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 های کالن الف(  شاخص

 
 رتبه جمهوری اسالمی ایران براساس برخی از شاخص های مهم بین المللی

 منبع سال تعداد کشور رتبه عنوان فارسی شاخص عنوان شاخص

Competitive Industrial 
Performance 

 /http://www.unido.org 2112 192 67 رقابت صنعتی

Global 
Competitiveness Index 

 /http://weforum.org 2115 199 79 رقابت پذیری جهانی

Enabling Trade Index 2119 138 131 توانمندی تجارت http://weforum.org/ 

Human Development  
Index 

 /http://hdr.undp.org 2119 188 64 توسعه انسانی

Index of Economic 
Freedom 

 /http://www.heritage.org 2116 186 171 آزادی اقتصاد

Doing business 2116 184 118 کسب و کار www.doingbusiness.org 
 

 
 
 به تفکیک بخش نرخ رشد اقتصادی 

 (111=1383) 
 درصد

  1341سال  1341سال   1342سال  1343سال  رشد اقتصادی

 9.3 -6.8 -1.4 3 کل

 5 -6.9 -2.4 5 گروه صنایع و معادن

 5.6 -8.5 -3.4 6.7 صنعت

 21.1 -2.5 1.4 4.8 معدن

 9.9 -8.4 -5 3.7 بازرگانی، رستوران و هتلداری

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران      
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 بخشنرخ رشد اقتصادی به تفکیک 

  (111=1376) 

 49ماهه  4 نام بخش

 3.2 گروه کشاورزی

 1.2- صنعتگروه 

 1- صنعت و معدن

 1- صنعت -

 2- معدن -

 1.3- گروه خدمات

 1.8- عمده فروشی و خرده فروشی ، هتل و رستوران )بازرگانی(

 1.7 محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

 1.7 محصول ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت بازار(
 رانمآخذ: مرکزآمار ای

 
 
 
 

 کننده کننده و شاخص بهای مصرفشاخص بهای تولید
  (111=1341) 

 شاخص قیمت
فروردین 

49 

اردیبهشت 
49 

خرداد 
49 

تیر 
49 

مرداد 
49 

 شهریور
49 

 مهر
49 

آبان 
49 

 آذر
49 

دی 
49 

بهمن 
49 

 اسفند
49 

درصد تغییر 
 آخرین ماه

شاخص بهای 

 PPIتولید کننده
214 211.1 219.7 219.3 216.1 215.5 216.1 216.1 216.3 215.1 219.6 215.8 1.6 

شاخص بهای 
مصرف کننده 

CPI 

214.6 221.8 225.5 229.7 229.9 225.7 227 228.7 231.6 232.6 233.1 239.8 1.7 

 جمهوری اسالمی ایران مأخذ: بانک مرکزی      
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 49شاخص بهای مصرف کننده و تولید کننده در سال   - 1نمودار
 

درصد  1.7رسید که نسبت به ماه قبل معادل  239.8به عدد  49ی کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در اسفند شاخص بها
 .ه است افزایش داشت

 درصد می باشد. 11.4( معادل 49)تورم سال 43نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند  49میزان تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند 
در  را نشان میدهددرصد افزایش  1.6نسبت به ماه قبل معادل  که رسید  215.8به عدد  49ده در اسفند شاخص بهای تولیدکنن

 3.5مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان  داشته است ، همچنین شاخص درصد کاهش  1.2حالی که بهمن ماه برابر 
 درصد افزایش داشته است.

 می دهد .درصد افزایش نشان  9.4معادل  43به متوسط سال نسبت  49متوسط شاخص مذکور در سال 
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 CPIشاخص بهای مصرف کننده  PPIشاخص بهای تولید کننده
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 های اختصاصیب( شاخص 
 

 هتعداد مجوزهای صنعتی صادر -1

49اسفند نام مجوز 49بهمن    درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 

 -19.2 18666 16111 11.5 1941 1694 جواز تاسیس

 -2.6 5298 5114 14.6 979 567 1برداری صنعتیپروانه بهره

  شامل پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای-1

 

  هصادرصنعتی اشتغال مجوزهای  -2
 نفر

49اسفند نام مجوز 49بهمن    درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 

-11.5 932663 382773 49.4 31273 58466 جواز تاسیس  

-9.8 82817 78833 114.1 5649 12968 برداری صنعتیپروانه بهره  

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

       هصادرصنعتی سرمایه مجوزهای  -3

 میلیارد ریال

49اسفند نام مجوز 49بهمن    درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 

 16.5 1125189 1149617 316.4 54619 298536 جواز تاسیس

 14.4 151892 181848 -71.1 4452 2881 برداری صنعتیپروانه بهره

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

         هتعداد مجوزهای معدنی صادر -4
 فقره

49اسفند نام مجوز 49بهمن    درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 

 -35.8 1121 655 92.1 57 81 پروانه اکتشاف

 -92.1 846 521 -11.6 97 92 گواهی کشف 

 -91.5 488 578 53.7 91 63 1وانه بهره برداری معدن پر

 -36.1 1263 817 9.8 92 99 مجوز برداشت

 پروانه های بهره برداری فوق فقط شامل پروانه های جدید صادره میباشد . -1
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         همجوزهای صنفی صادرتعداد  -5
 فقره

49اسفند نام مجوز 49بهمن   ییردرصد تغ 43سال  49سال  درصد تغییر   

 29.3 225976 281247 13.5 31815 39476 1های صنفیمجوز واحد

 -31.1 349 272 -27.3 99 32 مجوز نمایندگی های خارجی

-13.4 8231 7182 91.8 599 766 2کارت بازرگانی  

 مرکز امور اصناف و بازرگانان ماخذ: -1
 ماخذ: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -2
 

 

 هی صادرهای گمرک معافیت  -6
 تعداد  معافیت های گمرکی صادر شده 

 فقره

49اسفند نام مجوز 49بهمن    درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 

 12.9 9387 9431 7.5 952 986 آالتهای گمرکی ماشینمعافیت

 -9.5 517 989 -28.4 95 32 آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت

 28.6 1977 1411 7.5 161 173 های گمرکی مواد اولیهمعافیت

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
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 جوازهای تاسیس صادره به تفکیک استان -7

 استان

 درصد تغییر 43سال  49سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 )نفر( مجوز

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد
رمایه مجوز س

 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 11.9 13.6- 1.4- 92254 75213 2119 96698 69463 2173 آذربایجان شرقی

 39.6- 22.6- 31.3- 8131 19969 522 5253 11147 369 غربی آذربایجان

 57.9- 38.4- 19.3- 27254 52541 377 11625 32131 323 اردبیل

 38.1- 24.2- 26.7- 27918 99812 1176 16441 31711 862 اصفهان

 131.6 923.4 21.8 13841 23116 381 32175 121156 963 البرز

 23.7 1113.8 63.6 2119 9172 44 2974 51221 162 ایالم

 21.6- 53.3- 21.1- 3491 13282 141 3187 6216 151 بوشهر

 6.9 51.1 2.7- 26151 23318 751 27813 39468 731 تهران

 33.1- 2.7- 31.1- 3986 11383 136 2331 11119 45 کرمان جنوب

 91.4- 62.5- 28.5- 7363 34127 992 9272 19633 315 و بختیاری چهارمحال

 3.8 14.1- 11.8 1694 3541 111 1711 2411 123 جنوبی خراسان

 1.7- 8.1- 1.4 32223 71118 1392 31441 65933 1367 رضوی خراسان

 81.5 2561.4 5.4 1683 3563 111 3159 49839 117 شمالی خراسان

 37.9- 29.1- 11.9- 19891 65578 516 4241 94851 957 خوزستان

 9.5- 98.2- 25.2- 12119 34115 619 11963 21211 954 زنجان

 97.2 59.8 31.3 7928 11723 398 11435 18152 957 سمنان

 13.2- 41.8 24.4- 5268 5166 355 9571 4719 294 بلوچستان سیستان و

 36.8- 19.1- 39.4- 26448 59934 1823 17163 96775 1186 فارس

 26.8- 29.7- 28.3- 13951 22289 523 4897 16774 375 قزوین

 92.5 73.1 14.2 8559 12957 364 12188 21595 991 قم

 24.6- 33.5- 21.7- 7613 24683 998 5357 14793 351 کردستان

 9.1 19.5- 3.3- 6711 62766 316 6475 53691 246 کرمان

 51.1- 86.1- 21.1- 8411 59583 315 9992 7651 294 کرمانشاه

 98.8- 99.9- 12.8- 9154 17429 125 2174 4463 114 و بویر احمد کهگیلویه

 31.4 168.2 24.3- 5966 11522 395 7155 28225 299 گلستان

 37.1 361.2 24.5 8916 16116 376 11529 73648 987 گیالن

 27.3 52.9 24.9 8465 26624 298 11915 91549 321 لرستان

 27.5- 56.1 33.7- 13977 17519 753 4773 27398 944 مازندران

 35.8- 1.1 34.9- 39388 58193 1281 22189 58193 776 مرکزی

 32.6 33.1- 14.1 3191 16134 63 9166 11729 75 آزاد ارس منطقه
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 استان

 درصد تغییر 43سال  49سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 )نفر( مجوز

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد
رمایه مجوز س

 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 611.9 18642.2 211.1 64 59 2 989 11164 6 ندآزاد ارو منطقه

 132.9 2.1 9.3 583 1221 23 1355 1295 29 آزاد انزلی منطقه

 189.1 319.1 911.1 25 6 1 71 25 5 آزاد چابهار منطقه

 58.6 71.1- 25.1- 191 969 9 222 139 3 آزاد قشم منطقه

 195.6 194.1 87.5 197 194 8 361 371 15 آزاد کیش منطقه

 - - - 61 167 1 - - - آزاد ماکو منطقه

 18.9- 251.4 25.1- 9661 22862 228 3812 81961 171 هرمزگان

 52.6- 34.3- 36.1- 11473 31147 991 5148 18493 282 همدان

 25.8- 56.7- 5.1- 28484 71166 1911 21523 31394 1391 یزد

 11.5- 16.5 -19.2 932663 1125189 18666 382773 1149613 16111 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

 

 بررسی جوازهای صادره در استانها  در

درصد و استان خراسان  12.4فقره جواز تاسیس ،  بیشترین تعداد مربوط به استان آذربایجان شرقی با سهم  16111از بین  -

 درصد در رتبه دوم قرار دارد . 8.5 سهم رضوی با

 گذاری  سرمایه پیش بینی  با میلیارد ریال است که استان البرز 1149613 جوازهای صادره پیش بینی سرمایه گذاری  -

سرمایه گذاری مربوط به پیش بینی الزم به ذکر است که بیشترین رشد  میلیارد ریال در رتبه اول قرار دارد . 121156

 استانهای ایالم و خراسان شمالی میباشد .

 میباشد و  همچنین بیشترین رشدنفر  96698ن پیش بینی اشتغال ایجاد شده در استان آذربایجان شرقی به تعداد  بیشتری -

 اشتغال نیز در استانهای خراسان شمالی و لرستان مشاهده میشود . پیش بینی

به مدت مشابه سال قبل  در بین مناطق آزاد ، منطقه اروند بیشترین رشد سرمایه گذاری و اشتغال پیش بینی شده را نسبت -

 دارا میباشد.
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 49سال رتعداد جوازتاسیس صادره به تفکیک استان د -2نمودار
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 كرمانشاه
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 بوشهر

 خراسان جنوبي

 كهگیلویه و بویر احمد
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 جنوب كرمان

 منطقه آزاد ارس

 منطقه آزاد انزلي
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 منطقه آزاد اروند

 منطقه آزاد چابهار
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 برداری صادره به تفکیک استانپروانه بهره  -8

 استان

 درصد تغییر 43سال  49سال

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 ()میلیارد ریال

اشتغال 
 )نفر( مجوز

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

 اشتغال
 )نفر( مجوز

 17.5- 51.1 19.6- 5783 8737 577 9773 13111 943 آذربایجان شرقی

 122.7 314.1 12.9 1328 3317 161 2457 13525 181 آذربایجان غربی

 63.8- 72.5- 31.1- 1251 2283 41 953 627 63 اردبیل

 18.1- 23.3- 9.8- 7421 15199 936 6987 11538 915 اصفهان

 8.9 53.3 15.1 6297 4268 253 6773 19215 241 البرز

 34.8 5119.9 69.1- 563 314 69 787 16548 23 ایالم

 97.6- 87.6- 13.3- 796 11731 31 341 1959 26 بوشهر

 52.8 33.5 88.1 7723 13198 311 11811 17551 583 تهران

 21.3- 54.7 4.1- 253 215 22 144 393 21 نجنوب کرما

 21.2- 9.5- 29.1- 468 1344 46 763 1337 73 چهارمحال و بختیاری

 196.1 444.4 66.7 365 318 34 848 3383 65 خراسان جنوبی

 25.1- 16.2- 31.9- 7746 4514 991 5891 7474 312 خراسان رضوی

 29.9- 12.3 25.1- 357 276 28 271 311 21 خراسان شمالی

 34.5- 3.1 7.4- 3158 2796 134 1851 2831 128 خوزستان

 71.7 247.1 21.1 1724 3715 45 2451 19759 115 زنجان

 21.3- 25.3- 11.1- 1495 3947 195 1551 2612 124 سمنان

 5.1 37.9 11.5- 968 585 57 942 819 51 سیستان و بلوچستان

 13.9- 11.6 28.5 3245 9828 217 2855 5338 266 فارس

 23.3- 13.1 16.9- 9785 6631 251 3664 7944 214 قزوین

 23.2- 18.5- 3.9- 9181 5656 267 3136 9618 258 قم

 66.3 194.1 5.4- 578 1179 68 461 2429 69 کردستان

 26.6- 31.6- 11.3 1928 2181 81 1198 1923 84 کرمان

 21.6 76.9 11.6 454 1164 64 1157 1886 77 کرمانشاه

 33.5- 11.3- 27.1- 523 1187 37 398 475 27 کهگیلویه و بویر احمد

 23.1- 78.7 11.3- 1342 1191 47 1171 1861 86 گلستان

 91.1 61.8 1.1 2186 9991 151 3162 7186 151 گیالن

 34.5- 92.1- 25.2- 1192 1991 131 641 839 48 لرستان

 35.7 34.7 4.8- 2697 9728 219 3543 6616 189 مازندران

 34.7- 77.2- 16.5- 3357 14987 236 2123 9995 147 مرکزی

 37.6 76.4 63.3 699 874 31 886 1555 94 منطقه آزاد ارس
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 استان

 درصد تغییر 43سال  49سال

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 ()میلیارد ریال

اشتغال 
 )نفر( مجوز

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

 اشتغال
 )نفر( مجوز

 - - - - - - 84 113 11 منطقه آزاد اروند

 72.1- 53.7- 94.3- 1758 1267 67 942 587 39 منطقه آزاد انزلی

 269.7 245.6 511.1 17 6 1 62 29 6 منطقه آزاد چابهار

 856.5 2728.6 911.1 96 94 2 991 1346 11 منطقه آزاد قشم

 58.7 57.1 211.1 63 71 3 111 112 4 منطقه آزاد ماکو

 78.1- 43.7- 51.1- 46 195 9 21 4 2 منطقه ویژه اقتصادی پیام

 13.3- 31.9- 19.4- 757 1116 67 656 777 57 هرمزگان

 15.1- 98.7- 16.1- 1141 2676 75 425 1379 63 همدان

 33.9- 31.9 16.8- 3973 9873 221 2312 6916 183 یزد

 9.8- 14.4 2.6- 82817 151892 5298 78833 181848 5114 مجموع

 هاماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

 

