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 شاخص های بین المللی

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

 عنوان شاخص
عنوان فارسی 

 شاخص

2822 2822 2821 2825 2826 2827 

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
 تعداد
 کشور

Competitive 

Industrial 

Performance 

 - - - - 214 59 214 59 214 62 214 62 رقابت صنعتی

Global 

Competitiveness 

Index 

رقابت پذیری 
 جهانی

66 211 42 214 42 211 71 218 76 224 69 227 

Enabling Trade 

Index 

توانمند سازی 
 تجارت

227 222 - - 228 221 - - 222 226 - - 

Human 

Development  

Index 

 - - - - 244 69 244 69 247 75 246 76 توسعه انسانی

Index of 

Economic 

Freedom 

آزادی 
 یاقتصاد

272 245 264 245 272 246 272 246 272 246 255 248 

Ease of doing 

business 

سهولت کسب 
 و کار

211 242 215 245 252 249 228 249 227 298 228 298 

 The Global 

Innovation 

Index 

 227 75 224 74 212 286 212 228 212 222 212 281 نوآوری جهانی 

Good Market 

Efficiency Index 

شاخص 
کارایی بازار 

 کاال 
94 211 228 214 228 211 289 218 222 224 - - 

The Legatum 

Prosperity Index 

شاخص رفاه 
 لگاتوم 

226 219 229 219 224 219 224 219 224 219 - - 
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 اخص ارزش تولیدات صنعتی ش

   2827 -2825طی سال های  2885 به قیمت ثابت و جهان :  ارزش تولیدات صنعتی ایران 2جدول شماره
 واحد:میلیارد دالر

 ماه میالدی
2827 2826 2825 

 ایران جهان ایران جهان ایران جهان

 5 265574 574 267277 - 275277 ژانویه

 176 265876 579 269572 - 275572 فوریه

 572 279772 675 242975 - 292679 مارس

 572 267272 675 278672 - 271477 آوریل

 571 266179 7 272274 - 2422 مه 

 572 271774 674 274474 - 247272 ژوئن

 575 269172 772 269271 - 277179 ژوئیه

 575 2627 772 267572 - - اوت

 571 272872 679 2757 - - سپتامبر

 576 272872 771 272177 - - اکتبر

 575 269272 - 275972 - - نوامبر

 577 266671 - 272672 - - دسامبر

 ماخذ: بانک جهانی
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 )میلیارد دالر(  2826 -2825های طی سال 2885ی ایران به قیمت ثابت:  ارزش تولیدات صنعت 2نمودار

 

 
 )میلیارد دالر(  2827 -2826های طی سال 2885ثابت ی جهان به قیمت :  ارزش تولیدات صنعت2نمودار
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 شاخص های کالن اقتصادی

 نرخ رشد اقتصادی

 (2298=288نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش  ): 2جدول شماره 
 درصدواحد: 

 2295 2291 2292 2292 2292 نام بخش

کشاورزی گروه  2 274 177 274 2 

2صنعت گروه  -2772 -572 577 -275 2472 

صنعت -                          -175 -9 2272 -872 675 

معدن  -                           -2479 -171 2 -874 2272 

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        -2872 -177 872 -876 2572 

معادن سایر --      2672 275 2176 -272 -276 

خدمات گروه  272 274 274 -875 574 

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -                   -275 872 277 -876 572 

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  -771 -877 276 -871 2272 

(بازار قیمت به) 2نفت بدون داخلی ناخالص محصول  -871 872 172 -872 671 

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

 باشد. می ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی های حساب با اختالف -2
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 (2298=288فصلی ) -نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش: 1جدول شماره 
 درصدواحد: 

 نام بخش
فصل اول 

2295 

دوم  فصل
2295 

فصل سوم 
2295 

فصل چهارم 
2295 

فصل اول 
2296 

 272 875 272 877 2877 گروه کشاورزی

2گروه صنعت  2272 2474 2872 2472 179 

صنعت -                          277 578 675 2277 574 

معدن  -                           2678 2479 1875 2772 176 

طبیعیاستخراج نفت و گاز  - -                      2779 1276 1271 2475 177 

سایر معادن - - -671 -276 -274 272 172 

 472 2577 577 272 879- گروه خدمات

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده  -              -478 178 2876 2672 474 

 675 2672 2279 974 574 محصول ناخالص داخلی ) به قیمت بازار (

 778 2274 672 178 272 محصول ناخالص داخلی )بدون نفت(

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

 

 (2276=288نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش): 5ول شماره جد
 درصدواحد: 

 2295 2291 2292 2292 2292 نام بخش

کشاورزی گروه  271 275 575 572 578 

2صنعت گروه  -2576 -271 276 -271 2272 

صنعت -                          -2875 -277 776 -872 675 

معدن  -                           -2972 -572 172 276 5771 

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        -1772 -972 174 276 7474 

معادن سایر --      976 579 274 -272 276- 

خدمات گروه  872 -276 875 872 772 

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -                   -175 274 275 872 175 

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  -5 -274 279 877 472 

(بازار قیمت به) 2نفت بدون داخلی ناخالص محصول  -277 -275 274 877 672 

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

 باشد. می ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی های حساب با اختالف -2
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 (2298=288رشد اقتصادی به تفکیک بخش  ) نرخ: 6جدول شماره 
 درصدواحد: 

