
 

 باسمه تعالي
 جمهوري اسالمي ايران

 و معادنوزارت صنايع 

 معاونت برنامه ريزي ، توسعه و فناوري
 دفتر آمار و  فرآوري داده ها

 1387خرداد ماه 



 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 ١  سرمايه گذاري 

 ١ جواز تاسيس

 ١١ طرحهاي در دست اجراء

 ١٧ پروانه بهره برداري

 ٢٧ واحدهاي جديد راه اندازي شده و توسعه واحدهاي موجود

 ٣٥ مجوزهاي صنعتي صادره به تفكيك كاركن

 ٣٩  مجوزهاي معدني

 ٤٧ حهاي تحقيقاتي، خدمات مهندسي و طري پژوهشفعاليتهاي

 ٥٠ توسعه اشتغال

 ٥١ حساب ذخيره ارزي و تسهيالت خارجي 

 ٥١ حساب ذخيره ارزي

 ٥٢ تسهيالت اعتباري خارجي

 ٥٣ سرمايه گذاري خارجي

 ٥٥  قانون اساسي٤٤عملكرد اجرايي اصل 

 ٥٧ توليد

 ٦٢ صادرات

 مركز صنايع نوين ٧٠

 ٧٤ رونيكصندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكت

 ٧٥ سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

 ٧٥ ايجاد و توسعه شهركها و نواحي صنعتي و توسعه واحدهاي مستقر در آنها

 ٧٨ پشتيباني از صنايع كوچك

 ٨٠  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 ٨٢ ن زمين شناسي و اكتشافات معدني ايرانسازما

 ٨٢ منطقه ايمين شناسي هاي ز بررسي

 ٨٥ ختيبررسي مخاطرات زمين شنا

 
 

)الف(



 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

 ٨٦ بررسي هاي زمين شناسي دريايي و سواحل

 ٨٨ بررسي و پژوهشهاي ژئومتيكس

 ٨٩ اكتشاف مواد معدني

 ٩١ مطالعات آزمايشگاهي و فرآوري مواد معدني

 ٩٢ هاي علوم زمين اطالع رساني داده

 ٩٣ ازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران س

 ٩٣  صنعتيگذاري توسعه سرمايه

 ٩٦ گذاري درصنايع پيشرفته  سرمايهتوسعه

 ١٠٠ هاي عمومي  توسعه پيمانكاري

 ١٠١  صنايعبهره برداري و نوسازي

 ١٠٥ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

 ١٠٦ واحدهاي فوالدسازي 

 ١١٢ صنايع مس ايرانشركت ملي 

 ١١٤ شركت سهامي آلومينيوم ايران

 ١١٥ شركت احداث صنعت

 ١١٦ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران

 ١٢١ عملكرد طرحهاي سازمان 

 ١٣٣ بانك صنعت و معدن

 ١٣٣ گشايش اعتبارات اسنادي

 ١٣٤ طرحهاي مصوب

 ١٣٥ پرداختها

 ١٣٦ وصول مطالبات

 ١٣٧ شركت دخانيات ايران

 ١٣٧ كشاورزي

 ١٣٨ توليد

 ١٣٨ فروش داخلي

 ١٣٩ واردات رسمي

  

 
 
 
 
 

)ب(



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 :سرمايه گذاري 
 ١ ١٣٨٥-٨٦ مقايسه جواز هاي تاسيس صادره در سالهاي ١-١جدول شماره 
 ٢ ١٣٨٦ جوازهاي تاسيس صادره به تفكيك صنعت در سال ١-٢جدول شماره 
 ٣ ١٣٨٦  جوازهاي تاسيس صادره به تفكيك استان در سال١-٣جدول شماره 
 ٧ ١٣٨٢-٨٦سالهاي طي  گروه صنعت  تفكيك به صادره  روندتعدادجوازهاي تاسيس١-٤جدول شماره 
 طـي سـالهاي      به تفكيك گـروه صـنعت      گذاري جوازهاي تاسيس صادره      روند ميزان سرمايه   ١-٥جدول شماره   

١٣٨٢-٨٦  
٨ 

 ٩ ١٣٨٢-٨٦ طي سالهاي  به تفكيك گروه صنعتپيش بيني اشتغال جوازهاي تاسيس صادرهروند ١-٦جدول شماره 
 ١١ ١٣٨٦ سال  اسفند ماه طرحهاي صنعتي در دست اجرا تا پايان١-٧جدول شماره 
 ١٢ ١٣٨٦ سال  اسفند ماه پيشرفت فيزيكي به تفكيك صنعت تا پايانبرحسب جوازهاي تاسيس ١-٨جدول شماره 
 ١٣ ١٣٨٦ سالاسفندماه فيزيكي به تفكيك استان تا پايان  پيشرفت برحسب جوازهاي تاسيس ١-٩جدول شماره 
 ١٧ ١٣٨٥-٨٦سالهاي   در   صادره   برداري   بهره هاي  مقايسه پروانه١-١٠جدول شماره 
 ١٨ ١٣٨٦سال  در  صنعت   گروه  تفكيك به  صادره  برداري   بهره هاي  پروانه١-١١جدول شماره 

 ١٩ ١٣٨٦هاي بهره برداري صادره به تفكيك استان در سال  پروانه١-١٢شماره جدول 
 ٢٣ ١٣٨٢-٨٦ طي سالهاي به تفكيك گروه صنعتهاي بهره برداري صادره تعدادپروانهروندصدور١-١٣جدول شماره

 سالهايطي  به تفكيك گروه صنعت هاي بهره برداري صادره گذاري پروانه  ميزان سرمايهروند١-١٤جدول شماره 
١٣٨٢-٨٦ 

٢٤ 

 ٢٥ ١٣٨٢-٨٦ طي  سالهاي  به تفكيك گروه صنعتهاي بهره برداري صادره  اشتغال پروانهروند١-١٥جدول شماره 
تفكيـك گـروه صـنعت در         به  برداري واحدهاي جديدراه اندازي شده      هاي بهره   مشخصات پروانه  ١-١٦جدول شماره   

 ١٣٨٦سال 
٢٧ 

برداري واحدهاي جديد راه اندازي شده به تفكيك استان در  سـال               اي بهره ه  مشخصات پروانه  ١-١٧جدول شماره   
١٣٨٦ 

٣١ 

 ٣٣ ١٣٨٦ سال  در   صنعت   گروه   تفكيك  به موجود  واحدهاي    توسعه    جهتبرداري بهره  هاي پروانه١-١٨شماره  جدول
 ٣٤ ١٣٨٦تفكيك استان سال  موجود به   واحدهاي توسعه   جهتبرداري هاي بهره پروانه ١-١٩جدول شماره 
 ٣٥ ١٣٨٦ مجوزهاي صنعتي صادره به تفكيك تعداد كاركن در سال ١-٢٠جدول شماره 
 تـا پايـان  از ابتدا به تفكيك گروه صنعت  تاسيس و بهره برداري صادره      مجوزهاي   وضع موجود    ١-٢١جدول شماره   

 ١٣٨٦ سال اسفند ماه
٣٦ 

اسـفند   تا پايـان   از ابتدا به تفكيك استان س و بهره برداري صادره    مجوزهاي تاسي  وضع موجود    ١-٢٢جدول شماره   
 ١٣٨٦سال ماه 

٣٧ 

  اسـفندماه  مجوزهاي صنعتي صادره به تفكيك تعدادكاركن از ابتـدا تـا پايـان             موجود  وضع ١-٢٣جدول شماره   
 ١٣٨٦ سال

٣٨ 

 ٣٩ ١٣٨٥-٨٦ آمار مجوزهاي صادره در بخش معدن طي  سالهاي ١-٢٤جدول شماره 
 ٤٠ ١٣٨٦درسال   مجوزهاي معدني صادره به تفكيك استان١-٢٥دول شماره ج

 ٤١ ١٣٨٥ -٨٦هاي در سال استان جديدصادره به تفكيك برداري معدني بهره هاي  پروانه١-٢٦جدول شماره 
 ٤٣ ١٣٨٦در  سال   مجوزهاي معدني صادره به تفكيك ماده معدني١-٢٧جدول شماره 
 ٤٦ ١٣٨٦ سال استان تا پايانمجوزهاي معدني صادره به تفكيك  وضع موجود١-٢٨جدول شماره 

 )پ( 



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 : هاي پژوهشي، خدمات مهندسي و طرحهاي تحقيقاتي  فعاليت
 ٤٨ ١٣٨٦سال  در  جواز تاسيس و پروانه مراكز پژوهشي صادره به تفكيك استان٢-١جدول شماره 
 ٤٨ ١٣٨٦ تحقيق و توسعه صادره به تفكيك استان در سال  گواهي و پروانه٢-٢جدول شماره 
 ٤٩ ١٣٨٦ جواز تاسيس و پروانه خدمات مهندسي به تفكيك استان در سال ٢-٣جدول شماره 
 ٥٠ ١٣٨٦ صنايع و معادن درسال وزارت تحقيقاتي طرحهاي عملكردآماري  گزارش٢-٤جدول شماره 

 : حساب ذخيره ارزي و تسهيالت خارجي 
 طرحهاي مصوب صنعتي و معدني از محل حساب ذخيره ارزي به تفكيك گـروه صـنعت در                  ٣-١ شماره   جدول
 ١٣٨٦سال 

٥١ 

 ٥٢ ١٣٨٦ طرحهاي مصوب و صدور گواهي مسدودي در سال ٣-٢جدول شماره

 :سرمايه گذاري خارجي 
يه گذاري  سرما تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از طرحهاي صنعتي و معدني مصوب٤-١جدول شماره 

 ١٣٨٦سال در  خارجي
٥٣ 

 سـرمايه گـذاري      تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از        طرحهاي صنعتي و معدني مصوب     ٤-٢جدول شماره   
 ١٣٨٦ سال  درخارجي به تفكيك گروه

٥٤ 

 : قانون اساسي ٤٤عملكرد اجرائي اصل 
و نوسـازي معـادن و صـنايع        عملكرد واگذاري سهام شركتهاي زير مجموعه سازمان توسعه          ٥-١جدول شماره   

 ١٣٨٦معدني ايران در سال 
٥٥ 

 ٥٦ ١٣٨٦سالعملكرد واگذاري سهام شركتهاي زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در ٥-٢جدول شماره 

 توليد
 ٥٨ ١٣٨٦آمار توليد محصوالت منتخب صنعتي و معدني سال  ٦-١جدول شماره 
 ٦٠ ١٣٨٦ه معادن كشور به تفكيك استان در سال  آمار برآورد شد٦-٢جدول شماره 
 ٦١  و مقايسه آن با سال قبل١٣٨٦ آمار برآورد شده معادن كشور در سال ٦-٣جدول شماره 

 :صادرات 
 ٦٥  و مقايسه آن با سال قبل١٣٨٦ صادرات كاالهاي صنعتي و معدني در  سال ٧-١جدول شماره 
 ٦٦  و مقايسه آن با سال قبل١٣٨٦ معدني به تفكيك محصول در سال  صادرات كاالهاي صنعتي و٧-٢جدول شماره 

 :صنايع نوين 
 ٧٠ ١٣٨٦ها درسال    توسط تمام گروه و در حال انجامهاي انجام شده  عملكرد كمي پروژه٨-١جدول شماره 

 ٧١ ١٣٨٦هاي گروه الكترونيك در  سال   پروژه٨-٢جدول شماره 

 ٧١ ١٣٨٦وه بيوتكنولوژي درسال هاي گر  پروژه٨-٣ جدول شماره 

 ٧١ ١٣٨٦ درسال ITهاي گروه نرم افزار و   پروژه٨-٤جدول شماره 

 ٧٢ ١٣٨٦هاي گروه نانو تكنولوژي درسال   پروژه٨-٥جدول شماره 

 ٧٢ ١٣٨٦هاي گروه مواد نو در سال  پروژه ٨-٦جدول شماره 

 ٧٢ ١٣٨٦هاي گروه ليرز و اپتيك در سال   پروژه٨-٧ جدول شماره 

 ٧٣ ١٣٨٦هاي گروه مطالعات تكنولوژي در سال   پروژه٨-٨جدول شماره 

 ٧٣ ١٣٨٦ در سال هوا فضاهاي گروه   پروژه٨-٩جدول شماره 

 )ت( 



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 :صندوق حمايت از تحقيقات توسعه الكترونيك 

 ٧٤ ١٣٨٦ها درسال   وضعيت تقاضاها و طرح٩-١جدول شماره 
 ٧٤ ١٣٨٦سال  ها در  وضعيت ضمانت نامه٩-٢ماره جدول ش

 :سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 
 ٧٥ ١٣٨٦  سال وضعيت شهركها و نواحي صنعتي تا پايان١٠-١جدول شماره 
 ٧٦ ١٣٨٦ قراردادهاي منعقده براي واگذاري زمين در سال ١٠-٢جدول شماره 
 ٧٧ ١٣٨٦اري رسيده در شهركهاي صنعتي درسال  واحدهاي به بهره برد١٠-٣جدول شماره 
 ٧٧  ١٣٨٦ امكانات زيربنايي شهركهاي صنعتي در سال ١٠-٤جدول شماره 
 ٧٨ توسعه بازار صنايع كوچك ١٠-٥جدول شماره 

 واگذار شده توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران         صنعتي تعداد قراردادهاي منعقده و متراژ زمين      ١٠-٦جدول  
 ١٣٨٦ن در سال به تفكيك استا

٧٩ 

 :موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

 ٨٠   ١٣٨٥-٨٦ هاي سالتدوين استانداردها در  ١١-١جدول شماره 
 ٨١ ١٣٨٥-٨٦ در سالهاي  نظارت براجراي استانداردها١١-٢جدول شماره 

 :سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور 

 ٨٢ ١: ٢٥٠٠٠ناسي كاربردي در مقياس  نقشه هاي زمين ش١٢-١جدول شماره 
 ٨٣ ١:١٠٠٠٠٠تكميل پوشش سراسري نقشه هاي  ١٢-٢جدول شماره 
 ٨٣  چاپ و انتشار نقشه هاي زمين شناسي١٢-٣جدول شماره 
 ٨٤ مطالعات آزمايشگاهي زمين شناسي ١٢-٤جدول شماره 
 ٨٧ هاي دريايي  بررسي ١٢-٥جدول شماره 
 ٨٩ كاربردي ژئوشيميايي بررسي هاي١٢-٦جدول شماره 
 ٨٩ )پروژه هاي اماني (  پي جوئي و اكتشافات عمومي١٢-٧جدول شماره
 ٩٠ )پيمانيپروژه هاي (  پي جوئي و اكتشافات عمومي ١٢-٨جدول شماره
 ٩١  مطالعات پيش امكان سنجي١٢-٩جدول شماره 

 ٩١ تعداد نمونه هاي بررسي شده و تجزيه عنصري ١٢-١٠شماره  جدول

 :سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  

 ٩٣ ١٣٨٦ از محل منابع سازمان در سال دست اجراگذاري در   طرحهاي سرمايه١٣-١جدول شماره 
 ٩٤ ١٣٨٦ طرحهاي سرمايه گذاري در دست اجرا با مشاركت بخش خصوصي در سال ١٣-٢ جدول شماره 
هـا و مـصوبات بـا         ي درحال بررسـي، تفـاهم نامـه        خالصه وضعيت طرحهاي سرمايه گذار     ١٣-٣جدول شماره   

 ١٣٨٦مشاركت بخش خصوصي در سال 
٩٥ 

 ٩٥ ١٣٨٦ سرمايه گذاري با مشاركت بخش خصوصي در سال  مصوب طرحهاي١٣-٤جدول شماره 
 ٩٧ ١٣٨٦ در  سال ٨هاي پژوهشي از محل ماده   وضعيت پروژه١٣-٥جدول شماره 
 ٩٨ ١٣٨٦صنايع پيشرفته در سال  اجرادرحوزه  دردستسرمايه گذاري  طرحهاي١٣-٦جدول شماره 

 

 )ث( 



 فهرست جداول

 

 صفحه عنوان

 ٩٩  ١٣٨٦گذاري با مشاركت بخش خصوصي در صنايع پيشرفته طي سال   طرحهاي سرمايه١٣-٧جدول شماره 
 ٩٩  ١٣٨٦ طرحهاي مصوب صنايع پيشرفته در  سال ١٣-٨جدول شماره 
 ١٠٠ ١٣٨٦هاي صنعتي در  سال  ت مديريت پروژه خالصه وضعي١٣-٩جدول شماره 
 خالصه وضعيت توليد محصوالت شركتهاي تابعه و تحـت پوشـش سـازمان گـسترش و                 ١٣-١٠جدول شماره   

  ١٣٨٦نوسازي صنايع ايران در  سال 
١٠٢ 

 ١٠٤ ١٣٨٦ وضعيت صادرات شركتهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در  سال ١٣-١١جدول شماره 

 :زمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران سا
 ١٠٦  ١٣٨٥-٨٦هاي  برنامه و عملكرد توليد فوالد خام در سال١٤-١جدول شماره 
 ١٠٧  ١٣٨٥-٨٦هاي در سال  عملكرد توليد واحدهاي فوالد سازي١٤-٢جدول شماره 
 ١٠٨ ١٣٨٥-٨٦هاي در سال تنوع توليد فوالد خام ١٤-٣جدول شماره 

 ١٠٩ ١٣٨٥-٨٦هاي در سال برنامه و عملكرد توليد محصوالت فوالدي ١٤-٤ل شماره جدو
 ١١٠ ١٣٨٥-٨٦هاي در سال تنوع توليد محصوالت نهائي ١٤-٥جدول شماره 

 ١٣٨٥-٨٦هاي در سال عملكرد فروش فوالد خام و محصوالت فوالدي ١٤-٦جدول شماره  ١١١
 ١١١ ١٣٨٥-٨٦هاي در سالالت فوالدي  عملكرد صادرات فوالد خام و محصو١٤-٧جدول شماره 
 ١١٢ ١٣٨٥-٨٦هاي در سال وضعيت توليد شركت ملي صنايع مس ايران ١٤-٨جدول شماره 

 ١٣٨٥-٨٦هاي در سالوضعيت فروش شركت ملي صنايع مس ايران ١٤-٩جدول شماره  ١١٣
 ١١٣ ١٣٨٥-٨٦هاي در سال وضعيت صادرات شركت ملي صنايع مس ايران ١٤-١٠جدول شماره 
 ١١٤ ١٣٨٥-٨٦هاي در سال توليد شركت سهامي آلومينيوم ايران ١٤-١١جدول شماره 
 ١١٤ ١٣٨٥-٨٦ عملكرد فروش و صادرات شركت سهامي آلومينيوم ايران در سالهاي ١٤-١٢جدول شماره 
 ١١٥ ١٣٨٥-٨٦هاي در سال توليد كلينكر و سيمان شركت احداث صنعت ١٤-١٣جدول شماره 
 ١١٥ ١٣٨٥-٨٦ عملكرد فروش شركت احداث صنعت درسالهاي ١٤-١٤ره جدول شما

 و توليـد مـواد معـدني ايـران در             تهيـه   شـركت  ذغالسنگ    واحدهاي توليد كننده   عملكرد   ١٤-١٥جدول شماره   
 ١٣٨٥-٨٦سالهاي 

١١٦ 

ان در   و توليـد مـواد معـدني ايـر          تهيـه شركت   سنگ آهن    واحدهاي توليد كننده   عملكرد   ١٤-١٦جدول شماره   
 ١٣٨٥-٨٦سالهاي 

١١٧ 

تهيه و توليد مواد معدني ايـران در        شركت   برنامه و عملكرد توليد ذغالسنگ و سنگ آهن          ١٤-١٧جدول شماره   
 ١٣٨٥-٨٦سالهاي 

١١٨ 

 ١١٩ ١٣٨٥-٨٦ عملكرد واحد پيربكران در  سالهاي ١٤-١٨جدول شماره 
 و لك ، نفلين سينيت كليبر ، فروكـروم سـبزوار   ، نخ عملكرد واحدهاي اسفوردي، انگوران  ١٤-١٩جدول شماره   

 ١٣٨٥-٨٦طالي موته در سالهاي 
١١٩ 

 عملكرد فروش و صادرات واحدهاي تابعه شركت تهيـه و توليـد مـواد معـدني ايـران در                     ١٤-٢٠جدول شماره   
 ١٣٨٥-٨٦سالهاي 

١٢٠ 

پايـان  يع معدني ايران تـا      گذاري طرحهاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنا           سرمايه ١٤-٢١جدول شماره   
 ١٣٨٦ ماه اسفند

١٢٢ 

  

 )ج( 



 فهرست جداول

 صفحه عنوان
 اسـفند پايـان    هزينه طرحهاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران تـا               ١٤-٢٢جدول شماره   

 ١٣٨٦ماه 
١٢٣ 

 ١٢٤ ١٣٨٦  ماهاسفند سرمايه گذاري طرحهاي فوالد تا پايان ١٤-٢٣جدول شماره 

 ١٢٦ ١٣٨٦  ماهاسفندتا پايان گذاري طرحهاي آلومينيوم   سرمايه١٤-٢٤دول شماره ج
 ١٢٧ ١٣٨٦  ماهاسفندتا پايان گذاري طرحهاي معدن   سرمايه١٤-٢٥جدول شماره 
 ١٢٩ ١٣٨٦  ماهاسفندتا پايان گذاري طرحهاي مس   سرمايه١٤-٢٦جدول شماره 
 ١٣٠ ١٣٨٦  ماهاسفندتا پايان ن گذاري طرحهاي سيما  سرمايه١٤-٢٧جدول شماره 
 ١٣٠ ١٣٨٦  ماهاسفندتا پايان  زير بناييگذاري طرحهاي   سرمايه١٤-٢٨جدول شماره 
 ١٣١ ١٣٨٦  ماهاسفندتا پايان آماده بهره برداري  طرحهاي ١٤-٢٩جدول شماره 

 :بانك صنعت و معدن 
 ١٣٣ ١٣٨٥-٨٦ مقايسه عملكرد بانك صنعت و معدن در  سالهاي ١٥-١جدول شماره 

  گــشايش اعتبــارات اســنادي ريــالي بانــك صــنعت و معــدن طــي  ســالهاي         ١٥-٢جــدول شــماره  
١٣٨٥-٨٦ 

١٣٣ 

 ١٣٤ ١٣٨٥-٨٦و معدن طي سالهاي  صنعت  گشايش اعتبارات اسنادي ارزي بانك١٥-٣جدول شماره 
 ١٣٤ ١٣٨٥-٨٦ طرحهاي مصوب بانك صنعت و معدن طي  سالهايوضعيت  ١٥-٤جدول شماره 
 ١٣٥ ١٣٨٥-٨٦ مقايسه پرداختهاي بانك صنعت و معدن طي سالهاي ١٥-٥جدول شماره 
 ١٣٥ ١٣٨٥-٨٦ بانك صنعت و معدن طي سالهاي طرحهاي بهره برداري شده ١٥-٦جدول شماره 
 ١٣٦ ١٣٨٥-٨٦ سالهاي طي ميزان وصول مطالبات بانك صنعت و معدن ١٥-٧جدول شماره 

 :شركت دخانيات ايران 
مقايسه ميزان توليد ، واردات رسمي توسط بخش خصوصي و فروش سـيگارت ملـي طـي                  ١٦-١ماره  جدول ش 
 ١٣٨٥-٨٦سالهاي 

١٣٧ 

 ١٣٧ ١٣٨٥-٨٦صادرات توتون و تنباكو طي سالهاي مقايسه ميزان  ١٦-٢جدول شماره 

 ١٣٧ ١٣٨٥-٨٦عملكرد بخش كشاورزي شركت دخانيات طي سالهاي  ١٦-٣جدول شماره 

 ١٣٨ ١٣٨٥-٨٦توليد انواع توتون و تنباكو شركت دخانيات طي سالهاي  ١٦-٤جدول شماره 

 ١٣٨ ١٣٨٥-٨٦طي سالهاي ) ملي ، مشاركتي (توليد سيگارت ١٦-٥جدول شماره 

 ١٣٨ ١٣٨٥-٨٦فروش سيگارت ملي شركت دخانيات طي سالهاي  ١٦-٦جدول شماره

 ١٣٩ ١٣٨٥-٨٦فروش انواع توتون و تنباكو طي سالهاي  ١٦-٧جدول شماره
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 فهرست نمودار

 صفحه عنوان

  :سرمايه گذاري 

 ١ ١٣٨٥-٨٦ تعداد جوازهاي تاسيس صادره در  سالهاي مقايسه ١-١نمودار 
 ١ ١٣٨٥-٨٦ جوازهاي تاسيس صادره در  سالهاي اشتغال مقايسه ١-٢نمودار
 ٤ ١٣٨٦ر  سال  تعداد جوازهاي تاسيس صادره به تفكيك استانهاي كشور د١-٣نمودار 
 ٥ ١٣٨٦سال  استانهاي كشوردر گذاري جوازهاي تاسيس صادره به تفكيك  ميزان سرمايه١-٤نمودار 
 ٦ ١٣٨٦سال   ميزان اشتغال جوازهاي تاسيس صادره به تفكيك استانهاي كشور در١-٥نمودار 
 ١٠ ١٣٨٢-٨٦تعداد جوازهاي تاسيس صادره در  سالهاي   ١-٦نمودار 

 ١٠ ١٣٨٢-٨٦سرمايه جوازهاي تاسيس صادره در  سالهاي  ١-٧نمودار 

 ١٠ ١٣٨٢-٨٦ اشتغال جوازهاي تاسيس صادره در  سالهاي ١-٨نمودار 

 ١١ ١٣٨٦ سال  اسفند ماه درصد سهم تعداد طرحهاي صنعتي در دست اجرا تا پايان١-٩نمودار 

 ١١ ١٣٨٦ اسفند ماه سال درصد سهم سرمايه طرحهاي صنعتي در دست اجرا تا پايان ١-١٠نمودار 

 ١١ ١٣٨٦ اسفند ماه سالدرصد سهم اشتغال طرحهاي صنعتي در دست اجرا تا پايان  ١-١١نمودار 

 ١٤ ١٣٨٦اسفند ماه سالبه تفكيك استان تا پايان % ٢٠ تعداد طرحهاي با پيشرفت فيزيكي بيش از١-١٢نمودار 

 ١٥ ١٣٨٦سال  اسفند ماهبه تفكيك استان تا پايان% ٤٠ تعداد طرحهاي با پيشرفت فيزيكي بيش از١-١٣نمودار 

 ١٦ ١٣٨٦سالاسفند ماه به تفكيك استان تا پايان % ٦٠ تعداد طرحهاي با پيشرفت فيزيكي بيش از١-١٤نمودار 

 ١٧ ١٣٨٥-٨٦ تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره در سالهاي مقايسه١-١٥نمودار 

 ١٧ ١٣٨٥-٨٦ سالهاي رنه هاي بهره برداري صادره د پروامقايسه ميزان اشتغال١-١٦نمودار 

 ٢٠ ١٣٨٦تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره به تفكيك استانهاي كشور در سال  ١-١٧نمودار 

 ٢١ ١٣٨٦ سال رهاي بهره برداري صادره به تفكيك استانهاي كشور د ميزان سرمايه پروانه ١-١٨نمودار 

 ٢٢ ١٣٨٦ سال هاي بهره برداري صادره به تفكيك استانهاي كشور در ميزان اشتغال پروانه١-١٩نمودار 

 ٢٦ ١٣٨٢-٨٦هاي بهره برداري صادره در سالهاي   تعداد پروانه١-٢٠نمودار 

 ٢٦ ١٣٨٢-٨٦هاي بهره برداري صادره در سالهاي   سرمايه پروانه١-٢١نمودار 

 ٢٦ ١٣٨٢-٨٦اي هاي بهره برداري صادره در ساله  اشتغال پروانه١-٢٢نمودار 

 ٢٨ ١٣٨٦ سال  تعداد واحدهاي جديد راه اندازي شده به تفكيك گروه صنعت در١-٢٣نمودار 

 ٢٩ ١٣٨٦ سال  سرمايه واحدهاي جديد راه اندازي شده به تفكيك گروه صنعت در١-٢٤نمودار 

 ٣٠ ١٣٨٦سال   اشتغال واحدهاي جديد راه اندازي شده به تفكيك گروه صنعت در١-٢٥نمودار 

 ٣٢ ١٣٨٦ در سال استان تعداد واحدهاي جديد راه اندازي شده به تفكيك ١-٢٦نمودار 

 ٣٥ ١٣٨٦ درصد سهم جوازهاي تاسيس به تفكيك تعداد كاركن در سال ١-٢٧نمودار 

 ٣٥ ١٣٨٦ سال برداري به تفكيك تعداد كاركن در هاي بهره  درصد سهم پروانه١-٢٨نمودار 

 ٣٨ ١٣٨٦ اسفندازهاي تاسيس به تفكيك تعداد كاركن از ابتدا تا پايان  درصد سهم جو١-٢٩نمودار

 

 )ح(



 فهرست نمودار

 صفحه عنوان

 ٣٨ ١٣٨٦ اسفندبرداري به تفكيك تعداد كاركن از ابتدا تا پايان  هاي بهره  درصد سهم پروانه١-٣٠نمودار 

 ٣٩ ١٣٨٥-٨٦ مقايسه تعداد مجوزهاي معدني صادره در  سالهاي ١-٣١نمودار 

 ٤٢ ١٣٨٥ -٨٦هاي بهره برداري معدني جديد صادره در سالهاي   تعداد پروانه١-٣٢نمودار 

 ٤٢ ١٣٨٥-٨٦هاي بهره برداري معدني جديد در سالهاي   ظرفيت استخراج پروانه١-٣٣نمودار 

 ٤٢ ١٣٨٥-٨٦برداري معدني جديد صادره طي  سالهاي هاي بهره ميزان اشتغال ايجاد شده در پروانه١-٣٤نمودار

 ٤٢  ١٣٨٥-٨٦هاي بهره برداري معدني جديد صادره طي  سالهاي  گذاري ثابت در پروانه  سرمايه١-٣٥نمودار

 ٤٥ ١٣٨٦ معدني در سال  مواد تعداد پروانه بهره برداري صادره به تفكيك گروه١-٣٦نمودار 

 ٤٥ ١٣٨٦ل  تعداد گواهي كشف صادره به تفكيك گروه مواد معدني در سا١-٣٧نمودار 

 ٤٥ ١٣٨٦ معدني در سال  مواد تعداد مجوزهاي برداشت صادره به تفكيك گروه١-٣٨ نمودار 

 :حساب ذخيره ارزي و تسهيالت خارجي 

 ٥١ ١٣٨٦ سال ر از ميزان ارز مصوب دصنعتي درصد سهم گروههاي مختلف ٣-١نمودار 

  :سرمايه گذاري خارجي

 پوشش قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در بخش  تعداد طرحهاي مصوب تحت٤-١نمودار 

 صنعت و معدن

٥٣ 

 :توليد 

 ٥٧ ١٣٨٦ درصد تغيير برخي از محصوالت منتخب طي سال ٦-١نمودار 

 ٥٩ ١٣٨٥-٨٦ مقدار استخراج واقعي معادن در سالهاي   مقايسه٦-٢نمودار 

 ٥٩ ١٣٨٦ك استان در سال  ميزان استخراج واقعي معادن كشور به تفكي٦-٣نمودار 

  :صادرات 

 ٦٥  ١٣٨٥-٨٦ مقايسه ارزش صادرات صنعتي و معدني طي  سالهاي ٧-١نمودار 

 ٦٥  ١٣٨٥-٨٦ مقايسه وزني صادرات صنعتي و معدني طي  سالهاي ٧-٢نمودار 

 ٦٩ ١٣٨٦ ارزش صادرات صنعتي و معدني طي سال ٧-٣نمودار 

  :صنايع نوين 

 ٧٠ ) فقره١٠٣ها   پروژهتعداد كل(هاي انجام شده و در حال انجام به تفكيك گروهها  پروژه تعداد ٨-١نمودار 

  :سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

 ٧٦ ١٣٨٥-٨٦  تعداد قراردادهاي منعقده توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران در  سالهاي١٠-١ نمودار 

   :موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 ٨٠ ١٣٨٥-٨٦در سالهاي استانداردهاي ملي  مقايسه تعداد تدوين و تجديدنظر١١-١نمودار 

 ٨١ ١٣٨٥-٨٦ مقايسه تعداد پروانه هاي كاربرد عالمت استاندارد صادره در سالهاي ١١-٢ نمودار 

 : سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

 ١٠١  توليد سواري و وانت١٣-١نمودار 

 ١٠١  توليد ميني بوس و اتوبوس١٣-٢نمودار 

 )خ(



 فهرست نمودار

 صفحه عنوان

 :سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 

 ١٠٦ ١٣٨٥-٨٦ مقايسه توليد فوالد خام طي  سالهاي ١٤-١نمودار 

 ١٠٩ ١٣٨٥-٨٦طي  سالهاي  مقايسه توليد محصوالت فوالدي ١٤-٢نمودار 

 ١١٣ ١٣٨٥-٨٦ادرات شركت ملي صنايع مس ايران طي  سالهاي ارزش ص ١٤-٣نمودار 

 ١١٨ ١٣٨٥-٨٦ مقايسه توليد ذغالسنگ طي  سالهاي ١٤-٤نمودار 

 ١١٨ ١٣٨٥-٨٦ مقايسه توليد سنگ آهن طي  سالهاي ١٤-٥نمودار 

 ١٢٠ ١٣٨٦ سهم هر واحد در فروش ريالي ذغالسنگ طي سال ١٤-٦نمودار 

 ١٢٠ ١٣٨٦ر فروش ريالي سنگ آهن طي سال  سهم هر واحد د١٤-٧نمودار 

  :بانك صنعت و معدن 

 ١٣٣ ١٣٨٥-٨٦ ميزان گشايش اعتبارات اسنادي ريالي بانك صنعت و معدن طي سالهاي ١٥-١نمودار 

 ١٣٤ ١٣٨٥-٨٦ميزان گشايش اعتبارات اسنادي ارزي بانك صنعت و معدن طي سالهاي  ١٥-٢نمودار 

 ١٣٤ ١٣٨٥-٨٦ت و معدن طي سالهاي مصوبات بانك صنع١٥-٣نمودار 

 ١٣٥ ١٣٨٥-٨٦ مقايسه پرداختهاي بانك صنعت و معدن طي سالهاي ١٥-٤نمودار 

 ١٣٦ ١٣٨٥-٨٦ مقايسه وصول مطالبات بانك صنعت و معدن طي سالهاي ١٥-٥نمودار 
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 گذاري توسعه سرمايه
  مجوزهاي صنعتي

 :جواز تاسيس  

فقـره جـواز    ٤٨١٦٣ تعـداد   ١٣٨٦ سال   اي دريافتي از سازمانهاي صنايع و معادن استانهاي كشور در         براساس آماره  

 ٣/١٥٠٣ بـيش از  بيني اشـتغال       هزارميلياردريال و پيش   ٦/١٥٩٧بيش از    گذاري  بيني سرمايه   تاسيس صنعتي با پيش   

 .نفر صادر شده است هزار

 بينـي   ، پـيش  تعـداد  در   رصـد د٣/١١عليـرغم كـاهش     ست كه    ا مقايسه ارقام فوق بامدت مشابه سال قبل نشانگرآن        

 )١-١جدول شماره ( .داشته استافزايش صد  در٣/١ و رصد د٢/١٢گذاري و اشتغال جوازهاي تاسيس به ترتيب  يهارمس

 ١٣٨٥ – ٨٦هايسال  مقايسه جوازهاي تاسيس صادره در                 ١-١جدول شماره 

 د تغييردرص ١٣٨٦سال   ١٣٨٥سال   عنوان

-٣/١١ ٤٨١٦٣ ٥٤٢٨٨ )فقره(تعداد   

٣/١٤٢٣٥١٥ )ميلياردريال(سرمايه گذاري   ٤/١٥٩٧٦٤٨  ٢/١٢  

٣/١ ١٥٠٣٣٦٠ ١٤٨٤٢٣٧ )نفر(اشتغال   

 خوزستان داشته اند كه شـرط توجيـه          و  جواز تاسيس نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشترين سهم را استانهاي خراسان رضوي              تعدادصدوركاهش  در *
 . را براي صدور جواز تاسيس اعمال نموده اند طرحها اقتصادي– فني

مربوط به گروه توليد ساير محصوالت كـاني غيرفلـزي بـا            در دوره مورد بررسي، بيشترين تعداد جواز تاسيس صادره           

نـي  پـيش بي  رقـم    بـاالترين    . باشـد    فقره مي  ٨٨٥٥و پس از آن گروه صنايع مواد غذائي و آشاميدني با            فقره    ٩٣٠٣

صـنايع توليـد زغـال كـك،      هزارميلياردريـال و     ٩/٣٥٠گـروه توليـد فلـزات اساسـي بـا           گذاري به ترتيب به      سرمايه

پـيش بينـي    هم چنين بيشترين ميـزان      .  هزارميلياردريال  تعلق دارد    ٣٤٦اي با     يشگاههاي نفت و سوختهاي هسته    الپا

پس از آن گروه توليد سـاير محـصوالت         و   هزار نفر      ٦/٢٥٨با  و آشاميدني   به گروه صنايع مواد غذائي      مربوط  اشتغال  

 )١-٢جدول شماره (. استهزارنفر  ٩/٢٥١كاني غيرفلزي با 

 ، ) درصــدازكل١/١١(فقــره  ٥٣٥٣  بــاتهــراندهدكــه اســتانهاي  بررســي اســتاني جوازهــاي تاســيس نــشان مــي 

 زابيـشترين سـهم     ) از كـل    درصد ٤/٧( فقره   ٣٥٥٠ با اناصفهو  )  درصدازكل ١/١٠( فقره   ٤٨٦١  با شرقي  آذربايجان

 )١-٣جدول شماره(. اند تعداد را داشته

 

 

 باسمه تعالي

 .باشد  جوازهاي تاسيس شامل واحدهاي جديد صنعتي و طرحهاي توسعه واحدهاي موجود مي-

نمودار(۲-۱)   مقايسه اشتغال جوازهاي تا سيس صادره طي 

سالهاي ۱۳۸۵-۸۶

۱۵۰۳۳۶۰۱۴۸۴۲۳۷

۰

۴۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰

سال۸۵ سال۸۶

فر
ن

نمودار(۱-۱)    مقايسه تعداد جوازهاي تاسيس صادره طي  سالهاي 

۱۳۸۵-۸۶

۵۴۲۸۸

۴۸۱۶۳

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

سال ۸۵ سال ۸۶

ره
فق



 ٢

كد 
ISIC۳   تعداد (فقره )گروه صنعت

سهم ازكل   

(درصد)

سرمايه گذاري  

(ميلياردريال)

سهم از كل   

(درصد)

اشتغال  

(نفر)

سهم از كل   

(درصد)

۸۸۵۵۱۸,۳۹۱۶۹۶۴۱,۹۹۱۰,۶۲۲۵۸۵۵۱۱۷,۲۰صنايع موادغذائي وآشاميدني  ۱۵

۱۲۰,۰۲۹۳۵,۶۰۰,۰۶۵۵۴۰,۰۴توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو  -  سيگار۱۶

۱۸۵۹۳,۸۶۳۴۵۱۸,۶۷۲,۱۶۵۸۷۵۵۳,۹۱توليدمنسوجات ۱۷

۱۱۸۳۲,۴۶۲۷۲۷,۳۰۰,۱۷۲۵۱۱۴۱,۶۷توليدپوشاك -  عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار     ۱۸

۱۹
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين         

ويراق وتوليد كفش  
۳۵۷۰,۷۴۱۹۶۸,۳۷۰,۱۲۸۲۶۷۰,۵۵

۲۰
توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه    -

غيرازمبلمان  -  ساخت كاال ازني ومواد حصيري    
۱۵۴۲۳,۲۰۱۳۴۸۱,۰۸۰,۸۴۲۸۸۶۰۱,۹۲

۱۴۱۵۲,۹۴۲۵۸۴۳,۶۶۱,۶۲۳۹۱۴۱۲,۶۰توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي ۲۱

۱۰۳۰,۲۱۱۷۶۲,۱۶۰,۱۱۱۶۷۹۰,۱۱انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده    ۲۲

۲۳
 صنايع توليد زغال كك ، پااليشگاه هاي نفت و          

سوخت هاي هسته اي   
۳۳۲۰,۶۹۳۴۶۰۴۹,۱۰۲۱,۶۶۴۷۰۴۸۳,۱۳

۲۶۱۲۵,۴۲۱۵۸۳۳۵,۸۹۹,۹۱۹۸۰۳۲۶,۵۲صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي    ۲۴

۶۵۳۲۱۳,۵۶۷۶۵۵۱,۷۸۴,۷۹۱۳۵۴۴۸۹,۰۱توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي   ۲۵

۹۳۰۳۱۹,۳۲۱۹۸۴۷۴,۱۵۱۲,۴۲۲۵۱۸۹۳۱۶,۷۶توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي    ۲۶

۱۹۹۲۴,۱۴۳۵۰۹۰۱,۶۶۲۱,۹۶۱۷۵۹۴۸۱۱,۷۰توليدفلزات اساسي ۲۷

۲۸
توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت        

وتجهيزات   
۳۹۴۵۸,۱۹۷۶۸۲۴,۴۰۴,۸۱۱۰۷۱۶۴۷,۱۳

۲۹
توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده       

درجاي ديگر
۲۷۶۲۵,۷۳۳۹۹۸۹,۸۷۲,۵۰۸۸۴۴۶۵,۸۸

۲۴۲۰,۵۰۳۲۲۳,۱۱۰,۲۰۵۵۷۷۰,۳۷توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي     ۳۰

۳۱
توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي       

برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر     
۱۲۴۷۲,۵۹۲۱۴۰۳,۴۲۱,۳۴۳۵۵۳۴۲,۳۶

۲۱۱۰,۴۴۱۰۳۱۲,۵۴۰,۶۵۷۲۱۹۰,۴۸توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل ارتباطي    ۳۲

۳۳
توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت     

هاي مچي وانواع ديگرساعت   
۳۴۸۰,۷۲۴۷۱۰,۵۶۰,۲۹۸۹۰۶۰,۵۹

۱۱۱۸۲,۳۲۳۲۵۹۸,۶۵۲,۰۴۵۹۴۱۰۳,۹۵توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر    ۳۴

۳۶۲۰,۷۵۸۴۲۱,۹۶۰,۵۳۲۰۷۹۶۱,۳۸توليدساير وسايل حمل ونقل   ۳۵

۳۶
توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي        

ديگر
۱۰۲۷۲,۱۳۴۵۷۵,۵۲۰,۲۹۱۹۷۵۰۱,۳۱

۸۰۱۱,۶۶۱۴۳۸۶,۰۹۰,۹۰۲۱۲۰۲۱,۴۱بازيافت ۳۷

۳۰,۰۱۱۰,۹۱۰,۰۰۶۶۰,۰۰كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه ۷۲

۴۸۱۶۳۱۰۰۱۵۹۷۶۴۸,۴۱۰۰۱۵۰۳۳۶۰۱۰۰

جدول شماره   ۲-۱                                  جوازهاي تاسيس صادره به تفكيك صنعت درسال                     ۱۳۸۶

جمع
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تعداد   (فقره  )استان  
سهم ازكل 

(درصد)
سرمايه گذاري  
(ميليارد ريال )

سهم ازكل 
(درصد)

اشتغال  (نفر)
سهم از كل 

(درصد)

۴۸۶۱۱۰,۱۷۴۶۹۲,۹۴۴,۷۱۰۶۷۹۳۷,۱آذربايجان شرقي 

۲۷۸۲۵,۸۱۰۵۳۰۵,۲۲۶,۶۵۷۴۳۲۳,۸آذربايجان غربي  

۹۰۶۱,۹۲۰۳۱۱,۶۶۱,۳۲۲۴۷۲۱,۵اردبيل 

۳۵۵۰۷,۴۷۸۰۸۱,۲۵۴,۹۱۰۷۳۵۵۷,۱اصفهان  

۸۱۶۱,۷۱۵۶۶۷۰,۷۴۹,۸۵۰۳۲۷۳,۳ايالم  

۶۰۷۱,۳۹۷۹۸۵,۱۵۶,۱۱۹۸۷۸۱,۳بوشهر

۵۳۵۳۱۱,۱۹۳۴۶۲,۴۸۵,۹۱۸۱۹۷۹۱۲,۱تهران  

۴۷۶۱,۰۱۶۱۹۴,۱۸۱,۰۱۲۱۸۴۰,۸چهار محال و بختياري    

۵۸۰۱,۲۱۰۲۰۲,۹۵۰,۶۱۳۶۷۶۰,۹خراسان جنوبي

۲۴۵۷۵,۱۷۶۶۴۸,۱۴۴,۸۷۹۰۱۲۵,۳خراسان رضوي 

۴۳۳۰,۹۱۶۸۰۹,۲۰۱,۱۳۳۹۹۱۲,۳خراسان شمالي 

۱۹۶۵۴,۱۱۳۷۹۵۲,۹۵۸,۶۶۶۷۰۵۴,۴خوزستان 

۱۲۴۸۲,۶۴۵۴۴۶,۴۰۲,۸۴۷۲۱۲۳,۱زنجان

۱۷۸۴۳,۷۲۳۹۴۳,۸۰۱,۵۵۱۳۶۰۳,۴سمنان  

۶۶۹۱,۴۵۸۰۹,۶۲۰,۴۱۱۵۹۶۰,۸سيستان و بلوچستان    

۱۴۷۹۳,۱۴۴۸۱۹,۲۰۲,۸۴۱۸۱۴۲,۸فارس  

۱۳۷۶۲,۹۵۵۳۸۶,۷۹۳,۵۶۸۶۹۸۴,۶قزوين  

۷۶۸۱,۶۱۴۹۷۰,۴۸۰,۹۲۰۸۷۷۱,۴قم 

۴۹۶۱,۰۸۴۰۳,۳۷۰,۵۱۱۱۲۰۰,۷كردستان 

۹۱۴۱,۹۲۲۱۹۱,۷۹۱,۴۲۶۱۵۳۱,۷كرمان  

۷۰۶۱,۵۴۲۱۴۵,۹۳۲,۶۲۴۹۲۰۱,۷كرمانشاه  

۳۲۵۰,۷۴۰۳۳۱,۴۲۲,۵۱۲۸۲۴۰,۹كهگيلويه و بوير احمد  

۸۹۸۱,۹۱۶۹۷۰,۱۷۱,۱۲۳۳۶۶۱,۶گلستان  

۱۷۳۹۳,۶۹۶۷۲۵,۷۵۶,۱۷۹۹۷۴۵,۳گيالن 

۱۲۳۵۲,۶۲۱۸۳۹,۳۹۱,۴۲۴۸۰۷۱,۷لرستان  

۲۹۱۲۶,۰۵۴۴۲۰,۸۲۳,۴۹۴۶۰۰۶,۳مازندران 

۲۳۷۹۴,۹۹۷۶۳۶,۴۴۶,۱۸۴۸۵۰۵,۶مركزي  

۲۸۰۰,۶۸۹۹۰,۰۲۰,۶۸۰۵۳۰,۵هرمزگان  

۱۳۱۱۲,۷۴۳۶۹۹,۹۹۲,۷۳۳۲۰۹۲,۲همدان  

۲۸۵۸۵,۹۶۹۶۰۰,۱۶۴,۴۸۶۱۲۳۵,۷يزد 

۴۸۱۶۳۱۰۰۱۵۹۷۶۴۸,۴۱۰۰۱۵۰۳۳۶۰۱۰۰جمع 

جدول شماره ۳-۱                  جوازهاي تاسيس صنعتي صادره به تفكيك استان در سال          ۱۳۸۶
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مودار  ( ۳-۱)         تعدادجواز هاي تاسيس صادره به تفكيك استانهاي كشوردرسال۱۳۸۶ ن

280

325

433

476

496

580

607

669

706

768

816

898

906

914

1235

1248

1311

1376

1479

1739

1784

1965

2379

2457

2782

2858

2912

3550

4861

۵۳۵۳

۰ ۳۰۰۰ ۶۰۰۰

هرمزگان  

كهگيلويه و بوير احمد

خراسان شمالي

چهار محال و بختياري 

كردستان  

خراسان جنوبي

بوشهر

سيستان و بلوچستان 

كرمانشاه 

قم 

ايالم 

گلستان  

اردبيل  

كرمان 

لرستان 

زنجان

همدان 

قزوين 

فارس 

گيالن  

سمنان 

خوزستان 

مركزي 

خراسان رضوي

آذربايجان غربي  

يزد 

مازندران 

اصفهان 

آذربايجان شرقي  

تهران 

فقره

 

 



 ٥

نمـودار  ( ۴-۱)   ميزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسيس صادره  به تفكيك استانهاي  

كشوردرسال۱۳۸۶

5809,62

8403,37

8990,02

10202,95

14970,48

16194,18

16809,20

16970,17

20311,66

21839,39

22191,79

23943,80

40331,42

42145,93

43699,99

44819,20

45446,40

54420,82

55386,79

69600,16

74692,94

76648,14

78081,25

93462,48

96725,75

97636,44

97985,15

105305,22

137952,95

۱۵۶۶۷۰,۷۴

۰ ۶۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

سيستان و بلوچستان 

كردستان  

هرمزگان  

خراسان جنوبي

قم 

چهار محال و بختياري 

خراسان شمالي

گلستان  

اردبيل  

لرستان 

كرمان 

سمنان 

كهگيلويه و بوير احمد

كرمانشاه 

همدان 

فارس 

زنجان

مازندران 

قزوين 

يزد 

آذربايجان شرقي  

خراسان رضوي

اصفهان 

تهران 

گيالن  

مركزي 

بوشهر

آذربايجان غربي  

خوزستان 

ايالم 

يلياردريال    م



 ٦

نمـودار  ( ۵-۱)       ميزان اشتغال جواز هاي تاسيس صادره به تفكيك استانهاي كشوردرسال  ۱۳۸۶

۸۰۵۳

۱۱۱۲۰

۱۱۵۹۶

۱۲۱۸۴

۱۲۸۲۴

۱۳۶۷۶

۱۹۸۷۸

۲۰۸۷۷

۲۲۴۷۲

۲۳۳۶۶

۲۴۸۰۷

۲۴۹۲۰

۲۶۱۵۳

۳۳۲۰۹

۳۳۹۹۱

۴۱۸۱۴

۴۷۲۱۲

۵۰۳۲۷

۵۱۳۶۰

۵۷۴۳۲

۶۶۷۰۵

۶۸۶۹۸

۷۹۰۱۲

۷۹۹۷۴

۸۴۸۵۰

۸۶۱۲۳

۹۴۶۰۰

۱۰۶۷۹۳

۱۰۷۳۵۵

۱۸۱۹۷۹

۰ ۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰

هرمزگان 

كردستان 

سيستان و بلوچستان 

چهار محال و بختياري  

كهگيلويه و بوير احمد

خراسان جنوبي

بوشهر

قم 

اردبيل 

گلستان 

لرستان 

كرمانشاه 

كرمان 

همدان 

خراسان شمالي

فارس 

زنجان

ايالم 

سمنان 

آذربايجان غربي 

خوزستان 

قزوين 

خراسان رضوي

گيالن 

مركزي 

يزد

مازندران 

آذربايجان شرقي 

اصفهان 

تهران 

نفر



 ٧

ISIC۳ سال ۸۶سال ۸۵سال ۸۴سال ۸۳سال ۸۲شرح  كد

۴۷۰۷۵۱۷۸۵۷۵۰۹۸۴۹۸۸۵۵صنايع موادغذائي وآشاميدني  15

۳۲۱۷۱۲توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو  -  سيگار۱۶

۱۵۶۲۱۳۰۰۱۴۳۳۲۶۸۳۱۸۵۹توليدمنسوجات ۱۷

۱۱۱۰۷۸۲۸۷۶۱۹۹۷۱۱۸۳توليدپوشاك -  عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار     ۱۸

۱۹
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق          

وتوليد كفش 
۲۱۰۲۲۲۲۴۰۵۰۶۳۵۷

۲۰
توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه    -غيرازمبلمان  -  ساخت  

كاال ازني ومواد حصيري   
۷۶۸۷۳۱۹۵۱۱۷۸۰۱۵۴۲

۷۱۳۷۸۱۸۵۴۱۶۵۵۱۴۱۵توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي ۲۱

۱۴۱۱۲۵۱۴۹۲۰۴۱۰۳انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده    ۲۲

۲۳
 صنايع توليد زغال كك ، پااليشگاه هاي نفت و  سوخت هاي             

هسته اي 
۲۲۵۲۷۲۳۵۱۴۵۶۳۳۲

۱۷۶۶۲۰۲۵۲۲۵۰۳۲۵۵۲۶۱۲صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي    ۲۴

۲۶۴۳۳۳۸۵۴۰۵۲۶۵۷۳۶۵۳۲توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي   ۲۵

۵۵۳۰۵۱۲۳۵۲۳۳۸۶۷۴۹۳۰۳توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي    ۲۶

۸۵۷۱۲۳۵۱۰۳۳۲۰۸۹۱۹۹۲توليدفلزات اساسي ۲۷

۲۳۲۲۳۰۰۰۲۶۹۰۴۵۵۸۳۹۴۵توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات       ۲۸

۱۶۹۶۲۰۰۰۱۹۵۶۳۵۷۲۲۷۶۲توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۲۹

۲۷۸۲۷۶۲۱۸۴۳۵۲۴۲توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي     ۳۰

۳۱
توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه بندي          

نشده درجاي ديگر 
۷۴۷۸۷۸۷۵۱۱۴۹۵۱۲۴۷

۱۷۲۱۶۵۱۵۸۳۰۴۲۱۱توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل ارتباطي    ۳۲

۳۳
توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي       

وانواع ديگرساعت 
۲۴۱۲۲۹۲۳۱۳۷۲۳۴۸

۸۴۲۸۴۴۷۸۷۱۳۰۶۱۱۱۸توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر    ۳۴

۳۸۷۲۶۸۲۵۶۴۱۳۳۶۲توليدساير وسايل حمل ونقل   ۳۵

۴۷۹۶۳۳۶۷۲۱۲۹۸۱۰۲۷توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۳۶

۱۴۹۱۸۴۳۱۳۸۰۷۸۰۱بازيافت ۳۷

۳----كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه ۷۲

۲۷۵۴۸۲۹۶۳۸۳۱۲۰۵۵۴۲۸۸۴۸۱۶۳

      ازسال ۸۶ براساس دستورالعمل شماره ۴۰۱۷/۲مورخ  ۸۶/۴/۵ جهت توليد نرم افزاربمنظور فنآوري اطالعات جوازتاسيس صادرميگردد.

   جدول شماره ۴-۱                     روند صدورتعداد جوازهاي تاسيس به تفكيك گروه صنعت طي سالهاي         ۱۳۸۲-۸۶

واحد  :  فقره                                           

جمع كل

*

*



 ٨

ISIC۳ سال ۸۶سال ۸۵سال ۸۴سال ۸۳سال ۸۲شرح  كد

۴۰۰۷۵,۳۶۶۰۱۲,۶۷۳۳۷۸,۴۱۳۵۱۹۷,۷۱۶۹۶۴۲,۰صنايع موادغذائي وآشاميدني  15

۷۰۲,۱۲,۸۱,۵۳۷۵,۳۹۳۵,۶توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو  -  سيگار۱۶

۱۷۸۸۲,۷۱۴۲۵۸,۱۱۸۰۸۰,۹۴۵۹۴۸,۹۳۴۵۱۸,۷توليدمنسوجات ۱۷

۱۱۴۰,۸۹۰۲,۱۱۶۰۶,۶۲۶۲۵,۶۲۷۲۷,۳توليدپوشاك -  عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار     ۱۸

۱۹
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق          

وتوليد كفش 
۱۰۶۳,۴۱۲۲۳,۷۹۴۷,۴۲۵۲۰,۴۱۹۶۸,۴

۲۰
توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه    -غيرازمبلمان  -  ساخت  

كاال ازني ومواد حصيري   
۲۹۷۶,۲۷۲۶۱,۱۱۱۳۶۷,۱۳۰۱۶۰,۳۱۳۴۸۱,۱

۶۵۷۲,۲۸۳۶۷,۹۲۰۲۲۹,۹۴۳۳۴۳,۵۲۵۸۴۳,۷توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي ۲۱

۷۴۴,۳۹۵۰,۴۱۰۷۵,۹۲۶۳۷,۴۱۷۶۲,۲انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده    ۲۲

۲۳
 صنايع توليد زغال كك ، پااليشگاه هاي نفت و سوخت هاي            

هسته اي 
۱۱۵۰,۲۷۱۷۳۵,۸۵۴۳۷۱,۵۱۹۱۱۲۷,۶۳۴۶۰۴۹,۱

۳۱۷۱۸,۴۷۹۲۱۲,۲۱۰۲۳۵۴,۱۲۷۶۱۶۴,۳۱۵۸۳۳۵,۹صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي    ۲۴

۲۵۹۷۷,۳۳۵۹۸۴,۶۴۱۵۱۶,۶۶۵۶۲۴,۶۷۶۵۵۱,۸توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي   ۲۵

۱۱۹۴۱۹,۲۱۲۸۵۹۹,۵۱۱۰۰۴۰,۰۱۴۰۹۹۵,۲۱۹۸۴۷۴,۲توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي    ۲۶

۱۰۲۰۷۸,۰۲۵۳۳۵۶,۷۳۷۳۷۰۹,۹۳۰۵۵۳۱,۰۳۵۰۹۰۱,۷توليدفلزات اساسي ۲۷

۱۵۵۶۸,۳۲۱۴۳۷,۶۳۶۵۳۳,۷۴۵۱۸۰,۳۷۶۸۲۴,۴توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات       ۲۸

۹۳۷۹,۵۱۹۴۷۴,۶۱۱۹۵۴,۸۲۶۷۴۵,۲۳۹۹۸۹,۹توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۲۹

۲۱۵۷,۱۱۶۳۶,۱۳۰۴۷,۹۳۸۳۱,۳۳۲۲۳,۱توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي     ۳۰

۳۱
توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه بندي          

نشده درجاي ديگر 
۷۰۱۹,۵۸۷۰۷,۶۹۷۵۹,۲۲۱۰۲۶,۳۲۱۴۰۳,۴

۵۴۸,۵۹۵۰,۸۱۶۰۲,۳۳۳۲۶,۳۱۰۳۱۲,۵توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل ارتباطي    ۳۲

۳۳
توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي       

وانواع ديگرساعت 
۱۰۵۶,۳۱۶۳۲,۲۱۹۸۸,۵۲۹۳۷,۹۴۷۱۰,۶

۱۸۶۷۹,۶۳۱۷۵۳,۲۱۸۰۴۶,۳۴۳۵۶۸,۰۳۲۵۹۸,۷توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر    ۳۴

۲۲۶۸,۲۴۵۶۶,۴۳۵۷۱,۰۱۷۲۰۶,۵۸۴۲۲,۰توليدساير وسايل حمل ونقل   ۳۵

۸۳۷,۱۳۴۷۲,۵۱۶۳۹,۳۴۰۳۲,۲۴۵۷۵,۵توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۳۶

۱۲۱۱,۸۲۴۸۷,۴۴۰۵۱,۱۱۳۴۰۹,۶۱۴۳۸۶,۱بازيافت ۳۷

۱۰,۹----كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه ۷۲

۴۱۰۲۲۶,۰۷۶۳۹۸۵,۹۹۰۰۸۷۴,۰۱۴۲۳۵۱۵,۳۱۵۹۷۶۴۸,۴

جدول شماره   ۵-۱         روندميزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسيس صادره به تفكيك گروه صنعت طي سالهاي             ۱۳۸۲-۸۶

سرمايه :  ميليارد ريال

جمع كل 



 ٩

ISIC۳ سال۸۶سال۸۵سال۸۴سال۸۳سال ۸۲شرح  كد

۱۳۱۲۳۹۱۸۱۸۴۱۱۶۹۷۷۶۲۷۹۵۹۶۲۵۸۵۵۱صنايع موادغذائي وآشاميدني  15

۶۱۸۴۱۱۶۵۰۲۵۵۴توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو  -  سيگار۱۶

۴۸۱۵۵۳۹۲۲۸۴۳۴۷۰۷۴۶۴۹۵۸۷۵۵توليدمنسوجات ۱۷

۲۲۵۴۷۱۳۴۲۸۱۷۷۶۸۳۰۷۹۹۲۵۱۱۴توليدپوشاك -  عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار     ۱۸

۱۹
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق          

وتوليد كفش 
۶۵۶۰۷۸۵۴۵۳۸۷۱۱۴۳۸۸۲۶۷

۲۰
توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه    -غيرازمبلمان  -  ساخت  

كاال ازني ومواد حصيري   
۱۲۰۵۴۱۸۳۲۱۲۱۵۳۹۳۵۷۷۰۲۸۸۶۰

۱۸۷۵۸۲۱۷۶۲۲۵۶۰۷۴۶۰۸۰۳۹۱۴۱توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي ۲۱

۲۱۹۴۲۲۹۰۲۳۷۵۵۰۴۷۱۶۷۹انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده    ۲۲

۲۳
 صنايع توليد زغال كك ، پااليشگاه هاي نفت و سوخت هاي            

هسته اي 
۴۹۱۲۱۳۰۷۴۱۲۳۰۸۳۳۰۹۹۴۷۰۴۸

۵۵۸۵۶۷۵۲۳۱۷۷۵۸۴۱۲۰۱۰۲۹۸۰۳۲صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي    ۲۴

۵۹۵۹۴۸۰۷۲۲۸۶۸۹۲۱۳۵۹۲۲۱۳۵۴۴۸توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي   ۲۵

۱۶۷۷۹۸۱۳۹۰۹۰۱۲۳۲۷۸۱۸۷۸۰۳۲۵۱۸۹۳توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي    ۲۶

۷۰۴۷۵۱۰۰۵۵۲۱۵۷۴۵۹۱۳۸۷۹۱۱۷۵۹۴۸توليدفلزات اساسي ۲۷

۵۳۶۴۱۶۵۹۲۵۶۶۲۸۴۱۰۰۱۸۰۱۰۷۱۶۴توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات       ۲۸

۴۱۴۱۰۵۳۰۵۳۵۵۲۱۸۹۱۸۱۷۸۸۴۴۶توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۲۹

۴۹۰۹۵۹۶۰۵۳۴۰۸۴۵۸۵۵۷۷توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي     ۳۰

۳۱
توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه         

بندي نشده درجاي ديگر 
۲۱۸۷۷۳۱۹۲۶۲۵۶۹۹۴۳۴۷۸۳۵۵۳۴

۴۰۳۳۳۸۶۴۴۶۱۷۸۰۴۸۷۲۱۹توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل ارتباطي    ۳۲

۳۳
توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي       

وانواع ديگرساعت 
۵۸۵۵۱۱۶۶۵۷۲۴۰۹۱۰۸۸۹۰۶

۶۰۵۹۹۴۸۵۷۳۳۸۸۰۲۶۰۰۴۶۵۹۴۱۰توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر    ۳۴

۱۸۷۰۲۱۳۵۲۲۱۲۸۲۵۱۹۳۳۰۲۰۷۹۶توليدساير وسايل حمل ونقل   ۳۵

۷۳۹۸۱۷۳۸۶۱۲۲۶۴۲۲۲۸۶۱۹۷۵۰توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۳۶

۸۴۰۹۴۴۴۴۷۶۷۰۲۱۸۸۸۲۱۲۰۲بازيافت ۳۷

۶۶----كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه ۷۲

۸۲۷۵۹۳۹۴۹۷۵۲97941814842371503360

اشتغال  :  نفر

جمع كل 

جدول شماره ۶-۱           روند پيش بيني اشتغال جوازهاي تاسيس صادره به تفكيك گروه صنعت  طي سالهاي               ۱۳۸۲-۸۶



 ١٠

نمودار  (۶-۱)  تعدادجواز هاي تاسيس صادره در سالهاي۱۳۸۲-۸۶

۲۷۵۴۸
۲۹۶۳۸ ۳۱۲۰۵

۵۴۲۸۸

۴۸۱۶۳

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶

ره
فق

تعداد روند

نمودار  (۷-۱)  سرمايه جوازهاي تاسيس صادره در سالهاي ۱۳۸۲-۸۶

۴۱۰۲۲۶,۰

۷۶۳۹۸۵,۹

۹۰۰۸۷۴,۰

۱۴۲۳۵۱۵,۳

۱۵۹۷۶۴۸,۴

۰

۸۰۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰

۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶

ال   
ري
رد
ليا
مي

سرمايه  روند

نمودار  (۸-۱)  اشتغال جوازهاي تاسيس صادره در سالهاي ۱۳۸۲-۸۶

۸۲۷۵۹۳
۹۴۹۷۵۲ ۹۷۹۴۱۸

۱۴۸۴۲۳۷ ۱۵۰۳۳۶۰

۰

۴۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰

۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶

فر
ن

اشتغال روند



 ١١

تعداد (فقره )شرح  
درصد سهم 

به كل
سرمايه ميلياردريال 

(جاري سنوات )

درصد سهم 

به كل
اشتغال  (نفر)

درصد سهم 

به كل

۷۳۵۱۳۶,۲۲۱۶۶۲۲,۰۴۶,۸۲۶۴۴۷۴۳۷,۱طرحهاي ۴۰-۲۰ در صد

۵۶۵۸۲۷,۸۸۷۸۲۲,۴۱۹,۰۱۸۷۳۵۵۲۶,۳طرحهاي ۶۰-۴۰ درصد

۷۳۱۶۳۶,۰۱۵۸۲۸۴,۳۳۴,۲۲۶۰۸۵۵۳۶,۶طرحهاي ۱۰۰-۶۰ درصد

۲۰۳۲۵۱۰۰۴۶۲۷۲۸,۷۱۰۰۷۱۲۶۸۴۱۰۰جمع

      جدول شماره ۷-۱                                    طرحهـاي در دست اجـرا به تفكيك پيشرفت فيزيكي     

طرحهاي باپيشرفت فيزيكي  ۱۰۰درصد شامل طرحهايي است كه راه اندازي شده ليكن صدورپروانه بهره برداري آنها تاكنون محقق نگرديده است      

.