 صادره در استانها  پروانه های دربررسی 

.  میلیاارد ریاال باوده اسات     17551با سرمایه  ده در کل کشور مربوط به استان تهران گذاری محقق شبیشترین سرمایه -

 باشد.گذاری نسبت به دوره مشابه سال قبل مربوط به استان ایالم و خراسان جنوبی می بیشترین رشد سرمایه همچنین 

 باشد.نفر می 11811استان تهران با بیشترین تعداد اشتغال ایجاد شده مربوط به  -
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 49سالها در برداری رسیده به تفکیک استانتعداد واحدهای به بهره -3نمودار 
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 كرمانشاه
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 خراسان جنوبي
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 همدان

 هرمزگان

 سیستان و بلوچستان

 منطقه آزاد ارس

 منطقه آزاد انزلي

 كهگیلویه و بویر احمد
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 منطقه آزاد اروند

 منطقه آزاد قشم

 منطقه آزاد ماكو

 منطقه آزاد چابهار

 منطقه ویژه اقتصادي پیام



                                                        عملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    18 

 جوازهای تاسیس صادره به تفکیک گروه فعالیت -9

 
 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 43 سال 49سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیاردریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

ل اشتغا
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 19.1 56.1 1.7 77649 126313 2628 88615 147131 2696 غذائی وآشامیدنیها محصوالت

 39.9- 31.1- 4.1 642 3472 11 959 2738 12 وتنباکو محصوالت ازتوتون

 34.1- 29.6- 17.6- 14275 36568 648 11758 27555 575 ساخت منسوجات

 15.7 62.1 28.3 15146 9451 368 17969 8129 972 خز پوشاك وعمل آوردن پوست

 18.6- 8.7- 16.8- 2798 1757 131 2237 1615 114 کفش-چمدان-کیف- چرم-دباغی 

 17.2- 92.5 13.2- 7437 15181 964 6564 21941 917 بجزمبل چوب ومحصوالت چوبی

 21.1- 14.5 6.3- 12451 33695 611 11227 91213 562 کاغذی ساخت کاغذومحصوالت

 1.4- 1.9- 8.3- 671 1979 36 658 1968 33 انتشاروچاپ وتکثیر

 12.3 958.1 31.5- 5316 39171 222 5464 141121 152 ازنفت کک وفراورده های حاصل

 15.7 82.1 5.3- 32683 191172 1255 37812 256736 1184 شیمیائی ساخت موادومحصوالت

 7.5- 2.6- 4.2- 35843 81188 1415 33211 78116 1738 وپالستیک محصوالت ازالستیک

 34.3- 93.8- 31.1- 59184 129386 2742 32833 64842 1429 غیرفلزی سایرمحصوالت کانی

 97.9- 56.2- 39.3- 37511 299443 862 14792 117228 566 ساخت فلزات اساسی

 13.1- 22.6 11.8- 25219 28211 1921 21437 39583 1252 محصوالت فلزی فابریکی

 1.4- 29.6 13.2- 29115 26695 1132 23663 33188 483 وتجهیزات ساخت ماشین آالت

 171.6 968.7 67.4 511 326 28 1358 1853 97 وحسابداری ماشین آالت دفتری

 28.6 5.1 5.5 11335 11435 958 13242 12592 983 برقی ماشین آالت ودستگاههای

 71.1 1133.9 1.3- 1841 2516 76 3235 31419 75 ارتباط رادیوتلویزیون وسایل

 17.2- 39.5- 5.3 6539 8165 225 5913 5351 237 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 26.1 97.2 7.3 4242 13616 316 11713 21124 334 وسایل نقلیه موتوری

 22.1- 12.2- 3.2- 3422 9441 49 3156 9381 41 سایرتجهیزات حمل ونقل

 1.2- 1.8 11.1 7663 7313 979 7699 7354 526 مبلمان سایرمصنوعات

 51.8- 56.7- 32.5- 12176 18471 631 5497 8214 926 بازیافت

1 تولید انرژی
 79 11685 1114 67 18985 1114 11.9 -92.2 -8.1 

کمکی حمل  فعالیتهای پشتیبانی و
های و نقل؛ فعالیتهای آژانس

2  مسافرتی
 

48 7595 1684 146 11813 2491 -51.1 -36.1 -92.6 
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 43 سال 49سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیاردریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

ل اشتغا
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 63.9 164.8 1.1 91 21 6 67 55 6 مربوطه کامپیوتروفعالیتهای

 37.4- 39.2- 36.5- 29946 23791 1556 15211 15619 488 مهندسی سایرفعالیتهای خدمات

 11.5- 16.5 19.2- 932663 1125189 18666 382773 1149613 16111 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده    

 مستقر در شهرکهای صنعتی میباشد. (   CHPبرق واحدهای مقیاس کوچک )مجوزهای مربوط به گروه تولید   -1
 لب سردخانه ، انبار و سیلو میباشد.فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل ، فعالیتهای آژانسهای مسافرتی  مربوط به صدور مجوزهای ذخیره سازی در قا -2

 

جواز تاسیس در کل کشور صادر گردیده است که بیشترین  تعداد آنها در فقره  16111، تعداد 49در مجموع طی سال 

میلیارد  256736 به میزان  گذاریو بیشترین پیش بینی میزان سرمایه  فقره 2696 با  لیت محصوالت غذائی و آشامیدنیهارشته فعا

 باشد. میشیمیائی  محصوالت و مواد ساختل در گروه ریا
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  49سال ه به تفکیک گروه صنعت در تاسیس صادرتعداد جوازهای -9نمودار 
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 ساخت فلزات اساسي

 ساخت كاغذومحصوالت كاغذي

 مبلمان سایرمصنوعات

 ماشین آالت ودستگاههاي برقي

 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 بازیافت

 چوب ومحصوالت چوبي بجزمبل

 وسایل نقلیه موتوري

 ساعت-دقیق-اپتیكي-ابزارپزشكي

 كك وفراورده هاي حاصل ازنفت
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 فعالیتهاي پشتیباني و كمكي حمل و نقل؛ 

 سایرتجهیزات حمل ونقل

 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
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 برداری صادره به تفکیک گروه فعالیت های بهرهپروانه  – 11

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 43سال  49سال 

 تعداد

سرمایه مجوز 
)میلیارد 

 ریال(

ال اشتغ
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 16.5- 36.3- 6.8 11826 29816 785 4878 15811 838 محصوالت غذائی وآشامیدنیها
 1691.1 815.5 151.1 25 171 2 935 1559 5 محصوالت ازتوتون وتنباکو

اخت منسوجاتس  152 7267 3588 181 6757 3647 -15.6 7.6 -2.4 

 91.4- 37.7- 6.1- 1253 961 51 791 287 97 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   99 514 531 39 213 225 24.9 151.6 135.6 

 25.8 198.3 16.5 1191 1764 74 1311 9342 42 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 29.9- 51.5- 21.2- 2956 4818 163 1856 9854 131 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 53.2- 13.5 21.9 925 686 19 144 774 17 انتشاروچاپ وتکثیر

 4.2 211.1 7.7- 2111 3226 217 2147 11119 141 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 8.9 41.8 12.6 7514 23149 943 8138 99941 555 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 7.8- 18.1- 19.2- 7821 11488 716 7213 4825 619 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 28.1- 6.4 12.4- 11149 17866 619 7333 14141 526 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 8.5 25.8 12.2- 6167 15747 371 6581 14881 325 ساخت فلزات اساسی

 22.6 75.1 4.4- 5153 6912 353 6321 11228 318 محصوالت فلزی فابریکی

 7.1 7.9 11.8 7131 5699 393 7522 6165 381 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 115.7 93.1- 171.9 312 262 7 673 194 14 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 32.8- 34.4 15.7- 3731 9745 178 2517 6711 151 ماشین آالت ودستگاههای برقی

سایل ارتباطرادیوتلویزیون و  21 894 886 26 931 1397 -23.1 47.1 -39.2 

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  112 1515 2194 72 2864 1264 91.7 -97.2 61.5 

 36.2- 22.9 1.1 3189 3837 48 1468 9646 48 وسایل نقلیه موتوری

 92.1- 64.2- 7.9 1151 2397 27 666 722 24 سایرتجهیزات حمل ونقل
ایرمصنوعاتمبلمان س  111 1188 1482 86 787 1137 24.1 51.4 41.1 

 33.7 24.1 5.1- 1327 2952 74 1779 3162 75 بازیافت

 75.1- 56.4- 61.1- 42 683 5 23 249 2 تولید انرژی
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
 نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

98 3791 813 61 1563 773 -21.1 134.9 3.4 

 33.3 9913.8 1.1 4 1 1 12 13 1 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

 15.5- 4.9- 1.4 1452 2117 216 1694 1827 221 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 9.8- 14.4 2.6- 82817 151892 5298 78833 181848 5114 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
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برداری جدید در کل کشور صادر گردیده است که از این تعداد بیشترین واحد به پروانه بهره 5114 عداد ت ،49سال در مجموع طی 

گذاری محقق و همچنین بیشترین سرمایه  فقره 837به تعداد برداری رسیده در رشته فعالیت محصوالت غذائی وآشامیدنیها بهره

 باشد. می شیمیائی محصوالت و مواد ساخت در گروه میلیارد ریال 99941به میزان شده 
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 49سال برداری رسیده به تفکیک گروه فعالیت درتعداد واحدهای به بهره  -5نمودار 
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های در دست اجراوضعیت موجود طرح  -11   

 49 اسفند های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پایانتعداد طرح
 فقره

 پیشرفت فیزیکی
 تعداد

1-21 21-91 91-61 61-81 81-44 

 1657 1168 1822 1838 31579 نفر کارکن و کمتر 11

 2621 2191 3253 3456 92381 نفر 51 –11

 279 293 391 918 2491 نفر 111 –51

 214 232 328 369 2111 کارکن و بیشتر 111

 9761 3783 5793 6566 78445 مجموع

 هاماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

 49 پایان اسفندهای در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پیش بینی سرمایه طرح
 میلیارد ریال

 پیشرفت فیزیکی             
 سرمایه

1-21 21-91 91-61 61-81 81-44 

 21247 11521 19642 4366 231231 نفر کارکن و کمتر 11

 63455 56951 79121 71353 1192571 نفر 51 –11

 32372 31718 33821 96587 986271 نفر 111 –51

 219911 289795 315118 961714 3976361 کارکن و بیشتر 111

 332129 383925 937691 584115 5236931 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

 49 پایان اسفندپیشرفت فیزیکی تا های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیش بینی اشتغال طرح
 نفر

 پیشرفت فیزیکی               
 اشتغال  

1-21 21-91 91-61 61-81 81-44 

 12731 8873 13881 19717 252197 نفر کارکن و کمتر 11

 58128 94949 76916 41279 879565 نفر 51 –11

 14782 17233 29313 24341 218213 نفر 111 –51

 63391 71458 111318 125853 757481 شترکارکن و بی 111

 153881 197558 219417 261235 2142815 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
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 49 اسفند های در دست اجرا به تفکیک استان و پیشرفت فیزیکی تا پایانتعداد طرح
 فقره

 پیشرفت
 استان

1-21 21-91 91-61 61-81 81-44 

 374 232 311 219 4111 آذربایجان شرقی

 193 118 176 121 1288 آذربایجان غربی

 77 91 85 76 1166 اردبیل

 661 712 419 1168 5385 اصفهان

 211 166 271 314 1778 البرز

 13 27 21 17 632 ایالم

 119 52 79 127 1148 بوشهر

 224 83 225 241 2254 تهران

 16 21 23 51 518 جنوب کرمان

 31 81 76 111 1354 چهارمحال و بختیاری

 17 21 32 37 555 خراسان جنوبی

 126 163 311 597 5486 خراسان رضوی

 57 16 23 92 728 خراسان شمالی

 43 116 223 234 2754 خوزستان

 75 187 168 161 2261 زنجان

 219 88 172 143 2159 سمنان

 43 37 66 82 1422 سیستان و بلوچستان

 175 193 221 915 6761 فارس

 42 199 255 144 2762 قزوین

 83 71 179 122 1131 قم

 66 92 56 65 2137 کردستان

 164 47 152 166 2124 کرمان

 125 56 65 88 1941 کرمانشاه

 31 91 92 92 977 کهگیلویه و بویر احمد

 89 99 58 112 481 گلستان

 256 147 392 299 1632 گیالن

 54 88 122 167 1393 تانلرس

 256 234 956 655 9135 مازندران

 376 46 198 184 5616 مرکزی

 8 6 11 23 117 منطقه آزاد ارس

 2 - 1 - 5 منطقه آزاد اروند
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 پیشرفت
 استان

1-21 21-91 91-61 61-81 81-44 

 - - - 2 96 منطقه آزاد انزلی

 - - - - 6 منطقه آزاد چابهار

 - 2 - - 22 منطقه آزاد قشم

 - - 1 منطقه آزاد کیش
 

- 

 1 1 - - 21 آزاد ماکومنطقه 

 45 25 32 93 811 هرمزگان

 44 37 99 81 832 همدان

 297 316 917 274 5841 یزد

 9761 3783 5793 6566 78445 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
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 49 فنداسهای در دست اجرا به تفکیک استان و پیشرفت فیزیکی تا پایان پیش بینی سرمایه طرح
 میلیارد ریال

 پیشرفت
 استان

1-21  21-91  91-61  61-81  81-44  

 14745 25891 23216 27168 316195 آذربایجان شرقی

 6773 5876 11759 5742 57293 آذربایجان غربی

 491 3843 9178 11352 129182 اردبیل

 25131 28418 56179 35879 267317 اصفهان

 5593 13691 11966 11169 181945 البرز

 117 1446 751 1186 191728 ایالم

 31889 31214 53711 96412 248167 بوشهر

 4822 2512 6944 3424 83917 تهران

 251 718 593 679 31612 جنوب کرمان

 1974 7672 3219 4435 118545 چهارمحال و بختیاری

 453 998 3582 3141 31365 خراسان جنوبی

 8432 11587 16237 57344 263946 خراسان رضوی

 795 9161 575 5667 127131 خراسان شمالی

 6681 54439 16736 73588 288311 خوزستان

 3971 12895 12834 16439 122592 زنجان

 8315 5974 8128 11333 68244 سمنان

 1144 265 726 741 37862 سیستان و بلوچستان

 4897 5828 19464 21899 365395 فارس

 7481 12476 14211 11579 138479 قزوین

 1676 2482 9825 9851 79225 قم

 5592 1667 2876 2116 85892 کردستان

 17949 34446 53959 91981 233318 کرمان

 1793 1421 1751 9984 188689 کرمانشاه

 2162 871 468 73273 71493 کهگیلویه و بویر احمد

 2393 884 1458 13171 64128 گلستان

 4993 4117 15419 11813 173479 گیالن

 1612 8424 16397 11566 187588 لرستان

 4782 8748 15511 15896 219685 مازندران

 25583 12111 23415 13119 241541 مرکزی

 329 258 571 1532 21592 منطقه آزاد ارس

 39 - 15 - 11179 منطقه آزاد اروند

 - - - 25 2982 منطقه آزاد انزلی
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 پیشرفت
 استان

1-21  21-91  91-61  61-81  81-44  

 - - - - 31 ابهارمنطقه آزاد چ

 - 1447 - - 7254 منطقه آزاد قشم

 - - - - 167 منطقه آزاد کیش

 16 23 - - 962 منطقه آزاد ماکو

 42149 99262 1122 3179 295321 هرمزگان

 1874 2971 1821 5171 43521 همدان

 11651 12597 39395 35717 236688 یزد

 
5236931 584115 937691 383925 332129 

 هاخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری دادهما
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 49اسفندهای در دست اجرا به تفکیک استان و پیشرفت فیزیکی تا پایان پیش بینی اشتغال طرح
 نفر