 2295 2291 2292 2292 2292 نام بخش

 172 176 571 575 177     گروه کشاورزی         

 6276 772 175 572- 2675- گروه نفت          

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

 272 2875- 272 2272 271       معدن-           

 679 176- 4 572- 172- صنعت-       

 674 272 472 271 272 برق،گاز و آب-                

-2272 27- 879- 972- 272- ساختمان-             

 276 272- 271 272 275 گروه خدمات            

 2275 276- 272 872- 777- تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

 272 272- 2 875 871 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )بدون نفت(

 مآخذ: بانک مرکزی
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 شاخص های قیمت

 (2298=288) کنندهشاخص بهای تولید: 7جدول شماره 

عنوان 
 شاخص

شهریور 
2295 

مهر 
2295 

آبان 
2295 

آذر 
2295 

دی 
2295 

بهمن 
2295 

اسفند 
2295 

فروردین 
2296 

 اردیبهشت
2296 

خرداد 
2296 

 تیر
2296 

مرداد 
2296 

شهریور 
2296 

درصد 
  2تغییر

شاخص 
بهای تولید 

 PPIکننده

22272 22175 22676 22272 22272 22274 22571 22672 22672 22772 22977 21274 21772 271 

 جمهوری اسالمی ایران مأخذ: بانک مرکزی
 درصد تغییر آخرین ماه نسبت به ماه قبل -1

 
 2296 شهریور ماهه منتهی به 22 شاخص بهای تولید کننده در : 2نمودار

 

درصد افزایش  271رسید که  نسبت به ماه قبل معادل  21772به عدد  2296 شهریور ماهشاخص بهای تولیدکننده در  -

 درصد افزایش داشته است. 2877داشته است. شاخص  مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان 

درصد  472معادل  2295ماه  شهریورنسبت به دوازده ماه منتهی به  2296ماه شهریوراین شاخص، در دوازده ماه منتهی به  -

 افزایش نشان میدهد.

 

210

215

220

225

230

235

240

245

250

 PPIشاخص بهای تولید کننده
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 (2295=288) کننده شاخص بهای مصرف: 4جدول شماره 

 عنوان شاخص
شهریور 
2295 

مهر 
2295 

آبان 
2295 

آذر 
2295 

دی 
2295 

بهمن 
2295 

اسفند 
2295 

فروردین 
2296 

 اردیبهشت
2296 

خرداد 
2296 

 تیر
2296 

 مرداد
2296   

شهریور 
2296 

درصد 
 تغییر 

شاخص بهای 
مصرف کننده 

CPI 

9976 288 28872 28277 28275 28277 28579 28772 28772 28774 28775 28777 28478 872 

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 درصد تغییر آخرین ماه نسبت به ماه قبل -1

 

 2296 شهریورماهه منتهی به  22شاخص بهای مصرف کننده در   :2نمودار
 

رسید که نسبت به ماه قبل  284به عدد  2296 شهریور ماهشاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در  -

درصد افزایش یافت. 471درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل  872معادل 

-  

درصد افزایش  2872ماهه اول سال جاری شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل  6طی  -

 داشته است.

درصد 979معادل  2295ماه شهریور اه منتهی به نسبت به دوازده م 2296ماه  شهریورمیزان تورم در دوازده ماه منتهی به  -

 می باشد. 

94

96

98

100

102

104

106

108

110

 CPIشاخص بهای مصرف کننده 



      

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 واحد: فقره

 
 نام مجوز

 شهریور
2296 

2296 مرداد  درصد تغییر 
ماهه اول  6

2296 

ماهه اول  6
2295 

درصد 
 تغییر

 صنعت
 2876 7992 4425 2172- 2978 2192 جواز تاسیس

2برداریپروانه بهره  584 598 -2279 2716 2565 772 

 معدن

 2875 261 175 974 92 282 پروانه اکتشاف

 2279- 274 212 2272- 51 12 گواهی کشف

2پروانه بهره برداری  69 92 -2574 261 181 -979 

فاصنا صنفیپروانه های    - - - 226592 221127 2971 

تجارت 
 خارجی

-2972 52 12 نمایندگی های خارجی  224 254 22279 

 871 2778 2746 274 724 722 کارت بازرگانی

تجارت 
 الکترونیک

 975 24899 28777 277- 6847 5946 گواهی امضای الکترونیکی

 2572 5215 5922 - - - نماد الکترونیکی

 2272- 9 7 - 8 1 نرم افزارپروانه بهره برداری 

پژوهش، فنی 
و مهندسی، 
تحقیق و 

 توسعه

-28 28 22 جواز خدمات فنی و مهندسی  268 215 2872 

-1771 226 62 28 28 22 پروانه فنی و مهندسی  

جواز تاسیس مرکز 
 پژوهشهای صنعتی و معدنی

8 2 -28878 22 28 2878 

پروانه مرکز پژوهشهای 
 صنعتی و معدنی

8 2 -28878 6 22 5274-  

 272 212 216 5272 22 25 گواهی تحقیق و توسعه

 575 55 54 2578- 26 22 پروانه تحقیق و توسعه

شامل پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای -2  
 پروانه های بهره برداری معدن شامل پروانه های بهره برداری صادره جدید میباشد . -2
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 اشتغال مجوزهای صادره:  2جدول شماره 
 نفرواحد: 