نمودار(۹-۱)    درصدسهم تعدادطرحهاي صنعتي دردست اجرا تا پايان اسفند ماه سال۱۳۸۶

طرحهاي ۴۰-۲۰ در صد;
% ۳۶,۲

طرحهاي ۱۰۰-۶۰ درصد;        
% ۳۶،۰

طرحهاي ۶۰-۴۰ درصد; 
% ۲۷,۸

نمودار(۱۰-۱)  درصد سهم سرمايه طرحهاي صنعتي دردست اجرا تا پايان اسفند ماه سال۱۳۸۶

طرحهاي ۴۰-۲۰ در صد; 
 % ۴۶,۸

طرحهاي ۶۰-۴۰ درصد;   
 % ۱۹،۰

طرحهاي ۱۰۰-۶۰ درصد; 
 % ۳۴، ۲

نمودار(۱۱-۱)   درصد سهم اشتغال طرحهاي صنعتي دردست اجرا تا پايان اسفند ماه سال۱۳۸۶

طرحهاي ۴۰-۲۰ در صد; 
طرحهاي ۱۰۰-۶۰ درصد; ۳۷،۱ %

% ۳۶,۶

طرحهاي ۶۰-۴۰ درصد; 
% ۲۶,۳

 :      طرحهاي در دست اجراء 
  فقـره بـا    ٢٠٣٢٥ تعـداد    ، درصـد  ٢٠ فيزيكـي بـيش از        اجراء باپيـشرفت    ، كل طرحهاي دردست   ١٣٨٦اسفند ماه   تاپايان   

 .باشد  هزارنفر مي٧/٧١٢حدود  هزارميلياردريال و ايجاد اشتغال ٧/٤٦٢بيش از گذاري  بيني سرمايه پيش
گـذاري    بينـي سـرمايه      فقره با پيش   ٧٣٥١ تعداد   ١٣٨٦اسفند ماه      درصدتاپايان   ٢٠-٤٠طرحهاي داراي پيشرفت فيزيكي    

 .باشد  هزار نفر مي٥/٢٦٤حدود ميلياردريال و ايجاد اشتغال   هزار٦/٢١٦بيش از 
ــاي داراي   ــداد طرحه ــيتع ــشرفت فيزيك ــد ٤٠-٦٠پي ــرمايه  ٥٦٥٨ درص ــي س ــيش بين ــا پ ــره ب ــذاري   فق ــيش ازگ  ب
 . هزارنفر است٤/١٨٧حدود  هزارميلياردريال و اشتغال ٨/٨٧
  حـدود  گـذاري آنهـا     بينـي سـرمايه     باشد كه پيش     فقره مي  ٧٣١٦ درصد   ٦٠-١٠٠تعداد طرحهاي داراي پيشرفت فيزيكي       
حـدود  دهـد      درصد از طرحهاي در دست اجرا را تشكيل مي         ٣٦دازي اين طرحها كه     ان  با راه . ميليارد ريال است    هزار ٣/١٥٨
 . هزار نفر فرصت شغلي ايجاد خواهد شد٩/٢٦٠

 . ارائه گرديده است١-٩ و١-٨ وتوزيع استاني درجداول شماره فوق برحسب گروه صنعت الزم به ذكراست كه طرحهاي
 

 
 
 
 
 
 
 

*

*



 ١٢

تعداد  

(فقره )

سرمايه ثابت 
(ميلياردريال   - جاري 

سنوات )

اشتغال   

(نفر)

تعداد  

(فقره )

سرمايه ثابت 
(ميلياردريال   - جاري 

سنوات )

اشتغال   

(نفر)

تعداد  

(فقره )

سرمايه ثابت 
(ميلياردريال   - جاري 

سنوات )

اشتغال   

(نفر)

۳۷۲۳۴۷۳۷۴,۵۱۲۲۲۹۶۲۱۱۰۲۳۲۵۳,۳۶۹۴۵۳۱۱۱۴۱۱۸۰۳,۴۳۸۱۱۷صنايع موادغذائي وآشاميدني

۵۸۷۵,۳۱۰۱۰۵۸۷۵,۳۱۰۱۰۲۷۷۱,۰۹۰۱توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو- سيگار

۱۲۷۹۲۳۱۹۲,۲۵۵۳۵۵۸۹۱۱۱۲۰۶,۸۳۷۴۱۱۴۸۶۷۲۹۵,۴۲۳۰۷۲توليدمنسوجات

توليدپوشاك- عمل آوردن ورنگ كردن 

پوست خزدار 
۳۷۶۱۳۹۷,۱۱۱۹۳۶۲۷۱۱۱۸۶,۵۹۰۴۵۱۵۳۳۳۹,۸۴۷۸۹

دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف 

وچمدان وزين ويراق وتوليد كفش
۳۱۹۱۰۱۲,۸۱۰۰۰۰۲۲۴۶۵۹,۷۶۰۰۶۱۴۶۳۵۴,۴۳۹۲۰

توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه  -

غيرازمبلمان  - ساخت كاال ازني ومواد حصيري   
۶۲۳۵۳۷۳,۱۱۳۰۶۰۴۱۲۳۰۸۳,۰۸۰۷۶۲۱۶۲۱۳۱,۲۴۳۰۵

۶۱۳۹۹۵۱,۸۲۰۵۳۶۳۹۹۴۰۶۷,۶۱۲۹۷۶۲۰۸۲۰۸۹,۰۶۳۸۲توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي

۸۹۷۶۸,۱۱۷۴۹۷۸۶۲۳,۲۱۴۷۳۴۶۳۳۷,۰۷۶۷انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده

 صنايع توليد زغال كك ، پااليشگاه هاي 

نفت وسوخت هاي هسته اي   
۲۲۲۴۰۱۳۱,۶۱۰۶۴۲۱۵۹۳۱۴۵۲,۵۸۹۰۳۹۷۲۰۱۹۶,۶۴۲۹۷

۱۴۰۲۹۱۰۸۹,۰۶۳۰۵۷۹۱۵۴۹۲۸۸,۰۳۹۹۳۹۵۲۶۴۲۵۲۶,۸۲۶۸۶۵صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي

۱۹۷۸۲۲۹۳۰,۸۴۹۷۰۲۱۱۶۶۱۱۱۰۷,۲۲۷۲۹۴۵۳۹۵۰۷۵,۱۱۲۶۰۲توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي   

۳۵۰۲۷۳۴۰۵,۹۱۰۸۸۱۶۲۲۸۵۴۸۲۱۸,۰۷۰۵۱۵۱۵۲۷۳۶۵۵۴,۲۵۰۶۸۳توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي  

۷۸۱۶۶۹۶۴,۸۵۳۸۶۱۴۹۱۲۷۴۱۹,۷۳۲۴۹۶۲۸۸۱۰۶۵۵,۹۱۸۷۱۸توليدفلزات اساسي 

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز    

ماشين آالت وتجهيزات 
۱۷۵۸۳۰۴۳۷,۷۴۳۰۹۶۱۱۴۳۹۳۷۹,۰۲۷۲۴۹۶۴۶۶۰۶۲,۷۱۶۱۵۲

توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي     

نشده درجاي ديگر
۱۴۴۵۱۰۲۹۵,۹۴۲۸۴۷۹۶۰۷۴۲۳,۸۲۸۳۶۹۵۲۱۴۰۰۵,۹۱۵۲۶۸

توليد ماشين آالت اداري و     

حسابگرومحاسباتي
۹۰۶۰۴,۰۲۷۷۵۶۱۴۹۲,۳۱۸۶۲۲۹۲۵۴,۹۶۳۹

توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه    

هاي برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر
۵۹۸۸۰۱۶,۶۲۷۶۶۵۳۸۱۳۸۶۳,۸۱۶۸۴۵۱۹۶۱۴۳۰,۸۷۹۴۶

توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل 

ارتباطي
۹۹۶۷۹,۲۳۱۷۸۶۷۴۴۱,۷۲۰۹۹۳۳۱۱۷,۴۱۰۱۳

توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق    

وساعت هاي مچي وانواع ديگرساعت  
۱۸۸۱۲۲۲,۲۱۱۰۹۰۱۱۷۸۳۴,۵۸۶۷۳۵۶۳۲۵,۱۱۸۵۲

۵۸۳۲۱۱۶۸,۷۳۹۰۲۳۴۱۲۷۴۴۳,۹۲۶۰۵۶۲۴۳۴۲۳۶,۸۱۶۳۸۳توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر

۱۵۸۲۵۹۰,۹۹۵۸۶۱۱۰۱۹۱۶,۳۵۶۱۳۶۹۷۹۷,۴۲۵۱۸توليدساير وسايل حمل ونقل

توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده 

درجاي ديگر
۳۴۶۱۱۵۴,۸۶۴۷۷۲۲۷۸۶۶,۰۴۳۶۹۱۲۸۵۹۵,۵۲۵۸۰

۱۴۲۲۰۷۶,۷۴۷۹۸۸۴۹۸۹,۶۲۳۴۹۴۱۳۱۳,۱۹۵۷بازيافت

۶۱۵,۲۱۲۹۶۱۵,۲۱۲۹۶۱۵,۲۱۲۹كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه 

۲۰۳۲۵۴۶۲۷۲۸,۷۷۱۲۶۸۴۱۲۹۷۴۲۴۶۱۰۶,۷۴۴۸۲۱۰۷۳۱۶۱۵۸۲۸۴,۳۲۶۰۸۵۵جمع كل 

جدول شماره ۸-۱            جوازهاي تاسيس برحسب پيشرفت فيزيكي به تفكيك صنعت تا پايان اسفندماه سال           ۱۳۸۶

گروه صنعت  

بيش از ۶۰درصدبيش از ۴۰درصدبيش از ۲۰درصد

 

 
 
 
 



 ١٣

تعداد   

(فقره )

سرمايه ثابت 
(ميلياردريال   - جاري 

سنوات )

اشتغال    

(نفر)

تعداد   

(فقره )

سرمايه ثابت 
(ميلياردريال   - جاري 

سنوات )

اشتغال    

(نفر)

تعداد   

(فقره )

سرمايه ثابت 
(ميلياردريال   - جاري 

سنوات )

اشتغال    

(نفر)

۱۸۹۹۲۳۳۵۰,۴۵۴۹۱۱۱۴۱۲۱۳۸۴۷,۴۳۶۸۸۹۸۵۷۸۵۰۱,۱۲۲۲۳۸آذربايجان شرقي

۸۱۷۲۰۱۴۴,۶۲۳۸۳۵۵۲۸۱۰۵۰۹,۷۱۵۶۵۹۲۴۶۶۳۰۲,۶۷۴۵۰آذربايجان غربي 

۴۸۷۷۲۷۸,۴۱۹۶۳۸۲۴۹۴۴۸۹,۷۱۲۶۶۶۱۲۸۲۰۶۶,۴۵۸۰۳اردبيل  

۱۸۱۲۲۱۹۳۰,۳۶۲۷۳۴۹۵۳۱۴۲۳۵,۱۳۵۱۲۹۵۰۰۹۰۵۳,۲۲۰۷۰۲اصفهان 

۲۵۵۱۸۲۲۱,۸۱۱۱۳۶۱۲۱۱۲۲۱۱,۳۶۱۸۹۹۳۴۷۸۴,۰۲۷۱۷ايالم  

۳۰۶۵۳۸۵۳,۰۱۵۹۴۳۲۰۷۴۰۷۸۱,۸۱۱۹۵۸۱۱۴۳۶۲۵۱,۷۸۷۷۷بوشهر

۱۳۴۴۱۵۹۱۳,۳۴۷۶۰۸۷۲۲۸۹۷۹,۱۲۷۱۹۱۳۴۵۵۲۰۶,۴۱۴۳۲۰تهران 

۷۰۱۲۶۳۲۳,۷۲۱۲۶۲۱۸۴۳۰۷۵,۴۶۷۹۵۹۱۲۲۲۸,۸۴۵۴۱چهارمحال وبختياري

۱۶۴۲۲۲۱,۹۴۶۷۶۸۴۵۳۹,۴۲۲۶۹۴۶۳۱۴,۱۱۴۰۲خراسان جنوبي

۱۱۷۰۱۷۶۰۱,۳۴۱۷۷۱۷۶۹۱۲۴۸۲,۷۲۸۹۶۵۳۸۵۸۷۲۴,۸۱۶۱۳۸خراسان رضوي 

۷۶۱۵۶۲,۷۲۹۴۲۴۹۱۴۴۲,۲۲۲۹۷۳۴۱۲۶۲,۵۱۵۹۸خراسان شمالي 

۶۵۰۳۳۱۹۱,۹۲۵۳۲۸۳۷۴۲۰۷۵۶,۷۱۶۴۷۷۲۲۸۱۵۸۵۵,۸۱۱۲۰۹خوزستان 

۵۰۱۲۳۷۸۷,۹۲۸۹۶۵۳۵۹۴۴۰۲,۳۱۷۵۱۱۲۴۸۲۲۳۱,۹۷۶۹۰زنجان 

۱۳۶۰۱۳۱۹۲,۲۴۴۹۹۳۹۴۳۶۲۸۶,۹۲۹۹۵۷۵۲۵۲۸۴۸,۵۱۶۰۲۸سمنان 

۲۰۳۲۰۴۸,۶۵۷۱۷۱۲۱۱۶۳۹,۸۴۰۴۲۵۸۱۹۰,۴۱۷۲۲سيستان وبلوچستان 

۷۸۴۸۶۰۴,۴۲۰۸۹۸۴۹۳۵۳۷۳,۲۱۲۹۶۰۲۲۸۱۹۰۹,۰۶۱۳۷فارس 

۸۰۱۳۶۳۱۴,۰۵۳۸۰۸۵۵۴۱۲۴۷۰,۶۳۲۸۹۹۳۳۳۸۸۹۵,۱۲۳۴۶۷قزوين  

۸۹۷۹۲۲۳,۵۲۲۳۷۴۷۴۰۶۴۴۷,۲۱۷۸۱۵۴۹۷۲۷۰۹,۵۱۰۶۶۸قم  

۲۱۱۲۸۱۴,۰۵۶۲۸۱۵۰۲۵۲۰,۹۴۰۰۰۱۰۰۲۲۳۳,۸۳۰۹۸كردستان 

۳۵۸۱۰۹۱۶,۹۱۴۱۷۸۲۳۵۶۶۹۲,۳۹۵۵۹۱۶۰۵۴۹۸,۶۷۳۷۷كرمان 

۱۶۵۸۴۲۶,۶۸۴۵۲۱۲۵۵۵۴۸,۲۶۷۴۲۸۵۴۴۶۳,۹۳۷۵۷كرمانشاه

۱۶۱۱۹۳۶,۷۳۷۸۷۸۸۴۵۸,۵۱۴۸۸۷۳۴۲۴,۷۱۲۹۸كهگيلويه وبويراحمد

۲۳۴۳۲۷۱,۸۶۷۵۵۱۳۰۱۱۸۹,۲۳۶۵۷۸۳۵۸۶,۸۲۳۰۶گلستان 

۹۷۳۵۲۸۳,۷۱۹۹۲۰۷۳۹۳۳۸۱,۴۱۳۰۹۶۳۹۴۲۲۵۳,۶۷۳۵۷گيالن  

۲۸۹۶۳۸۵,۲۱۲۱۱۶۱۲۷۱۲۸۰,۷۴۳۶۷۶۴۶۶۷,۶۲۰۶۹لرستان  

۱۳۰۶۱۹۱۷۹,۲۴۴۳۹۰۷۳۸۱۲۳۱۸,۶۲۴۷۴۴۳۲۳۴۹۵۰,۴۱۰۷۶۹مازندران 

۸۶۰۱۸۱۷۶,۵۳۵۶۲۷۵۴۶۱۰۵۴۲,۷۲۴۶۶۵۳۳۷۶۶۲۲,۰۱۵۴۶۷مركزي

۳۱۶۲۶۹۲۴,۸۸۶۰۰۲۲۶۶۸۴۷,۲۶۵۲۹۱۵۲۷۴۲,۴۳۴۳۷هرمزگان  

۴۴۳۴۶۰۸,۲۸۸۹۷۳۶۶۴۰۸۹,۳۷۱۸۰۲۳۲۲۹۷۷,۹۴۵۵۶همدان  

۷۸۲۲۰۰۴۱,۱۳۵۷۹۵۶۴۲۱۱۲۶۷,۰۲۴۵۱۵۳۵۷۷۵۲۶,۹۱۶۷۵۷يزد

۲۰۳۲۵۴۶۲۷۲۸,۷۷۱۲۶۸۴۱۲۹۷۴۲۴۶۱۰۶,۷۴۴۸۲۱۰۷۳۱۶۱۵۸۲۸۴,۳۲۶۰۸۵۵جمع كل 

جدول شماره   ۹ -۱             جوازهاي تاسيس برحسب پيشرفت فيزيكي به تفكيك استان تا پايان اسفندماه سال           ۱۳۸۶

بيش از ۶۰درصدبيش از ۲۰درصد

استان  
بيش از ۴۰درصد



 ١٤

نمودار (۱۲-۱)   تعدادطرحهاي باپيشرفت فيزيكي بيش از۲۰%به تفكيك استان تاپايان سال ۱۳۸۶

۷۶

۱۶۱

۱۶۴

۱۶۵

۲۰۳

۲۱۱

۲۳۴

۲۵۵

۲۸۹

۳۰۶

۳۱۶

۳۵۸

۴۴۳

۴۸۷

۵۰۱

۶۵۰

۷۰۱

۷۸۲

۷۸۴

۸۰۱

۸۱۷

۸۶۰

۸۹۷

۹۷۳

۱۱۷۰

۱۳۰۶

۱۳۴۴

۱۳۶۰

۱۸۱۲

۱۸۹۹

۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰

خراسان شمالي

كهگيلويه وبويراحمد

خراسان جنوبي

كرمانشاه

سيستان وبلوچستان 

كردستان 

گلستان 

ايالم 

لرستان 

بوشهر

هرمزگان 

كرمان 

همدان 

اردبيل 

زنجان 

خوزستان 

چهارمحال وبختياري 

يزد

فارس

قزوين 

آذربايجان غربي 

مركزي

قم 

گيالن 

خراسان رضوي

مازندران 

تهران 

سمنان 

اصفهان 

آذربايجان شرقي

فقره



 ١٥

نمودار (۱۳-۱)   تعداد طرحهاي با پيشرفت فيزيكي بيش از۴۰% به تفكيك استان تا پايان سال۱۳۸۶

۴۹

۸۴

۸۸

۱۲۱

۱۲۱

۱۲۵

۱۲۷

۱۳۰

۱۵۰

۱۸۴

۲۰۷

۲۲۶

۲۳۵

۲۴۹

۳۵۹

۳۶۶

۳۷۴

۴۹۳

۵۲۸

۵۴۶

۵۵۴

۶۴۲

۷۲۲

۷۳۸

۷۳۹

۷۴۰

۷۶۹

۹۴۳

۹۵۳

۱۴۱۲

۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

كهگيلويه وبويراحمد

ايالم 

سيستان وبلوچستان 

كرمانشاه

لرستان 

گلستان 

كردستان 

چهارمحال وبختياري 

بوشهر

هرمزگان 

كرمان 

اردبيل 

زنجان 

همدان 

خوزستان 

فارس

آذربايجان غربي 

مركزي

قزوين 

يزد

تهران 

مازندران 

گيالن 

قم 

خراسان رضوي

سمنان 

اصفهان 

آذربايجان شرقي

فقره



 ١٦

نمودار (۱۴-۱)    تعداد طرحهاي با پيشرفت فيزيكي بيش از ۶۰% به تفكيك استان تا پايان 

سال۱۳۸۶

۳۴

۴۶

۵۸

۶۴

۷۳

۸۳

۸۵

۹۱

۹۳

۱۰۰

۱۱۴

۱۲۸

۱۵۲

۱۶۰

۲۲۸

۲۲۸

۲۳۲

۲۴۶

۲۴۸

۳۲۳

۳۳۳

۳۳۷

۳۴۵

۳۵۷

۳۸۵

۳۹۴

۴۹۷

۵۰۰

۵۲۵

۸۵۷

۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

سيستان وبلوچستان 

لرستان 

كهگيلويه وبويراحمد

گلستان 

كرمانشاه

چهارمحال وبختياري 

ايالم 

كردستان 

بوشهر

اردبيل 

هرمزگان 

كرمان 

خوزستان 

فارس

همدان 

آذربايجان غربي 

زنجان 

مازندران 

قزوين 

مركزي

تهران 

يزد

خراسان رضوي

گيالن 

قم 

اصفهان 

سمنان 

آذربايجان شرقي

فقره 



 ١٧

درصد تغيير سال  ۸۶ سال  ۸۵عنوان 

۶۷۶۴۸۱۳۵۲۰,۳تعداد(فقره )

۷۷۱۷۲,۷۱۲۹۷۶۰,۱۶۸,۱سرمايه گذاري  (ميلياردريال)

۱۲۶۱۵۵۱۴۴۶۰۶۱۴,۶اشتغال  (نفر)

جدول شماره ۱۰-۱                 مقايسه پروانه هاي بهره برداري صادره در سالهاي ۱۳۸۵-۸۶

نمودار (۱۵-۱)      مقايسه تعدادپروانه هاي بهره برداري صادره طي 

سالهاي ۱۳۸۵-۸۶

۸۱۳۵

۶۷۶۴

۰

۴۲۵۰

۸۵۰۰

سال ۸۵ سال ۸۶

ره
فق

نمودار(۱۶-۱)    مقايسه ميزان اشتغال  پروانه هاي بهره برداري 

صادره طي  سالهاي  ۱۳۸۵-۸۶

۱۴۴۶۰۶

۱۲۶۱۵۵

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

سال۸۵ سال۸۶

فر
ن

 :رداري روانه بهره بپ 

 ١/١٢٩٧٦٠ فقره پروانه بهـره بـرداري بـا سـرمايه ثابـت منـدرج در پروانـه بميـزان             ٨١٣٥ تعداد   ١٣٨٦ سال   در   

 .صادر گرديده است نفر ١٤٤٦٠٦ ميلياردريال و اشتغال

 درصد افزايش در تعداد،   ٣/٢٠ نشان دهنده    ١٣٨٥ نسبت به سال     ١٣٨٦سال  پروانه بهره برداري    مقايسه مشخصات    

 . درصد افزايش در اشتغال مستقيم است٦/١٤رصد افزايش در ميزان سرمايه و  د١/٦٨

 ،از نظـر تعـداد      نـشانگر آنـست كـه         ١٣٨٦ سـال   هاي بهره برداري به تفكيك گروههاي صنعت طي         پروانهبررسي   

 ١٢٣٣بـا    پالسـتيكي  و فقره و توليد محـصوالت السـتيكي    ١٩٢٢با     كاني غيرفلزي  توليد ساير محصوالت  گروههاي  

 ٩/٢٩١٤١صـنايع توليـد مـواد و محـصوالت شـيميايي بـا       به   باالترين سرمايه. باشند فقره بيشترين تعداد را دارا مي    

بيـشترين ميـزان    .  ميليـارد ريـال  تعلـق دارد        ٩/٢٦٠٥٨ به ميزان    توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي    ميلياردريال و   

 نفر  ٢٤٦٢٣با  مواد غذايي و آشاميدني     صنايع   نفر و    ٢٨٣٩٧ با   توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي    مربوط به   اشتغال  

 )١-١١جدول شماره ( .استبوده 
، ) فقـره  ٨٨١(  بهره برداري صادره به ترتيب مربوط بـه اسـتانهاي اصـفهان            يها  بيشترين تعداد پروانه  طي اين مدت     

  )١-١٢جدول شماره ( .باشد مي)  فقره٦٣٨(و تهران )  فقره٦٩١ (خراسان رضوي
 

     
 
 
 
 
 
 
 

  :١٣٨٦ سال  هاي بهره برداري صنعتي صادره در  برخي از مهمترين پروانه
  نفر دراستان مركزي٨٥٧ميلياردريال واشتغال ١١٣٧٧پااليش انواع فرآورده هاي نفتي،شركت پااليش نفت شازند اراك باسرمايه  
  نفردراستان بوشهر٥٨٨ ميلياردريال واشتغال ٦١٤٢,٨گين ،پتروشيمي برزويه  باسرمايه توليد پارازايلين ،بنزن،ارتوزايلين ،پنتان وهيدروكربورهاي سبك وسن 
 نفردراستان مازندران ٣٨ميلياردريال واشتغال ٥٨٤٢,٦توسعه توليد سيمان خاكستري ،سيمان مازندران باسرمايه  
  نفردراستان خوزستان ٢٦٢ ميلياردريال و اشتغال٥٣٨٠ت پتروشيمي فجرباسرمايه توليدگازاكسيژن،نيتروژن، آب مقطر، شيرين كردن ،تصفيه وبسته بندي آب آشاميدني،شرك 
 ميلياردريال دراستان فارس ٣١١٦,٤توسعه توليدآب ژاول واسيدكلريدريك شركت عام پتروشيمي شيرازباسرمايه 
 فر دراستان خوزستان ن٢٦٥ميلياردريال واشتغال ٢٦٠٢توليد رزين اپوكسي وآب ژاول ، شركت پتروشيمي خوزستان باسرمايه  
 نفردراستان كرمانشاه ٢٥٤ميلياردريال واشتغال ٢٣٠٠توليد آلكيل بنزن ،پتروشيمي بيستون باسرمايه  
 نفر دراستان مركزي٤٠٠ميلياردريال واشتغال ٢٢٥٠توليد سيمان خاكستري ،شركت سيمان ساوه باسرمايه  
 نفردراستان خوزستان ٢٩٠ميلياردريال و اشتغال ٢٢٤٦,٥اسرمايه ،پتروشيمي كارون ب)تي،دي،اي(توليد تولوئن دي ايزوسيانات  
 نفردراستان خوزستان ١٠٩ميلياردريال واشتغال ١٦١٦توليد هيدروكربورهاي اتان وسنگينتر،پتروشيمي مارون باسرمايه  
 ميلياردريال دراستان مركزي١٤٦٦,٥سرمايهپتروشيمي اراك با)باوزن مخصوص ...اتيلن ،پروپيلن ،ليتوپون، بوتادين و(توسعه توليد انواع نفت وگاز 
 نفردرتهران ٣٩٠ميلياردريال واشتغال ١٤٣٢,١توليد انواع سيمان ،شركت سيمان فيروزكوه باسرمايه  
 نفر دراستان قزوين ١١١ميلياردريال واشتغال ١٤٠٩,٨توليدورق اسيدشويي شده ،صنايع هفت الماس باسرمايه  
 نفردراستان يزد٤٩٨ميلياردريال واشتغال ١١٠٠رمايه توليد شمش چدن ،شركت فوالدميبد باس 

 

 

  .واحدهاي جديد راه اندازي شده، توسعه واحدهاي موجود و واحدهاي فاقد جواز تاسيس مي باشدشامل پروانه بهره برداري صادره  ∗
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 ١٨

كد   
ISIC۳   گروه صنعت

تعداد 

(فقره )
سهم  ازكل   

(درصد)

سرمايه گذاري  

(ميلياردريال)
سهم ازكل   

(درصد)

 اشتغال    

(نفر)
سهم  ازكل   

(درصد)

۱۰۶۶۱۳,۱۰۱۲۴۹۸,۹۰۹,۶۳۲۴۶۲۳۱۷,۰۳صنايع موادغذائي وآشاميدني ۱۵

۲۰,۰۲۴,۴۵۰,۰۰۱۷۰,۰۱توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو  - سيگار۱۶

۵۰۹۶,۲۶۶۸۹۸,۲۰۵,۳۲۹۴۴۲۶,۵۳توليدمنسوجات   ۱۷

۱۴۰۱,۷۲۲۰۴,۷۴۰,۱۶۱۹۱۴۱,۳۲توليدپوشاك   - عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار  ۱۸

۱۹
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين         

ويراق وتوليد كفش  
۴۵۰,۵۵۵۱۹,۱۷۰,۴۰۷۸۰۰,۵۴

۲۰
توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه    -غيرازمبلمان  - 

ساخت كاال ازني ومواد حصيري
۲۴۰۲,۹۵۱۹۰۹,۶۲۱,۴۷۲۶۷۱۱,۸۵

۲۰۹۲,۵۷۲۸۵۹,۶۲۲,۲۰۳۱۴۷۲,۱۸توليدكاغذ ومحصوالت  كاغذي   ۲۱

۳۱۰,۳۸۵۶۶,۱۳۰,۴۴۶۵۳۰,۴۵انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده    ۲۲

۲۳
 صنايع توليد زغال كك، پااليشگاه هاي نفت  و        

سوخت هاي هسته اي  
۹۴۱,۱۶۱۵۳۷۲,۱۴۱۱,۸۵۲۵۲۲۱,۷۴

۵۳۴۶,۵۶۲۹۱۴۱,۹۲۲۲,۴۶۱۰۳۹۸۷,۱۹صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي   ۲۴

۱۲۳۳۱۵,۱۶۸۱۶۶,۷۳۶,۲۹۱۴۵۸۰۱۰,۰۸توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي ۲۵

۱۹۲۲۲۳,۶۳۲۶۰۵۸,۹۴۲۰,۰۸۲۸۳۹۷۱۹,۶۴توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي    ۲۶

۳۱۷۳,۹۰۸۶۹۹,۲۲۶,۷۰۷۹۴۵۵,۴۹توليدفلزات اساسي ۲۷

۲۸
توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت    

وتجهيزات   
۶۰۶۷,۴۵۴۲۹۷,۱۶۳,۳۱۱۱۲۸۹۷,۸۱

۲۹
توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي      

ديگر
۴۶۶۵,۷۳۳۴۳۳,۱۱۲,۶۵۹۶۲۷۶,۶۶

۳۲۰,۳۹۷۹۰,۹۱۰,۶۱۸۳۴۰,۵۸توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي     ۳۰

۳۱
توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي     

طبقه بندي نشده درجاي ديگر 
۱۹۱۲,۳۵۱۸۸۶,۵۵۱,۴۵۴۲۶۹۲,۹۵

۲۳۰,۲۸۳۲۸,۲۸۰,۲۵۶۱۵۰,۴۳توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها و وسايل ارتباطي     ۳۲

۳۳
توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي      

مچي وانواع ديگرساعت  
۵۹۰,۷۳۴۶۴,۹۶۰,۳۶۱۴۳۴۰,۹۹

۱۷۲۲,۱۱۴۳۴۵,۶۸۳,۳۵۵۲۵۸۳,۶۴توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر    ۳۴

۴۹۰,۶۰۲۷۱,۷۱۰,۲۱۱۰۷۶۰,۷۴توليدساير وسايل حمل ونقل   ۳۵

۱۳۷۱,۶۸۵۵۲,۹۶۰,۴۳۱۷۷۷۱,۲۳توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۳۶

۴۳۰,۵۳۴۸۹,۰۰۰,۳۸۸۲۲۰,۵۷بازيافت ۳۷

۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۵۱۶۰,۳۶كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه ۷۲

۸۱۳۵۱۰۰۱۲۹۷۶۰,۱۱۰۰۱۴۴۶۰۶۱۰۰

جدول شماره ۱۱-۱                   پروانه هاي بهره برداري صادره به تفكيك صنعت درسال          ۱۳۸۶

جمع

 

 



 ١٩

استان  
تعداد  
(فقره  )

سهم از كل   
(درصد)

سرمايه گذاري  
(ميليارد ريال)

سهم از كل   
(درصد)

اشتغال  (نفر)
سهم از كل   

(درصد)

۵۷۰۷,۰۳۵۸۴,۶۲۲,۸۱۰۱۸۵۷,۰آذربايجان شرقي   

۳۶۸۴,۵۳۳۴۰,۶۴۲,۶۵۵۵۸۳,۸آذربايجان غربي   

۱۸۹۲,۳۱۹۸۰,۶۷۱,۵۲۷۱۹۱,۹اردبيل 

۸۸۱۱۰,۸۱۱۲۸۴,۲۳۸,۷۱۵۴۸۳۱۰,۷اصفهان  

۱۶۰۲,۰۳۳۹,۲۲۰,۳۱۳۳۶۰,۹ايالم  

۶۸۰,۸۶۶۰۸,۸۶۵,۱۱۵۲۷۱,۱بوشهر  

۶۳۸۷,۸۱۱۹۹۲,۷۰۹,۲۲۰۲۸۹۱۴,۰تهران  

۱۴۲۱,۷۱۲۳۱,۳۷۰,۹۲۱۴۷۱,۵چهار محال و بختياري     

۷۴۰,۹۳۷۸,۵۶۰,۳۸۴۵۰,۶خراسان جنوبي 

۶۹۱۸,۵۶۸۳۴,۵۵۵,۳۱۴۴۷۶۱۰,۰خراسان رضوي 

۵۴۰,۷۲۷۵,۹۳۰,۲۱۰۷۵۰,۷خراسان شمالي 

۳۲۷۴,۰۱۴۷۳۴,۵۷۱۱,۴۶۱۹۷۴,۳خوزستان  

۱۳۷۱,۷۲۸۴۲,۶۹۲,۲۲۸۲۴۲,۰زنجان 

۲۱۰۲,۶۲۶۲۲,۷۶۲,۰۳۷۵۲۲,۶سمنان  

۱۳۸۱,۷۳۴۰,۱۶۰,۳۱۸۳۸۱,۳سيستان و بلوچستان    

۳۷۲۴,۶۵۴۱۰,۴۱۴,۲۴۸۱۳۳,۳فارس  

۳۹۱۴,۸۶۱۲۴,۶۲۴,۷۷۱۷۴۵,۰قزوين  

۲۵۸۳,۲۱۹۲۹,۵۶۱,۵۴۲۷۵۳,۰قم  

۸۹۱,۱۴۴۰,۴۱۰,۳۹۴۵۰,۷كردستان  

۱۶۵۲,۰۱۹۷۲,۹۰۱,۵۲۵۶۳۱,۸كرمان  

۱۲۶۱,۵۳۹۳۱,۴۰۳,۰۲۰۵۵۱,۴كرمانشاه  

۱۲۴۱,۵۹۱۹,۷۷۰,۷۱۵۴۶۱,۱كهگيلويه و بوير احمد   

۷۴۰,۹۴۲۲,۶۳۰,۳۱۳۲۳۰,۹گلستان  

۴۱۸۵,۱۳۱۶۹,۱۷۲,۴۴۶۱۱۳,۲گيالن  

۲۳۸۲,۹۹۱۵,۴۲۰,۷۲۲۷۹۱,۶لرستان  

۲۶۹۳,۳۹۲۴۰,۳۲۷,۱۵۴۰۸۳,۷مازندران  

۳۵۸۴,۴۲۰۱۱۰,۲۳۱۵,۵۷۶۰۸۵,۳مركزي  

۷۵۰,۹۵۹۷,۳۹۰,۵۱۱۴۷۰,۸هرمزگان  

۱۵۸۱,۹۱۱۶۶,۳۹۰,۹۲۴۶۶۱,۷همدان  

۳۷۳۴,۶۵۰۱۷,۹۷۳,۹۶۱۴۲۴,۲يزد 

۸۱۳۵۱۰۰۱۲۹۷۶۰,۱۱۰۰۱۴۴۶۰۶۱۰۰جمع 

جدول شماره   ۱۲-۱                     پروانه هاي بهره برداري صادره به تفكيك استان درسال          ۱۳۸۶

پروانه هاي بهره برداري انتقالي ازوزارت جهادكشاورزي درآمارمجوزهاي وزارتخانه منظورگرديده است            . 

 
 



 ٢٠

نمودار(۱۷-۱)    تعدادپروانه هاي بهره برداري صادره به تفكيك استانهاي كشوردرسال۱۳۸۶

۵۴

۶۸

۷۴

۷۴

۷۵

۸۹

۱۲۴

۱۲۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۴۲

۱۵۸

۱۶۰

۱۶۵

۱۸۹

۲۱۰

۲۳۸

۲۵۸

۲۶۹

۳۲۷

۳۵۸

۳۶۸

۳۷۲

۳۷۳

۳۹۱

۴۱۸

۵۷۰

۶۳۸

۶۹۱

۸۸۱

۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰

خراسان شمالي

بوشهر

خراسان جنوبي

گلستان 

هرمزگان 

كردستان 

كهگيلويه و بوير احمد

كرمانشاه 

زنجان

سيستان و بلوچستان 

چهار محال و بختياري 

همدان 

ايالم  

كرمان 

اردبيل 

سمنان 

لرستان 

قم 

مازندران 

خوزستان 

مركزي 

آذربايجان غربي 

فارس 

يزد

قزوين 

گيالن  

آذربايجان شرقي 

تهران 

خراسان رضوي

اصفهان 

فقره

 

 



 ٢١

نمودار (۱۸-۱)  ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري  صادره  به تفكيك استانهاي  

كشوردرسال۱۳۸۶

275,93

339,22

340,16

378,56

422,63

440,41

597,39

915,42

919,77

1166,39

1231,37

1929,56

1972,90

1980,67

2622,76

2842,69

3169,17

3340,64

3584,62

3931,40

5017,97

5410,41

6124,62

6608,86

6834,55

9240,32

11284,23

11992,70

14734,57

۲۰۱۱۰,۲۳

۰ ۷۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۱۰۰۰

خراسان شمالي

ايالم 

سيستان و بلوچستان 

خراسان جنوبي

گلستان  

كردستان  

هرمزگان  

لرستان 

كهگيلويه و بوير احمد

همدان 

چهار محال و بختياري 

قم 

كرمان 

اردبيل  

سمنان 

زنجان

گيالن  

آذربايجان غربي  

آذربايجان شرقي  

كرمانشاه 

يزد 

فارس 

قزوين 

بوشهر

خراسان رضوي

مازندران 

اصفهان 

تهران 

خوزستان 

مركزي 

ميلياردريال

 

 



 ٢٢

نمودار (۱۹-۱)   ميزان اشتغال پروانه هاي بهره برداري صادره به تفكيك استانهاي كشوردرسال۱۳۸۶

۸۴۵

۹۴۵

۱۰۷۵

۱۱۴۷

۱۳۲۳

۱۳۳۶

۱۵۲۷

۱۵۴۶

۱۸۳۸

۲۰۵۵

۲۱۴۷

۲۲۷۹

۲۴۶۶

۲۵۶۳

۲۷۱۹

۲۸۲۴

۳۷۵۲

۴۲۷۵

۴۶۱۱

۴۸۱۳

۵۴۰۸

۵۵۵۸

۶۱۴۲

۶۱۹۷

۷۱۷۴

۷۶۰۸

۱۰۱۸۵

۱۴۴۷۶

۱۵۴۸۳

۲۰۲۸۹

۰ ۷۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۱۰۰۰

خراسان جنوبي

كردستان 

خراسان شمالي

هرمزگان 

گلستان 

ايالم  

بوشهر

كهگيلويه و بوير احمد

سيستان و بلوچستان 

كرمانشاه 

چهار محال و بختياري 

لرستان 

همدان 

كرمان 

اردبيل 

زنجان

سمنان 

قم 

گيالن  

فارس 

مازندران 

آذربايجان غربي 

يزد

خوزستان 

قزوين 

مركزي 

آذربايجان شرقي 

خراسان رضوي

اصفهان 

تهران 

نفر

 
 



 ٢٣

ISIC3 سال ۸۶سال ۸۵سال ۸۴سال ۸۳سال ۸۲شرح  كد

۶۹۷۷۵۹۸۲۵۸۳۳۱۰۶۶صنايع موادغذائي وآشاميدني  ۱۵

۰۰۰۰۲توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو  -  سيگار۱۶

۳۴۷۳۱۵۳۸۴۴۴۴۵۰۹توليدمنسوجات ۱۷

۱۴۴۱۲۵۱۰۸۱۱۵۱۴۰توليدپوشاك -  عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار     ۱۸

۱۹
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد           

كفش
۶۹۴۵۶۵۶۰۴۵

۲۰
توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه    -غيرازمبلمان  -  ساخت كاال  

ازني ومواد حصيري  
۹۰۸۳۱۴۴۲۲۳۲۴۰

۱۱۰۱۱۳۱۴۶۱۶۸۲۰۹توليدكاغذ ومحصوالت  كاغذي ۲۱

۲۳۳۸۳۲۲۸۳۱انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده    ۲۲

۶۸۷۷۶۹۸۷۹۴ صنايع توليد زغال كك، پااليشگاه هاي نفت  و سوخت هاي هسته اي           ۲۳

۳۴۹۴۴۰۵۲۲۵۲۲۵۳۴صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي    ۲۴

۵۴۷۷۲۴۱۱۶۹۹۷۹۱۲۳۳توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي   ۲۵

۷۶۱۸۶۶۱۱۹۲۱۷۳۱۱۹۲۲توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي    ۲۶

۱۴۴۱۵۳۱۹۳۲۰۸۳۱۷توليدفلزات اساسي ۲۷

۳۳۶۳۵۴۳۵۳۴۳۸۶۰۶توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات       ۲۸

۲۸۹۳۱۸۳۱۶۳۹۹۴۶۶توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۲۹

۵۴۴۶۳۵۲۷۳۲توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي     ۳۰

۳۱
توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه بندي          

نشده درجاي ديگر 
۱۰۰۱۴۰۱۲۷۱۳۱۱۹۱

۱۸۲۴۱۷۲۰۲۳توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها و وسايل ارتباطي     ۳۲

۳۳
توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي وانواع        

ديگرساعت 
۴۴۳۲۴۰۳۴۵۹

۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۶۱۷۲توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر    ۳۴

۹۱۶۷۵۵۵۴۴۹توليدساير وسايل حمل ونقل   ۳۵

۵۵۵۰۷۰۱۰۰۱۳۷توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۳۶

۱۳۲۴۳۰۲۷۴۳بازيافت ۳۷

۱۵----كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه ۷۲

۴۴۸۲۴۹۲۶۶۰۲۵۶۷۶۴۸۱۳۵

        ازسال         ۸۶ براساس دستورالعمل شماره    ۴۰۱۷/۲مورخ  ۸۶/۴/۵ جهت توليد نرم افزاربمنظور فنآوري اطالعات پروانه بهره برداري صادرميگردد         .

جدول شماره   ۱۳-۱                        روند صدورتعداد پروانه هاي بهره برداري به تفكيك گروه صنعت طي سالهاي            ۱۳۸۲-۸۶

تعداد : فقره  

جمع

 

 

*



 ٢٤

ISIC3 سال ۸۶سال ۸۵سال ۸۴سال ۸۳سال ۸۲شرحكد

۴۲۱۰,۸۱۰۸۷۶,۳۱۰۲۹۹,۸۱۱۱۷۹,۵۱۲۴۹۸,۹صنايع موادغذائي وآشاميدني ۱۵

۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۴,۵توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو  - سيگار۱۶

۱۳۳۴,۳۲۶۹۹,۴۳۹۲۱,۷۳۵۴۸,۱۶۸۹۸,۲توليدمنسوجات   ۱۷

۵۵,۶۶۱,۹۱۰۴,۰۱۲۲,۲۲۰۴,۷توليدپوشاك   - عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار  ۱۸

۱۹
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق          

وتوليد كفش 
۱۱۲,۱۱۷۴,۹۱۵۰,۱۲۴۵,۱۵۱۹,۲

۲۰
توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه    -غيرازمبلمان  - ساخت 

كاال ازني ومواد حصيري
۳۳۹,۶۱۹۸,۰۴۹۰,۵۱۰۳۸,۳۱۹۰۹,۶

۴۰۸,۱۴۱۹,۳۸۴۳,۶۹۶۹,۶۲۸۵۹,۶توليدكاغذ ومحصوالت  كاغذي   ۲۱

۲۸,۸۲۸۴,۹۱۰۳,۰۱۹۹,۶۵۶۶,۱انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده    ۲۲

۲۳
 صنايع توليد زغال كك، پااليشگاه هاي نفت  و سوخت هاي        

هسته اي 
۱۰۸۹,۶۲۵۲,۶۱۰۶۱,۰۶۵۷,۴۱۵۳۷۲,۱

۶۳۳۵,۵۲۸۶۷,۷۵۷۹۴,۶۱۹۷۸۰,۵۲۹۱۴۱,۹صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي   ۲۴

۱۷۷۲,۴۳۳۳۰,۱۶۰۱۶,۱۷۱۵۸,۴۸۱۶۶,۷توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي ۲۵

۴۲۴۴,۰۱۲۴۰۴,۴۸۴۷۰,۱۱۱۲۱۹,۴۲۶۰۵۸,۹توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي    ۲۶

۳۷۸۴,۸۲۴۴۴,۹۵۸۷۸,۹۹۷۱۲,۷۸۶۹۹,۲توليدفلزات اساسي ۲۷

۹۳۵,۷۱۱۶۸,۰۲۱۸۹,۶۴۵۲۸,۳۴۲۹۷,۲توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات      ۲۸

۶۱۷,۱۴۷۹۸,۱۹۷۱,۷۱۶۶۰,۳۳۴۳۳,۱توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر     ۲۹

۶۲,۳۱۵۵,۹۵۸۳,۵۲۵۳,۱۷۹۰,۹توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي     ۳۰

۳۱
توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه      

بندي نشده درجاي ديگر
۱۱۴۶,۴۱۸۱۵,۷۳۸۴۹,۳۱۹۲۱,۱۱۸۸۶,۶

۲۸,۲۸۳۶,۴۱۰۸,۳۱۵۷,۸۳۲۸,۳توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها و وسايل ارتباطي     ۳۲

۳۳
توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي       

وانواع ديگرساعت 
۱۹۹,۲۱۰۶,۴۲۷۱,۵۱۸۹,۲۴۶۵,۰

۸۷۱,۸۳۸۴۴,۶۳۲۱۲,۳۱۹۶۶,۲۴۳۴۵,۷توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر    ۳۴

۱۲۵۰,۷۲۷۷,۰۵۳۶,۰۳۴۱,۹۲۷۱,۷توليدساير وسايل حمل ونقل   ۳۵

۳۶,۲۱۵۵,۴۱۴۸,۲۲۲۳,۴۵۵۳,۰توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۳۶

۱۱,۶۷۶,۳۱۷۷,۵۱۰۰,۸۴۸۹,۰بازيافت ۳۷

----كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه ۷۲

۲۸۸۷۴,۸۴۹۲۴۸,۲۵۵۱۸۱,۴۷۷۱۷۲,۷۱۲۹۷۶۰,۱

جدول شماره ۱۴-۱     روند ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري صادره  به تفكيك گروه صنعت طي سالهاي               ۱۳۸۲-۸۶

ميزان سرمايه گذاري در پروانه بهره برداري درج نگرديده است         .

سرمايه : ميليارد ريال

جمع 



 ٢٥

 

ISIC3 سال۸۶سال۸۵سال۸۴سال۸۳سال۸۲شرح  كد

۱۹۰۵۳۲۷۴۳۰۲۱۰۳۱۱۹۷۶۲۲۴۶۲۳صنايع موادغذائي وآشاميدني ۱۵

۰۰۰۰۱۷توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو  - سيگار۱۶

۸۸۳۵۱۱۰۹۴۸۹۱۷۱۰۲۷۵۹۴۴۲توليدمنسوجات   ۱۷

۱۷۴۲۱۷۵۸۱۸۲۲۱۴۷۷۱۹۱۴توليدپوشاك   - عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار  ۱۸

۱۹
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد           

كفش
۱۱۹۷۱۰۶۹۸۶۶۸۳۴۷۸۰

۲۰
توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه    -غيرازمبلمان  - ساخت كاال 

ازني ومواد حصيري 
۱۳۷۷۱۱۰۵۱۹۸۹۲۷۶۴۲۶۷۱

۲۳۷۹۱۹۱۹۲۳۰۴۲۸۶۰۳۱۴۷توليدكاغذ ومحصوالت  كاغذي   ۲۱

۱۷۱۴۰۹۲۹۶۴۲۴۶۵۳انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده    ۲۲

۱۴۲۸۱۱۸۸۱۵۴۶۱۲۱۸۲۵۲۲ صنايع توليد زغال كك، پااليشگاه هاي نفت  و سوخت هاي هسته اي         ۲۳

۱۰۴۱۳۸۸۲۷۹۵۶۳۱۰۴۸۵۱۰۳۹۸صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي   ۲۴

۸۱۸۰۱۳۱۵۸۱۴۳۷۲۱۲۴۲۹۱۴۵۸۰توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي ۲۵

۱۵۲۸۷۱۸۱۶۹۱۸۹۶۲۲۵۰۹۰۲۸۳۹۷توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي    ۲۶

۹۴۴۷۶۷۰۹۶۰۴۵۷۴۲۱۷۹۴۵توليدفلزات اساسي ۲۷

۵۶۲۱۶۵۰۳۶۵۶۶۹۰۳۸۱۱۲۸۹توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات      ۲۸

۷۹۱۷۷۸۷۲۶۱۶۳۷۶۳۹۹۶۲۷توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر     ۲۹

۷۴۸۷۲۳۶۸۷۵۴۰۸۳۴توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي     ۳۰

۳۱
توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه بندي     

نشده درجاي ديگر 
۳۹۹۲۴۸۹۰۶۱۸۱۴۶۵۴۴۲۶۹

۲۸۱۱۴۱۷۱۹۴۷۷۶۲۶۱۵توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها و وسايل ارتباطي     ۳۲

۳۳
توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي وانواع        

ديگرساعت 
۷۷۱۷۰۴۱۰۱۳۴۸۶۱۴۳۴

۵۸۲۱۱۱۲۰۸۷۱۸۷۴۵۵۷۵۲۵۸توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر    ۳۴

۸۰۸۷۱۹۸۲۲۵۵۲۱۸۰۴۱۰۷۶توليدساير وسايل حمل ونقل   ۳۵

۵۳۳۱۲۸۴۹۲۴۱۳۰۰۱۷۷۷توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۳۶

۹۲۴۱۶۳۸۶۳۳۶۸۲۲بازيافت ۳۷

۵۱۶----كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه ۷۲

۱۱۳۳۷۲۱۲۹۸۳۴۱۲۱۳۱۹۱۲۶۱۵۵۱۴۴۶۰۶

جدول شماره ۱۵-۱                       روند اشتغال پروانه هاي بهره برداري صادره به تفكيك گروه صنعت  طي سالهاي               ۱۳۸۲-۸۶

جمع كل 

اشتغال  :  نفر

      ازسال       ۸۶ براساس دستورالعمل شماره    ۴۰۱۷/۲مورخ  ۸۶/۴/۵ جهت توليد نرم افزاربمنظور فنآوري اطالعات پروانه بهره برداري صادرميگردد         .

 

 



 ٢٦

 

نمودار(۲۰-۱)  تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره درسالهاي ۸۶ -۱۳۸۲

۴۴۸۲
۴۹۲۶

۶۰۲۵
۶۷۶۴

۸۱۳۵

۰

۴۱۰۰

۸۲۰۰

۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶

ره
فق

تعداد روند

نمودار (۲۱-۱)  سرمايه پروانه هاي بهره برداري صادره درسالهاي۱۳۸۲-۸۶

۱۲۹۷۶۰,۱

۷۷۱۷۲,۷

۵۵۱۸۱,۴۴۹۲۴۸,۲

۲۸۸۷۴,۸

۰

۷۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰

۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶

ال
ري
رد
ليا
مي

سرمايه روند

نمودار (۲۲-۱)     اشتغال پروانه هاي بهره برداري صادره در  سالهاي ۸۶- ۱۳۸۲

۱۴۴۶۰۶

۱۲۶۱۵۵۱۲۱۳۱۹
۱۲۹۸۳۴

۱۱۳۳۷۲

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶

فر
ن

اشتغال روند



 ٢٧

كد  
ISICتعداد (فقره   )گروه صنعت ٣

سرمايه گذاري     

(ميليارد ريال   )
 اشتغال    (نفر  )

متوسط سرمايه گذاري    

هر واحد (ميليارد ريال )

متوسط اشتغال   

هرواحد  (نفر  )

۵۹۳۶۰۳۳,۲۱۲۵۷۴۱۰,۱۷۲۱صنايع موادغذائي وآشاميدني۱۵

--۲۴,۵۱۷توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو- سيگار۱۶

۲۰۲۲۷۰۳,۳۴۴۱۹۱۳,۳۸۲۲توليدمنسوجات۱۷

۹۱۷۸,۶۱۲۹۲۰,۸۶۱۴توليدپوشاك- عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار۱۸

۱۹
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد 

كفش
۲۱۳۹۳,۴۵۳۶۱۸,۷۳۲۶

۲۰
        توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه  -غيرازمبلمان - 

ساخت كاال ازني ومواد حصيري   
۱۴۳۷۵۹,۶۱۶۸۳۵,۳۱۱۲

۱۲۶۱۷۲۴,۳۱۸۱۹۱۳,۶۸۱۴توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي۲۱

۲۰۱۶۳,۷۲۴۱۸,۱۸۱۲انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده۲۲

۲۳
 صنايع توليد زغال كك  ، پااليشگاه هاي نفت و سوخت هاي 

هسته اي 
۵۰۲۱۰۶,۰۹۴۴۴۲,۱۲۱۹

۲۷۸۲۰۹۵۷,۸۶۴۳۶۷۵,۳۹۲۳صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي۲۴

۶۱۶۳۸۰۵,۴۷۸۵۶۶,۱۸۱۳توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي   ۲۵

۱۱۰۹۱۱۶۷۲,۶۱۷۰۱۱۱۰,۵۳۱۵توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي  ۲۶

۱۶۷۵۷۰۱,۶۵۴۸۳۳۴,۱۴۳۳توليدفلزات اساسي ۲۷

۳۳۶۱۶۵۹,۹۵۶۸۶۴,۹۴۱۷توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات    ۲۸

۲۲۴۱۱۹۲,۴۳۷۳۳۵,۳۲۱۷توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر    ۲۹

۱۷۹۴,۵۳۰۷۵,۵۶۱۸توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي۳۰

۳۱
توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه بندي       

نشده درجاي ديگر
۱۰۳۵۵۶,۰۱۷۲۶۵,۴۰۱۷

۱۳۹,۳۱۰۵۰,۷۲۸توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل ارتباطي۳۲

توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي       ۳۳

وانواع ديگرساعت 
۳۴۲۹۵,۱۶۵۶۸,۶۸۱۹

۸۷۲۹۷۱,۹۲۵۳۹۳۴,۱۶۲۹توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر۳۴

۳۱۲۲۱,۱۷۹۶۷,۱۳۲۶توليدساير وسايل حمل ونقل۳۵

۹۶۲۴۵,۰۱۰۶۰۲,۵۵۱۱توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر۳۶

۳۳۱۸۷,۹۵۴۹۵,۶۹۱۷بازيافت۳۷

۴۳۹۲۶۳۵۳۶,۹۷۷۴۶۸۱۴,۴۷۱۸ جمع كل 

جدول شماره ۱۶-۱        مشخصات پروانه هاي بهره برداري واحدهاي جديد راه اندازي شده به تفكيك صنعت در سال              ۱۳۸۶



 ٢٨

نمودار (۲۳-۱)  تعدادواحدهاي جديد راه اندازي شده به تفكيك صنعت درسال۱۳۸۶

۲

۱۳

۱۷

۲۰

۲۱

۳۱

۳۳

۳۴

۵۰

۸۷

۹۱

۹۶

۱۰۳

۱۲۶

۱۴۳

۱۶۷

۲۰۲

۲۲۴

۲۷۸

۳۳۶

۵۹۳

۶۱۶

۱۱۰۹

۰ ۴۰۰ ۸۰۰ ۱۲۰۰

توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو- سيگار

توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل ارتباطي 

توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي

انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده 

دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد كفش

توليدساير وسايل حمل ونقل

بازيافت 

توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي وانواع ديگرساعت

 صنايع توليد زغال كك ، پااليشگاه هاي نفت و سوخت هاي هسته اي

توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر

توليدپوشاك- عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار

توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر

توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر

توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي 

توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه-غيرازمبلمان - ساخت كاال ازني ومواد حصيري 

توليدفلزات اساسي

توليدمنسوجات 

توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر

صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات 

صنايع موادغذائي وآشاميدني

توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي

توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي

فقره



 ٢٩

نمودار (۲۴-۱) سرمايه واحدهاي جديد راه اندازي شده به تفكيك صنعت  در سال۱۳۸۶

۹,۳

۷۸,۶

۹۴,۵

۱۶۳,۷

۱۸۷,۹

۲۲۱,۱

۲۴۵,۰

۲۹۵,۱

۳۹۳,۴

۵۵۶,۰

۷۵۹,۶

۱۱۹۲,۴

۱۶۵۹,۹

۱۷۲۴,۳

۲۱۰۶,۰

۲۷۰۳,۳

۲۹۷۱,۹

۳۸۰۵,۴

۵۷۰۱,۶

۶۰۳۳,۲

۱۱۶۷۲,۶

۴,۵

۲۰۹۵۷,۸

۰ ۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۴۰۰۰

توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو- سيگار

توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل ارتباطي 

توليدپوشاك- عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار

توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي

انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده 

بازيافت 

توليدساير وسايل حمل ونقل

توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر

توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي وانواع ديگرساعت

دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد كفش

توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر

توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه-غيرازمبلمان - ساخت كاال ازني ومواد حصيري 

توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات 

توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي 

 صنايع توليد زغال كك ، پااليشگاه هاي نفت و سوخت هاي هسته اي

توليدمنسوجات 

توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر

توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي

توليدفلزات اساسي

صنايع موادغذائي وآشاميدني

توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي

صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي

ميلياردريال



 ٣٠

نمودار (۲۵-۱)  اشتغال واحدهاي جديد راه اندازي شده به تفكيك صنعت در سال ۱۳۸۶

۱۷

۱۰۵

۲۴۱

۳۰۷

۵۳۶

۵۴۹

۶۵۶

۷۹۶

۹۴۴

۱۰۶۰

۱۲۹۲

۱۶۸۳

۱۷۲۶

۱۸۱۹

۲۵۳۹

۳۷۳۳

۴۴۱۹

۵۴۸۳

۵۶۸۶

۶۴۳۶

۷۸۵۶

۱۲۵۷۴

۱۷۰۱۱

۰ ۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۸۰۰۰

توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو- سيگار

توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل ارتباطي 

انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده 

توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي

دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد كفش

بازيافت 

توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي وانواع ديگرساعت

توليدساير وسايل حمل ونقل

 صنايع توليد زغال كك ، پااليشگاه هاي نفت و سوخت هاي هسته اي

توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر

توليدپوشاك- عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار

توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه-غيرازمبلمان - ساخت كاال ازني ومواد حصيري 

توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر

توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي 

توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر

توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر

توليدمنسوجات 

توليدفلزات اساسي

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات 

صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي

توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي

صنايع موادغذائي وآشاميدني

توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي

نفر



 ٣١

 تعداد    (فقره   )استانها
      سرمايه گذاري                  

(ميليارد ريال )
اشتغال    (نفر  )

متوسط سرمايه گذاري    

هر واحد (ميليارد ريال )

سرمايه سرانه   

هر  اشتغال    

(ميليارد ريال )

۳۵۰۲۳۱۳,۸۱۴۵۲۵۶,۶۱۰,۵۱آذربايجان شرقي 

۲۴۷۱۴۵۷,۳۵۳۴۰۵۵,۹۰۰,۴۳آذربايجان غربي 

۱۴۹۱۱۶۹,۰۱۲۳۹۷۷,۸۵۰,۴۹اردبيل

۳۵۵۴۹۳۱,۱۳۶۳۱۲۱۳,۸۹۰,۷۸اصفهان    

۱۰۵۲۲۸,۴۲۱۰۰۴۲,۱۸۰,۲۳ايالم

۵۹۶۵۸۷,۹۰۱۴۸۹۱۱۱,۶۶۴,۴۲بوشهر  

۲۰۹۵۱۷۶,۴۳۶۴۸۹۲۴,۷۷۰,۸۰تهران   

۹۱۸۶۶,۸۰۱۴۶۵۹,۵۳۰,۵۹چهارمحال وبختياري 

۵۴۲۲۹,۶۱۶۱۷۴,۲۵۰,۳۷خراسان جنوبي 

۳۲۱۲۲۸۳,۸۹۶۶۴۶۷,۱۱۰,۳۴خراسان رضوي 

۳۵۱۹۴,۴۷۶۷۳۵,۵۶۰,۲۹خراسان شمالي 

۱۷۶۱۱۵۹۳,۷۱۴۳۱۴۶۵,۸۷۲,۶۹خوزستان 

۱۰۱۱۷۱۱,۷۸۲۱۰۸۱۶,۹۵۰,۸۱زنجان 

۱۳۸۱۶۸۳,۶۶۲۵۵۰۱۲,۲۰۰,۶۶سمنان 

۹۹۲۶۱,۹۴۱۳۲۶۲,۶۵۰,۲۰سيستان وبلوچستان 

۱۹۲۱۳۱۹,۶۳۳۱۱۹۶,۸۷۰,۴۲فارس 

۱۶۵۲۷۷۲,۹۶۳۳۱۳۱۶,۸۱۰,۸۴قزوين  

۱۲۳۹۴۲,۶۸۲۶۷۳۷,۶۶۰,۳۵قم

۵۷۳۲۷,۵۲۶۸۳۵,۷۵۰,۴۸كردستان

۸۷۱۲۴۹,۲۱۱۳۱۴۱۴,۳۶۰,۹۵كرمان  

۸۰۳۵۰۳,۶۰۱۴۷۱۴۳,۸۰۲,۳۸كرمانشاه  

۷۹۸۱۹,۰۳۱۲۳۴۱۰,۳۷۰,۶۶كهگيلويه وبويراحمد 

۵۱۲۲۲,۱۹۸۳۸۴,۳۶۰,۲۷گلستان 

۱۹۷۱۱۱۳,۶۶۲۹۳۳۵,۶۵۰,۳۸گيالن

۱۴۴۴۲۰,۳۱۱۵۲۰۲,۹۲۰,۲۸لرستان  

۱۹۴۱۵۵۳,۲۴۳۴۶۰۸,۰۱۰,۴۵مازندران  

۱۸۱۴۱۲۴,۱۱۳۱۹۱۲۲,۷۹۱,۲۹مركزي  

۵۲۵۰۲,۲۸۸۴۲۹,۶۶۰,۶۰هرمزگان  

۹۸۶۵۹,۱۴۱۶۶۷۶,۷۳۰,۴۰همدان  

۲۰۳۳۳۱۷,۴۱۳۸۹۰۱۶,۳۴۰,۸۵يزد 

۴۳۹۲۶۳۵۳۶,۹۷۷۴۶۸۱۴,۴۷۰,۸۲جمع كل 

جدول شماره ۱۷-۱    مشخصات پروانه هاي بهره برداري واحدهاي جديدراه اندازي شده به تفكيك استان درسال            ۱۳۸۶