 پیشرفت                 
 استان

1-21 21-91 91-61 61-81 81-44 

 11242 6419 4342 4415 142491 آذربایجان شرقی

 3612 2665 5719 5991 25111 آذربایجان غربی

 1339 2314 5742 3811 53117 اردبیل

 23141 29479 31137 33324 162112 اصفهان

 8144 7143 11187 11256 78187 البرز

 181 724 656 563 17574 ایالم

 2759 1436 3874 5164 31661 بوشهر

 12361 3143 8413 8414 87112 تهران

 268 1619 897 893 11211 جنوب کرمان

 494 2973 1518 2723 29726 چهارمحال و بختیاری

 696 521 1917 1583 16399 خراسان جنوبی

 5121 6317 11782 22431 193146 خراسان رضوی

 1288 3871 877 6163 23869 خراسان شمالی

 2479 5845 8368 22597 86185 خوزستان

 2767 4841 7213 5491 54333 زنجان

 6369 3271 5848 5346 97638 سمنان

 1865 678 2184 1241 31371 سیستان و بلوچستان

 5715 9149 7114 12121 129529 فارس

 5954 7683 15284 7497 41986 قزوین

 1567 1864 9641 3182 35321 قم

 1163 629 2542 1561 91573 کردستان

 9596 5671 7729 11181 51255 کرمان

 2619 1518 1158 3294 98625 کرمانشاه

 481 781 411 2451 16765 کهگیلویه و بویر احمد

 1644 754 1155 3148 26274 گلستان

 5543 6965 4181 8783 51657 گیالن

 1927 9253 6153 6968 58837 لرستان

 7328 8236 15662 21326 43921 مازندران

 11851 6139 11976 8718 171113 مرکزی

 958 178 997 1546 7169 منطقه آزاد ارس

 14 - 15 - 514 منطقه آزاد اروند

 - - - 71 1895 منطقه آزاد انزلی
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 پیشرفت                 
 استان

1-21 21-91 91-61 61-81 81-44 

 - - - - 46 منطقه آزاد چابهار

 - 152 - - 1598 منطقه آزاد قشم

 - - - - 61 منطقه آزاد کیش

 31 19 - - 956 منطقه آزاد ماکو

 4983 2311 511 811 25917 هرمزگان

 1924 1212 1248 3426 28725 همدان

 4575 11282 13484 17762 126868 یزد

 153881 197558 219417 261235 2142815 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
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 49 اسفندتعداد طرح های در دست اجرا به تفکیک گروه فعالیت صنعتی و پیشرفت فیزیکی تا پایان 
 فقره

 پیشرفت
 گروه فعالیت

1-21 21-91 91-61 61-81 81-44 

 657 969 826 1213 12182 غذائی وآشامیدنیها محصوالت

 2 2 6 9 38 وتنباکو محصوالت ازتوتون

 293 341 968 311 2959 ساخت منسوجات

 33 59 83 41 1579 خز پوشاك وعمل آوردن پوست

 28 32 51 56 936 کفش-چمدان-کیف- چرم-دباغی 

 133 113 164 211 2341 بجزمبل چوب ومحصوالت چوبی

 125 115 181 178 2561 کاغذی ساخت کاغذ ومحصوالت

 4 21 17 4 121 انتشاروچاپ وتکثیر

 133 77 66 61 1334 ازنفت کک وفراورده های حاصل

 362 234 351 992 5137 شیمیائی ساخت موادومحصوالت

 976 386 637 739 7441 وپالستیک محصوالت ازالستیک

 1195 794 434 1148 19632 یغیرفلز سایرمحصوالت کانی

 329 245 327 361 3452 ساخت فلزات اساسی

 361 288 942 629 6954 محصوالت فلزی فابریکی

 254 186 341 386 9718 وتجهیزات ساخت ماشین آالت

 11 5 13 29 162 وحسابداری ماشین آالت دفتری

 117 88 186 181 1494 برقی ماشین آالت ودستگاههای

 11 15 24 26 313 ارتباط زیون وسایلرادیوتلوی

 36 28 67 66 763 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 72 76 114 139 1933 وسایل نقلیه موتوری

 15 19 95 28 958 سایرتجهیزات حمل ونقل

 63 52 119 113 1819 مبلمان سایرمصنوعات

 63 91 64 123 1829 بازیافت

 9 11 34 33 221 تولید انرژی

 15 12 16 15 513 کمکی حمل و نقل؛ تهای پشتیبانی وفعالی

 - - 1 1 22 مربوطه کامپیوتروفعالیتهای

 75 92 62 57 3561 مهندسی سایرفعالیتهای خدمات

 9761 3783 5793 6566 78445 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
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49 پایان اسفندیک گروه فعالیت صنعتی و پیشرفت فیزیکی تا های در دست اجرا به تفکپیش بینی سرمایه طرح  
 میلیارد ریال

 پیشرفت
 گروه فعالیت

1-21 21-91 91-61 61-81 81-44 

 21273 23635 31928 36116 521681 غذائی وآشامیدنیها محصوالت

 311 6144 617 948 13436 وتنباکو محصوالت ازتوتون

 12971 21932 14123 7436 111141 ساخت منسوجات

 47 1192 2841 1111 18853 خز پوشاك وعمل آوردن پوست

 319 115 688 822 5214 کفش-چمدان-کیف- چرم-دباغی 

 8716 6175 11778 5224 61531 بجزمبل چوب ومحصوالت چوبی

 5521 6647 5555 11824 131568 کاغذی ساخت کاغذ ومحصوالت

 365 812 321 321 9171 انتشاروچاپ وتکثیر

 119611 75447 51132 75947 727537 ازنفت کک وفراورده های حاصل

 91915 23166 33312 129715 483414 شیمیائی ساخت موادومحصوالت

 4616 13116 15591 13518 298838 وپالستیک محصوالت ازالستیک

 32133 25161 31254 66112 516115 غیرفلزی سایرمحصوالت کانی

 51692 152596 177214 144725 1147268 ساخت فلزات اساسی

 7668 5423 8416 12484 161427 محصوالت فلزی فابریکی

 6457 7227 12598 8149 122682 وتجهیزات ساخت ماشین آالت

 163 75 371 167 5641 وحسابداری ماشین آالت دفتری

 3535 2139 8414 6114 64948 برقی ماشین آالت ودستگاههای

 114 976 1631 643 92351 ارتباط رادیوتلویزیون وسایل

 413 1276 1184 1866 21161 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 6347 9951 7492 5961 119775 وسایل نقلیه موتوری

 5156 165 3882 2236 23891 سایرتجهیزات حمل ونقل

 696 364 1321 819 25855 مبلمان سایرمصنوعات

 1517 1174 5912 2648 34856 بازیافت

 572 1726 5393 3124 45446 تولید انرژی

 1112 1936 761 969 33113 کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای پشتیبانی و

  -  - 2 9 113 مربوطه کامپیوتروفعالیتهای

 837 2319 784 781 51284 مهندسی سایرفعالیتهای خدمات

 332129 383925 937691 584115 5236931 مجموع

 ها فتر آمار و فراوری دادهماخذ: آمار مقدماتی د
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 49 اسفند های در دست اجرا به تفکیک گروه فعالیت صنعتی و پیشرفت فیزیکی تا پایانپیش بینی اشتغال طرح
 نفر

 پیشرفت
 گروه فعالیت

1-21 21-91 91-61 61-81 81-44 

 22291 17532 24828 91929 397398 غذائی وآشامیدنیها محصوالت

 88 451 917 291 2487 باکووتن محصوالت ازتوتون

 12994 17384 15484 11931 77516 ساخت منسوجات

 667 2372 9611 3266 54111 خز پوشاك وعمل آوردن پوست

 765 824 1217 3284 4747 کفش-چمدان-کیف- چرم-دباغی 

 3136 2481 9521 9258 38523 بجزمبل چوب ومحصوالت چوبی

 3631 3447 9534 8216 54283 کاغذی ساخت کاغذومحصوالت

 214 1113 976 317 2112 انتشاروچاپ وتکثیر

 5293 2669 2749 3757 59311 ازنفت کک وفراورده های حاصل

 11533 4243 15915 27652 172213 شیمیائی ساخت موادومحصوالت

 8517 8211 19416 15922 193168 وپالستیک محصوالت ازالستیک

 31227 22467 29549 92693 314621 غیرفلزی سایرمحصوالت کانی

 16891 31783 36216 95473 294985 ساخت فلزات اساسی

 8717 6322 12451 15318 128814 محصوالت فلزی فابریکی

 7143 6641 19918 12212 118126 وتجهیزات ساخت ماشین آالت

 211 86 1255 858 3418 وحسابداری ماشین آالت دفتری

 9185 2761 6468 6978 55297 یبرق ماشین آالت ودستگاههای

 272 531 1318 691 11651 ارتباط رادیوتلویزیون وسایل

 1218 1182 2311 2913 21187 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 9447 9115 11221 4191 49752 وسایل نقلیه موتوری

 6382 319 3437 2519 18596 سایرتجهیزات حمل ونقل

 1126 754 2371 1517 28144 مبلمان سایرمصنوعات

 1562 484 1819 2844 31113 بازیافت

 67 181 618 936 9988 تولید انرژی

 277 237 239 147 4571 کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای پشتیبانی و

 -  - 12 13 216 مربوطه کامپیوتروفعالیتهای

 1294 1932 1114 871 59491 مهندسی سایرفعالیتهای خدمات

 153881 197558 219417 261235 2142815 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
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 های اصناف  پروانه -12
 49 اسفند در های صادره اصناف، به تفکیک استان پروانه

 فقره

 مجموع خدماتی توزیعی تولیدی استان

 1931 975 658 248 آذربایجان شرقی

 1213 384 616 148 آذربایجان غربی

دبیلار  41 287 152 524 

 2615 436 1141 584 اصفهان

 1285 969 623 148 البرز

 271 77 155 38 ایالم

 985 179 277 39 بوشهر

 5154 1511 2519 1195 تهران

 113 26 58 14 جنوب کرمان

 369 119 144 61 چهارمحال وبختیاری

 951 158 142 111 خراسان جنوبی

 3577 459 1492 681 خراسان رضوی

 994 118 226 115 خراسان شمالی

 1219 349 669 156 خوزستان

 917 126 144 42 زنجان

 962 177 222 63 سمنان

 562 161 311 42 سیستان و بلوچستان

 1816 692 494 215 فارس

 613 211 322 41 قزوین

 573 152 244 122 قم

 411 264 976 155 کردستان

 1146 341 592 163 کرمان

انشاهکرم  191 911 271 811 

 342 125 222 95 کهگیلویه و بویر احمد

 855 259 967 139 گلستان

 1353 966 649 143 گیالن

 699 189 356 119 لرستان

 2511 816 1219 941 مازندران

 735 228 358 194 مرکزی

 779 212 941 72 هرمزگان

 875 279 961 191 همدان

 973 181 211 82 یزد

 39476 11134 17672 6265 مجموع
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 به تفکیک استانمقایسه پروانه های صادره اصناف 
 فقره  

 درصد تغییر 43سال  49سال استان

 97.2 11616 15628 آذربایجان شرقی

 11.6 8493 4489 آذربایجان غربی

 22.5 3596 9395 اردبیل

 18.6 21152 23848 اصفهان

 64.5 5864 4498 البرز

 2.6 2674 2794 ایالم

 18.8 9242 5111 بوشهر

 37.1 31863 92243 تهران

 13.1- 1971 1274 جنوب کرمان

 14.4 3911 9141 چهارمحال وبختیاری

 18.9 3113 3567 خراسان جنوبی

 28.2 16123 21679 خراسان رضوی

 3.1 2597 2625 خراسان شمالی

 14.3 4343 11218 خوزستان

 19.4 3154 3631 زنجان

 25.8 2855 3543 سمنان

 26.8 3663 9699 سیستان و بلوچستان

 13.7 13789 15671 فارس

 92.2 2497 9141 قزوین

 32.9 3151 9173 قم

 6.9 6953 6866 کردستان

 11.2 6336 6482 کرمان

 95.4 9546 6715 کرمانشاه

 15.9 2576 2473 کهگیلویه و بویر احمد

 93.5 5923 7781 گلستان

 5.9 11178 11727 گیالن

 3.1 9822 9468 لرستان

 17.1 19568 17165 مازندران

 3.9 5411 6111 مرکزی

 31.3 9121 5911 هرمزگان

 53.3 9582 7122 همدان

 27.8 3996 9915 یزد

 29.3 225976 281247 مجموع
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 معافیت گمرکی به تفکیک استان  -13
  آالت مشمول معافیت گمرکی به تفکیک استانارزش ماشین 

 استان
 درصد تغییر 43سال 49سال 

 ارزش تعداد *ارزش )میلیون دالر( تعداد )فقره( *ارزش )میلیون دالر( تعداد )فقره(

 7.6 17.7 171.1 317 189.1 373 آذربایجان شرقی

 2.9- 12.5- 94 81 97.8 71 آذربایجان غربی

 23.3 15- 13.6 91 16.8 39 اردبیل

 3.2- 6- 941.9 912 979.6 378 اصفهان

 81.6 27.4 181.8 219 326.5 261 البرز

 1324.4 142.3 6.9 13 42.2 38 ایالم

 72.7 42.6 72.9 81 125 156 بوشهر

 49.3 98 169.8 249 321.2 935 تهران

 19.1- 14.2- 79.1 121 63.7 47 چهارمحال و بختیاری

 32.6 13.6- 8.9 22 11.1 14 خراسان جنوبی

 11- 57.1 342.9 295 394.3 385 خراسان رضوی

 65.8- 51 34.2 8 13.9 12 خراسان شمالی

 311.2 111 26 92 116.6 89 خوزستان

 219.4 127.9 65 45 219.4 216 زنجان

 23.9 2.5 91.5 121 51.2 129 سمنان

 48.2- 71- 93.4 11 1.8 3 سیستان و بلوچستان

 9.5 8.4- 154.1 142 166.2 175 فارس

 7.8- 11.6- 47.1 218 84.6 145 قزوین

 58.8- 19.5- 79 131 31.5 112 قم

 98.4 9.8- 31.9 115 96.7 111 کردستان

 18.3- 11.3- 484.6 998 818.8 912 کرمان

 41.7 25 19.4 32 28.3 91 کرمانشاه

 9578.9 91 1.5 5 21.3 7 کهگیلویه و بویر احمد

 66.3 95.8 5.6 29 4.3 35 گلستان

 93.8- 33.5 199.7 158 81.2 211 گیالن

 82.5- 66.7- 98 64 8.9 23 لرستان

 35.1- 24.1- 84.1 175 57.8 129 مازندران

 89 4.1 112.2 193 216.6 156 مرکزی

 111- 111- 2.8 1 1 1 منطقه آزاد ارس

 634.9 333.3 21.7 33 161.5 193 هرمزگان

 66.8- 31- 18.5 31 6.1 21 همدان

 31.2 5.3- 252 524 331.6 511 یزد

 13.8 12.9 3411.2 9387 9991.2 9431 مجموع

 *ارزش ماشین آالتی می باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.
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 آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی به تفکیک استان ارزش ماشین 

