت سابیر 

 

 

 لرستان:تولید تایر در 
 آن مربوط به ماه آبان است. ٪7772باشد که  می ٪27779پیشرفت تجمعی طرح 

درصد پیشرفت داشته  979درصد و بخش اجرا نیز  171درصد، بخش خرید  6572بخش مهندسی 

 .است

 خالصه اقدامات:

  پیگیری اصالح الحاقیه قرارداد برق 

 وق توسعه ملیپیگیری در خصوص اجرایی کردن مصوبه تسهیالت مصوبه صند 

 به بانک صنعت و معدن تحویل گزارش تطبیقی و ارزیابی محل کارشناس رسمی دادگستری 
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دوره های برگزار شده توسط 

 اداره آموزش در داخل سازمان

دوره های برگزار شده توسط 

موسسات آموزشی در خارج  

 سازمان

جمع کل دوره های برگزار شده 

بدون احتساب آموزش های )
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 (1397آبان ماه )دوره های آموزشی برگزار شده 

 آموزش:
 

 

 

 

 

 

 مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
 

 برنامه ریزی و نظارت بردخانیات کشور:مرکز  7931ماهه  ۹اهم اقدامات 

 .رسیدن به هدف یک میلیارد نخ صادرات سیگارت 

 .اجرای طرح تحقیقاتی تعیین مناطق کشت 

  قانون برنامه پنجم توسعه  272ماده  2پیگیری راه اندازی مابقی واحدهای تولیدی سیگارت سازی در چارچوب اجرای تبصره

 وجایگزینی تولید داخلی با همان برند اصلی با واردات.

  تنباکو و فرآورده های آن"واگذاری مسئولیت کمیته فنی"(TC226 )سوی سازمان ملی استاندارد ایران به این مرکز برای تعیین یا  از

 اصالح استانداردهای محصوالت دخانی در سال گذشته و تشکیل جلسات آن

 .پیگیری مکانیزه کردن سیستم صدور مجوز های صادره از سوی مرکز و استانها 

  .تکمیل زنجیره نظام توزیع کاالی دخانی در سطح کشور درسامانه یکپارچه 

 . هماهنگی با مراجع ذیربط در جهت تسریع در اجرایی شدن کد رهگیری 

  انجام محاسبات، پیگیری و ثبت امور مربوط به تعیین مبالغ حق انحصار، وصول و ایصال عوارض و حقوق دولتی و واریز آن به حساب

 خزانه و تهیه گزارشهای مربوطه.

 تنباکو درسطح کشور. پیگیری و ساماندهی کشت، حمل، خرید و فروش توتون و 

   تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به اعطای عاملیت های صنعتی و بازرگانی تولید، واردات، صادرات و فروش داخلی

 محصوالت دخانی و نظارت بر اجرای آن.

 .هدایت و حمایت از تولید محصوالت کشاورزی دخانی و تحقیقات کشاورزی مربوط 

 ومبارزه با قاچاق کاالی دخانی.به پیشگیریامور مربوط ریزی، پیگیری و مشارکت براجرای برنامه 

 .ابالغ و پیگیری مصوبات مرتبط با کاالی دخانی و نظارت بر حسن اجرای آن 
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 .همکاری مستمر و جدی با مراجع ذیربط پیرامون مبارزه با قاچاق کاالی دخانی 

 خانیات با استفاده از روش های علمی و اطالع رسانی.همکاری در زمینه کاهش منطقی مصرف د 

 مرکز سازمانی وظایف شرح چارچوب در ادواری و موردی های ماموریت انجام . 