 نام مجوز 
شهریور 
2296 

2296مرداد   درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 

 صنعت
2جواز تاسیس  21289 14298 -2978 282161 275228 2678 

برداریپروانه بهره  4229 4744 -572 11729 24155 2672 

 262 741 2427 26- 679 564 پروانه بهره برداری معدن

 تجارت الکترونیک
پروانه بهره برداری 

 نرم افزار
277 8 - 155 285 22278 

 پیش بینی اشتغال-2

 
 
 

 سرمایه مجوزهای صادره: 2جدول شماره 
 میلیارد ریالواحد: 

 نام مجوز
شهریور 
2296 

2296مرداد   درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 

 صنعت
2جواز تاسیس  26162872 28575779 -2878 42592774 75288675 2272 

برداریپروانه بهره  2219274 2425772 7978 21461974 22181274 2879 

 معدن
2گواهی کشف  6274 6676 -1 27575 21772 2271 

 2552 12275 2892879 25 628 42179 پروانه بهره برداری

 پیش بینی سرمایه گذاری -2
 عملیات اکتشافهزینه  -2
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 صنعتی جواز تاسیس
 جوازهای تاسیس صادره به تفکیک استان: 1جدول شماره 

 نفر -میلیارد ریال -فقرهواحد: 

 استان

2296ماهه اول  6 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 2574 2977 672 9572 2686276 157 22841 22129 145 شرقی آذربایجان

 2272- 5472- 25- 2525 4122 227 2741 252271 292 آذربایجان غربی

 2976- 69- 2971- 1282 2117671 248 2175 28649 227 اردبیل

 7479 7275 2775 6961 2258171 264 22159 2225172 586 اصفهان

 575- 672 2272- 7572 2219175 222 7259 2122272 296 البرز

 974- 2572- 8 2285 288271 78 2847 221477 78 ایالم

 2576- 5774- 472- 2952 225221 221 2224 1469179 221 بوشهر

 2179 2777- 2979 28744 2229871 221 22169 2642272 121 تهران

 272- 2572 2774 982 262279 15 471 245679 52 جنوب کرمان

 772- 2275- 472- 2261 528476 254 2288 298771 215 چهارمحال و بختیاری

 2272- 2272- 2272- 2722 261875 92 2262 279977 62 خراسان جنوبی

 2275 6574- 27 24841 7951275 729 28522 2721875 452 خراسان رضوی

 22272 16477 674 647 92272 11 2596 528279 17 خراسان شمالی

 9277 25672 2672 1799 2965274 219 9219 225286 249 خوزستان

 1672- 22- 871- 9449 2642571 252 5289 2892272 252 زنجان

 5276 5271 1972 7228 2286272 282 28952 2675877 152 سمنان

 2272 5174 2672 2286 272276 225 2768 2642 241 سیستان و بلوچستان

 2972 272 2177 9659 2782579 511 22586 2748276 621 فارس

 2272 26172 21 6879 2566976 267 6498 1212279 287 قزوین

 22 774 1772 6822 2226272 224 6645 2222272 142 قم

 2576 2279- 2471 2874 792172 269 2427 682272 227 کردستان

 7676 21279 2172 2749 2229275 257 1926 2751179 295 کرمان

 27277 25972 1279 2442 261471 222 5222 2675872 268 کرمانشاه

 2676- 9172- 2275 2582 2262971 52 2252 229572 62 کهگیلویه و بویر احمد

 2872 29671 176 2264 245274 222 2194 2212871 227 گلستان

 272 7879 2272- 7588 2245572 212 7672 2264277 281 گیالن
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 استان

2296ماهه اول  6 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 2572- 2677- 2274- 1824 726875 259 2625 521976 271 لرستان

 975- 2272- 872 7826 2622275 217 6262 2255472 214 مازندران

 674 21 576 7925 2122172 282 4172 22621 229 مرکزی

 2477 2972- 5972 1212 228622 282 6822 4922972 261 هرمزگان

 24 28776 2275 2241 147276 254 2754 2194572 292 همدان

 2772 22172 22- 22226 2752274 748 22279 2751979 691 یزد

 22272 95 41 2119 51271 58 5294 285412 92  ویژه مناطق آزاد و

 26 2272 2876 275228 752887 7992 282161 425924 4425 مجموع

 
 

 2اقتصادییژه س صادره به تفکیک مناطق آزاد و وجوازهای تاسی: 5جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -فقرهواحد: 

 استان

2296ماهه اول  6 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 5 1272- 2677- 511 287776 24 572 62272 25 آزاد ارس منطقه

 125 2282 225 224 27771 1 672 2242672 9 آزاد اروند منطقه

 1179 2676 25- 271 24274 22 512 254 9 آزاد انزلی منطقه

 4577- 9974- 588 998 5244277 2 212 9772 22 آزاد چابهار منطقه

 28- 471 6677- 288 25774 2 78 27272 2 آزاد قشم منطقه

 59- 1672 1171- 272 29876 9 222 27471 5 آزاد ماکو منطقه

 725772 2947276 2958 12 28572 2 2898 9217976 12 ویژه اقتصادی منطقه

 22272 9578 4178 2119 5127178 58 5294 28541276 92 مجموع

 اند آمار مربوط به مناطقی است که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کرده-2
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میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال      42592774فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه  4425، 2296ماهه اول سال  6طی  -

 نفر صادر گردیده است.  282161

گذاری و درصد در پیش بینی سرمایه 2272درصد در تعداد، 2876مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش -

 درصدی در پیش بینی اشتغال می باشد. 26

فقره   691فقره و  452های خراسان رضوی و یزد به ترتیب با ماهه سال جاری، بیشترین تعداد جواز صادره به استان 6طی  -

 تعلق دارد. 