 استان
 درصد تغییر 43سال  49سال 

 ارزش تعداد دالر( * ارزش )میلیون تعداد )فقره( *ارزش )میلیون دالر( تعداد )فقره(

 198.9 22.2 11.9 95 28.9 55 آذربایجان شرقی

 91.8- 28.6 3.1 7 1.8 4 آذربایجان غربی

 985.8 1.1 1.9 2 2.3 2 اردبیل

 734.5 16.5 14.9 85 162.7 44 اصفهان

 438.2 71.9 1.8 7 8.9 12 البرز

 1221.8 113.9 6.5 24 86.9 54 تهران

 159.4 151.1 1.9 2 1.1 5 و بختیاریچهارمحال 

 - - 1.1 1 1.2 1 خراسان جنوبی

 1149.6 24.9- 2.9 17 28.8 12 خراسان رضوی

 1.4- 33.3 1.8 3 1.8 9 خراسان شمالی

 42.9- 66.7- 23.9 3 1.8 1 خوزستان

 22.5- 8.3- 5.8 12 9.5 11 زنجان

 17.3 16.7- 1.9 6 1.9 5 سمنان

 87.1- 81.1- 1.9 11 1.2 2 فارس

 57.1- 22.9- 27.1 76 11.6 54 قزوین

 211.6 7.7- 7.1 13 21.5 12 قم

 111.1- 111.1- 1.19 2 1.1 1 کردستان

 99.9 1.1 1.1 9 1.9 9 کرمان

 111.1- 111.1- 1.2 1 1.1 1 کهگیلویه و بویر احمد

 111.1- 111.1- 1.7 2 1 1 گلستان

 57.1- 36.9- 5.9 11 2.3 7 گیالن

 - - 1.1 1 1.1 1 ستانلر

 91.9- 95.2- 11.2 31 6.1 17 مازندران

 1181.6 93.5- 1.4 23 23.4 13 مرکزی

 111.1- 111.1- 1.1 1 1.1 1 هرمزگان

 346.9 1.1 2.1 9 4.4 9 همدان

 3.5- 18.4- 14.1 111 18.9 41 یزد

 181.1 9.5- 151.4 517 922.6 989 مجموع

 باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند. *ارزش ماشین آالت مستعملی می
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 ارزش مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به تفکیک استان 

 استان

 درصد تغییر 43ماهه 11 49ماهه 11

 ارزش تعداد *ارزش )میلیون دالر( تعداد )فقره( *ارزش )میلیون دالر( تعداد )فقره(

 64.7 14 3.3 63 5.5 75 آذربایجان شرقی

 164.5 42.4 1.7 19 2.1 27 ان غربیآذربایج

 97.4 1.1 1.2 2 1.9 2 اردبیل

 -5.9 63.3 29.1 61 22.7 48 اصفهان

 152.9 93.1 1.4 65 9.8 43 البرز

 -111.1 -111.1 1.9 6 1.1 1 بوشهر

 51.1 93.8 8.7 46 13.1 138 تهران

 -66.2 27.1 134.6 279 97.1 398 خراسان رضوی

 86.9 11.1 1.9 4 2.7 11 خوزستان

 -26.7 -38.7 7.9 155 5.9 45 زنجان

 54.3 753.8 3.2 13 5.1 111 سمنان

 223.8 68.3 6.7 134 21.7 239 فارس

 -76.8 51.5 171.7 212 34.6 316 قزوین

 19.4 21.1 2.1 15 2.9 18 قم

 -62.1 -91.1 15.8 71 6.1 92 کرمان

 - - 1.1 1 1.4 9 کرمانشاه

 8.6 1.1 1.11 1 1.11 1 گلستان

 26.3 3.6 1.65 28 1.8 24 گیالن

 -111.1 -111.1 2.2 2 1.1 1 لرستان

 -1.5 -9.1 3.4 111 3.4 46 مازندران

 37.7 8.4 19.3 129 14.7 135 مرکزی

 -71.4 -61.1 1.9 5 1.11 2 همدان

 -33.5 5.4 4.2 39 6.1 36 یزد

 -94.6 28.6 916.8 1977 211.1 1411 مجموع 

 مواد اولیه ای می باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.*ارزش 
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 94 طی سال خارجی گذاری سرمایه درهیات مصوب تجاری و معدنی ، صنعتی طرحهای-14

 استان محل اجرا عنوان طرح

نام دارنده مجوز   
صنعتی، معدنی، 

 تجاری

 تابعیت
تاریخ تصویب در 

 هیات

حجم کل سرمایه 
گذاری 

 ر(خارجی)هزار دال

 71127 24/2/49 هلند شرکت جی تی ای گیالن تولید انواع سیگارت/ تولید فیلتر سیگارت

 خراسان رضوی برش انواع سنگ گرانیتی
زاگرس سنگ طوس 

 پارس
 1371 24/2/49 افغانستان

تولید مایه ماست و پنیر و بسته بندی مایه 
 پنیر

 خراسان رضوی
شرکت نوشا نوش 

 بینالود
 1116 24/2/49 ایتالیا

تولید اسکلت فلزی ساختمانی فوالدی 
)اسکلت فلزی برای شاسی تجهیزات (،مخازن 

تحت فشار )به جز مخازن مواد 
غذایی(،جرثقیل سقفی،بچینگ پالنت )با 

تجهیزات کامل(و قالب ساخت قطعات بتنی 
 (ACC)قالب های مخصوص 

 آذربایجان شرقی
آریا ساروج سازه 

 خاوران
 3911 19/16/49 چین

 1511 19/16/49 افغانستان بهین استیل پامیر مرکزی بازیافت فوالد و چدن و آلومینیوم )قراضه(

تولید انواع میوه آجیلی فرآوری شده ،بسته 
بندی سرگل و گل زعفران ،حبوبات 
 ،برنج،خشکبار و انواع چاشنی و ادویه

 خراسان رضوی
گوهران مغز درخشان 

 آسیا
 1211 19/16/49 افغانستان

 اصفهان تولید فرش ماشینی

نساجی فرش 
ستارگان معراج 

 کاشان

 1211 16/11/49 افغانستان

تولید ماشین آالت خط تولید رب،کمپوت 
،کنسرو،میوه و سبزی و قطعات ماشین آالت 

 تولید

 قم
صنعت گستران 

 فتحی مهاجر
 2136 16/11/49 تونس

تولید انواع داروهای هورمونی به شکل ویال 
واع سرنگ پر شده موثر بر سیستم ایمنی ،ان

بدن ،انواع داروهای نو ترکیب و پپتیدی و 
 انواع داروهای منوکلونال آنتی بادی

 شرکت ویتان فارمد البرز

امارات 
متحده عربی 

 آلمان، هند

17/19/49 37733 

 شرکت فوالد علمی تهران تولید ریل آسانسور
بوسنی و 
 هرزگوین

17/19/49 838 

 اصفهان انواع پوشاك مردانه تولید
شرکت ایده آفرینان 

 پوشاك آریا
 1146 17/19/49 افغانستان

 آذربایجان شرقی تولید رادیاتورفوالدی سیستم حرارت مرکزی
شرکت سوزان بستر 

 صنعت سهند
 2975 17/19/49 ترکیه

 5662 17/19/49 کانادا شرکت کومش فرم سمنانسازه  ساخت  تولید قالب های فوالدی جهت 
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 استان محل اجرا عنوان طرح

نام دارنده مجوز   
صنعتی، معدنی، 

 تجاری

 تابعیت
تاریخ تصویب در 

 هیات

حجم کل سرمایه 
گذاری 

 ر(خارجی)هزار دال

 تصنع های بتنی

تولید انواع شکالت و پودر قهوه بوداده و 
 ساییده

 1226 17/19/49 فرانسه ذکراهلل یزدانی تهران

تولید انواع لوال و انواع مصنوعات غیر سازه 
 ای از قطعات فرفوژِه

 خراسان رضوی
شرکت فلز سازان 

 تک بصیر شرق
 411 17/19/49 افغانستان

 البرز آالت ذوب وریخته گری و نوردتولید ماشین 

شرکت تجهیزات 
سنگین متالوژی 
پارس فوالد جم 

 سماءِ

 15494 18/26/49 ایتالیا

 البرز تولید اسبک موتور خودرو
شرکت آترا پوالد 

 سگال
 2897 18/26/49 چین

تولید اتاق سرنشین کامیون کشنده ،اتاق بار 
کامیون ،مجموعه سینی جلوی خودرو ،اکسل 

قب کامیون ،اکسل جلو کامیون و سپر ع
 خودرو

 خراسان رضوی
شرکت ونداد تجارت 

 طرح ماندگار
 3111 18/26/49 افغانستان

تولید ماشین لباسشوئی تمام اتوماتیک ، اجاق 
گاز فردار،کولر آبی ،آبگرمکن گازی،جارو برقی 

 خشک

 خراسان رضوی

شرکت تولیدی 
تجاری راستین 
 خراسان پیروز

 2111 18/26/49 افغانستان

تولید شمش بیلت فوالد ساده کربنی کم 
 آلیاژی و بریکت آهن اسفنجی

 اصفهان
شرکت تعاونی فوالد 

 کویر
 3452 18/26/49 هندوستان

 خراسان رضوی تولید پودر شیر
شرکت صنایع پودر 

 شیر مشهد
 4915 18/26/49 هلند

تولید انواع سیلیکون جامد گرید متالوِرژی 
یلیکون جامد الکترونیک،پنل ،انواع س

خورشیدی چند کریستالی،پنل خورشیدی تک 
 کریستالی و سلول خورشیدی فتوولتاییک

 1187445 11/22/49 آلمان فارس تکاب فارس

ر 55تولیدفرو سیلیسیوم با سیلیکون بیش از
 صد وزنی و پودر میکرو سیلیکا

آذربایجان غربی  
)منطقه آزاد 

صنعتی  -تجاری 
 ماکو(

 21375 11/22/49 هندوستان ت کابی آلیاُژشرک

تولیدخمیر پیراشکی ،انواع غذاهای آماده و 
نیمه آماده غیر کنسروی )انواع خوراك وسایر 

انواع غذا وپیش غذا (و انواع بهبوددهنده 
 آذربایجان غربی

شرکت نان ترك 
 ارومیه

 218 11/22/49 ترکیه
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 استان محل اجرا عنوان طرح

نام دارنده مجوز   
صنعتی، معدنی، 

 تجاری

 تابعیت
تاریخ تصویب در 

 هیات

حجم کل سرمایه 
گذاری 

 ر(خارجی)هزار دال

 موردمصرف درصنایع نان و شیرینی پزی

 زنجان تولید آهن اسفنجی به شکل بریکتطرح 
شرکت آهن و فوالد 

 سهند زنجان
 19946 11/27/49 چین

 تولید محصوالت بتنی مسلح پیش تنیده

منطقه ویژه 
اقتصادی 

 قم -سلفچگان

تاسیسات  فنان 
تجارت بین الملل 

 قشم

 4713 11/27/49 هندوستان

تولید پرلیت تزریق شده با عناصر ریز مغذی و 
 یت منبسط شدهپرل

 1132 11/27/49 آلمان شرکت کیمیا درخاك خوزستان

 تولید کامپاند و گرانول پلیمری
منطقه -خوزستان 

 آزاد اروند

شرکت کیمیا اروند 
 جنوب

 1115 11/27/49 عراق

افزایش سرمایه گذاری از طریق مشارکت در 
 سرمایه سهمی

 البرز
شرکت بی ای تی 

 پارس

امارات 
 متحده

11/27/49 74376 

 احداث مجتمع کارخانجات فوالد سازی

سیستان و 
–بلوچستان 

 منطقه آزاد چابهار

مجتمع پوالد کاویان 
 پاسارگاد

کره جنوبی 
،ژاپن 
 ،اتریش

12/25/49 286813 

 45473 12/25/49 فرانسه شرکت ایران خودرو تهران تولید خودرو سواری

 خراسان رضوی اتولید کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاغذ و مقو
شرکت پردیس کاغذ 

 پاژ
 3765 12/25/49 چین

تولید فریت لعاب کاشی و سرامیک و 
 حصوالت جانبی

 یزد
شرکت شرق لعاب 

 الماس یزد
 3211 12/25/49 چین

 البرز تولید قالب ماندگار سازه های بتنی
شرکت ابنیه مقاوم 

 آریا
 2272 12/25/49 ایرلند

دو جداره و سه جداره تولید انواع شیلنگ های 
و انواع بست و اتصال فلزی غیر خوردویی 

 بجز فلنج فلزی

 آذربایجان غربی
شرکت قندیل 
 پالست پیرانشهر

 242 12/25/49 عراق

 تولید انواع پره های توربین)پره های روتور ،
 پره استاتور و...(

 خراسان رضوی
شرکت نسیم نیروی 

 سبز خراسان
 3511 12/25/49 چین

 1781257 موعمج
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     حقوق دولتی معادن )وصول شده( -15
 میلیون ریال

 درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 49بهمن  49اسفند  نام استان

 29.8- 19514.9 11417.6 82.5- 2161.1 354.4  اردبیل

غربی آذربایجان  8799.7 9992.7 46.8 118361.2 114895 -1.9 

شرقی آذربایجان  38988.7 37984.3 2.7 971711 321569.9 96.7 

 1.4 263988.1 265744.1 65 25913.7 91491.2 اصفهان

 19.1- 26961.5 22731.4 123.8 547.1 1336.2 البرز

 59.3- 7435.4 3627.5 86.8- 363.4 98.1 ایالم

 27.1- 133935.4 47259.8 36.6 7997.9 11175.5 تهران

 17.1 17131.8 14497.8 32.7- 3126.6 2135.8 بوشهر

بختیاری چهارمحال  779.7 511.7 51.9 6961.5 8196 -21.7 

رضوی خراسان  18731.2 5183.9 268.5 279184.4 346928 -31.4 

 57.5- 91322.1 17194.7 19.3- 887.3 761.6  شمالی خراسان

جنوبی خراسان  2284.5 2433.9 -22 27214.2 21581.6 26.1 

 1.2 24592.4 24883.6 1387.5 553.8 8238.6 خوزستان

 23.2- 79816.4 57969 663.3 2299.3 17131.5 زنجان

 5.7- 76659 72298 7.9 5599.2 5453.6 سمنان

و بلوچستان سیستان  944.6 237.7 111.1 5517.1 5911 1.8 

 32.3 193412.3 141321.6 194.8 15366.7 38342.6 فارس

 14.6 11611.6 13841.8 57.8- 3181.1 1393.5 قم

 91.1 12882.7 18195.2 93.8 1967.3 2111 قزوین

 57.1- 192365.6 61133 92.1- 1159.1 611.8 کردستان

 55.6- 1713311.1 761968.2 124.2 9941.1 11243.6 کرمان

 45.3 16531.2 32243.6 19.4- 2691.7 2297.4 کرمانشاه

و بویر احمد کهکیلویه  48.1 83.9 17.6 2234.5 2935.9 -8 

 91.8 12913.1 17613.3 11.1 1411 2122.8  گیالن

 35.7 7133.3 4681 1118.9 111 1114 گلستان

 13.5 91214.4 95661.1 22.6 896.3 1137.9 لرستان

 26 14614 29725.9 182.1 1231.7 3972.2 مازندران

 15.1- 361939 316178.3 68 12718.1 21395.9 مرکزی

 61.8- 215339.4 81566.9 127.7 7353.1 16799.1 هرمزگان

 53- 62215.7 24291.7 53.4- 3178.9 1918.4 همدان

 79.8- 664411.9 168699.5 998.5 859.7 9688 یزد

جنوبی کرمان  8881 1613.9 953.8 36899.7 24116.5 26.6 

 39.2- 9446548.1 3287818.1 79.9 156814.5 273931.6 مجموع
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 منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی آمار تولید کاالهای -16
 آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی

 درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 49بهمن  49اسفند  واحد سنجش نام محصول

 6.4- 458.3 842.6 3.1 86.5 84.1 هزاردستگاه انواع سواری

 51.5- 151.1 73.2 9.4- 8.6 8.2 هزاردستگاه وانت

 31.2 427.1 1217.1 77.1 61.1 118.1 دستگاه اتوبوس و مینی بوس

 53.1- 21477.1 4892.1 22.8- 821.1 633.1 دستگاه کامیون کشنده

 57.5- 531.1 225.1 8.8- 39.1 31.1 دستگاه کمباین

 93.8- 14534.1 11475.1 171.7 256.1 643.1 دستگاه تراکتور

 1.1 1988.8 1519.8 1.5 126.4 127.5 هزارتن روغن نباتی

 1.9- 38.1 37.8 5.1- 3.9 3.2 میلیاردعدد دارو

 3.6 631.8 659.5 2.9- 58.3 56.4 هزارتن پودر شوینده

 12.2- 222.1 145.1 13.8- 17.4 15.5 هزارتن الستیک خودرو

 17.6- 584.4 986.1 32.9- 95.2 31.6 هزارتن انواع کاغذ

 5.3- 363.8 399.6 3.9- 31.5 31.5 هزارتن کارتن

 21.6- 454.5 762.1 17.2- 73.2 61.6 هزارمترمکعب پاننئو

 19.4 523.3 611.2 3.9- 53.2 51.3 هزارمترمکعب فیبر

 16.8- 32.3 26.4 26.9 2.6 3.2 هزارتن سموم دفع آفات نباتی

 13.3- 511.1 992.9 9.8 38.7 91.5 هزارتن روغن موتوروصنعتی تصفیه اول

 7.9 135.1 195.1 6.3 12.7 13.5 هزارتن ال ای بی

 21.4- 26.2 21.5 86.7- 1.5 1.2 هزارتن دی ام تی

 7.1 79.2 74.9 11.9 7.7 8.6 هزارتن دوده

 2.5 96.4 98.1 2.8 3.8 3.4 میلیون تن پتروشیمی

 21.9 133.1 161.2 1.8 19.7 15.1 هزارتن الیاف وتاپس پلی استر

 21.1 211.3 255.8 36.8- 14.1 12.1 هزارتن نخ پلی استر

 22.4- 29.5 18.4 33.6 1.4 2.6 هزارتن الیاف اکریلیک

نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف 
 مصنوعی

 19.2 149.1 221.5 1.9 17.9 17.5 هزارتن

 2.6 87233.1 84511.1 1.1 8569.1 8565.1 هزار مترمربع فرش ماشینی

 1.1 96.2 96.6 8.4 9.5 9.4 میلیون فوت مربع چرم

 1.3 124.2 131.4 2.3 12.4 13.2 میلیون زوج شانواع پایپو

 32.7- 1421.9 1242.7 12.3 169.1 189.3 هزاردستگاه انواع تلویزیون تخت

 35.3- 1313.7 894.4 8.8 68.1 79.1 هزاردستگاه یخچال و فریزر

 31.1- 747.3 551.9 35.2 96.6 63.1 هزاردستگاه ماشین لباسشویی

 5.3 788.8 831.3 21.1- 111.1 88.1 هزاردستگاه کولر آبی

 1.2 8388.4 8912.1 11.7 515.2 575.6 هزاردستگاه الکتروموتور
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 آمار تولید کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی  

 درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 49بهمن  49اسفند  واحد سنجش نام محصول

 1.6- 16811.1 16713.1 1.8- 1361.5 1337.2 هزار تن فوالد خام

 7.3- 16438.1 15644.1 2.6 1146.6 1227.8 هزار تن محصوالت فوالدی

 1.5- 143.6 141.7 1.3- 18.7 18.5 هزار تن کاتد مس

-1.1 25.7 25.9 هزار تن شمش آلومینیوم  248.1 287.1 3.8 

 6.5- 252.5 236.1 91.4 12.6 17.8 هزار تن آلومینا

 11.7- 39163.1 31935.1 14.1- 2947.6 2123.3 هزار تن سنگ آهن

 111.1 هزار تن کنسانتره زغالسنگ
 

- 478.1 1156.1 -15.9 

 11.7- 66969.1 58647.1 13.9 9271.9 9892.1 هزار تن سیمان

 6.8- 911111.1 382111.1 13.3- 31111.1 26111.1 هزار متر  مربع کاشی و سرامیک

 14.7 1222.1 1963.1 1.8- 125.1 129.1 هزار تن شیشه جام

 23.5 518.1 634.5 1.1 56.1 56.1 هزار تن ظروف شیشه ای

 1.9- 51.1 94.3 7.5- 9.1 3.7 هزار تن ظروف چینی

 8.9- 48.9 41.1 96.3 9.1 6.1 هزار تن چینی بهداشتی

 
 آمار تولید کاالهای منتخب پتروشیمی به تفکیک محصوالت شیمیایی و پلیمری

 هزار تن

49نداسف نااااام 49بهمن    درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 

(PE) 4.3 3246.7 3612.3 6.2- 315.9 245.4 پلی اتیلن 

(PPپلی پروپیلن) 6.2 769.6 812.1 2.1 79.9 75.4 

(PSپلی استایرن) 8.4 135.9 197.9 5.1 13.7 19.9 

(ABSاکریلونیتریل بوتادین استایرن ) 1.1- 92.1 91.6 28.2 3.4 5.1 

(PVCپلی وینیل کلراید ) 1.5- 519.9 511.7 12.2- 37.6 33.1 

(ERاپوکسی رزین) 63.1- 11.4 9.9 111.1- 1.3 1.1 

(PCپلی کربنات ) 6.1- 4.4 4.3 71.9 1.7 1.2 

(PETپلی اتیلن ترفتاالت) 17.1- 521.3 932.1 4.5- 99.2 91.1 

(SBRاستایرن بوتادین رابر ) 17.6 34.1 96.1 7.1- 9.2 3.4 

(PBRپلی بوتادین رابر ) 18.8 27.6 32.8 3.3 3.1 3.1 

 5.2 5361.4 5634.5 5.1- 947.9 972.9 جمع پلیمری

 1.3 3486.6 9111.1 2.7 319.3 312.9 اوره

 1.3- 3238.4 3147.1 5.9 235.3 298.1 آمونیاك

 2.7 39288.1 35222.1 9.1 2765.1 2878.1 سایر

 2.2 91519.1 92914.1 9.1 3319.6 3938.1 جمع شیمیایی

 2.5 96876.1 98154.1 2.8 3812.1 3411.1 جمع کل
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 تجارت کشور -17
 صادرات کاالهای غیرنفتی )با احتساب میعانات گازی( و واردات مقدماتی آمار 

 عنوان
 درصد تغییر 43سال  49سال 

 ارزش وزن الر(ارزش )میلیون د وزن )هزار تن( ارزش )میلیون دالر( وزن )هزار تن(

 -16.11 -7.18 51561 111758 92915 43521 صادرات

 -22.53 -18.97 53564 93116 91944 35171 واردات

 ماخذ: گمرك جمهوری اسالمی ایران

 

 وزن تجارت کشور -18

  کاالهای صادراتی و وارداتیوزن 
 هزارتن

49اسفند وزن 49بهمن    درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 

 -18.5 93116 35171 36.1 2879 3414 داتوار

 -5.1 81639 77572 29.2 6537 8117 صادرات بدون میعانات

 -7.2 111758 43521 21.7 7572 4218 صادرات با میعانات

 -4.6 129651 112692 27.8 4911 12126 حجم تجارت)بدون معیانات(

 11.1 38618 92512 19.4 3663 9218 تراز تجاری)بدون معیانات(

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران
 

 
 ترکیب وزنی صادرات به تفکیک بخش

 هزار تن

 درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 49بهمن   49اسفند بخش

 1.1 53715 59261 21.8 9171 5134 صنعت و پتروشیمی

 18.1- 23786 14511 36.1 1475 2688 معدنی

 7.7- 9115 3748 1.5- 341 384 کشاورزی

 33.3- 18 12 1.1 1 1 فرش و صنایع دستی

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران
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 ترکیب وزنی واردات به تفکیک نوع مصرف
 هزار تن

 درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 49بهمن   49اسفند نوع کاال

 15.3- 36493 31287 29.4 2699 3313 مواد اولیه و واسطه ای

 18.8- 416 799 31.3 69 89 سرمایه ای

 5.4- 2278 2199 26.8 153 149 مصرفی

 68.4- 2874 845 2923.1 13 328 سایر کاالها)کاالهای طبقه بندی نشده(

 ماخذ:سازمان توسعه تجارت ایران

 
 
 
 
 

 عمده صادراتی کاالی وزن ده قلم 
 هزار تن

49اسفند عنوان کاال 49بهمن   یردرصد تغی 43سال  49سال  درصد تغییر   

 275.5 581 2178 29.8 161 211 گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده

 23.7 2596 3151 68.7 265 997 پروپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر

 21 2614 3164 54.8 229 358 قیرنفت

 2.9- 844 878 4.8- 42 83 %به  جز نوع  پودری 49پلی ا تیلن گرید فیلم با چگالی کمترا ز

 17.3 1292 1958 8- 125 115 محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نورد شده

 5.7- 3461 3739 -93.1 372 212 متانول )ا لکل متیلیك(

 19.8 1563 1749 43.2 118 228 بوتان مایع شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر

 9.6 2316 2913 -36.1 134 84 لول در آباوره حتی به صورت مح

 24.5 932 554 11 82 41 % 49پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  

 13.1- 45 83 -44.4 11 1.11 پسته ها با پوست تازه یا خشك

  ماخذ: سازمان توسعه و تجارت ایران
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 عمده وارداتی کاالی وزن ده قلم 
 هزار تن

49اسفند کاالعنوان  49بهمن    
درصد 
 تغییر

 43سال  49سال 
درصد 
 تغییر

 1.22 6127 6191 -16.6 668 557 ذرت دامی

 -59 6459 3221 171.3 181 941 دانه گندم بجز گندم دامی

 379 351 1667 -32.5 159 119 لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده

 -37 1185 799 97.4 98 71 شده حتی صیقلی یا براق شده سفیدشده یا برنج کامل سفید برنج نیمه

 -24.5 2114 1987 29.1 137 171 شده یا به هم های جامد، حتی خرد ( و سایر آخالOilcakeکنجاله )

 -3.9 88 85 -62.5 8 3 بنزینی با حجم 8713قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 

 96 71 119 -95.5 11 6 فشردن ،شکل دادن یاقالب گیریسایرماشین آالت ودستگاههای به هم 

پالسما فقط دارای برد ledیاlcdماژول نمایشگر متشکل از صفحه 
 آدرس

1 1.4 11.1 12 16 25- 

محصوالت از فوالدهای ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به  صورت 
 طومار

119 137 29.1- 1339 16 755 

سی  2111سی سی تا  1511ندر سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیل
 سی

5 3 66.7 33 197 77- 

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 
   

 ارزش تجارت کشور -19

  کاالهای صادراتی و وارداتی ارزش 
 میلیون دالر

 درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 49بهمن  49اسفند بخش

 -22.5 53564 91944 37.2 3222 9922 واردات

 -2.2 36556 35751 18.1 2723 3212 دون میعاناتصادرات ب

 -16.1 51561 92915 16.9 3191 3657 صادرات با میعانات

 -19.3 41125 77251 28.9 5495 7639 حجم تجارت

 - -17113 -5798 - -944 -1211 تراز تجاری

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران
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 ترکیب ارزشی صادرات به تفکیک بخش
رمیلیون دال  

 درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 49بهمن  49اسفند بخش

 1.5 31134 31986 14.1 2291 2667 صنعت و پتروشیمی

 -37.1 1511 499 91.3 42 131 معدنی

 -13.4 9631 3488 2.2 365 373 کشاورزی

 -13.7 386 333 68.1 25 92 فرش و صنایع دستی

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 
 یب ارزشی واردات به تفکیک نوع مصرفترک

 میلیون دالر

 درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 49بهمن  49اسفند نوع کاال

 22.3- 39853 27177 29.4 2153 2641 مواد اولیه و واسطه ای

 14.5- 4173 7388 33.4 613 821 سرمایه ای

 22.5- 6471 5919 55.9 928 665 مصرفی

 36.6- 2573 1631 778.6 28 296 که طبقه بندی نشده( هاییسایر کاالها)کاال

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 
 صادرات و واردات متوسط قیمت

 تن به دالر

49اسفند متوسط قیمت هر تن به دالر 49بهمن    درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 

 -5.5 1295 1183 1.4 1121 1131 متوسط قیمت واردات

 2.4 998 961 -5.1 917 346 قیمت صادراتمتوسط 

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران
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 عمده صادراتی کاالی ارزش ده قلم 
 میلیون دالر

 درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 49بهمن  49اسفند عنوان کاال

 188 598 1581 29.2 76.5 45 گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده

 -39.5 2167 1914 82.1 111 182 وپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشترپر

 -6.5 1329 1238 3.5 85 88 قیرنفت

 -21.78 1917 1118 -16.1 129 119 %به  جز نوع  پودری 49پلی ا تیلن گرید فیلم با چگالی کمترا ز

 21 412 1142 -28.8 118 89 شدهمحصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نورد 

 -91.5 1977 878 -97.3 43 94 متانول )ا لکل متیلیک(

 -91.5 1929 897 45.8 98 49 بوتان مایع شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر

 6.2 733 778 -17.9 96 38 اوره حتی به صورت محلول در آب

 6.4 662 717 4.7 113 113 %49مخصوص   پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن 

 -13 777 677 -44.8 83 1.2 پسته ها با پوست تازه یا خشک

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران
 

 عمده وارداتی کاالی ارزش ده قلم 
 میلیون دالر

49اسفند عنوان کاال 49بهمن    درصد تغییر 43سال  49سال  درصد تغییر 

 -21 1751 1915 -13.1 138 121 ذرت دامی

 -62 2284 862 164.8 93 116 دانه گندم بجز گندم دامی

 314 179 728 -32.8 69 93 لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده

 -51 1914 681 95.1 91 58 سفیدشده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده برنج نیمه

 -96 1234 672 7.4 63 68 شده یا به هم د، حتی خردهای جام ( و سایر آخالOilcakeکنجاله )

 -3 699 627 -65.6 61 21 بنزینی با حجم 8713قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 

 29.7 974 547 -11.2 94 99 سایرماشین آالت ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری

 -27.5 811 587 56.9 34 61 سما فقط دارای برد آدرسپالledیاlcdماژول نمایشگر متشکل از صفحه 

 991 112 551 -25.6 93 32 محصوالت از فوالدهای ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به  صورت  طومار

 -73 2111 525 55.6 59 89 سی سی 2111سی سی تا  1511سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران
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  اساسی کاالهای سفارش ثبتگزارش مقایسه ای  -21