  برگزاری جلسات مختلف برای تحقق برنامه ها و اهداف کالن ترسیم شده برای این مرکز 

  حضور در سمینارها، همایش ها و جلسات مربوط به صنعت دخانیات 

 نگری و بررسی دستور العمل های مرکز جهت به روزرسانی آنها و تدوین پیش نویس آیین نامه  جامع مرکز برنامه ریزی و نظارت باز

 بر دخانیات کشور 

 حضور در مناطق کشت جهت نظارت بر امور کشاورزی 
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 تمهیدات انجام شده در مرکز جهت مقابله با تحریم های اقتصادی:

 ا انجمن ها و تولید کنندگان سیگارت و تنباکو به منظور رفع موانع تولید و مشکالت حادث شده از تحریم برگزاری جلسات مختلف ب

 های اقتصادی. 

  برگزاری جلسه و نشست با معاون محترم امور صنایع و انجمن ها و تولید کنندگان سیگارت و تنباکو در محل دفتر ایشان به منظور

 فارش ها، تخصیص به موقع ارز به تولید کنندگان و رفع موانع پیش آمده در این راستا.اعمال سیاست های الزم برای ثبت س

  .پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در جلسات فوق توسط مرکز برای مرتفع کردن موارد مذکور 

 گیری از افزایش بی تالش و جدیت در جهت تامین مواد اولیه به منظور تولید به موقع محصوالت دخانی، فروش و عرضه آنها برای جلو

 رویه قیمت محصوالت دخانی و ایجاد تعادل در بازار.

  تصویر به پیوست( پیرامون اعمال هماهنگی  22/1/97مورخ  227229/67صدور بخشنامه های مختلف مخصوصاً بخشنامه شماره(

ار و ایجاد تعادل در بازار سراسر برای هر گونه افزایش قیمت از سوی شرکت های تولید کننده محصوالت دخانی به جهت تنظیم باز

 کشور.

  برگزاری جلسات متعدد با مراجع ذیمدخل و واحدهای فعال در امر صنعت دخانیات کشور به منظور دستیابی به اهداف کالن ترسیم شده

از سوی مقام عالی وزارت و شرح وظایف سازمانی در جهت اجرای  دقیق و اصولی سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم 

 ای اقتصادی.ه

 ، برآورد قاچاق و مصرف سیگارتجارتآمار مقایسه  :1جدول شماره 
 واحد: میلیارد نخ

 مالحظات درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 شرح

-27777 2794 7 واردات رسمی  
قانون برنامه پنجم توسعه کشور  101ماده  4به استناد تبصره 

 واردات باید صفر گردد.
-27 7724 7725 صادرات   بدلیل عدم امکان تامین به موقع مواد اولیه و کاهش تولید  

 - 1712 21722 قاچاق آورد بر
میلیارد نخی برآورد مصرف کشور در سال  10بدلیل اختالف 

 وفق توضیحات ذیل جدول 31نسبت به  31

2کشور مصرف برآورد
 12722 26766 - 

میلیارد نخی برآورد مصرف کشور در سال  10بدلیل اختالف 

 وفق توضیحات ذیل جدول 31نسبت به  31

 میلیارد نخ می باشد. 65براساس  2297ماهه سال  4میلیارد نخ و در  55بر اساس  2296ماهه سال  4برآورد مصرف سیگارت در  -2

 

و ارز شایان ذکر است با توجه به اینکه در فصل اول دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالی دخانی، ستاد مرکزی مبارزه بـا قاچـاق کـاال    

نیـات کشـور   میلیارد نخ اعالم کرده است، ولیکن مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخا 57به تعداد حدوداً  2246برآورد مصرف سیگارت در کشور را در سال 

میلیارد نخ لحاظ و در آمـار عملکـرد خـود و سـایت هـای مختلـف        55به تبع موارد اعالمی در جلسات ستاد یاد شده، برآورد مصرف را از سنوات گذشته 

که پـس از   منعکس نمودند، علیهذا با عنایت به افزایش جمعیت، کاهش سن مصرف کنندگان و گرایش بانوان به مصرف سیگارت می توان نتیجه گرفت
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امر مورد تأیید سایر متولیان امـر نیـز بـوده و منبعـدآمار مـذکور      باشد که این میلیارد نخ می 65سال میزان مصرف سیگارت در کشور بیش از  22گذشت 