 ٣٢

۳۵

۵۱

۵۲

۵۴

۵۷

۵۹

۷۹

۸۰

۸۷

۹۱

۹۸

۹۹

۱۰۱

۱۰۵

۱۲۳

۱۳۸

۱۴۴

۱۴۹

۱۶۵

۱۷۶

۱۸۱

۱۹۲

۱۹۴

۱۹۷

۲۰۳

۲۰۹

۲۴۷

۳۲۱

۳۵۰

۳۵۵

۰ ۲۰۰ ۴۰۰

فقره 

خراسان شمالي

گلستان 

هرمزگان 

خراسان جنوبي

كردستان 

بوشهر

كهگيلويه وبويراحمد

كرمانشاه 

كرمان 

چهارمحال وبختياري 

همدان 

سيستان وبلوچستان 

زنجان 

ايالم 

قم

سمنان     

لرستان 

اردبيل

قزوين

خوزستان

مركزي

فارس 

مازندران 

گيالن 

يزد

تهران 

آذربايجان غربي 

خراسان رضوي

آذربايجان شرقي 

اصفهان 

نمودار( ۲۶-۱) تعداد واحدهاي جديد راه اندازي شده به تفكيك استان در سال ۱۳۸۶



 ٣٣

كد   
ISIC۳

 تعداد  (فقره )گروه صنعت 
      سرمايه گذاري   

    (ميليارد ريال)
اشتغال   (نفر)

۳۹۴۶۱۴۹,۸۷۱۱۱۹۹صنايع موادغذائي وآشاميدني  ۱۵

۰۰,۰۰توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو  -  سيگار۱۶

۱۶۱۳۷۶۶,۵۴۳۱۷۷توليدمنسوجات ۱۷

۲۱۸۴,۳۹۱۳۱توليدپوشاك -  عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار     ۱۸

۱۸۱۱۶,۲۲۱۶۹دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد كفش          ۱۹

۳۹۹۶۵,۱۵۴۳۳توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه    -غيرازمبلمان  -  ساخت كاال ازني ومواد حصيري    ۲۰

۵۴۸۷۱,۰۰۸۷۶توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي ۲۱

۵۱۱,۳۱۲۴انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده    ۲۲

۲۹۱۷۸۶,۱۲۵۶۳ صنايع توليد زغال كك ، پااليشگاه هاي نفت وسوخت هاي هسته اي           ۲۳

۲۱۲۵۰۱۷,۱۸۲۴۹۹صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي    ۲۴

۴۲۰۳۱۱۱,۴۲۴۲۵۸توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي   ۲۵

۴۰۴۱۱۸۳۵,۴۲۴۷۶۹توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي    ۲۶

۷۴۱۰۸۰,۱۶۱۳۷۰توليدفلزات اساسي ۲۷

۱۰۳۱۳۸۸,۳۴۱۲۴۷توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات       ۲۸

۱۰۷۱۶۷۸,۸۵۳۵۵۶توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۲۹

۶۶۶۰,۹۰۳۴۹توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي     ۳۰

۵۷۱۱۴۲,۲۳۱۸۳۴توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر           ۳۱

۵۲۹۵,۹۹۳۸۵توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها و وسايل ارتباطي     ۳۲

۱۰۹۷,۰۰۵۵۳توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي وانواع ديگرساعت       ۳۳

۴۱۱۱۶۸,۵۲۲۰۹۸توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر    ۳۴

۱۵۴۶,۶۱۱۳۵توليدساير وسايل حمل ونقل   ۳۵

۱۷۲۰۳,۴۷۴۰۶توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۳۶

۸۳۴,۸۹۴۱بازيافت ۳۷

۲۲۰۰۴۱۵۱۱,۵۸۴۰۰۷۲ جمع كل 

جدول شماره ۱۸-۱      پروانه هاي بهره برداري صادره جهت توسعه واحدهاي موجود به تفكيك صنعت در سال             ۱۳۸۶



 ٣٤

 تعداد  (فقره )استانها 
      سرمايه گذاري       

(ميليارد ريال)
اشتغال   (نفر)

۴۴۹۳۶,۷۹۴۰۳۵آذربايجان شرقي 

۸۹۱۶۱۳,۸۷۱۱۸۲آذربايجان غربي 

۳۳۷۱۲,۸۴۲۵۱اردبيل

۲۷۳۴۱۷۶,۹۲۴۱۸۶اصفهان 

۳۰۵۹,۴۰۱۰۹ايالم

۶۱۶,۵۶۲۱بوشهر 

۶۹۲۸۰۴,۸۳۴۳۰۸تهران 

۵۰۳۶۴,۲۸۶۷۷چهارمحال وبختياري

۱۳۱۲۹,۶۲۱۵۶خراسان جنوبي 

۲۷۳۳۹۰۳,۷۳۶۱۷۱خراسان رضوي 

۱۳۶۰,۱۶۱۷۰خراسان شمالي 

۸۳۴۲۱,۵۲۸۷۴خوزستان 

۳۲۱۱۲۴,۱۵۶۷۹زنجان 

۷۱۹۳۸,۶۲۱۱۰۲سمنان 

۲۹۴۵,۴۴۱۹۳سيستان وبلوچستان

۱۴۱۳۸۶۹,۸۳۱۱۳۳فارس 

۱۴۲۱۶۵۰,۹۲۲۷۰۱قزوين 

۱۱۳۸۶۷,۳۱۱۲۴۸قم  

۲۷۱۰۰,۴۰۲۱۳كردستان 

۳۵۵۰۷,۱۴۵۴۹كرمان 

۴۳۴۲۲,۲۰۵۵۸كرمانشاه

۳۵,۱۲۱۷كهگيلويه وبويراحمد

۲۰۱۹۵,۱۰۴۶۱گلستان 

۱۱۷۲۰۰۲,۶۶۱۲۳۵گيالن 

۸۷۴۷۹,۱۷۶۵۹لرستان  

۵۰۷۴۹۹,۴۶۱۲۱۴مازندران 

۱۲۶۴۴۴۱,۴۹۳۱۱۱مركزي

۷۵۷,۵۷۱۵۴هرمزگان  

۶۰۵۰۷,۲۵۷۹۹همدان 

۱۲۱۱۵۹۷,۲۳۱۹۰۶يزد

۲۲۰۰۴۱۵۱۱,۵۸۴۰۰۷۲جمع كل  

جدول شماره   ۱۹-۱   پروانه هاي بهره برداري صادره جهت توسعه واحدهاي موجود به تفكيك استان درسال         ۱۳۸۶



 ٣٥

 نمودار(۲۷-۱)  درصدسهم جوازهاي تاسيس به تفكيك تعداد كاركن درسال۱۳۸۶

۴۸,۸

۸۹,۳

۲۰,۹

۵۱,۲

۷۹,۱

۱۰,۷

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

تعداد سرمايه   اشتغال

صد
در

كارگاههاي كمتراز۵۰ نفر كارگاههاي  ۵۰ نفروبيشتر

نمودار(۲۸-۱) درصد سهم پروانه هاي بهره برداري به تفكيك تعداد كاركن در سال۱۳۸۶

۵۸,۵

۴۲,۳

۹۴,۲

۴۱,۵

۵۷,۷

۵,۸

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

تعداد  سرمايه  اشتغال

صد
در

كارگاههاي كمتراز۵۰ نفر كارگاههاي  ۵۰ نفروبيشتر

كارگاههاي  

كمتراز۵۰نفر

كارگاههاي  ۵۰نفر 

وبيشتر

كارگاههاي  

كمتراز۵۰نفر

كارگاههاي  ۵۰نفر 

وبيشتر

۴۲۹۸۷۵۱۷۶۷۶۶۴۴۷۱تعداد(فقره )

۸۹,۳۱۰,۷۹۴,۲۵,۸سهم  

۳۳۳۷۷۳,۹۱۲۶۳۸۷۴,۵۵۴۹۰۷,۸۷۴۸۵۲,۳سرمايه (ميلياردريال)

۲۰,۹۷۹,۱۴۲,۳۵۷,۷سهم  

۷۳۳۰۸۲۷۷۰۲۷۸۸۴۶۰۸۵۹۹۹۸اشتغال (نفر)

۴۸,۸۵۱,۲۵۸,۵۴۱,۵سهم  

    جدول شماره    ۲۰-۱         مجوزهاي صنعتي صادره به تفكيك تعدادكاركن درسال        ۱۳۸۶

شرح

بهره برداريجوازتاسيس

 :كاركن مجوزهاي صنعتي صادره به تفكيك تعداد 
 

 درصد مربـوط بـه واحـدهاي        ٢/٩٤اند،    برداري دريافت كرده    پروانه بهره  ١٣٨٦ سال طي  از مجموع تعداد واحدهائيكه     
 .اند  درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده٥/٥٨ گذاري و درصد از كل سرمايه ٣/٤٢  نفركاركن است كه ٥٠كمتراز

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٣٦

تعداد 

(فقره  )

سرمايه گذاري     

(ميلياردريال  -جاري 

سنوات)

اشتغال  

(نفر)

تعداد 

(فقره )

سرمايه گذاري     

(ميلياردريال  -جاري 

سنوات)
اشتغال  (نفر)

۳۱۳۴۹۴۳۶۹۱۷,۷۹۳۰۶۵۳۹۰۷۱۶۳۳۸۵,۵۲۸۹۴۸۱صنايع موادغذائي وآشاميدني

۲۲۲۱۹۰,۲۱۹۶۵۷۱۴۹,۴۲۸۹۸توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو- سيگار

۷۵۴۹۱۲۳۵۲۰,۶۲۵۸۷۵۶۶۳۱۲۳۰۶۷۶,۸۲۱۵۱۹۴توليدمنسوجات

۴۸۴۱۸۷۲۸,۱۹۷۴۴۹۱۷۸۸۱۱۳۰,۹۲۸۲۹۵توليدپوشاك- عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار

دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين 

ويراق وتوليد كفش 
۱۷۴۳۷۲۳۴,۱۴۴۲۹۴۱۱۴۰۲۰۷۲,۱۳۲۳۷۳

توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه  -غيرازمبلمان 

- ساخت كاال ازني ومواد حصيري   
۴۹۴۹۶۰۴۰۲,۴۱۰۳۴۷۷۱۸۷۱۴۸۱۷,۴۳۰۰۵۷

۴۹۰۸۱۰۷۸۳۱,۹۱۵۲۱۰۸۱۷۵۸۷۵۵۰,۰۳۴۸۳۴توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي

۵۷۳۶۲۵۵,۱۱۱۶۹۷۴۴۲۲۴۱۷,۷۶۴۵۵انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده

 صنايع توليد زغال كك ، پااليشگاه هاي نفت و 

سوخت هاي هسته اي  
۱۴۷۶۵۵۰۶۶۹,۲۹۸۱۴۱۶۱۷۳۶۶۰۷,۰۱۷۷۴۷

۱۱۱۰۰۶۱۲۵۰۲,۷۴۰۹۰۵۳۴۲۰۴۷۲۳۱۱,۲۱۲۲۷۰۱صنايع توليد مواد ومحصوالت شيميايي

۲۰۰۴۱۲۰۶۶۰۹,۴۴۳۱۲۹۳۷۶۹۱۳۲۱۳۷,۹۱۲۱۱۰۲توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي   

۲۹۰۶۳۵۸۰۶۲۰,۲۷۶۱۴۲۷۱۵۷۲۱۸۸۹۷۸,۷۳۲۵۶۹۵توليد سايرمحصوالت كاني غير فلزي  

۶۸۱۱۱۱۱۳۲۴۲,۰۵۴۷۲۰۶۲۵۰۱۴۷۲۲۶,۲۱۱۵۱۹۲توليدفلزات اساسي 

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت    

وتجهيزات 
۱۵۳۱۶۱۷۸۷۸۲,۹۳۷۴۲۵۰۸۱۷۰۲۱۵۸۶,۸۱۲۶۵۲۴

توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي      

ديگر
۱۱۴۱۲۹۳۳۳۶,۴۳۲۶۲۰۶۶۴۹۸۱۷۰۸۰,۱۱۵۰۲۴۰

۱۱۹۱۱۱۳۷۹,۲۲۷۱۱۲۴۷۷۲۱۵۴,۷۹۱۶۹توليد ماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي

توليدماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي     

طبقه بندي نشده درجاي ديگر  
۴۷۲۳۵۹۶۸۸,۱۱۵۱۲۹۴۱۷۲۰۱۳۰۲۹,۶۶۷۵۳۰

۹۴۰۱۶۸۲۹,۹۲۷۸۶۲۳۴۷۲۱۸۱,۲۱۶۷۵۵توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل ارتباطي

توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت     

هاي مچي وانواع ديگرساعت   
۱۵۲۷۱۲۲۳۹,۸۴۶۲۶۸۶۲۹۱۹۴۴,۱۱۶۸۹۸

۴۸۶۲۱۲۷۸۷۲,۴۲۴۱۷۰۷۱۹۹۹۱۸۶۲۹,۶۸۳۳۴۴توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر

۱۵۸۷۳۶۶۸۹,۲۸۸۰۸۲۶۶۷۳۰۱۷,۸۳۰۴۳۹توليدساير وسايل حمل ونقل

۳۶۷۵۱۳۱۳۹,۲۷۳۶۸۱۱۱۰۶۱۶۹۵,۳۱۸۰۵۶توليد مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر

۱۹۹۰۳۴۳۲۷,۲۵۳۷۹۵۲۲۴۱۱۵۸,۳۳۳۰۸بازيافت

۱۰۲۶,۷۲۱۰۵۵۰,۰۹۰۸كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه 

۱۷۱۶۵۸۴۴۰۱۰۳۴,۵۵۲۵۷۹۸۶۷۵۰۱۵۴۷۱۹۳۸,۱۱۸۶۵۱۹۵جمع كل

 آمارمجوزهاي انتقالي ازوزارت جهادكشاورزي شامل۶۲۵ فقره جوازتاسيس و۲۷۲۴واحد توليد ي دراين آمارها  منظورگرديده است    .

جدول شماره ۲۱-۱   وضع موجود مجوزهاي تاسيس وبهره برداري صادره به تفكيك صنعت ازابتداتا پايان اسفند ماه سال              ۱۳۸۶

گروه صنعت 

مجوزهاي بهره برداريجوازهاي تاسيس 
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تعداد (فقره )
سرمايه گذاري   

(ميلياردريال -  

جاري سنوات  )
تعداد (فقره )اشتغال  (نفر)

سرمايه گذاري   

(ميلياردريال -  

جاري سنوات  )
اشتغال  (نفر)

۱۹۸۷۷۲۳۶۰۶۲,۱۴۴۳۹۹۴۷۰۲۷۱۸۹۵۹,۱۱۰۵۵۳۵آذربايجان شرقي 

۷۶۱۴۱۷۶۳۲۱,۷۱۶۰۷۸۰۱۹۸۴۸۷۳۱,۳۴۰۰۸۹آذربايجان غربي 

۲۳۲۰۴۹۴۸۰,۱۶۹۷۸۹۸۶۲۵۳۹۹,۴۱۹۲۳۹اردبيل

۱۴۱۸۲۱۸۵۸۳۴,۵۳۸۶۹۵۰۷۰۶۵۳۹۵۰۲,۹۱۹۵۵۰۱اصفهان    

۱۴۹۱۲۱۳۲۶۰,۵۷۸۹۴۲۵۹۵۱۳۲۱,۶۷۳۹۰ايالم

۲۴۳۵۳۳۴۶۳۸,۱۱۰۰۷۴۲۵۲۸۱۳۹۰۴,۱۱۳۶۰۶بوشهر  

۲۳۹۰۲۲۷۵۳۶۶,۴۷۸۳۸۱۷۱۸۴۳۱۶۱۶۱۳,۶۴۳۸۱۵۰تهران   

۱۷۲۸۸۴۵۸۷,۷۵۵۳۲۹۸۸۴۳۹۳۶,۰۱۶۲۱۶چهارمحال و بختياري  

۱۷۳۱۳۴۶۸۵,۶۴۸۸۰۱۲۴۲۲۰۸۲,۳۶۳۷۵خراسان جنوبي 

۹۳۲۴۱۹۶۶۴۷,۲۲۷۹۱۱۱۴۷۳۵۲۷۵۲۲,۷۱۴۸۰۱۷خراسان رضوي 

۱۰۲۰۵۳۰۱۷,۰۷۴۷۸۷۱۷۴۷۰۸۶,۳۸۵۷۹خراسان شمالي 

۶۷۳۰۴۱۵۱۸۲,۷۲۳۴۹۴۲۲۲۱۸۵۹۰۲۷,۱۸۴۳۱۳خوزستان 

۳۶۴۶۱۰۸۲۲۰,۶۱۵۱۰۲۹۸۸۲۹۱۷۳,۱۳۲۱۳۴زنجان 

۷۶۱۵۱۵۴۳۱۴,۱۲۵۲۰۸۳۱۵۷۷۸۴۰۷,۰۳۵۱۳۱سمنان 

۲۳۰۵۲۵۰۴۰,۳۵۵۰۱۹۹۵۹۱۸۹۳,۷۱۸۲۸۵سيستان وبلوچستان 

۶۶۴۰۱۹۹۸۶۶,۳۲۰۰۹۲۸۳۴۷۱۱۷۴۳۶,۷۷۵۳۲۵فارس 

۶۴۸۷۲۱۸۹۴۶,۳۳۱۳۷۲۸۲۷۶۹۲۰۵۸۲,۷۱۱۰۲۷۹قزوين  

۳۸۰۹۵۳۱۸۸,۴۱۱۱۷۰۸۱۹۸۷۶۳۵۵,۶۳۵۳۰۳قم

۲۶۸۲۴۶۴۷۷,۶۷۳۷۶۸۷۲۸۲۵۹۴,۰۱۳۴۴۴كردستان

۳۳۲۶۱۰۵۰۸۰,۶۱۰۴۴۴۷۱۱۰۳۲۲۷۹۲,۰۵۰۸۹۴كرمان  

۱۷۷۰۸۷۰۴۷,۰۶۶۲۲۵۷۳۲۷۸۴۸,۳۱۹۸۷۹كرمانشاه  

۱۱۲۹۱۲۴۳۵۳,۷۴۵۰۸۰۵۷۲۱۷۸۹,۰۶۵۳۸كهگيلويه وبوير احمد  

۲۳۴۳۴۱۲۳۴,۵۶۳۸۱۵۶۵۴۲۵۷۴,۲۱۵۰۸۰گلستا ن 

۵۵۲۸۱۶۲۸۲۳,۴۱۵۹۵۹۲۳۵۷۸۱۴۶۲۵,۴۷۸۵۸۲گيالن

۳۸۴۴۸۵۳۸۷,۶۹۵۱۲۵۱۳۲۱۴۴۵۹,۱۲۶۰۶۵لرستان  

۶۰۷۲۱۰۸۹۰۸,۸۲۰۳۸۵۳۲۷۷۱۱۸۱۲۲,۲۶۰۳۵۱مازندران  

۱۰۵۱۸۱۹۱۵۷۸,۸۳۰۸۵۳۲۲۳۱۱۴۶۵۳۲,۰۹۰۰۶۰مركزي  

۱۶۵۱۲۱۱۲۵۷,۵۶۴۱۴۰۶۶۷۶۱۳۸,۴۱۶۰۲۱هرمزگان   

۵۰۷۲۱۰۳۸۷۳,۵۱۱۹۵۳۷۱۳۳۸۵۲۲۴,۲۲۵۹۱۴همدان 

۴۸۶۷۱۱۸۳۵۱,۹۱۵۱۳۹۳۲۸۵۰۲۶۳۰۳,۹۷۲۹۰۰يزد 

۱۷۱۶۵۸۴۴۰۱۰۳۴,۵۵۲۵۷۹۸۶۷۵۰۱۵۴۷۱۹۳۸,۱۱۸۶۵۱۹۵جمع كل

جدول شماره   ۲۲-۱ وضع موجود مجوزهاي تاسيس وبهره برداري صادره به تفكيك استان ازابتداتاپايان اسفند ماه سال            ۱۳۸۶

استانها

جوازهاي تاسيس 

 آمارمجوزهاي انتقالي ازوزارت جهادكشاورزي شامل۶۲۵ فقره جوازتاسيس و۲۷۲۴واحد توليد ي دراين آمارها  منظورگرديده است    .

مجوزهاي بهره برداري



 ٣٨

كارگاههاي  ۵۰نفر وبيشتركارگاههاي كمتراز۵۰نفركارگاههاي  ۵۰نفر وبيشتركارگاههاي كمتراز۵۰نفر

۱۵۴۱۴۶۱۷۵۱۲۷۰۳۶۳۴۶۵۲تعداد(فقره )

۸۹,۸۱۰,۲۹۳,۸۶,۲سهم  

۸۴۵۸۶۲,۴۳۵۵۵۱۷۲,۱۲۰۲۶۱۹,۳۲۶۹۳۱۸,۸سرمايه (ميلياردريال)

۱۹,۲۸۰,۸۴۲,۹۵۷,۱سهم  

۲۵۸۳۲۶۳۲۶۷۴۷۲۳۹۸۴۷۷۴۸۸۰۴۲۱اشتغال (نفر)

۴۹,۱۵۰,۹۵۲,۸۴۷,۲سهم  

مجوزهاي بهره برداري  جوازتاسيس  

    جدول شماره ۲۳-۱                      وضع موجود مجوزهاي صنعتي صادره به تفكيك تعدادكاركن ازابتدا تاپايان اسفندماه            ۱۳۸۶
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 نمودار(۲۹-۱)  درصدسهم جوازهاي تاسيس به تفكيك تعداد كاركن ازابتدا تاپايان اسفندماه۱۳۸۶
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تعداد سرمايه   اشتغال

صد
در

كارگاههاي كمتراز۵۰ نفر كارگاههاي  ۵۰ نفروبيشتر

نمودار(۳۰-۱) درصد سهم پروانه هاي بهره برداري به تفكيك تعداد كاركن ازابتداتاپايان 
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تعداد سرمايه  اشتغال
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كارگاههاي كمتراز۵۰ نفر كارگاههاي  ۵۰ نفروبيشتر
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پروانه اكتشاف  گواهي كشف  پروانه بهره برداري  اجازه برداشت 

نمودار (31-1)   مقايسه تعداد مجوزهاي معدني صادره طي 

سالهاي ۱۳۸۵-۸۶

سال 1385 سال 1386

درصد تغييرسال ۱۳۸۶سال ۱۳۸۵شرح  نوع مجوزرديف 

۱۵۴۹۱۶۳۲۵تعداد(فقره )پروانه اكتشاف۱

۲-۵۲۹۵۱۹تعداد(فقره )

۱۳-۳۰۷۹۵۲۲۲۶۹۴۱۷۷تناژ ذخيره (هزارتن)

۴۰-۱۵۹۱۴۴۹۵۴۷۵هزينه عمليات  (ميليون ريال)

۵۹۵۶۱۰۳تعداد(فقره )

۲۸۶۵۱۲۶۳۳۰۴۵۳۹۳۵۶ظرفيت  استخراج (تن)

۱۷-۲۸۱۱۲۹۲۲۳۴۵۰۶۴ذخيره قطعي (هزارتن)

۶۱۳۰۶۵۰۵۶اشتغال (نفر)

۱۴۴۸۹۹۳۱۹۳۹۶۵۲۳۴سرمايه گذاري (ميليون ريال)

۶۲۹۶۹۴۱۰تعداد(فقره )

۱۶-۱۳۵۲۹۷۱۶۱۱۳۸۷۳۲۳ميزان استخراج   (تن)

جدول شماره ۲۴ -۱         آمار مجوزهاي صادره در بخش معدن طي سالهاي  ۱۳۸۵-۸۶

اجازه برداشت ۴

گواهي كشف ۲

پروانه بهره برداري ۳

 :مجوزهاي معدني   

 فقـره گواهينامـه كـشف       ٥١٩ فقـره پروانـه اكتـشاف و         ١٦٣٢شامل صدور   ١٣٨٦ سال   هاي معدني در      فعاليت 
 فقـره پروانـه     ٦١٠ برداري از معـادن تعـداد       چنين در زمينه بهره     هم. تن مي باشد    ميليون ٢/٢٦٩٤حدود   باذخيره
 ٣/١١٣٨٧ اسـتخراج   فقره اجازه برداشـت بـا ميـزان          ٦٩٤  هزارتن و  ٩/٣٠٤٥٣ميزان استخراج    برداري با   بهره
 )١-٢٤جدول شماره  (.باشد نفر مي ٦٥٠٥ در بخش معدن ايجاد شده  اشتغال .  صادر شده است زارتنه

  بــا صــدورانكرمــ بيــانگر آنــست كــه اســتان ١٣٨٦ ســال  بررســي اســتاني مجوزهــاي معــدني صــادره در 
و   فقره گواهينامه كشف   ٦٦ رضوي با  خراسانبرداري،    بهره  پروانه    فقره ٦٣با   ، اصفهان اكتشاف  قره پروانه ف ١٨١
 )١-٢٥جدول شماره (. ندا  باالترين تعداد را بخود اختصاص داده اجازه برداشت فقره ١٣٩ صدور

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ٤٠

تعداد    

( فقره) 
تناژ ذخيره   ( تن ) 

هزينه عمليات        

( ميليون ريال ) 

تعداد    

( فقره) 

ظرفيت استخراج   

( تن ) 
اشتغال  ( نفر) ذخيره قطعي   ( تن ) 

سرمايه گذاري   

( ميليون ريال ) 

تعداد    

( فقره) 

ميزان استخراج      

 ( تن ) 

۴۷۲۲۹۵۷۴۲۲۰۵۳۹۰۸۱۷۳۷۸۰۰۰۴۴۵۴۰۹۳۰۱۶۲۳۹۲۹۸۲۸۱۹۸۰۰آذربايجان شرقي   

۷۶۳۲۵۸۵۹۰۴۰۰۶۳۵۹۴۰۴۳۹۹۰۰۱۸۵۸۲۶۳۸۳۸۹۶۲۱۲۱۵۱۴۱۷۶۵۰آذربايجان غربي  

۴۴۱۹۳۵۹۲۴۷۸۶۱۰۱۵۱۴۲۶۳۰۰۰۲۳۸۶۰۵۰۰۹۵۳۵۱۹۱۷۳۱۲۶۰اردبيل 

۱۵۴۳۴۴۸۳۴۶۹۲۰۰۸۶۹۴۶۳۲۲۴۸۰۰۰۶۸۸۳۴۱۳۰۶۰۷۱۶۶۵۰۶۶۸۱۵۳۰۹۰اصفهان  

۱۴۱۲۱۴۸۲۰۴۷۰۶۲۳۱۰۱۰۲۶۲۰۰۱۴۵۱۰۴۲۴۸۱۴۱۷۶۶۴۶۱۱۰۰ايالم 

۴۸۱۵۱۰۶۰۶۱۵۰۰۳۵۶۲۹۲۶۳۱۰۰۰۳۵۰۸۴۲۵۰۰۱۶۴۳۴۹۶۵۰۰بوشهر 

۷۸۱۵۲۴۰۰۰۰۷۸۴۲۶۴۰۳۱۵۰۰۲۷۷۸۷۲۵۰۰۳۷۰۹۹۱۲۹۲۰۹۵۳۳۰۰تهران  

۳۸۸۱۸۶۴۷۲۹۳۱۲۷۰۱۳۴۴۶۰۰۰۸۰۱۳۸۸۷۸۱۰۴۱۵۶۵۲۱۹۱۸۰۵۶۵چهارمحال وبختياري 

۹۸۲۳۷۰۸۷۵۰۰۲۷۷۹۱۱۱۰۱۶۲۰۱۵۱۲۱۰۰۹۰۲۰۸۳۷۲۰۴۲۹۲۸۰خراسان جنوبي 

۱۱۳۶۶۹۶۴۱۹۶۰۰۸۱۳۲۴۴۷۰۴۸۰۰۳۱۵۱۹۱۰۰۴۴۵۱۴۰۰۸۹۱۳۹۱۷۳۷۹۱خراسان رضوي 

۲۴۷۱۲۵۹۹۵۰۰۰۶۹۱۳۳۹۰۰۰۲۲۶۰۰۰۰۳۳۸۷۰۱۲۷۷۱۶۶۴خراسان شمالي 

۱۷۱۴۵۴۷۸۱۲۳۰۲۲۲۲۰۲۱۳۵۰۰۰۶۸۶۴۴۴۳۰۱۴۳۵۴۱۳۷۲۷۲۰۴۹۹۰خوزستان  

۶۰۱۱۳۹۱۷۰۰۰۲۳۴۰۱۲۱۸۸۰۰۰۱۵۰۱۳۸۰۰۰۱۲۹۲۲۱۱۸۵۱۰۰۰۰۰زنجان  

۶۲۲۰۱۴۴۵۸۵۰۰۲۶۲۰۴۹۱۰۴۱۱۰۰۳۳۲۳۴۵۰۰۳۶۰۶۰۹۰۱۲۹۱۷۹۹۰۰سمنان  

۸۳۱۵۱۵۸۷۷۳۱۶۱۳۸۰۷۱۳۳۷۱۴۰۰۲۷۹۰۲۲۹۵۲۷۵۱۰۸۲۶۷۱۸۲۱۳۶۶۵۰سيستان وبلوچستان 

۴۵۲۳۳۴۶۲۰۰۰۰۱۴۷۲۵۳۴۲۳۴۰۵۰۰۱۲۸۵۲۶۰۰۰۴۱۴۱۰۳۱۵۲۹۴۱۸۰۰۰فارس  

۳۹۱۷۱۲۵۱۵۰۰۰۲۶۷۹۱۴۲۰۰۴۰۰۱۱۷۶۱۱۰۱۹۰۱۹۳۶۰۲۰۲۵۱۰۰قزوين  

۱۹۱۶۱۷۷۰۱۵۰۰۲۵۸۴۸۲۸۰۱۵۰۸۹۵۱۶۳۷۲۷۹۴۳۱۰۸۷۱۱۱۰۰۰قم  

۳۱۱۱۷۰۸۴۰۰۰۷۶۶۱۲۳۰۰۵۰۰۵۵۳۴۰۰۰۱۰۴۲۵۱۵۱۵۵۶۸۰۰كردستان  

۱۸۱۲۵۳۱۰۱۲۲۰۰۰۹۳۸۷۳۳۵۱۷۱۵۰۰۱۵۷۲۶۵۰۲۵۶۲۹۴۳۵۲۴۵۱۰۶۳۷۵۷۰كرمان  

۵۳۱۲۸۳۲۹۸۵۰۰۰۲۱۲۴۱۶۸۶۲۰۰۰۳۳۵۲۹۳۷۰۱۷۲۷۲۶۴۰۱۲۲۱۶۶۵۰كرمانشاه 

۴۲۷۹۶۸۲۹۵۱۲۴۶۳۰۲۱۰۰۱۰۴۱۰۰۰۰۰۷۵۳۳۸۶۰۱۷۵۰۵۰۰كهكيلويه وبويراحمد

۷۰۰۰۴۸۷۶۵۲۲۸۱۵۸۵۲۱۸۳۰۳۱۲۵۰۰۰گلستان  

۲۴۸۳۰۱۹۴۰۰۰۹۴۰۴۱۳۰۰۰۰۲۰۱۹۵۰۰۰۳۳۴۵۲۹۱۶۳۰۲۲۰۰گيالن  

۴۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۱۴۵۰۰۰۷۶۹۴۱۰۰لرستان  

۱۷۱۳۷۶۹۷۸۵۰۱۰۶۲۱۵۷۷۳۷۰۰۷۹۱۳۰۸۸۲۶۸۵۲۹۴۱۹۲۵۱۹۴۴۶مازندران 

۹۰۲۶۳۵۱۸۰۰۰۰۴۱۱۳۳۸۱۸۸۰۳۰۰۲۶۱۱۳۹۸۶۳۲۶۹۶۹۲۷۸۴۱۲۷۴۳۵۰مركزي 

۶۳۱۵۵۱۴۷۴۴۰۰۷۸۵۱۱۵۸۸۸۴۰۰۲۸۲۲۷۲۵۳۳۱۱۹۴۲۴۹۹۳۱۲۳۵۰۰۰هرمزگان  

۴۹۱۹۴۹۷۶۸۰۰۰۱۱۵۳۱۹۸۰۸۰۰۰۴۳۸۰۹۷۰۰۱۸۳۳۳۴۹۷۳۳۱۹۱۵۹۰همدان 

۸۴۲۶۶۹۳۹۵۵۰۴۳۷۰۲۷۴۳۴۱۰۰۴۷۳۵۹۵۰۵۶۴۶۹۴۷۰۴۹۲۱۱۰۷۷يزد

۱۶۳۲۵۱۹۲۶۹۴۱۷۷۴۴۰۹۵۴۷۵۶۱۰۳۰۴۵۳۹۳۵۲۳۴۵۰۶۴۰۸۵۶۵۰۵۱۹۳۹۶۵۲۶۹۴۱۱۳۸۷۳۲۳كل كشور

      جدول شماره  ۲۵-۱                                              مجوزهاي معدني صادره درسال     ۱۳۸۶ به تفكيك استانها  

اجازه برداشت 
پروانه  

اكتشاف

پروانه هاي بهره برداري شامل     : پروانه بهره برداري جديد، تطبيقي و تمديدي است.

نام استان  

پروانه بهره برداري گواهي كشف  



 ٤١

سال 

۱۳۸۵

سال 

۱۳۸۶
سال ۱۳۸۶سال ۱۳۸۵

سال 

۱۳۸۵
سال ۱۳۸۶

سال 

۱۳۸۵

سال 

۱۳۸۶
سال ۱۳۸۶سال ۱۳۸۵

۱۵۱۴۸۱۶۲۹۲۶,۴۳۹,۳۴۹-۱۷۱۷۰۳۲۳۸۶۴۴۵۴۱۳۸۴۴۳۳۷۸آذربايجان شرقي 

۴۴۱,۰۶۱,۴۵۰-۳۹۳۹۰۱۰۸۹۶۱۸۵۷۵۷۰۴۳۶۴۳۹۱۳۹۴۳۷۹آذربايجان غربي 

۴-۲۹۳۶,۶۳۵,۲-۳۹۱۳۴۹۵-۳۴۴۳۲۲۶۳-۲۶۳۶۲۱۱۲۳۸۶۱-۱۹۱۴اردبيل

۴۰۵۲۳۰۵۳۳۰۶۶۱۳۹۵۱۵۱۵۷۷۱۸۱۷۱۵۳۵۹۴۶۵۳۰۵۲,۵۱۲۴,۷۱۳۸اصفهان    

۱۷۳۳,۹۴۱,۸۲۳-۱۹۹۸۸۱-۹۸۷۷۵۱۴۵۱۰۶۵۱۲۶۰۱۰۲۶-۱۱۱۰ايالم

۷۲۳,۷۳۲,۷۳۸-۲۲۲۳۵۱۶۰۳۵۶۳۲۴۸۸۸۱۰۳۱۲۰۰۲۵۴۵۱۱۲۱۴۷۱۳۶بوشهر  

۱۶۲۵۵۶۹۲۱۲۹۱۷۵۹۸۷۹۱۳۰۷۵۴۰۲۸۳۱۲۱۵۳۴۲۵۹۳۷,۵۹۴,۴۱۵۲تهران   

۶۱۳۱۱۷۲۹۶۷۰۸۰۱۳۹۱۷۰۲۲۵۴۴۶۹۸۴۵۱۰۴۱۳۱۶,۸۱۵,۷۱۳۲چهارمحال و بختياري 

۷۳-۷۲۴۸,۶۱۳,۱-۸۷۱۸۰۵۱-۹۷۶۰۷۷۹-۶۳۳۵۵۹۲۱۱۹۹-۱۹۷خراسان جنوبي 

۱۶۱۱۷,۵۱۲۷,۸۹-۲۹۴۶۷۳۹۰-۷۵۸۹۴۶۳۶-۱۳۱۰۸۱۹۷۲۷۲۹۷-۴۵۳۹خراسان رضوي 

۸۹-۷۶۵,۰۰,۶-۹۲۳۸۹-۴۶۶۳۵-۷۵۱۱۱۳۶۰۰-۴۱خراسان شمالي 

۱۶-۳۷۶۴,۱۵۴,۱-۲۶۲۲۷۱۴۳-۷۷۲۹۰۲۲۱۳۵-۲۳۲۹۷۲۶۲۶۸۶۴۴-۲۶۲۰خوزستان 

۷۵-۵۵۳۱,۸۷,۸-۸۶۱۹۵۸۸-۵۷۹۰۸۶۲۱۵۰۰۳۰۶۵۱۱۹۳۱۷۰-۲۱۹زنجان 

۱۹۱۳۱۱۸۵۴۱۱۹,۸۴۴,۷۱۲۶-۶۷۸۴۶۳۴-۲۲۲۹۳۲۱۰۵۶۳۹۹۷۵سمنان 

۲۱۲۹۳۷۱۱۸۸۱۶۶۲۷۵۶۶۵۴,۷۱۰۸,۳۹۸-۱۲۱۳۸۲۸۵۸۰۲۷۹۰۲سيستان و بلوچستان

۱۷۳۰۷۶۲۰۹۸۵۱۲۵۶۴۱۴۹۹۶۷۹۲۲۸۸۲۳۷۱۳۶۳۶۳۱۶۷۴۹,۲۹۷,۸۹۹فارس 

۴۶-۴۲۳۳,۱۱۷,۹-۵۰۱۰۶۶۱-۶۶۳۵۰۱۷۴-۴۰۲۷۱۸۷۹۱۷۴-۱۵۹قزوين  

۳۸۱۶۷۱۴۶۵۸۸۹۵۱۶۵۱۱۳۴۲۸۰۷۳۱۱۵۷۹۴۲۷۰,۸۴۳,۱۵۵۱۴قم

۳۲-۲۹۳۷,۱۲۵,۲-۶۰۱۴۷۱۰۴-۶۲۷۵۳۳۰۱-۲۹۱۴۷۵۷۵۵۳۴-۱۷۱۲كردستان

۸۳۷۵۰۳۹۴۳۴۲۶۴۰۹۵۶۰۳۷۱۸۸,۸۴۰۵,۲۱۱۵-۲۴۲۸۱۷۳۲۶۳۷۰۵۶۳۹۱كرمان  

۱۶۲۹۵۸۵۲۱۸۹۸۳۱۶۱۹۴۲۴,۲۶۸,۰۱۸۱-۸۱۵۸۸۳۸۶۲۰۳۲۴۱۶كرمانشاه  

۵۶۲۰۱۸۳۱۱۰۴۱۰۰۵۵۸۷۶۵۳۰۲۳۶۵۳۸۷۵۹۷۴,۹۳۳,۹۵۹۶كهگيلويه و بويراحمد

۵۳۸,۲۱۸,۳۱۲۴-۶۳۱۱۰۵۲-۴۶۲۴۹-۱۴۳۰۰۴۲۵۲۲۸گلستان 

۸۴-۶۹۱۹,۸۳,۱-۹۴۷۷۲۴-۹۷۱۵۹۲۱۰۰-۷۰۴۳۳۲۵۰۱۴۹۹۵-۱۰۳گيالن

۵۳۴,۱۶,۹۷۱-۶۱۲۳۲۹۲۶۱۵۷-۵۰۳۷۱۱۴۵-۲۱لرستان  

۶۱۴۱۳۳۱۹۰۰۷۹۰۳۳۱۶۲۵۹۷۷۲۱۹۸۶۱۲۵۳۳۱۵۵,۰۳۴,۰۵۷۹مازندران  

۴۲۱۱۶۵۱۸۱۹۵۶۱۷۶۱۹۴۱۰۵۴,۸۵۹,۴۸-۲۴۲۷۱۳۴۴۶۹۴۲۲۵۸۶۹۷مركزي  

۳۱۳۳,۸۴۲,۵۲۶-۶۴۱۷۲۱۱۹-۱۲۱۵۲۵۸۵۹۲۱۲۸۲۲۷۳۲۲۹۲۴۴۱۸۸۸هرمزگان   

۱۳۲۵,۸۳۳,۵۳۰-۱۰۴۹۳۸۰۸۶۴۲۱۱۱۸۳-۲۴۴۸۵۳۷۴۳۸۱۰-۲۵۱۹همدان 

۴۰-۵۵۳۲۵۵۶۴۷۴۱۱۵,۶۶۹,۵-۷۷۹۵۷۴۳۴-۲۳۲۷۱۷۲۰۷۵۷۴۷۳۶يزد 

۱۷۲۵۰۹۵۲۷۹۶۹۱۱۵۰۲۵۵۷۰۴۱۴۱۲۰۴,۷۱۷۵۹,۷۴۶-۵۱۱۵۲۹۴۲۴۷۸۴۰۶۲۰۶۵۱۰۰كل كشور

درصد  

تغييرات 

درصد  

تغييرات 

درصد  

تغييرات 

درصد  

تغييرات 

درصد  

تغييرات 

جدول شماره     ۲۶-۱                       پروانه هاي بهره برداري معدني جديد صادره در سالهاي          ۱۳۸۵-۸۶

نام استان 
ذخيره قطعي (هزارتن )تعداد  (فقره )

ظرفيت استخراج   

(هزارتن )
اشتغال  (نفر  )

سرمايه گذاري ثابت  

(ميليارد ريال )
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نمودار ( 33-1 ) ظرفيت استخراج پروانه بهره برداري  
معدني جديد صادره در سالهاي  ۸۶ و ۸۵
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نمودار ( 32- 1 ) تعداد پروانه بهره برداري معدني جديد  

صادره در سالهاي  ۸۶ و۸۵
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نمودار (34- 1 ) ميزان اشتغال ايجاد شده در پروانه 

بهره برداري معدني جديد صادره طي سالهاي   ۸۶ و ۸۵
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نمودار ( 35- 1 ) سرمايه گذاري ثابت در پروانه بهره برداري  

معدني جديد صادره طي سالهاي  ۸۶ و ۸۵



 ٤٣

تعداد  
(فقره )

تناژ ذخيره   (تن)
هزينه عمليات   
(ميليون ريال )

تعداد  
(فقره )

ظرفيت  
استخراج  (تن)

ذخيره قطعي   (تن)
اشتغال  

(نفر )
سرمايه گذاري 
( ميليون ريال) 

تعداد  
(فقره )

ميزان  
استخراج  (تن)

4116733043499226293563600625520030282110888253587590سنگ آهك   
281292339752642401757500861328723271556963789100سنگ گچ 

1282521055998739146609350060203201711312782122646726076سنگ الشه   
482524090982833730370050771430426967783828901گرانيت  
3514254000201034272710031019130503139365308609مرمريت   
29554260056973938975093087634111024504749484تراورتن  

6417000012345501501426988401659400چيني 
2240000631629450105695265129934910مرمر  

749881824641023650030811826820587716150پوكه  معدني    
00013000076000071110245بازالت    

1925248189032288472000016299019412079364525550مارن   
4399975238484200000587950022458341150ماسه سنگ   
3013187648246913228390003904383672979244019343350مخلوط كوهي 

0000000000هورنفلس 
17495827808242632900001084548302196634311244050شن وماسه   

15500006231150001102417023575258246پوزوالن  
0001850008500008308000پاميس  

3952583568289666714292443025020907464253949118623649811129211جمع مصالح ساختماني  

۱۶۷۹۵۰۰۰۰۳۰۴۶۱۵۵۵۵۰۰۰۱۸۹۷۰۰۰۰۲۰۳۹۶۳۳۵۹۵۱۱۰۰سنگ آهن   

۵۴۲۵۳۵۶۰۴۹۶۳۸۳۹۵۱۳۰۰۶۵۰۲۰۰۰۰۳۹۵۳۱۳۲۴۱۱۱۰۰سنگ مس     

۱۷۲۶۰۷۱۷۱۰۳۷۹۰۰۴۴۰۷۸۸۲۷۵۳۷۷۵۹۱۶۱۲۵۵۰كروميت

۵۲۵۰۲۰۰۴۳۸۱۵۴۴۷۰۰۳۵۵۵۰۰۶۴۱۰۶۰۳۱۲۱۳۹۱۲سرب و روي    

۲۴۹۰۰۰۰۰۹۰۴۱۱۸۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۴۲۱۵۹۰۰۲۵۲۰۰طال 

۲۵۴۵۲۱۱۵۳۳۸۰۰۰۸۰۰۰۰۳۵۲۷۹۷۱۱۱۳۲۵۰منگنز 

۰۰۰۱۳۴۰۰۰۳۴۰۰۰۷۳۴۶۰۰بوكسيت 

۰۰۰۱۱۱۰۰۵۴۶۵۷۶۸۴۸۰۰آنتيموان  

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰كبالت

۰۰۰۱۱۵۰۰۳۰۰۰۰۰۶۲۷۸۱۱۵۰۰سلستين

۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۴۲۰۰۰زاج و آلونيت  

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰نفلين سينيت 

۱۴۹۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰اكسيد تيتان

۳۲۶۶۵۱۵۵۴۱۱۵۵۶۴۴۶۴۸۶۳۵۰۰۲۱۶۱۰۵۷۵۳۱۰۴۹۴۸۷۵۲۷۵۲۹۷۶۱۲جمع مواد فلزي 

جدول شماره ۲۷-۱                                 مجوزهاي معدني صادره در سال      ۱۳۸۶ به تفكيك ماده معدني   

نام ماده معدني  

مصالح ساختماني 

اجازه برداشت گواهي كشف  پروانه بهره برداري  

مواد فلزي 



 ٤٤

تعداد  
تناژ ذخيره   (تن)(فقره )

هزينه عمليات   
(ميليون ريال )

تعداد  
(فقره )

ظرفيت  
ذخيره قطعي   (تن)استخراج  (تن)

اشتغال  
(نفر )

سرمايه گذاري   
(ميليون ريال )

تعداد  
(فقره )

ميزان  
استخراج  (تن)

2312500145081582002330408580620403300ذغالسنگ  

0000000000زرنيخ  

5711005491330100292625108102592411700باريت  

12000001113180005600001610592100زئوليت 

10310800010051180400210700059829651700بنتونيت

513030005907528003301000607532821105كائولن

301902135043332627950014643500149311783035500خاك صنعتي   

0000000000دياتوميت 

0000000000امالح معدني   

00033100012930002313543320000نمك سنگي 

21635001202210004050009136935210نمك آبي 
122000026015005191910133200ميكا 

0000000012000ورميكوليت  
12107170001708222236004222960172455563746225سيليس

129000001602170008000001011422200دولوميت 

12050001678620004220257687135300سولفات سديم   

0000000000فسفات  

2140500222385004980001320952350تالك 

9324600010261010980065195007023683101700فلدسپات 
0000000000ما سه ريخته گري 

270400444380004040036209763810فلورين 

000164004000018134500فيروزه 

00043150036200042709500منيزيت  

0001120600472500گل سفيد 
0000000000پنبه نسوز 

000140009300029211000صدف وگوش ماهي   
0000000000براسيت

0000000000سولفات منيزيم  

21600019323200249701234701100بيتومين

0000000015000خاك پيت 
00011500230006111800خاك سرخ 

ادامه جدول شماره  ۲۷-۱                         مجوزهاي معدني صادره درسال      ۱۳۸۶ به تفكيك ماده معدني   

نام ماده معدني  

اجازه برداشت پروانه بهره برداري  گواهي كشف 



 ٤٥

تعداد  
(فقره )

تناژ ذخيره   (تن)
هزينه عمليات   
(ميليون ريال )

تعداد  
(فقره )

ظرفيت  
استخراج  (تن)

ذخيره قطعي   (تن)
اشتغال  

(نفر )
سرمايه گذاري   
(ميليون ريال )

تعداد  
(فقره )

ميزان  
استخراج  (تن)

0000000000خاك زرد 

0000000000پگماتيت

0000000000گرونا 

0000000042100خاك نسوز 

0000000000پتاس  

000000001100گوگرد 

0000000000رزينيت   

239150012018000415005390500كلسيت
3200500028715000136000272800پرليت 

0000000000كوارتزيت
0000000000پرميكوليت 
0000000000قير طبيعي 

227604960000000آگات  
0000000000گرافيت 

0001653500251648100يد 
9244093610132401351160185382119071507265889144160500جمع مواد غيرفلزي 

۵۱۹۲۶۹۴۱۷۷۴۴۰۹۵۴۷۵۶۱۰۳۰۴۵۳۹۳۵۲۳۴۵۰۶۴۰۸۵۶۵۰۵۱۹۳۹۶۵۲۶۹۴۱۱۳۸۷۳۲۳جمع كل

ادامه جدول شماره    ۲۷-۱                            مجوزهاي معدني صادره در سال      ۱۳۸۶ به تفكيك ماده معدني   

نام ماده معدني  

اجازه برداشت پروانه بهره برداري  گواهي كشف 
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نمودار (۳۷-۱) "  تعداد  "  گواهينامه كشف  صادره به تفكيك گروه مواد معدني 

در سال ۱۳۸۶

 مصالح ساختماني مواد فلزي مواد غيرفلزي
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نمودار (۳۶ -۱) "  تعداد  "  پروانه بهره برداري  صادره به تفكيك گروه 

مواد معدني در سال ۱۳۸۶

 مصالح ساختماني مواد فلزي مواد غيرفلزي
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نمودار  (۳۸-۱)"  تعداد  "  مجوزهاي برداشت  صادره به تفكيك گروه مواد معدني 

در  سال ۱۳۸۶

 مصالح ساختماني مواد فلزي مواد غيرفلزي



 ٤٦

تعداد    

( فقره) 
تناژ ذخيره   ( هزارتن ) 

هزينه عمليات        

( ميليون ريال ) 

تعداد    

( فقره) 

ظرفيت استخراج   

( هزار تن ) 
اشتغال  ( نفر) ذخيره قطعي   ( هزارتن ) 

سرمايه گذاري   

( ميليون ريال ) 

تعداد    

( فقره) 

ميزان استخراج      

 ( تن ) 

۲۵۰۳۱۴۳۵۰۰۰۰۱۰۷۱۸۲۱۵۱۵۷۴۳۳۳۷۹۱۰۰۳۳۵۲۲۷۷۸۷۷۸۵۵۲۲۳۰۰۰آذربايجان شرقي 

۱۹۲۵۴۵۸۰۳۰۲۳۰۴۶۲۷۲۷۰۰۵۶۹۸۲۶۰۳۴۱۸۳۰۱۴۸۹۱۷۳۴۴۹۵۴آذربايجان غربي 

۱۴۸۲۰۹۱۴۸۶۱۶۶۰۹۲۲۶۴۵۲۷۲۰۸۶۸۵۶۱۳۴۸۰۰۱۵۰۰۰اردبيل  

۳۵۸۵۷۴۹۶۸۶۴۱۵۲۵۵۳۰۴۱۷۴۵۹۱۴۲۳۲۱۸۶۳۱۱۷۹۱۷۷۹۹۴۸۳۰۰اصفهان 

۱۸۷۳۷۵۵۹۷۷۱۵۸۴۲۵۶۱۳۸۶۲۶۴۷۲۱۶۳۷۵۵۲۶۵۰۰۰ايالم  

۵۳۱۱۷۲۱۷۹۲۹۲۹۱۵۲۸۶۱۲۰۳۴۸۸۶۴۰۱۴۰۰۰۶۲۳۵۰۰۰بوشهر

۷۷۴۲۳۸۳۲۵۰۲۸۱۰۱۷۸۱۸۹۵۹۱۱۰۹۰۲۷۲۳۱۹۳۲۵۹۴۰۲۶۳۶۰۹۲۳تهران 

۳۳۸۲۲۵۵۰۱۳۹۵۸۵۴۴۰۲۳۴۴۲۹۴۷۴۰۱۴۰۱۲۴۲۱۳۲۹۲چهارمحال وبختياري 

۳۰۰۸۲۱۰۴۴۱۱۸۴۸۱۱۵۵۲۳۲۵۴۲۴۹۶۸۲۰۰۴۲۳۰۸۴۴۱۰۴۸۳۰۸۰خراسان جنوبي

۴۶۹۱۵۷۴۲۱۰۰۰۱۱۲۱۹۳۳۱۲۸۴۴۱۹۶۳۱۹۱۴۲۳۹۷۰۴۱۸۳۷۶۲۴۰۵۵۰خراسان رضوي 

۶۴۱۹۶۰۹۹۶۸۲۷۸۲۲۸۱۹۲۷۲۱۹۹۵۲۵۲۲۲۰۵۸۳۹۱۵۷۶۳۸۰خراسان شمالي 

۱۳۱۹۹۱۴۱۵۵۱۳۵۹۱۳۷۱۴۱۸۵۳۲۲۹۸۰۲۷۷۲۳۲۲۸۹۴۷۶۱۰۰۰خوزستان 

۱۷۰۷۳۲۵۰۲۹۸۰۱۳۴۲۴۷۵۳۵۹۴۵۳۱۳۳۱۱۱۵۵۱۹۳۷۰۰۰۰زنجان 

۱۰۹۳۰۴۱۹۸۲۲۰۳۰۳۳۰۱۱۷۵۲۲۹۰۲۷۳۳۸۰۰۱۹۰۳۹۵۲۶۸۴۹۷۳۰سمنان 

۱۲۴۸۱۵۲۹۴۹۷۱۵۵۵۱۴۹۳۷۸۱۵۳۴۳۹۷۰۷۷۸۹۶۳۱۹۴۱۲۱۵۰سيستان وبلوچستان 

۱۰۵۸۵۲۱۴۷۶۱۱۵۷۲۲۲۶۳۱۲۲۴۳۸۱۳۵۸۹۴۵۵۲۶۰۶۷۷۲۱۷۱۸۷۴۴۰۰فارس  

۱۷۷۴۵۲۹۹۱۳۴۵۱۸۳۱۲۴۲۷۶۳۲۰۰۲۱۰۹۹۱۱۴۶۵۱۵۲۱۰۰۰۰قزوين  

۹۷۳۱۲۸۳۶۱۶۳۲۰۷۷۵۲۲۰۹۳۲۹۷۳۲۱۰۸۸۲۵۵۹۳۱۰۲۵۰۰قم  

۳۰۰۱۰۶۱۱۴۰۰۰۶۳۵۰۱۸۰۵۰۶۲۳۸۶۵۰۳۱۹۵۶۲۰۲۸۰۰۰۴۸۵۰۰۰كردستان 

۵۲۱۸۸۷۵۷۶۱۱۲۳۵۵۰۱۷۶۳۸۷۹۹۳۷۹۰۴۹۹۲۶۶۷۷۳۶۴۲۸۰۶۵۵۶۰۸۵۰كرمان 

۱۵۵۲۹۸۶۴۸۸۶۳۳۴۸۱۱۰۳۸۲۹۸۸۱۸۶۶۱۱۵۴۲۱۶۶۳۳۱۸۲۹۲۰۵۰كرمانشاه 

۲۳۲۲۴۳۶۸۰۳۲۷۸۱۵۸۲۰۴۳۴۸۰۵۶۵۶۶۰۲۶۸۱۶۲۱۲۳۵۵۰۰كهكيلويه وبويراحمد

۶۹۴۸۲۲۱۰۳۵۲۳۱۵۰۱۳۶۷۱۹۱۸۰۰۸۱۱۲۱۲۵۵۰۰۰گلستان 

۳۱۱۲۱۰۰۸۲۶۸۴۱۹۳۶۸۴۵۱۰۳۵۹۰۰۷۱۵۱۷۱۲۰۸۷۶۶۲۰۰۰۰گيالن  

۱۱۱۲۱۷۲۱۶۸۸۳۷۸۸۵۲۹۷۷۷۱۹۸۲۲۲۳۸۵۸۱۲۱۱۲۷۰۰لرستان  

۴۸۱۰۵۴۱۴۶۹۶۱۴۸۶۷۱۶۳۶۸۷۲۵۳۱۹۰۳۱۵۴۳۶۶۲۴۸۲۱۵۴مازندران 

۲۷۴۹۶۱۶۹۱۷۸۹۰۴۲۲۵۳۷۶۹۲۱۶۲۵۹۳۹۲۴۰۴۳۳۶۶۵۶۱۶۲۴۷۰۰۰مركزي 

۱۳۴۱۴۱۶۶۸۶۱۴۰۱۹۸۳۸۳۰۳۷۲۰۰۲۵۱۰۳۱۲۴۳۶۶۰۱۴۷۳۳۵۰۰۰هرمزگان  

۹۸۲۰۷۶۰۳۱۱۴۴۷۱۵۷۴۱۸۳۱۴۲۰۰۰۰۱۵۵۳۱۶۶۲۲۸۲۷۳۷۹۳۴۰همدان  

۳۵۳۵۲۱۰۹۷۱۳۲۹۷۸۸۶۲۶۷۲۶۱۴۶۹۶۰۴۸۶۱۰۷۶۲۳۷۶۹۶۲۰۱۲۲۴۲۳۰۰يزد

۴۸۱۱۱۲۴۶۱۳۶۳۴۷۱۵۲۸۸۳۴۱۴۵۴۰۲۴۰۴۲۵۲۸۱۱۲۸۱۸۹۱۸۲۰۲۶۶۹۱۵۶۵۴۱۱۱۶۷۲۲۱۵۳كل كشور

جدول شماره  ۲۸-۱                         وضعيت موجود مجوزهاي معدني به تفكيك استانها تا پايان سال              ۱۳۸۶

اجازه برداشت 
پروانه  

اكتشاف 

      وضعيت موجود اجازه هاي برداشت ، مجوزهايي است كه تا پايان سال           1386 فعال بوده و مدت اعتبار آن به اتمام نرسيده است        .

نام استان 

پروانه بهره برداري گواهي كشف  



 ٤٧

  و طرحهاي تحقيقاتي اهم فعاليتهاي پژوهشي، خدمات مهندسي
 

 فقـره گـواهي تحقيـق و    ٦٢،  فقره جـواز مراكـز پژوهـشي   ٣٧ فقره پروانه پژوهش،     ١١، تعداد   ١٣٨٦ سالطي   

 . فقره پروانه تحقيق و توسعه صادر گرديده است٣١ و توسعه

 .               فقره پروانه خدمات مهندسي١٥١  فقره جواز تاسيس خدمات مهندسي و تعداد ١٠١٢صدور تعداد  

تهيه گزارش عملكرد بودجه تخصيصي ستاد ويژه نـانو       : رتبط با توسعه فناوريهاي نوين شامل       انجام فعاليتهاي م   

، اعالم نقطه نظـرات در خـصوص طـرح حمـايتي ايجـاد شـبكه شـركتهاي                  ١٣٨٥ و   ١٣٨٤فناوري در سالهاي    

 بررسـي و     سـتادنانو،  ١٣٨٥داد پژوهشي از محل بودجه سال       ر قرا ١١نانوفناوري و آيين نامه پيشنهادي آن، عقد        

 ١ قرارداد پژوهشي و     ٣ طرح پژوهشي زيست فناوري، عقد       ٢٠ طرح پژوهشي نانوفناوري و      ٢ اقدام در خصوص  

 .فناوري كارگاه آموزشي ازمحل بودجه تخصيصي مرحله اول شورايعالي زيست

د  مـور  ١٤ پروژه پژوهـشي و        ١٤اعالم نظر و اقدام جهت اخذ تسهيالت در خصوص اجراي             بررسي كارشناسي،  

 .نامه دانشجويي پايان

 .  سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطالعاتخصوصاعالم نقطه نظرات دربررسي كارشناسي و  

جهـت   طرح ابتكـاري و نـوآوري        ٣٥ خصوص   كارشناسي و ارسال به منابع مالي و طرحهاي در اختيار در          بررسي   

تسهيالت مربوط به نيروي انـساني نخبـه         مورد درخواست استفاده از      ٤١  بررسي    ،حمايت به منظور نمونه سازي    

 . وزيران در خصوص استفاده مخترعين و نخبگان از شرايط استخدام و ساير تسهيالتهياتموضوع مصوبه 

در " عتـف  "قانون نظام فني مهندسي محيط زيـست، گـزارش شـوراي            بررسي و اعالم نقطه نظرات در ارتباط با          

پيـشرفته صـنعتي و     ش و فناوري، تشكيل ستاد مواد و فنـاوري          خصوص روش پيشنهادي تعيين اولويتهاي پژوه     

طالعات، آئين نامه اجرايي نظام     يحه تشكيل نظام مهندسي آب، اليحه تشكيل نظام مهندسي فناوري ا          معدني، ال 

مهندسي كشاورزي، آئين نامه سياست تشويقي پژوهشگران، پيشنهاد تشكيل كميسيون علم و فنـاوري دولـت،                

ايجاد مركز پيلهـاي سـوختي، ايجـاد مركـز ملـي            ارت كار در خصوص بهره وري نيروي كار،         طرح پيشنهادي وز  

خدمات محاسبات پيشرفته در دانشگاه صنعتي اصفهان و اساسنامه ايجاد موزه ملي علوم و فناوري، پيش نويس                 

 و اليحـه    كـار و فناوري اطالعات، طرح مركز رشد پاركهاي علم و فناوري كـسب و              اليحه قانون جامع ارتباطات     

 طـرح تاسـيس سـازمان علمـي پـژوهش و فنـاوري               ،تشكيل شركتهاي مشاوره مديريت توسعه اموركارآفريني     

 عالئـم و طرحهـاي صـنعتي و اعـالم نقطـه      ،، بررسي قانون جديد ثبت اختـراع      ايجاد مركز صنعت سبز    ،آسيايي

 .PCTتنامه قموافنظرات به كميسيون زيربنايي مجلس و اعالم نظر در رابطه با پيوستن به 

هـاي فنـي و مهندسـي كـشور از            هـا و تـشكل      جمع آوري اطالعات مرتبط با واحدهاي فني مهندسـي و انجمـن            

 و بررسي و اعالم نظر در خصوص اجرايي كردن سند ملي توسعه فرابخـشي               سازمانهاي صنايع و معادن استانها    

 .ارتقاي بهره وري

توان فني مهندسي شركتهاي خارجي در ايران در جهت توسعه          طرح بهره گيري از     "  بررسي و اقدام در خصوص     

گيري از توان شـركتهاي مهندسـي در شـهركهاي صـنعتي      طرح بهره"ات خدمات مهندسي و بهبود كيفيت   رصاد

 مورد مركز خدمات مهندسي و معرفي به ارگانهاي مربوطه جهت           ٨ايران، بررسي كارشناسي و اقدام در خصوص        

 و اسـتاندارد   موسـسه   طـرح جـايزه كيفيـت     درخـصوص   بررسي واعـالم نظر     و نياز وردبرخورداري ازتسهيالت م  

 .صنعتي ايران  حقيقاتت

 انـدازه گيـري و تجزيـه و تحليـل      طـرح مطالعـاتي و مهندسـي و        ١١و اقدام در خـصوص      بررسي و اعالم نظر      

 .٨٥ و ٨٤، ٨٣بهره وري بخش صنعت و معدن در سالهاي هاي  شاخص



 ٤٨

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي 

اردبيل

اصفهان 

تهران  

خراسان رضوي 

زنجان

كرمانشاه   

گلستان 

مركزي 

جمع 

آذربايجان شرقي

اردبيل

اصفهان 

ايالم  

تهران  

چهارمحال وبختياري 

خراسان رضوي 

خوزستان

زنجان

سمنان 

فارس 

قم

كهكيلويه وبويراحمد 

گلستان 

گيالن

مازندران

مركزي 

همدان 

يزد 

جمع 

۰

۰

۳

۱۰

۰۳

۱ ۲۰

۳۲

۱

۲

۳

۳۲

۰

۱۰

۱۰

۲۱۵۰۰

۲

۱۱۲

۰

۳

۰۰

۵

۱

۰ ۰

۲

۳ ۱

۰۰

۰۸ ۰

۲

۱۲

پروانه تحقيق وتوسعه

تعداد (فقره ) 

گواهي تحقيق وتوسعه 

۶

۵۱

۱۱۹

۲

۰

۱۶

۱۰۰

۲۰

         اطالعات پروانه تحقيق وتوسعه توسط استان اصالح گرديده است   .