 دالر

 واحد سنجش نام کاال
 43سال  49سال 

 درصد تغییرات

 43به  49

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

 571.3 873.1 1172391 363 7188919 3532 راس  دام زنده ) گاو ( 

 51.1- 58.8- 1617279 8874 741744 3656 راس  دام زنده ) گوسفند ( 

 31.9 37.4 315177697 73286 347433751 111151 تن  گوشت منجمد گاو و گوساله 

 216.1 297.5 5197265 885 16272165 3175 تن  گوشت گوسفند  

 1.1 1.1 1 1 1 1 تن  گوشت مرغ منجمد

 34.6- 7.1- 29411521 6512 15138486 6155 تن  شیرخشک صنعتی 

 16.5- 91.2- 218165652 79177 173736485 99325  تن کره خوراکی 

 1.1 1.1 1 1 15413 31111 قطعه  جوجه یک روزه گوشتی

 2.5- 29.8 2896493 1733961 2775891 2162611 عدد تخم مرغ نطفه دار

 1.1 1.1 1 1 1 1 تن  سایرتخم مرغ 

 77.8- 42.1- 2281991 6241 515259 515 تن  سیب زمینی 

 1.1 1.1 1 1 1 1 تن  یرپیاز وموس

 158.9 178.6 21862793 25882 53412191 72146 تن  نخود

 21.6 31.1 2311141 2523 2775683 3315 تن  لوبیا قرمز  

 1.9 28.1 6114431 9893 6217259 6216 تن  انواع لوبیا رسمی

 547.4 644.2 118324797 111461 825773351 849812 تن  عدس 

 447.8 1163.1 1161255 1965 11651211 18515 تن  لپه 

 1.1 1.1 1 1 1 1 تن  پرتقال

 1.1 1.1 1 1 1 1 تن  نارنگی

 1.1 1.1 1 1 1 1 تن  سیب

 12.3 39.9 958213994 553991 519941695 793439 تن  موز

 57.7- 29.5- 2372932531 8272461 1113787688 6294444 تن  گندم خوراکی

 7.1- 17.3 23783685 43236 22123913 114911 تن  گندم دامی 

 43.1- 89.6- 51511414 198876 3977139 22877 تن  سبوس گندم 

 31.6- 4.3 782521997 3261159 593162443 3565321 تن  جو

 21.9- 9.7- 1711849672 7929174 1337518747 7177639 تن  ذرت دامی 

 88.7- 84.9- 45556876 176233 11819949 18657 تن  کانوال-دانه های روغنی کلزا

 22.4 51.6 579431641 1236693 716871568 1862283 تن  دانه روغنی سویا

 244.7 22.5 194161875 118581 546163186 133153 تن  دانه های روغنی آفتابگردان 

 63.7- 64.7- 12381116 4667 9944634 2428 تن  روغن ساخته شده 

 27.1- 11.5- 1178113957 1382196 858547121 1223773 تن  روغن ساخته نشده 
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 واحد سنجش نام کاال
 43سال  49سال 

 درصد تغییرات

 43به  49

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

 36.7- 21.9- 1117277286 2922328 711211618 1419412 تن  کنجاله سویا

 21.5 145.3 1111168117 466569 1326727162 2853491 تن  برنج 

 1.1 1.1 1 1 131355121 986511 تن  شکر تصفیه نشده )خام( 

 115.8 121.7 187211 968 919117 1133 تن  شکر تصفیه شده  

 1.1 1.1 1 1 1 1 تن  پودر شوینده دستی  

 46.2- 18.3- 2267465 639 86585 518 تن  پودر شوینده ماشینی 

 تجاری سازمان توسعه تجارت ریزی دفتربرنامه مأخذ:
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 بانک صنعت و معدنعملکرد  -21
 میلیارد ریال

 درصد تغییر 43سال   49سال  شرح

 62.2 31923 94358 های چهارگانه انده سپردهم

 39.1 52521 71951 ها در پایان مقطع مانده سپرده

 34.9- 8277 5118 گشایش اعتبارات اسنادی ریالی

 49.3- 5971 311 گشایش اعتبارات اسنادی ارزی  )میلیون دالر(

 2.2 182311 186297 مصوبات

 56.1- 127589 56192 قراردادها

 69.1 94758 81639 1اه پرداخت

 13.1 34794 99416 ها وصولی

 38.1 144261 275187 2مانده مطالبات جاری)خالص(

 15.5 77356 84366 ریالی -مانده مطالبات جاری   

 52.3 121415 185721 ارزی -مانده مطالبات جاری 

 15.7 21688 25147 3مانده مطالبات غیرجاری

 24.3 15638 21219 الیری -مانده مطالبات غیرجاری   

 14.3- 6151 9883 ارزی -مانده مطالبات غیرجاری 

 35.4 221494 311189 مانده کل مطالبات

 17.8 42443 114581 ریالی -مانده کل مطالبات   

 94.1 127455 141619 ارزی -مانده کل مطالبات 

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

8.9 4.8 - 

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

7.4 8.9 - 

 شامل پرداخت از منابع داخلی، وجوه اداره شده، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی است. -1

 پس از کسر سود سالهای آتی و حساب مشترك مشارکت مدنی ارزی -2

 لالوصو سررسید گذشته+ معوق+ مشکوك  -3

 تغییر نرخ یورو مبلغ مطالبات جاری را کاهش و شاخص ریسک اعتباری را افزایش داده است.
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 عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران -22

 واردات کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران 

 محصول
 درصد تغییر ارزش )میلیون یورو( وزن )هزار تن(

 ارزش ارمقد 43سال  49سال  43سال  49سال 

-43.7 -43.7 1243.5 81.2 5275.8 339 گندم  

 231.6 232.7 16 52.4 31 44.8 برنج

-111.1 163.3 1 219.5 1 روغن خام  111.1-  

-37.8 41 96.4 262 162.4 شکر  98.5-  

 صرف نظر از سال خرید است. 43های منظور از خرید کاالهای اساسی وارداتی، عملکرد واردات براساس مقدار تخلیه شده در هر یک از ماه

 
 

 خرید داخل کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران 

 محصول
 درصد تغییر *ارزش )میلیارد ریال( وزن )هزار تن(

 ارزش مقدار 43سال  49سال  43سال  49سال 

 32.1 21.3 71238.6 49144.3 6717.7 8182.3 گندم

 محاسبه شده است. های تبعی خرید* ارزش بدون احتساب هزینه

 
 
 

 های برگزار شدهتعداد نمایشگاه  -23
 

 43سال  49سال  49بهمن  49اسفند  نوع نمایشگاه

 76 75 11 9 1بین المللی داخل کشور

 99 32 5 3 2بین المللی خارج کشور

 باشد. ها موجود نمیهای داخلی مربوط به تهران است و آمار شهرستانآمار نمایشگاه -1
 باشد.های خارجی مربوط به کل کشور مینمایشگاه اعداد-2

 

 

 های تجاری و اقتصادیپذیرش و اعزام هیئت  -24
   

 43سال  49سال  عنوان

 21 61 پذیرش هیئت

 17 12 اعزام هیئت

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران
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 آموزش و پژوهش -25
 صادره  یو پژوهش یمجوزهای آموزش

 43سال  49سال  49 بهمن 49اسفند  عنوان مجوز

 13 12 1 2 پروانه پژوهشی

 35 98 3 9 پروانه تحقیق توسعه

 195 128 13 16 پروانه واحد فنی و مهندسی

 97 44 15 4 تمدید پروانه واحد فنی مهندسی

 17 21 1 9 جواز تاسیس مراکز پژوهشی

 1 9 1 1 تمدید جواز تاسیس مراکز پژوهشی

 399 245 17 14 جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

 51 84 5 6 تمدید جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

 54 122 16 23 گواهی تحقیق توسعه

 ماخذ: سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها    

 
 

 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار 

 درصد تغییر 43سال  49سال  پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

 8.3 12 13 صادرهتعداد پروانه 

 81 21 36 تعداد پروانه تمدید

 ماخذ: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطالعات
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 های تابعه )وضع موجود(های صنعتی ایران و شرکت  عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرك -26

 واحد سنجش عنوان
وضع موجود تا 

49پایان سال   

وضع موجود تا 
43پایان سال   

درصد 
 تغییر

ها و نواحی صنعتی مصوبشهرك  1.9 491 495 شهرك و ناحیه 

برداری)واگذاری زمین(ها و نواحی صنعتی در دست بهرهشهرك  1.5 759 765 شهرك و ناحیه 

 19.6 213 299 شرکت تعداد شرکت خدماتی تشکیل شده

 1.3 131983 133134 هکتار اراضی در اختیار

 1.6 51513 52391 هکتار زمین صنعتی

ها و نواحی صنعتی دارای آبشهرك  1.7 737 792 شهرك و ناحیه 

ها و نواحی صنعتی دارای برقشهرك  1.9 781 789 شهرك و ناحیه 

ها و نواحی صنعتی دارای گازشهرك  1.8 941 511 شهرك و ناحیه 

 1.4 69736 65331 قرارداد تعداد قراردادهای واگذاری زمین

 1.6 31313 31982 هکتار مساحت زمین واگذار شده

برداری رسیدههای فناوری به بهرهتعداد شهرك  25.1 9 5 شهرك 

برداری رسیدهمراکز خدمات فناوری به بهره  1.3 32 33 مرکز 

برداری رسیدهمشاور مستقر در مراکز خدمات فناوری به بهره  12.5 524 545 مشاور 

ای خاتمه یافتههای توسعه خوشهتعداد پروژه تیخوشه صنع   61 58 3.9 

های برگزار شده جهت شاغلین واحدهای صنعتیتعداد دوره  13.2 12386 19126 دوره 

 11.9 352544 342847 نفر تعداد نفرات آموزش دیده جهت شاغلین واحد های صنعتی

 12.8 2137 2911 تور تورهای صنعتی برگزار شده

 ماخذ : سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
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 کشور یاکتشافات معدن و یشناسنیزم سازمانعملکرد  -27

 49بهمن  49اسفند  عنوان شاخص های پیشنهادی 
واحد سنجش 

(MU) 

استاندارد 
 ملی 

مجموع 
 عملکرد 

 ضریب اهمیت شاخص 
 (111)از مجموع 

 17 114111 111111 کیلومتر مربع 12111 11111 شناسایی، پی جویی، عمومی و تفصیلی( -اکتشاف مواد معدنی

 5 2 2 منطقه     اکتشافات آب های کارستی 

برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی و -زمین شناسی

 ژئوشیمی 
 21 55 59 ورقه 7 5

زمین شناسی موضوعی )زمین شناسی مهندسی، پزشکی، 

 دریایی و ...(
 8 44 111 ورقه 11 7

مخاطرات زمین شناختی )زمین لرزه،  -زمین شناسی 

نشست، سیالب، زمین لغزش، آتشفشان، دیرینه اقلیم، گرد فرو

 و غبار، دریاچه ارومیه و سایر مخاطرات(

 15 21 21 رویداد/ ورقه 3 2

ژئوفیزیک هوایی )مغناطیس سنجی، رادیومتری، سنجش از 

 (GISدور و 
31111 21111 

کیلومتر 
 خطی

151111 154111 25 

گردآوری، ساماندهی و تولید اطالعات پایه و پایگاه  داده ها )

 بروز رسانی بانک های اطالعاتی و ارائه داده(
  1 

رکورد 
 اطالعاتی

8 11 3 

 7 33111 25111 تعداد نمونه 3211 2811 خدمات آزمایشگاهی

 ماخذ : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

  



                                                        عملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    57 

 ایران صندوق ضمانت صادراتعملکرد  -28
 دوق ضمانت صادرات پوشش ها و خسارات پرداختی صن

 عنوان
 درصد تغییر ارزش پوشش )میلیون دالر( تعداد

 ارزش  تعداد 43سال  49سال 43سال  49سال

 163.8 35.7 81.5 215 168 228 پوشش های بیمه ای

 -11.2 2.9 816.5 716 962 973 پوشش های تضمینی

 24.7 - 63.2 82 1 1 خسارات پرداختی

 ت ایرانماخذ : صندوق ضمانت صادرا
 

 

 

 پوشش های صندوق ضمانت صادرات به تفکیک گروه کاالیی 

 عنوان
 درصد تغییر ارزش پوشش )میلیون دالر( تعداد

 ارزش تعداد 43سال  49سال  43سال  49سال 

 -83.8 -35.7 11.5 1.7 19 4 پزشکی و مهندسی پزشکی و دارویی

 -32.4 29.1 572.2 389 51 62 خدمات فنی و مهندسی

 25.8 -93.3 94.2 61.4 31 17 م و طیور و شیالت و فرآورده های جنبیدا

 955.6 111.1 1.14 1.5 1 2 شیشه و مصنوعات از آنها

 -25.2 -16.1 31.1 22.5 51 92 صنایع غذایی

 39.6 35.6 26.6 35.8 87 118 فرش و موکت و صنایع دستی

 41.8 28.4 98 41.6 95 58 فلزات و مصنوعات از آنها

 -67.5 -5.1 12.6 9.1 21 14 ستیک، پالستیک و مصنوعات از آنهاال

 53.8 -15.9 21.8 32 34 33 محصوالت پتروشیمی و شیمیایی

 626.1 -4.1 31 217.8 122 111 محصوالت صنعتی

 1.1 16.1 68.8 64.5 129 199 محصوالت کشاورزی

 -55.1 1.1 8 3.6 7 7 منسوجات و البسه

 -63.3 -36.8 4 3.3 14 12 اختمانیمواد کانی و مصالح س

 99.9 186.9 1.8 2.6 22 63 وسایط نقلیه و خودرو و قطعات یدکی

 صندوق ضمانت صادرات ایران ماخذ :
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 حمایت الکترونیکصندوق عملکرد -29

 49ماه  اسفندر عملکرد صندوق حمایت الکترونیک د

 عنوان
49اسفند  49بهمن    

 مبلغ )میلیون ریال( تعداد )فقره( ال(مبلغ )میلیون ری تعداد )فقره(

 657795 - 958858 - مانده منابع سرمایه ای

 263351 24 912618 32 عقد قرارداد اعطای تسهیالت مالی

 311421 36 982161 67 مصوبات تسهیالت مالی در شرف عقد قرارداد )تجمعی(

 413 3 261451 11 ضمانت صادره یا تمدید شده

 411 1 128513 3 ور ضمانت نامه )تجمعی(مصوبات در دست صد

 113449 35 212511 51 مبلغ پرداخت تسهیالت مالی

 21711 91 16567 36 مبلغ بازپرداخت تسهیالت مالی

 1331 8 2171 11 مطالبات واخواستی

 5475 14 6183 16 خروج از مطالبات واخواستی از طریق وصول یا عقد الحاقی

 نایع الکترونیکماخذ : صندوق حمایت از ص
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 صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک -31
 های صادره به تفکیک استان نامه ضمانت 

 استان
 43سال  49سال 

 مبلغ )میلیون ریال( تعداد )فقره( مبلغ )میلیون ریال( تعداد )فقره(

 21889 7 111773 13 آذربایجان شرقی

 1 1 51684 4 آذربایجان غربی

 12611 3 1 1 اردبیل

 1 1 5316 9 اصفهان

 18175 3 131217 12 البرز

 3981 2 38443 15 ایالم

 1411 1 11641 3 بوشهر

 18411 2 112636 91 تهران

 1 1 6742 5 چهارمحال و بختیاری

 1 1 11741 2 خراسان جنوبی

 1 1 53999 11 خراسان رضوی

 26111 3 11479 8 خراسان شمالی

 1 1 34819 5 خوزستان

 955 1 21676 11 زنجان

 9995 3 17813 6 سمنان

 1 1 21632 3 سیستان و بلوچستان

 15551 2 25165 7 فارس

 6511 2 91574 21 قزوین

 7131 5 61649 12 قم

 21485 3 35461 3 کردستان

 1 1 24795 9 کرمان

 1 1 16455 7 کرمانشاه

 1 1 29932 6 کهکیلویه و بویر احمد

 1 1 7342 9 گلستان

 21811 3 7968 3 نگیال

 1 1 17111 9 لرستان

 6111 1 32116 6 مازندران

 1 1 19591 6 مرکزی

 441 1 11961 3 هرمزگان

 15938 15 33287 14 همدان

 1 1 17986 9 یزد

 211292 57 446918 256 مجموع

 گذاری صنایع کوچک ماخذ : صندوق سرمایه 
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 ضمانت نامه های صادره و تمدیدی 