 گردد.آخرین اصالحیه ارائه میبراساس

 

 : صادرات محصوالت دخانی 5جدول شماره 

 

 محصوالت دخانی  واردات: 6جدول شماره 

 

 : واحدهای فعال دخانی  7جدول شماره 

 2296ماهه  4 2297ماهه  4 شرح

 21 24 سیگارت

 22 25 تنباکو

 27 12 مجموع

 

 2297ماه  آبان: تعداد توزیع کنندگان کاالهای دخانی فعال تا پایان 4جدول شماره 

 

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 واحد شرح

 24777 2279 22777 تن تنباکو سنتی

 2677 22777 26277 تن تنباکو معسل

 1277- 64275 29577 تن توتون

نخ میلیون سیگارت  25777 24777 -2677 

 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4 واحد شرح

 -1772 177577 211274 تن تنباکو معسل

نخ میلیون سیگارت  7 2945724 -277 

 مجموع سراسری استانی شرح

 2151 279 2215 حقیقی 

 26 22 25 حقوقی

 2197 227 2267 مجموع



    سایر معاونت ها و سازمان های وابسته: فتم.......... .......... فصل ه 7931هشت ماهه عملکرد  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

227 

 آمار مقایسه ای واریزی اشخاص و شرکتها جهت محصوالت دخانی به خزانه : 9دول شماره ج
 واحد: میلیون ریال

 شرح
 هالوگرام

 )برچسب ایمنی(

حق انحصار 
 %27واردات 

 حق انحصار
 %2تولید

 درصد تغییر مجموع توزیع

 62971576 62275 57665274 1212472 1277 2297ماهه  4
24%  

 52225177 29675 17274672 5222774 5271 2296ماهه  4



      

 

 

 

  

 

 

  ی بخشاهساری شاخص :هشتم فصل
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 مصرف برق مشترکین صنعتی
  صنعتی مشترکین 2: میزان برق مصرفی2جدول شماره 

 ساعت وات میلیون مگا واحد:

 میزان مصرف 
 درصد تغییر 2296ماهه  4 2297ماهه  4

6777 5571 472 

 ماخذ: توانیر 
 عتی میزان مصرف برق، مربوط به برق توزیع شده از طریق شبکه سراسری می باشد و شامل برق مصرفی تولید شده توسط مولد های داخلی واحد های صن-2

 باشد.نمی
 

  ای منطقه برق های شرکت سطح در : میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی بزرگ2جدول شماره 
 ساعت وات واحد: مگا                                                                                                                                                              

 تغییر درصد 2296ماهه  4 2297ماهه  4 شرکت

 2279 2272222 2262755 آذربایجان

 276 5741277 5992294 اصفهان

 772 2212242 2272277 باختر

 2276- 2222212 2254517 تهران

 2672 2165572 2997255 خراسان

 275 2497217 1726471 خوزستان

 2577 522777 599221 زنجان

 5574 271926 124257 سمنان

 2674 254241 277622 سیستان

 2777 722525 479992 غرب

 2277 2272617 2575227 فارس

 2176 2497722 2552121 کرمان

 676 127172 114252 گیالن

 572- 122975 122774 مازندران

 172- 2497755 2722459 هرمزگان

 2675 2695142 2174667 یزد

 2776 24999626 22779714 مجموع

 ماخذ: توانیر
 ماهه ارائه می گردد.  2آمار به صورت 
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 برق نیروی توزیع های شرکت سطح در وکوچک متوسط مصرفی مشترکین صنعتی : میزان برق2جدول شماره 