 
  2295و  2296ماهه اول  6: مقایسه جواز های تاسیس صادره در 2نمودار شماره 
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 جوازهای تاسیس صادره به تفکیک گروه فعالیت: 6جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -فقرهواحد: 

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 تعداد
 سرمایه

 مجوز  

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
 سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

محصوالت غذائی و انواع 
 آشامیدنی

2228 7526677 28242 2249 1722277 29261 272 5975 274 

 268878 924872 48878 28 2275 2 278 286275 9 محصوالت از توتون و تنباکو

 2277 2478 272 7928 2921876 272 9722 2612279 277 ساخت منسوجات

 2279- 1275- 2772 28619 412578 226 4224 192271 252 پوشاك،  عمل آوردن پوست خز

دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت: 
چمدان، انواع پاپوشکیف،   

52 44271 449 52 62771 442 -279 1272 877 

ساخت چوب و محصوالت چوبی 
 باستثناء مبل

225 2581476 1674 271 452276 2286 2972 7671 1579 

ساخت کاغذ و محصوالت 
 کاغذی

217 2144772 7228 252 2554477 6771 -271 2672 472 

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های 
شدهضبط   

27 212172 166 24 65279 279 5878 22878 6778 

های ساخت کک و فراورده
 حاصل از نفت

94 4149272 1462 62 27842276 2977 6877 -5872 2272 

ساخت مواد و محصوالت 
 شیمیائی

777 29576471 28622 725 28722677 29725 477 -576 175 

ساخت محصوالت از الستیک و 
 پالستیک

472 5245472 25252 746 2924277 22511 2874 27575 2272 

ساخت سایرمحصوالت کانی 
 غیرفلزی

2822 1661672 29567 982 2421572 26224 2172 2272 2272 

 2471 2471 2279 28271 28756871 244 22291 22421875 224 ساخت فلزات اساسی

ساخت محصوالت فلزی فابریکی 
 باستثناء ماشین آالت 

752 2612276 22254 548 2272276 28828 2975 24672 2272 

 2675 2779 2575 28412 2424872 582 21482 2521172 542 ساخت ماشین آالت و تجهیزات

ساخت ماشین آالت دفتری و 
 حسابداری

25 22572 226 22 19574 667 -2279 -2671 -5272 

 2672 58472 772 1525 592579 217 6254 2594875 265-ساخت ماشین آالت و دستگاه
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 تعداد
 سرمایه

 مجوز  

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
 سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 های برقی

ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل 
 ارتباطی

19 2522472 2282 12 118876 2295 2975 21476 6272 

ساخت ابزار: پزشکی، اپتیکی، 
 دقیق و انواع ساعت 

257 129575 2617 212 529972 2526 2272 -2772 271 

 28679 6172 172 1222 485275 262 4922 2222476 264 ساخت وسایل نقلیه موتوری

ساخت سایر تجهیزات حمل و 
 نقل

61 242976 2854 52 228174 2881 2272 2576 277 

 2679 5176 2274 5882 117274 228 5414 692574 296 ساخت مبلمان و سایر مصنوعات

 779 2277- 671 2515 719275 272 2715 546776 242 بازیافت

2تولید انرژی  8 878 8 29 579276 547 -28878 -28878 -28878 

توزیع آب جمع آوری، تصفیه و  8 878 8 2 5278 7 -28878 -28878 -28878 

های پشتیبانی و کمکی فعالیت
-های آژانسحمل و نقل؛ فعالیت

2های مسافرتی  

26 97971 221 52 252978 2867 -6972 -6272 -7978 

های مربوطهکامپیوتر و فعالیت  8 878 8 2 2878 28 -28878 -28878 -28878 

های خدمات سایر فعالیت
 مهندسی

552 426975 7771 527 412575 4846 676 -877 -279 

فاضالب و دفع زباله، بهداشت 
2های مشابهمحیط و سایر فعالیت  

6 42779 272 1 2817174 242 5878 -9272 -678 

 2678 2272 2876 275228 75288675 7992 282161 42592774 4425 مجموع

 مستقر در شهرکهای صنعتی میباشد. (   CHPبرق واحدهای مقیاس کوچک )مجوزهای مربوط به گروه تولید   -2

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

 ، بی خطر سازی و امحاء پسماندهای ویژه می باشد.صفیهصادره این گروه مربوط به واحد های تمجوزهای  -2

 

انواع بیشترین تعداد مربوط به گروه محصوالت غذایی و  جاریماهه ابتدای سال  6فقره جواز تاسیس صادره  در  4425از  -

 فقره می باشد.2228آشامیدنی با 

شیمیائی  مواد و محصوالت های صنعتی متعلق به گروه ساخت گذاری در گروهباالترین سهم پیش بینی سرمایه  -

 ها می باشد. درصد از کل گروه 2271میلیارد ریال( با سهم  29576471)
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 های در دست اجراطرح 

مجوزهای صادره، کلیه جوازهای برای شفاف سازی فضای کسب و کار و پایش بر اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 که پیشرفت فیزیکی آنها صفر بوده ابطال گردیده است.  2292تاسیس صادره تا پایان اسفند 

   2296های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پایان شهریور تعداد طرح: 7جدول شماره 
 فقره