 درصد تغییر 43سال  49سال  عنوان

 ضمانت نامه های صادره

 197.9 231 564 تعداد طرح های ورودی )فقره(

 394.1 57 256 تعداد ضمانت نامه صادره )فقره(

 345.1 211292 446917 مبلغ ضمانت نامه صادره )میلیون ریال(

 ضمانت نامه های تمدیدی
 85.7 19 26 تعداد ضمانت نامه تمدیدی )فقره(

 66.5 64132 119451 ضمانت نامه تمدیدی )میلیون ریال( مبلغ

 گذاری صنایع کوچک ماخذ : صندوق سرمایه 
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 94 اسفندگزارش اقدامات انجام شده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در  -31

 های آماری و اطالعاتی در حوزه ماموریت(ها )گزارشاقدامات اجرایی در جهت تحقق ماموریت -1

  راستای دریافت تسهیالت بانکی از بانک صنعت و معدن و پیرو تهیه و تدوین مطالعه بازار منطقه ای طرح تایر در در

هایی  صفحه ای، بانک صنعت و معدن پرسش 311و ارائه اطالعات مرتبط در یک گزارش  CISحوزه های خاورمیانه و 

 را در این خصوص مطرح نمود که پاسخ مقتضی تهیه و ارائه شد؛

 پرسش( با برگزاری نشست با  181کنندگان در مناقصه تایر)بیش از  های ارسالی از سوی شرکت تهیه پاسخ پرسش

 کننده در مناقصه؛ ها به تمامی متقاضیان شرکت مشاوران فنی و مشاور تهیه کننده اسناد مناقصه و ارسال پاسخ

  پیمانکار ژئوتکنیک، پیگیری برای بازگشت مبلغ پرداختی انجام اقداماتی در ادامه اجرای طرح الیاف شیشه شامل: انتخاب

 عامل؛ به سازمان و تأیید توسط ریاست محترم هیأت

  15انجام اقداماتی در ادامه اجرای طرح الستیک در استان سیستان و بلوچستان شامل: تمدید مهلت ارسال پیشنهادها تا 

چین از محل اجرای طرح در  Double-starن شرکت اردیبهشت )یک ماه تمدید شد(، بازدید مدیران و کارشناسا

متقاضی  14استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل، ادامه عملیات تسطیح زمین طرح فروش اسناد مناقصه به 

 های صاحب تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژی مناسب؛ حقیقی و حقوقی تاکنون، ادامه مذاکره با کشورها و شرکت

 مناطق ویژه اقتصادی گرمسار، جهرم و کاوش؛ های ادامه اجرای طرح 

 های مصوب؛ ها و برنامه ها و بررسی از نقطه نظر مقایسه با پیش بینی دریافت اطالعات و آمار تولید و فروش شرکت 

 های زیستی روناك به مشاور محترم وزیر و مسئول هیأت  ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت شرکت فرآورده

 حمایت از صنایع؛

 گیری و مکاتبه درخصوص فروش تجهیزات قرارداد شش کاتالیست به شرکت توسعه صنایع نفت و  رگزاری نشست، پیب

 گاز سرو؛

  برگزاری نشست و تفاهم اولیه با شرکت انرژی تدبیر در خصوص فروش دانش فنیGTL یک بشکه در روز؛ 

 فت البرز؛ارائه گزارش از آخرین وضعیت سایت کرمانشاه مرتبط با شرکت دانش با 

 شرکت در نشست مربوط به برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تدوین برنامه های صنایع نوین؛ 

 برگزاری نشست با شرکت پترو صنعت درخصوص طرح تولید انرژی خورشیدی؛ 

 مکاتبه با سازمان خصوصی سازی برای دریافت مصوبه انحالل شرکت مواد پیشرفته؛ 
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  با مجری طرح گسترش الیاف پیشرفته درخصوص واگذاری سهم آمیدکو در این شرکت به بنیاد برگزاری نشست

 مستضعفان؛

 برگزاری مجمع شرکت منیزیم گستر اریش و اعالم نظرات سازمان به آن شرکت؛ 

 پیگیری طرحFCP؛ 

 تولید  "و "تولید سوپرجاذب های بهداشتی "بررسی پروژه هایNBR" گذاری؛ در فرآیند سرمایه 

 تولید آنزیم های صنعتی؛"نجام اقدامات مرتبط با اختتام قرارداد نظارت بر پروژه ا 

  از پژوهشکده پرتو فرآیند دانشگاه  "طراحی و ساخت یک دستگاه توکامک)البرز("پیگیری مراحل ثبت اختراع پروژه

 صنعتی امیرکبیر؛

 سنجی طرح  گیری گزارش امکان پیCVT؛ 

  های صنعتی، تولید دستگاه همودیالیز  یع پیشرفته شامل: تولید الیاف کربن، تولید حاللطرح حوزه صنا 9نظارت بر اجرای

 و دایکست منیزیم.

 خصوصی و ...( های دولتی، بخش ها)دستگاه های بین بخشی در جهت تحقق مأموریت همکاری -2
 ابالغ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی؛ 

 المللیبین هایهمکاری -3

 گیری مذاکره با شرکت آلمانی  پیTroester های تولید ننده ماشین آالت صنعت تایر  که یکی از معتبرترین شرکت

را در کارنامه خود دارد،  Goodyear، Dunlop،Perelli های صاحب نام بوده که احداث خطوط تولید برای شرکت

 های زیرمجموعه سازمان؛ برای همکاری در احداث کارخانه

 گذاران اسلواکی  ها و سرمایه اسلواکی و مذاکره با شرکت -های تجاری ایران رکت در نشست همایش توسعه همکاریش

 های هایتک؛ به منظور مشارکت در پروژه
 

 در حوزه ماموریت گرفتهتحلیل میزان اثربخشی اقدامات صورت  -4

 هرم و شهرك تحقیقاتی کاوش، بستر مناسبی با توجه به شروع عملیات عمرانی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی گرمسار، ج

هایی برای  گذاران با آگاهی از این موضوع، درخواست گذاری فراهم شده که در این راستا برخی سرمایه برای سرمایه

 گذاری خارجی به سازمان ارائه داده اند؛ گذاری در مناطق با جذب سرمایه واگذاری زمین و سرمایه
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 ت از محل کارخانه هر شرکت و مشاهده عینی اقدامات صورت گرفته و برگزاری نشست با انجام بازدید حداقل یک نوب

 مدیران میانی و کارکنان و اعضای شورای اسالمی کار شرکت؛

 وری شرکت ها. های مالی و عملکرد و بهره تحلیل صورت 

 ها و مسائل ایجاد شده در حوزه ماموریتچالش -5

 شی از اعالم ورشکستگی و در حال تسویه بودن شرکت مذکور، فرآیند برقراری دلیل شرایط خاص شرکت قند دزفول نا به

های  های آب و برق و مخابرات با مشکل مواجه شده و شرکت مجدد سیستم آب و برق و تلفن کارخانه از طرف شرکت

استان در حال  اند که این موضوع در ستاد ویژه تسهیل های قبلی را خواستار شده مذکور طبق قانون تسویه بدهکاری

 باشد؛ گیری می پی

 سازی عرضه گردیده و متقاضی نداشته  هایی که چندین بار سهام آنها توسط سازمان خصوصی عدم تعیین تکلیف شرکت

ریزی اصالح ساختار فنی و تکنولوژی و یا عقد قراردادهای  دلیل عدم امکان برنامه ها به است و هم اکنون این شرکت

 شهر؛ باشند از جمله شرکت هفت تپه و شرکت نساجی قائم ناسبی میبلندمدت در شرایط نام

 ها در فهرست  ها با وجود درج اسامی شرکت کمبود نقدینگی و چگونگی تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت

 ریزی بلندمدت در این خصوص؛ سازی در سال جاری و عدم توانایی برنامه واگذاری سازمان خصوصی

 آالت مورد نیاز و انتقال ارز؛ خرید ماشین وجود موانع برای 

  عدم تعیین تکلیف قطعی و وضعیت واگذاری شرکت گسترش صنایع بلوچ توسط سازمان خصوصی سازی)فقط از لیست

 باشد؛ خارج شده و اینکه تا چه زمان و در چه گروهی، نامشخص می 49واگذاری سال 

 ا توجه به کاهش سطح فعالیت آنها؛ها ب مشکالت ناشی از تعدیل نیروهای مازاد در شرکت 

 طوالنی شدن فرآیند دریافت مصوبه شورای اقتصاد؛ 

 های صد در صدی در پیوست قانون بودجه؛ درج نام شرکت 

 قانون  99برده شده در فهرست واگذاری اصل  های زیانده نام های هدفمند در شرکت های قانونی اجرای برنامه محدودیت

 اساسی؛

 درصدی سازمان از صندوق توسعه ملی؛ 111های مندی طرح عدم بهره کمبود منابع مالی و 
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 های تجارت و مسکن و مواجهه با مشکل در  بابت رد دین به بانک 99های در حال واگذاری اصل بالتکلیفی شرکت

 ؛ 99برده شده در فهرست واگذاری اصل مهای نا های جدید در شرکت اجرای طرح

 های مصوب که اجرای آنها منوط به دریافت بودجه عمومی شده؛ طرح عدم امکان تأمین منابع مالی برای 

 ای مرجع؛ های توسعه های دولتی با سازمان عدم هماهنگی در واگذاری سهام شرکت 

 گذاری. یه منظور تعریف و اجرای کسب و کار و طرح جدید سرما ها به سازمان به عدم بازگشت عواید ناشی از واگذاری 
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 ن حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگانعملکرد سازما -32
 طرح های نظارتی عملکرد 

 فقره     

49اسفند  عنوان طرح 49بهمن   
درصد 
 تغییر

49سال  43سال    
درصد 
 تغییر

آرد و  طرح نظارتی ویژه
 نان

 12.5 683265 768883 11 62885 64812 تعداد بازرسی

پرونده تعداد  3754 3651 3 97537 64371 -31.5 

تخلفات شناسایی شده ادتعد  9643 9971 5 69648 42512 -31.1 

طرح نظارتی ویژه 
 هدفمند سازی یارانه ها

 81.2 2483569 5919752 11 952167 511415 تعداد بازرسی

پرونده تعداد  22484 22321 3 249381 179313 68.4 

تخلفات شناسایی شده تعداد  37979 35641 5 914941 223463 87.3 

ظارتی ویژه نوروزطرح ن  

 91.2- 1144659 715815 - - - تعداد بازرسی

پرونده تعداد  - - - 99919 81191 -99.6 

تخلفات شناسایی شده تعداد  - - - 55167 111259 -95.1 

 طرح نظارتی ضیافت

 32.7 582362 772818 - - - تعداد بازرسی

پرونده تعداد  - - - 99961 32361 37.9 

شناسایی شده تخلفات تعداد  - - - 52877 721121 -42.7 

طرح نظارتی ویژه 
 بازگشایی مدارس

 - 691242 - - - - تعداد بازرسی

پرونده تعداد  - - - - 91337 - 

تخلفات شناسایی شده تعداد  - - - - 59899 - 

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
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 بازرسی و کنترل  واحدهای صنفی 

 درصد تغییر 43سال    49سال عنوان

-21.8 7.7 6.1 بازرسی )میلیون فقره(  

-12.9 388 391 پرونده های متشکله )هزار فقره(  

-13.6 987 921 تخلفات کشف شده )هزار فقره(  

-18.2 286 239 رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(  

-21.7 311 235 کل شکایات )هزار فقره(  

-2.5 91 91 به شکایات )متخلف( درصد رسیدگی   

-5.9 56 53 درصد رسیدگی  به شکایات )غیر متخلف(  

 51.1 9 6 درصد رسیدگی  به شکایات )در دست بررسی(

-11.3 943 992 تعداد پرونده های صنفی  ارسالی به تعزیرات )هزار فقره(  

-24.7 919 537 مجموع پرونده های صنفی رسیدگی شده )هزار فقره(  

 81.9 928 772 زان جرایم وصولی پرونده های صنفی  ) میلیارد ریال (می

-13.66 میزان افزایش یا کاهش بازرسی ها نسبت به سال گذشته  12.63-  - 

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
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 قیمت کاالهای اساسی و مهم 

 درصد تغییر 43اسفند  49اسفند  واحد نام کاال

 -1.6 55838 55944 )ریال/کیلوگرم( 1پاکستانی باسماتی درجه  برنج

 3.4 26287 27319 )ریال/کیلوگرم( برنج تایلندی

 18.1 75524 84181 )ریال/کیلوگرم( برنج داخلی صدری درجه یک

 21.9 78192 49144 )ریال /کیلوگرم( برنج طارم اعال

 2.2 91814 91717 گرمی( 911)ریال/بسته  گرمی پگاه911پنیر

 2.5 95711 96862 گرمی( 951)ریال/بسته  گرمی پگاه951پنیر

 191.6 19386 39761 )ریال/کیلوگرم( پیاز

 7.8 93122 96377 )ریال/کیلوگرم( تخم مرغ

 -11.8 18396 16179 )ریال/کیلوگرم( ذوب آهن اصفهان19تیرآهن نمره

 -11.3 18246 16239 )ریال/کیلوگرم( ذوب آهن اصفهان16تیرآهن نمره

 -15.6 18265 15911 )ریال/کیلوگرم( ذوب آهن اصفهان18تیرآهن نمره

 -12.2 4665 8989 )ریال/کیلوگرم( جو خارجی

 -8.8 11311 4919 )ریال/کیلوگرم( جو داخلی

 -31.3 16145 11225 )ریال/عدد( جوجه یکروزه گوشتی

 2.9 54416 61355 )ریال/کیلوگرم( خرما مضافتی

 7.3 14573 21447 )ریال/کیلوگرم( درجه یکخیار رسمی 

 -13.2 4921 8181 )ریال/کیلوگرم( ذرت خارجی

 -15.3 4314 7847 )ریال/کیلوگرم( ذرت داخلی

 -5.8 338828 314143 )ریال/گالن فلزی( 12111روغن موتور ایرانول 

 -9.7 363262 396281 )ریال/گالن پالستیکی( روغن موتور بهران پیشتاز

 -1.11 215281 215257 کیلویی( 5)ریال/حلب  کیلویی5نباتی جامد حلبروغن 

 1.5 98151 98386 گرمی( 811)ریال/ بطر  روغن نباتی مایع الدن وآفتاب

 -4.1 8126 7387 )ریال/کیلوگرم( سبوس گندم

 -13.2 37489 32481 )ریال/کیلوگرم( سیب زرد درجه یک

 -11.4 13189 11796 )ریال/کیلوگرم( سیب زمینی درجه یک

 -13.4 37783 32521 )ریال/کیلوگرم( سیب قرمزدرجه یک

 -9.1 1239198 1183282 )ریال/تن( فله1-325تیپ سیمان خاکستری

 -6.5 73481 64141 )ریال/پاکت( پاکتی2سیمان خاکستری تیپ

 -6.7 1294495 1166367 )ریال/تن( فله2سیمان خاکستری تیپ

 -7.9 79791 64228 )ریال/پاکت( کتیپا1-325سیمان خاکستری تیپ

 11.3 22489 25391 )ریال/کیلوگرم( شکر سفید

 19.7 25937 24171 گرمی(411)ریال / بسته  گرمی 411شکر بسته 

 34.4 51299 71675 )ریال / کیلوگرم( عدس درجه یک
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 درصد تغییر 43اسفند  49اسفند  واحد نام کاال