 ساعت وات واحد:  مگا                                                                                                                                                                         

 درصد تغییر 2297ماهه  4 2297ماهه  4 شرکت

 2272 727756 422777 *تبریز شهرستان 

 975 622267 669262 آذربایجان شرقی استان 

 2179 622675 775229 آذربایجان غربی استان 

 1272 222172 226726 اردبیل استان 

 2172 2569261 2921912 اصفهان استان 

 572 972692 2722297 *اصفهان شهرستان 

 276 277422 222757 چهارمحال و بختیاری استان 

 2775 2747229 2272122 مرکزی استان 

 672- 259657 212677 همدان استان 

 2977 219256 296572 لرستان استان 

 279 2265544 2249154 البرز استان 

 2779 2742992 2277176 *تهران بزرگ 

 776- 2927292 2492527 تهران استان 

 2177 566527 772255 استان قم 

 272 962227 972296 *مشهد شهرستان 

 772 627652 665694 خراسان رضوی استان 

 275 277417 227442 خراسان جنوبی استان 

 272 255679 257222 خراسان شمالی استان 

 2672- 425752 641725 *اهواز شهرستان 

 277- 2266522 2212279 خوزستان استان 

 276- 277172 277719 کهگیلویه و بویراحمد استان 

 175 2222219 2267922 زنجان استان 

 279- 2277595 2276292 قزوین استان 

 2277 626252 649946 سمنان استان 

 777 222577 229257 سیستان و بلوچستان استان 

 2272 227549 217172 کرمانشاه استان 

 2475 221776 254429 کردستان برق استان 

 571 55269 54252 ایالم استان 

 271- 624622 627254 *شیراز شهرستان 



    سایر شاخص های بخش: شتم.......... .......... فصل ه 7931هشت ماهه عملکرد  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

221 

 درصد تغییر 2297ماهه  4 2297ماهه  4 شرکت

 672 121717 129599 فارس برق استان 

 277- 222275 224614 بوشهر استان 

 777 247296 247296 کرمان شمال استان 

 175 296277 275215 کرمان جنوب استان 

 2772 627926 647292 گیالن استان 

 772- 757992 696547 مازندران استان 

 2277 226759 212777 مازندران غرب استان 

 2175 242112 274157 گلستان استان 

 2777 271412 225127 هرمزگان استان 

 2772 2675229 2769725 استان یزد 

 2779 72752 79677 کیش*

 579 26122267 27969967 مجموع

 ماخذ: توانیر           
ستان *اطالعات جدول فوق براساس داده های شرکت های توزیع نیروی برق و تفکیکی بوده و میزان مصرف برق هر شهرستان در اطالعات مصرف برق کل ا

 لحاظ نشده است. 
 ماهه ارائه می گردد.  2آمار به صورت 

 

 مصرف گاز طبیعی کشور 

 به تفکیک مصرف کنندهمصرف گاز طبیعی کشور  :1جدول شماره 
 واحد: میلیون متر مکعب 

2297ماهه  4 عنوان 2296ماهه  4   درصد تغییر 

 679 5262972 5527479 نیروگاه ها

 572 2525772 2615277 صنایع عمده 

 2272 2717274 2264271 صنایع غیر عمده 

CNG 5266 5266 777 

 274 29751 2724472 خانگی و تجاری 

 672 22224272 22947772 مجموع

 ماخذ: شرکت ملی گاز ایران
 آمار به صورت برآوردی می باشد.
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 حمل بار جاده ای
 گروه تفکیک به کشور ای جاده مرزهای از کاال ترانزیت : میزان5جدول شماره 

 واحد: هزارتن

 درصد تغییر  2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6 گروه کاالیی

 2174 247775 276777 شیمیاییمواد 

 5777- 12777 22779 منسوجات چرم و پوشاك

 4276- 62175 22679 محصوالت سبک

 4475- 67776 7679 ماشین آالت و قطعات یدکی

 5574- 69277 27671 کشاورزی دامی غذایی

 2774- 92 5676 کاغذ و چوب

 6572- 22572 27972 فلزی

 1772- 22272 7771 ساختمانی و معدنی

 7775- 9772 2772 خرده بار ضایعات متفرقه

 2775- 145677 272572 مجموع

 ماخذ: سازمان راهداری
 آمار فصلی می باشد.
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  نوع کاال تفکیک کشور به داخل در حمل و نقل جاده ای : میزان6جدول شماره 
 واحد: هزارتن