 پیشرفت فیزیکی                   
 تعداد

8-28 28-18 18-68 68-48 48-99 

نفر کارکن 28کمتر از   22622 2211 2515 2128 2116 

نفر کارکن 58تا  28  26512 2451 2617 2762 2512 

نفر کارکن 288تا  58  2272 299 267 152 277 

نفر و بیشتر کارکن288  2829 276 276 281 218 

 1586 6926 1725 1772 28256 جمع کل

 

   2296های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پایان شهریور بینی اشتغال طرحپیش : 4جدول شماره
 نفر

 پیشرفت فیزیکی                    

 اشتغال
8-28 28-18 18-68 68-48 48-99 

نفر کارکن 28کمتر از   92627 28797 22759 27992 22857 

نفر کارکن 58تا  28  216229 66192 62222 45849 57156 

نفر کارکن 288تا  58  42424 22512 29872 22214 28267 

نفر و بیشتر کارکن288  277226 222962 49782 41794 48289 

 264949 228227 242716 222791 494928 جمع کل
 

 

   2296پایان شهریور های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پیش بینی سرمایه طرح: 9جدول شماره 
 میلیارد ریال

 پیشرفت فیزیکی
 سرمایه

8-28 28-18 18-68 68-48 48-99 

نفر کارکن 28کمتر از   22559677 485872 2257972 6221279 2264879 

نفر کارکن 58تا  28  52291671 5942877 6494776 22662177 4275279 

نفر کارکن 288تا  58  22582772 1741876 2976779 7212175 5114775 

نفر و بیشتر کارکن288  228275272 52972971 24424772 17286272 12222177 

 59222679 71211672 19952274 62515278 189722275 جمع کل
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 پروانه بهره برداری صنعتی
 برداری صادره به تفکیک استان: پروانه بهره 28جدول شماره 

 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

2296ماهه اول  6 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 2672 221 6771 2242 259776 225 2228 778872 226 آذربایجان شرقی

 5871 21979 2272 672 79976 41 2889 299779 95 آذربایجان غربی

 6175- 7979- 274 2261 242875 55 119 76677 56 اردبیل

 2572 2479- 8 2668 986472 227 1222 725876 227 اصفهان

 2577- 2879- 2271 1211 2155272 221 2662 28868 252 البرز

 21771 225276 22476 24 2877 7 278 28872 22 ایالم

 1475- 2772- 2275 269 21771 26 47 22272 24 بوشهر

 772- 1772 874 1849 592476 212 2792 478171 212 تهران

 272 2272 8 242 24875 26 241 22271 26 جنوب کرمان

 22- 676 2172- 292 54679 25 289 62576 28 چهارمحال و بختیاری

 877- 2475 2774- 217 26874 24 216 28677 22 خراسان جنوبی

 2274 17675 2271- 2822 241779 269 2727 2612772 226 خراسان رضوی

 1971 2775 25 268 24672 28 229 22479 25 خراسان شمالی

 26- 6874- 2672 2112 2226279 62 2222 926971 72 خوزستان

 2772- 4577- 2176 2218 928177 62 982 2288 76 زنجان

 1572- 6972- 2271- 2625 462272 41 442 265279 66 سمنان

 4672 2275- 2674- 192 47779 12 924 649 28 سیستان و بلوچستان

 2272 228 672 2722 115977 221 2279 926172 222 فارس

 6274 875 2274 2782 116671 228 2755 114977 222 قزوین

 5472 176- 274- 2282 287672 212 2982 2942 229 قم

 26577 921879 2972 228 25672 26 764 2172274 22 کردستان

 22275 11977 2272 197 277972 54 2552 974272 65 کرمان

 7476 2277- 22- 159 215279 58 428 97475 29 کرمانشاه

 1271- 2279- 2275- 211 26877 27 42 29471 22 کهگیلویه و بویر احمد

 2974- 271- 27- 582 71671 71 182 72879 51 گلستان
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 استان

2296ماهه اول  6 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 1272 5872- 2472 967 677875 42 2276 2271 94 گیالن

 1475- 2676- 2572 922 968276 52 179 684672 62 لرستان

 2272 69 2975 2228 284571 44 2259 242172 221 مازندران

 7972 5672 775- 2226 224774 287 2274 194877 99 مرکزی

 29- 9 2872- 975 726477 19 595 742174 11 هرمزگان

 5272 472- 2279 256 12172 22 247 248 25 همدان

 2671 2772 2475 2252 159679 42 2728 5241 96 یزد

 289 28971 5676 998 296572 76 2869 481579 229 مناطق آزاد و ویژه 

 2672 2879 772 24155 221812 2565 11729 214658 2716 مجموع

 
 

 2یژه اقتصادیمناطق آزاد و وی صادره به تفکیک : پروانه های بهره بردار22جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

2296ماهه اول  6 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 22879 288675 2275 224 22272 27 294 217572 22 منطقه آزاد ارس

 6272 2271 2775 286 22979 4 272 267 22 منطقه آزاد اروند

 2277- 5776- 2976- 259 72774 27 271 28176 29 منطقه آزاد انزلی

 248677 11179 2858 25 26 2 246 29672 22 منطقه آزاد چابهار

 24- 7672- 6275- 285 52775 22 227 22579 5 منطقه آزاد قشم

 21574 22272 22272 72 6275 6 219 28272 28 منطقه آزاد ماکو

 12672 291272 56677 285 26472 2 562 517577 28 منطقه ویژه اقتصادی

 28978 28971 5676 998 296572 76 2869 481579 229 مجموع

 آمار مربوط به مناطقی است که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کرده اند -2
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 و ریذال  میلیذارد  21461974میذزان   بذه  گذذاری  سرمایه با برداری بهره پروانه فقره 2716 ،جاری سال ماهه ابتدای 6 طی -

درصدی  772افزایشی  روند دهنده نشان گذشته سال مشابه مدت با فوق ارقام مقایسه .است شده صادر نفر 11729 اشتغال

 . باشد می سرمایه گذاریدرصدی در  2672 و درصدی در اشتغال 2879در تعداد و 

فقره آن پروانه بهذره بذرداری    2217فقره آن پروانه بهره برداری ایجادی و  2199از این تعداد پروانه بهره برداری صادره،  -

  توسعه ای می باشد.