۳۱ ۶۲۱۴۷

۱

۱

۲

جدول شماره ۱-۲        جوازتاسيس وپروانه مراكزپژوهشي صادره به تفكيك استان در سال          ۱۳۸۶

۳

تعداد (فقره ) 

۶ ۱۶

استان 
اشتغال  (نفر) 

پروانه پژوهش جواز تاسيس مراكزپژوهشي

۸

۵

اشتغال  (نفر) 

۰

تعداد (فقره ) 

۱

۰

۳

۰

۳۷

۲۲

اشتغال  (نفر) 

۰۰

۵

۱۲

۰

۱

۱۸

۰

تعداد (فقره ) 

جدول شماره ۲-۲          گواهي وپروانه تحقيق وتوسعه صادره به تفكيك استان در سال           ۱۳۸۶

استان  

۰

۲۱

۱۱

۰

۱۷

۰

۲۰۰

۳ ۲۰

۱۲

۱۳

 

 



 ٤٩

اشتغال  (نفر)تعداد (فقره )اشتغال  (نفر)تعداد  (فقره  )

۱۰۹۸۱۶۸۳۳۸آذربايجان شرقي   

۱۰۲۱۶۵۲۰آذربايجان غربي   

۶۹۲۳اردبيل 

۷۵۱۳۲۰۱۰اصفهان  

۶۱۰۳۶ايالم  

۷۹۱۳بوشهر  

۱۹۷۲۰۱۷۰تهران  

۱۱۱۳۱۲چهار محال و بختياري     

۳۸۰۰خراسان جنوبي 

۵۷۶۴۱۱۱۴خراسان رضوي 

۲۶۰۰خراسان شمالي 

۹۹۰۳۱۰خوزستان  

۱۵۵۳۴۱۲زنجان 

۶۱۷۱۱سمنان  

۴۹۳۳سيستان و بلوچستان    

۴۲۷۳۶۴۳۸فارس  

۱۱۱۷۰۰قزوين  

۲۰۴۲۱۳قم  

۱۱۰۳۰كردستان  

۱۸۰۷۰كرمان  

۲۱۱۰۲۶۱۷كرمانشاه  

۱۱۱۶۰۰كهگيلويه و بوير احمد   

۳۳۵۵۱۲۲۴گلستان  

۱۷۴۳۰گيالن  

۱۷۳۶۱۳لرستان  

۴۳۹۱۲۷مازندران  

۱۷۱۳۲۰مركزي  

۲۸۲۰هرمزگان  

۲۷۰۲۰همدان  

۲۳۰۲۰يزد 

۱۰۱۲۲۳۳۲۱۵۱۴۸۴جمع 

استان 
پروانه خدمات مهندسيجواز تاسيس خدمات مهندسي

جدول شماره ۳-۲     جوازتاسيس وپروانه خدمات مهندسي به تفكيك استان در سال              ۱۳۸۶

 
 
 
 
 
 



 ٥٠

 ١٣٨٦سال    گزارش عملكرد آماري طرح هاي تحقيقاتي در             ٢-٤ماره جدول ش
 

                  نام طرح
 موضوع

 طرح خودرو

طرح كمك به 
نمونه سازي 

ماشين آالت و 
 تجهيزات

طرح مطالعات 
كاربردي 
صنعتي و 
 معدني

طرح تحقيقات 
اساسي بخش 
 صنعت و  معدن

 جمع

قراردادهاي  ١٦٩ ٩٥ ٢٤ ١٤ ٣٦ تعداد

 مبلغ منعقده
 )ميليون ريال( 

٩/١١٧٠٠١ ٣١٨٩٠ ٩/٢٠٩١٦ ١١٧٥٥ ٥٢٤٤٠ 

قراردادهاي  ١١٩ ٥٨ ١٩ ١٤ ٢٨ تعداد

 مبلغ خاتمه يافته
 )ميليون ريال(

٧/٣٢١٥٩ ٧/١٥٨٥ ٧٧٩ ٢١٤٢٠ ٨٣٧٥ 

قراردادهاي  ٣٠١ ١٢٤ ٤٩ ٤٨ ٨٠ تعداد

 مبلغ فعال
 )ميليون ريال(

٣٠٠١٧٥ ٣٦٠٠٠ ٨٨٠٠٠ ٦٤٨٤٥ ١١١٣٣٠ 

 ١٢٧٠٠٠ ٣٢٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠ ٤٠٠٠٠ مصوب

اعتبارات  ٧٩٦٦٥ ١٩٦٨٠ ١٢٣٠٠ ٢١٥٢٥ ٢٦١٦٠ تخصيص

 )ريال  ميليون(
دريافتي از 
 خزانه

٧٩٦٦٥ ١٩٦٨٠ ١٢٣٠٠ ٢١٥٢٥ ٢٦١٦٠ 

 

 

 

 

  وسعه اشتغالت
 

تعـداد   ١٣٨٦ سال  درصنعتي، معدني و پژوهشي فرصتهاي شغلي ايجاد شده از محل طرحهاي راه اندازي شده  

 .باشد نفر مي  *٢٠٦٠٥٧

برداري ايجاد     فرصت شغلي در دوران بهره     ١٤٥٠٠٠تعداد   از محل اعتبارات بنگاههاي اقتصادي زودبازده     "  ضمنا

 .استشده  طي دوره عملياتي  درصد از آن٤٠حدود گرديده كه 

 )هزارنفر(تعداد  عنوان

 فرصتهاي شغلي ايجاد شده از محل طرحهاي راه اندازي شده 

  اشتغال ايجاد شده از محل طرح بنگاههاي كوچك و زودبازده     

١/٢٠٦ 

٥٨ 

 دفتر برنامه ريزي: ماخذ  

 . ضريب همترازي منظور گرديده است *



 ٥١

تعدادگروه  رديف

۱۵برق وفلزي ۱

۳خودرو و نيروي محركه   ۲

۸ريخته گري و آهنگري   ۳

۵۳شيميايي و سلولزي  ۴

۱۳صنايع معدني ۵

۵۹غذايي و دارويي  ۶

۲۴كاني غيرفلزي ۷

۱۳ماشين سازي و تجهيزات   ۸

۱۰نساجي و چرم  ۹

۱۹۸

افزايش سرانه تسهيالت هر طرح ناشي از تصويب سه طرح پتروشيمي شيراز ، ايالم و فجر مي باشد       .

۶,۶

۵,۱

۱۰۰

۶,۶

۲۹,۸

۱۲,۱

۷,۶

۱,۵

۴,۰

۳,۰

۱,۹

۱۰۰,۰

ماخذ  : دفترنظارت وارزيابي (براساس اطالعات بانكهاي عامل   )

۷۱,۲

۳۷۹۳,۷

۱۱۲,۷

۲۶,۸

۳۴۷,۵

۲۲۳۰,۹

۲۹۷,۲

۵۶۷,۹

ميزان ارز (ميليون دالر)

۹۷,۵

۱۲,۳

۵۶,۵

۱۵,۰

۲,۶

۰,۳

۱,۵

۵۸,۸

حساب ذخيره ارزي  

جمع

در سال   ۱۳۸۶ با استـفاده از حساب ذخيره ارزي تعداد ۱۹۸ طرح به ميزان  ۳۷۹۳/۷ ميليون  دالر مصوب گرديده است   .

متوسط تسهيالت ارزي مذكور به ازاء هرطرح ۱۹/۲ ميليون دالر بوده است  . بيشترين سهم از ميزان ارز مصوب را صنايع   
شيميايي و سلولزي با  ۵۸/۸ درصد ،صنايع غذايي با  ۱۵ درصد و كاني غير فلزي با ۹/۲ درصد به خود اختصاص داده اند.

          جدول شماره   ۱-۳                  عملكرد طرحهاي مصوب از محل حساب ذخيره ارزي به        

تفكيك گروه صنعت  طي سال    ۱۳۸۶

سهم ازكل  سهم ازكل   

۹,۲

۷,۸

نمودار (۱-۳)      درصد سهم گروههاي مختلف صنعت از ميزان ارز مصوب  

      در سال ۱۳۸۶

شيميايي و سلولزي
% ۵۸,۸

ريخته گري و آهنگري
% ۱,۵

كاني غيرفلزي
% ۹,۲

ماشين سازي و تجهيزات
% ۳,۰

نساجي و چرم
% ۱,۹

برق وفلزي
% ۲,۶

خودرو و نيروي محركه
% ۰,۳

صنايع معدني
% ۷,۸

غذايي و دارويي
% ۱۵,۰

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ٥٢

تعدادشرح  رديف

۷طرحهاي مصوب (۱)۱

۳صدور گواهي مسدودي (۲)۲

(۱)

(۲)

۲۵۸۵

تسهيالت اعتباري بلند مدت خارجي      ( فاينانس)

در  سـال    ۱۳۸۶ ، تعداد ۷ طرح به مبلغ ۲۵۸۵ ميليون دالر مصوب و به بانكهاي عامل معرفي گرديده     
و همچنين ۳ طرح به مبلغ ۶۲۵/۳۹ ميليون دالر جهت صدورگواهي مسدودي ارزي به بانك مركزي 

معرفي شده اند.

جدول شماره   ۲-۳                           طرحهاي مصوب و صدور گواهي مسدودي در سال     ۱۳۸۶

ارزش (ميليون دالر)

۶۲۵,۳۹

پس از بررسي و تشخيص اولويت آن جهت قبول عامليت به بانك عامل يا سازمان سرمايه گــذاري و 

كمكهاي اقتصادي و فني ايران معرفي شده اند       . 

پس از تاييد مطالعه فني - اقتصادي و مالي توسط بانك عامل جهت صدور گواهي مسدودي ارزي به بانك مركزي     

معرفي شدند .



 ٥٣

حجم سرمايه گذاري   

(هزاردالر )
تعداد طرح

حجم سرمايه گذاري   

(هزاردالر )
تعدادحجم تعداد طرح

۱۲,۹۳۶,۷-۹۲۶۳۸۰۶۶۰۸۰۶۸۴۱۲۸۲بخش صنعت و معدن

۱۰۲۷۸۵۷۲۸۰۱۱۸۵۷۷۶۰۱۰۴۱۵,۴۳۰,۰كليه بخشها

  سرمايه گذاري خارجي دربخش صنعت ومعدن     

درصد تغييرسال  ۱۳۸۶سال  ۱۳۸۵

ماخذ  : دفتر روابط بين الملل   

در سال ۱۳۸۶ تعداد  ۸۲ طرح با حجم سرمايه گذاري   ۸/۱ ميليارد دالر در بخش صنعت و معدن مصوب و تحت پوشش قانون            
تشويق و حمايت ازسرمايه گذاري خارجي قرار گرفته كه از نظر تعداد و حجم سرمايه گذاري بترتيب            ۷۸/۸ درصد و ۶۸ درصد 

از كل سرمايه گذاري خارجي مصوب تحت پوشش قانون را بخود اختصاص داده است         .

جدول شماره ۱-۴       طرحهاي مصوب تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي طي سال               ۱۳۸۶

شرح  

۶۰

۸۲

۰

۳۰

۶۰

۹۰

اد 
عد
ت

سال ۱۳۸۵ سال۱۳۸۶

نمودار ۱-۴     تعداد طرحهاي  مصوب و تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از 

     سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٤

ISIC۳ تعدادطرحگروه صنعت و معدنكد
ميزان سرمايه گذاري  

خارجي (هزاردالر )

۳۳۰۰۲۸۷معدن۱۳

۱۴۵۰۱۰۰صنايع موادغذائي وآشاميدني۱۵

۱۵۳۳۹توليدمحصوالت ازتوتون وتنباكو -سيگار ۱۶

۵۳۰۱۳توليدمنسوجات۱۷

۳۱۵۵۰توليدپوشاك، عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار    ۱۸

۵۱۶۸۰دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد كفش۱۹

۱۳۸۰۸۰توليدچوب ومحصوالت چوبي وچوب پنبه  -غيرازمبلمان - ساخت كاالازني وموادحصيري  ۲۰

۲۲۱۲۰۳توليدكاغذ ومحصوالت كاغذي۲۱

۰۰انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده۲۲

۰۰صنايع توليد زغال كك،پااليشگاه هاي نفت وسوخت هاي هسته اي ۲۳

۱۱۱۴۳۵۰۷۴صنايع توليدمواد  ومحصوالت شيميائي۲۴

۵۵۴۵۵توليدمحصوالت الستيكي و پالستيكي   ۲۵

۸۱۰۸۸۱۶توليدسايرمحصوالت كاني غير فلزي   ۲۶

۷۲۰۵۷۷۷توليدفلزات اساسي ۲۷

۴۵۸۵۹۸۴۹توليدمحصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت وتجهيزات      ۲۸

۴۳۰۷۸توليدماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر       ۲۹

۰۰توليدماشين آالت اداري و حسابگرومحاسباتي  ۳۰

۲۶۵۸توليد ماشين آالت مولدوانتقال برق ودستگاه هاي برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر۳۱

۰۰توليدراديووتلويزيون ودستگاه ها ووسايل ارتباطي ۳۲

۱۳۵۸۶توليدابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعت هاي مچي وانواع ديگرساعت   ۳۳

۴۱۹۰۹۷توليدوسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر۳۴

۰۰توليدساير وسايل حمل ونقل ۳۵

۱۴۱۰۰توليدمبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر۳۶

۰۰بازيافت ۳۷

۱۱۶۷۰خدمات فني مهندسي وطراحي صنعتي۷۴

۸۲۸۰۶۸۴۱۲ جمع 

جدول شماره ۲-۴              طرحهاي بخش صنعت ومعدن مصوب وتحت پوشش قانون تشويق وحمايت ازسرمايه گذاري           

 خارجي به  تفكيك گروه طي سال     ۱۳۸۶



 ٥٥

مبلغ (ميليون ريال)تعدادمبلغ (ميليون ريال)تعدادمبلغ (ميليون ريال)تعداد

۴۵۰۰۰۰۰۲۲۹۵۰۰۰۳۲۹۷۰۲۲۹۵۰۰۰۳۲۹۷۰فوالد كرمان۱

۵۰۷۷۰۸۹۳۱۷۷۰۸۹۳۱فوالد آلياژي ايران  ۲

۵۷۸۹۶۴۴۶۰۰۱۵۴۱۴۷۷۵۹۴۱۴۲۴۹۸۶۴۱۵۴۱۴۷۷۵۹۴۱۴۲۴۹۸۶۴صنايع مس ايران۳

۲۴۹۶۰۶۴۲۰۱۵۸۶۲۵۶۳۳۶۰۱۵۸۶۲۵۶۳۳۶۰سيمان داراب۴

۳۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸۰۰۰۰۲۰۳۹۹۱۶۷۹۸۰۰۰۰۲۰۳۹۹۱۶۷سيمان دشتستان۵

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۰۰۵۹۴۳۹۴۹۰۰۰۰۰۰۵۹۴۳۹سيمان زابل۶

۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۶۳۵۱۲۲۸۲۱۴۳۵۳۰۲۳۹۳۹۴۰۱۹۰۲۱۷۸۴۸۶۴۵۰۰۲۹۱۴۱۸۴۱۶۱۳۷۸۸۷فوالد مباركه۷

۱۶۵۰۰۰۰۰۰۸۲۴۵۹۸۹۳۱۱۰۰۹۲۷۸۲۴۵۹۸۹۳۱۱۰۰۹۲۷آلومينيوم ايران ۸

۲۱۹۲۰۰۰۰۰۰۲۰۸۲۳۸۴۳۱۶۱۶۵۴۸۲۰۸۲۳۸۴۳۱۶۱۶۵۴۸فوالد خوزستان۹

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۴۰۱۷۰۰۰۲۴۳۶۴۰۷۴۰۱۷۰۰۰۲۴۳۶۴۰مجتمع فوالد خراسان۱۰

۲۵۶۰۰۷۵۱۰۷۰۶۱۲۰۵۸۷۲۴۶۳۱۰۶۷۸۶۹۹۳۹۴۰۱۹۰۲۱۷۸۴۸۶۴۷۰۵۹۹۸۹۱۴۸۳۲۸۵۲۷۳۳ جمع

      جدول شماره ۱-۵         عملكرد واگذاري سهام شركتهاي زير مجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در سال                  ۱۳۸۶

جمع واگذاري در سال ۱۳۸۶سهام عدالتخصوصي سازي
نام شركترديف

تعداد كل سهام 

شركت

  قانون اساسي٤٤عملكرد اجرايي اصل 

 
  سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران-الف

 
 ميلياردريـال در چـارچوب      ٧/٣٢٨٥٢ ميليون سـهم بـه ارزش        ٧٠٦٠" مجموعا ١٣٨٦واگذاري سهام سازمان در سال      

 . استسازي و سهام عدالت به قرار زير بوده مقررات خصوصي

 
 

 
 

  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران–ب 

 ميليارد ريال از سهام شركتهاي تحت پوشش سـازمان          ٢/٨٢٩ سهم به ارزش     ميليون ٨/٥٥٩ مجموعا ١٣٨٦در سال   

 )٥-٢جدول شماره  (.از طريق مزايده و بورس واگذار گرديد

اگذار گرديده است وهيچگونه واگذاري از الزم به ذكراست كليه شركتهاي مذكوراز طريق سازمان خصوصي سازي و

 . صورت نپذيرفته است١٣٨٦ عدالت در سال  سهامطريق

 

 ٨/٧٦١٩ تعداد ١٣٨٦بدين ترتيب مجموع واگذاري سهام شركتهاي تحت پوشش وزارت صنايع ومعادن در سال  

 . ميليارد ريال بوده است٩/٣٣٦٨١ ميليون سهم به ارزش
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مبلغ  (ميليون ريال )تعدادمبلغ  (ميليون ريال )تعدادمبلغ  (ميليون ريال )تعداد

۳۳۳۶۸۹۶۶۳۵۳۹۰۱۶۵۹۰۵۰۱۶۵۷۳۵۰۲۸۰۱۶۳۷۰۴۷ريخته گري تراكتورسازي ايران ۱

۲۹۵۳۹۵۴۹۸۲۹۵۳۹۵۴۹۸توليد تجهيزات سنگين  ( هپكو)۲

۲۵۰۲۲۵۰۲گسترش ماشين االت عمراني و زراعي     ۳

۳۹۷۵۰۰۰۰۵۳۹۳۲۳۹۷۵۰۰۰۰۵۳۹۳۲مديريت پروژه هاي نيروگاهي    ( مپنا)۴

۳۸۵۸۴۱۹۳۸۵۸۴۱۹صنايع نساجي ايران  ۵

۲۰۴۹۹۵۱۲۷۵۹۲۰۴۹۹۵۱۲۷۵۹موتورسازان تراكتورسازي ايران  ۶

۵۶۴۵۸۶۵۶۴۵۸۶كارخانجات توليدي بهمن  ۷

۷۱۶۳۰۶۹۸۷۱۶۳۰۶۹۸بنيان ديزل ۸

۷۳۵۸۱۲۸۳۹۰۵۴۵۳۷۰۹۰۰۱۴۴۱۶۷۷۲۹۰۲۸۴۹۴۹۶۱

۱۳۷۲۱۵۷۳۷۹۱۶۳۳۵۵۵۰۱۵۳۵۵۰۷۹۲۹پارس كاني ۹

۴۷۵۰۰۷۵۱۲۵۰۰۳۲۵۰۰۰۰۷۸۳مهندسي مسكن ونواحي صنعتي اينده ساز   ۱۰

۲۰۰۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۵۰۲سازنده توربوكمپرسور  ( ساتك)۱۱

۲۰۹۲۷۵۲۲۹۱۱۰۱۴۱۲۲۲۰۲۸۹۲۴۱تهيه و توزيع مواد ريخته گري ايران  ۱۲

۷۲۶۴۶۱۰۶۸۵۶۸۳۲۱۵۳۸۹۴۲۰۹۸۷۴۸۰۰۰۰۰۸۷۷۸۱صنايع هوايي ايران ۱۳

۳۹۹۸۲۰۳۱۵۱۳۹۹۸۲۰۳۱۵۱نشر گستر صنعت سنگين۱۴

۴۷۵۰۰۰۱۸۲۵۲۲۵۰۰۰۵۴۴۵۰۰۰۰۰۱۸۷۹۶نصب نيرو ۱۵

۳۳۲,۵۲۸۵۱۷,۵۸۳۵۰۲۹۳مركز پژوهش  و مهندسي سطح ايران     ۱۶

۴۷۵۰۰۰۰۰۶۸۶۲۰۲۵۰۰۰۰۰۲۰۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰۷۰۶۵۰پيمانكاري عمومي صنايع فوالد گسترش   ۱۷

۲۷۱۷۰۰۰۰۰۲۶۳۵۶۸۱۴۳۰۰۰۰۰۱۰۳۵۳۲۸۶۰۰۰۰۰۰۲۷۳۹۲۱نير پارس۱۸

۲۴۵۰۰۰۱۲۶۳۲۴۵۰۰۰۱۲۶۳گسترش الكترونيك ايران ۱۹

۱۲۲۵۵۰۰۱۰۲۲۹۱۶۴۵۰۰۳۱۰۵۱۲۹۰۰۰۰۱۰۵۳۹۶بين المللي پيمانكاري عمومي ايران    ۲۰

۷۱۴۰۱۹۲۲۲۵۰۳۷۵۸۰۷۰۸۷۵۱۵۹۹۲۲۹۵۸توليدي ادوات كشاورزي  اراك   (  تاكا)۲۱

۱۳۰۸۶,۲۵۵۵۳۷۶۸۸,۷۵۱۳۳۱۳۷۷۵۵۶۷۰حمل و نقل گسترش شاهد    ۲۲

۴۸۲۱۲۵۰۷۴۹۲۲۵۳۷۵۰۳۰۲۵۰۷۵۰۰۰۷۷۹۴مهندسين مشاور صنايع وسائط نقليه  ۲۳

۵۹۸۵۰۰۰۰۱۲۲۷۸۰۳۱۵۰۰۰۰۴۳۷۰۶۳۰۰۰۰۰۰۱۲۷۱۵۰ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايران    ۲۴

۴۶۰۰۰۴۱۰۳,۷۵۷۱۰۰۳۳۲۲۵۱۵۲۷۹,۲۵۲۴۲۴۵۴۸۲۵۱۹۳۸۳۷۳۴۲۷۸

۵۳۳۵۸۵۳۸۶,۷۵۸۰۰۵۷۸۲۶۲۲۴۲۸۰,۲۵۲۸۶۶۱۵۵۹۸۰۹۶۶۷۸۲۹۲۳۹

مزايده

جمع كل

جمع

نام شركت رديف روش واگذاري 

بورس

جمع  

جدول شماره ۲-۵     عملكرد واگذاري شركتهاي زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از طريق بورس و مزايده در سال               

۱۳۸۶

جمع كلسهام ترجيحي سهام عادي 
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نمودار (1-6 )     درصد تغيير برخي از محصوالت منتخب طي سال ۱۳۸۶
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  تــولــيد
قادير توليد محصوالت منتخب صنعتي و معدني همراه با تغييرات افزايشي و در مواردي كاهشي                م ١٣٨٦در سال   

  )٦-١جدول (از داليل عمده كاهش چند محصول منتخب عالوه برمواردي كه در ذيل جدول مربوطه .روبرو بوده است
ليدي در فصل پاياني سال     به آنها اشاره شده است، مي توان نامساعد بودن شرايط جوي و قطع گاز واحدهاي تو               

 .را نام برد 
 

 درصد  ١/٣رشد  با فوالد خام هزارتن  ٢/١٠٢٩٨ توليد 
  درصد٧/٩ هزارتن محصوالت فوالدي با رشد ٢/١٤٣٤٣توليد  
 درصد  ١/١  با رشد مس كاتد هزارتن ٢٠٣ توليد 
 درصد ٥/١٨ هزارتن سنگ آهن با رشد ٩/٣٣٦٣٨استخراج  
  درصد ١/٠كاهش با سنگ   زغالهزارتن  ٥/١٩٧٠استخراج  
  درصد٧/٢٢ هزارتن سنگ مس با رشد ٣/٣٤٣٢٨استخراج  
  درصد٣/١ هزارتن شمش آلومينيوم  با كاهش ٨/٢٠٢توليد  
   درصد١٩ هزارتن شمش روي با كاهش ٦/١٣٧توليد  
  درصد٣/٨ هزارتن شمش سرب با كاهش ٦/١٦توليد 
  درصد٥/١٣  هزار تن سيمان با رشد ٧/٤٠٠٤٦توليد  
  درصد٤/٢٠ هزارتن شيشه تخت با رشد ٦/٨٤١يد تول 
  درصد  ٤/٧ هزارتن كاشي و چيني بهداشتي  با رشد ٢/٢٦٧١توليد 
  درصد٦/٣ هزاردستگاه انواع خودروسواري با رشد ٨/١١١٥توليد  
  درصد٦/٦ هزاردستگاه لوازم خانگي با رشد ٤/٢٩٨٤توليد  
  درصد٨/٤ هزارتن انواع كاغذ با كاهش ٦/٤٦١توليد  
  درصد٧/٤  هزارتن الستيك خودرو با رشد٢١٤ توليد 
 درصد ٩/٤ هزارتن پودرشوينده  با كاهش ٤/٥٩١توليد  
  درصد ٥/٥ ميليون عدد انواع دارو با رشد ٣٢١٩٧توليد  
  درصد٤/١٦ هزارتن قند و شكر با كاهش ٧/١٠٥٢توليد  
  درصد٣/١ هزارتن روغن نباتي با كاهش ٨/١٥٠٨توليد  
  درصد٧/٨رتن روغن موتور و صنعتي با رشد  هزا٢/٦٧٩توليد  
  درصد٨/٣٥ ميليون تن محصوالت پتروشيمي با رشد ٦/٢١توليد  
  درصد٥/٣ هزارتن الياف مصنوعي با كاهش ٨/٦٣توليد  

 
 



 ٥٨

(ارقام مقدماتي است)

درصد تغيير توليد سال ۱۳۸۶توليد سال ۱۳۸۵واحد سنجش شرح
۰,۱-۱۹۷۱,۸۱۹۷۰,۵هزارتن استخراج ذغالسنگ 
۲۸۳۸۸,۰۳۳۶۳۸,۹۱۸,۵هزارتناستخراج سنگ آهن 
۲۷۹۶۹,۱۳۴۳۲۸,۳۲۲,۷هزارتناستخراج سنگ مس 

۹۹۸۹,۵۱۰۲۹۸,۲۳,۱هزارتن فوالد خام (۱)
۱۳۰۷۲,۵۱۴۳۴۳,۲۹,۷هزارتن محصوالت فوالدي (۱)

۱۷۱۸,۸۱۸۴۴,۵۷,۳هزارتن              تيرآهن
۲۷۹۲,۷۳۰۱۲,۲۷,۹هزارتن              ميلگرد

۱,۲-۴۰۶۴,۵۴۰۱۴,۶هزارتن              ورق گرم 
۸۵۸,۳۱۱۲۷,۸۳۱,۴هزارتن              ورق سرد 

۱۶۳,۴۱۶۴,۶۰,۷هزارتن             كالف
۱۹,۲-۴۰,۱۳۲,۴هزارتن             ساير 

۱,۳-۲۰۵,۵۲۰۲,۸هزارتنشمش آلومينيوم
۱۹,۰-۱۶۹,۹۱۳۷,۶هزارتن  شمش روي  (۲)
۸,۳-۱۸,۱۱۶,۶هزارتنشمش سرب (۳)

۲۰۰,۸۲۰۳,۰۱,۱هزارتنمس كاتد
۳۵۲۶۸,۲۴۰۰۴۶,۷۱۳,۵هزارتنسيمان 

۶۹۹,۰۸۴۱,۶۲۰,۴هزارتنشيشه تخت
۲۴۸۶,۱۲۶۷۱,۲۷,۴هزارتنكاشي وچيني بهداشتي :

۱۶۰۴۷۸,۳۱۷۲۵۱۷,۰۷,۵هزار متر مربع                  كاشي 
۷۹,۰۸۳,۴۵,۶هزارتن                 چيني بهداشتي

۱۰۷۶۸۴۳۱۱۱۵۸۱۰۳,۶دستگاه انواع خودرو  سواري :
۹۱۸۵۸۳۹۴۳۵۵۳۲,۷دستگاه                    سواري 
۱۵۲۹۵۸۱۶۰۱۶۰۴,۷دستگاه                    وانت

۴۹۰۱,۰۹۰۳۷,۰۸۴,۴دستگاه                  خودرو دو ديفرانسيل
۴۰۱,۰۳۰۶۰,۰۶۶۳,۱دستگاه                    ون 

۲۷۹۹,۹۲۹۸۴,۴۶,۶هزار دستگاه لوازم خانگي :
۹۲۶,۱۱۱۱۹,۱۲۰,۸هزار دستگاه             يخچال و فريزر  

۶۹۳,۴۸۳۲,۰۲۰,۰هزار دستگاه             ماشين لباسشويي 
۱۲,۵-۱۱۸۰,۴۱۰۳۳,۳هزار دستگاه            تلويزيون رنگي  

۴,۸-۴۸۴,۸۴۶۱,۶هزارتن انواع كاغذ (۴)
۲۰۴,۳۲۱۴,۰۴,۷هزارتنالستيك خودرو 
۴,۹-۶۲۲,۱۵۹۱,۴هزارتن پودر شوينده(۵)

۳۰۵۲۱۳۲۱۹۷,۰۵,۵ميليون عددانواع دارو
۱,۳-۱۵۲۹,۰۱۵۰۸,۸هزارتنروغن نباتي
۱۶,۴-۱۲۵۸,۷۱۰۵۲,۷هزارتنقند وشكر (۶)

۶۲۴,۷۶۷۹,۲۸,۷هزارتنروغن موتورو صنعتي تصفيه اول 
۱۵,۹۲۱,۶۳۵,۸ميليون تنمحصوالت پتروشيمي (۷)

۳,۵-۶۶,۱۶۳,۸هزارتن الياف مصنوعي:(۸)
۲۸,۳۳۱,۲۱۰,۲هزارتن               الياف وتاپس پلي استر

۷,۹-۲۸,۰۲۵,۸هزارتن               الياف اكريليك
۳۰,۶-۹,۸۶,۸هزارتن               الياف فيالمنت نايلون

جدول شماره ۱-۶                                 آمار توليد محصوالت منتخب صنعتي و معدني سال         ۱۳۸۶

(۷) آمار توليد  محصوالت پتروشيمي توسط دفتر تخصصي برآورد گرديده است.

(۵) كاهش توليد پودر شوينده بدليل مشكل نقدينگي و عدم پرداخت به موقع يارانه ها مي باشد .

(۱) آمار توليد فوالد خام و محصوالت فوالدي مربوط به شركتهاي تحت پوشش سازمانهاي وابسته  و برخي شركتهاي خصوصي ميباشد  . ضمنا آمار توليد تيرآهن, ميلگرد, ورق گرم 

و سرد, كالف و ساير تنها مربوط به شركت ايميدرو ميباشد .

(۳) كاهش توليد شمش سرب بدليل ريزش معدن انگوران و در نتيجه كاهش خاك تحويلي مي باشد .

(۲) كاهش توليد شمش روي بدليل سهميه بندي اسيد ، ريزش معدن انگوران و كاهش عيار روي در خاك تحويلي مي باشد .

(۶) كاهش توليد قند وشكر بدليل كاهش ۳۰%كشت چغندر وواردات بي رويه شكر كه باعث رسوب محصول در انبارها گرديده است      .

(۴) اعالم نشدن حقوق ورودي مصوب كميته هاي كارشناسي مربوط به كاغذهاي چاپ ، تحرير و روزنامه باعث افزايش وارادات و در نتيجه كاهش توليد شده است     .

(۸) كاهش توليد (الياف فيالمنت نايلون  ) بدليل عمليات بازسازي  يكي از واحدهاي توليد كننده مي باشد     .
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نمودار (2- 6)   مقايسه اي مقدار استخراج واقعي معادن در سالهاي  1385-86

              نمودار ۳-۶   ميزان استخراج واقعي معادن كشور به تفكيك استان 

در سال  ۱۳۸۶
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 ات معادن توليد

ني  ميليـون تـن مـواد معـد        ٧/٢٢٤ مقـدار    ١٣٨٦ در سال    * معدن فعال كل كشور      ٣٣١١براساس آمارموجود از تعداد     

 معـدن   ٢٩٢بيشترين تعداد معادن فعال بـا       . دهد   درصد رشد نشان مي    ١/١٢استخراج گرديده كه نسبت به سال قبل        

 معـدن در    ٢٤١ معدن وآذربايجـان شـرقي بـا         ٢٨٩باشد و استانهاي اصفهان با        مربوط به استان خراسان رضوي مي     

 .هاي بعدي قرار دارند رتبه

 ميليون تن بيشترين ميـزان      ٣/٦٠ بيانگر آن است كه استان كرمان با         ١٣٨٦ل  بررسي استاني مقادير استخراج در سا     

 .هاي دوم و سوم قرار دارند  ميليون تن در رده٤/١٩ و اصفهان با حدود ٢٤استانهاي يزد با . استخراج را داشته است

 و  ٥/١٠، يزد بـا     ٣/٢٦با  اند كه استانهاي كرمان        هزار نفر در معادن اشتغال داشته      ٥/٩٠همچنين طي اين مدت تعداد      

 .اند   هزار نفر بيشترين اشتغال را به خود اختصاص داده٢/٦اصفهان با 



 ٦٠

            جدول شماره ۲-۶                                آمار برآورد شده معادن كشور به تفكيك استان در سال           ۱۳۸۶

ميزانتعداد معادن 

ذخيره قطعي  (هزار تن)استخراج واقعي   (تن)جمعدر حال تجهيزغير فعال  فعال  

۲۴۱۰۹۲۵۰۵۵۴۳۱۳۲۸۵۵۳۹۷۸۴۱۸۸۰آذربايجان شرقی ۱

۱۶۷۶۸۳۹۲۷۴۳۴۹۵۴۳۳۳۵۴۳۶۹۷۱۶۰آذربايجان غربي ۲

۵۰۳۷۳۹۰۵۱۰۲۱۹۰۵۰۰۳۳۸۱۸۰اردبيل۳

۲۸۹۰۰۲۸۹۶۲۰۰۱۹۳۷۹۷۳۰۱۲۲۷۲۶۴اصفهان ۴

۳۳۴۲۳۶۰۴۸۳۱۸۷۲۴۰۰۱۳۸۹۴۵ايالم۵

۸۹۶۶۱۲۱۶۷۶۲۵۳۶۹۹۶۰۰۱۹۹۱۵۷۰بوشهر ۶

۷۲۸۴۱۰۱۶۶۱۸۶۵۱۰۸۶۲۳۰۹۷۷۱۹۸۰تهران ۷

۷۰۰۱۳۸۳۷۳۲۲۷۵۶۶۴۰۲۲۲۴۵۵چهارمحال و بختياري۸

۸۷۶۷۰۱۵۴۱۹۹۷۲۰۹۷۶۴۱۴۲۰۲۶۴خراسان جنوبی ۹

۲۹۲۳۲۳۴۳۵۸۳۷۰۷۸۶۵۹۸۱۸۱۴۴۶۵۳۰خراسان رضوي ۱۰

۲۶۱۹۰۴۵۶۸۴۲۱۵۱۰۱۲۲۲۸۴۰۴خراسان شمالی ۱۱

۷۴۶۴۷۱۴۵۵۵۴۱۱۰۴۰۸۸۹۲۹۴۰۱۴۴خوزستان ۱۲

۱۳۴۲۷۱۱۶۲۱۳۳۴۱۷۰۳۵۰۹۲۶۹۵۰۲زنجان ۱۳

۱۸۳۲۹۱۰۸۳۲۰۴۰۶۴۱۱۳۶۶۳۰۰۲۸۸۴۱۳سمنان ۱۴

۱۷۲۱۶۴۴۲۵۳۱۴۰۴۴۵۶۴۴۳۴۲۰سيستان و بلوچستان۱۵

۲۲۵۰۰۲۲۵۴۲۰۰۸۶۵۵۳۳۴۶۳۲۴۷۱فارس ۱۶

۹۹۰۰۹۹۸۲۷۱۱۲۴۵۳۱۱۶۲۱۵۱قزوين ۱۷

۴۴۲۶۰۷۰۷۹۹۲۱۲۱۱۰۰۲۳۹۰۷۱قم  ۱۸

۷۶۰۰۷۶۹۲۷۴۲۶۷۹۷۱۱۵۶۷۳۳كردستان ۱۹

۱۶۵۵۱۴۲۲۰۲۶۲۷۱۶۰۲۷۳۶۰۴۳۷۳۲۰۶۲كرمان ۲۰

۶۱۳۶۱۹۸۸۷۴۲۱۴۱۲۵۰۵۱۵۰۰۴كرمانشاه۲۱

۳۴۲۷۳۶۴۷۲۷۹۸۲۲۰۱۴۸۰۷۸۷كهكيلويه و بوير احمد۲۲

۲۰۱۰۱۳۱۱۶۹۷۲۹۰۱۵۹۲۵۰۶۶گلستان ۲۳

۳۳۲۶۹۶۸۱۵۱۷۳۰۱۶۰۰۰۵۰۵۱۷۳ گيالن ۲۴

۹۵۳۲۰۱۲۷۱۹۸۲۳۵۱۹۶۰۳۵۲۹۷۷۷لرستان  ۲۵

۱۰۵۳۱۷۱۴۳۳۱۱۴۲۲۴۱۱۶۲۳۶۵۹۸۱مازندران۲۶

۱۳۶۷۹۴۵۲۶۰۲۳۴۱۶۲۶۵۴۱۶۱۵۶۲۸۶۶مركزي۲۷

۸۷۰۰۸۷۱۰۰۹۵۳۸۲۰۹۶۴۶۳۴۰۸هرمزگان  ۲۸

۱۵۳۱۳۱۸۱۸۴۱۶۷۸۳۶۳۰۷۴۶۱۴۲۰۰۲۴همدان۲۹

۱۵۴۹۸۸۲۶۰۱۰۴۶۴۲۴۰۲۴۲۵۸۱۲۷۱۸۷۴يزد۳۰

۳۳۱۱۹۴۷۳۶۱۴۶۱۹۹۰۴۷۳۲۲۴۷۳۹۳۱۶۳۱۳۲۸۵۵۷

مآخذ  : اداره كل امور بهره برداري از معادن معاونت امور معادن و صنايع معدني         (آمار ارائه شده بدليل عدم ارسال بموقع از طريق استانها ، برآورد شده است             .)  

جمع

استان  رديف
تعداد  
پرسنل  



 ٦١

 جدول شماره ۳-۶             آمار برآورد شده معادن كشور در سال        ۱۳۸۶ و مقايسه آن با سال قبل     

ميزان استخراج واقعي   (هزار تن)

سال  ۱۳۸۶سال  ۱۳۸۵

۹۰۱۴۱۳۲۸۶۴۷,۴آذربايجان شرقی ۱

۳۸۷۰۴۳۳۴۱۲,۰آذربايجان غربي ۲

۱۸۵۰۲۱۹۱۱۸,۴اردبيل۳

۱۵۹۷۷۱۹۳۸۰۲۱,۳اصفهان ۴

۱۷۲۸۱۸۷۲۸,۴ايالم۵

۳۳,۷-۵۵۸۰۳۷۰۰بوشهر ۶

۱۱,۵-۱۲۲۶۸۱۰۸۶۲تهران ۷

۲۵۷۲۲۷۵۷۷,۲چهارمحال و بختياري۸

۱۹۰۴۲۰۹۸۱۰,۲خراسان جنوبی ۹

۶۷۷۹۸۶۶۰۲۷,۸خراسان رضوي ۱۰

۱۶۷۹۲۱۵۱۲۸,۱خراسان شمالی ۱۱

۹۴۱۷۱۱۰۴۱۱۷,۲خوزستان ۱۲

۱۵۵۲۱۷۰۴۹,۸زنجان ۱۳

۹۶۴۶۱۱۳۶۶۱۷,۸سمنان ۱۴

۱۲۸۷۱۴۰۴۹,۱سيستان و بلوچستان۱۵

۸۲۲۵۸۶۵۵۵,۲فارس ۱۶

۱۰۸۴۱۱۲۵۳,۸قزوين ۱۷

۱۹۳۳۲۱۲۱۹,۷قم  ۱۸

۳۶۸۸۴۲۶۸۱۵,۷كردستان ۱۹

۵۵۱۰۹۶۰۲۷۴۹,۴كرمان ۲۰

۲۱۳۴۲۱۴۱۰,۴كرمانشاه۲۱

۹۵۸۹۸۲۲,۶كهكيلويه و بوير احمد۲۲

۲۷۴۲۹۰۵,۷گلستان ۲۳

۲۵۱۳۳۰۱۶۲۰,۰گيالن ۲۴

۳۲۹۵۳۵۲۰۶,۸لرستان  ۲۵

۳۳,۴-۳۳۶۴۲۲۴۱مازندران۲۶

۳۹۳۵۶۲۶۵۵۹,۲مركزي۲۷

۴۷۶۳۵۳۸۲۱۳,۰هرمزگان  ۲۸

۳۰۰۵۳۶۳۱۲۰,۸همدان۲۹

۲۱۰۴۳۲۴۰۲۴۱۴,۲يزد۳۰

۲۰۰۴۴۵۲۲۴۷۳۹۱۲,۱

استان  درصد تغييررديف

جمع



 ٦٢

 صادرات صنعتي و معدني
 

 ميليون دالر به خارج صادر گرديده است كـه          ١/١٥١٧٢ميليون تن كاالي غيرنفتي به ارزش     ٤/٣١ جمعاً   ١٣٨٦درسال    

احتساب صادرات ميعانات گازي كـه       با( .دهد  درصدرشد را نشان مي   ١/١٥ درصد و از لحاظ ارزش       ٦/١٢از لحاظ وزن    

)  يابـد   ميليون دالر افزايش مي    ٧/٢١٠٣٣توسط شركت ملي نفت ايران صادرگرديده صادرات غيرنفتي به رقمي بالغ بر           

 ٤/٣٣٠  و ٩/٥٦هاي مرزي به ترتيب        صادرات تجارت چمداني و بازارچه     ١٣٨٦از كل ارزش صادرات غيرنفتي در سال        

) با احتساب محصوالت پتروشـيمي    (در مدت ياد شده ارزش صادرات كاالهاي صنعتي و معدني           . ميليون دالر بوده است   

 ٤/١٦ درصد و از نظـر ارزش        ٤/١١ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزني              ٨/١٢٠٧٣بالغ بر   

). يابـد   ميليـون دالر افـزايش مـي       ٤/١٧٩٣٥گازي اين رقم به   بااحتساب صادرات ميعانات    (درصد رشد را نشان ميدهد    

ميليـارد دالر بـوده     ١/٢بـالغ بـر     ١٣٨٦صادرات خدمات فني ومهندسي درسال      ١٩بنابه گزارش دريافتي از كميته ماده       

است الزم به ذكر است از آنجا كه مرجعي براي ثبت كليه  آمار صادرات خدمات فني و مهندسي دركشور وجـود نـدارد                        

 . مستقر در سازمان توسعه تجارت اكتفا گرديده است١٩اينجا فقط به آمار ثبت شده توسط كميته ماده در 

درصد عوارض برصـدور     ٣٠ الزم به ذكراست اعمال سياستهاي دولت به منظور تامين نياز داخلي و تسري تصويبنامه               

موجـب محـدوديت    ) اههـاي اول سـال    درم(انواع قراضه فلزات  وشمش حاصل از آنها به شمش توليدي كارخانجـات              

در بخش فلزات ومصنوعات آنها نسبت بـه دوره مـشابه         ميليون دالري صادرات   ٢/٥٥٩درصادرات اين بخش و كاهش      

همچنين اعمال سياستهاي دولت مبني برتامين سيمان مورد نياز داخل منجربه عـدم حـصول               . سال قبل  گرديده است    

شد صادرات غيرنفتـي      گرديده است، لذا چنانچه اين كاهش حادث نمي        ١٣٨٦رشد مورد نظر درصادرات غيرنفتي سال     

 .گرديد مي تري برخوردار رشد مطلوب كشور از
 .است درصد بوده  ٥/٧٩ نسبت صادرات صنعتي و معدني به صادرات غيرنفتي ١٣٨٦ در سال 

رو محـصوالت پتروشـيمي بـا        ميليـون دال   ٦/٥٨٦١درصد رشد بالغ بر     ٥/٢٠در مدت مذكور صادرات ميعانات گازي با        

 . ميليون دالررسيد١/٤٢٥٣رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم  درصد ٦/٧٢
 سهم   محصوالت معدني با  دهد كه     نشان مي  طي دوره مذكور صادرات كاالهاي صنعتي و معدني  براساس گروه كااليي             

والت صنايع شيميايي يا صنايع وابـسته بـه         ، محص ) ميليون دالر  ٥/٣٣٦٨ (درصد ازكل صادرات صنعتي و معدني      ٩/٢٧

 درصـد ازكـل     ٤/١٥سـهم   ، فلزات معمولي و مـصنوعات آنهـا بـا           )ميليون دالر ٩/٢٧٨٥( درصد ازكل    ١/٢٣سهمآن با   

 ) ميليون دالر  ٢/٨٣٦( درصد   ٩/٦ كائوچو و اشياء ساخته شده از اين مواد با           - و مواد پالستيكي     ) ميليون دالر  ٥/١٨٥٩(

 درصد از صـادرات صـنعتي ومعـدني بـه           ٣/٧٣"  به عبارتي ديگر جمعا     شي را به خود اختصاص داده     بيشترين سهم ارز  

 . چهار گروه مذكور اختصاص دارد 

كه بيشترين كاهش راداشته اند به فلزات       ١٣٨٦براساس گروه بندي كااليي صادرات برخي گروههاي كااليي طي سال           

 دالر  ميليـون  ٩/٧٨٢آالت و فـوالد بـا         يـا آهـن    -د كه شامل چدن     درصداختصاص دار ١/٢٣با   مصنوعات آنها  معمولي و 

،  مـس و     ) درصـد  ٤/٣٠(ميليـون دالر صـادرات      ٣/١٣٣فوالد بـا      آهن و  –، مصنوعات از چدن     ) درصد ١/٣٠(صادرات  

  ميليــون دالر٧/٢١٧، آلومنييــوم و مــصنوعات آن بــا   ) درصــد٧/٢٦( ميليــون دالر ٧/٤٤١ مــصنوعات آن بــا 

،  درگروه مواد پالستيكي واشياي ساخته شـده از          ) درصد ١٧( ميليون دالر    ٣/١٨٦ و مصنوعات آن با      ، روي )درصد ٨/٦(

اشـياء   مـواد پالسـتيكي و    مربوط بـه    قسمتي   درصدي   ٩/٣كاهش  با  اشياء ساخته شده از كائوچو،       اين مواد، كائوچو و   

 ٦/٨ بـا  مـصنوعات از ايـن مـواد       ودرگـروه مـواد نـساجي         ، هبـود  ) درصـد  ٩/١ (ميليـون دالر   ٥/٨٠٣ساخته شده با    

، فرش وساير كف پوشـها بـا        )درصد١٣(ميليون دالر صادرات    ١١٠درصدكاهش كه مهمترين اقالم آن  شامل البسه با          

 .  كاهش داشته اند)درصد٨/٣ (ميليون دالر ٢/٥٥٣

، )درصـد ٢/١٤( ميليـون دالر  ٦/٢١٥٣درمدت ياد شده بيشترين صادرات كشور به كشورهاي امارات متحده عربـي بـا               

 ١/٦( ميليون دالر  ٨/٩٢٦، ژاپن با    ) درصد ١/٨(ميليون دالر ٨/١٢٣١، چين با    ) درصد ٥/١٠(ميليون دالر ٢/١٥٨٦ عراق با 

 درصد ازسهم ارزشي صادرات كـشور    ٣/٤٤ه است كه درمجموع     بود ) درصد ٤/٥ (ميليون دالر  ٤/٨٣٠ هند با      و) درصد

 .اشدب الذكر مي  كشور فوق٥ متعلق به ١٣٨٦درسال 
 



 ٦٣

 ١٣٨٦نكاتي پيرامون صادرات صنعتي و معدني سال 
 

 :نقاط قوت دروني صادرات غيرنفتي ايران
 )صنعتي، معدني، خدمات، كشاورزي(  وجود تنوع در توليد -١
 ها  مازاد توليد در برخي از زمينه-٢
  مزيت رقابتي در برخي محصوالت توليدي-٣
  موقعيت جغرافيايي مناسب-٤
 

 : صادرات غيرنفتي ايراننقاط ضعف دروني
 فقدان شركتهاي توانمند و داراي استراتژي تنوع صادراتي -١
 اي برخي بنگاهها و باالبودن قيمت تمام شده در كل زنجيره صادرات محصوالت نامناسب بودن ساختار هزينه -٢
 كمبود توليدات صادرات گرا براساس كشش بازارهاي خارجي  -٣
 تجاري) Brand(فقدان نام و نشان  -٤
 .، اروپا و اقيانوسيه)بجز كشورهاي همجوار(اندگاري در بسياري از بازارها به ويژه بازارهاي آسيايي نام -٥
 

 :١٣٨٦علل كاهش برخي محصوالت صادراتي در سال 
 )براساس نظرات تشكل هاي صادراتي، دفاترتخصي (

 
 : فوالد

عوارض بر صـدور    % ٣٠نامه    صويباعمال سياستهاي دولت محترم در جهت تامين نياز داخلي و همچنين تسري ت            
انواع قراضه فلزات به شمش فوالد در ماههاي اول سال توسط گمرك ايران كه با اقدامات بعمل آمده محدوديت ايجاد                    

 شده درماه اخير مرتفع گرديده است
 

 :ممينيوشمش مس، سرب، روي و آلو
سـرب، روي و آلومينيـوم توسـط        عوارض بر صدور انواع قراضه فلزات به شـمش مـس،            % ٣٠تسري تصويبنامه   

 . گمرك ايران در ماههاي اول سال كه با اقدامات بعمل آمده محدوديت ايجاد شده درماه اخير مرتفع گرديده است
 

 مواد پالستيكي واشياء ساخته شده از اين مواد 
 كمبود مواد اوليه  مورد نياز  -
  صادرات مواد خام با ارزش افزوده كمتر -
 

  :) فرش وكفپوش –البسه (ي برخي محصوالت نساج
الخصوص براي صادركنندگان با سابقه طـوالني و   عدم وجود تسهيالت در قوانين و مقررات نظير ورود موقت علي           -

 .خوشنام
 )الياف اكريليك( باال بودن قيمت مواد اوليه  -
 )عراق ، پاكستان وافغانستان ( عدم تعادل دربازارهاي هدف صادراتي  -

 
 

باشند به داليل عمومي، عدم پرداخت بموقـع مـشوقهاي صـادراتي،      كه با كاهش روبرو مي درخصوص بقيه اقالم  
هاي تمام شده و وجود رقبايي چون چين، هند و تركيه در بازارهاي جهاني ميتوان اشـاره نمـود كـه بـا                         افزايش هزينه 

الزم جهت رفع موانع موجود     تعامل با تشكلهاي صادراتي ذيربط و اتخاذ سياستهاي صحيح و بهنگام شده پيگيريهاي              
 . معمول خواهد گرديد

 
 
 



 ٦٤

 
 توسعه صادرات غيرنفتي كشور و برخي از عوامل موثردرجهت رفع موانع صادرات

 
هاي  وتشكل پوشش بخشي از هزينه هاي بازاريابي بنگاههاي صادراتي وصندوق هاي غير دولتي توسعه صادرات              -

 صادراتي

قيمت تمام شـده    نقل در  آن گروه از كاالهاي صادراتي كه هزينه حمل و        نقل   هاي حمل و   پرداخت بخشي از هزينه    -

 .اي دارد آنها تاثير قابل مالحظه

بندي آن دسته از كاالهاي صادراتي كه منجر به ارزش افزوده قابل مالحظه در               هاي بسته  پرداخت بخشي از هزينه    -

 .شود آنها مي

 توانمند صادراتي  تشويق شركتهاي بزرگ و -

 خدماتي  هاي تبليغات عام محصوالت صادراتي درخارج از كشور در گروههاي كااليي و پوشش هزينه -

 آوري باال فن خدمات با كمك به توسعه صادرات محصوالت و -

 هاي بيمه صادراتي  پوشش بخشي از هزينه -

 هاي مربوط به سود تسهيالت بانكي در بخش صادرات  پوشش بخشي از هزينه -

هاي غيردولتي توسـعه صـادرات درخـارج از كـشور بـراي              صندوق و ها  تشكل كمك به ايجاد دفترهاي تخصصي     -

 تسهيل امر بازاريابي 

 ت بر شمش فلزاتايتهاي موجود نظير اعمال مقررات دريافت عوارض صادردرفع برخي محدو -

 ات و هاي ملـي اسـتاني مـرتبط باصـادر         هاي توسعه صادرات استانها درقالب طرح      هاي كارگروه  كمك به اجراي برنامه   

 .اي توازن منطقه طرح آمايش سرزمين و متناسب با

  



 ٦٥

ارزشوزنارزش (هزاردالر )وزن  (تن)ارزش (هزاردالر )وزن  (تن)

محصوالت صنايع غذايي ،نوشابه ها ،آبگونه هاي الكلي وسركه ، توتون وتنباكووبدل      

ساخته آنها
۴,۷۸۶۲۶۳۸,۶۵۷۰۴۱۲,۳۷۹۰۰۱۸,۷۴۹۲۳۸۴,۱۹,۲۱۵,۸

۲۷,۹۱۶۰۸۲۳۱۹,۷۳۳۶۸۴۷۷,۴۱۴۴۷۵۵۱۶,۳۲۷۱۵۰۷۹,۰۱۱,۱۲۴,۱محصوالت معدني 

۲۳,۱۶۶۷۳۳۹۶,۴۲۷۸۵۹۰۴,۸۴۰۰۵۱۹۵,۵۱۳۹۰۷۹۲,۷۶۶,۶۱۰۰,۳محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به آن

۳,۹-۹,۷-۶,۹۶۸۱۸۳۴,۰۸۳۶۱۸۳,۰۷۵۵۰۲۲,۲۸۷۰۵۰۷,۹مواد پالستيكي واشياء ساخته شده از اين مواد ، كائوچو واشياء ساخته شده از كائوچو

پوست  - چرم - پوستهاي نرم واشياء ساخته شده از اين مواد - اشياء زين وبرگ  

سازي  - لوازم سفر   - كيف هاي دستي ومحفظه هاي همانند - اشياء ساخته شده از 
روده

۱,۰۲۹۵۲۳,۴۱۲۱۸۵۵,۷۲۷۹۸۱,۰۱۲۴۴۸۰,۵۵,۵-۲,۱

چوب واشياء چوبي  - زغال چوب   - چوب پنبه واشياء چوب پنبه اي - مصنوعات  

حصير بافي ياسبد بافي 
۰,۲۵۹۶۶۷,۱۲۶۳۶۸,۶۷۵۳۱۷,۱۳۲۵۸۰,۳-۲۰,۸-۱۹,۱

خمير چوب وياساير مواد الياف سلولزي   - آخال وخرده كاغذ يامقوا - كاغذ ومقوا 
واشياء ساخته شده از آنها

۰,۴۶۴۷۱۴,۸۵۰۶۶۰,۶۷۷۶۹۴,۰۵۶۸۵۸,۶-۱۶,۷-۱۰,۹

۸,۶-۱۴,۲-۶,۸۱۰۸۷۹۵,۰۸۲۲۴۴۵,۵۱۲۶۸۱۶,۲۸۹۹۸۶۱,۴مواد نساجي ومصنوعات از اين مواد 

كفش - كاله چتر باراني - چتر آفتابي - عصا  - عصاي صندلي شو - شالق وتازيانه  - 
تعليمي واجزا آنها- پر آماده واشياء ساخته شده از پر باگلهاي مصنوعي  - اشيا از 

موي انسان 
۰,۷۱۹۵۴۹,۱۷۹۵۵۹,۳۱۹۶۹۲,۱۸۱۹۵۷,۸-۰,۷-۲,۹

مصنوعات از سنگ  - گچ  -سيمان -پنبه نسوز- ميكا يا از مواد همانند - محصوالت  

سراميك - شيشه ومصنوعات شيشه 
۲,۹۱۱۸۰۶۲۲,۴۳۴۵۸۸۰,۵۱۱۷۴۷۹۱,۹۳۶۱۹۸۵,۸۰,۵-۴,۴

مرواريد طبيعي ياپرورده - سنگهاي گرانبها ياسنگهاي نيمه گرانبها  - فلزات گرانبها   
- فلزات داراي روكش ياپوشش ازفلزات گرانبها واشياء ساخته شده از اين مواد      - 

زيورآالت بدلي   - سكه  

۰,۴۱۲,۳۴۴۱۹۲,۳۹,۱۷۹۹۱۹,۰۳۵,۲-۴۴,۷

۲۳,۱-۴۳,۸-۱۵,۴۱۸۴۹۰۴۰,۴۱۸۵۹۴۷۳,۲۳۲۸۹۴۲۲,۲۲۴۱۸۶۹۶,۰فلزات معمولي ومصنوعات آنها   

ماشين آالت ووسايل مكانيكي     - ادوات برقي وقطعات آنها   -دستگاههاي ضبط 
وپخش صوت وتصوير تلويزيون واجزا وقطعات ومتفرعات اين دستگاهها       

۳,۶۱۰۹۷۷۰,۱۴۳۵۹۴۰,۱۱۰۴۶۳۳,۷۴۰۱۸۶۱,۸۴,۹۸,۵

۵,۲۱۱۹۷۳۹,۷۶۲۷۴۹۷,۱۸۰۳۴۹,۱۳۸۲۸۱۰,۸۴۹,۰۶۳,۹وسائط نقليه زميني - هوايي - آبي وتجهيزات ترابري مربوط به آنها

آالت ودستگاههاي اپتيك  - عكاسي  - سينماتوگرافي  - سنجش - كنترل - دقت  

سنجي - آالت ودستگاههاي طبي جراحي   - اشياصنعت ساعت سازي  - آالت  
موسيقي - اجزا وقطعات ومتفرعات آنها   

۰,۱۲۲۸۶,۵۱۴۵۳۰,۲۱۵۷۶,۳۱۲۶۵۶,۳۴۵,۱۱۴,۸

۲۱,۷-۱۲,۱-۰,۳۱۰۲۰۶,۶۳۵۰۷۴,۹۱۱۶۱۰,۵۴۴۷۸۶,۹كاالها ومصنوعات گوناگون  

۰,۴۶۵۰۷,۸۴۹۳۹۲,۵۳۹۵,۹۲۳۶۷,۵۱۵۴۳,۸۱۹۸۶,۳اشياء هنري - اشيا كلكسيون يا عتيقه

۱۰۰,۰۲۷۸۶۰۶۲۳,۹۱۲۰۷۳۸۴۸,۰۲۵۰۱۶۰۴۱,۸۱۰۳۶۹۵۸۶,۴۱۱,۴۱۶,۴جمع 

                    جدول شماره ۱-۷                                                                   آمار صادرات کاالهای صنعتی ومعدنی در سال        ۱۳۸۶ ومقايسه آن با سال قبل    

درصد تغيير   
سهم از کل گروه کااليي   

سال ۱۳۸۵سال ۱۳۸۶

نمودار (۲-۷)  مقايسه وزني  صادرات صنعتي ومعدني طي سال  ۱۳۸۶ با سال   

قبل

۲۵۰۱۶

۲۷۸۶۰,۶

۰

۱۴۰۰۰

۲۸۰۰۰

سال ۸۵ سال ۸۶

ن 
رت
زا
ه

نمودار  (۱-۷)   مقايسه ارزشي صادرات صنعتي ومعدني طي سال ۱۳۸۶ با سال قبل  

۱۰۳۶۹,۶

۱۲۰۷۳,۸

۰

۶۵۰۰

۱۳۰۰۰

سال ۸۵ سال ۸۶

الر 
ن د

يو
ميل



 ٦٦

        جدول شماره ۲-۷                          آمار صادرات کاالهای صنعتی ومعدنی به تفكيك محصول در سال           ۱۳۸۶ ومقايسه با سال قبل   

درصد تغيير  درصدسهم از گروه

عنوان 
 سال ۱۳۸۵سال ۱۳۸۶

ارزش وزنارزش (هزاردالر )وزن  (تن)ارزش (هزاردالر )وزن  (تن)

الف 
محصوالت صنايع غذايي ،نوشابه ها ،آبگونه هاي الكلي وسركه ، توتون وتنباكووبدل ساخته      

آنها
۸۶۲۶۳۸,۶۵۷۰۴۱۲,۳۷۹۰۰۱۸,۷۴۹۲۳۸۴,۱۹,۲۱۵,۸

۱۶۳۹,۶۱۹۰۹۹,۴۱۵۷۶,۲۱۷۷۹۷,۴۴,۰۷,۳فرآورده هاي گوشت ، ماهي ، قشرداران ، صدفداران ياساير آبزيان فاقد ستون فقــرات۳,۳

۱۱۷۵۹۱,۵۸۴۷۵۹,۷۹۶۱۹۷,۱۸۱۹۸۷,۹۲۲,۲۳,۴قند ، شكر وشيريني   ۱۴,۹

۳۳,۲-۶,۶-۳۳۴۱,۰۷۰۵۱,۷۳۵۷۷,۲۱۰۵۶۱,۷كاكائو وفرآورده هاي آن   ۱,۲

۱۲۷۶۹۸,۵۱۸۲۸۶۲,۷۱۰۷۰۲۳,۷۱۴۷۲۸۴,۸۱۹,۳۲۴,۲فرآورده هاي غالت ، آرد ، نشاسته ، فكول ياشير و نانهاي شيريني            ۳۲,۱

۱۸۲۳۳۶,۸۱۲۵۰۵۷,۸۱۵۱۶۱۶,۷۱۰۸۷۶۷,۱۲۰,۳۱۵,۰فرآورده ها ازسبزيجات ، ميوه ها ياساير اجزا نباتات        ۲۱,۹

۳۹۹۹۶,۷۴۷۳۹۴,۶۲۶۱۸۳,۵۳۴۵۲۲,۹۵۲,۸۳۷,۳فرآورده هاي خوراكي گوناگون   ۸,۳

۶,۱۱۱,۴-۳۴۸۰۳۱,۴۹۱۹۸۵,۶۳۷۰۷۴۰,۲۸۲۵۸۲,۰نوشابه ها ، آبگونه هاي الكلي وسركه      ۱۶,۱