 7 27712 24634 )ریال / کیلوگرم( قند حبه

 1.5 23742 29198 گرمی(111)ریال / بسته  کره پاستوریزه پگاه

 -11.1 17973 15725 )ریال / کیلوگرم( کنجاله سویا وارداتی

 81.8 11476 14891 )ریال / کیلوگرم( گوجه فرنگی

 8.5 276613 311199 )ریال / کیلوگرم( گوشت گوساله

 7.7 269435 285927 )ریال / کیلوگرم( گوشت گوسفندی )مخلوط(

 -18.9 77716 63919 گرم()ریال / کیلو گوشت مرغ تازه

 -21.1 1172476 857362 )ریال / حلقه( 165*65*13الستیک پرایدی بارز

 -17.6 1364548 1124111 )ریال / حلقه( 185*65*19الستیک پژویی بارز

 58.8 93646 64384 )ریال / کیلوگرم( لپه درجه یک

 -6.4 66476 62371 )ریال / کیلوگرم( لوبیا سفید درجه یک

 5.4 59541 57819 )ریال / کیلوگرم( یا قرمزدرجه یکلوب

 12.9 63856 71811 )ریال / کیلوگرم( لوبیاچیتی درجه یک

 2.4 27742 28546 )ریال / کیلوگرم( % چربی5/2کیلوئی 1ماست پاستوریزه 

 -23.2 57223 93421 )ریال / کیلوگرم( موزدرجه یک

 -23.1 17145 13233 )ریال / کیلوگرم( 12میلگردآجدارنمره

 -23.1 17138 13125 )ریال / کیلوگرم( 19میلگردآجدارنمره

 -22.1 18546 19511 )ریال / کیلوگرم( 8میلگردساده نمره

 -22.9 14162 19785 )ریال / کیلوگرم( 8نبشی نمره 

 -22.9 14179 19885 )ریال / کیلوگرم( 12نبشی نمره

 78.6 33626 61198 )ریال / کیلوگرم( نخود درجه یک

 3.3 22336 23179 )ریال/کیلوگرم( گرمی 511پودر ماشینی با ماده فعال کننده و آنزیم تاژ 

 8.5 25164 27311 )ریال/کیلوگرم( درصد 2.5شیر استریل پاکتی 

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
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 94 اسفنددر  عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 های اقتصادیبازرسی و جمع آوری اطالعات از بنگاه -1
 ؛49 ماه اسفند طی خدماتی و کننده وارد صادرکننده، توزیعی، تولیدی، واحدهای از اطالعات اخذ و بازرسی 
 غذایی، مواد و کشاورزی محصوالت فلزی، غیر معدنی، و فلزی کاالهای خصوص در اطالعات و قیمت اخذ و بازرسی 

 ؛49 ماه اسفند طی اقتصادی و توزیعی های شبکه و خدمات پزشکی، تجهیزات و دارویی اشتی،بهد محصوالت
 ؛49 ماه اسفند طی دارویی و بهداشتی و معدنی و فلزی غذایی، و کشاورزی محصوالت واردکننده های شرکت از بازرسی 

 و بهداشتی و شوینده محصوالت ستیک،ال موتور، روغن توزیع و تامین قیمت افزایش از جلوگیری منظور به مستمر بررسی 

 الزم؛ اطالعات اخذ و شیمیایی و پتروشیمی محصوالت

 رای صدور به منجر های پرونده حمایت، سازمان متشکله ملّی های پرونده شامل خبری بولتن تحلیلی گزارش بندی جمع 

 تعزیرات به ارسالی ریال میلیون51 باالی مهم پرونده و مردمی شکایات به رسیدگی و دریافت نتایج حمایت، سازمان

  .49 ماه اسفند طی تجارت و معدن صنعت، های سازمان

 تهیه گزارش تحلیلی، آماری و موضوعی عملکرد ناظران افتخاری -2
 ؛49 سال ماه بهمن طی افتخاری ناظران موضوعی و آماری گزارش تهیه 
 کشور؛ سراسر در افتخاری ناظران مشارکت و آگاهی سطح افزایش منظور به متعدد آموزشی و توجیهی جلسه برگزاری 
 تجارت. و معدن صنعت، های سازمان از افتخاری ناظران اطالعاتی بانک دریافت 

 های جهانی و تحلیل آنتهیه گزارش قیمت -3

 فلزات؛ جهانی قیمت اطالعات بانک رسانی روز به 
 بها. گران فلزات و پتروشیمی محصوالت انواع جهانی های قیمت اخذ 

 های جهانی و تحلیل آنزارش قیمتتهیه گ -4

 به روز رسانی بانک اطالعات قیمت جهانی فلزات؛ 
 های جهانی انواع محصوالت پتروشیمی و فلزات گران بها.اخذ قیمت 
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 شاخص ارزش تولیدات صنعتی بانک جهانی -33
 

 

 

 رد دالر()میلیا  2119-2113به قیمت ثابت طی سال های ایران ارزش تولیدات صنعتی   - 6نمودار
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 شاخص بورس -34

 49 سال طی شاخص کل

شاخص 
 کل

فروردین 
49 

اردیبهشت 
49 

خرداد 
49 

 تیر
49 

 مرداد
49 

 شهریور
49 

 مهر
49 

 آبان
49 

 آذر
49 

 دی
49 

بهمن 
49 

اسفند 
49 

66189 66371 63133 69569 67491 63568 61826 62494 62371 62421 73713 78285 

 

 

 49سال  در اخص کلروند ماهیانه ش -7نمودار 

 
 49 اسفند درروند روزانه شاخص کل  -8نمودار 

  

66084 66370 

63133 64564 

67940 

63568 61826 62949 62370 

62921 

73713 

78285 

40000

50000

60000

70000

80000

90000

75500.0 

76000.0 

76500.0 

77000.0 

77500.0 

78000.0 

78500.0 

79000.0 

79500.0 

80000.0 

80500.0 
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 49 اسفندبه شاخص صنعت منتهی 

 شاخص صنعت

فروردین 
49 

اردیبهشت 
49 

خرداد 
49 

 تیر
49 

مرداد 
49 

شهریور 
49 

 مهر
49 

 آبان
49 

 آذر
49 

 دی
49 

بهمن 
49 

اسفند 
49 

55578 52469 51449 59237 59321 52288 51412 51481 51755 51465 61191 65184 

 

 
 49سال درشاخص ماهیانه صنعت   -4نمودار 

 

 

 49 دراسفندروند روزانه شاخص صنعت  -11نمودار 
 

 

 

55578 
52964 

51994 

54237 54321 

52288 
50912 51981 51755 51965 

61041 

65089 

30000

40000

50000

60000

70000

62000.0 

62500.0 

63000.0 

63500.0 

64000.0 

64500.0 

65000.0 

65500.0 

66000.0 

66500.0 

67000.0 

67500.0 
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 روند قیمت های داخلی طال و ارز -35

 

 )گرم/هزار ریال( 49در سال متوسط قیمت ماهیانه طالی ایران -11نمودار 

 

 
 )گرم/هزار ریال( 49 در اسفندان روند روزانه قیمت طالی ایر  -12نمودار 

 

 

 

 

980248 

967358 941224 

910451 903687 

941042 
952422 

942487 
933015 

955575 

982538 

1022284 

840000

860000

880000

900000

920000

940000

960000

980000

1000000

1020000

1040000

980000

990000

1000000

1010000

1020000

1030000

1040000
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 )دالر/ ریال( 49 سال درمتوسط نرخ ارز ماهیانه بازار داخلی  -13نمودار 
 

 

 )دالر/ ریال( 49 اسفند درروند نرخ روزانه ارز بازار داخلی  -19نمودار 

 

 

 

 

33140 33184 
33025 

32987 
33262 

33941 
34315 

34903 

36072 36174 
35790 

34456 

31000

32000

33000

34000

35000

36000

37000

33800

33900

34000

34100

34200

34300

34400

34500

34600

34700

34800

34900
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 )دالر/ ریال (  49سال در متوسط روند نرخ ارز ماهیانه مرجع  - 15نمودار
 

 
 )دالر/ ریال( 49اسفند  درروند نرخ روزانه ارز مرجع  -16ودار نم

  

28166 

28433 

28943 

29394 

29690 

29940 29954 29962 30076 
30151 30184 30203 

27000

27500

28000

28500

29000

29500

30000

30500

30160

30170

30180

30190

30200

30210

30220

30230

30240
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 15/11/94 به منتهی های تسهیل و رفع موانع تولید به تفکیک استانعملکرد کارگروه خالصه -36

 نام استان
تعداد 
 جلسات

 تعداد

های  پرونده
 مطروحه

تعداد 
 مصوبات

تامین مالی و 
 تسهیالت

تعیین تکلیف 
 بدهی معوق

امور 
 ربناییزی

امور 
 کارگری

سایر 
 موضوعات

تعداد 
مصوبات 
 اجرا شده

تعداد مصوبات 
 در دست اجرا

 149 29 1 1 1 218 1 218 239 53 آذربایجان شرقی

 337 73 75 1 3 261 71 911 297 121 آذربایجان غربی

 86 46 88 1 28 37 24 182 131 29 اردبیل

 932 41 1 1 1 515 17 522 571 128 اصفهان

 68 175 42 1 26 119 21 293 123 13 برزال

 95 43 21 1 6 46 15 138 116 11 ایالم

 45 19 61 2 7 28 11 114 74 17 بوشهر

 212 321 317 1 1 215 1 522 929 54 تهران

 77 16 13 1 6 64 5 43 63 11 چهارمحال و بختیاری

 74 46 77 2 13 83 1 175 84 32 خراسان جنوبی

 31 18 26 1 3 12 7 98 23 4 خراسان شمالی

 141 111 181 1 12 88 11 241 336 51 خراسان رضوی

 131 66 52 2 13 116 29 147 61 91 خوزستان

 59 28 51 1 1 32 1 82 82 16 زنجان

 195 114 155 1 1 78 21 259 112 11 سمنان

 55 99 94 9 12 25 4 44 92 26 سیستان و بلوچستان

 295 229 224 1 115 48 27 964 258 92 فارس

 218 81 28 1 18 236 17 244 244 84 قزوین

 141 118 167 91 1 77 19 248 225 59 قم

 51 38 29 1 1 61 3 88 55 11 کردستان

 294 72 111 6 29 134 51 221 322 53 کرمان

 258 61 237 1 2 35 99 318 211 98 جنوب -کرمان 

 114 51 18 1 7 119 91 171 118 31 کرمانشاه

 68 111 91 11 21 45 12 174 118 26 کهگیلویه و بویراحمد

 98 96 18 1 1 66 4 49 51 8 گلستان

 131 134 32 1 11 187 91 264 292 15 گیالن

 129 17 29 6 1 48 12 191 66 12 لرستان

 317 251 152 1 21 381 15 567 571 195 مازندران

 263 41 51 1 1 312 2 359 161 24 مرکزی

 131 364 314 6 33 114 92 944 127 96 هرمزگان

 117 51 59 1 2 71 31 157 134 29 همدان

 122 63 21 1 11 159 1 185 113 15 یزد

 9858 3132 2754 81 342 9154 611 7441 5785 1267 جمع

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها
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 94به شکایات در سال اقدامات دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی  -37

ب  
سی

ازر
 

 فقره  37الف( تعداد کل پرونده های بازرسی کل کشور : 

  پیشنهاد 136 پرونده: 37تعداد کل پیشنهادات مطروحه در   :پیشنهاد 49تعداد پیشنهادات مختومه شده 

 ب( بازرسی میدانی :

  :نفر روز 163تعداد بازرسی های موردی  نفر روز 78برنامه ای :  تعداد بازرسی های 

 ج( صیانت از حقوق مردم و ارتقای سالمت اداری:
  : جلسه 35تعداد کل جلسات 
 با  نظام مند مقابلهمرکزی دبیرخانه ستاد  درمحاسبه حقوق دولتی  سدافمبارزه با م تهیه و تدوین طرح پیشگیرانه و

 به عنوان دستگاه های پیشرو.  مفاسد اقتصادی

 بازرس  5قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مقام عالی وزارت) 42و  41صدور احکام بازرسین مواد  انتصاب و
 بازرس برای سازمان های تابعه(. 91حوزه ستاد وزارت متبوع و 

  انجام بازرسی در خصوص چگونگی اجرای برنامه های صیانت از حقوق مردم و ارتقای سالمت اداری از حوزه
 نفر ساعت. 181ی وابسته طی دو مرحله شهریور و بهمن ماه : ستادی و سازمان ها

 توجیهی)بازرسین و نمایندگان حوزه ستاد، سازمان های وابسته و تابعه(: –برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی
 نفر ساعت 1221
 : )جلسه 317جلسات مدیر کل و معاونین )به منظور بررسی و رسیدگی به پرونده ها 
 جلسه781مدیر کل و معاونین دفتر با مراجعین : مالقاتهای 

ت
ایا

شک
ه 

ی ب
گوی

سخ
پا

 

  : فقره 3176تعداد کل شکایات و درخواست های دریافتی 

  : فقره. 411مهمترین درگاه دریافت شکایات و درخواست ها = سامانه ثبت و پیگیری دفتر ارزیابی عملکرد 

 فقره. 1784با صنعت خودرو :  بیشترین موضوع مورد شکایت : امور مرتبط 

  : درصد  22.7درصد که  52.9بیشترین گیرندگان شکایات و درخواست  ها : شرکت های عرضه کننده خودرو
درصد  36.8مربوط به گروه صنعتی ایران خودرو بوده است . همچنین نقص فنی و کیفیت پایین خودروها با 

 های خودرویی بوده است. بیشترین موضع مورد شکایات از سوی مشتریان شرکت

 : درصد در حال پیگیری می باشد. 11.3درصد نامه ها مختومه و  88.7نتیجه مکاتبات 

 :شاخص میانگین مدت زمان پاسخگویی 
روز، در سازمان های وابسته، سازمان حمایت مصرف کنندگان و  13.7در حو.زه ستاد معاونت امور حقوقی با 

روز در شاخص میانگین مدت  31ز و در شرکت های خصوصی نیز ایران خو.درو با میانگین رو 17.9تولیدکنندگان با 
 زمان پاسخگویی، سریعترین پاسخگویان به مکاتبات این اداره کل بوده اند.  
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رد
لک

عم
ی 

یاب
ارز

 

 وبی با تعیین واحدهای برتر بر اساس امتیازات مکتسبه : در حوزه واحدهای استانی، عملکرد استان خراسان جن
امتیاز، ارزیابی بهتری  413.1امتیاز و استان آذربایجان غربی با  419.3امتیاز، استان چهارمحال وبختیاری با  425.9

 نسبت به سایر استان ها داشته اند.

  : نفر  12انجام ماموریت های استانی با هدف صحه گذاری بر فرآیند ارزیابی عملکرد در حوزه واحدهای استانی
 روز.

 ( حوزه ستاد، واحدهای استانی و سازمان 49_46تهیه، تدوین و ابالغ برنامه جامع سه ساله اصالح نظام اداری )
 های وابسته و ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 .تدوین سند اهداف و اقدامات برنامه عملیاتی نظارت و ارزیابی نقشه راه اصالح نظام اداری کشور 

 نفر ساعت. 1742توجیهی :  -همایش و کارگاه های آموزشی برگزاری  

  

 