 آن ن تعدادفقره  و کمتری 212 با تهران استان به مربوط های کشورصادره در بین استان برداری بهره پروانه تعداد بیشترین -

 .دارد و خراسان جنوبی تعلقکهگیلویه و بویر احمد استان های   به فقره 22 با

میلیارد ریال(  2612772رضوی ) باالترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صادره را، استان خراسان -

 درصدی به خود اختصاص داده است.  22با سهم 

 میلیارد ریال می باشد. 5172برای راه اندازی یک واحد در این دوره گذاری متوسط سرمایه -

 . نفر به خود اختصاص داده است 1222باالترین اشتغال ایجاد شده را استان اصفهان با  -

 

 

 
  2295و  2296ماهه اول  6: مقایسه پروانه های بهره برداری صنعتی  صادره 2نمودار شماره 
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 به تفکیک استان  2های بهره برداری صادره ایجادی: پروانه 22جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -فقره: واحد

 استان

 درصد تغییر 2295ماهه اول   6 2296ماهه اول  6

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 2677 2872 6472 2877 222271 62 2172 266472 286 آذربایجان شرقی

 1177 22172 2672 158 54177 27 652 227872 12 آذربایجان غربی

 7672- 45- 2277- 2275 266677 24 274 55872 29 اردبیل

 274 275- 2179- 2628 144777 262 2677 142272 227 اصفهان

 5972- 5471- 675- 2542 2277977 62 2162 198876 54 البرز

 25276 96771 225 22 2877 1 218 22875 22 ایالم

 2272- 1272- 18 222 224 28 42 4272 21 بوشهر

 2474- 2672 2671- 2211 242974 226 2946 112172 97 تهران

 272 2472 777 272 26274 22 275 28979 21 جنوب کرمان

 2272- 2571 1272- 271 125 26 224 582 25 چهارمحال و بختیاری

 272 2775 8 222 21271 22 225 29574 22 جنوبیخراسان 

 4572 284977 2677- 2212 222272 75 2222 25621 55 خراسان رضوی

 2575 2972 1171 91 4275 9 224 9976 22 خراسان شمالی

 2671- 6877- 2972 2258 2292672 12 2815 982174 52 خوزستان

 2275- 4477- 21 791 741576 12 782 44677 19 زنجان

 1772- 46- 2272- 2252 422872 17 662 222176 27 سمنان

 1972 9177 2472- 218 26576 22 254 22271 22 سیستان و بلوچستان

 5779 29772 2977 668 217572 66 2812 545474 79 فارس

 21 2272- 275 2295 296275 67 2262 259479 64 قزوین

 972 2277- 272 429 269172 42 925 229272 41 قم

 24274 2292776 579 251 22979 27 544 2112279 24 کردستان

 222 22972 271 114 251674 12 999 192572 12 کرمان

 22 6572- 2872- 221 226572 29 248 18679 26 کرمانشاه

 55- 4272- 18- 288 27274 28 15 2877 6 کهگیلویه و بویر احمد

 2772- 2479- 2271- 256 51879 25 259 12477 21 گلستان

 5272 6872- 2577 626 652279 12 927 259472 57 گیالن
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 استان

 درصد تغییر 2295ماهه اول   6 2296ماهه اول  6

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 5272- 2472- 2177 412 952174 21 122 5477 29 لرستان

 2772 22572 24 724 59775 58 451 221174 59 مازندران

 2276- 2472- 2876- 771 222172 62 599 222772 58 مرکزی

 2576- 2772- 2677- 252 14274 26 294 28272 28 هرمزگان

 25 2577- 2272 282 22272 29 271 248 22 همدان

 2175- 12- 2871- 2826 249874 67 446 222675 68 یزد

 28474 29172 2472 776 242274 55 2628 7225 76 مناطق آزاد و ویژه 

 174- 5- 875 27852 282228 2192 25762 9424272 2199 مجموع

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

 2یژه اقتصادیایجادی به تفکیک مناطق آزاد و و : پروانه های بهره برداری صادره22جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 27975 222272 58 42 6472 28 225 41272 25 منطقه آزاد ارس

 9874 2276 2272 47 22276 6 266 25977 4 منطقه آزاد اروند

 2971- 6272- 1274- 222 65472 26 278 25576 9 منطقه آزاد انزلی

 282272 28275 558 25 26 2 267 21571 22 آزاد چابهار منطقه

 24- 7672- 6275- 285 52775 22 227 22579 5 منطقه آزاد قشم

 7279 21872 68 78 6879 5 222 21672 4 منطقه آزاد ماکو

 12776 292272 588 285 26472 2 551 5152 24 منطقه ویژه اقتصادی

 28474 29172 2472 776 242274 55 2628 722578 76 مجموع

 آمار مربوط به مناطقی است که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کرده اند -2
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 به تفکیک استان 2: پروانه های بهره برداری صادره توسعه ای21جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