۳۹۶۸۶,۰۸۳۶۷,۹۳۱۶۵۸,۹۴۷۵۵,۸۲۵,۴۷۶,۰آخال وتفاله صنايع خوراك سازي ، خوراكيهاي آماده براي حيوانات         ۱,۵

۷,۱-۲۳۱۷,۱۳۸۳۲,۹۱۴۴۵,۲۴۱۲۴,۵۶۰,۳توتون وتنباكو وبدل توتون وتنباكوي ساخته شده      ۰,۷

۱۶۰۸۲۳۱۹,۷۳۳۶۸۴۷۷,۴۱۴۴۷۵۵۱۶,۳۲۷۱۵۰۷۹,۰۱۱,۱۲۴,۱محصوالت معدني ب

۳۸۶۸۶۸۵,۳۲۱۳۶۶۶,۲۳۶۸۱۰۲۷,۰۱۵۸۱۵۹,۷۵,۱۳۵,۱نمك ، گوگرد ، خاك وسنگ ، گچ ، آهك وسيمان            ۶,۳

۳۳,۷-۶۴۴۷۸۳۹,۱۲۱۲۵۷۸,۴۵۸۷۶۵۳۲,۴۳۲۰۷۵۱,۷۹,۷سنگ فلز ،   جوش وخاكستر   ۶,۳

۵۷۶۵۷۹۵,۳۲۹۴۲۲۳۲,۸۴۹۱۷۹۵۶,۹۲۲۳۶۱۶۷,۶۱۷,۲۳۱,۶سوختهاي معدني ، روغنهاي معدني ومحصوالت حاصل از تقطير آنها، مواد قيري ومومهاي معدني             ۸۷,۳

۶۶۷۳۳۹۶,۴۲۷۸۵۹۰۴,۸۴۰۰۵۱۹۵,۵۱۳۹۰۷۹۲,۷۶۶,۶۱۰۰,۳محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به آنپ

۱۸,۲
ــاب  محصوالت شيميايي غيرآلي باتركيبات آلي ياغير آلي فلزات گرانبها ، عناصر راديواكتيو ، فلزات ، خاكهاي كمي

وايزوتوپها       
۲۲۱۹۲۲۳,۱۵۰۵۶۴۶,۷۱۳۷۷۶۹۲,۱۲۶۹۶۵۰,۶۶۱,۱۸۷,۵

۳۸۶۲۳۰۳,۸۱۸۲۵۸۰۳,۰۲۰۷۱۴۱۱,۱۶۹۳۴۸۵,۰۸۶,۵۱۶۳,۳محصوالت شيميايي آلي  ۶۵,۵

۸۳۹۸,۱۵۸۱۳۱,۲۷۸۶۶,۱۵۷۲۲۵,۸۶,۸۱,۶محصوالت دارويي ۲,۱

۶۶۴۵۴,۶۸۱۴۸,۸۱۷۰۶۳,۰۲۲۸۵,۱۲۸۹,۵۲۵۶,۶كودها  ۰,۳

۲,۱
عصاره هاي دباغي يارنگرزي ، تانن ها ومشتقات آنها ،مواد رنگي ،           (Dyes) ، پيگمانها وساير مواد رنگ      

كننده (colouring) ، رنگها وورني ها ، بتانه ها ومركبها       
۳۱۸۶۳,۵۵۷۵۹۳,۱۲۵۸۲۵,۲۶۳۲۶۰,۴۲۳,۴-۹,۰

۷,۳۱۷,۷-۱۳۱۵۷,۸۳۵۴۵۱,۴۱۴۱۹۸,۴۳۰۱۲۶,۹روغن هاي اسانسي ورزينوئيدها ، محصوالت عطر سازي يا پاكيزگي آماده وفرآورده هاي آرايشـي ۱,۳

۳,۶
صابونها ، مواد آلي تانسيو آكتيف ، فرآورده هابراي شستشو فرآورده هاي روان كننده ، موم هاي مصنوعي ، مــوم 

هاي آماده ، محصوالت براي حفظ ونگهداري وصيقل دادن اشيا شمع واشياءهمانند ،خمير هاي قالب گــيري ، 
موم دندانسازي وفرآورده هاي دندانسازي براساس گچ      

۱۷۰۶۸۴,۸۹۸۹۳۸,۲۱۹۶۴۶۵,۹۱۱۴۵۸۱,۷-۱۳,۱-۱۳,۷

۳۳,۸-۲۱,۳-۱۵۸۴۵,۸۱۴۸۱۷,۹۲۰۱۴۴,۷۲۲۳۸۴,۶مواد آلبومينوئيد - محصوالت براساس نشاسته يا فكول اصالح شده        - چسب ها   - آنزيم ها ۰,۵

۴۱,۱-۷۲,۳-۲,۶۱۹,۶۹,۴۳۳,۳محصوالت عكاسي  وسينماتوگرافي   ۰,۰

۲۸۵۴۶۲,۳۱۸۱۳۵۴,۹۲۷۴۵۱۹,۶۱۳۷۷۵۹,۳۴,۰۳۱,۶محصوالت گوناگون وصنايع شيميايي   ۶,۵

۳,۹-۹,۷-۶۸۱۸۳۴,۰۸۳۶۱۸۳,۰۷۵۵۰۲۲,۲۸۷۰۵۰۷,۹مواد پالستيكي واشياء ساخته شده از اين مواد ، كائوچو واشياء ساخته شده از كائوچوت

۱,۹-۹,۲-۶۵۵۱۶۵,۴۸۰۳۵۲۵,۳۷۲۱۲۴۸,۳۸۱۸۹۲۸,۳مواد پالستيكي واشياء ساخته شده از اين مواد         ۹۶,۱

۳۶,۷-۲۱,۰-۲۶۶۶۸,۶۳۲۶۵۷,۷۳۳۷۷۳,۹۵۱۵۷۹,۶كائوچو واشيا ساخته شده از كائوچو     ۳,۹

ث
پوست  - چرم - پوستهاي نرم واشياء ساخته شده از اين مواد - اشياء زين وبرگ سازي   - 

لوازم سفر   - كيف هاي دستي ومحفظه هاي همانند - اشياء ساخته شده از روده
۲۹۵۲۳,۴۱۲۱۸۵۵,۷۲۷۹۸۱,۰۱۲۴۴۸۰,۵۵,۵-۲,۱

۰,۹-۲۹۱۹۴,۹۱۱۹۲۳۵,۴۲۷۲۳۵,۲۱۲۰۲۹۷,۰۷,۲پوست غيراز پوستهاي نرم وچرم    ۹۷,۸

۲,۱
اشياء ساخته شده ازچرم     - مصنوعات زين وبرگ سازي     - لوازم سفر   - كيفهاي دستي ومحفظه هاي همانند      - 

اشياء ساخته شده از روده به غير ازاشياء ساخته شده از احشا كرم ابريشم             
۳۱۰,۴۲۵۶۱,۸۳۱۳,۲۲۴۵۱,۷-۰,۹۴,۵

۹۶,۶-۹۵,۸-۱۸,۱۵۸,۵۴۳۲,۶۱۷۳۱,۸پوست هاي نرم طبيعي  وپوستهاي نرم بدلي         - اشياء ساخته شده از آنها    ۰,۰

درصد تغيير  درصدسهم از گروه

عنوان 
 سال ۱۳۸۵سال ۱۳۸۶



 ٦٧

درصد تغيير سال ۱۳۸۵

       ادامه   جدول شماره ۲-۷                      آمار صادرات کاالهای صنعتی ومعدنی به تفكيك محصول در سال           ۱۳۸۶ ومقايسه با سال قبل   

درصدسهم از گروه

عنوان 
سال ۱۳۸۶

ارزش وزنارزش (هزاردالر )وزن  (تن)ارزش (هزاردالر )وزن  (تن)

ج
چوب واشياء چوبي  - زغال چوب   - چوب پنبه واشياء چوب پنبه اي - مصنوعات حصير بافي   

ياسبد بافي
۵۹۶۶۷,۱۲۶۳۶۸,۶۷۵۳۱۷,۱۳۲۵۸۰,۳-۲۰,۸-۱۹,۱

۱۹,۳-۲۰,۸-۵۸۴۱۲,۰۲۳۶۰۰,۷۷۳۷۹۵,۴۲۹۲۳۸,۳چوب واشيا چوبي    - زغال چوب   ۸۹,۵

--۱,۷۲,۵۱۶۱,۲۴۲۱,۹چوب پنبه  واشياء ساخته شده از چوب پنبه          ۰,۰

۵,۳-۷,۹-۱۲۵۳,۴۲۷۶۵,۴۱۳۶۰,۵۲۹۲۰,۱مصنوعات حصير بافي ياسبد بافي      ۱۰,۵

چ
خمير چوب وياساير مواد الياف سلولزي   - آخال وخرده كاغذ يامقوا - كاغذ ومقوا واشياء 

ساخته شده از آنها
۶۴۷۱۴,۸۵۰۶۶۰,۶۷۷۶۹۴,۰۵۶۸۵۸,۶-۱۶,۷-۱۰,۹

۲,۳-۱۴,۹-۳۷۵۳۴,۵۱۷۰۰۴,۲۴۴۰۸۲,۷۱۷۴۰۸,۷خمير چوب وياساير مواد الياف سلولزي       - آخال وخرده كاغذ يامقوا   ۳۳,۶

۲۸,۶-۱۸,۸-۲۴۳۹۵,۰۱۸۷۹۳,۵۳۰۰۵۱,۰۲۶۳۰۷,۹كاغذ ومقوا   - اشياساخته شده از خمير كاغذ      - از كاغذ يا مقوا   ۳۷,۱

۲۱,۸۱۳,۱-۲۷۸۵,۳۱۴۸۶۲,۹۳۵۶۰,۳۱۳۱۴۲,۰كتاب  - روزنامه - تصوير وساير محصوالت صنعت چاپ دست نوشته ها         - تايپ شده ها ونقشه ها    ۲۹,۳

۸,۶-۱۴,۲-۱۰۸۷۹۵,۰۸۲۲۴۴۵,۵۱۲۶۸۱۶,۲۸۹۹۸۶۱,۴مواد نساجي ومصنوعات از اين مواد ح

۱۷۷,۰۸۶۹,۵۱۶۰,۸۶۲۷,۹۱۰,۱۳۸,۵ابريشم   ۰,۱

۱۸,۹-۶۶۰۵,۷۳۴۰۵۰,۰۵۰۰۳,۳۴۱۹۸۴,۰۳۲,۰پشم  - موي نرم كرك يازبر حيوان      - نخ وپارچه هاي تاروپودباف از موي يال ودم       ۴,۱

۳۴,۶-۲۹,۲-۱۴۶۷,۷۳۶۲۴,۸۲۰۷۳,۰۵۵۴۴,۰پنبه۰,۴

۲۲۶,۶۱۵۵,۶۲۱۹,۸۸۲,۸۳,۱۸۷,۹سايرالياف نسجي نباتي    - نخ كاغذي وپارچه هاي تاروپودباف از نخ كاغذي       ۰,۰

۰,۴ (MAN MADE)     ۶۸,۷-۷۳,۱-۱۲۳۴,۷۳۱۰۸,۹۴۵۹۳,۹۹۹۳۱,۵رشته هاي سنتيك يامصنوعي

۲,۳ (MAN MADE STAPLE)    ۱۵,۱-۲۳,۰-۱۱۱۱۸,۷۱۹۱۷۴,۱۱۴۴۳۱,۷۲۲۵۸۳,۱رشته هاي سنتيك يامصنوعي غيريكسره

۷۲۲۱,۸۱۸۵۸۵,۰۴۶۲۸,۲۱۱۳۱۸,۱۵۶,۰۶۴,۲اوات  - نمد وپارچه هاي نبافته     - نخهاي ويژه   - ريسمان  - طناب وكابل واشياء ساخته شده از آنها      ۲,۳

۳,۸-۱۰,۵-۴۸۳۴۰,۱۵۵۳۲۱۰,۸۵۴۰۱۱,۶۵۷۵۳۴۵,۴فرش وساير كف پوشها از مواد نسجي      ۶۷,۳

۲,۷
پارچه هاي تار وپودباف مخصوص      - پارچه نسجي منگوله باف     (Tfted)  دانتل ها   (LACE)  مصنوعات  
ديواركوبي  (Tapestiries)  مصنوعات عالقه بندي    (Trimmings )  مصنوعات گلدوزي وقالبدوزي    

 (Embroidery)
۲۹۵۲,۹۲۱۹۰۷,۴۳۱۸۸,۳۲۴۰۲۴,۵-۷,۴-۸,۸

۱۱۶۶,۰۶۳۲۰,۶۱۰۸۸,۳۵۳۰۹,۰۷,۱۱۹,۱پارچه هاي نسجي آغشته     - اندوده  - پوشانده يامطبق شده    - اشياءنسجي ازانواع مناسب براي مصارف صنعتي     ۰,۸

۶۸,۹۴۰۱,۳۲۵,۹۲۰۱,۳۱۶۶,۰۹۹,۴پارچه هاي كشباف ياقالب باف    ۰,۰

۷,۷-۸,۱-۶۹۷۴,۷۷۷۱۶۴,۲۷۵۹۲,۱۸۳۵۷۹,۷لباس ومتفرعات لباس    - كشباف يا قالب باف   ۹,۴

۲۳,۵-۱۳,۷-۲۴۳۳,۱۳۲۹۰۰,۳۲۸۲۰,۸۴۲۹۹۲,۲لباس ومتفرعات لباس    - غيركشباف ياغير قالب باف   ۴,۰

۳۳,۲-۳۰,۳-۱۸۸۰۷,۱۵۰۹۷۳,۰۲۶۹۷۸,۵۷۶۳۳۷,۹سايراشياء نسجي دوخته ومهيا     - مجموعه ها   - لباس واشياء نسجي مستعمل     - ضايعات وكهنه پاره هاي نسجي    ۶,۲

خ
كفش - كاله چتر باراني - چتر آفتابي - عصا  - عصاي صندلي شو - شالق وتازيانه  - تعليمي 

واجزا آنها- پر آماده واشياء ساخته شده از پر باگلهاي مصنوعي  - اشيا از موي انسان 
۱۹۵۴۹,۱۷۹۵۵۹,۳۱۹۶۹۲,۱۸۱۹۵۷,۸-۰,۷-۲,۹

۲,۹-۰,۷-۱۹۴۰۰,۵۷۸۳۳۲,۶۱۹۵۴۱,۲۸۰۶۹۳,۹كفش گترواشياء  همانند     - اجزا اين اشياء  ۹۸,۵

۹۳,۵۱۰۸۱,۶۸۸,۵۱۰۷۰,۷۵,۶۱,۰كاله واجزاء كاله  ۱,۴

۸۵,۸-۱,۶۲,۷۱,۴۱۹,۰۱۴,۳چترباراني  - چتر آفتابي   - عصا  - عصاي صندلي شو    - شالق وتازيالنه   - تعليمي واجزا آنها  ۰,۰

۱۸,۳-۱۲,۳-۵۳,۵۱۴۲,۴۶۱,۰۱۷۴,۲پر وپرنرم آماده واشياء ساخته شده از پرياپرنرم         - گلهاي مصنوعي   - اشياء ساخته شده از موي انسان     ۰,۲

د
مصنوعات از سنگ  - گچ  -سيمان -پنبه نسوز- ميكاياازمواد همانند - محصوالت سراميك   - 

شيشه ومصنوعات شيشه 
۱۱۸۰۶۲۲,۴۳۴۵۸۸۰,۵۱۱۷۴۷۹۱,۹۳۶۱۹۸۵,۸۰,۵-۴,۴

۲۸,۹-۶,۴-۳۳۵۰۴۸,۶۸۳۶۵۴,۶۳۵۸۰۳۱,۷۱۱۷۶۳۷,۳مصنوعات از سنگ    - گچ - سيمان  - پنبه نسوز  - ميكا ۲۴,۲

درصد تغيير سال ۱۳۸۵ درصدسهم از گروه

عنوان 
سال ۱۳۸۶



 ٦٨

درصدسهم از گروه

عنوان 

درصد تغيير سال ۱۳۸۵سال ۱۳۸۶

 ادامه   جدول شماره ۲-۷                               آمار صادرات کاالهای صنعتی ومعدنی به تفكيك محصول در سال           ۱۳۸۶ ومقايسه با سال قبل   

ارزش وزنارزش (هزاردالر )وزن  (تن)ارزش (هزاردالر )وزن  (تن)

۵۲۳۴۳۹,۸۱۴۳۷۶۲,۶۵۱۲۱۳۲,۲۱۳۰۲۱۳,۴۲,۲۱۰,۴محصوالت سراميكي   ۴۱,۶

۳۲۲۱۳۴,۰۱۱۸۴۶۳,۳۳۰۴۶۲۸,۰۱۱۴۱۳۵,۱۵,۷۳,۸شيشه ومصنوعات شيشه اي     ۳۴,۲

ذ
مرواريد طبيعي ياپرورده - سنگهاي گرانبها ياسنگهاي نيمه گرانبها  - فلزات گرانبها   - 

فلزات داراي روكش ياپوشش ازفلزات گرانبها واشياء ساخته شده از اين مواد      - زيورآالت  

بدلي - سكه  

۱۲,۳۴۴۱۹۲,۳۹,۱۷۹۹۱۹,۰۳۵,۲-۴۴,۷

۱۰۰,۰
مرواريد طبيعي ياپرورده    - سنگهاي گرانبها ياسنگهاي نيمه گرانبها      - فلزات گرانبها   - فلزات داراي روكش    

ياپوشش ازفلزات گرانبها واشياء ساخته شده از اين مواد          - زيورآالت بدلي   - سكه 
۱۲,۳۴۴۱۹۲,۳۹,۱۷۹۹۱۹,۰۳۵,۲-۴۴,۷

۲۳,۱-۴۳,۸-۱۸۴۹۰۴۰,۴۱۸۵۹۴۷۳,۲۳۲۸۹۴۲۲,۲۲۴۱۸۶۹۶,۰فلزات معمولي ومصنوعات آنها   ر

۳۰,۱-۴۸,۴-۱۳۶۲۲۷۱,۹۷۸۲۸۶۰,۵۲۶۳۸۱۹۰,۱۱۱۱۹۳۶۱,۵چدن  - يا آهن و فوالد   ۴۲,۱

۳۰,۴-۳۵,۶-۱۳۴۲۵۸,۰۱۳۳۳۰۲,۱۲۰۸۴۳۴,۷۱۹۱۵۸۱,۹مصنوعات ازچدن   - آهن يا فوالد  ۷,۲

۲۶,۷-۲۷,۸-۱۵۷۵۸۵,۶۴۴۱۶۷۵,۴۲۱۸۳۰۶,۴۶۰۲۹۶۵,۰مس ومصنوعات از مس   ۲۳,۸

۹۵,۵-۸۸,۵-۶۸,۹۷۷,۵۵۹۶,۶۱۷۳۷,۱نيكل ومصنوعات از نيكل   ۰,۰

۶,۸-۱۵,۲-۸۹۳۶۷,۶۲۱۷۶۵۹,۱۱۰۵۴۴۱,۸۲۳۳۶۵۹,۰آلومنييوم ومصنوعات از آلومنييوم   ۱۱,۷

۳۲۷۳۵,۱۸۲۲۰۷,۲۲۹۴۴۳,۰۲۸۴۶۷,۶۱۱,۲۱۸۸,۸سرب ومصنوعات از سرب   ۴,۴

۱۷,۰-۲۰,۳-۶۳۸۶۹,۶۱۸۶۳۳۴,۰۸۰۱۵۱,۲۲۲۴۳۸۱,۷روي ومصنوعات از روي   ۱۰,۰

۹۹,۶-۹۹,۱-۱,۰۳,۰۱۰۵,۴۶۶۶,۸قلع ومصنوعات از قلع   ۰,۰

۱۲۳,۴۲۲۷,۲۲۰,۵۵,۱۵۰۲,۰۴۳۵۴,۹سايرفلزات معمولي   - سرمت ها   - مصنوعات از اين مواد   ۰,۰

۰,۲
ابزارها - ابزار آالت - مصنوعات چاقوسازي - قاشق وچنگال   -ازفلزات معمولي   - اجزاوقطعات اين مصنوعات    

ازفلزات معمولي 
۱۲۳۹,۰۳۰۳۸,۸۹۲۴,۲۲۸۸۴,۳۳۴,۱۵,۴

۶,۹-۳,۷-۷۵۲۰,۳۱۲۰۸۸,۴۷۸۰۸,۳۱۲۹۸۶,۰مصنوعات گوناگون از فلزات معمولي      ۰,۷

ز
ماشين آالت ووسايل مكانيكي     - ادوات برقي وقطعات آنها   -دستگاههاي ضبط وپخش صوت  

وتصوير تلويزيون واجزا وقطعات ومتفرعات اين دستگاهها      
۱۰۹۷۷۰,۱۴۳۵۹۴۰,۱۱۰۴۶۳۳,۷۴۰۱۸۶۱,۸۴,۹۸,۵

۱۳,۴-۱۵,۲-۶۷۱۴۹,۰۲۲۶۸۵۵,۹۷۹۱۵۸,۴۲۶۱۸۳۶,۸راكتورهاي هسته اي    - ديگ بخار وآبگرم    - ماشين آالت ووسايل مكانيكي     - اجزا وقطعات آنها  ۵۲,۰

۴۸,۰
ماشين آالت ودستگاههاي برقي واجزاء آنها     - دستگاههاي ضبط وپخش صوت وتصوير تلويزيون اجزاوقطعات        

ومتفرعات اين دستگاهها  
۴۲۶۲۱,۱۲۰۹۰۸۴,۲۲۵۴۷۵,۳۱۴۰۰۲۵,۰۶۷,۳۴۹,۳

۱۱۹۷۳۹,۷۶۲۷۴۹۷,۱۸۰۳۴۹,۱۳۸۲۸۱۰,۸۴۹,۰۶۳,۹وسائط نقليه زميني - هوايي - آبي وتجهيزات ترابري مربوط به آنهاژ

۴,۳
لكوموتيوهاي راه آهن باترامواي   - نواقل روي خط راه آهن اجزا وقطعات آنها       - ملحقات ومهار كننده هاي خط      

راه آهن با ترامواي واجزا وقطعات آنها      - تجهيزات عالمت دادن مكانيكي ترافيك ازجمله الكترومكانيكي ازهرنوع       
۴۲۱۹,۵۲۷۲۷۹,۷۱۷۷۲,۰۹۸۶۲,۸۱۳۸,۱۱۷۶,۶

۱۱۲۰۳۴,۴۵۷۳۶۵۶,۹۷۸۲۵۴,۲۳۵۱۲۷۴,۹۴۳,۲۶۳,۳وسائط نقليه زميني غيرازنواقل روي خط راه آهن ياترامواي          -واجزا وقطعات ومتفرعات آنها   ۹۱,۴

۹۹,۶-۷۸,۵-۷,۱۲۰,۰۳۳,۱۵۰۷۸,۴وسائط نقليه هوايي    - فضايي  - واجزاوقطعات آنها ۰,۰

۳۴۷۸,۷۲۶۵۴۰,۵۲۸۹,۸۱۶۵۹۴,۷۱۱۰۰,۴۵۹,۹كشتي ها   - قايق ها وشناورها    ۴,۲

س
آالت ودستگاههاي اپتيك  - عكاسي  - سينماتوگرافي  - سنجش - كنترل - دقت سنجي  - 

آالت ودستگاههاي طبي جراحي   - اشياصنعت ساعت سازي  - آالت موسيقي   - اجزا 

وقطعات ومتفرعات آنها  

۲۲۸۶,۵۱۴۵۳۰,۲۱۵۷۶,۳۱۲۶۵۶,۳۴۵,۱۱۴,۸

۱۲,۴۳,۰-۵۹۷,۰۱۰۶۷۴,۷۶۸۱,۴۱۰۳۶۲,۵آالت ودستگاههاي اپتيك    - عكاسي  - سينماتوگرافي  - سنجش  - كنترل  ۷۳,۵

۱۶۳۶,۵۳۶۰۶,۸۸۷۶,۷۲۲۵۵,۴۸۶,۷۵۹,۹اشياصنعت ساعت سازي  ۲۴,۸

۵۳,۰۲۴۸,۷۱۸,۲۳۸,۴۱۹۱,۲۵۴۷,۷آالت موسيقي   - اجزا وقطعات ومتفرعات آنها     ۱,۷

درصدسهم از گروه

عنوان 

درصد تغيير سال ۱۳۸۵سال ۱۳۸۶

 

 

 

 



 ٦٩

  ادامه   جدول شماره ۲-۷                           آمار صادرات کاالهای صنعتی ومعدنی به تفكيك محصول در سال         ۱۳۸۶ و مقايسه با سال قبل    

درصدسهم از گروه 
عنوان 

درصد تغيير  سال ۱۳۸۵سال ۱۳۸۶

ارزش وزنارزش (هزاردالر )وزن  (تن)ارزش (هزاردالر )وزن  (تن)

۲۱,۷-۱۲,۱-۱۰۲۰۶,۶۳۵۰۷۴,۹۱۱۶۱۰,۵۴۴۷۸۶,۹كاالها ومصنوعات گوناگون  ش

۶۳,۴
مبل  - مبل هاي طبي جراحي     - اسباب تختخواب وهمانند    -چراغ ووسايل روشنايي كه درجاي ديگر گفته نشده         

يامشمول شماره هاي ديگر نباشد      - چراغهاي تبليغاتي   - عالئم نوراني  - تابلوهاي نوراني راهنما واشياء همانند    
۵۷۲۶,۰۲۲۲۲۷,۵۸۴۰۸,۰۳۲۲۲۱,۳-۳۱,۹-۳۱,۰

۳۵۱۴,۹۱۰۸۴۹,۷۲۳۲۳,۹۱۰۴۶۵,۱۵۱,۳۳,۷بازيچه  - اسباب بازي ولوازم ورزشي     - اجزا وقطعات ومتفرعات آنها   ۳۰,۹

۴,۹-۹۶۵,۷۱۹۹۷,۷۸۷۸,۶۲۱۰۰,۵۹,۹مصنوعات گوناگون ۵,۷

۶۵۰۷,۸۴۹۳۹۲,۵۳۹۵,۹۲۳۶۷,۵۱۵۴۳,۸۱۹۸۶,۳اشياء هنري - اشيا كلكسيون يا عتيقهط

۶۵,۰۸۹,۹-۱۱,۲۴۱۵,۴۳۲,۰۲۱۸,۸اشيا هنري - اشيا كلكسيون ياعتيقه۰,۸

۶۴۹۶,۶۴۸۹۷۷,۱۳۶۳,۹۲۱۴۸,۷۱۶۸۵,۳۲۱۷۹,۴قطعات منفصله ماشين آالت راهسازي - خودرو وساير ماشين آالت۹۹,۲

درصدسهم از گروه 
عنوان 

درصد تغيير  سال ۱۳۸۵سال ۱۳۸۶

نمودار (۳-۷)     ارزش صادرات صنعتي ومعدني درسال ۱۳۸۶

۱۴۵۳۰,۲

۲۶۳۶۸,۶

۳۵۰۷۴,۹

۴۴۱۹۲,۳

۴۹۳۹۲,۵

۵۰۶۶۰,۶

۷۹۵۵۹,۳

۱۲۱۸۵۵,۷

۳۴۵۸۸۰,۵

۴۳۵۹۴۰,۱

۵۷۰۴۱۲,۳

۶۲۷۴۹۷,۱

۸۲۲۴۴۵,۵

۸۳۶۱۸۳,۰

۱۸۵۹۴۷۳,۲

۲۷۸۵۹۰۴,۸

۳۳۶۸۴۷۷,۴

۰

۷۰۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۰

۲۸۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

... كنترل  آالت ودستگاههاي اپتيك -  عكاسي -  سينماتوگرافي -  سنجش -  

... چوب واشياء چوبي -  زغال چوب -  چوب پنبه واشياء چوب پنبه اي 

كاالها ومصنوعات گوناگون

... مرواريد طبيعي ياپرورده -  سنگهاي گرانبها ياسنگهاي نيمه گرانبها -  فلزات گرانبها 

اشياء هنري -  اشيا كلكسيون يا عتيقه

... خمير چوب وياساير مواد الياف سلولزي -  آخال وخرده كاغذ يامقوا -  كاغذ ومقوا 

... عصاي صندلي شو-  شالق وتازيانه  كفش -  كاله چتر باراني -  چتر آفتابي -  عصا -  

... پوست -  چرم -  پوستهاي نرم واشياء ساخته شده از اين مواد 

... مصنوعات از سنگ -  گچ-سيمان-پنبه نسوز-  ميكا يا از مواد همانند 

... ماشين آالت ووسايل مكانيكي -  ادوات برقي وقطعات آنها-دستگاههاي ضبط 

محصوالت صنايع غذايي ،نوشابه ها ،آبگونه هاي الكلي وسركه ، توتون وتنباكو...

وسائط نقليه زميني -  هوايي -  آبي وتجهيزات ترابري مربوط به آنها

مواد نساجي ومصنوعات از اين مواد

... مواد پالستيكي واشياء ساخته شده از اين مواد 

فلزات معمولي ومصنوعات آنها

محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به آن

محصوالت معدني

الر
 د
زار
 ه
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هوا فضا مطالعات
تكنولوژي

نانو
تكنولوژي

گروه بيو
تكنولوژي

ليزر و
اپتيك

مواد نو  گروه
الكترونيك

نرم افزار و
IT

نمودار (1- 8)  تعداد پروژه هاي انجام شده و در حال انجام به تفكيك گروهها   

(تعداد كل پروژه ها :103 فقره)

  مرکز صنايع نوين
 

 گروههاي تخصصي مركز شامل تعيين اولويتها ، تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي ، ارائه تسهيالت و حمايـت                 ردعملك

وصي و در راستاي اولويتهـاي تـدوين شـده    ها توسط بخش خص  پژوهشي مي باشد اين پروژه–هاي صنعتي    از پروژه 

فعاليتهاي گروههاي تخصـصي از طريـق فرآينـد شـبكه اي متـشكل از دسـت انـدركاران صـنعتي و                      . گردد  اجرا مي 

 .باشد  به شرح جداول ذيل مي١٣٨٦در عملكرد كمي گروهها . پذيرد دانشگاهي صورت مي

 

ها                                                           شده و در حال انجام توسط تمام گروه          عملكرد كمي پروژه هاي انجام ٨-١جدول شماره 
 ١٣٨٦در سال 

 نوع پروژه
هاي انجام  تعدادپروژه

 شده و در حال انجام
هاي  شركت

 فعال و مرتبط
هسته 
 تحقيقاتي

تعداد 
 نمتخصصي

 ٤٨ ١٢ ٠ ١٢ مطالعات

 ٥٣٩ ٤٣ ٦ ٤٩ كمك به ارتقاء سطح فناوري

 ١٥ ٥ ٠ ٥ کمک به تجهيز آزمايشگاه

 ٧٠٣ ٠ ٣٧ ٣٧ وام و تسهيالت

 ١٣٠٥ ٦٠ ٤٣ ١٠٣ مجموع كل

 
 

 
 
 
 
 
 

                            



 ٧١

 ١٣٨٦پروژه هاي گروه الكترونيك در سال                                                    ٨-٢جدول شماره                         

 

 نوع پروژه
هاي انجام  تعدادپروژه

 شده و در حال انجام
شركت هاي 
 فعال و مرتبط

هسته 
 تحقيقاتي

تعداد 
 متخصصين

 ٠ ٠ ٠ ٠ مطالعات

 ١٤٣ ١٣ ٠ ١٣ آوريكمك به ارتقاء سطح فن

 ٠ ٠ ٠ ٠ کمک به تجهيز آزمايشگاه

 ١٣٣ ٠ ٧ ٧ وام و تسهيالت

 ٢٧٦ ١٣ ٧ ٢٠ مجموع كل

                        
 

 ١٣٨٦                           پروژه هاي  گروه بيوتكنولوژي درسال ٨-٣ جدول شماره                          

 نوع پروژه
هاي انجام  تعدادپروژه

 ل انجامشده و در حا
شركت هاي 
 فعال و مرتبط

هسته 
 تحقيقاتي

تعداد 
 متخصصين

 0 0 0 0 مطالعات

 ٥٥ ٥ ٠ ٥ آوريکمك به ارتقاء سطح فن

 ٣ ١ ٠ ١ کمک به تجهيز آزمايشگاه

 ١١٤ ٠ ٦ ٦ وام و تسهيالت

 ١٧٢ ٦ ٦ ١٢ مجموع كل

 
 
 

 ١٣٨٦در سال IT    پروژه هاي  گروه نرم افزارو                 ٨-٤جدول شماره                           

 نوع پروژه
هاي انجام  تعدادپروژه

 شده و در حال انجام
شركت هاي 
 فعال و مرتبط

هسته 
 تحقيقاتی

تعداد 
 متخصصين

 ٠ ٠ ٠ ٠ مطالعات

 66 ٠ ٦ ٦ آوريكمك به ارتقاء سطح فن

 0 ٠ ٠ ٠ کمک به تجهيز آزمايشگاه

 399 ٠ ٢١ ٢١ وام و تسهيالت

 ٤٦٥ ٠ ٢٧ ٢٧ مجموع كل

 
                          

 
 

                          



 ٧٢

 
 ١٣٨٦هاي گروه نانوتکنولوژی در سال پروژه                                                     ٨-٥ جدول شماره                       

 نوع پروژه
هاي انجام  تعدادپروژه

  در حال انجامشده و
شركت هاي 
 فعال و مرتبط

هسته 
 تحقيقاتي

تعداد 
 متخصصين

 ٤ ١ ٠ ١ مطالعات

 ٦٦ ٦ ٠ ٦ آوريكمك به ارتقاء سطح فن

 ٣ ١ ٠ ١ کمک به تجهيز آزمايشگاه

 ٠ ٠ ٠ ٠ وام و تسهيالت

 ٧٣ ٨ ٠ ٨ مجموع كل

 
 

                        
 ١٣٨٦هاي گروه مواد نو  در سال پروژه                                                                  ٨-٦  جدول شماره                         

 نوع پروژه
هاي انجام  تعدادپروژه

 شده و در حال انجام
شركت هاي 
 فعال و مرتبط

هسته 
 تحقيقاتي

تعداد 
 متخصصين

 ٨ ٢ ٠ ٢ مطالعات

 ٩٩ ٩ ٠ ٩ آوريكمك به ارتقاء سطح فن

 ٠ ٠ ٠ ٠ کمک به تجهيز آزمايشگاه

 ٥٧ ٠ ٣ ٣ وام و تسهيالت

 ١٦٤ ١١ ٣ ١٤ مجموع كل

 
 
 

 ١٣٨٦هاي گروه  ليزر واپتيك در سال پروژه                                                          ٨-٧   جدول شماره                       

 نوع پروژه
هاي انجام  تعدادپروژه

 شده و در حال انجام
شركت هاي 
 فعال و مرتبط

هسته 
 تحقيقاتي

تعداد 
 متخصصين

 ٤ ١ ٠ ١ مطالعات

 ١١٠ ١٠ ٠ ١٠ آوريكمك به ارتقاء سطح فن

 ٩ ٣ ٠ ٣ کمک به تجهيز آزمايشگاه

 ٠ ٠ ٠ ٠ وام و تسهيالت

 ١٢٣ ١٤ ٠ ١٤ مجموع كل

 
                       

 
                      

                         



 ٧٣

 
 

 ١٣٨٦هاي گروه مطالعات تكنولوژي در سال                            پروژه٨-٨ جدول شماره                         

 نوع پروژه
هاي انجام  تعدادپروژه

 شده و در حال انجام
شركت هاي 
 فعال و مرتبط

هسته 
 تحقيقاتي

تعداد 
 ينمتخصص

 ٢٨ ٧ ٠ ٧ مطالعات

 ٠ ٠ ٠ ٠ آوري کمک به ارتقاء سطح فن

 ٠ ٠ ٠ ٠ کمک به تجهيز آزمايشگاه

 ٠ ٠ ٠ ٠ وام وتسهيالت

 ٢٨ ٧ ٠ ٧ مجموع

 
 
 

 ١٣٨٦هاي گروه هوافضادر سال                      پروژه                 ٨-٩    جدول شماره                      

 نوع پروژه
هاي انجام  روژهتعدادپ

 شده و در حال انجام
شركت هاي 
 فعال و مرتبط

هسته 
 تحقيقاتي

تعداد 
 متخصصين

 ٤ ١ ٠ ١ مطالعات

 ٠ ٠ ٠ ٠ آوري کمک به ارتقاء سطح فن

 ٠ ٠ ٠ ٠ کمک به تجهيز آزمايشگاه

 ٠ ٠ ٠ ٠ وام وتسهيالت

 ٤ ١ ٠ ١ مجموع

 
 



 ٧٤

 

  تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك صندوق حمايت از

 :موضوع فعاليتهاي صندوق 
نامه و حمايت مالي و اعتباري از تحقيقات و   خدمات كارشناسي، صدور ضمانت ارائهپذير و گذاري ريسك سرمايه

توسعه صنايع الكترونيك در بخش خصوصي و تعاوني به صورت تسهيالت با نرخ ترجيحي و يا اعطاي كمكهاي 
 . از اهم فعاليتهاي صندوق مي باشدبه افراد حقيقي يا حقوقيبالعوض 

 
 :سرمايه صندوقميزان 

  ميليارد ريال500: سرمايه صندوق بر اساس اساسنامه 
  ميلياردريال343: سرمايه جذب شده تا كنون 

 
  :1386طي سال سرمايه صندوق  تخصيص

 ت و توسعه صنايع الكترونيكتأمين و افزايش سرمايه صندوق حمايت از تحقيقا: عنوان طرح 
  503415: رديف طرح 

 293210: رديف دستگاه 
  ميليارد ريال 47 : 1386هزينه طرح در سال 

  ميليارد ريال08/30: ميزان سرمايه جذب شده 
 در حال مبادله : وضعيت مبادله موافقتنامه 

 

 :عملكرد اعطاي تسهيالت مالي به متقاضيان 
 1386سال   در و طرحهاوضعيت تقاضاها                                  ٩-١جدول شماره 

 )ميليارد ريال(مبلغ  تعداد شرح
 106/1 188 تقاضاهاي وارده به صندوق

 14/161 72 تقاضاهاي عقد قرارداد شده
 35/44 39 طرحهاي تسويه شده

 49/168 - ∗كل پرداختهاي انجام شده 
 45/72 - ∗كل باز پرداختهاي انجام شده 

 

 

 1386 در سال ها  وضعيت ضمانت نامه                                                        ٩-٢جدول شماره
 )ميليارد ريال(مبلغ  تعداد شرح

 66/34 59 صادر شده

 378/50 39 تمديد شده
 267/6 43 ابطال شده

 
 
 
 

 
 .باشد الزم به ذكر است كه پرداختها و بازپرداختها طي دوره مورد نظر مربوط به كليه قراردادهاي تسهيالتي فعال صندوق مي  ∗
 



 ٧٥

 ايران  صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتيسازمان

، اقدامات مهم و اساسي صورت گرفت كه به شرح خالصـه اي از    1386ست هاي كلي سازمان در سال       در راستاي سيا  

 :آنها پرداخته مي شود

  و توسعه واحدهاي صنعتي مستقر در آنها صنعتي و نواحيها  توسعه شهرك و ايجاد  

 ها و نواحي صنعتي  توسعه شهرك 

به تصويب رسيده كه مجموع آنها تا       )  ناحيه صنعتي  ٢٨و   شهرك   ٢٢( شهرك و ناحيه صنعتي      ٥٠ تعداد   ١٣٨٦ در سال 

 به بهره بـرداري      ناحيه صنعتي  ١٩٤ شهرك صنعتي و     ٣٧٢از اين تعداد    .  رسيده است  ٧٦٦ به رقم      ١٣٨٦پايان سال   

 .رسيده و در حال واگذاري زمين مي باشند

، )خراسـان رضـوي   (، عطـار    )انتهـر  (٢ساوجبالغ و فيروزكـوه   :  عبارتند از  ١٣٨٦هاي صنعتي مصوب در سال       شهرك

، )كرمانـشاه  (٢، اسـالم آبـاد غـرب      )زنجـان  (٣، زنجـان  )خوزسـتان ( و گتوند    ٢، شوشتر ٤، دزفول ٥، اهواز ٢انديمشك

، صنايع انرژي بر المـرد، ايـزد خواسـت آبـاده، زريـن              ٣، آباده طشك ني ريز، اقليد     )كهگيلويه و بويراحمد   (٢دهدشت

 .)فارس(لپويي، سنگ ني ريز  ين، كازرون،، فراشبند، قير و كارز٢دشت، سروستان

، )اصـفهان (انارك، خور، نيـستانك، قمـصر، زواره و نياسـر           :  عبارتند از  ١٣٨٦سال   نواحي صنعتي روستايي مصوب در    

، )خراسـان شـمالي   ( درق ايـور     ،)خراسـان رضـوي   ( خليل آباد، قلندرآباد و خوشاب     ،)بختياري چهارمحال و ( ٢فارسان

، )فـارس (و درودزن  ، كـامفيروز  )كرمان(، قلعه گنج، رودبار، كوهبنان و عنبرآباد        )كردستان(سروآباد  كامياران و    درودزن،

  و ، اورقـين  )مازنـدران (، گلوگـاه    )گلـستان (تخصصي كشاورزي    و   ، گميشان  )قم(،گنجينه )قزوين(اسفرورين و الموت    

  ).همدان(قروه درجزين 

عجـب شـير و ملكـان        : عبارتنـد از   رسيده اند ) واگذاري زمين (ي   به مرحله بهره بردار    ١٣٨٦سال   هايي كه در   شهرك

سيـستان و   )(رامـشار (٢زابـل  ،)خوزسـتان (٢،  شوشـتر   )خراسـان شـمالي   (،جاجرم و مانه سملقان   )آذربايجان شرقي (

، )كرمانـشاه (، كرمانـشاه    )كرمان (٢، جيرفت )قزوين(، خرمدشت   )فارس(جان و سنگ ني ريز    ن، جهرم، ارس  )بلوچستان

 ).يزد (٢، يزد) مركزي(، غرق آباد )گلستان(بندرتركمن آزادشهر و 

 ١٣٨٦ها و نواحي صنعتي تا پايان سال   وضعيت شهرك                               10-1جدول شماره  

 رديف
 

 موضوع
 واحد
 سنجش

 تا پايان
١٣٨٥سال

تا پايان  
 ١٣٨٦سال

 

 توضيحات

 شهرك و  شهركها و نواحي صنعتي مصوب ١
 ناحيه

٧٦٦ ٧١٧ 
  ناحيه صنعتي٢٦١ شهرك صنعتي و ٥٠٥

 ناحيه ٥٢ ناحيه واگذاري از جهاد كشاورزي و ٢٠٩(
 )جديد 

شهركها و نواحي صنعتي در حال  ٢
 )واگذاري زمين(بهره برداري 

 شهرك و 
 ناحيه

 ناحيه صنعتي١٩٤ شهرك صنعتي و ٣٧٢ ٥٦٦ ٥٤٦

شهركها و نواحي صنعتي  ٣
 تخصصي

 شهرك و 
 ناحيه

  ناحيه صنعتي٧ شهرك صنعتي و ٣٥ ٤٢ ٤١

 



 ٧٦

۷۱۸۶ ۷۲۳۷

۰

۴۰۰۰

۸۰۰۰

اد
عد
ت

سال ۱۳۸۵  سال ۱۳۸۶

نمودار(۱-۱۰) تعداد قراردادهاي منعقده توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران 

درسالهاي ۱۳۸۵-۸۶

 قراردادهاي منعقده جهت واگذاري زمين  

كـه  .  هكتار با متقاضيان  منعقد گرديده است        ٣٠٢٤  فقره قرارداد واگذاري زمين با متراژ           ٧٢٣٧ در سال جاري تعداد     

 درصد در متراژزمين    ٧  درصد در تعداد قراردادهاي منعقده و افزايش       ١در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش         

 .واگذاري را نشان مي دهد 

 

 ١٣٨٦ قراردادهاي منعقده  براي واگذاري زمين در سال                      10 -2جدول شماره            

 )هكتار(مساحت واگذاري  تعداد قراردادهاي منعقده

 تا پايان سال ١٣٨٦در سال  شرح
١٣٨٦ 

 تا پايان سال ١٣٨٦در سال 
١٣٨٦ 

 ٢٠٧٧٤ ٣٠٢٤ ٤٦٣٠٣ ٧٢٣٧ جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهره برداري از واحد هاي صنعتي 

   نفـر در شـهرك هـا و  نـواحي صـنعتي بـه                 ٤٤٣٥٥  واحد صنعتي بـا مجمـوع اشـتغال           ٢٣٩٤در سال جاري تعداد     

 . مي دهند درصد رشد نشان٣٠ درصد و ٤٣كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب .  بهره برداري رسيده اند

 

 

 

 

 



 ٧٧

 ١٣٨٦ واحدهاي به بهره برداري رسيده در شهركهاي صنعتي در سال                 ١٠ -٣جدول شماره 

 واحد سنجش شرحرديف
در سال 
١٣٨٥ 

درسال 
١٣٨٦ 

درصد تغيير 
 به ٨٦سال 

٨٥ 

تا پايان 
سال 
١٣٨٦ 

 ١٦٩٧٢ ٤٣ ٢٣٩٤ ١٦٧٩ واحد واحدهاي به بهره برداري رسيده ١

 ٣٦٦٧١١ ٣٠ ٤٤٣٥٥ ٣٤٢٤٥ نفر  واحدهاي به بهره برداري رسيدهاشتغال ٢

مساحت زمين واحدهاي به بهره برداري  ٣
 رسيده

 ٩٠١٠ ١٣ ٩٩٤ ٨٨٣ هكتار

 ١٠٣٣٩٥ ١ ٢٠٠٨٠ ١٩٨٤٢ ميليارد ريال ميزان سرمايه گذاري واحدها ٤

  

 

 حفظ محيط زيست 

هاي صنعتي كـشور      د تصفيه خانه فاضالب در شهرك      واح ٥٩در راستاي حفظ محيط زيست تا پايان سال جاري تعداد           

 هكتار بوته تزئيني و چمن در شهركهاي صنعتي كاشـته         ٤٠٩ ميليون اصله نهال و      ١١به بهره برداري رسيده و بيش از        

 .شده است

 صنعتيامكانات زيربنايي در شهركهاي  

  امكانات زيربنايي در شهركها                              10 -4جدول شماره                         

 رديف
 

 موضوع
 واحد
 سنجش

١٣٨٦درسال 
 تا پايان
 سال

 ١٣٨٦ 

 تعداد شهركهاي صنعتي داراي آب ١
شهرك 
 صنعتي

٣٦٥ ٢٩ 

 تعداد شهركهاي صنعتي داراي برق ٢
شهرك 
 صنعتي

٣٥٥ ٢٥ 

 تعداد شهركهاي صنعتي داراي تلفن ثابت ٣
شهرك 
 صنعتي

٢٧٣ ٩ 

  صنعتي متصل به شبكه سراسري فيبر نوريتعداد شهركهاي ٤
شهرك 
 صنعتي

٩٥ ٢٣ 

 تعداد شهركهاي صنعتي داراي گاز ٥
شهرك 
 صنعتي

١٣٩ ١٧ 

 ٥٩ ١٤ تصفيه خانه تعداد تصفيه خانه هاي  فاضالب به بهره برداري رسيده ٦

 كاشت اصله نهال در شهركهاي صنعتي ٧
ميليون اصله 

 نهال
١١,٣ ١,٧٤ 

 ٤٠٩ ٣٩,١١ هكتار  و چمن در شهركهاي صنعتيكاشت بوته تزئيني ٨

 
 



 ٧٨

 پشتيباني از صنايع كوچك 

 . پي گيري نموده است١٣٨٦در راستاي توسعه صنايع كوچك، سازمان برنامه هاي زير را در سال 

  خوشه هاي صنعتيتوسعه 

  خوشه صنعتي    ٢٠و تعداد    پياده سازي     در مرحله  خوشه صنعتي  ٨  در راستاي توسعه خوشه هاي صنعتي كشور تعداد         

 .در مرحله مطالعه شناختي قرار دارند

    نفـر گواهينامـه    ١١١در همين راستا با برگزاري دوره هاي آموزشي تربيت عامل توسـعه خوشـه صـنعتي، تعـداد     

١CDA ٢ نفر گواهينامه ١٣وTOTدريافت كردند . 

 هاي فناوري  شهرك  

به مرحله  شهرك فناوري تبريز و همچنينكنولوژي مشهد فناوري صنايع غذايي و بيوت شهرك ١٣٨٦تا پايان سال 

ميه نيز در حال ساخت بوده و شهركهاي فناوري تهران، اصفهان و فارس اروشهرك فناوري . برداري رسيده اند بهره

  .نيز در حال مطالعه مي باشند

 مراكز خدمات فناوري كسب وكار 

تي كشور و ارايه خدمات به واحد هاي صـنعتي مـستقر در              در راستاي توسعه خدمات نرم افزاري در شهرك هاي صنع         

، زنجان و   زاهدان،  شمس آباد ،   شكوهيه قم  ،اردبيل،  عباس آباد شهرك هاي صنعتي مراكز خدمات فناوري و كسب وكار          

  مراكز خدمات فناوري و كسب و كار در مرحله ساخت و ساز               ٢٠فناوري صنايع غذايي مشهد به بهره برداري رسيده و          

 .باشد مي 

 و خدمات نرم افزاري )   IT(مجتمع فناوري اطالعات 

  مورد مجتمـع  فنـاوري در  اهـواز  بـه              ٢مجتمع فناوري اطالعات و خدمات نرم افزاري سهند تهران و           ١٣٨٦در سال   

   مجتمع فناوري اطالعات و خدمات نرم افـزاري در سـاير اسـتانها در حـال سـاخت و سـاز                      ٨بهره برداري رسيده و       

 .باشد  مي 

 توسعه بازار صنايع كوچك 

  . تفاهم نامه داخلي و خارجي به منظور توسعه و گسترش همكاري ها در زمينه بازار صنايع كوچك كشور٥ انعقاد

  توسعه بازار صنايع كوچك                       10-5جدول شماره                                  

 امهتاريخ تفاهم ن كشور/ سازمان رديف

 ١٣٨٦ارديبهشت ماه  سازمان منطقه آزاد كيش ١
 ١٣٨٦خرداد ماه  صنايع و معادن ايران دانشگاه ٢
 ١٣٨٦مهر ماه  جهاد دانشگاهي ٣
 ١٣٨٦آذر ماه  دانشگاه صنعتي شريف ٤
 ١٣٨٦شهريور ماه  افغانستان ٥

 

 
١ -Cluster Development Agent 
٢ -Training Of Trainers 



 ٧٩

جدول شماره   ۶-۱۰     تعداد قراردادهاي منعقده و متراژ زمين صنعتي واگذار شده توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران             

تعداد شهركها و 

نواحي صنعتي مصوب 

تعداد شهركها و نواحي 

در حال واگذاري زمين   
تعداد قرارداد 

متراژ زمين  

واگذارشده  (هكتار )
تعداد قرارداد 

متراژ زمين  

واگذارشده  (هكتار )

۴۰۳۵۵۳۰۱۹۰,۷۵۱۰۲۰۲,۸آذربايجان شرقي   

۲۰۱۹۳۷۱۱۳۸,۲۲۹۷۱۲۹,۹آذربايجان غربي  

۱۳۱۰۱۸۳۶۳,۹۱۶۷۴۸,۴اردبيل 

۷۲۵۳۷۳۶۲۵۶,۵۸۸۱۴۰۶,۹اصفهان 

۹۸۱۱۴۳۶,۲۷۲۲۴,۹ايالم  

۲۰۱۵۸۲۳۳,۷۹۴۳۳,۶بوشهر

۲۹۱۶۷۵۹۴۰۶,۱۹۲۴۴۱۸,۴تهران  

۲۹۲۲۱۴۲۴۶,۰۱۲۶۳۶,۷چهار محال بختياري    

۱۲۹۱۱۲۷۴,۷۹۹۶۰,۵خراسان جنوبي 

۴۱۲۸۴۲۸۱۸۶,۳۳۰۳۱۴۶,۰خراسان رضوي

۱۳۹۵۲۲۰,۱۸۲۳۷,۱خراسان شمالي

۴۳۳۸۳۶۸۲۰۶,۰۲۸۳۱۳۴,۵خوزستان  

۱۸۱۰۱۹۰۸۲,۸۱۸۰۹۳,۸زنجان 

۱۷۱۳۲۹۶۱۱۹,۹۳۲۲۱۴۰,۹سمنان 

۲۱۲۰۱۵۱۵۴,۵۱۴۶۴۵,۳سيستان و بلوچستان    

۵۶۳۵۲۶۴۱۰۰,۲۳۰۸۹۷,۲فارس 

۱۵۸۱۴۹۶۲,۴۷۶۴۶,۹قزوين 

۱۰۷۱۶۸۴۵,۹۱۶۲۷۰,۱قم 

۱۶۸۱۴۶۳۴,۲۷۹۲۹,۲كردستان  

۳۲۲۵۱۸۰۴۶,۳۲۰۳۵۵,۱كرمان 

۱۹۱۲۱۲۶۵۱,۵۱۳۴۵۰,۷كرمانشاه 

۱۴۷۵۵۲۱,۰۳۴۲۰,۴كهگيلويه و بوير احمد 

۲۴۱۷۱۰۲۴۳,۵۲۲۱۹۱,۱گلستان  

۲۶۱۸۲۲۶۶۶,۸۲۳۸۴۲,۸گيالن 

۱۸۱۱۵۸۲۳,۱۳۴۷,۳لرستان 

۴۳۳۶۳۹۱۱۴۲,۱۴۸۲۱۹۸,۲مازندران 

۳۰۲۴۲۲۵۸۷,۲۲۲۸۱۳۰,۱مركزي 

۱۷۱۵۷۶۲۷,۶۶۹۲۵,۴هرمزگان  

۲۳۱۷۲۲۵۷۵,۶۲۴۹۹۶,۷همدان  

۲۶۲۱۲۸۱۸۹,۰۲۳۳۱۰۳,۰يزد

۷۶۶۵۶۶۷۱۸۶۲۸۳۲,۱۷۲۳۶۳۰۲۳,۶جمع

از ابتداء تا پايان اسفند ماه       ۱۳۸۶
استان  

سال ۱۳۸۶ سال ۱۳۸۵



 ٨٠

درصد تغيير سال ۱۳۸۶سال ۱۳۸۵رديف

۲۱۹۱۲۴۰۴۶۶ستاد

۲۱۶۶۶۸۲۰۹استان 

۱۸۲۵۷۸۲۱۸خارج از موسسه  

۶۱۷۲۴۸۶۳۰۳جمع

۳۹-۵۴۷۳۳۴مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (اظهارنظر نسبت به پيش نويس استانداردها    )۲

تدوين و تجديد نظر استانداردهاي ملي۱

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران   

    طي سال ۱۳۸۶تعداد  ۲۴۸۶ فـقره استاندارد ملي تدوين وتجديد نظرشده و تعداد         ۲۱۰۲ فقره پروانه كاربردعالمت استاندارد   
جديد صادره گرديده است  . تعدادمجوزهاي وارداتي   ۵۶۱۳۵ فقره و گواهينامه صادراتي    ۲۹۸۳۰  فقره مي باشد  .