 درصد تغییر 2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6 گروه محصول

 774 2442571 2976279 انواع سیمان

 2274 2626679 2252272 شیمیایی انواع ترکیبات نفتی و

 2779 2591575 2754274 کاالهای فلزی

 575 2224972 2257972 کاالهای ساختمانی

 772- 2722177 2779272 غذایی مواد

 2277 4422 2771772 کاالهای دامی

 277 2572579 2599479 محصوالت کشاورزی

 472 2946772 2252772 کاالهای معدنی

 277- 295974 297671 کاغذ و انواع مقوا

 474- 177171 265272 لوازم چوبی انواع چوب و

 977- 264275 222676 ماشین آالت سنگین انواع قطعات یدکی وسایل نقلیه و

 277- 2542 252976 انواع ماشین آالت سنگین

 776 227772 255475 کود شیمیایی انواع سموم و

 672- 299275 247979 کائوچو محصوالت پالستیکی و

 679 275777 227772 چینی محصوالت شیشه ای و

 2977- 225272 272475 لوازم خانگی

 677 222571 225675 ابزارآالت

 177- 295974 244779 مواد پاك کننده انواع رنگ و

 2576- 222476 279575 مسافری وسایل نقلیه باری و

 775- 211971 211276 مصنوعات سیمانی

 274- 229179 221972 انواع پوشاك و منسوجات آن

 2772- 77975 62774 پزشکی لوازم بهداشتی و

 2772- 274 27572 ورزشی لوازم آموزشی و

 779- 27472 27174 انواع دارو

 277- 222 22474 موکت انواع فرش وگلیم و

 2677- 24777 22277 چتایی کیسه و انواع گونی و

 2472- 22272 9172 لوازم یدکی دستگاههای سبک

 2472- 27274 4172 دخانیات

 2271- 5975 1672 مصنوعات آن انواع چرم و
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 درصد تغییر 2296ماهه اول  6 2297ماهه اول  6 گروه محصول

 677 2772 2475 مصنوعات سفالی

 779- 5721 197471 سایر

 677 27156674 22422172 مجموع

 ماخذ: سازمان راهداری 
 آمار فصلی می باشد. 
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 شاخص بورس
 2297آبان ماهه منتهی به  22: شاخص کل در 7جدول شماره 

شاخص 
 کل

آبان 
2296 

آذر 
2296 

دی 
2296 

بهمن 
2296 

اسفند 
2296 

فروردین 
2297 

اردیبهش
 2297ت 

خرداد 
2297 

 تیر
2297 

مرداد 
2297 

شهریور
2297 

 مهر 
2297 

آبان 
2297 

47657 92272 97276 94127 97765 96121 91259 94227 227222 221167 211622 242256 242769 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2297 آبان ماهه منتهی به 22: روند ماهیانه شاخص کل در 2نمودار 
 

 
 2297 آبان : روند روزانه شاخص کل در2نمودار 
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 2297 آبانماهه منتهی به  22: شاخص صنعت 4جدول شماره 

شاخص 
 صنعت

آبان 
2296 

آذر 
2296 

دی 
2296 

بهمن 
2296 

اسفند 
2296 

فروردین 
2297 

اردیبهشت 
2297 

خرداد 
2297 

 تیر
 2297 

مرداد 
2297 

شهریور
2297 

 مهر
2297 

 آبان 
2297 

76672 42795 45647 47274 46257 46274 41249 44244 99499 222729 222267 266626 265726 
 

 
 2297 آبان ماهه منتهی به 22: شاخص ماهیانه صنعت در 2نمودار

 

 
 2297 آبان : روند روزانه شاخص صنعت در1نمودار 

 http://www.tsetmc.comماخذ بورس :  

http://www.tsetmc.com/