تغییر درصد 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول   6  

 تعداد
  سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

  اشتغال
 مجوز

 2574 26579 6677 2286 227572 72 2624 5822 228 آذربایجان شرقی

 62 29272 2876 222 22179 17 254 62774 52 آذربایجان غربی

 9272 5876 5474 49 21274 27 272 22675 27 اردبیل

 1972 2972- 2276 2828 124871 76 2526 252776 288 اصفهان

 24971 4672 5272 762 277276 62 2282 525971 95 البرز

 22476 - 22272 7 8 2 28 7976 28 ایالم

 4775- 22776 2272- 14 971 6 6 12 1 بوشهر

 22277 28275 2674 415 289474 225 2486 127871 216 تهران

 2472- 2179- 2272- 22 2677 2 9 2276 2 جنوب کرمان

 2972- 2477- 6677 227 25279 9 72 22276 25 چهارمحال و بختیاری

 2677- 12- 7271- 25 2471 7 22 2879 2 خراسان جنوبی

 2272- 1472- 2572- 498 252177 91 681 79272 62 خراسان رضوی

 4272 26 972 66 28279 22 222 22972 22 خراسان شمالی

 2275- 6672- 975- 292 12676 22 267 21176 29 خوزستان

 5571- 6772- 58 116 225972 24 299 12272 27 زنجان

 2474- 29679 2276- 262 52272 27 222 252772 29 سمنان

 22272 1475- 25- 252 72272 28 568 26676 27 سیستان و بلوچستان

 2777 2771 2275- 2852 294176 14 2227 258572 12 فارس

 27172 2574 2779 584 258279 12 2292 249874 55 قزوین

 27272 4871 472- 262 24279 68 944 64479 55 قم

 22271 76872 1171 56 2672 9 248 22879 22 کردستان

 282876 294277 2775 19 22276 26 551 141579 22 کرمان

 28271 9477 2472- 215 24777 22 118 57276 22 کرمانشاه

 2276- 4476 8 11 4479 7 24 26776 7 کهگیلویه و بویر احمد

 271- 2772 2272- 215 28575 29 212 24272 28 گلستان

 2572 22272 8 252 21777 12 129 776 12 گیالن
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 استان

تغییر درصد 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول   6  

 تعداد
  سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

  اشتغال
 مجوز

 2177- 26577 2574 49 7474 29 67 28972 22 لرستان

 2474 872 1177 292 14779 24 585 14971 55 مازندران

 25772 21777 2271 112 285277 11 2579 266271 19 مرکزی

 5272- 2272 777 622 664679 22 297 752277 21 هرمزگان

 22272 22 8 52 4279 22 222 9979 22 همدان

 25979 21476 25772 227 78672 21 421 226775 26 یزد

 28974 528 28174 221 22271 22 119 42879 12 مناطق آزاد و ویژه 

 6672 6172 2672 22182 2872272 2872 24957 5816676 2217 مجموع

 صنعتی صادر می شود.پروانه بهره برداری توسعه ای برای توسعه واحد های فعال -2

 

 2یژه اقتصادیسعه ای  به تفکیک مناطق آزاد و و: پروانه های بهره برداری صادره تو25جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -فقرهواحد: 

 استان

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 4171 47572 2172- 15 6578 7 42 62274 6 منطقه آزاد ارس

 6471- 2671 5878 29 672 2 6 772 2 منطقه آزاد اروند

 2977- 2777- 972- 214 5976 22 281 1978 28 منطقه آزاد انزلی

 - - - 8 878 8 229 5278 28 منطقه آزاد چابهار

 628878 221676 228878 2 276 2 224 5572 22 منطقه آزاد ماکو

 - - - 8 878 8 9 2177 2 منطقه ویژه اقتصادی

 28974 52878 28174 221 22271 22 119 42879 12 مجموع

 آمار مربوط به مناطقی است که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کرده اند -2
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 برداری صادره به تفکیک گروه فعالیت های بهرهپروانه : 26جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -فقرهواحد: 

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 2295ماهه اول   6 2296ماهه اول   6

 تعداد
سرمایه 

 مجوز 

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

سرمایه 

 مجوز 

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز

 572- 2576- 774 7229 2597274 241 6472 2672779 121 محصوالت غذائی و انواع آشامیدنی

 2225 5456 8 1 5172 2 49 222479 2 محصوالت از توتون و تنباکو

 27 2275 2277 2216 192275 42 2726 654678 222 ساخت منسوجات

 9474 51575 8 217 6679 25 698 12278 25 پوشاك،  عمل آوردن پوست خز

دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت: کیف، 
 چمدان، انواع پاپوش

12 26271 246 22 9176 227 21277 242 21171 

ساخت چوب و محصوالت چوبی 
 باستثناء مبل

15 228771 782 57 746771 2824 -2272 -54 -2272 

 172 6672- 22 911 622679 62 942 222277 75 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط 
 شده

4 22979 75 9 19177 252 -2272 -7574 -5877 

های حاصل از ساخت کک و فراورده
 نفت

62 66477 522 47 222179 766 -2776 -1571 -2279 

 5276 2772- 2571 2928 2261474 267 5996 2279272 284 ساخت مواد و محصوالت شیمیائی

ساخت محصوالت از الستیک و 
 پالستیک

291 422179 1152 222 652179 2295 29 2172 2572 

 24- 2274 21- 1226 2294776 281 2156 2252174 222 ساخت سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 7871 22271 275 2822 2696574 259 5214 2925277 262 ساخت فلزات اساسی