  جدول شماره ۱-۱۱                                                             تدوين استاندارد 

عنوان فعاليت

۶۱۷

۲۴۸۶

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

ره
فق

سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۸۶

نمودار ۱-۱۱             مقايسه تعداد تدوين و تجديد نظر استانداردهاي ملي

در سالهاي   ۱۳۸۵-۸۶



 ٨١

درصد تغيير سال ۱۳۸۶سال ۱۳۸۵رديف

۱۲۷۹۲۵۳۰۸۶۶۱۱

۲۲۳۱۵۵۲۹۸۳۰۲۹

۳۵۴۴۳۳۵۶۱۳۵۳

۱۶۵۰۰صدور

۲۰۲۹۴۵تمديد

-۰۵صدورگواهي تاييد صالحيت شركتهاي بازرسي فني۵

۶۸۵۸۷۳۹۵۸۴۰۱۲

۷۱۳۶۸۵۱۱۶۰۶۸۶۱۷

۲۷-۷۰۳۲۲۵۱۳۶۵آزمايشگاههاي موسسه   

۲۶۳۱۷۴۰۶۸۳۵۵آزمايشگاههاي همكار 

۵-۹۶۶۳۹۹۲۰۴۸جمع

۵-۱۴۵۰۶۷۱۳۷۸۶۳آزمايشگاههاي موسسه   

۴۴۱۶۲۶۶۳۵۱۵۰آزمايشگاههاي همكار 

۱۸۹۲۲۹۲۰۴۲۱۴۸جمع

۱۰۸۳۴۵۸۷۱۰۴

۱۱۱۸۳۷۷۹۲۸۸۲۰۹۵۷

۲۷۷۷۱۸۵صدور

-۰۶تمديد

۱۸۱۸۲۱۰۲۱۶صدور

۵۷۰۶۷۲۱۶۲۶تمديد

۹۳۱۹۶۳۳صدورمجوز كاربرد عالمت استاندارد

-۰۲صدورگواهي تاييد صالحيت شركتهاي مشاور

-۰۱صدورگواهي تاييد صالحيت شركتهاي گواهي كننده سيستم هاي كيفيت۱۶

۱۴

گواهي تاييد صالحيت آزمايشگاه هاي همكار (استاني وستادي )۱۲

پروانه كاربردعالمت استاندارد۱۳

۹
نمونه موردآزمون  (كاالي صادراتي و وارداتي ) (عملكرد با تعيين تعرفه  

جمع شده است)

آزمون باسكول ثابت همكف     

آزمون وعالمتگذاري سايروسايل سنجش   (بجزباسكول ثابت همكف    )

نمونه برداري (توليدوعرضه  )

نمونه برداري (كاالي صادراتي و وارداتي   )

نمونه موردآزمون  (توليد وعرضه )۸

بازرسي  (بازديدفني از واحدهاي توليدي، سكوهاي گازپركني، واحدهاي خدماتي و آزمايشگاهي)

صدورگواهينامه صادراتي 

صدورمجوز وارداتي 

۴
گواهينامه تاييدصالحيت شركت هاي بازرسي كننده كاالهاي 

صادراتي و وارداتي

  جدول شماره ۲-۱۱                                         نظارت بر اجراي استانداردها        

عنوان فعاليت

۱۸۱۸
۲۱۰۲

۰

۱۱۰۰

۲۲۰۰

ره    
فق
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 ٨٢

 شناسي و اكتشافات معدني كشور  زمينسازمان
 

 اي ناسي منطقهش هاي زمين  بررسي-١

 هاي زمين شناسي كاربردي تهيه نقشه  

 در منـاطق    ١:٢٥٠٠٠شناسـي كـاربردي در مقيـاس          هـاي زمـين     از ابتداي برنامة چهارم براي اولين بار تهيـه نقـشه          

هـاي اكتـشاف مـواد        هاي توسعة شـهري، عمرانـي پـروژه         دار كشور با هدف تأمين اطالعات براي اجراي طرح          اولويت

 .در دستوركار اين سازمان قرار گرفت. . .  محيطي و   زيستمعدني، مطالعات

هاي اطالعاتي      هاي اطالعاتي مختلف و به صورت كامالً رقومي و در قالب بسته             شناسي كاربردي در اليه     هاي زمين   نقشه

ي هـاي آموزشـي بـرا       هـاي الزم و اجـراي برنامـه          تـدوين اسـتانداردها، دسـتورالعمل      ١٣٨٤در سال   . شوند  تهيه مي 

از . باشـد    بخش خصوصي و مراكز دانشگاهي آغاز گرديد كه تا زمان حاضر نيز در حال تكميل مي                ،كارشناسان سازمان 

غربـي،    هـاي اصـفهان، يـزد، آذربايجـان          ورقـه در اسـتان     ٢٠١هـا در      ، ايـن بررسـي    ١٣٨٦اين سال تا پايان سـال       

 خوزسـتان، قـزوين، تهـران، خراسـان رضـوي،      شرقي، همدان، زنجان، فارس، كرمان،لرستان، كرمانـشاه،      آذربايجان

 ورقـه   ٦٥ معادل   ١٣٨٥مازندران، قم، سمنان،خراسان شمالي،خراسان جنوبي و گيالن آغاز شده به نحوي كه در سال               

 . ورقه نقشه مطابق جدول زير تهيه شده است٦٩ معادل ١٣٨٦و در سال 
 

 ١: ٢٥٠٠٠ه هاي زمين شناسي كاربردي در مقياس    نقش                                   ١٢-١جدول شماره 

 تعداد نام اليه اطالعاتي نام استان رديف
 پيشرفت فيزيكي

)معادل نقشه(  

٠٢/٤ ١٧ زمين شناسي اصفهان ١  

٢٣/٠ ١ زمين شناسي گيالن ٢  

٠٢/١ ٤ زمين شناسي خراسان شمالي ٣  

٢٧/١ ٩ زمين شناسي زنجان ٤  

٨٤/١ ٩ زمين شناسي سمنان ٥  

٨٩/٠ ٥ زمين شناسي كرمانشاه ٦  

١٧/٥ ١٢ زمين شناسي  

٤/٣ ٦ زمين شناسي مهندسي  

٥/٣ ٦ مخاطرات  

٢/٢ ٤ آبزمين شناسي و زمين شناسي زيست محيطي  

٧  

 

 تهران

٨/١ ٤ زمين ريخت شناسي مهندسي  

٥١/٠ ١ زمين شناسي لرستان ٨  

٩٧/٠ ٢ زمين شناسي قم ٩  

٣٣/١ ٦ زمين شناسي مازندران ١٠  

٠٣/١ ٤ زمين شناسي همدان ١١  

٦٤/٤ ١٠ زمين شناسي يزد ١٢  

١٤/٠ ١ زمين شناسي خراسان جنوبي ١٣  

٠٣/٥ ٢٠ زمين شناسي  

٣/٠ ١ مخاطرات  

٣/٠ ١ آبزمين شناسي و زمين شناسي زيست محيطي  

١٤ 

 خراسان رضوي

٣/٠ ١ زمين شناسي مهندسي  

٩٢٥/٢ ٢٠ زمين شناسي  

٧٥/٠ ٢ آبزمين شناسي وزمين شناسي زيست محيطي  

١٥ 

 آذربايجان شرقي

٤/٠ ١ زمين شناسي مهندسي  



 ٨٣

 ١: ٢٥٠٠٠نقشه هاي زمين شناسي كاربردي در مقياس                                                    ١٢-١جدول شماره ادامه 
٩٢/٤ ٩ زمين شناسي  

٧٥/٠ ٢ مخاطرات  

اسي وزمين شناسي زيست محيطيآبزمين شن  ٦/٠ ٢  

١٦ 

 خوزستان

٧٥/٠ ٢ زمين شناسي مهندسي  

١٣/٢ ٨ زمين شناسي كرمان ١٧  

٤٥/٦ ١٢ زمين شناسي  ١٨ 
 فارس

٨٦/٢ ٣ اقتصادي  

٦٧/٣ ٩ زمين شناسي  

٩٤/٠ ٢ اقتصادي  

٧٨/٠ ٢ مخاطرات  

٨٨/٠ ٢ آبزمين شناسي وزمين شناسي زيست محيطي  

١٩ 

 آذربايجان غربي

٧٨/٠ ٢ زمين شناسي مهندسي  

٠٢/٠ ٢ زمين شناسي قزوين ٢٠  

 

 ١:١٠٠٠٠٠هاي   تكميل پوشش سراسري نقشه 

 قشه تكميل پوشش سراسري ن                                                                  ١٢-٢جدول شماره 

 نام نقشه ها تعداد مقياس شرح

شناسي سيستماتيك نهاي زمي هاي  نقشه تكميل بررسي   خورس- نوده- چهچهه-كودكان ٤ ١:١٠٠٠٠٠ 

 

 چاپ و انتشار نقشه هاي زمين شناسي  

 قشه هاي زمين شناسي چاپ و انتشار ن                                         ١٢-٣جدول شماره 

 نام نقشه ها تعداد مقياس شرح

 ١:٢٥٠٠٠نقشه هاي 

 

 

 

٣٥ 

-مخاطرات زمين شناختي كرمان   -اسي و زمين شناسي زيست محيطي كرمان      آبزمين شن 

لواسـان  -آبعلـي -زمين ريخت شناسي مهندسي كرمـان     -زمين شناسي مهندسي كرمان   

-٥مـشهد -طرقبـه -گنهـران -كوه قله سياه  -كجور-حمزه ده -٢سيلوانه-١سيلوانه-بزرگ

-هـشتگرد -فـشند -خـور -٢تبريـز -راهـدار -اهواز-٣مشهد-شانديز-ده غيبي -٦مشهد

آبزمين شناسي و زمين شناسي زيست محيطـي        -مخاطرات تبريز -مسجدسليمان-زرگان

زمين ريخـت   -زمين ريخت شناسي مهندسي تبريز    -زمين شناسي مهندسي تبريز   -تبريز

آبزمين شناسي و زمين شناسي     -زمين شناسي مهندسي راهدار   -شناسي مهندسي راهدار  

   دولت آباد-مخاطرات راهدار-زيست محيطي راهدار

 شوراي ارزيابي

  رباط سفيد-فريمان- كنارك- رباط كريم- كوهين- مريوان-  راز-شهركرد ٨ ١:١٠٠٠٠٠نقشه هاي 

  ماسوله- ولشت-٢ شيراز-٢همدان ٤ ١:٢٥٠٠٠نقشه هاي 

  نيشابور- قزوين- مشهد-اصفهان ٤ زمين شناسي

 نيشابور-اصفهان-مشهد ٣ ژئومورفولوژي

 نيشابور-اصفهان-مشهد ٣ لوژي هيدرو

نقشه هاي 

١:٥٠٠٠٠ 

 خزرآباد-زاغ مرد-نكا- ساري- نيشابور- اصفهان-مشهد ٧ مهندسي

 

 

 

 كارتوگرافي

 

 

  پاوه و غرب پاوه- زاويه- سيه چشمه-گريمونج ٤ ١:١٠٠٠٠٠نقشه هاي 

  آلقو- لواسان-آبعلي ٣ ١:٢٥٠٠٠نقشه هاي 
 چاپ مقدماتي

 ه آغاج قر- نير- رباط پشت بادام-رستاق ٤ ١:١٠٠٠٠٠نقشه هاي 

  ورچه-محالت- مري- پرنگ- طاهرآباد- بجستان- بزمان-سيلوانه ٨ ١:١٠٠٠٠٠نقشه هاي  چاپ نهايي



 ٨٤

 شناسي  مطالعات آزمايشگاهي زمين  

 زمين شناسي  مطالعات آزمايشگاهي                                                       ١٢-٤جدول شماره 

داد نمونة بررسي شدهتع نوع بررسي آزمايشگاه رديف  

هاي ميكروسكپي بررسي نمونه سنگ شناسي ١  ١٧١٣ 

 ١٤٨٨ مطالعه برشهاي نازك

 ٤٢٨ مطالعه نمونه هاي آزاد

 ٣٥٠ مطالعه پالينومورف

 ٢٦٦ مطالعه ماكروفسيل

٢ 

 
 ديرينه شناسي

 ٣٠ مطالعه كنودونت
 

 ساير فعاليت ها  

 انسيرج- مطالعه توده هاي نفوذي سنندج-

 ١:٢٥٠٠٠ تدوين استاندارد تهيه نقشه هاي زمين شناسي -

 ١:٢٥٠٠٠٠ طرح تهيه نقشه يكپارچه ايران با مقياس -

  بررسي زمين شناختي و زمين ساختي كپه داغ و بينالود-

  سن سنجي رويدادهاي دگر شكلي در سنگهاي دگرگون جنوب مشهد-

 رجان جنوبيسي-دگرگوني و سن سنجي پهنه سنندج- بررسي ساختاري-

  ژئوديناميك البرزو كپه داغ از زمان ترياس-

 سنگهاي بازيك  طرح پترولوژي و آميزه افيوليتي شمال نائين با نگرشي بر ويژگي هاي ژئوشيمي و ژئوديناميكي-

  مطالعه جايگيري توده نفوذي مشهد-

  تاسيس آزمايشگاه مغناطيس سنجي-

  تكامل زمين ساختي درون زاگرس-

  ايران زمين دراستانهاي علوم  درارتباط باتخصصهاي وآماركليه مراكزفعال دولتي وخصوصي آوري اطالعات طرح جمع -

 پترولوژي و ميكرواستراكچر متامورفهاي ناحيه رزوه -

 تعيين رخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه دوازده امام -

دليچاي با توجه خاص به فون آمونيتي ، در كپه داغ باختري و خاوريبايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند تيرگان  -

  و شمال دامغاندر جنوب مراغه

 بررسي شواهد تكتونيكي و رسوب شناسي كواهزاد ائوسيميريد در شمال شرقي ايران  -

 بااليي در بلوك باختري طبس-بررسي محيط رسوبي سنگهاي ژوراسيك مياني  -

   اصفهان-تاري خاور شهرضابررسي و تحليل الگوي ساخ -

 ناحيه آينه ورزان و زيستي سازند دليچاي در شمال باختري امازاده هاشم-رخساره سنگي -

، سنگهاي ژوراسيك مياني در جنوب )شمال سمنان(مطالعه چينه شناسي و فسيل شناسي سازند دليچاي در منطقه پرور  -

 شرق مشهد

 اكندگي آنها در سنگهاي پرمين ايرانمعرفي سيستماتيك راديولرهاي پرمين و پر -

 )تاخلخال-ماسوله( ايران - سازندهاي شال و كلور در منطقه البرز غربي،چينه شناسي مطالعه -

 مقايسه سنگ ماسه هاي اميران و كشكان در باختر خرم آباد -

 مطالعه پالين مورفهاي سازند دليچاي در شمال دامغان -

  دشت مغان واقع در منطقه شاهرودمطالعه رسوبات آبرفتي كواترنري -



 ٨٥

 بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سنگهاي كرتاسه در ناحيه كرمانشاه با توجه خاص به راديولر -

  ليتواستراتيگرافي و ميكروستراتيگرافي سازند سورمق در دره همبست، شمال ده بيد -

 ١ر چاه سيري دنا ميكروستراتيگرافي سنگهاي كرتاسه زيرين تا ميوسن زيرين د -

نقش البرز در جابجايي مجموعه خرد قاره سيمرين در زمان ژوراسيك با توجه خاص به چينه شناسي و بايوفاسيس  -

 سازند شمشك در البرز
 

 شناختي مخاطرات زمين  بررسي -٢

 شناسـايي و    لغزش و سـيل بـه منظـور         لرزه، فرونشست، زمين    شناختي از جمله زمين      بررسي در زمينة مخاطرات زمين    

تعيين عوامل مؤثر و ارائة راهكارهايي به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از وقوع آنها در نقاط مختلف كشور                    

 : عملكرد زير حاصل شده است١٣٨٦باشد كه در سال  هاي سازمان مي ترين فعاليت به ويژه در مراكز جمعيتي از مهم

 هاي تخصصي   تهيه گزارش 

 ) گزارش٢(ها در شهرستان كرج  ي ساختمانها و بررسي علل اين آسيبگزارش آسيب ديدگ 

 گزارش زمين لغزش منطقه آتشگاه كرج 

 فرو ريزش پل ساوه  

  مشهد-ريزش زمين در كنار خط راه آهن تهران  

 بررسي مخاطرات ناشي از فرونشست  

آب % ١٠٠ژئوتكنيك و   % ٨٥ژئوالكتريك،  % ١٠٠ژئوفيزيك لرزه اي،    % ١٠٠(  انجام خدمات از سوي پيمانكار     

 شناسي دشتهاي كرج، ورامين ، هشتگرد و اشتهارد تهران و تكميل بررسيهاي آب در دشت جنوب) شناسي

تكميل بررسي هاي داده هاي رادار در دشت هاي استان تهران و دشت مركزي قزوين و دشت هاي ايوانكي و                     

 درصد١٠٠گرمسار استان مركزي

  استان خراسان رضوي، تهيه و تفـسير داده هـاي رادار در مـورد فرونشـست              تكميل و جمع آوري اطالعات در      

 محدوده دشت مشهد تا نيشابور و تهيه نقشه هم نرخ فرونشست 

 بررسي هاي زمين شناسي زيست محيطي  

 تكميل بررسی های صحرايي تهيه نقشه زمين زيست محيطي محدوده بيجار استان كردستان  

 آلمان در ارتباط بـا ژئوشـيمی زيـست محيطـی و آلـودگی آب آشـاميدنی بـه           همکاری با دانشگاه کارلسروهه    

  قروه -آرسنيک و فلزات سنگين در منطقه بيجار

 بررسي هاي ژئوتكنيكي  

 خاكهاي باويژگيهاي خاص هاي شهرتالش براي ارزيابي مناطق داراي انجام آزمونهاي ژئوتكنيكي برروي نمونه 

 ايي زمين لرزهبررسي پيش نشانگرهاي هيدروژئوشيمي  

  چشمه منطقه دماوند١٠نمونه برداري ماهانه از  

 تحليل داده هاي صحرايي و آزمايشگاهي پايش چشمه ها و تهيه گراف هاي مربوطه  

بررسي و ارزيابي سيستم ها و سنسورهاي آناليز اتوماتيك آب چشمه ها بـراي فـراهم آوردن امكـان ارسـال                      

 انتخاب سيستم هاي مناسبپيوسته داده هاي چشمه هاي دماوند و 

 بررسي اوليه امكان استفاده از تكنولوژي روباتيك در نمونه برداري از چشمه هاي دماوند  

 پژوهش در زمينه شناخت مناطق لرزه خيز كشور  

 بـراي تهيـه     ١:٢٥٠٠٠٠و١:١٠٠٠٠٠تكميل رقومي سازي و استخراج گسل هاي موجود بر روي نقشه هـاي               

 شناسنامه گسل هاي ايران



 ٨٦

 انجام ماموريت هاي صحرايي در ارتباط با طرح بررسي هاي زمين شناسي و ساختاري كپه داغ و بينالود 

       ورزان، ميل وشريف آباد        آرو، سربندان، عين١:٢٥٠٠٠سازي مدارك درارتباط با نقشه هاي  كاردفتري و آماده 

 بررسي ترانشه هاي حفر شده بر روي گسله آستانه دامغان 

 )جنوب تهران( بررسي دو ترانشه در گسله كهريزك حفر و 

  كهريزك١لوگ برداري و تهيه گزارش ترانشه شماره  

 در منطقه كهريزكGPS پيمايش ژئوفيزيك رادار٥برداشت  

 كينماتيك در منطقه كهريزك در محدوده ترانشه هاي حفر شدهGPS نجام برداشت توپوگرافي توسط ا 

 وه و تصحيح لوگ آنتكميل برداشت هاي ترانشه فيروزك 

 تدوين و تكميل فهرست زمين لرزه هاي گستره البرز  

 مطالعه پارامترهاي لرزه خيزي گستره البرز 

 تدوين و تكميل فهرست زمين لرزه هاي گستره شمال شرق ايران 

 ريشتري جنوب تهران٦/٤تهيه گزارش زلزله  

مونـه بـرداري و      ن كميـل برداشـت هـاي قبلـي،       اجراي عمليات صحرايي مشترك با دانشگاه مونت پليه به منظور ت            

 شناسايي مكان هاي مناسب جهت ادامه مطالعات پارينه لرزه شناسي

 ها ادامه عمليات سايت دانشگاه آزاد حصارك تهران براي نصب پيش نشانگرهاي الكترومغناطيسي زمين لرزه  

 مغناطيسي زمين لرزه ها در توچالثبت و تفسير داده هاي به دست آمده از ايستگاه پيش نشانگرهاي الكترو  

 پايش ايستگاه لرزه نگاري سازمان  

  پيش نشانگرهاي حصارك٢هماهنگيهاي الزم با دانشگاه آزاد اسالمي جهت ادامه پروژه احداث ايستگاه شماره   

 )پونك( پيش نشانگرهاي حصارك ٢ساخت دستگاه و سنسورهاي ايستگاه شماره   

ندازي ايستگاههاي ثبت پيش نشانگر زلزله در مراكز استانها و نيـز بررسـي امكـان                ادامه بررسي هاي امكان راه ا       

 ساخت ايستگاهي جديد به منظور مطالعات اغتشاشات يونسفر، در محل سازمان زمين شناسي كشور 

 راه اندازي شبكه لرزه نگاري موقت سازمان در استان سمنان  

 توجيهي براي احتمال رويداد آتشفشان دماوند  انجام برداشت هاي صحرايي و برگزاري نشست هاي   

  جنوب تهران    ٨٦زارش تحليلي زمين لرزه دوم شهريور ماه گ 

 گزارش مقدماتي از آنوماليهاي الكترومغناطيسي ثبت شده ساعاتي پيش از زمين لرزه قم  

 بررسي صحرايي و گزارش مقدماتي زمين لرزه 

 ل   بررسي هاي زمين شناسي دريايي و سواح-٣

   تهيه گزارش و اطلس بررسي تاثير نوسان سطح آب درياي خزر بر سواحل جنوبي 

 بررسي اثرات برجاگذاشته شده توسط طوفان گونو بر سواحل درياي عمان  

 .درياچه مهارلو ١:٥٠٠٠٠تهيه اطلس و گزارش رسوب شناسي و پالئوكليماتولوژي برگه ي   

 %٢٠ارات بر مورفولوژي سواحل خليج فارس با پيشرفت تهيه گزارش تاثيرات جزاير مسكوني سواحل ام  

 .ستاپيشرفت داشته % ٣٠پروژه بررسي سواحل باال آمده جنوب كشور كه عمليات صحرايي و كارهاي دفتري آن   



 ٨٧

 بررسي هاي دريايي                                                           ١٢-٥جدول شماره 

 نام برگه فعاليت رديف کیيزيشرفت فيپ
 کارهای دفتری یيات صحرايعمل

 %٣٠ %١٠٠ بير

 %٢٠ %١٠٠ گرتي

 %٢٠ %١٠٠ پي وشك

 %٢٠ %١٠٠ گابريك

 %٢٠ %١٠٠ جاسك

 %٢٠ %١٠٠ غرب جاسك

 %٢٠ %١٠٠ سيريك

 %٢٠ %١٠٠ نگور

 %٢٠ %١٠٠ طاهروئي

 %١٠٠ %١٠٠ بندرانزلي

 %٨٠ %١٠٠ رشت

١ 
اطلس و گزارش رسوب شناسي و ژئوشيمي 

 ١:١٠٠٠٠٠رسوبي 

 %١٠٠ %١٠٠ درياچه مهارلو

 %١٠٠ - چابهار

 تهيه اطلس دورسنجي ٢
 )برگه١١( بخش شرقي-

 :سواحل جنوب خليج فارس

 )برگه١١(  بخش غربي-   

 

- 

 

- 

٩٠% 

 %٢٠ %١٠٠ بير

 %٢٠ %١٠٠ گرتي

 %٢٠ %١٠٠ يوشكپ

 %٢٠ %١٠٠ گابريك

 %٢٠ %١٠٠ جاسك

 %٢٠ %١٠٠ غرب جاسك

 %٢٠ %١٠٠ سيريك

 %٢٠ %١٠٠ نگور

٣ 
اطلس و گزارش شيمي ژئوشيمي آب 

١:١٠٠٠٠٠ 

 %٢٠ %١٠٠ طاهروئي

 %١٠٠ %٩٠ رشت

 %١٠٠ %٧٠ لنگرود

 %٤٠ %٢٠ ساري

 %١٠٠ %١٠٠ چابهار

 تهيه اطلس ، نقشه و گزارش ژئومورفولوژي ٤

 %٢٥ %٢٠ درياي عمان



 ٨٨

    بررسي و پژوهش هاي ژئومتيكس-٤

  برگه ٢٨به تعداد ١:٢٥٠٠٠آماده سازي تصوير و عكس نقشه هاي  

  برگه٣٠به تعداد١:١٠٠٠٠٠آماده سازي تصاوير و عكس نقشه هاي  

انجام مطالعات اينترفرومتري با استفاده از داده هاي رادار به منظور بررسي فرونشست دشت مشهد، نيشابور و  

ررسي جابجايي ميداني زمين لرزه فين، بندرعباس و زمين لرزه قشم و بررسي زمين لغزش شمال سلماس، ب

 )قره چاي(بجنورد

  Geomaticaترجمه و ويراستاري كتاب راهنماي  

 كوركان و رمشك١:١٠٠٠٠٠آماده سازي ، پردازش و استخراج آلتراسيون ها و خط واره ها در برگه هاي  

  بجنورد- كرج- برروي داده هاي راداري دشت هاي هشتگردآماده سازي و پردازش اوليه 

بررسي آنومالي هاي ژئوفيزيك هوايي در منطقه بزمان و خراسان جنوبي به منظور انجام عمليات ژئوفيزيك  

 زميني

 ارائه گزارش برداشت، پردازش و تفسير داده هاي ژئوفيزيك هوايي در منطقه خراسان جنوبي 

  روي منطقه سنگانطراحي بلوك هاي پروازي بر 

 )MAG-EM(آماده سازي داده هاي ژئوفيزيك هوايي برداشت شده در منطقه جلفا 

 پردازش و تفسير داده هاي ژئوفيزيك هوايي برداشت شده در منطقه جيرفت و ارائه گزارش نهايي 

 بررسي آنومالي هاي ژئوفيزيكي منطقه بزمان ، هيرد و بصيران 

 آقاج  ها در محور ماه نشان قره  تلفيق و مدل سازي جهت شناسايي تبخيريهاي انجام عمليات صحرايي وبررسي 

ها در استان كردستان و طال در محور  هاي پروژه شناسايي اسكارن انجام عمليات صحرايي جهت كنترل آنومالي 

  طالقان-فيروزكوه

 كنترل زميني نشانه هاي معدني فسفات در كرمان و بوشهر 

 )  ايستگاه٤٠حدود( GPSهاي  اوليه ژئوديناميكي درمنطقه مكران وشناسايي ايستگاهانجام مطالعات و بررسيهاي 

 ١:١٠٠٠٠٠تهيه استاندارد تهيه نقشه هاي رقومي زمين شناسي  

 زمين شناسي١:٢٥٠٠٠اقدام براي تهيه استاندارد نقشه هاي  

  طبق استاندارد ١:١٠٠٠٠٠ برگه نقشه زمين شناسي ٨٠رقومي سازي  

  ايران١:١٠٠٠٠٠٠ نقشه رقومي زمين شناسي  تصحيح و تكميل 

 انجام مطالعات اوليه بر روي شناسايي تيپ كانساري معادن و انديس هاي معدني كشور وتهيه شناسنامه معادن 

 ١:١٠٠٠٠٠گردآوري، ساماندهي اطالعات ، تلفيق و مدلسازي جهت معرفي نواحي اميدبخش در ورقه هاي  

 شارقنج و فردوس آيسك،

 در زون جبال بارز با بهره گيري ١:٢٥٠٠٠تهيه نقشه زمين شناسي اقتصادي ( ن اكتشافي جبال بارزبازنگري زو 

هاي مرتبط با  شناسايي و كنترل گوسن( اسفندقه و )اي جهت اكتشاف طال و مس پورفيري هاي ماهواره از داده

 ) جازموريان-كاني زايي مس در محور قلعه گنج

 مديريت ژئومتيكسData Center مركزيژئوماتيك تهيه نرم افزار  

 مركزيژئوماتيك وGDMS تهيه اطالعات پايلوت جهت 

 تهيه نرم افزار ورود اطالعات مدل داده به صورت اتوماتيك  

 در اداره كل صنايع و معادن استان كرمانشاه GISراه اندازي واحد 



 ٨٩

 از پروژه ونزوئال GISنظارت بربخش  

 ژئومورفولوژي ايران ١:١٠٠٠٠٠٠آغاز فعاليت براي رقومي سازي نقشه  

 كينماتيك در منطقه مروست Gpsبرداشت  

 Gps دستگاه دائم برروي گنبد نمكي قم و قرائت اولين دوره برداشت ١٤انجام مطالعات ،مكان يابي و احداث  

  ارسنجان-زون فريدن سازي پتانسيلهاي معدني در شده شناسايي و مدل انجام بررسي و نظارت برروي مطالعات 

 نمودن نقشه زمين شناسي خاور ميانه و نقشه متالوژني ايرانGIS Readyقومي سازي ور 
 

   اكتشاف مواد معدني-٥

هاي مختلف كشور     جويي و عمومي در استان       پروژة اكتشافي در فازهاي مختلف شناسايي، پي       ١٦٩ تنظيم و تدوين     -

  پروژة پيماني١١٣ پروژه اماني و ٥٦و تنظيم شرح خدمات به صورت 

    بررسي هاي ژئوشيميايي كاربردي-

 ژئوشيميايي كاربرديهاي  بررسي                                                    ١٢-٦جدول شماره                       

 )معادل نقشه(  پيشرفت فيزيكي تعداد نام استان رديف

 ٥/٣ ٦ اردبيل ١

 ٥/٢ ٤ همدان ٢

 ٣٥/٤ ١٠ كرمان ٣

 ٢٥/٢ ٣ انخراس ٤

 ٢٥/٢ ٣ مركزي ٥

 ٢/٣ ٤ آذربايجان شرقي ٦

 ٩/٦ ٥ كردستان ٧

 ٣٥/٢ ٦ آذربايجان غربي ٨

 ٢٥/٣ ٦ اصفهان ٩

     
  پي جويي و اكتشافات عمومي -

 )هاي اماني پروژه(جويي و اكتشافات عمومي  پي                                 ١٢-٧جدول شماره          
 ١٣٨٦درصد پيشرفت فيزيكي در سال  اناست نام پروژه

  درصد٤٦پيشرفت كل پروژه  آذر بايجان شرقي پي چويي نواحي اميدبخش در محدوده انيق
 درصد ٥/١٧پيشرفت كل پروژه  مازندران خوش ييالق- التريت و مواد نسوز در محور كياسر-شناسايي بوكسيت

  درصد١/٠ژه پيشرفت كل پرو قزوين بررسي و مطالعه معادن متروكه 
  درصد٦٠درصد پيشرفت كل پروژه  چهارمحال و بختياري بررسي و مطالعه معادن متروكه

  درصد٣/٥٩پيشرفت كل پروژه  اصفهان بررسي و مطالعه معادن متروكه سرب و روي
  درصد٥٦/١٨درصد پيشرفت كل پروژه  كهكيلويه و بويراحمد  ده معدن–پي جو يي محدوده اميد بخش مس رسوبي خونگاه 

  درصد٨٥/٨٠پيشرفت كل پروژه اصفهان )ال تاريك (محدوده اميد بخش طال ، جيوه ، سرب و روي گردنه رخ 
  درصد٦/٦٣پيشرفت كل پروژه  كرمان )الطال(اكتشاف عمومي محدوده اميد بخش ميدوك

 -محدوده اميدبخش طال، جيوه ، سرب و روي محور گنهران
 )دره بيد(عسگران

  درصد٥/٧٥فت كل پروژه پيشر اصفهان

 درصد٢٨پيشرفت كل پروژه  آذربايجان غربي اكتشاف عمومي طالي پلي متال خراپه
  درصد٩/١٧پيشرفت كل پروژه  يزد اكتشاف عمومي موليبدن احمدآباد

  درصد٥/٥٢پيشرفت كل پروژه  زنجان شناسايي آهن در متا ريوليت هاي آلوت
  درصد٥/٧پيشرفت كل پروژه  تهران القان ط-شناسايي طال در محور فيروزكوه 

  درصد٥/٢پيشرفت كل پروژه  آذربايجان شرقي  لولي-اكتشاف عمومي محدوده معدني مرداقم
  درصد٢٥/٤پيشرفت كل پروژه  آذربايجان شرقي  اكتشاف عمومي محدوده معدني كوه شيپور داغ
  درصد٥/٣  كل پروژه پيشرفت آذربايجان شرقي اكتشاف عمومي محدوده قلدر شيخ جوان

  درصد٢٥/٤پيشرفت كل پروژه  آذربايجان شرقي اكتشاف عمومي كرنگان
  درصد٢١پيشرفت كل پروژه  خراسان  كدكن-اكتشاف عمومي ششتمد 



 ٩٠

 )هاي اماني پروژه(جويي و اكتشافات عمومي  پي                              ١٢-٧جدول شماره ادامه         

 -تشاف ذخاير پورفيري و اپي ترمال محور خوسفپي جويي و اك
 بصيران

  درصد٥/٤٣پيشرفت كل پروژه  خراسان جنوبي

  درصد١/١٣پيشرفت كل پروژه  كرمان )سيرجان(اكتشاف عمومي محدوده اميد بخش تنگوئيه 
  درصد٨٨پيشرفت كل پروژه  آذربايجان غربي پي جويي فلورين و عناصر همراه در پيرانشهر

 - نشانه هاي معدني سرب ،روي و موليبدن در محور طبسشناسايي
 بشرويه

  درصد٥/٢پيشرفت كل پروژه  يزد

  درصد٤٥پيشرفت كل پروژه   يزد-كرمان  بهاباد-بررسي معادن متروكه محور راور

 

 )هاي پيماني پروژه(پي جويي و اكتشافات عمومي                                                ١٢-٨جدول شماره    

 وضعيت مشاور نام استان عنوان پروژه رديف

  درصد٥/١٦پيشرفت كل پروژه  كاني كاوان شرق اردبيل شناسايي مصالح ساختماني و كاني هاي صنعتي ١

چهارمحال و  شناسايي مصالح ساختماني ٢

 بختياري

  درصد٥/١٦پيشرفت كل پروژه  كاني كاوان شرق

  درصد٩٥/١٧پيشرفت كل پروژه  ايتوك خراسان جنوبي  سنگ هاي تزئينيشناسايي مصالح ساختماني و ٣

تهيه نقشه زمين شناسي اقتصادي  ٤

 خوپيك-ماهرآباد١:٢٥٠٠٠

  درصد٥/٧پيشرفت كل پروژه  كنكاش كاني توس خراسان جنوبي

شناسايي سنگ ها و كاني هاي قيمتي و نيمه  ٥

 قيمتي

  درصد٤٥/٢٣پيشرفت كل پروژه  ايتوك خراسان رضوي

٦ 

 

شناسايي منابع قرضه، مصالح ساختماني و سنگ 

 هاي تزييني

  درصد ١٥/٣٥پيشرفت كل پروژه  ايتوك خوزستان

شناسايي سنگ ها و كاني هاي قيمتي و نيمه  ٧

  معلمان- ترود-قيمتي در محور بيارجمند

  درصد٢٥/٤٢پيشرفت كل پروژه  ايتوك سمنان

٨ 

 

سيستان و  اي تزئينيشناسايي مصالح ساختماني و سنگ ه

 بلوچستان

  درصد٧٥/٢٢پيشرفت كل پروژه  ايتوك

 

٩ 

 

سيستان و  شناسايي لوماشل

 بلوچستان

  درصد٤٨پيشرفت كل پروژه  كاني كاوان شرق

  درصد٥٠پيشرفت كل پروژه زرناب فارس شناسايي مصالح ساختماني ١٠

تهيه نقشه زمين شناسي اقتصادي  ١١

 ردومحدوده معدني ده گ١:٢٥٠٠٠

  درصد٣٥/٥٥پيشرفت كل پروژه  پارس پي آزما فارس

شناسايي سنگ ها و كاني هاي قيمتي و نيمه  ١٢

 قيمتي

  درصد٧٥/٤٦پيشرفت كل پروژه  ايتوك كردستان

 

در ١:٢٥٠٠٠تهيه نقشه زمين شناسي اقتصادي  ١٣

 منطقه رمون

  درصد١٧پيشرفت كل پروژه  زمين كاو گستر كرمان

 شناسي اقتصادي تهيه نقشه زمين ١٤

 محدوده معدني بحرآسمان١:٢٥٠٠٠

  درصد٣/٣٢پيشرفت كل پروژه  زيست بوم سامانه كرمان

تهيه نقشه زمين شناسي اقتصادي  ١٥

 محدوده معدني متاع١:٢٥٠٠٠

  درصد٣/٣٢پيشرفت كل پروژه  زيست بوم سامانه كرمان

  درصد٣/٤٩ه پيشرفت كل پروژ زركوه كرمانشاه شناسايي شيل جهت تهيه آجر ١٦

  درصد٥/١٣پيشرفت كل پروژه  همپابهينه هرمزگان شناسايي مصالح ساختماني و سنگ هاي تزئيني ١٧

شناسايي سنگ ها و كاني هاي قيمتي و نيمه  ١٨

 قيمتي

  درصد١٨پيشرفت كل پروژه  ايتوك يزد

 

١٩ 

شناسايي كروميت در افيوليت ها و آميزه هاي 

 رنگين 

سيستان و 

 بلوچستان

  درصد٤يشرفت كل پروژه پ 

  درصد٥٣پيشرفت كل پروژه   هرمزگان شناسايي كروميت در افيوليت ها ٢٠

 –شناسايي كانسارهاي مس پورفيري و مس  ٢١

  بصيران-طالي اپي ترمال در محور خوسف

  درصد٤٧پيشرفت كل پروژه   خراسان جنوبي



 ٩١

  ساير فعاليت ها-

 كـه عمليـات     RS و IPهـاي   بـا روش  ) ميدوك-انار(در استان كرمان    ) فاز اول ( انجام پروژه ژئوفيزيكي اكتشاف طال       -

 )درصد٩٨با پيشرفت فيزيكي (صحرايي آن به اتمام رسيده و گزارش آن در دست تهيه است 

بـا روش مغنـاطيس سـنجي و گراويتـي كـه            ) آجي چـاي  ( انجام پروژه ژئوفيزيكي اكتشاف پتاس در استان زنجان          -

 ) درصد١٠٠با پيشرفت ( اتمام رسيده و گزارش آن نيز آماده گرديده است عمليات صحرايي آن به

 كـه عمليـات     RS و   IPبـا روش هـاي      ) زاغ دره ( انجام پروژه ژئوفيزيكي اكتشاف مسيف سولفايد در استان كرمان           -

 )  درصد٩٦با پيشرفت فيزيكي( صحرايي آن تمام و در مرحله تهيه گزارش مي باشد

 كـه عمليـات     RS و   IPبا روش هاي    ) زاغ دره (در استان كرمان    ) تقاضاي گسترش منطقه  (د   اكتشاف مسيف سولفاي   -

 )  درصد٩٤با پيشرفت فيزيكي (صحرايي آن به اتمام رسيده است 

پتـاس در     ،بـا روش مغنـاطيس سـنجي      )  قره آقاج  -ميانه(  انجام پروژه اكتشاف پتاس در استان آذربايجان شرقي          -

طال در اسـتان خراسـان   و RS  بيتومين در استان ايالم با روش  ، و گراويتيRSبا روش ) گاوخوني(استان اصفهان 

  )درصد١٠٠با پيشرفت فيزيكي ( RS و IPجنوبي با روش 

ومغناطيس سنجي كه عمليات IP,RS  معلمان با روش -هاي مغناطيس هوايي در منطقه سمنان هنجاري  بررسي بي- 

 ) درصد٥٠پيشرفت فيزيكيبا (صحرايي آن به اتمام رسيده است 

 كه عمليات RS  وIPبا روش) ميدوك-انار(در استان كرمان ) فازدوم( انجام پروژه ژئوفيزيكي اكتشاف طال - 

   درصد٨٢با پيشرفت فيزيكي صحرايي آن به اتمام رسيده

 

   انجام مطالعات پيش امكان سنجي                                ١٢-٩جدول شماره 
  درصد٢/٧٠پيشر فت كل پروژه  هرمزگان  شيخ عاليپروژه مس

  درصد٢/٧٠پيشرفت كل پروژه  خراسان رضوي پروژه طالي طرقبه

  درصد٣٥/٤١پيشرفت كل پروژه يزد پروژه فسفات گزستان

  درصد٢/٧٠پيشرفت كل پروژه  يزد پروژه مونازيت مروست

  درصد٦/٣٠پيشرفت كل پروژه  خراسان رضوي پروژه اكتشاف طالي هيرد

  درصد٨/١٦پيشرفت كل پروژه  كردستان پروژه طالي كرويان

  درصد٤/٧٠پيشرفت كل پروژه   خراسان- هرمزگان-كردستان ثبت محدوده هاي اكتشافي

 

 وري مواد معدنيآمطالعات آزمايشگاهي و فر -٦

  يه عنصريهاي بررسي شده و تجز تعداد نمونه                                ١٢-١٠جدول شماره 

 تعداد
آزمايشگاه كاني 

 شناسي

آزمايشگاه 

 شيمي

آزمايشگاه 

 ژئوشيمي

تحقيقات 

 ايزوتوپي

آماده سازي 

 ها نمونه
 جمع كل 

نمونه بررسي 

 ٤٠٧١٥ ١٠٨٣٠ ٩٠٧٢ ٦٥٢٧ ٨٨٩٦ ٥٣٩٠ شده

 ٢٥٩٨٢٩  ١١٢٧٩ ٦٨٥٩٠ ١٤٥٦٩٩ ٣٤٢٦١ تجزيه 

 

   مس زاغ دره، مس شيخ عالي ١فسفات الر،  رمزگان،ستان ه ا كانه آرايي مس هاي سرباره استان هرمزگان،-

 فرآوري فلورين آتشكوه، موليبدن بهاباد، منيزيت خونيك، كوارتزيت نيريز، باريت كرمان، منگنز كاشمر، -

 طالي الطالي شهر بابك، مونازيت مروست، تنگستن چاه پلنگ

باريت  فلورين آتشكوه و موليبدن بهاباد، تهيه گزارش مونازيت مروست، منگنز گدارسبز، منگنز قاسم آباد، -

 منيزيت خونيك كرمان،



 ٩٢

 
 هاي علوم زمين رساني داده  اطالع-٧

 گردآوري و آماده سازي اطالعات •

، اقدام  ١٣٨٥ضمن تكميل بانك هاي اطالعاتي ايجاد شده در سال          ١٣٨٦پايگاه ملي داده هاي علوم زمين در سال         

  .نموده استهاي اطالعاتي جديد نيز  به تهيه  بانك

   ژئوتوريسم ايران، چينـه شناسـي،       لرزه، ژئوتكنيك، فسيل شناسي، زمين شناسي پزشكي،        بانك اطالعات زمين    

 هاي فرونشست بازار جهاني مواد معدني، علوم زمين كشورها و داده

 اطلس زمين شناسي راه ها و گسل هاي بنيادين  

 هاي مختلف گردآوري و آماده سازي اطالعات نقشه اي در مقياس  •

 اليه اطالعات راه ها   ،ساماندهي نقشه هاي تكتونيك  

   و مخاطرات طبيعي شهر تهران پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين  ،نقشه زمين لغزش هاي ايران  

 ها شناسي راه  پراكندگي سيل دراستان مازندران و ژئوتوريسم و اطلس زمين ،٣و٢،١حوضه آبريزدرجه نقشه  تهيه  

 



 ٩٣

 مان گسترش و نوسازي صنايع ايرانساز

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر كاهش نقش تصدي دولت و فعـال              چهارم توسعه     با توجه به تأكيد برنامه    

گـذاران بخـش    كردن بخش خصوصي از طريق اصالح سياست ها و مقررات و ايجاد فضاي مناسب براي ورود سرمايه     

 . شود  نيز دنبال مي١٣٨٦در سال  بخش خصوصي  كردن كشور، حمايت از و رسالت سازمان در صنعتيخصوصي

  صنعتي گذاري سرمايهتوسعه  )١

گـذاران     و جلـب و جـذب مـشاركت سـرمايه          هاي بخش خـصوصي    كيد بر توسعه ظرفيت   أ با ت  ،گذاري   توسعه سرمايه 

 جهـت مـشاركت بـا بخـش         لذا در .  يكي از محورهاي اصلي برنامه سازمان است       گذاري،  هاي سرمايه   خارجي در طرح  

بـه طـور قطـع     .اقدامات مناسبي انجام شده اسـت    گذاري    سرمايهشويق آنها براي    هاي خارجي و ت      شركت خصوصي و 

هـاي    طـرح رود نتـايج      ساله است كه انتظار مـي      ٣-٥يندي  آگذاري فر   هاي سرمايه  برداري رسيدن طرح   يند به بهره  آفر

 :باشد گذاري به شرح زير مي ها در زمينه سرمايه فعاليت اهم .هاي آينده قابل لمس باشد  در سالجديد

 گذاري صنعتي سرمايهتوسعه عملكرد  

 :هاي تحت پوشش شركت/ گذاري از منابع سازمان  هاي سرمايه طرح •

هاي هتل گسترش تبريـز و        ميليارد ريال و خاتمه يافتن طرح     ٣٤/٥٨٢١ طرح با حجم سرمايه گذاري     ٨فعال بودن    

اعتبار جذب شده جهت    .  ميليارد ريال  ٢٨/١٢٣گذاري      وري منابع انساني با حجم سرمايه       هموسسه مطالعات و بهر   

به عالوه تعدادي طرح مطالعـاتي در قالـب         .  ميليارد ريال مي باشد    ٨٣/١١٧١اين طرحها از منابع سازمان تاكنون     

 اجـرا بـشرح       در دسـت   عنـاوين طرحهـاي   .  ميليارد ريال نيز فعال بوده اسـت       ١٦سنجي با اعتبار      مطالعات امكان 

 . است١٣-١جدول شماره 

 ١٣٨٦گذاري در دست  اجرا از محل منابع سازمان درسال  هاي سرمايه       طرح ١٣- ١                جدول شماره
                            ارقام به ميليارد ريال                                                                                                                 

   اعتبار عنوان طرح شركت رديف
پرداختي سازمان 

 تاكنون

درصد پيشرفت 

 فيزيكي

*٢,١٢ ٦,١٢  تني ١٠٠٠تعمير داك شناور  ١  ٦٧ 

٢ 
سيستم به آب اندازي و از       كشتي سازي اروندان

گيري  آب  
٩٩ ٨١ ٨١ 

 پمپ و توربين ٣
 پمپ و توربين آبي طرح توسعه

 شركت پتكو
١٢,٦ ٩,٨٩ ٤١,٢٨ 

٤ 
توسعه كارخانجات 

بندر امام-سازي پارس ماشين  
٩٩ ١٢٠,٦٣ ١٦٦,٥٥ 

٥ 
سازي پارس ماشين  

 ٦٢ ٤٠ ١٠٦,٨٥ طرح توسعه گچساران

 شركت ايزوايكو  ٦
هاي  حوض خشك و كارگاه

 پشتيبان
٥٠ ٧١٣,٦٩ ٤٢٠٨,٥ 

٧ ERP امانه برقراري س  ٨ ١٠,١ ٣٤,٥٥ 

٨ 
 مجتمع صنعتي اسفراين

 ١٨ ٩٥,٨ ١١٧٦,٥ طرح تكميلي ريخته گري 

**تبريزگسترش هتل  خدمات نوساز ٩  ١٠٠ ١٩ ٤٣,٦٨ 

١٠ 
موسسه مطالعات و 

وري منابع انساني بهره  
 ١٠٠ ٧٩,٦ ٧٩,٦ **ساختمان مركزي

 - ١١٧١,٨٣ ٥٩٤٤,٦٣ جمع
 . ميليارد ريال از منابع دولتي پرداخت شده است٤ مبلغ *

 . خاتمه يافته اند١٣٨٦ در سال **

 



 ٩٤

 :گذاري با مشاركت بخش خصوصي هاي سرمايه طرح •

 ميليارد ريال با مشاركت بخش خصوصي كه مبلـغ جـذب            ٣/٨١١٠ر  گذاري با اعتبا     طرح سرمايه  ٢١در دست اجرا بودن      

 . ميليارد ريال مي باشد١/٩٠٦ها از منابع سازمان تاكنون بالغ بر  شده جهت اين طرح

 . ميليارد ريال٥/١٠٤٦هاي توليد شيشه اوپال و پيركس و توليد قالبهاي مصرفي در صنايع شيشه با اعتبار  اندازي طرح راه 

 

 گذاري در دست اجرا با مشاركت بخش خصوصي هاي سرمايه طرح       ١٣-٢  جدول شماره                  
 ١٣٨٦در سال 

 د ريال                           ارقام به ميليار

 درصد پيشرفت فيزيكي اعتبار عنوان طرح رديف

 ٥٨,٣ ٤٨٦ توليد كاشي گرانيتي ١

 ٩٨ ٩٦,١ توليد شاتون سواري به روش آهنگري پودر ٢

)ايدرو لندرا( سازي قطعات خودرو نمونه ٣  ٧٢ ٧٥ 

 ٨٧ ٥٤ توليد قطعات آهنگري به روش گرم ٤

پيركس-توليد شيشه اوپال ٥  ١٠٠ ٩٣٥,٥ 

 ٢٠,١٥ ٧٢٠  الياف شيشهتوليد ٦

 ٢٣,٩ ١١٧٣,٦ توليد الياف شيشه مرند ٧

٨  EPDM  ٤,٣ ٣٦٩,٨ توليد االستومر 

 ٨٨ ١٦٣ SLC توليد پيستون خودرو به روش  ٩

 ٦,٨ ٣٢٧,٣ توليد ظروف شيشه اي بسته بندي سبك ١٠

 ٨٨ ٢٥٢,٣ توليد رينگهاي آلومينيومي خودرو ١١

 ٩ ٤٠٥ توليد پلي استايرن انبساطي ١٢

 ٢٢ ٢١٥,٥ توليد روكش كامل صندلي انواع خودرو ١٣

 ١٤,٥ ١٨٤ اسيد چرب و گليسرين ١٤

 ٨٧ ١٢٩,٤ توليد خمير مايه خشك ١٥

 ٢٨ ٥٣٣,٢٦ توليد انواع كاشي در كرمانشاه ١٦

١٧  PVC ٧ ١٣٦,٦ توليد در و پنجره هاي 

٩٠ال توليد قطعات بدنه خودرو  ١٨   ٧٠ ١٣٥٨ 

١٩  CNG خازن خودرو توليد م  ١٧ ٣٠٤ 

 ١٤ ٩٢ توليد پلي استر پلي ال ٢٠

اي توليد پارچه پرده ٢١  ٢٠ ٩٩,٩ 

 - ٨١١٠,٣ جمع

 



 ٩٥

 .ا بخش خصوصيبميليارد ريال  ١٥٧٦٧گذاري  بيني سرمايه رح با پيش ط١١ نامه جهت تبادل تفاهم 

 طرح توسـعه بـا      ٢صويب   ميليارد ريال با بخش خصوصي و ت       ١٥/٤٠٠١گذاري     طرح با حجم سرمايه    ١٠تصويب   

 وضـعيت   ١٣-٤ و   ١٣-٣جـدول شـماره     . هاي تحـت پوشـش       ميليارد ريال در شركت    ٩/٥٧گذاري بالغ بر      حجم سرمايه 

 . دهد هاي مصوب با مشاركت بخش خصوصي را نشان مي ها و طرح نامه تفاهم
 

 ها و مصوبات با  نامه فاهمگذاري در حال بررسي، ت هاي سرمايه             خالصه وضعيت طرح١٣-٣ جدول شماره
 ١٣٨٦مشاركت بخش خصوصي در سال 

                                                                                                                                                       ارقام به ميليارد ريال
هاي مبادله شده با  بخش  نامه    تفاهم

 خصوصي
هاي مصوب طرح  

 

گذاري هاي سرمايه حوزه  

ي داراي    ها طرح

PFSو FS٣  
 تعداد

برآورد 

گذاري سرمايه  
 تعداد

برآورد 

گذاري سرمايه  

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ خودرو

 ١٩٣٦ ١ ٠ ٠ ٢ دريايي
 

 حمل ونقل

 ٠ ٠ ١٤٢ ١ ١ ريلي

آالت و تجهيزات ماشين  ٠ ٠ ١٦٠ ١ ٤ 

ين دستي نفت،شيميايي و صنايع پاي  

  گاز و پتروشيمي
١٤٧٩,٢ ٤ ٩٣٧٥ ٤ ٧ 

 ٥٨٥,٩٥ ٥ ٦٠٩٠ ٥ ١٠ ساير

 ٤٠٠١,١٥ ١٠ ١٥٧٦٧ ١١ ٢٦ جمع

 

  ١٣٨٦گذاري با مشاركت بخش خصوصي در سال  هاي مصوب سرمايه           طرح١٣-٤جدول شماره 
                                                                                              ارقام به ميليارد ريال                                                                      

 محل اجرا اعتبار عنوان طرح حوزه صنعتي رديف

  بوشهر ٤٥٣,٣ توليد انيدريد فتاليك ١

صنعتيتوليد دوده  ٢  اردبيل ٥٩٣ 

 تركمانچاي ١٨٤ اسيد چرب و گليسيرين  ٣

٤ 

شيميايي و صنايع پايين 

دستي نفت، گاز و 

 پتروشيمي
 بندر امام ٢٤٨,٩ توليد سيكلوهگزان

 دريايي ٥
هاي پشتيبان در  احداث حوض خشك و كارگاه

 شركت ايزوايكو
 چابهار ١٩٣٦

 سمنان ١٦٥,٢٣ توليد انواع پودر الستيك ٦

شمركا ١٣٤ افزايش سرمايه توليد كاشي گرانيتي ٧  

 كرمانشاه ٣٧,٨٢ افزايش سرمايه توليد خمير مايه خشك ٨

اي توليد پارچه پرده ٩  سمنان ٩٩,٩ 

١٠ 

 ساير

 

 خراسان جنوبي ١٤٩ توليد پروفيل مورد استفاده درب و پنجره

 - ٤٠٠١,١٥ جمع

 
 

٣ -FS : Feasibility Study    PFS: Pre Feasibility Study 



 ٩٦

 صنايع پيشرفته     گذاري در  سرمايهتوسعه ) ٢
گـذاري، تـأمين و       هاي قابل سـرمايه     ع پيشرفته، ايجاد و توسعه طرح     گذاري در صناي    هاي مناسب سرمايه    انتخاب زمينه 

فنـي،    هـاي پيـشرفته و انتقـال دانـش          گذاري براي ايجاد صنايع مبتني بر فنـاوري         اي و سرمايه    مديريت منابع سرمايه  

 ها در بخش هاي زير انجـام مـي          فعاليت. محورهاي اساسي فعاليت سازمان در خصوص توسعه صنايع پيشرفته است         

 :شود

 :  ها ايجاد و توسعه طرح •

هـاي    تدوين دانش فني و تبديل طرح       براي هاي پژوهشي وتحقيقاتي   انتخاب موضوعات مناسب و نظارت بر انجام پروژه       

 . را شامل مي شودگذاري سرمايه هاي پژوهشي به طرح

 

 : گذاري صنايع پيشرفته توسعه سرمايه •

گـذاري بـه منظـور ايجـاد واحـدهاي           هاي سرمايه  جي، تدوين طرح  نس  مطالعات امكان  مجموعه فعاليت هاي مرتبط با    

 و اجـراي    هاي تخصصي   هاي توسعه كسب و كار در شركت        ، تدوين طرح  متوسط با مشاركت بخش خصوصي     كوچك و 

  .گيرد اي را در برمي  و توسعهگذاري هاي سرمايه طرح

 

  در صنايع پيشرفتهگذاري سرمايه عملكرد توسعه )٢-١

هاي  گسترش كارآفريني، گسترش نوآوري،        گذاري در قالب انجام  فعاليت در حوزه         هاي قابل سرمايه    عه طرح ايجاد و توس  

 . شود ها تحت پوشش، دنبال مي  در شركت R&Dو ارتقاء ) SBDC(توسعه مراكز كسب و كار كوچك  ايجاد و

 گذاري  هاي قابل سرمايه ايجاد و توسعه طرح 
 : ميليارد ريال به شرح زير٦/٤٦ه پژوهشي با اعتباري بالغ بر  پروژ٤٤انعقاد قرارداد جهت    

 .  ميليارد ريال٨/٢٨ طرح كارآفريني با اعتباري بالغ بر ٢٣انعقاد قرارداد  •

ارتقاء تكنولوژي ساخت محصول .  ميليارد ريال٦٩/١٠ طرح تحقيق و توسعه با اعتباري بالغ بر ٦انعقاد قرارداد  •

تور ديزل بر روي خودرو سواري، كسب دانش فني ساخت پمپ هاي نفتي، بذركار چند منظوره و نصب مو

 .بازرسي تجهيزات صنايع نفت، توسعه كارت هوشمند و ساخت كيوسك اينترنتي

 ميليارد ريال و ايجاد ٠٧/٧با اعتباري بالغ بر ) SBDC( طرح در مراكز كسب و كار كوچك ١٥انعقاد قرارداد  •

 . در پژوهشكده سيستمهاي پيشرفته صنعتيSBDC) (يك مركز كسب و كار كوچك 

 ميليارد ٤٩/٦٠ پروژه با اعتبار ٧٦ ميليارد ريال كه تعداد ٦/١٣٢پروژه پژوهشي با اعتباري معادل ١٥٠فعال بودن  

 . ميليارد ريال است٤٧/٧٤كل مبالغ پرداختي بابت اين پروژه ها بالغ بر . ريال خاتمه يافته است

 



 ٩٧

 ١٣٨٦ درسال ٨هاي پژوهشي از محل ماده  ه وضعيت پروژ                             ١٣ -٥جدول شماره       

 ارقام به ميليارد ريال

 .است ها تأمين اعتبار شده از محل بازپرداخت *
 

 هگذاري صنايع پيشرفت توسعه سرمايه) ٢-٢

هـاي نـوين بـراي         فناوري  پذير در حوزه    رقابت) SME(گيري و ايجاد واحدهاي صنعتي و خدماتي كوچك و متوسط          شكل

 ءارتقـا المللـی،   های بـين  برقراری مشاركت المللي با مشاركت بخش خصوصي،        اي و بين    حضور در بازارهاي داخلي، منطقه    

توسـعه  هـای تكنولوژيـك،    سازی و ايجـاد خوشـه   هيلوت و نموندانش فنی، جذب و انتقال تكنولوژی و ايجاد واحدهای پا    

اهـداف  جمله  از  ) SBU(تخصصي   محصوالت و خدمات صنايع پيشرفته از طريق ايجاد واحدهاي كسب و كار استراتژيك            

ــي    ــوزه م ــن ح ــده در اي ــين ش ــد تبي ــط   . باش ــك ومتوس ــدماتي كوچ ــنعتي و خ ــدهاي ص ــق) (SMEواح  از طري

 فعاليـت  هـاي مـورد تأكيـد      حـوزه سـازمان در ه عنوان بازوي تخصصي و اجرايي كه ب رهاي تخصصي زي    شركت/ مراكز 

 .كنند، ايجاد مي شوند مي
 

تكنولوژيك/ هاي تخصصي حوزه  شركت 

صنعت علوم زيستيگسترش  بيوتكنولوژي  

 گسترش مواد پيشرفته مواد جديد

هادي عماد نيمه الكترونيك و ميكروالكترونيك  

)فزارنرم ا(فناوري اطالعات  مركز گسترش فناوري اطالعات 

)سخت افزار( فناوري اطالعات  گسترش انفورماتيك ايران 

     

 گذاري در صنايع پيشرفته عملكرد سرمايه 
اعتبار كل  .  ميليارد ريال  ٩٢/١٤٦٩گذاري در صنايع پيشرفته با اعتباري بالغ بر            طرح سرمايه  ٢١در دست اجرا بودن    

 ميليـارد ريـال آن در       ٩٦/١١٥ميليارد ريال بوده كه     ٣٧/١٩٠بالغ بر   ع سازمان تاكنون    ها از مناب    طرح  اين جذب شده 

 . هزينه شده است١٣٨٦سال 

هاي پيشرفته صنعتي،  ، طرح اصلي پژوهشكده سيستم)فاز اول(  هاي توليد گوشي تلفن همراه اندازي طرح راه 

 . ميليارد ريال١٢١ار آموزش الكترونيكي و تدوين فنآوريهاي نوين استحصال طال با اعتب

هاي خاتمه يافته پروژه هاي فعال ه پروژ   
 شرح

يكل پرداخت اعتبار تعداد  كل پرداختي اعتبار تعداد 

 *٠ ٢٣,١٦ ١٩ ١٧,٩٥ ١٧,٩٥ ١١ گسترش كارآفريني

 ٢,١٥ ٤,٣٢ ٤ ١,٧٣ ٢,٠٩ ٢ گسترش نوآوري

 ٩,٦٤ ٢٨ ٤٣ ٢١,٥٩ ٢٤,٨٦ ٥٥ ايجاد و توسعه مراكز كسب و كار كوچك

ها ارتقاء تحقيق و توسعه  در  شركت  ٦,٧٨ ١٦,٦٣ ٨ ١٤,٦٣ ١٥,٥٩ ٨ 

 ١٨,٥٧ ٧٢,١١ ٧٤ ٥٥,٩ ٦٠,٤٩ ٧٦ جمع



 ٩٨

 
 ١٣٨٦گذاري در دست اجرا در حوزه صنايع پيشرفته درسال  هاي سرمايه            طرح١٣ -٦جدول شماره 

                         ارقام به ميليارد ريال                                                                                                                                             

 اعتبار عنوان طرح حوزه تخصصي رديف
 سهم سازمان

)درصد(  

 پرداختي سازمان 

 تاكنون

درصدپيشرفت 

 فيزيكي

 ٦٨,١٨ ١,٨١ ١٠ ٣١,٢ كاتاليست آلومينا ١

 ٢٧,٣٤ ٦,٩٣ ١٠,٥٩ ١٥٣,٧ لنت هاي كامپوزيتي ٢

 ٣١,١٩ ٤,٧٩ ٥,١٦ ٣٤٣,٣٦ الياف كربن ٣

 ٤١,٣٩ ١٩,٨ ١٩,٣ ١١٢,٩٦ توليد مبردها ٤

 ٥,٦٢ ٠ ١٩,٤٩ ٣١,٣ توليد نانوالماس ٥

٦ 

 مواد جديد

 ٨٠ ٠ ١٦,٤٦ ٦١,٨ توليد كاربيد سيليسيم

 ٤٩,١ ١,٠٣ ٥,٦٥ ١٧ توليد صمغ گزانتان ٧

 ٤٣,١ ١,٤١ ٩,٩ ٢٠,٢ توليد كود بيولوژيك ٨

 ٤٧,٦ ٩,٤٤ ٦,٧٧ ٨٩,٢٦ توليد واكسن تب برفكي ٩

١٠ 
 و توليد توليد بانك خون بند ناف

 سلولهاي بنيادي قلب
٥٠,٤ ٣,٢٣ ١٢,٦٩ ٣٦,٧ 

١١ 

 بيوتكنولوژي

 ٦٦ ٦,٨ ٨,٢١ ٤٠,٤ بيوايمپلنت ها

١٢ 
توليد سيستم هوشمند كيسه هوا 

)Airbag( 
١٨,٩٢ ٣٤,٠٣ ١٠٠ ٦٨,٥ 

اندازي سيستم مديريت ناوگان راه ١٣  ٧٩,٦٥ ١,١٥ ١١ ٣٨,٥ 

١٤ 
طرح توليد گوشي تلفن همراه            

)فاز دوم و سوم(  
٥٤,٢٥ ٤٤,٠٢ ١٠٠ ٨٥,٠٨ 

 ٦٩,٣٥ ٢,٤٩ ٥,٢ ٣٧,٧ Immobilizerسيستم  ١٥

١٦ 

الكترونيك و 

 ميكروالكترونيك

 ٣٢,٠٨ ١,٣٦ ٣٥ ٤٠,٢ توليد تجهيزات پيشرفته پزشكي

 ٩٧,٣ ١٢,٨٦ ٣٥ ٥٦  در صنايع خودروITتأسيس شركت  ١٧

 ٥٩ ٣١,٠٢ ٢٦ ١٤٩,٨ برج الكترونيكي شيراز ١٨

١٩ 

فناوري 

)افزار نرم(اطالعات  
 ١٩ ٠ ١٠٠ ٤,٨٦ مخازن داده ها و كسب و كار هوشمند

٢٠ 
فناوري اطالعات 

)افزار سخت(  
 ٤٢,٩ ١,١٧ ٨,٢ ٣٩,٤ سيستم هاي مراقبتي و حفاظتي هوشمند

 ٣٠,٢٩ ٧,٠٣ ١٠٠ ١٢ طرح توسعه مركز جوش در جنوب كشور ساير ٢١

  ١٩٠,٣٧  ١٤٦٩,٩٢ جمع

 
گذاري با مشاركت  سرمايه  طرح ١٧گذاري و تهيه و تدوين  هاي سرمايه نامه جهت اجراي طرح  تفاهم٩تبادل   

هاي   ميليون دالر در حوزه٠٨/٦٤ ميليارد ريال و ٢٥/٩٣٨ طرح با اعتباري بالغ بر ٩بخش خصوصي و تصويب 

 . مختلف صنايع پيشرفته 



 ٩٩

 ١٣٨٦گذاري با مشاركت بخش خصوصي در صنايع پيشرفته درسال  هاي سرمايه طرح      ١٣-٧جدول شماره     
 ميليون دالر/ ارقام به ميليارد ريال

 

  ١٣٨٦هاي مصوب صنايع پيشرفته در سال     طرح                     ١٣-٨جدول شماره 
                                                                                                                                                               ارقام به ميليارد ريال

 محل اجرا اعتبار  طرحعنوان حوزه صنعتي رديف

 شهرك صنعتي كاسپين ٨٥,٠٨  توليد گوشي تلفن همراه ١

٢ 
افزايش سرمايه طرح توليد تجهيزات پيشرفته 

*پزشكي  
 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ٤٠,٢

٣ 
افزايش سرمايه طرح راه اندازي سيستم مديريت 

 ناوگان 
 تهران ٣٨,٥

٤ 

الكترونيك و 

 ميكروالكترونيك

 شيراز ٦٨,٦٨  كيسه هوارمايه طرح توليدافزايش س

)افزار نرم(فناوري اطالعات  ٥  تهران ٤,٨٦ *ها و كسب وكار هوشمند مخازن داده 

 شهرك صنعتي شمس آباد ٦١,٨ افزايش سرمايه طرح توليد كاربيد سيليسيم ٦

 قزوين ٣٤٣,٣٦ **افزايش سرمايه طرح توليد الياف كربن ٧

٨ 

 مواد جديد

 سلفچگان ٨١٤,٥٣  GTLح توليد محصوالت بازنگري طر

 ايالم ٨٩,٢٧ افزايش سرمايه طرح توليد واكسن تب برفكي بيوتكنولوژي ٩

 - ١٥٤٦,٣ جمع

 .با مشاركت شركت خارجي است *

 . التفاوت مربوط به بهره دوران مشاركت است  ميليارد ريال است و مابه٢١/٣٠٧اعتبار كلي طرح  **

 .  شامل اعتبار قبلي به انضمام مبلغ افزايش سرمايه است٩ و٦-٧ و ٢-٤ رديف هاي اعتبار طرح: توضيح

هاي مصوب طرح  

 اعتبار

 
 

 رديف
 حوزه تخصصي

گذاري  هاي سرمايه تهيه طرح

جهت مشاركت با بخش 

 )BP( خصوصي
 تعداد

 ارزي ريالي

هاي  نامه تفاهم

مبادله شده با بخش 

 خصوصي

 ٥ ٤٦,٧٩ ٧٨١,٦ ٣ ٦ مواد جديد ١

٢ 
الكترونيك و 

 ميكروالكترونيك
١ ١٥,٣١ ٨٠,٩٩ ٤ ٦ 

 ٠ ١,٩٨ ٧٠,٨ ١ ١ بيوتكنولوژي ٣

فناوري اطالعات  ٤

)افزارنرم(  
٣ ٠ ٤,٨٦ ١ ٣ 

٥ 
فناوري اطالعات 

)افزارسخت(  
٠ ٠ ٠ ٠ ١ 

 ٩ ٦٤,٠٨ ٩٣٨,٢٥ ٩ ١٧ جمع



 ١٠٠

  توسعه پيمانكاري-٣

هـاي خـالي      كـارگيري ظرفيـت     هاي بزرگ صنعتي، به    هاي عمومي در افزايش توان اجراي پروژه        اهميت حضور پيمانكاري  

 مانكاري عمومي در كشور از سـوي ديگـر،  هاي پي هاي شغلي از يكسو و محدود بودن تعداد شركت كشور و ايجاد فرصت

هاي معتبر   هاي پيمانكاري عمومي با مشاركت بخش خصوصي و شركت          ايجاد و توانمند كردن شركت     موجب شد سازمان  

 . خارجي را در زمره مهمترين اهداف خود قرار دهد

 عملكرد توسعه پيمانكاري عمومي  

 :مديريت پروژه هاي صنعتي •

 .ميليون دالر ٢/٢٢٧٢ نفت و گاز جمعاً به مبلغشركت در مناقصه هاي بخش  

 .   ميليون دالر٦/٣٣٨ فوالد به مبلغ هاي بخش شركت در مناقصه 

 .  ميليون دالر٩/٤٣٦شركت در مناقصه هاي بخش ريلي جمعاً به مبلغ  

 .  ميليون دالر٠٨/١٤١هاي بخش نيروگاهي و ساير جمعاً به مبلغ  شركت در مناقصه 

سازي ظرفيـت     هاي جانبي و تحت ليسانس طرح جامع بهبود فرآيند و بهينه            هاي احداث سرويس   عقد قرارداد پروژه   

، GTL ميدان گازي پـارس جنـوبي، پـروژه          ١٢ فاز   EPC١هاي بخش     گذاري، سكوها و پايه     پااليشگاه الوان، لوله  

ه شـركت نفـت    و احداث مخازن جديـد در پااليـشگا  ٣زدايي مارون  ، پروژه نمكIran LNGبخش سيويل پروژه 

 .   ميليون دالر٧/١٥١٩پاسارگاد آبادان جمعاً به ارزش 

 .  ميليون دالر٨٧/٩ها جمعاً به ارزش  عقد قرارداد ساير پروژه 

 
 ١٣٨٦هاي صنعتي در سال                   خالصه وضعيت مديريت پروژه١٣ -٩جدول شماره 

 ارقام به ميليون دالر

 شركت در مناقصه
ه شده كه ابالغ مناقصات برند

 اند نشده
 مناقصات عقد قرارداد شده

 صنعت

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 ١٥١٩,٧ ٨ ١١٩٧,٥ ١٠ ٢٢٧٢,٢ ١٣ نفت، گاز و پتروشيمي

 - - - - ٤٣٦,٩ ٢ ريلي 

 - - ٣٤,٨ ٢ ٣٣٨,٦ ٣ فوالد

 ٩,٨٧ ٦ ٢١ ٢ ١٤١,١ ١٦  و ساير  نيروگاهي

 ١٥٢٩,٦ ١٤ ١٢٥٣,٣ ١٤ ٣١٨٨,٨ ٣٤ جمع

 
 ):هاي سازمان توسط شركت(هاي صنعتي  اجراي پروژه •

 و ميليـارد ريـال   ٩٧/٢٤٤هاي مختلف صنعتي با حجم اعتباري معادل    پروژه پيمانكاري در زمينه    ٢٣تكميل و تحويل     

 . هزار دالر١٥/١٧٣

  .ون دالرميلي  ٥١/٤٩ ميليارد ريال و ٦٨٧٤ با اعتباري بالغ بر  پيمانكاري پروژه٨٨در دست اجرا داشتن  
 

 

 



 ١٠١

 : تشريح عملكرد سازمان در پروژه پارس جنوبي •

  ٨ و ٧، ٦فاز  

برداري از ظرفيت روزانه      هدف از اجراي بخش خشكي، بهره     . اين پروژه از دو بخش دريايي و خشكي تشكيل شده است          

يعات نفتـي در روز   هزار بشكه ما١٢٠ در سال و LPGسه ميليارد فوت مكعب گاز منطقه عسلويه و توليد يك ميليون تن            

برنـده   كنسرسيومي تشكيل داده و      DAELIM و   TOYO  ،JGC هاي   سازمان با شركت   ١٣٨٠در پايان سال    . باشد  مي

 قـرارداد مربوطـه مـابين شـركت پتروپـارس و         ١٣٨٢در ارديبهـشت مـاه سـال        . مناقصه بخش خشكي اين پروژه شد     

پيـشرفت فيزيكـي آن تـا پايـان دوره مـورد       است كه ارد دالر ميلي٤/١مبلغ قرارداد اين پروژه  . منعقد گرديد  كنسرسيوم

 .باشد  درصد مي٥/٩٨گزارش 

  ١٨ و ١٧فاز  
هدف از اجراي اين پروژه بهره برداري از ظرفيت روزانه دو ميليارد فوت مكعب گاز ميدان پارس جنـوبي و توليـد روزانـه                        

 . باشد ي انتقال به شبكه سراسري گاز ميحدود يك ميليارد و هفتصد و پنجاه هزار فوت مكعب گاز شيرين برا

 تـشكيل   كنسرسيومي را  "ساخت تأسيسات دريايي  "و  " مهندسي و ساخت صنايع نفت و مهندسي       "سازمان با شركت هاي   

كنسرسيوم يـاد   قرارداد مربوطه بين شركت ملي نفت ايران و ١٣٨٤در اسفند ماه سال .  برنده مناقصه مربوطه شد داده و 

 . استميليارد دالر ٠٥/٢مبلغ قرارداد اين پروژه  . منعقد گرديددار است هبري آن را عهدهشده كه سازمان ر

 . باشد  ميدرصد ٠٨/١٣  پيشرفت فيزيكي اين پروژه تا پايان دوره مورد گزارش
 

  بهره برداري و نوسازي صنايع-٤

سـازمان گـسترش و     . ني بستگي دارد  امروزه درجه پويايي و پيشرو بودن يك صنعت به سهم و اعتبار آن در بازار جها               

 و  تكنولـوژي و دانـش فنـي      ء   جذب و ارتقا   بر دو مقوله  " سازي صنايع كشور    پيشگام درجهاني "نوسازي صنايع با آرمان     

كوشـد   ايـن سـازمان مـي   . بر مبناي يك رابطه استراتژيك بـا صـنايع جهـاني تأكيـد دارد         صادرات به بازارهاي هدف     

 سطح كمي و كيفـي يـاري        يهاي مديريتي در راستاي ارتقا      زمينه استقرار سيستم   هاي تحت پوشش خود را در      شركت

 . دهد

 :صنايع خودرو •

تـرين سـهامدار صـنعت خودروسـازي كـشور، درچـارچوب               بعنـوان عمـده     گسترش و نوسازي صنايع ايران     سازمان

ء فنـاوري، بـروز نمـودن        ارتقـا   تر شدن توليـدات،     ي تدوين شده، افزايش حجم توليد و اقتصادي       دهاي راهبر   سياست

اي و جهاني شدن صنعت خودرو را هدف گرفت و اقدامات قابل توجهي نيز  در اين زمينه بـه                     محصوالت و نهايتاً منطقه   

 . عمل آورده است

هـاي     درصد از برنامه   ٤٤ درصد از برنامه هاي توليد كاميون و كاميونت و           ٥٣ درصد از برنامه توليد سواري و وانت و          ٩٦

 )١٣-٢ و ١٣-١نمودارهاي ( .بوس و اتوبوس محقق شده است ينيتوليد م
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 ١٠٢

 :    صنايع دريايي •

وجود ايـران بـر سـر راه        . صنايع دريايي ازجمله صنايع كليدي كشور است كه از ابعاد مختلف داراي اهميت ويژه است              

 در صـورت كمـك بـه     مهمي است كهترانزيت كاال از بازارهاي جهاني به آسياي ميانه و بالعكس يكي از مزاياي بسيار           

عمده فعاليت در خـصوص صـنايع       . دهد   نويد آينده روشني را براي صنايع حمل و نقل دريايي مي           حل مشكالت موجود،  

در زمينـه سـاخت شـناور و        . اسـت  هاي دريايي و تعميرات مربوطه بـوده         هاي توليد شناور و سازه     دريايي درزيربخش 

 . است امه تحقق يافته  درصد از برن٦هاي دريايي  سازه

 :آالت كشاورزي و مكانيزاسيون ماشين •

 .  درصد رشد داشته است٤ درصد از برنامه تحقق يافته كه نسبت به سال قبل ٨٩در زمينه توليد انواع تراكتور 

 : آالت و تجهيزات ماشين •

هاي توليدي طي  و بخشهاي بزرگ صنعتي  آالت و تجهيزات در پروژه با توجه به اهميت و كاربرد انواع ماشين

 . هاي مستمري در جهت افزايش توليد اين محصوالت به عمل آمده است سالهاي اخير تالش

 درصد،  ٥٤ درصد، انواع سازه و اسكلت فلزي و پل          ٧١ درصد، شيرآالت صنعتي     ٩٤در زمينه توليد انواع پمپ و توربين        

ابـزار     درصد، انواع ماشـين    ٤٢ ذخيره اي و تحت فشار        درصد، انواع مخازن   ٧٩هاي بخار      درصد، ديگ  ٥٣الكتروموتور  

ابزار، ديگ هاي بخار و انواع سـازه          توليد انواع پمپ و توربين، انواع ماشين      .  درصد از برنامه سال محقق شده است       ٧٣

 . و اسكلت فلزي و پل نسبت به سال قبل روند صعودي داشته است
و مونتاژ تحقق يافته كه نسبت به سـال قبـل كـاهش داشـته                درصد از برنامه نصب      ٩٥بر اساس اطالعات موجود     

 .است
 

 ١٣٨٦هاي تابعه و تحت پوشش در سال  خالصه وضعيت توليد محصوالت شركت               ١٣ -١٠جدول شماره 

 خوشه ها
صنايع 

 اصلي
برنامه تحقق   عملكردسال برنامه سال واحد سنجش نوع محصول  

%٩٦ ١٠٨٦٧٦٤ ١١٣٣٤٤٥ دستگاه  وانتسواري و  

%٥٣ ١١٩٩٨ ٢٢٧١٨ دستگاه كاميون و كاميونت  خودرو 

بوس و اتوبوس ميني %٤٤ ٤٧٢٦ ١٠٧٦٠ دستگاه   

صنايع حمل 
 و نقل

هاي دريايي ساخت شناور و سازه دريايي %٦ ١٣٨ ٢٣٧٢ تن   

آالت كشاورزي و  ماشين
 مكانيزاسيون

%٨٩ ٢٦١١٠ ٢٩٢٧٦ دستگاه انواع تراكتور   

%٥٣ ٥٣٥ ١٠٠٠ مگاوات الكتروموتور  

%٩٤ ١٢١ ١٢٩ دستگاه انواع پمپ و توربين  

%٥٤ ١٤٥٥٠ ٢٧١٩٣ تن انواع سازه و اسكلت فلزي و پل  

ابزار انواع ماشين %٧٣ ١٨٨٢ ٢٥٦٢ دستگاه   

اي و تحت فشار انواع مخازن ذخيره %٤٢ ١١٥٢٨ ٢٧٤٣٧ تن   

هاي بخار ديگ %٧٩ ٢٧١٨ ٣٤٤٠ تن   

و تجهيزاتآالت  ماشين  

%٧١ ٦٢٩ ٨٨٤ تن شيرآالت صنعتي  

%٩٥ ١٣٤٤٨ ١٤١٧٥ تن نصب و مونتاژ  

%٨٧ ٤١٦٦٦ ٤٨٠٠٠ تن مقاطع فوالدي  

 

 



 ١٠٣

 :ها ساير فعاليت •

وري بـا   گذاري مقادير مطلوب شاخص هاي بهره وري شركتهاي تحت پوشش و هدف      بررسي وضعيت موجود بهره    

 . ئه راهكارهاي بهبودعنايت به شرايط موجود و مقادير مشابه جهاني و ارا

هاي پيشرفت كايزن و برگزاري تور كايزني بازديد از شركت سـايپا در راسـتاي آمـوزش متقابـل      دريافت گزارش  

 . ها شركت

وري   هايي كه سيستم كايزن در آنها استقرار يافته اسـت برمبنـاي روش ارزيـابي بهـره                  وري شركت   ارزيابي بهره  

 ). IPAS٨٨اديت (ايدرو 

هاي منتخب سازمان و تهيه دستورالعمل استقرار مديريت انـرژي براسـاس             مميزي انرژي در شركت    انجام پروژه  

 . نتايج حاصله

هاي خودروساز در كـشور، نظـارت بـر           هاي شركت   اي خدمات پس از فروش و تعميرگاه        نظارت بر ارزشيابي دوره    

 . هاي خروجي در خودروهاي سواريارزشيابي كيفي خودرو و نظارت بر ارزيابي ميزان آاليندگي صوتي و گاز

 در كشور ونزوئال، آغاز عمليـات احـداث كارخانـه توليـد خـودرو سـمند در                  ١٤١آغاز توليد خودرو سمند و سايپا        

بـرداري از سـايت توليـد سـمند در      كشورهاي سنگال و چين، آغاز توليد خودرو پژو پارس در كشور مصر و بهـره        

  .كشورهاي آذربايجان، بالروس و سوريه

 . C٥، سورن، بنز و سيتروئن ٩٠توسعه محصول در صنعت خودرو و عرضه خودروهاي تندر  

سـازي اراك،     هـاي سـايپا، رنـا، ماشـين          براي سـازمان و اخـذ رتبـه اعتبـاري شـركت            +Bكسب رتبه اعتباري     

 .تراكتورسازي ايران و هپكو

 ميليـارد ريـال و اخـذ مـصوبه          ٨٩٥ر   طرح با مشاركت بخش خصوصي به شبكه بانكي با اعتباري بالغ ب            ٤معرفي   

 طرح با مـشاركت بخـش خـصوصي بـا حجـم         ٣١تاكنون تعداد   ( ميليارد ريال    ١٣٠ طرح با اعتبار     ٣بانكي جهت   

 مصوبه تا   ٢٨ ميليارد ريال جهت استفاده از تسهيالت بانكي معرفي شده كه از اين تعداد،               ١٠٦٨٢گذاري    سرمايه

 ). اخذ شده است١٣٨٦پايان سال 

 

 
 عه صادرات توس 

، سازمان استراتژي توسعه صادرات را به منظور حضور         وجود دارد ات غير نفتي    دربر گسترش صا  ي كه   با توجه به تأكيد   

. كـرده اسـت   دنبـال    ١٣٨٦در سـال    المللي و در راستاي آرمان پيشگام درجهاني سازي صنايع كشور            در بازارهاي بين  

ي صادراتي و توسعه بازار محصوالت با تأكيد بر صنعت خودرو نيـز از              ها  برداري از فرصت    ها براي بهره    راهبري شركت 

 ميليـون دالر اسـت كـه    ١/٦٥٦ صادرات كاال به ميزان ١٣٨٦در سال   . هاي سازمان در اين خصوص است       جمله برنامه 

 .  درصد افزايش داشته است١٦٠نسبت به سال قبل 

 

 

 



 ١٠٤

 ١٣٨٦هاي سازمان درسال  يت صادرات شركت                     وضع   ١٣ -١١جدول شماره     
        ارقام به هزار دالر

 ١٣٨٦سال  ١٣٨٥سال 
 نام شركت رديف

 سهم از كل ارزش سهم از كل ارزش

 ٥٨,١ ٣٨٣٢٧٧,٢ ٥٢,٩ ١٣٤٠٥٦,٦ ايران خودرو ١

 ٥,١ ٣٣٦١٠,٤ ٤,٧ ١١٩٦٠,٥ سايپا ٢

 ٨,٧ ٥٤١٨٠,٩ ٤,٦ ١١٧٤٦,٥ ايران خودرو ديزل ٣

 ٥,٩ ٣٨٦٣١,٧ ٣,٣ ٨٤١٤,١  ديزلسايپا ٤

 ٠,٢ ١٢٧٩,٧ ٠,٣ ٨٠٢,٦٩ پارس خودرو ٥

 ٠,٨ ٥٠٧٠,٢ ١,١ ٢٧٥٩,٦١ رادياتور ايران ٦

  ١٩٠,٤ ٠,١ ١٤٣ ساپكو ٧

 ١,١ ٧٢٣٨,٢ ١,٧ ٤٣٣٨,٤ ايدم ٨

 ٠,٧ ٤٨٠٥,٧ ١,٣ ٣٢٠٠,٧٨ قطعات اتومبيل ٩

 ٠,٢ ١١٢٦ ٠,٠١ ١٥,٢ سايپا يدك ١٠

 ٠,٤ ٢٤٧٨,٣ ٠,٦ ١٥٠٧ فنرسازي زر ١١

  ٨,٦ ١,٧ ٤٣٦٨,٨ زامياد ١٢

 ٠,٢ ١٢١٩,٨ ٠,٤ ٩٤٠,١ ماليبل سايپا ١٣

 ١ ٦٦٤٥,٥ ١ ٢٥٦١,١ توسعه صنايع خودرو ١٤

 ٠,٢ ١٠٩١,٥ ٠,٣ ٧٩٨,٢ گواه ١٥

 ٠,٢ ١٤٨٢,٣ ٠,٢ ٥٢٩,٦ گستر سايپا سازه ١٦

 ٣ ٢٠٠٠٠ - - تام ايران خودرو ١٧

 ٨٥,٨ ٥٦٢٣٣٦,٤ ٧٤,٣ ١٨٨١٤٢,٢ سازي جمع صنايع خودرو و قطعه

 ١,٣ ٨٢٨٢,٢ ٢ ٥٠٣٨,٤ موتورسازان ايران ١٨

 ٠,١ ٤١٥,٤ - - جوين ١٩

 ٤ ٢٦١٠٣ ١٥,٣ ٣٨٧٥٠,٤ تراكتورسازي ايران ٢٠

 ١ ٦٧٧١,٩ ١,٩ ٤٧١٩,٩ گري تراكتورسازي ايران ريخته ٢١

 ٠,٣ ٢١٣٩,٦ ٠,٥ ١١٥٦,٤ سازي تبريز ماشين ٢٢

 ٣,٢ ٢١٣٨٥,٣ ١,٦ ٣٩٥١ مجتمع صنعتي اسفراين ٢٣

 ٠,٠٢ ١٠٩,١ - - سازي تبريز گري ماشين ريخته ٢٤

 ٤,٢ ٢٧٦٣٣,١ ٠,١ ٢٧٧,٥ واگن پارس ٢٥

 ٠,٦ ٥٧٦,٦ - - سازي پارس ماشين ٢٦

 ٠,٠٩ ٣١٩,٦ - - سازي اراك ماشين ٢٧

 ١٤,٢ ٩٣٧٣٥,٨ ٢١,٣ ٥٣٨٩٣,٦ سازي و ساخت تجهيزات جمع صنايع ماشين

 - - ٤,٤ ١١٢٠٤,٤ ساير 

 ٦٥٦٠٧٢,١٠٠ ٢٥٣٢٤٠,١٠٠ كلجمع 
 .اطالعات در دسترس نيست -
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 عملكرد واحدهاي تابعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

 واحدهاي فوالد سازي 
 )  نسبت به سال قبلافزايشدرصد 3(ميليون تن فوالد خام 2/10دتولي 
 ) سال قبل سبت به درصد افزايش ن6( ميليون تن محصوالت فوالدي 2/10توليد  

 70221بـه ارزش    )  درصد افزايش نسبت به سال قبـل       13( ميليون تن فوالد خام و محصوالت فوالدي         3/11فروش   
 ) درصد افزايش نسبت به سال قبل 46(ميليارد ريال 

 ميليـون   749به ارزش   )  درصد كاهش نسبت به سال قبل      38( هزارتن فوالدخام و محصوالت فوالدي       1266صادرات   
 ) درصد كاهش نسبت به سال قبل20(ر دال

 شركت ملي صنايع مس ايران
 )  درصد افزايش نسبت به سال قبل10( ميليون تن ماده معدني 2/89استخراج 
 )  درصد افزايش نسبت به سال قبل12( هزارتن كنسانتره مس و موليبدن 824توليد  

 )  درصد افزايش نسبت به سال قبل1( هزارتن كاتد 203توليد  

 ) درصد كاهش نسبت به سال قبل26( ميليون دالر محصوالت مسي 2/797ات صادر 

 )درصد افزايش نسبت به سال قبل44( ميليارد ريال محصوالت مسي وجنبي 11840فروش  

 شركت سهامي آلومينيوم ايران
 )  درصد كاهش نسبت به سال قبل1( هزارتن محصول در ايرالكو و المهدي 203توليد  
 )  درصد افزايش نسبت به سال قبل4(ن پودر آلومينا در آلوميناي ايران  هزارت5/174توليد  

 ) درصد افزايش نسبت به سال قبل29( ميلياردريال محصول در شركتهاي ايرالكو ، المهدي و آلومينا 4349فروش  

 ) درصد كاهش نسبت به سال قبل24(ميليون دالر محصول در شركتهاي ايرالكو و المهدي 210صادرات  

  احداث صنعتشركت 

 )  درصد افزايش نسبت به سال قبل16( هزارتن كلينكر 6/2185توليد  
 )  درصد افزايش نسبت به سال قبل21( هزارتن سيمان 2334توليد  

  ميلياردريـال   5/826بـه ارزش    )  درصد افزايش نـسبت بـه سـال قبـل          28(وكلينكرهزارتن سيمان    8/2471فروش   
 ) درصد افزايش نسبت به سال قبل26(

 شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
 ) نسبت به سال قبلبدون تغيير ( هزارتن ذغالسنگ 5/1970استخراج  
 ) ش نسبت به سال قبلافزاي درصد 1(هزارتن كنسانتره ذغالسنگ 4/1039توليد  

 )  نسبت به سال قبلافزايش درصد 18( ميليون تن سنگ آهن 6/33استخراج  

 )  درصد افزايش نسبت به سال قبل18(ره ودانه بندي سنگ آهن  ميليون تن كنسانت4/21توليد  

ــروش   ــسنگ 947ف ــزارتن ذغال ــزايش درصــد 17( ه ــل  اف ــه ســال قب ــسبت ب ــه ارزش )  ن ــال1264ب   ميلياردري
 ) درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل24 (

 درصـد  15(ياردريـال   ميل4310بـه ارزش   )  درصد كاهش نسبت به سال قبـل         3( هزارتن سنگ آهن     12231فروش   
 )افزايش نسبت به سال قبل

ــادرات   ــن  4089ص ــزارتن ســنگ آه ــر( ه ــدون تغيي ــه ب ــسبت ب ــل ن ــال قب ــه ارزش )  س ــون دالر1/339ب   ميلي
 ) درصد افزايش نسبت به سال قبل107 (

 

 

 



 ١٠٦

درصد تحقق برنامهعملكرد

۷۲۰۲۲۳۷۶۶۹۳۶۹۴۶۶۵۳۵۷۸,۲بيلت

۰,۹-۳۴۸۱۱۵۱۳۴۴۹۴۷۴۱۰۱۳۵۱۳۸۰۹بلوم 

۰,۱-۵۷۴۳۰۶۵۵۹۶۵۵۹۰۹۶۵۷۴۸۹۱۵اسلب

-۲۷۲۵۴۶۳۰۸۲۱۰۸۸۰شمش چدن 

۱۰۲۱۶۹۸۵۱۰۴۹۰۲۱۰۹۷۹۹۲۸۰۸۱۲,۹جمع كل فوالد خام 

جدول شماره ۱-۱۴                                                   برنامه و عملكرد توليد فوالد خام درسالهاي         ۱۳۸۵-۸۶

واحد : تن

ماخذ : سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

توليدات  
سال  ۱۳۸۶

درصد تغيير سال ۱۳۸۵

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

ن
رت
هزا

نمودار (۱-۱۴)  مقايسه توليد فوالد خام طي سالهاي ۱۳۸۵-۸۶

سال ۱۳۸۵ ۶۶۵,۴ ۳۵۱۳,۸ ۵۷۴۸,۹ ۰

سال ۱۳۸۶ ۷۲۰,۲ ۳۴۸۱,۲ ۵۷۴۳,۱ ۲۷۲,۵

بيلت بلوم اسلب شمش چدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠٧

واحد  :  تن  

درصد تحقق  برنامه عملكرد

-۳,۰ ۲،۲۱۶،۵۳۹ ۱۰۰ ۲،۱۴۰،۰۰۰ ۲،۱۴۹،۴۱۲
فوالد خام 

۹,۹ ۲،۳۴۲،۵۳۲ ۹۹ ۲،۶۰۰،۰۰۰ ۲،۵۷۴،۹۰۰ محصول  

۲,۶ ۴،۶۵۸،۲۶۴ ۹۸ ۴،۸۷۰،۰۰۰ ۴،۷۷۹،۵۰۳
فوالد خام 

۴,۱ ۴،۶۰۹،۰۲۱ ۱۰۴ ۴،۵۹۷،۰۰۰ ۴،۸۰۰،۱۱۶ محصول  

-۴,۶ ۲،۲۸۰،۱۲۸ ۹۵ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ۲،۱۷۵،۵۰۴ فوالد خام 

۴۱,۵ ۱۲۵،۱۵۰ ۹۷ ۱۸۲،۰۰۰ ۱۷۷،۱۳۴
فوالد خام 

-۳,۴ ۱،۰۵۶،۰۷۶ ۹۳ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ۱،۰۱۹،۷۱۳ محصول  

۱۰,۵ ۱۸۷،۷۲۶ ۹۴ ۲۲۰،۰۰۰ ۲۰۷،۴۶۶
فوالد خام 

۲۱,۱ ۱۸۲،۱۳۶ ۱۱۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۲۲۰،۴۷۹ محصول  

۵,۱ ۵۵۳،۶۶۴ ۱۰۶ ۵۵۰،۰۰۰ ۵۸۱،۷۸۵ محصول   فوالد آذربايجان 

-۱,۱ ۴۶۰،۲۷۴ ۹۷ ۴۷۰،۰۰۰ ۴۵۵،۴۲۰
فوالد خام 

-۲,۷ ۶۴۴،۲۳۴ ۱۰۰ ۶۳۰،۰۰۰ ۶۲۶،۹۹۶ محصول  

۱۵,۸ ۲۵،۷۱۲ ۶۱ ۴۸،۴۵۰ ۲۹،۷۶۴ محصول   فوالد کرمان 

- ۰ ۸۶ ۲۴۰،۰۰۰ ۲۰۵،۶۶۴ فوالدخام  فوالد ميبد 

- ۰ ۹۸ ۶۸،۲۱۰ ۶۶،۸۸۲ فوالدخام  فوالد زاگرس 

۵۲,۵ ۲۲۴،۴۳۷ ۱۰۷ ۳۲۱،۲۰۹ ۳۴۲،۲۸۷ محصول   نورد و لوله اهواز

۴۳,۹ ۷۷۳،۱۵۰ ۹۴ ۱،۱۸۰،۲۱۰ ۱،۱۱۲،۵۶۶
فوالد خام 

۵,۰ ۲،۶۸۶،۲۵۹ ۹۹ ۲،۸۴۹،۶۵۹ ۲،۸۲۱،۰۲۴ محصول  

۲,۹ ۹،۹۲۸،۰۸۱ ۹۷ ۱۰،۴۹۰،۲۱۰ ۱۰،۲۱۶،۹۸۵
فوالد خام 

۵,۸ ۹،۶۳۷،۸۱۲ ۱۰۱ ۱۰،۰۴۶،۶۵۹ ۱۰،۱۹۶،۰۴۰ محصول  

مجموع واحدها 

فوالد خراسان 

فوالد خوزستان 

فوالد آلياژي

گروه ملی صنعتی  

ان   
ير
د ا
وال
 ف
ی
 مل
ت
رک
ش

مجموع 

شركت فوالد كرمان به بخش خصوصي واگذار شده است        .

ذوب آهن اصفهان 

فوالد مبارکه 

جدول شماره ۲-۱۴                                                      عملکرد توليد واحدهاي فوالد سازي در سالهاي       ۱۳۸۵-۸۶

در صدتغيير توليد نام واحد   سال ۱۳۸۵
سال  ۱۳۸۶

 ماخذ  : سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنايع معدنی ايران       



 ١٠٨

 واحد : تن

درصد تحقق برنامه عملكرد

۹,۷ ۷۹،۹۳۳ ۷۶ ۱۱۴،۹۳۶ ۸۷،۶۶۹ فوالد خوزستان 

۴۱,۵ ۱۲۵،۱۵۰ ۹۷ ۱۸۲،۰۰۰ ۱۷۷،۱۳۴ گروه ملی صنعتی  

-۱,۱ ۴۶۰،۲۷۴ ۹۷ ۴۷۰،۰۰۰ ۴۵۵،۴۲۰ فوالد خراسان 

۸,۲ ۶۶۵،۳۵۷ ۹۴ ۷۶۶،۹۳۶ ۷۲۰،۲۲۳ مجموع واحدها 

۱,۲ ۲،۱۲۳،۳۷۶ ۱۰۰ ۲،۱۴۰،۰۰۰ ۲،۱۴۹،۴۱۲ ذوب آهن اصفهان 

-۶,۵ ۱،۲۰۲،۷۰۷ ۱۰۳ ۱،۰۸۹،۴۷۴ ۱،۱۲۴،۲۷۳ فوالد خوزستان 

۱۰,۵ ۱۸۷،۷۲۶ ۹۴ ۲۲۰،۰۰۰ ۲۰۷،۴۶۶ فوالد آلياژي

-۰,۹ ۳،۵۱۳،۸۰۹ ۱۰۱ ۳،۴۴۹،۴۷۴ ۳،۴۸۱،۱۵۱ مجموع واحدها 

- ۹۳،۱۶۳ - ۰ ۰ ذوب آهن اصفهان  

-۱,۳ ۴،۳۵۶،۵۴۳ ۹۹ ۴،۳۵۰،۰۰۰ ۴،۳۰۰،۰۵۴ فوالد مبارکه 

۵۸,۹ ۳۰۱،۷۲۱ ۹۲ ۵۲۰،۰۰۰ ۴۷۹،۴۴۹ فوالد مبارکه / سبا 

-۳,۴ ۹۹۷،۴۸۸ ۸۸ ۱،۰۹۵،۵۹۰ ۹۶۳،۵۶۲ فوالد خوزستان 

-۰,۱ ۵،۷۴۸،۹۱۵ ۹۶ ۵،۹۶۵،۵۹۰ ۵،۷۴۳،۰۶۵ مجموع واحدها 

- ۰ ۹۸ ۶۸،۲۱۰ ۶۶،۸۸۲ فوالد زاگرس 

- ۰ ۸۶ ۲۴۰،۰۰۰ ۲۰۵،۶۶۴ فوالد ميبد 

- ۰ ۸۸ ۳۰۸،۲۱۰ ۲۷۲،۵۴۶ مجموع واحدها 

۲,۹ ۹،۹۲۸،۰۸۱ ۹۷ ۱۰،۴۹۰،۲۱۰ ۱۰،۲۱۶،۹۸۵

ماخذ  : سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنايع معدنی ايران       

عملكرد سال 
۱۳۸۵

درصد تغيير

       جدول شماره    ۳-۱۴                                                              تنوع توليد فوالد خام در سالهاي       ۱۳۸۵-۸۶

جمع کل فوالد خام 

بلوم 

اسلب

بيلت

نام واحد توليد 
سال ۱۳۸۶

شمش چدن 



 ١٠٩

درصد تحقق برنامهعملكرد

۱۸۴۴۴۴۵۱۸۲۹۰۰۰۱۰۱۱۷۱۸۸۴۱۷,۳تير آهن 

۳۰۱۲۲۰۴۳۰۳۴۷۵۰۹۹۲۷۹۲۶۶۹۷,۹ميلگرد 

۱,۲-۴۰۱۴۶۲۱۳۶۰۶۲۰۹۱۱۱۴۰۶۴۵۴۰ورق گرم 

۱۱۲۷۷۸۲۱۳۱۲۰۰۰۸۶۸۵۸۲۴۲۳۱,۴ورق سرد 

۱۶۴۵۵۲۲۲۶۰۰۰۷۳۱۶۳۳۵۸۰,۷كالف

۳۴,۳-۱۹۹۱۶۲۸۰۰۰۷۱۳۰۳۱۵لوله

۱۲۵۲۰۱۰۷۰۰۱۱۷۹۸۴۷۲۷,۱ساير

۱۰۱۹۶۰۴۰۱۰۰۴۶۶۵۹۱۰۱۹۶۳۷۸۱۲۵,۸جمع كل محصول

     جدول شماره ۴-۱۴                      برنامه و عملكرد توليد محصوالت فوالدي در سالهاي         ۱۳۸۵-۸۶

واحد : تن

ماخذ  : سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران        

درصد تغيير عملكرد  سال ۱۳۸۵توليدات  
سال ۱۳۸۶

۰

۲۱۰۰

۴۲۰۰

ن
رت
زا
ه

نمودار (۲-۱۴)  مقايسه توليد محصوالت فوالد ي  طي سالهاي    ۱۳۸۵-۸۶

سال ۱۳۸۵ ۱۷۱۸,۸ ۲۷۹۲,۷ ۴۰۶۴,۵ ۸۵۸,۲ ۱۶۳,۴ ۳۰,۳ ۹,۸

سال ۱۳۸۶ ۱۸۴۴,۵ ۳۰۱۲,۲ ۴۰۱۴,۶ ۱۱۲۷,۸ ۱۶۴,۶ ۱۹,۹ ۱۲,۵

تير آهن ميلگرد ورق گرم ورق سرد كالف لوله ساير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ١١٠

واحد  : تن

درصد  
تحقق

برنامه  عملكرد  

۱۱,۴ ۱۴۲۸۷۴۸ ۱۰۱ ۱۵۷۴۰۰۰ ۱۵۹۲۰۸۹ ذوب آهن اصفهان 

-۱۳,۰ ۲۹۰۰۹۳ ۹۹ ۲۵۵۰۰۰ ۲۵۲۳۵۶ گروه ملی صنعتی

۷,۳ ۱۷۱۸۸۴۱ ۱۰۱ ۱۸۲۹۰۰۰ ۱۸۴۴۴۴۵ مجموع واحدها 

۲۳,۹ ۶۶۰۵۲۸ ۱۰۲ ۸۰۰۰۰۰ ۸۱۸۱۸۱ ذوب آهن اصفهان 

۱,۶ ۷۳۵۶۶۸ ۹۱ ۸۱۷۰۰۰ ۷۴۷۴۴۱ گروه ملی صنعتی

۲۰,۳ ۱۷۲۸۶۳ ۱۱۰ ۱۸۹۳۰۰ ۲۰۸۰۳۷ فوالد آلياژي 

۵,۱ ۵۵۳۶۶۴ ۱۰۶ ۵۵۰۰۰۰ ۵۸۱۷۸۵ فوالد آذربايجان

-۲,۷ ۶۴۴۲۳۴ ۱۰۰ ۶۳۰۰۰۰ ۶۲۶۹۹۶ فوالد خراسان 

۱۵,۸ ۲۵۷۱۲ ۶۱ ۴۸۴۵۰ ۲۹۷۶۴ فوالد کرمان

۷,۹ ۲۷۹۲۶۶۹ ۹۹ ۳۰۳۴۷۵۰ ۳۰۱۲۲۰۴ مجموع واحدها 

- ۸۹۳۲۴ - ۰ ۰ ذوب آهن اصفهان    

-۶,۰ ۳۴۳۸۰۳۴ ۱۱۶ ۲۷۸۹۰۰۰ ۳۲۳۰۹۲۵ فوالد مبارکه

۴۱,۱ ۳۱۲۷۴۵ ۸۹ ۴۹۶۰۰۰ ۴۴۱۴۰۹ فوالد مبارکه/سبا

۵۲,۵ ۲۲۴۴۳۷ ۱۰۷ ۳۲۱۲۰۹ ۳۴۲۲۸۷ نورد و لوله اهواز   

-۱,۲ ۴۰۶۴۵۴۰ ۱۱۱ ۳۶۰۶۲۰۹ ۴۰۱۴۶۲۱ مجموع واحدها 

۳۱,۴ ۸۵۸۲۴۲ ۸۶ ۱۳۱۲۰۰۰ ۱۱۲۷۷۸۲ فوالد مبارکه ورق سرد

۰,۷ ۱۶۳۳۵۸ ۷۳ ۲۲۶۰۰۰ ۱۶۴۵۵۲ ذوب آهن اصفهان  كالف

-۳۴,۳ ۳۰۳۱۵ ۷۱ ۲۸۰۰۰ ۱۹۹۱۶ گروه ملی صنعتی لوله  

۲۷,۱ ۹۸۴۷ ۱۱۷ ۱۰۷۰۰ ۱۲۵۲۰ مجموع واحدها  سایر

۵,۸ ۹۶۳۷۸۱۲ ۱۰۱ ۱۰۰۴۶۶۵۹ ۱۰۱۹۶۰۴۰

جدول شماره ۵-۱۴                                                    تنوع توليد محصوالت نهائی در سالهاي       ۱۳۸۵-۸۶

جمع محصوالت 

تير آهن 

ميلگرد

نام واحد توليد 
سال ۱۳۸۶

عملكرد سال 
۱۳۸۵

درصد 
تغيير  

ماخذ  : سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنايع معدنی ايران       

ورق گرم

 



 ١١١

 

ارزش وزني ارزش (ميليون ريال) وزني (تن) ارزش (ميليون ريال) وزني (تن)

۴۳,۲ ۱۶,۳ ۸۷۷۷۲۵۲ ۱۴۵۵۷۴۸ ۱۲۵۷۲۳۳۰ ۱۶۹۳۳۴۶ تير آهن 

۳۰,۴ -۰,۳ ۱۳۲۰۲۲۷۷ ۲۸۰۰۵۲۸ ۱۷۲۱۷۶۴۷ ۲۷۹۲۲۲۱ ميلگرد و كالف 

۶۹,۰ ۱۶,۳ ۱۲۲۸۷۱۱۸ ۲۸۳۸۹۷۸ ۲۰۷۶۳۷۷۲ ۳۳۰۱۴۵۸ محصوالت گرم 

۳۸,۶ ۳۴,۶ ۶۴۱۴۳۳۸ ۱۰۱۹۴۰۵ ۸۸۸۸۷۰۰ ۱۳۷۱۶۸۳ ساير محصوالت فوالدي  

۴۶,۱ ۱۲,۹ ۴۰۶۸۰۹۸۵ ۸۱۱۴۶۵۹ ۵۹۴۴۲۴۴۹ ۹۱۵۸۷۰۸ مجموع فروش محصوالت فوالدي   

۴۶,۲ ۱۴,۲ ۷۳۷۴۶۹۱ ۱۸۲۶۷۷۰ ۱۰۷۷۸۲۳۴ ۲۰۸۶۳۰۸ مجموع فروش فوالد خام   

۴۶,۱ ۱۳,۱ ۴۸۰۵۵۶۷۶ ۹۹۴۱۴۲۹ ۷۰۲۲۰۶۸۳ ۱۱۲۴۵۰۱۶ جمع كل 

ارزش وزني ارزش (هزار دالر ) وزني (تن) ارزش (هزار دالر ) وزني (تن)

-۵۵,۳ -۷۲,۸ ۶۱۵۷۶ ۱۴۱۵۸۷ ۲۷۵۴۵ ۳۸۴۸۷ تير آهن 

-۴۴,۹ -۶۰,۰ ۸۷۴۰۸ ۱۵۷۷۴۳ ۴۸۱۹۲ ۶۳۰۵۵ ميلگرد 

-۲۵,۹ -۴۰,۸ ۵۵۰۷۸۳ ۱۱۵۳۰۳۰ ۴۰۸۳۶۹ ۶۸۲۱۰۸ محصوالت گرم 

۶۱,۱ ۳۰,۹ ۲۴۰۸۲ ۴۳۶۶۵ ۳۸۸۰۱ ۵۷۱۷۳ ساير محصوالت فوالدي  

-۲۷,۸ -۴۳,۸ ۷۲۳۸۴۹ ۱۴۹۶۰۲۵ ۵۲۲۹۰۷ ۸۴۰۸۲۳ مجموع صادرات محصوالت فوالدي   

۵,۳ -۲۰,۰ ۲۱۴۹۹۹ ۵۳۲۱۶۶ ۲۲۶۴۵۲ ۴۲۵۵۷۷ مجموع صادرات فوالد خام   

-۲۰,۲ -۳۷,۶ ۹۳۸۸۴۸ ۲۰۲۸۱۹۱ ۷۴۹۳۵۹ ۱۲۶۶۴۰۰ جمع كل 

                         جدول شماره ۶-۱۴                                                                  عملكرد فروش در سالهاي    ۱۳۸۵-۸۶

 نام محصوالت 
  سال ۱۳۸۶

               جدول شماره ۷-۱۴                                                                       عملكرد صادرات در سالهاي     ۱۳۸۵-۸۶

درصد تغيير سال ۱۳۸۵

فروش مجتمع فوالد سبا تا تاريخ      ۱۳۸۵/۴/۵ جز تعهدات ذوب آهن اصفهان بوده و از اين تاريخ به بعد بر عهده فوالد مباركه مي باشد             .

درصد تغيير سال  ۱۳۸۵ سال  ۱۳۸۶
 نام محصوالت 

 

 

 

 



 ١١٢

واحد  : تن 

درصد تحقق  برنامه عملكرد

۱۰ ۸۱۳۲۱۰۷۳ ۱۱۲ ۷۹۷۲۷۱۲۸ ۸۹۱۸۱۰۵۳ کل استخراج 

۲۲ ۲۸۲۴۳۳۱۲ ۱۱۶ ۲۹۶۸۵۶۴۲ ۳۴۳۲۸۲۸۲ سنگ سولفيدي 

۵۸ ۱۶۱۷۱۰ ۱۱۱ ۲۳۰۰۰۰ ۲۵۵۹۲۶

-۱ ۵۷۳۹۰۶ ۱۰۲ ۵۵۴۸۸۰ ۵۶۸۲۷۶ کنسانتره مس و موليبدن   

-۱۲ ۶۶۴۳ ۱۱۰ ۵۲۹۰ ۵۸۲۸ کنسانتره موليبدن 

۳ ۲۴۴۱۲۴ ۱۰۴ ۲۴۲۵۱۰ ۲۵۱۴۸۶ آنــــد 

ذوب

۱ ۲۰۰۸۰۰ ۱۰۲ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۳۰۰۳ کاتـــد  

۱۳ ۴۳۹ ۱۱۷ ۴۲۲ ۴۹۶ لجن محتوی طال و نقره  

۳۰ ۵۲۷۰۷ - - ۶۸۴۹۲ مفتول 

-۴ ۴۶۲۳ - - ۴۴۶۰ بيلت و اسلب

۲۷ ۵۷۳۳۱ - - ۷۲۹۵۲ جمع ريخته گريها 

ريختــه گريهــا 
معــدن

درصدتغيير  

       جدول شماره ۸-۱۴                                                  وضعيت توليد شركت ملي صنايع مس ايران در سالهاي        ۱۳۸۵-۸۶
تغليــظ ( سرچشـــمه) 

پااليشـــگاه

شرح

كنسانتره مس   ( ميدوك وسونگون   ) 

عملكرد سال سال ۱۳۸۶
۱۳۸۵

 

 

 

 



 ١١٣

ارزشي  وزني ارزشي  (ميليون ريال) وزني (تن) ارزشي  (ميليون ريال) وزني (تن)

۴۷ ۳۴ ۶۷۳۲۶۱۱ ۱۰۴۸۰۵ ۹۸۷۲۸۵۲ ۱۴۰۶۴۸

۳۲ -۲۳ ۱۴۹۴۳۲۷ ۱۰۶۴۴۶ ۱۹۶۷۰۱۲ ۸۱۸۳۱

۴۴ ۵ ۸۲۲۶۹۳۸ ۲۱۱۲۵۱ ۱۱۸۳۹۸۶۴ ۲۲۲۴۷۹

ارزشي  وزني ارزشي  (ميليون دالر) وزني (تن) ارزشي  (ميليون دالر) وزني (تن)

-۲۶ ۲ ۱۰۷۷,۹ ۲۵۱۴۶۱ ۷۹۷,۲ ۲۵۶۲۰۱

جمع کل  

       جدول شماره ۹-۱۴                                                وضعيت فروش شركت ملي صنايع مس ايران در سالهاي        ۱۳۸۵-۸۶

جمع محصوالت جنبی  

درصد تغيير   سال ۱۳۸۶ سال ۱۳۸۵
شرح

جمع  محصوالت مسی  

جمع کل  

       جدول شماره ۱۰-۱۴                                          وضعيت صادرات شركت ملي صنايع مس ايران در سالهاي          ۱۳۸۵-۸۶

درصد تغيير  سال ۱۳۸۵  سال ۱۳۸۶
شرح

1077,9
797,2
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نمودار 3-14     مقايسه ارزش صادرات شركت ملي صنايع مس ايران         

طي سالهاي   1385-86

 

 

 

 

 

 



 ١١٤

واحد  : تن  

درصد تحقق برنامه عملكرد 

۳۷ ۵۱۱۹۰ ۱۴۷ ۴۷۵۲۰ ۶۹۹۶۸ خالص  

۲ ۲۰۲۵۳ ۷۷ ۲۷۰۰۰ ۲۰۷۱۳ آلياژ

۲۴ ۲۶۰۳۴ ۱۱۹ ۲۷۰۰۰ ۳۲۱۸۴ بيلت

- ۰ - ۰ ۲۲۷ اسلب 

-۷۹ ۴۷۶۶ ۱۶ ۶۴۸۰ ۱۰۱۵ ئی سی 

۴ ۲۳۵ - ۰ ۲۴۵ براده

۲۱ ۱۰۲۴۷۸ ۱۱۵ ۱۰۸۰۰۰ ۱۲۴۳۵۲ مجموع

-۲۴ ۱۰۲۹۸۴ ۷۴ ۱۰۶۴۵۰ ۷۸۴۲۸ خالص   المهدی

-۱ ۲۰۵۴۶۲ ۹۵ ۲۱۴۴۵۰ ۲۰۲۷۸۰

۴ ۲۸۹۷۳۷ ۹۳ ۳۲۳۰۰۰ ۳۰۱۰۰۰ هيدرات آلومينيوم

۲۲ ۶۷۲۰۸ ۱۰۴ ۷۸۴۷۰ ۸۱۸۸۱ آهك

۴ ۱۶۷۷۸۳ ۹۲ ۱۹۰۰۰۰ ۱۷۴۴۶۱ پودر آلومينا

-۱۰۰٪ ۲۶،۰۳۴ #VALUE!

         جدول شماره ۱۱-۱۴                                           توليد شركت سهامي آلومينيوم ايران در سالهاي         ۱۳۸۵-۸۶

ايرالکو

ماخذ:  سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنايع معدنی ايران       

آلوميناي ايران

مجموع

توليدات  نام واحد 
عملكرد سال    سال ۱۳۸۶

۱۳۸۵
در صد  
تغيير

ارزشي  وزني ارزش وزن  (تن) ارزش وزن(تن)

۱۴ ۱۴ ۲۱۲۵۱۹۷ ۷۳۰۵۲ ۲۴۱۷۸۰۹ ۸۲۹۳۷ ايرالكو

۱۱۳ ۱۲۸ ۵۵۳۶۴۴ ۱۹۶۴۶ ۱۱۸۱۷۶۷ ۴۴۸۶۹ المهدي

۱۰ ۱ ۶۸۳۱۲۳ ۱۸۰۹۸۸ ۷۴۹۱۱۳ ۱۸۲۰۶۴ آلوميناي ايران

۲۹ ۱۳ ۳۳۶۱۹۶۴ ۲۷۳۶۸۶ ۴۳۴۸۶۸۹ ۳۰۹۸۷۰ جمع

۲۵ ۱۵ ۷۴۱۵۸ ۲۹۴۷۳ ۹۲۶۶۳ ۳۳۸۶۴ ايرالكو

-۴۲ -۴۱ ۲۰۰۸۲۷ ۷۶۹۶۶ ۱۱۷۱۳۱ ۴۵۵۷۲ المهدي

- - ۰ ۰ ۰ ۰ آلوميناي ايران

-۲۴ -۲۵ ۲۷۴۹۸۵ ۱۰۶۴۳۹ ۲۰۹۷۹۴ ۷۹۴۳۶ جمع

ماخذ :سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران       

فروش (ميليون ريال )

صادرات (هزار دالر )

درصد تغيير سال ۱۳۸۵

       جدول شماره ۱۲-۱۴                                                                     عملكرد فروش و صادرات در سالهاي      ۱۳۸۵-۸۶

 سال ۱۳۸۶
شرح

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١٥

واحد :   تن

درصد تحقق برنامه عملكرد 

-۴ ۱۱۹۰۲۲۱ ۱۰۶ ۱۰۸۲۴۰۰ ۱۱۴۸۴۳۴ كلينكر  

-۱ ۱۱۴۴۴۲۴ ۱۰۱ ۱۱۲۸۰۰۰ ۱۱۳۶۳۳۴ سيمان

۵۰ ۶۸۹۳۶۷ ۱۰۳ ۱۰۱۰۰۰۰ ۱۰۳۷۱۹۲ كلينكر  

۵۴ ۷۸۰۲۴۴ ۱۰۵ ۱۱۴۰۰۰۰ ۱۱۹۷۷۰۵ سيمان

۱۶ ۱۸۷۹۵۸۸ ۱۰۴ ۲۰۹۲۴۰۰ ۲۱۸۵۶۲۶ كلينكر  

۲۱ ۱۹۲۴۶۶۸ ۱۰۳ ۲۲۶۸۰۰۰ ۲۳۳۴۰۳۹ سيمان

        جدول شماره ۱۳-۱۴                          توليد كلينكرو سيمان شركت احداث صنعت در سالهاي     ۱۳۸۵-۸۶

ماخذ  :سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنايع معدني ايران

جمع

دشتستان  

داراب

نام شرکت 
نام  

محصول 
عملكرد سال 
۱۳۸۵

درصد سال ۱۳۸۶
تغيير  

ارزشي  وزني ارزش(ميليون ريال) وزني (تن) ارزش (ميليون ريال) وزني (تن)

-۳ -۲ ۳۹۱۹۰۶ ۱۱۴۶۹۰۷ ۳۷۸۸۷۸ ۱۱۲۸۰۳۵ سيمان

- - ۰ ۰ ۴۳۵۳۳ ۱۳۸۳۷۱ كلينكر  

۵۳ ۵۵ ۲۶۴۸۰۰ ۷۷۷۹۲۳ ۴۰۴۰۵۵ ۱۲۰۵۴۲۵ سيمان

- - - - - - كلينكر  

۱۹ ۲۱ ۶۵۶۷۰۶ ۱۹۲۴۸۳۰ ۷۸۲۹۳۳ ۲۳۳۳۴۶۰ سيمان

- - ۰ ۰ ۴۳۵۳۳ ۱۳۸۳۷۱ كلينكر  

۲۶ ۲۸ ۶۵۶۷۰۶ ۱۹۲۴۸۳۰ ۸۲۶۴۶۶ ۲۴۷۱۸۳۱

توضيح  : فروش داخلی و خارجی سيمان و كلينكربر اساس مبالغ ثبت شده در دفاتر مالی شرکتها می باشــد.
ماخذ  : سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنايع معدنی ايران       

نام شرکت 

دشتستان  

داراب

مجموع 

درصد تغيير  سال ۱۳۸۵  سال ۱۳۸۶
 نام محصوالت 

               جدول شماره    ۱۴-۱۴                                                                عملكرد فروش شركت احداث صنعت در سالهاي       ۱۳۸۵-۸۶

جمع كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١٦

واحد: تن

درصد تحقق  برنامه عملكرد

-۷ ۱۱۴۲۵۹۱ ۹۶ ۱۱۰۷۱۴۴ ۱۰۵۹۴۲۲ استخراج  

۰ ۶۱۵۸۴۱ ۹۵ ۶۴۵۰۰۰ ۶۱۳۶۶۰ توليد کنسانتره 

۲۲ ۴۶۱۹۴۹ ۸۷ ۶۴۵۰۰۰ ۵۶۳۸۳۸ ارسال کنسانتره 

-۲ ۶۸۹۹۲۷ ۱۰۰ ۶۷۲۹۰۵ ۶۷۳۲۷۰ استخراج  

۰ ۳۲۰۰۲۳ ۱۰۳ ۳۱۰۰۰۰ ۳۱۹۷۳۴ توليد کنسانتره 

۹ ۲۷۴۸۰۹ ۸۹ ۳۳۹۸۳۴ ۳۰۰۸۵۵ ارسال کنسانتره 

۲ ۱۳۹۲۹۰ ۷۱ ۲۰۰۰۰۲ ۱۴۱۵۲۹ استخراج  

۲ ۸۸۶۶۷ ۷۶ ۱۲۰۰۰۰ ۹۰۸۶۷ توليد کنسانتره 

۳ ۸۶۲۹۷ ۷۴ ۱۲۰۰۰۰ ۸۸۹۶۱ ارسال کنسانتره 

- ۰ ۳۶ ۲۰۰۰۰ ۷۲۴۰ استخراج  

- ۰ ۰ ۱۰۰۰۰ ۰ توليد کنسانتره 

- ۰ - ۰ ۰ ارسال کنسانتره 

- ۰ - ۰ ۸۹۰۴۴ استخراج  

- ۰ - ۰ ۱۵۰۹۵ توليد کنسانتره 

- ۰ - ۰ ۹۵۰۸ ارسال کنسانتره 

۰ ۱۹۷۱۸۰۸ ۹۹ ۲۰۰۰۰۵۱ ۱۹۷۰۵۰۵ استخراج  

۱ ۱۰۲۴۵۳۱ ۹۶ ۱۰۸۵۰۰۰ ۱۰۳۹۳۵۶ توليد کنسانتره 

۱۷ ۸۲۳۰۵۵ ۸۷ ۱۱۰۴۸۳۴ ۹۶۳۱۶۲ ارسال کنسانتره 

طبس  

نوع عمليات نام شرکت 
سال ۱۳۸۶

البرز غربي

عملكرد  سال ۱۳۸۵

البرز مرکزی

جمع ذغالسنگ

          جدول شماره ۱۵-۱۴                         عملکرد واحد هاي توليد ذغالسنگ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در سالهاي           ۱۳۸۵-۸۶

کرمان

البرز شرقی

درصد تغيير 

 

 

 

 

 



 ١١٧

واحد: تن

درصد تحقق  برنامه عملكرد

۴۰ ۶۲۶۸۱۷۲ ۹۹ ۸۹۰۰۰۰۰ ۸۸۰۲۵۶۲ استخراج  

۱۵ ۴۵۵۱۹۷۲ ۸۹ ۵۹۰۰۰۰۰ ۵۲۴۵۷۴۴ توليد 

۱۳ ۴۵۴۵۰۱۷ ۸۷ ۵۹۰۰۰۰۰ ۵۱۱۵۲۹۰ ارسال و فروش

۳۴ ۸۴۷۲۵۹۲ ۱۳۵ ۸۳۹۹۹۹۸ ۱۱۳۲۹۸۷۰ استخراج  

۱۵ ۶۴۴۰۱۷۹ ۱۱۴ ۶۵۰۰۰۰۰ ۷۳۸۱۲۵۲ توليد 

۳ ۶۱۴۳۹۵۷ ۱۲۸ ۴۹۲۰۰۰۰ ۶۲۹۹۵۹۳ ارسال و فروش

-۱۶ ۱۳۶۴۷۲۵۸ ۱۱۶ ۹۸۲۷۸۵۰ ۱۱۴۲۳۲۲۳ استخراج  

۱۲ ۶۵۸۶۰۵۵ ۱۰۹ ۶۸۰۰۰۰۰ ۷۴۰۳۲۱۴ توليد 

-۳ ۶۰۵۲۵۲۷ ۱۰۱ ۵۷۹۹۹۹۶ ۵۸۸۵۳۷۶ ارسال و فروش

- ۰ ۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰ ۷۲۱۰۵۶ استخراج  

۴۷ ۵۵۵۶۳۷ ۱۱۷ ۷۰۰۰۰۰ ۸۱۷۹۰۳ توليد 

- ۰ ۱۷۳ ۴۷۰۰۰۰ ۸۱۱۴۷۸ ارسال و فروش

- ۰ ۱۳۲ ۸۹۵۰۰۰ ۱۱۸۰۸۷۰ استخراج  

- ۰ ۷۱ ۷۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۶۸ توليد 

- ۰ ۲۱ ۷۰۰۰۰۰ ۱۴۳۶۶۲ ارسال و فروش

- ۰ ۲۴ ۷۴۶۰۸۰ ۱۸۱۲۹۷ استخراج  

- ۰ ۴ ۷۴۷۱۴۰ ۲۹۹۹۲ توليد 

- ۰ ۰ ۷۴۷۱۴۰ ۰ ارسال و فروش

۱۸ ۲۸۳۸۸۰۲۲ ۱۱۴ ۲۹۴۶۸۹۲۸ ۳۳۶۳۸۸۷۸ استخراج  

۱۸ ۱۸۱۳۳۸۴۳ ۱۰۰ ۲۱۳۴۷۱۴۰ ۲۱۳۷۸۱۷۳ توليد 

۹ ۱۶۷۴۱۵۰۱ ۹۸ ۱۸۵۳۷۱۳۶ ۱۸۲۵۵۳۹۹ ارسال و فروش

ماخذ  :سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنايع معدنی ايران       

جمع

مركزي

چادرملو 

نام شرکت 

سنگان   

جالل آباد 

ميشدوان 

گل گهر 

               جدول شماره ۱۶-۱۴                                                                  عملکرد شرکتهای سنگ آهن در سالهاي       ۱۳۸۵-۸۶

درصد تغيير نوع عمليات  عملكرد  سال ۱۳۸۵
 سال  ۱۳۸۶

 

 

 

 



 ١١٨

واحد : تن

درصد تحقق  برنامه عملكرد

۰ ۱۹۷۱۸۰۸ ۹۹ ۲۰۰۰۰۵۱ ۱۹۷۰۵۰۵ استخراج

۱ ۱۰۲۴۵۳۱ ۹۶ ۱۰۸۵۰۰۰ ۱۰۳۹۳۵۶ توليد کنسانتره 

۱۷ ۸۲۳۰۵۵ ۸۷ ۱۱۰۴۸۳۴ ۹۶۳۱۶۲ ارسال کنسانتره 

۱۸ ۲۸۳۸۸۰۲۲ ۱۱۴ ۲۹۴۶۸۹۲۸ ۳۳۶۳۸۸۷۸ استخراج

۱۸ ۱۸۱۳۳۸۴۳ ۱۰۰ ۲۱۳۴۷۱۴۰ ۲۱۳۷۸۱۷۳ توليدسنگ آهن 

۹ ۱۶۷۴۱۵۰۱ ۹۸ ۱۸۵۳۷۱۳۶ ۱۸۲۵۵۳۹۹ ارسال وفروش 

جدول شماره ۱۷-۱۴    برنامه و عملکرد توليد ذغالسنگ و سنگ آهن شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران درسالهاي               ۱۳۸۵-۸۶

گ
سن
غال
ذ

ن
آه

گ 
سن

شرح
عملکرد سال 
۱۳۸۵

درصد تغيير 
 سال ۱۳۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

رتن
هزا

نمودار (4-14)  مقايسه توليد ذغالسنگ طي سالهاي 1385-86

سال ۱۳۸۵ ۱۹۷۱,۸ ۱۰۲۴,۵ ۸۲۳,۱

سال ۱۳۸۶ ۱۹۷۰,۵ ۱۰۳۹,۴ ۹۶۳,۲

استخراج توليد كنسانتره ارسال كنسانتره

۰

۹۰۰۰

۱۸۰۰۰

۲۷۰۰۰

۳۶۰۰۰

تن
زار

ه

نمودار (5-14)          مقايسه توليد سنگ آهن طي  سالهاي 1385-86

سال ۱۳۸۵ ۲۸۳۸۸ ۱۸۱۳۳,۸ ۱۶۷۴۱,۵

سال ۱۳۸۶ ۳۳۶۳۸,۹ ۲۱۳۷۸,۲ ۱۸۲۵۵,۴

استخراج توليد كنسانتره ارسال كنسانتره



 ١١٩

واحد: تن

درصد تحقق  برنامه عملكرد

-۲ ۱۹۱۳۴۵۵ ۱۱۷ ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۸۷۴۸۹۵ استخراج  

-۲ ۱۹۰۴۷۳۵ ۱۱۷ ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۸۶۶۳۵۲ توليد دانه بندی  

۲ ۲۱۰۰۳۶۶ ۱۳۸ ۱۵۵۰۰۰۰ ۲۱۳۶۱۸۸ ارسال و فروش

۲ ۴۸۸۶۵ ۱۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ استخراج  

۲ ۴۸۸۶۵ ۱۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۶۷ توليد دانه بندی  

-۲۲ ۴۳۲۸۷ ۱۰۵ ۳۲۰۰۰ ۳۳۶۸۷ ارسال و فروش

-۲ ۱۹۶۲۳۲۰ ۱۱۷ ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۹۲۴۸۹۵ استخراج  

-۲ ۱۹۵۳۶۰۰ ۱۱۶ ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۹۱۶۴۱۹ توليد دانه بندی  

۱ ۲۱۴۳۶۵۳ ۱۳۷ ۱۵۸۲۰۰۰ ۲۱۶۹۸۷۵ ارسال و فروش

واحد:  تن

درصد تحقق  برنامه عملكرد

-۲۶ ۳۳۷۹۹۶ ۸۴ ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۹۰۳ استخراج 

-۳۴ ۴۶۹۰۰ ۶۲ ۵۰۰۰۰ ۳۱۰۸۴ توليد کنسانتره

۸۵ ۲۶۱۶۰ ۱۶۱ ۳۰۰۰۰ ۴۸۳۶۱ ارسال و فروش  

-۵۸ ۹۲۴۸۷۹ ۷۸ ۵۰۰۰۰۰ ۳۹۱۶۷۸ استخراج 

۳۴ ۷۵۴۰۶۰ ۱۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۷۵۵۸ ارسال  

- - ۱۰۲ ۲۷۴۰۰ ۲۷۸۹۳ استخراج 

- - ۱۵۶ ۲۰۰۰ ۳۱۱۹ توليد کنسانتره

- - ۱۰۳ ۱۳۵۰ ۱۳۹۶ ارسال و فروش  

- - ۱۸۹ ۲۴۰۰۰ ۴۵۳۱۲ استخراج 

- - ۳۹ ۱۵۰۰۰ ۵۸۶۲ توليد کنسانتره

- - ۳۳ ۱۵۵۰۰ ۵۱۱۶ ارسال و فروش  

- - ۱۵ ۱۵۰۰۰ ۲۲۲۸ توليد

- - ۲۷ ۸۰۰۰ ۲۱۷۶ ارسال  

۲۰ ۲۱۰۴۴۲ ۱۲۶ ۲۰۱۰۰۰ ۲۵۲۴۰۶ توليد ( گرم  ) طالی موته ( شمش طال) 

ماخذ  :سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنايع معدني ايران       

درصد 
تغيير  

عملكرد  سال ۱۳۸۵
سال ۱۳۸۶

سنگ آهک و دولوميت  

ماسه سنگ و كوارتزيت  

                جدول شماره ۱۸-۱۴                                                        عملکرد واحد پيربکران در سالهاي      ۱۳۸۵-۸۶

          جدول شماره ۱۹-۱۴                 عملکرد واحدهای اسفوردي، انگوران،نخلك،نفلين سينيت كليبر، فروكروم سبزواروطالی موته                                       

                                                                                  در سالهاي    ۱۳۸۵-۸۶

نوع عملياتمحصوالت   
درصد 
تغيير  

عملكرد سال ۱۳۸۵
سال ۱۳۸۶

 اسفوردی ( فسفات )  

جمع کل

نوع عملياتنام واحد ( ماده معدنی ) 

نخلك  ( سرب ) 

نفلين سينيت كليبر  

فروكروم سبزوار 

انگوران  ( سرب و روی ) 

 

 

 

 

 

 



 ١٢٠

ارزش وزن ارزش وزن ( تن )  ارزش وزن ( تن ) 

۲۴ ۱۷ ۱۰۱۷۰۲۴ ۸۰۷۵۳۹ ۱۲۶۴۰۰۰ ۹۴۷۰۰۰ ذغالسنگ

۱۵ -۳ ۳۷۴۶۱۸۵ ۱۲۶۳۷۴۱۴ ۴۳۱۰۰۰۰ ۱۲۲۳۱۰۰۰ سنگ آهن 

۳۴ - ۱۳۹۰۰۰۰ - ۱۸۶۰۰۰۰ - ساير

۲۱ -۲ ۶۱۵۳۲۰۹ ۱۳۴۴۴۹۵۳ ۷۴۳۴۰۰۰ ۱۳۱۷۸۰۰۰ مجموع 

۱۰۷ ۰ ۱۶۳۵۵۴ ۴۰۸۰۶۶۵ ۳۳۹۱۱۰ ۴۰۸۹۰۰۰ سنگ آهن 

          جدول شماره ۲۰-۱۴          عملکرد فروش و صادرات واحدهاي تابعه شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران       

فروش ( ميليون ريال) 

صادرات ( هزاردالر  ) 

سال ۱۳۸۵

          در سالهاي   ۱۳۸۵-۸۶

سال ۱۳۸۶

محصول 

درصد تغيير 

عمليات

 

 

 

 نمودار(6- 14)    سهم هرواحد در فروش ريالي ذغالسنگ طي سال    1386 

البرز مركزي 
۱۰٪

البرز شرقي
۳۲٪

كرمان 
۵۸٪

نمودار(7- 14)    سهم هرواحد در فروش ريالي سنگ آهن طي  سال   1386

چادرملو
۵۵٪

گل گهر
۲۴٪

البرز مركزي 
۲۱٪



 ١٢١

 

 عملكرد طرحها
 

 ٩/٦ ميليارد دالر بوده كه از اين رقـم          ٨/٢١گذاري طرحهاي سازمان  رقم         مجموع سرمايه  ١٣٨٦تا پايان اسفند  سال      

 ميليارد دالر مربوط به طرحهاي گشايش اعتبار شـده، تـشريفات            ٢/١٢ميليارد دالر مربوط به طرحهاي در دست اجرا،       

 .باشد  ميليارد دالر مربوط به طرحهاي مطالعاتي مي٧/٢ناقصه و انتخاب پيمانكار وم

 . ميليارد دالر بيشترين سهم سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده است١٠طرحهاي بخش فوالد با رقم 

 ١٠د، هاي ايميدرو همچنين حاكي از آن است كه در حـال حاضـر در بخـش فـوال     گذاري طرح   بررسي گزارش سرمايه  

 طرح آن مربوط به شركت ملي فوالد ايران، يك طرح مربوط به ذوب آهن اصفهان               ٦طرح در دست اجرا وجود دارد كه        

 طـرح فـوالدي در مرحلـه        ٩همچنـين   .  طرح مربوط به فوالد خوزستان ويك طرح مربوط به فوالدمباركـه ميباشـد             ٢،

 طرح فوالدي ديگـر  ٢.قصه و انتخاب پيمانكار قرار دارند طرح فوالدي ديگر در مرحله تشريفات منا٩گشايش اعتبار و    

 .هم در مرحله مطالعه مي باشند

 طرح در دست اجرا وجود دارد كه يك  طرح آن مربوط به شركت آلومينيوم المهدي و يك طرح                    ٣ در بخش آلومينيوم،    

رح آلومينيوم درمرحلـه گـشايش      عالوه بر اين، يك ط    .هاي سازمان است    آن مربوط به ايرالكو و يك طرح نيز از پروژه         

 . طرح ديگر درمرحله مطالعه قرار دارند٥.  طرح ديگر درمرحله تشريفات مناقصه و انتخاب پيمانكار هستند٣اعتبار و 

 . طــرح درمرحلــه مطالعــه دارد  ٦ طــرح دردســت اجــراو  ١٠در زمينــه طرحهــاي معــدن در حــال حاضــر     

طـرح ديگرسـازمان   ٢تشريفات مناقصه و انتخاب پيمانكار طرح وهاي اين شركت هم در مرحله   طرح ديگر از پروژه  ٧

 .درمرحله اخذ مجوزهاي الزم هستند 

  و تعـداد     ٤هاي دردست اجراي اين بخش        دهد كه تعداد طرح     هاي مس نشان مي     گذاري طرح   بررسي وضعيت سرمايه  

رحلـه تـشريفات مناقـصه و       هاي بخش مس هـم در م         طرح از پروژه   ٨. باشد  هاي در مرحله مطالعه يك طرح مي        طرح

 .انتخاب پيمانكار هستند

و سيمان پيوند گلستان دردست اجرامي      )نهاوند( پروژه سيمان الوند     ٢دربخش سرمايه گذاري طرحهاي سيماني تعداد     

 .باشند

طـرح ،يـك طـرح درمرحلـه گـشايش          ٢بررسي طرحهاي زيربنايي نشان ميدهد كه تعـدادطرحهاي  دردسـت اجـرا            

 .ربخش تشريفات مناقصه وانتخاب پيمانكارميباشداعتبارويك طرح هم د

  

 

 

 

 

 



 ١٢٢

سرمايه گذاري ريالي سرمايه گذاري ارزي  سرمايه گذاري ريالي سرمايه گذاري ارزي  سرمايه گذاري ريالي سرمايه گذاري ارزي  

(ميلياردريال)(ميليون دالر )(ميلياردريال)(ميليون دالر )(ميلياردريال)(ميليون دالر )

۱۰۱۸۱۴,۱۴۱۶۴۸۷,۷۱۸۳۰۲۷,۸۲۸۹۶۲,۳۲۱۹,۰۱۹۳۲۳۰فوالد  ۱

۳۶۲۰,۴۷۲۲۶۳,۰۴۱۳۷۰,۰۲۲۳۷,۰۵۱۸۲۹,۵۳۱۱۳۱۲آلومينيوم۲

۱۰۷۱۴,۳۲۳۵۲۷,۱۹۱۶۶۵,۰۱۰۳۲۱,۴۶۱۸۱,۱۶۸۸۲۵معدن۳

۴۷۰,۱۷۳۷۰۶,۵۸۵۴۳,۲۸۳۲۴,۴۱۱,۲۸۷,۲۱۳مس۴

۲۶۹,۱۱۱۷۰۱,۶۰۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۲سيمان ۵

۲۰۵۸۴۳,۰۲۱۷۲,۷۳۰۰,۰۰۰,۰۰۴زيربنايي۶

۳۱۳۲۸۸,۲۱۳۳۵۲۸,۹۴۱۶۷۷۸,۷۵۰۱۴۵,۱۱۴۲۰۳۰,۸۵۸۲۰,۲

جمع كل ( معادل ارزي- ميليون دالر )

جمع

۲۱۸۲۵

۲۵۴

۶۹۳۳۱۲۲۲۹۲۶۶۳
۸۶

۸۴۰

دردست اجرا 

تعداد

جدول شماره ۲۱-۱۴                                                                    سرمايه گذاري كل طرحها ي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران تاپايان اسفند                 ۱۳۸۶

صنعت رديف

مطالعه  

تعداد

جمع كل

تعداد

 گشايش اعتبار، تشريفات مناقصه وانتخاب  

پيمانكارطرح واخذ مجوزهاي الزم 

تعداد

۴۱۴۱

۱۹۳۲

۱۰۰۱۱

۴۶۴۷

معادل ارزي  

(ميليون دالر )

 

 

 

 

 



 ١٢٣

سرمايه گذاري ريالي سرمايه گذاري ارزي  سرمايه گذاري ريالي سرمايه گذاري ارزي  سرمايه گذاري ريالي سرمايه گذاري ارزي  

(ميلياردريال)(ميليون دالر )(ميلياردريال)(ميليون دالر )(ميلياردريال)(ميليون دالر )

۱۰۵۹۵,۸۸۴۶۵,۵۱۸۰,۰۸۴۱,۱۲۰,۰۰۳۰فوالد  

۳۲۵۲,۳۹۸۶,۸۴۸,۰۱۵۹,۵۵۰,۰۹,۷۱۲آلومينيوم

۱۰۳۴۱,۰۱۵۸۵,۹۹۰,۰۹۱۰,۸۶۳,۴۰۲۵معدن

۴۱۱,۸۱۴۱۵,۴۸۰,۰۰,۰۱۰,۰۰۱۳مس

۲۶۵,۵۸۴۹,۸۰۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۲سيمان 

۲۰,۰۳۵۸,۰۲۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۴زيربنايي

۳۱۱۲۶۶,۴۱۳۶۶۱,۴۴۱۸,۰۱۹۱۱,۵۱۴۳,۴۹,۷جمع

جمع كل ( معادل ارزي - ميليون 
دالر)

۲۷۵۱۲۱۷

 معادل ارزي 

(ميليون دالر )

۱۶۰۷

۳۸۶

۲۹۷۲

۱۵۸

۶۱۶

۴

جدول شماره   ۲۲-۱۴                                                                                          هزينه طرحها ي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران تاپايان اسفند             ۱۳۸۶

جمع كل هزينه ازآغازطرح 

تاپايان اسفند۱۳۸۶

تعداد

دردست اجرا 

تعداد

مرحله اجرايي

صنعت

 گشايش اعتبار، تشريفات مناقصه وانتخاب  

پيمانكارطرح واخذ مجوزهاي الزم 

تعداد تعداد

مطالعه  

۸۶

۱۶۶

۳۹

 

 

 

 

 



 ١٢٤

ريالي (ميلياردريال )ارزي(ميليون دالر )

۲۳۶,۱۲۱۸۰۵,۴عمليات فعال اجرايي  ۲۵۱,۳۶۲۵۲۰دولتي  رساندن توليد نهايي  از۲,۲به ۳,۶ ميليون تن چدن مذاب در سالطرح توازن و پيش نيازهاذوب آهن اصفهان ۱

۱۷۳,۱۶دولتي  افزايش ظرفيت به ميزان ۱,۲ ميليون تن درسالطرح افزايش زيرسقف فوالد مباركه فوالد مباركه ۲

۱۵۱۱۵۰۱,۳۸عمليات فعال اجرايي  ۲۵۰۱۷۹۰خصوصي  - دولتي  توليد ۱,۰۵ ميليون تن ورق عريض در سالتوليد ورق عريض فوالد اكسين خوزستانفوالدخوزستان ۳

۰۳۴۹,۷۷عمليات فعال اجرايي  ۸۷,۰۸۱۶۱۱دولتي  افزايش توليد فوالد خام از ۲,۴ تا ۳,۲ ميليون تن در سالفاز دوم توسعه فوالد خوزستانفوالد خوزستان ۴

۰۰عمليات فعال اجرايي  ۲۹۷,۱۸۹۰خصوصي  - دولتي  احداث واحد فوالد سازي به ظرفيت يك ميليون تن درسالفوالدسازي ارفع اردكان شركت ملي فوالد ايران۵

۵۴,۴۸۳۶۳,۴عمليات فعال اجرايي  ۷۶,۱۱۱۰۴,۹خصوصي  - دولتي  توليد ۴۰۰ هزار تن ورق گالوانيزه در سال (مخصوص بدنه خودرو)توليد ورق گالوانيزه خودروشركت ملي فوالد ايران۶

۰۲۶۲۷,۳عمليات فعال اجرايي  ۳۴۵۴۳۷۳دولتي  توليد ۱,۶ ميليون تن فوالدخام درسالطرح احداث فوالد هرمزگان شركت ملي فوالد ايران۷

۰۲۶۰,۴عمليات فعال اجرايي  ۲۰۹,۵۵۹۳۴دولتي  توليد ۳۰هزارتن الكترودگرافيتي درسالطرح توليد الكترود گرافيتيشركت ملي فوالد ايران۸

۱۶,۵۱۲۴۳عمليات فعال اجرايي  ۸۲,۵۵۴۱۸خصوصي  - دولتي  توليد ۸۰۰ هزارتن آهن اسفنجي درسالطرح واحد احيا۱ فوالد خراسان شركت ملي فوالد ايران۹

۱۲,۴۷۲۳۹عمليات فعال اجرايي  ۴۲,۱۶۸۷۵خصوصي  - دولتي  توليد ۸۰۰ هزارتن آهن اسفنجي درسالطرح واحد احيا۲ فوالد خراسان شركت ملي فوالد ايران۱۰

۱۸۱۴,۱۴۱۶۴۸۷,۷۴۵۹۵,۸۲۸۴۶۵,۴۹

۰۰گشايش اعتبار ۲۵۰۱۷۹۰خصوصي  - دولتي  احداث واحد فوالد سازي به ظرفيت ۱ميليون تن درسال فوالد سازي فوالد اكسين خوزستان فوالدخوزستان ۱۱

۰۰گشايش اعتبار ۱۹۵,۵۸۵۶۰خصوصي  - دولتي  افزايش ظرفيت از ۲۰۰هزارتن به ۱,۱ميليون تن درسال طرح افزايش ظرفيت فوالد آلياژيشركت ملي فوالد ايران ۱۲

۰۰گشايش اعتبار ۸۸,۹۲۹۷خصوصي  - دولتي  احداث واحد احيامستقيم به ظرفيت      ۸۰۰هزارتن درسالفوالدغديرايرانيان  شركت ملي فوالد ايران ۱۳

۰۰گشايش اعتبار ۱۲۷۰خصوصي  - دولتي  افزايش ظرفيت از۶۳۰هزارتن به ۱۸ميليون تن درسالطرح افزايش ظرفيت فوالدخراسان شركت ملي فوالد ايران ۱۴

۱۶۹,۲۸گشايش اعتبار ۱۳۲,۰۸۲۱۴۳دولنياحداث كارخانه فوالد سازي به ظرفيت ۸۰۰ هزارتن در سالفوالد شادگان   - خوزستان  ( طرح استاني ) شركت ملي فوالد ايران ۱۵

۰۲۴۷,۷گشايش اعتبار ۱۲۱,۹۲۱۲۸۹دولتياحداث كارخانه فوالد سازي به ظرفيت ۸۰۰ هزارتن در سالفوالد ني ريز- فارس (استاني)شركت ملي فوالد ايران ۱۶

۰۱۲۴,۶گشايش اعتبار ۱۲۷۱۹۱۹دولتياحداث كارخانه فوالد سازي به ظرفيت ۸۰۰ هزارتن در سالفوالد ميانه - آذربايجان شرقي( طرح استاني)شركت ملي فوالد ايران ۱۷

۰۱۲۱,۰۷گشايش اعتبار ۱۲۷۱۴۹۰دولتياحداث كارخانه فوالد سازي به ظرفيت ۸۰۰ هزارتن در سالفوالد قائنات - خراسان جنوبي( طرح استاني )شركت ملي فوالد ايران ۱۸

۰۱۵۷,۳۶گشايش اعتبار ۱۲۵,۷۳۱۴۰۱دولتياحداث واحد احيامستقيم به ظرفيت      ۸۰۰هزارتن درسالفوالد سپيد دشت   - چهارمحال وبختياري ( طرح استاني ) شركت ملي فوالد ايران ۱۹

۱۲۹۵,۲۱۱۰۸۸۹۰۸۲۰,۰۱

وضعيت   
( مرحله اجرايي ) 

عملكرد هزينه   

ارزي   (  ميليون  

دالر) 
رديف

جمع طرحهاي گشايش اعتبار

جمع طرحهاي عمليات فعال اجرايي

جدول شماره  ۲۳-۱۴                                                                                                             سرمايه گذاري طرحهاي فوالد سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران تاپايان اسفند               ۱۳۸۶

سرمايه گذاري  
مالكيت طرح  هدف طرح عنوان طرح  نام شركت  

عملكردهزينه ريالي   

 (  ميلياردريال   ) 

 

 

 

 



 ١٢٥

ريالي(ميلياردريال)ارزي(ميليون دالر)

۰۰مناقصه وپيمانكار۹۰۱۴۸۵دولتيافزايش ظرفيت از ۷۰۰ هزارتن به ۱,۴ ميليون تن در سالطرح افزايش ظرفيت فوالد سبافوالدمباركه ۲۰

۰۰مناقصه وپيمانكار۴۹۰۵۱۷۵دولتياحداث كارخانه  به ظرفيت ۲ ميليون تن اسلب درسال طرح شهيد خرازيفوالدمباركه ۲۱

۰۰مناقصه وپيمانكار۵۷,۴۳۱۶۵۹,۳دولتي- خصوصيافزايش ظرفيت توليد چدن وايجاد يكواحدفوالدسازي باظرفيت توليد      ۴۵۰هزارتن اسلب  طرح افزايش ظرفيت فوالدزاگرسشركت ملي فوالد ايران۲۲

۰مناقصه وپيمانكار۳۵۰۳۲۲۰دولتي- خصوصياحداث واحد فوالد سازي به ظرفيت ۱,۶ميليون تن درسال فوالدكاوه - جنوبشركت ملي فوالد ايران۲۳

۰۰مناقصه وپيمانكار۲۲۳,۵۲۱۵۹خصوصي - دولتي  احداث كارخانه به ظرفيت ۸۰۰ هزارتن درسال فوالدزرند كرمان شركت ملي فوالد ايران۲۴

۱۴۷۲۱۴۲خصوصي - دولتي  احداث كارخانه فوالد سازي به ظرفيت ۸۰۰ هزارتن در سالفوالد شرق كاوه شركت ملي فوالد ايران۲۵

۱۲۵,۷۳۱۴۴۴۷,۳دولتياحداث كارخانه فوالد سازي به ظرفيت ۸۰۰ هزارتن در سالفوالد بافق - يزد( طرح استاني)شركت ملي فوالد ايران۲۶

۱۲۱,۹۲۱۲۹۹۷,۳۸دولتياحداث كارخانه فوالد سازي به ظرفيت ۸۰۰ هزارتن در سالفوالد بافت - كرمان ( طرح استاني)شركت ملي فوالد ايران۲۷

۰۶,۴۳مناقصه وپيمانكار۱۲۷۱۴۹۰دولتياحداث كارخانه فوالد سازي به ظرفيت ۸۰۰ هزارتن در سالفوالدسبزوار- خراسان رضوي(طرح استاني)شركت ملي فوالد ايران۲۸

۱۷۳۲,۶۱۸۰۷۳,۳۰۲۱,۱۱

۰۰مطالعه ۰۱۶۳۶دولتي  تكميل واحدهاي كوره بلند ،فوالدسازي،نورد ۳۵۰وتاسيسات زيربناييطرحهاي تكميلي شركت ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ۲۹

۰۰مطالعه  ۱۹۲۹۶خصوصي - دولتي  ايجاد واحد فوالدسازي باظرفيت ۳۰۰هزارتن درسال طرح افزايش ظرفيت فوالدميبدشركت ملي فوالد ايران۳۰

۱۹۱۹۳۲۰۰

۴۸۶۰,۹۵۴۷۳۸۲,۰۴۵۹۵,۸۲۹۳۰۶,۶۱

جمع طرحهاي تشريفات مناقصه وانتخاب پيمانكار

جمع طرحهاي مطالعه

مالكيت طرح هدف طرحعنوان طرح 
سرمايه گذاري  

جمع كل 

ادامه جدول شماره ۲۳-۱۴                                                                                         سرمايه گذاري طرحهاي فوالد سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران تاپايان اسنفد               ۱۳۸۶

وضعيت   نام شركت  رديف
(مرحله اجرايي )

عملكرد هزينه   

ارزي   ( ميليون 

دالر)

عملكردهزينه ريالي   

 ( ميلياردريال   )
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۶۱,۷۶۷۱عمليات فعال اجرايي  ۲۰۰۱۰۰۰دولتيطرح ۱۱۰هزارتني آلومينيوم ايرانشركت الومينيوم ايران (ايرالكو)۱

۱۹,۸۶۷,۴۸عمليات فعال اجرايي  ۳۷,۴۷۱۷۳دولتيآندسازي المهدي- ميله گذاري آند پخته شدهشركت الومينيوم المهدي ۲

۱۷۰,۸۲۴۸,۳عمليات فعال اجرايي  ۳۸۳۱۰۹۰دولتيطرح توليد الومينيوم هرمزالطرحهاي سازمان الومينيوم ۳

۶۲۰,۴۷۲۲۶۳۲۵۲,۳۹۸۶,۷۸

طرح توليد  آلومينيوم جنوبشركت آلومينيوم جنوب۴
خصوصي  - 

دولتي  
۸,۰۸۷,۹۴گشايش اعتبار ۱۰۱۶۶۱۲

۱۰۱۶۶۱۲۸,۰۸۷,۹۴

۰,۰۰مناقصه  - پيمانكار۰دولتيافزايش ظرفيت شركت آلومينيوم المهدي - يوترن شركت آلومينيوم المهدي۵

۰,۰۷۱,۵۹مناقصه  - پيمانكار۳۵۴۹۰۰دولتيطرح توليد آلوميناازنفلين سينيت سرابطرحهاي سازمان - الومينيوم۶

۰,۰۰مناقصه  - پيمانكار۰۷۲۵دولتيايجاد كارخانه آلومينيوم جاجرمشركت آلوميناي ايران۷

۳۵۴۱۶۲۵۰,۰۷۱,۵۹

۰,۰۰مطالعه۰نامشخص  اندسازي طرح ۱۱۰هزارتني آلومينيوم ايرانشركت آلومينيوم ايران (ايرالكو)۸

آلومينيوم مسجد سليمان  طرحهاي سازمان  - آلومينيوم۹
خصوصي  - 

دولتي  
۰,۰۰مطالعه۵۹۳,۵

بوكسيت گينهطرحهاي سازمان  - آلومينيوم۱۰
خصوصي  - 

دولتي  
۰,۰۴,۷۷مطالعه۳۵۰

۰,۰۰مطالعه۰۳۱۱۳دولتيتوليد گرين ككطرحهاي سازمان  - آلومينيوم۱۱

۰,۰۴,۹۳مطالعه۸۸۶۰دولتيطرح توليد آلوميناي خليج فارسطرحهاي سازمان  - آلومينيوم۱۲

۱۸۲۹,۵۳۱۱۳۰,۰۹,۷

۳۸۱۹,۹۷۷۶۱۳۲۶۰,۳۱۱۵۶,۰۱

         جدول شماره ۲۴-۱۴                                                                               سرمايه گذاري طرحهاي آلومينيوم سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران تا پايان اسفند             ۱۳۸۶

احداث كارخانه توليدآلومينا ازنفلين سينيت باظرفيت نهايي        

۲۰۰ هزارتن 

توليد ۱,۶ ميليون تن آلومينا

ميله گذاري آند پخته شده امهدي وهرمزال

جمع طرحهاي عمليات فعاليت اجرايي

وضعيت   
( مرحله اجرايي ) 

عملكرد هزينه   

ارزي   (  ميليون  

دالر) 

عملكردهزينه ريالي   

( ميلياردريال   ) 

سرمايه گذاري 

 ريالي  (ميلياردريال )ارزي(ميليون دالر )

جمع طرحهاي تشريفات مناقصه وانتخاب پيمانكار

احداث خط ۲۷۶هزارتني آلومينيوم

هدف طرح
مالكيت  

طرح 
نام شركت   عنوان طرح  رديف

۲۰۰KA احداث خط ۱۱۰هزارتن باتكنولوژي

۲۳۰KA احداث خط ۱۴۷ هزار تن باتكنولوژي 

جمع طرحهاي گشايش اعتبار

افزايش توليد شركت  آلومينيوم المهدي از    ۱۱۰هزارتن به   

۱۴۰هزارتن بااستفاده ازولتاژاضافي ركتيفايرها   

جمع طرحهاي  مطالعه  

جمع كل

توليد ۱۱۰هزارتن

توليد بوكسيت ازذخاير واقع درگينه كوناكري

توليد ساليانه ۳۶۷ هزارتن كك نفتي خام

توليد  ۳۶۶ هزارتن آلوميينيوم درسال  

 

 

 

 



 ١٢٧

۲۸,۴۶۷۲,۲عمليات فعال اجرايي۳۰,۵۷۷۱,۲دولتيطرح احداث كارخانجات ككسازي وپااليش قطران زرندشركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۱

۱۹۴,۷عمليات فعال اجرايي۰۲۲۸,۳دولتيطرح تجهيزمعدن زغالسنگ همكار شركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۲

۱۸عمليات فعال اجرايي۰۵۰دولتيطرح تجهيزمعدن بخش سولفوره معدن روي انگورانشركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۳

۷عمليات فعال اجرايي۰۷۰دولتيطرح تجهيزمعادن زغالسنگ شاهرود- رزمجاي غربي شركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۴

۸,۵عمليات فعال اجرايي۰۷۰دولتيطرح تجهيزمعدن زغالسنگ تختشركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۵

۸,۹۱۵,۲۹عمليات فعال اجرايي۲۹,۸۵۵دولتيطرح احداث كارخانه آگلومراسيون بافقشركت سنگ آهن مركزي۶

۲۵,۲۹۱۶,۱۳عمليات فعال اجرايي۳۵,۳۱۶۰خصوصي- دولتي  طرح بازيابي هماتيت وگوگرد زدايي كنسانتره آهن      شركت سنگ اهن گل گهر۷

۲۲۰,۲۹۴۸,۱۲عمليات فعال اجرايي۲۴۳,۸۴۱۵۰خصوصي- دولتي  طرح احداث كارخانه گندله سازي معدن گل گهر يكشركت سنگ اهن گل گهر۸

۵۵,۶۳عمليات فعال اجرايي۴۷,۶۳۳۳۵خصوصي- دولتي  طرح  توسعه وافرايش ظرفيت معدن جادرملو     ( خط پنچم) شركت معدني وصنعتي چادرملو۹

۵۸,۱۲۵۵۰,۳۶عمليات فعال اجرايي۳۲۷,۲۵۱۷۳۷,۶۱دولتيطرح اكتشاف وتجهيز معادن سنگ آهن سنگانواحدهاي معدن۱۰

۷۱۴,۳۳۳۵۲۷,۱۱۳۴۱۱۵۸۵,۹۳

۵,۵مناقصه- پيمانكار۱۷,۷۸۳۸۴دولتيطرح تجهيز معدن طالي زرشوران شركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۱۱

۶مناقصه- پيمانكار۱۰۷۱۰۵دولتيطرح تجهيزمعدن ذغالسنگ خمرودشركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۱۲

۰مناقصه- پيمانكار۵,۵۳۹,۴دولتيطرح احداث كارخانه ذغالشويي البرزشرقي   شركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۱۳

۹,۷۱مناقصه- پيمانكار۰۲۴۱۰دولتيايجاد زيربناهاي الزم درمعادن بزرگ ومناطق معدني  طرحهاي  سازمان - معدن ۱۴

۴۳,۴مناقصه- پيمانكار۸۶۱۹۲۱دولتيطرح احداث واحد فرآوري تيتانيوم كهنوج     طرحهاي  سازمان - معدن ۱۵

۱۵,۹مناقصه- پيمانكار۲۹۷۱۹۹۰خصوصي - دولتي طرح توسعه مجتمع سنگان ۲ - بنياد شركت فوالد شرق كاوه۱۶

شركت سنگ آهن گهرزمين۱۷
طرح بهره برداري ازمعدن گل گهر    ۳واحداث مجمتع توليد كنسانتره  

وگندله 
۸۱۸,۳مناقصه- پيمانكار۸۴۲,۰۱۲۸۴۲خصوصي - دولتي 

۱۳۵۵,۲۹۹۶۹۱,۴۸۹۸,۸۱

۲,۶ميليون تن گندله درسال 

توليد  ۱۰ميليون تن كنسانتره وگندله درسال 

توليدساليانه  ۳۹۰هزارتن كنسانتره ذغالسنگ

توليد  ۲۷۵ هزارتن زغالسنگ كنسانتره

تدارك زيرساختهاي فيزيكي  ( برق ، راه)  به منظورتوسعه بهره    

برداري ازمعادن درمناطق غيربرخوردار   

توليد ساليانه   ۵۰هزارتن پيگمنت

وضعيت   
( مرحله اجرايي ) 

عملكرد هزينه   

ارزي   (  ميليون  

دالر) 

افزايش توليد تا۱۲۰هزارتن ماده معدني

توليد ۳تن شمش طال درسال

هدف طرح
مالكيت  

طرح 

توليد ۵ ميليون تن گندله درسال

توليد ۱,۷ميليون تن كنسانتره سنگ آهن

نام شركت  

توليد ۱۵۰هزارتن كنسانتره زغالسنگ

توليد ۸۰۰ هزارتن آگلومره سنگ آهن درسال

توليد  ۵۷۰هزارتن كنسانتره هماتيتي و   ۴۶۰هزارتن كنسانتره   

منيتتي     

توليد ۱۴۰هزارتن زغالسنگ خام

توليد ساالنه ۱۷۰هزارتن كنسانتره زغالسنگ

جمع طرح هاي عمليات فعال اجرايي

عنوان طرح   رديف

         جدول شماره ۲۵-۱۴                                                                                  سرمايه گذاري طرحهاي معدن سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران تا پايان اسفند             ۱۳۸۶

توليد۲,۶ميليون تن كنسانتره وسنگ آهن

عملكردهزينه ريالي   

( ميلياردريال   ) 

سرمايه گذاري 

 ريالي(ميلياردريال )ارزي(ميليون دالر)

توليد ساليانه   ۴۰۰هزارتن كك متالوژي و ۱۹هزارتن قطران 

جمع طرح هاي تشريفات مناقصه وانتخاب پيمانكار

 

 

 



 ١٢٨

۰۱۰اخذمجوزهاي الزم۲۱۹,۷۱۳۸۰دولتيطرح تجهيز وبهره برداري معدن سنگ آهن جالل آباد     شركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۱۸

۰۲اخذمجوزهاي الزم۹۰۲۵۰دولتيطرح تجهيزمعدن ذغالسنگ پروده ۴شركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۱۹

۳۰۹,۷۱۶۳۰۱۲

۰۰مطالعه ۰۵۲دولتيطرح احداث خط جديد خردايش ودانه بندي سنگ آهك پيربگران      شركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۲۰

۰۰مطالعه ۰۱۸۰دولتيطرح تجهيزمعدن زغالسنگ پابدانا شركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۲۱

۰۰مطالعه ۰۱۴۰دولتيطرح تجهيزمعدن زغالسنگ هشوني شركت تهيه وتوليد موادمعدني ايران۲۲

۰مطالعه ۱۶,۵۷دولتيافزايش ظرفيت واصالح كيفيت كنسانتره سنگ آهن چغارت     شركت سنگ آهن مركزي۲۳

۰مطالعه ۱۴۱,۹۳۰۹دولتيطرح ايجاد ظرفيت توليد سنگ آهن كنسانتره معادن چاه گز و ميشدوان          شركت سنگ آهن مركزي۲۴

۳,۴۲مطالعه ۲۲,۷۳خصوصي - دولتي طرح خارج سازي باردرگردش (آسياب پلي كام)شركت سنگ آهن گل گهر۲۵

۱۸۱,۱۳۶۸۸,۰۰۳,۴۲۰

۲۵۶۰,۴۶۱۴۵۳۶,۵۱۳۴۴,۴۲۲۴۹۶,۷۴

توليد ۱ميليون تن كنسانتره منيتتي

هدف طرح

جمع كل

افزايش ظرفيت توليد به ميزان      ۸۰۰هزارتن درسال 

عنوان طرح  

جمع طرح هاي مطالعه

جمع طرح هاي اخذ مجوزهاي الزم

توليد  ۲,۶ ميليون تن كنسانتره سنگ آهن    

توليد ۱,۶ميليون تن محصول درشت دانه و   ۴۰۰ هزار  

تن ريزدانه 
افزايش ظرفيت توليد كنسانتره زغالسنگ به ميزان        

۱۵۰هزارتن 

افرايش ظرفيت توليد به ميزان      ۲۰۰هزارتن كنسانتره   

زغالسنگ

توليد ۳ميليون تن كنسانتره سنگ آهن

توليد  ۹۰۰هزارتن ذغالسنگ خاك كك شو 

(۴۵۰هزارتن كنسانتره)

عملكردهزينه ريالي   

( ميلياردريال   ) 
ارزي(ميليون دالر)ارزي(ميليون دالر)

     ادامه جدول شماره  ۲۵-۱۴                                                                                سرمايه گذاري طرحهاي معدن سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران تا پايان اسفند             ۱۳۸۶

مالكيت  

طرح 

سرمايه گذاري 

وضعيت   
( مرحله اجرايي ) 

عملكرد هزينه   

ارزي   (  ميليون  

دالر) 
نام شركت  رديف

 

 

 

 

 



 ١٢٩

۳,۶۷۵۸,۹۷عمليات فعال اجرايي۴۵۱۰۳,۴دولتيتوسعه ذوب سرچشمه شركت ملي صنايع مس ايران۱

۳,۰۴۵۰,۵۱عمليات فعال اجرايي۱۰,۶۱۴۵۶,۵۷دولتيتوسعه پااليشگاه سرچشمه  شركت ملي صنايع مس ايران۲

۰,۰۳۹۰۲,۳۲عمليات فعال اجرايي۰۲۴۷۰دولتيطرح جامع آبشركت ملي صنايع مس ايران۳

۵,۰۲۴۰۳,۵۷عمليات فعال اجرايي۱۴,۵۶۶۷۶,۵دولتيسايرطرحها (طرحهاي زيربنايي- ستاد)شركت ملي صنايع مس ايران۴

۷۰,۱۷۳۷۰۶,۴۷۱۱,۷۶۱۴۱۵,۳۷

۰۰مناقصه- پيمانكار۸۳,۲۳۱۱۸۰,۲۴دولتيمس سرچشمه - فازدوم توسعه تغليظشركت ملي صنايع مس ايران۵

۰۰مناقصه- پيمانكار۱۰۳,۳۶۹۵,۳۱دولتيمس خاتون آباد- اسيدسولفوريكشركت ملي صنايع مس ايران۶

۰۰مناقصه- پيمانكار۳۲,۲۲۶۳۴,۸۸دولتيمس خاتون آباد- پااليشگاهشركت ملي صنايع مس ايران۷

۰۰مناقصه- پيمانكار۵۵,۶۱۱۰۸۵,۱۹دولتيمس خاتون آباد- توسعه ذوب شركت ملي صنايع مس ايران۸

۰مناقصه- پيمانكار۳۸,۸۱۷۴۵,۰۴دولتيمس سونگون - اسيدسولفوريكشركت ملي صنايع مس ايران۹

مناقصه- پيمانكار۲۹,۲۲۵۸۵,۰۴دولتيمس سونگون - پااليشگاهشركت ملي صنايع مس ايران۱۰

۰۰مناقصه- پيمانكار۱۱۹,۷۹۲۲۰۰,۹۶دولتيمس سونگون - ذوبشركت ملي صنايع مس ايران۱۱

۸۰,۹۸۱۱۹۷,۷۶۰۰دولتيمس سونگون - توسعه تغليظ شركت ملي صنايع مس ايران۱۲

۵۴۳,۱۶۸۳۲۴,۴۲۰۰

۰۰مطالعه ۱,۲۱۸۷,۲دولتيمس چهل كورهشركت ملي صنايع مس ايران۱۳

۱,۲۱۸۷,۲۰۰

۶۱۴,۵۴۱۲۱۱۸,۰۹۱۱,۷۶۱۴۱۵,۳۷

         جدول شماره ۲۶-۱۴                                                                                                سرمايه گذاري طرحهاي مس سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران تا پايان اسفند               ۱۳۸۶

جمع طرحهاي تشريفات مناقصه وانتخاب پيمانكار

جمع طرحهاي عمليات فعاليت اجرايي

توليد ۱۵هزارتن كنسانتره درسال

وضعيت    
( مرحله اجرايي ) 

عملكرد هزينه   

ارزي   (  ميليون  

دالر) 

عملكردهزينه ريالي   

( ميلياردريال   ) 

سرمايه گذاري 

 ريالي (ميلياردريال) ارزي (ميليون دالر)

جمع كل 

جمع طرحهاي مطالعه

مالكيت  

طرح
نام شركت 

تامين آب طرحهاي توسعه سرجشمه

عنوان طرح  رديف

بهينه سازي فرآيندوتجهيزات وپايدارنمودن توليد   

هدف طرح 

زيربنايي - ستاد

افرايش ظرفيت توليدكاتد تاسقف     ۲۵۰هزارتن درسال 

توليد ۲۰۰هزارتن كنسانتره درسال

توليد ۷۵۰هزارتن اسيد درسال

توليد ۸۰ هزارتن آنددرسال

توليد۱۵۰ هزارتن كنسانتره درسال

توليد ۱۰۰هزارتن كاتددرسال

توليد ۱۲۰هزارتن آنددرسال

توليد ۳۰۰هزارتن اسيد درسال

توليد ۹۰هزارتن كاتددرسال

 

 

 



 ١٣٠

۳۵,۷۱۴۶۹,۰۷عمليات فعال اجرايي۳۵,۷۱۹۰۲,۳خصوصي - دولتيسيمان پيوند گلستان شركت احداث صنعت۱

۲۹,۷۸۳۸۰,۷۴عمليات فعال اجرايي۳۳,۴۷۹۹,۲۷خصوصي - دولتيسيمان الوند(نهاوند)شركت احداث صنعت۲

۶۹,۱۱۱۷۰۱,۵۷۶۵,۴۹۸۴۹,۸۱

۶۹,۱۱۱۷۰۱,۵۷۶۵,۴۹۸۴۹,۸۱

احداث كارخانه سيمان به ظرفيت ۱ ميليون تن درسال

وضعيت(مرحله اجرايي )
عملكرد هزينه   

ارزي   ( ميليون 

دالر)

عملكردهزينه ريالي   

(ميلياردريال   )

سرمايه گذاري 

ريالي  (ميلياردريال )ارزي  (ميليون دالر )

         جدول شماره    ۲۷-۱۴                                                               سرمايه گذاري طرحهاي سيمان سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران تا پايان اسفند             ۱۳۸۶

جمع كل

جمع طرحهاي عمليات فعال اجرايي

مالكيت طرح  نام شركت   عنوان طرح  رديف

احداث كارخانه سيمان به ظرفيت ۱ ميليون تن درسال

هدف طرح

طرحهاي سازمان - زيربنايي۱
ايجاد مناطق ويژه استقرارصنايع 

انرژي بر درسواحل جنوبي كشور
۰,۰۰۸۲,۴۳عمليات فعال اجرايي۰۳۰۷۰دولتي

طرحهاي سازمان - زيربنايي۲
طرح منطقه ويژه صنايع معدني فلزي  

خليج فارس
۰,۰۰۲۷۵,۶۱عمليات فعال اجرايي۰۲۷۷۳نامشخص

۰۵۸۴۳۰,۰۰۳۵۸,۰۴

۰,۰۰۰گشايش اعتبار۱۷۲,۷۲دولتي نيروگاه گازي نماطرحهاي سازمان - زيربنايي۳

۱۷۲,۷۲-۰,۰۰۰

طرحهاي سازمان - زيربنايي۴
توسعه اسكله منطقه ويژه صنايع     

معدني وفلزي خليج فارس
۰۳۰۰نامشخص

تشريفات مناقصه   

۰وانتخاب پيمانكار
۰,۰۰

۰۳۰۰۰,۰۰۰

۱۷۲,۷۲۶۱۴۳۰,۰۰۳۵۸,۰۴ جمع كل 

 جدول شماره ۲۸-۱۴                                                      سرمايه گذاري  وعملكرد طرحهاي زيربنايي سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران تا پايان اسفند               ۱۳۸۶

جمع طرحهاي گشايش اعتبار

جمع طرحهاي عمليات فعال اجرايي

مالكيت طرح  نام شركت  عنوان طرح  رديف

استقرارصنايع انرژي بر

وضعيت ( مرحله اجرايي ) هدف طرح 
عملكرد هزينه   

ارزي   (  ميليون  

دالر) 

عملكردهزينه ريالي   

( ميلياردريال   ) 

سرمايه گذاري 

 ريالي  (ميلياردريال )ارزي  (ميليون دالر )

توليد برق بميزان ۵۰۰مگاوات درسال

افزايش ظرفيت اسمي تخليه وبارگيري موادفله اي 

صنعتي ومعدني از۶ميليون تن درسال به ۱۲ميليون تن 
جمع طرحهاي تشريفات مناقصه وانتخاب پيمانكار

 

 

 

 

 



 ١٣١

عنوان طرح  نام شركت رديف 
سرمايه ارزي  

(ميليون دالر)

سرمايه ريالي     

(ميليارد ريال )
زمان بهره بردارياستان  

شركت تهيه و توليد موادمعدني  ۱
تجهيز معادن  ميشدوان - استخراج سنگ آهن جهت توليد   

۵۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندي     
فروردين ۸۷يزد۰۵۷

شركت صنعتي معدني چادر ملو    ۲
طرح توسعه و افزايش ظرفيت  معدن چادر ملو    (خط چهارم ) 

- توليد ساالنه   ۱,۷ ميليون تن كنسانتره سنگ آهن    
فروردين ۸۷يزد۴۷۳۶۰

شركت تهيه و توليد موادمعدني ايران  ۳
طرح تجهيز و بهره برداري بلوك ۴ معدن سنگ آهن جالل    

اباد زرند  - ( توليد ۷۰۰ هزار تن دانه بندي از بلوك   ۴)
فروردين ۸۷كرمان  ۰۹۶

شركت صنعتي معدني چادر ملو    ۴
طرح گندله سازي اردكان     - ( توليد ساالنه   ۳,۴ ميليون تن  

گندله  - استفاده  در واحدهاي  احيا مستقيم      )
فروردين ۸۷يزد۸۳۱۷۵۵

فروردين ۸۷اصفهان ۲۵۷۵۶تجهيز ذخاير پتاس خور  - توليد ۵۰ هزار تن كلرور پتاسيم   شركت تهيه وتوليد مواد معدني ايران  ۵

۶
شركت تهيه و توليد  مواد اوليه فوالد     

خراسان 

طرح افزايش ظرفيت توليد سنگ آهن دانه بندي سنگان به       

ميزان ۴۰۰ هزار تن در سال   
فروردين ۸۷خراسان رضوي ۰۱۸

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران   ۷
تجهيز معدن سه چاهون  - استخراج حدود    ۴ ميليون تن  

سنگ آهن خام  
فروردين ۸۷يزد۶۳۶۷

ارديبهشت  ۸۷هرمزگان -۴۳اندسازي  المهدي- پخت اندآلومينيوم المهدي۸

ارديبهشت  ۸۷هرمزگان ۳۸۹۴اندسازي المهدي- توليد اند خام آلومينيوم المهدي۹

شركت تهيه وتوليد مواد معدني ايران  ۱۰

طرح تجهيز معدني ذغالسنگ طبس  - ( توليد ۷۵۰ هزار تن  

كنسانتره ذغالسنگ كك شو به منظور استفاده  در توليد كك            

كوره بلند فوالد   )
ارديبهشت  ۸۷يزد۲۴۲۱۳۴۴

شركت تهيه وتوليد مواد معدني ايران  ۱۱
طرح كك سازي و پااليش قطران زرند     -( توليد ۴۰۰ 

هزارتن متالورژي و    ۱۹ هزار تن قطران  )
خرداد  ۸۷كرمان  ۳۱۷۷۱

شركت آلومينيوم ايران   (ايرالكو)- فاز  ۱۲۲
طرح ۱۱۰ هزار تني الومينيوم ايران   ( لوپ ۲) - توليد ۳۶ 

هزار تن آلومينيوم در سال    )
خرداد  ۸۷مركزي ۷۰۲۰۰

فوالد خوزستان ۱۳
احياي فاز  ۲ توسعه فوالد خوزستان    (زمزم ۲) به منظور توليد   

۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجي   )
تير ۸۷خوزستان  ۶۴۵۱۵

شركت تهيه وتوليد مواد معدني  ۱۴
طرح تجهيز معدن زغالسنگ همكار   ( توليد ساليانه   ۱۷۰ 

هزار تن كنسانتره زغالسنگ   )
تير ۸۷كرمان  ۰۲۲۸

شركت سنگ آهن مركزي   ۱۵
طرح توسعه چغارت   ( طرح انتقال آب به طول      ۱۴۰ كيلومتر  

از يزد به بافق   
تير ۸۷يزد۰۳۱۵

شركت ملي فوالد ۱۶
فوالد هرمزگان  - احداث دو واحد احيا به ظرفيت كل      ۱,۶ 

ميليون  تن آهن اسفنجي در سال      
شهريور ۸۷هرمزگان ۳۹۸

شركت آلومينيوم ايران   (ايرالكو)- فاز  ۱۷۲
طرح ۱۱۰ هزار تني آلومينيوم ايران   ( لوپ ۳) - توليد ۳۶ 

هزار تن آلومينيوم در سال    )
شهريور ۸۷مركزي ۷۰۲۰۰

شهريور ۸۸اصفهان ۱۱۳۷۸۸احداث واحدكوره بلند شماره     ۳ ( پيشرفت فيزيكي ۸۹,۱۳%)ذوب آهن اصفهان  ۱۸

شهريور ۸۹اصفهان ۵۸۶۲۵تاسيسات جانبي و پيش نيازها    ذوب آهن اصفهان  ۱۹

فوالد خوزستان ۲۰
توليد ورق عريض فوالد خوزستان اكسين      ( توليد ۱,۰۵ 

ميليون تن ورق عريض در سال    )
مهر ۸۷خوزستان  ۲۵۰۱۷۹۰

  جدول شماره    ۲۹-۱۴            طرحهاي آماده بهره  برداري سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران در سال ۱۳۸۷
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عنوان طرح  نام شركت رديف 
سرمايه ارزي  

(ميليون دالر)

سرمايه ريالي     

(ميليارد ريال )
زمان بهره بردارياستان  

شركت سنگ آهن گل گهر  ۲۱
طرح احداث كارخانه گندله سازي معدن گل گهر يك       ( توليد 

۵ ميليون تن گندله  در سال     )
آبان ۸۷كرمان  ۲۴۴۱۵۰

طرحهاي سازمان - فوالد۲۲
توليد ورق گالوانيزه خودرو    ( توليد ۴۰۰ هزار تن ورق   

گالوانيزه در سال    ( مخصوص بدنه خودرو  )
۷۶۱۱۰۵

چهارمحال    

وبختياري   
آذر ۸۷

دي  ۸۷اصفهان ۳۷۱۷۹احداث نيرو گاه اختصاصي به قدرت      ۱۱۰ مگاوات  ذوب آهن اصفهان  ۲۳

بهمن ۸۷اصفهان ۸۷۷۷۴احداث واحد ككسازي به ظرفيت    ۹۰۰ هزار تن در سال   ذوب آهن اصفهان  ۲۴

فوالد خوزستان ۲۵
فاز دوم توسعه فوالد خوزستان      ( افزايش توليد فوالد خام از  

۲,۴ تا  ۳,۲ ميليون تن در سال   )
بهمن ۸۷خوزستان  ۲۳۱۰۹۶

شركت ملي فوالد ۲۶
طرح واحد احيا    ۱ فوالد خراسان  ( توليد ۸۰۰ هزار تن آهن   

اسفنجي  در سال   )
بهمن ۸۷خراسان رضوي ۸۳۴۱۸

شركت سنگ آهن گل گهر  ۲۷

طرح بازيابي هماتيت و گوگرد زدايي  كنسانتره آهن          ( توليد 

۵۵۰ هزار تن كنسانتره هماتيتي و      ۵۰۰ هزار تن كنسانتره    

منيتيتي   )

بهمن ۸۷كرمان  ۳۵۶۰

شركت ملي صنايع مس   ۲۸
توسعه پااليشگاه سرچشمه    ( افزايش ظرفيت توليدكاتد تا    

سقف    ۲۵۰ هزار تن درسال  )
بهمن ۸۷كرمان  ۱۱۴۵۷

بهمن ۸۷همدان۳۳۷۹۹سيمان نهاوند    ( توليد سيمان به ظرفيت   ۱ ميليون تن در سال   احداث صنعت ۲۹

اسفند  ۸۷اصفهان ۵۰۴۳۷احداث واحد اگلومراسيون به ظرفيت   ۲,۴ ميليون تن در سال   ذوب آهن اصفهان  ۳۰

فوالد مباركه ۳۱
طرح افزايش زير سقف فوالد مباركه       ( افزايش ظرفيت به  

ميزان ۱,۲ ميليون تن در سال   )
اسفند  ۸۷اصفهان ۱۷۳۲۴۸۹

اسفند  ۸۷هرمزگان ۵۰۰فوالد هرمزگان  - ايجاد ظرفيت توليد  ۱,۶ ميليون تن فوالد خامشركت ملي فوالد ۳۲

اسفند  ۸۷هرمزگان ۳۸۳۱۰۹۰احداث واحد  ۱۴۷ هزار تني توليد آلومينيوم  آلومينيوم هرمزال   (فاز  ۱)۳۳

اسفند  ۸۷هرمزگان ۲۲۱۷۳اندسازي المهدي- ميله گذاري اند پخته شده  آلومينيوم المهدي۳۴

اسفند  ۸۷هرمزگان ۹۰طرح U-Turn به منظور توليد   ۳۰ هزار تن آلومينيوم  آلومينيوم المهدي۳۵

شركت ملي فوالد ۳۶
تجهيز معادن سنگ آهن سنگان     ( توليد ۲,۶ ميليون تن  

كنسانتره    )
اسفند  ۸۷خراسان رضوي ۳۲۷۱۷۴۰

۳۷۱۰۲۱۲۴۵

برنامه اوليه طرحهاي قابل افتتاح در بخش سيمان طي سال           ۱۳۸۷ داراي مجموع سرمايه گذاري برابر با  ۱۱۰ ميليارد تومان در قالب    ۱ طرح مي بــاشد .

مجموع سرمايه گذاري  ( معادل ريالي   ۵۵ هزار ميليارد  ريال   )

برنامه اوليه طرحهاي قابل افتتاح در بخش فوالد طي سال          ۱۳۸۷ داراي مجموع سرمايه گذاري برابر با  ۲۷۸۰ ميليارد تومان در قالب    ۱۳ طرح مي بـاشد .

برنامه اوليه طرحهاي قابل افتتاح در بخش آلومينيوم طي سال           ۱۳۸۷ داراي مجموع سرمايه گذاري برابر با  ۸۳۴ ميليارد تومان در قالب    ۷ طرح مي باشد .

برنامه اوليه طرحهاي قابل افتتاح در بخش معدن طي سال          ۱۳۸۷ داراي مجموع سرمايه گذاري برابر با  ۱۷۵۸ ميليارد تومان در قالب    ۱۴ طرح مي  بـاشد .

برنامه اوليه طرحهاي قابل افتتاح در بخش مس طي سال          ۱۳۸۷ داراي مجموع سرمايه گذاري برابر با  ۵۵ ميليارد تومان در قالب    ۱ طـرح مـي بــاشد .

ادامه  جدول شماره ۲۹-۱۴            طرحهاي آماده بهره  برداري سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران در سال ۱۳۸۷
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سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۸۶

نمودار(۱-۱۵)    ميزان گشايش اعتبارات اسنادي ريالي بانك صنعت ومعدن درسالهاي    

۱۳۸۵-۸۶

درصد تغيير سال ۸۶ به  ۸۵سال  ۱۳۸۶ سال  ۱۳۸۵ شرح 

۱۱۶    

۱۷    ۲۲۷

۶۶۷

۲۶۶ تعداد

۱۴۳۹ مبلغ (ميلياردريال  )

 عملكرد بانك صنعت و معدن

 ميلياردريـال، گـشايش   ١٤٣٩ بانك صنعت و معدن اقدام به گشايش اعتبارات اسـنادي ريـالي بـه مبلـغ                ١٣٨٦سال  

 بـه    مطالبـات    وصـول   ميليـارد ريـال ،     ٣٣٦٣١مصوبات بـه مبلـغ         ميليون دالر،    ١٢٢١به مبلغ   اعتبارات اسنادي ارزي    

كه به ترتيب نسبت به مـدت مـشابه سـال            ميلياردريال نموده است   ٩٣٩٢ ميليارد ريال و پرداختها به مبلغ        ٥٥١٢مبلغ

 .شته است درصدكاهش دا-٦/٠ رشد و پرداختها  درصد٣٠،   درصد١٤   درصد،٣٥١ درصد، ١١٦قبل 
 

  ١٣٨٥-٨٦مقايسه عملكرد بانك صنعت و معدن در سالهاي              ١٥-١جدول شماره 

 ١٣٨٦سال  ١٣٨٥سال  شرح
درصد تغيير سال 

 ٨٥ به ٨٦

 ١١٦ ١٤٣٩ ٦٦٧ )ميلياردريال(گشايش اعتبارات اسنادي ريالي 

 ٣٥١ ١٢٢١ ٢٧١ )دالر ميليون(  سنادي ارزي ا گشايش اعتبارات

 ١٤ ٣٣٦٣١ ٢٩٤٨٤ )ميلياردريال( مصوبات 

 -٦/٠ ٩٣٩٢ ٩٤٤٧ )ميلياردريال(ها  پرداخت

 ٣٠ ٥٥١٢ ٤٢٢٩ )ميلياردريال(ها  وصولي
 

  داخلي –گشايش اعتبارات اسنادي ريالي 

باشـد     ميلياردريال مي  ١٤٣٩ فقره به مبلغ     ٢٦٦ تعداد   ١٣٨٦گشايش اعتبارات اسنادي ريالي ثبت شده بانك در سال          

 . درصد در مبلغ را داشته است١١٦ درصد در تعداد و ١٧ مدت مشابه سال قبل به ترتيب رشد كه نسبت به

 

 ١٣٨٥-٨٦گشايش اعتبارات اسنادي ريالي بانك صنعت و معدن در سالهاي                     ١٥-٢شماره جدول          
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سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۸۶

نمودار(۳-۱۵)  مصوبات بانك صنعت ومعدن درسالهاي  ۸۶- ۱۳۸۵

۱۳۰۲۲۰

۲۷۱۱۲۲۱

تعداد   

مبلغ  ( ميليون دالر ) 

درصد تغيير سال  ۸۶ به ۸۵

۶۹  

۳۵۱  

 سال  ۱۳۸۶ سال  ۱۳۸۵شرح

18-36552984تعداد  

2948433631

درصد تغيير سال  86 به 85 سال  1385شرح  

مبلغ ( ميلياردريال   )   14

سال  1386

۲۷۱

۱۲۲۱

۰

۷۰۰

۱۴۰۰

الر
ن د

يو
ميل

سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۸۶

نمودار(۲-۱۵) ميزان گشايش اعتبارات ارزي بانك صنعت ومعدن درسالهاي     ۱۳۸۵-۸۶

 گشايش اعتبارات اسنادي ارزي

 .باشد ميليون دالر مي١٢٢١ فقره به مبلغ ٢٢٠تعداد   ،١٣٨٦گشايش اعتبارات اسنادي ارزي در سال 
     

 ١٣٨٥-٨٦ميزان گشايش اعتبارات ارزي بانك صنعت و معدن در سالهاي              ١٥-٣جدول                   

 

 

 

 

 

 وضعيت طرح هاي مصوب 

 .لياردريال بوده است مي٣٣٦٣١ فقره به ارزش ٢٩٨٤تعداد١٣٨٦حجم مصوبات بانك صنعت و معدن در سال 

 

 ١٣٨٥-٨٦وضعيت طرحهاي مصوب بانك صنعت و معدن طي سالهاي                ١٥-٤         جدول شماره 
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طرح هاي به بهره برداري رسيده     

تعداد طرح ها 

۴۹۵

تعداد اشتغالشرح 

۳۱۵۱۸۵۴۷

مبلغ تسهيالت   
(ميليارديال  )

طرح هاي 

 متوسط و بزرگ  

طرح هاي   

صنايع كوچك 
جمع كل

طرح هاي 

 متوسط و بزرگ  

طرح هاي صنايع    

كوچك
جمع كل

۵۵۶۲۳۶۷۹۹۲۴۱۵۴۷۰۳۵۷۵۹۰۴۵

۱۱۶۹۰۲۰۶۱۴۱۲۰۶۳۴۷

۵۶۷۸۳۷۶۹۹۴۴۷۵۶۱۱۳۷۸۱۹۳۹۲

-۲

درصد تغيير 
سال ۸۶ به  ۸۵

سال  ۱۳۸۶

منابع تبصره اي    ( ميليارد ريال )     ۶۸

-۰,۶

شرح 
سال  ۱۳۸۵

منابع داخلي   ( ميلياردريال   ) 

جمع  ( ميليارد ريال   ) 

۹۲۴۱ ۹۰۴۵

۲۰۶ ۳۴۷

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰
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منابع داخلي  منابع تبصره اي 

نمودار(۴-۱۵)   مقايسه پرداختهاي بانك صنعت ومعدن درسالهاي  ۱۳۸۵-۸۶

سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۸۶

 پرداختها
 ١٣٨٥-٨٦مقايسه پرداختهاي بانك صنعت ومعدن درسالهاي                 ١٥-٥  شماره جدول                  

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 طرحهاي به بهره برداري رسيده
 

 نفـر  ٨٥٤٧ميلياردريال به بهره برداري رسيده اندكه ميـزان اشـتغال آن    ٣١٥١طرح به مبلغ    ٤٩٥ تعداد   ١٣٨٦درسال  
 .باشد مي

 

 ١٣٨٦طرحهاي بهره برداري شده بانك صنعت ومعدن درسال                     ١٥-٦شماره جدول          
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نمودار(5-15)   ميزان وصول مطالبات بانك صنعت ومعدن درسالهاي 1385-86

سال 1385 سال 1386

طرح هاي

 متوسط و بزرگ  

طرح هاي   

صنايع كوچك 
جمع كل

طرح هاي

 متوسط و بزرگ  

طرح هاي   

صنايع كوچك 
جمع كل

۷۹۵۳۱۵۳۳۹۴۸۱۹۹۰۳۱۴۶۵۱۳۶

۱۳۱۱۵۰۲۸۱۲۶۷۱۰۹۳۷۶

۹۲۶۳۳۰۳۴۲۲۹۲۲۵۷۳۲۵۵۵۵۱۲

۳۴

شرح 

۳۰

سال  ۱۳۸۶

۳۰جمع (ميلياردريال  )

منابع تبصره اي    (ميلياردريال  )

منابع داخلي   (ميلياردريال  )

درصد تغيير   سال  ۱۳۸۵
سال ۸۶ به 
سال ۸۵

 

 وصول مطالبات
 

 ١٣٨٥-٨٦          ميزان وصول مطالبات بانك صنعت و معدن در سالهاي           ١٥-٧شماره جدول 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 



 ١٣٧

 

  عملكرد شركت دخانيات ايران
 

     .  درصد رشد داشـته اسـت      ١١ ميليارد نخ بوده كه نسبت به سال قبل          ٣/٢٧ ميزان توليد سيگارت ملي      ١٣٨٦در سال   

ليارد نخ سيگارت توسط بخش خصوصي وارد گرديده كـه نـسبت بـه سـال گذشـته       مي ٤/٢٣نين طي اين مدت     چ  هم

 . درصدي داشته است١٢كاهش 

   مقايسه ميزان توليد ، واردات رسمي توسط بخش خصوصي و فروش سيگارت  ملي          ١٦-١جدول شماره              
 ١٣٨٥-٨٦ طي سالهاي                                                                      

 واردات رسمي )ميليارد نخ(توليد    
 سال

 جمع مشاركتي ملي
ميزان 

 )ميلياردنخ(
 ارزش

 )ميليون  يورو(

فروش 
 )ميليارد نخ(

٢/١٣ ٣٠٥ ٧/٢٦ ٦/٢٤ ٨/١٢ ٨/١١ ١٣٨٥ 
٤/١٥ ٢٨٩ ٤/٢٣ ٣/٢٧ ٧/١١ ٦/١٥ ١٣٨٦ 

 ١٧ -٥ -١٢ ١١ -٩ ٣٢ درصد تغييرات

 

 
 ١٣٨٥-٨٦طي سالهاي  صادرات توتون و تنباكو   مقايسه ميزان               ١٦-٢جدول شماره                           

 جمع تنباكو  توتون
 سال

 ارزش )تن(ميزان 
 )دالرميليون (

 ارزش )تن(ميزان 
 )دالرميليون (

 ارزش )تن(ميزان 
 )دالرميليون (

٨٥٣/٠ ١١٦٠ ١٩٣/٠ ٢٩ ٦٦/٠ ١١٣١ ١٣٨٥ 

٣ ٢٥٥٧ ١ ١٢٤ ٢ ٢٤٣٣ ١٣٨٦ 
 ٢٥٢ ١٢٠ ٤١٨ ٣٢٨ ٢٠٣ ١١٥ درصد تغييرات

 
 

  بخش كشاورزي-1
 ١٣٨٥-٨٦ سالهاي  طيعملكرد بخش كشاورزي شركت دخانيات                                        ١٦-٣جدول شماره 

 

 را مي توان عدم افزايش قيمت خريـد توتـون و اشـتغال              ١٣٨٦از علل كاهش عمده سطح زير كشت توتون در سال           

 .كشاورزان در حرفه هايي با سوددهي باالترذكر نمود 
 

 

 

 

 

 

 

 نوع )تن(كود  )م ليتركيلو گر(سم  )كيلوگرم(بذ ر  )تن(ميزان محصول  )هكتار(سطح زير كشت 

 درصد 86 85 درصد 86 85 درصد 86 85 درصد 86 85 درصد 86 85 محصول

 -9/7 6700 7271 -3/19 5663 7015 توتون

 7 642 600 9/5 1028 971 تنباكو
395 359 1/9- 45501 41410 9- 1818 1880 4/3 

 4/3 1880 1818 -9 41410 45501 -1/9 359 395 -7/6 7342 7871 -2/16 6691 7986 جمع



 ١٣٨

 

 

  بخش توليد -٢
 توليد توتون و تنباكو -١-٢

 ١٣٨٥-٨٦توليد انواع توتون و تنباكو شركت دخانيات طي سالهاي                                         ١٦-٤جدول شماره
 تن: واحد                                                                                                                                                                               

تمع دخانيات مج

 اصفهان

مجتمع دخانيات 

 )سقز(كردستان 

مركز تحقيقات تير 

 تاش
 جمع كل

 شرح

٨٦ ٨٥ ٨٦ ٨٥ ٨٦ ٨٥ ٨٦ ٨٥ 

درصد تغيير 

 ٨٥ به ٨٦

 -٦ ٢/٨٤٤ ٨٩٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢/٨٤٤ ٨٩٧ سنتي

 ١/٢٧ ٠ ٠ ٠ ٣/٢٢ ٠ ٨/٤ ٠ معسل
 بيش از 

 درصد١٠٠
 تنباكو

 -٣ ٣/٨٧١ ٨٩٧ ٠ ٠ ٣/٢٢ ٠ ٨٤٩ ٨٩٧ جمع

ن نيمكوب توتو

 و چپق
٨٤ ٢٨ ١٧٤ ٠ ٠ ٢٨ ١٧٤ ٠ ٠- 

 -٩١ ٣/٠ ٤/٣ ٣/٠ ٤/٣ ٠ ٠ ٠ ٠ توتون پيپ

 -١٦ ٦/٨٩٩ ٤/١٠٧٣ ٣/٠ ٤/٣ ٣/٥٠ ١٧٤ ٨٤٩ ٨٩٧ جمع كل

 
 )مشاركتي _ ملي  (سيگارتتوليد -٢-٢

 

                      ١٣٨٥-٨٦سالهاي )  ، مشاركتيملي(   توليد سيگارت                 ١٦-٥جدول شماره 
 ميليون نخ: واحد                                                                                                                                                                                                       

بخش  (كارخانه قشم كارخانجات اروميه  گيالنكارخانجات كارخانجات تهران
 )خصوصي

 توليد

 درصد ٨٦ ٨٥ درصد ٨٦ ٨٥ درصد ٨٦ ٨٥ درصد ٨٦ ٨٥

 - - - ١١٤ ١٣٤١ ٦٢٧ ١٩ ٩٧٥٨ ٨٢٣٤ ٥٧ ٤٥٥٩ ٢٩٠٨ ملي

 ٣ ١٧٣٣ ١٦٨٣ - - - -١١ ٧٣٤٣ ٨٢٦٩ -١٠ ٢٦٠٣ ٢٩٠١ مشاركتي

 ٣ ١٧٣٣ ١٦٨٣ ١١٤ ١٣٤١ ٦٢٧ ٤ ١٧١٠١ ١٦٥٠٣ ٢٣ ٧١٦٢ ٥٨٠٩ جمع

 
 ٦/١٥توليـد برنـدهاي ملـي       ( ميليارد نخ سيگارت در داخل كشور توليد شده است           ٣/٢٧ جمعاً بيش از     ١٣٨٦درسال  

 درصـد   ١١ است كـه       ميليارد نخ بوده   ٦/٢٤اين رقم در سال قبل      )  ميليارد نخ  ٧/١١ميليارد نخ وتوليد برندهاي خارجي      

 ).زار مصرف داخلي است درصدتقاضاي با٤٦تامين كننده (دهد  افزايش را نشان مي

  درصد از كل توليدات داخل كشور با نام برندهاي ملي والباقي با نام برندهاي خارجي بصورت تحت ليسانس توليد                    63

هدف از توليد محصوالت مشاركتي اشتغالزايي آن در داخل كشور بوده كه در صورت واردات محض ، اين                  . گرديده اند   
 .فرصتهاي شغلي از بين مي رود

 .است گرفته صورت خصوصي  درصدتوسط بخش٦ايران و  دخانيات توليدي داخل كشورتوسط شركت  درصد سيگارت٩٤

  داخلي فروش-٣
بـه فـروش رسـيده كـه        در داخل كشور     ميليارد ريال    1823 ميليارد نخ سيگارت به ارزش       4/15 جمعاً   1386در سال   

 . افزايش داشته است درصد17نسبت به مدت مشابه سال قبل 
                       ١٣٨٥ -٨٦ سالهاي ملي شركت دخانيات فروش سيگارت                     ١٦-٦ جدول شماره                            

 )ميلياردريال(ارزش  )ميلياردنخ(ميزان 
 درصد 86 85 درصد 86 85

2/13 4/15 17 1435 1823 27 

 
 



 ١٣٩

 

 ١٣٨٥ - ٨٦    فروش انواع توتون وتنباكو سالهاي                       ١٦-٧اره   جدول شم                        
 تنباكو توتون

85 86 85 86 
 مقدار

 )تن(
 ارزش

 )ريال ميليون(
 مقدار

 )تن(
 ارزش

 )ريال ميليون(

درصد 
 تغييرات

 )مقداري(
 

 مقدار
 )تن(

 ارزش
 )ريال ميليون(

 مقدار
 )تن(

 ارزش
 )يليون ريالم(

درصد 
 تغييرات

 )مقداري(

339 2584 42 559 88- 1569 14970 698 8539 56- 
 

بـه  ) سنتي و معـسل   ( تن تنباكو    ٦٩٨و   ميليون ريال    ٥٥٩ تن توتون نيمكوب و چپق به ارزش         ٤٢ جمعاً   ١٣٨٦درسال  

 كـاهش داشـته      درصـد  ٥٦ و    درصد ٨٨  به ترتيب    به فروش رسيده كه نسبت به سال قبل         ميليون ريال  ٨٥٣٩ارزش  

  .است

 
 واردات رسمي -4

 ميليارد نخ مي باشد كه نـسبت بـه سـال    6/20 بالغ بر    1386سيگارت توسط بخش خصوصي در سال       واردات رسمي   
 ) . ميليارد نخ بوده است7/26 1385اين رقم در سال . (  درصد كاهش نشان مي دهد 23گذشته 

 

  قاچاق وكشفيات قاچاق-5
 افـزايش  درصـد  ٢٠ ميليون نخ بوده كه نسبت به سـال قبـل       ٢٥٨ نيز   ١٣٨٦ميزان كشفيات سيگارت قاچاق در سال       

 .داشته است