ساخت محصوالت فلزی فابریکی 
 باستثناء ماشین آالت 

282 989978 2249 248 252472 2212 2272 26272 5276 

 2872- 2772 876 2625 272474 272 2891 125974 271 ساخت ماشین آالت و تجهیزات

ماشین آالت دفتری و ساخت 
 حسابداری

28 1575 226 28 4175 284 8 -1672 -6272 

های ساخت ماشین آالت و دستگاه
 برقی

76 222274 2812 72 755579 2567 7 -4572 -2271 

ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل 
 ارتباطی

26 72879 159 22 26675 244 2272 22479 2472 
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 2295ماهه اول   6 2296ماهه اول   6

 تعداد
سرمایه 

 مجوز 

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

سرمایه 

 مجوز 

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز

ساخت ابزار: پزشکی، اپتیکی، دقیق و 
 انواع ساعت 

51 47972 928 14 226272 2125 2275 -2871 -2177 

 22772 25271 2876 442 64279 19 2926 284979 61 ساخت وسایل نقلیه موتوری

 22274 555679 288 229 21272 21 557 799872 24 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

مصنوعاتساخت مبلمان و سایر   59 65278 411 55 75277 622 772 -2271 2275 

 1977 1972 2277 221 57275 11 588 45177 51 بازیافت

 288- 288- 288- 22 22278 2 8 878 8 تولید انرژی

های پشتیبانی و کمکی حمل و فعالیت
های مسافرتیهای آژانسنقل؛ فعالیت  

 

22 97777 221 21 51475 224 6172 7472 75 

های خدمات مهندسیسایر فعالیت  

 
286 68279 716 228 68172 626 -276 -872 2772 

فاضالب و دفع زباله، بهداشت محیط و 
های مشابهسایر فعالیت  

 

2 2279 5 2 2472 21 -58 -2571 -6172 

 2672 2879 772 24155 22181278 2565 11729 21465878 2716 مجموع

 

می  انواع آشامیدنی و غذائی فقره متعلق به گروه صنعتی محصوالت 121صادره با تعداد بیشترین پروانه بهره برداری  -

 میلیارد ریال است.  1872باشد. متوسط سرمایه گذاری برای راه اندازی یک واحد در این گروه 

درصد از  2671میلیارد ریال( می باشد. که حدود  2925277اساسی ) فلزات باالترین سرمایه گذاری محقق شده در ساخت -

 سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است.

 نفر می باشد. 6472با  انواع آشامیدنی و غذائی بیشترین اشتغال ایجاد شده در گروه محصوالت -
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 صادره به تفکیک گروه فعالیت 2برداری ایجادی های بهرهپروانه : 27جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -فقرهواحد: 

صنعت دو رقمیگروه   

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 2275- 1271- 572 1624 2822571 252 2612 2261771 262 محصوالت غذائی و انواع آشامیدنی

 288- 288- 288- 1 5172 2 8 878 8 تنباکومحصوالت از توتون و 

 2872 2271 1274 2769 129579 55 2224 147279 74 ساخت منسوجات

 22874 18479 572- 247 6276 29 685 22274 24 پوشاك،  عمل آوردن پوست خز

دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت: کیف، 
 چمدان، انواع پاپوش

26 21175 248 28 4974 227 268 24276 22972 

ساخت چوب و محصوالت چوبی باستثناء 
 مبل

28 222277 144 29 722279 488 -2272 -6977 -29 

 874 7276- 275- 762 552275 18 764 252177 29 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط 
 شده

6 22979 52 5 27977 62 28 -2272 -2174 

 6172- 6477- 6677- 126 49171 26 219 24878 22 حاصل از نفت هایساخت کک و فراورده

 2272- 1275- 272- 2846 2956179 218 2857 2788979 227 ساخت مواد و محصوالت شیمیائی

ساخت محصوالت از الستیک و 
 پالستیک

284 191972 2229 226 242979 2269 -277 2972 272 

 2472- 2872 976- 2515 728572 277 2842 451471 268 ساخت سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 4275 226 472 2825 462672 97 2722 2982776 285 ساخت فلزات اساسی

ساخت محصوالت فلزی فابریکی 
 باستثناء ماشین آالت 

229 691274 2888 226 287777 2727 272 22172 2675 

 2172- 2872 2271- 2822 251978 222 2222 248771 97 ساخت ماشین آالت و تجهیزات

 2472 7176 258 22 2672 2 29 2475 5 ساخت ماشین آالت دفتری و حسابداری

 2274- 4777- 2476 468 644277 25 569 41579 15 های برقیساخت ماشین آالت و دستگاه

 2275- 22472 2677 221 22476 6 274 68778 7 ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی

ساخت ابزار: پزشکی، اپتیکی، دقیق و 
 انواع ساعت 

22 68977 616 27 77272 2864 2174 -2272 -2975 

 1872 55172 2472 547 18271 22 422 262974 12 ساخت وسایل نقلیه موتوری

 1972 21576 28 226 22878 28 272 19871 22 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

 2777 2871- 271 526 78272 12 622 14472 12 ساخت مبلمان و سایر مصنوعات
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صنعت دو رقمیگروه   

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 972 1472 28 227 19271 25 216 72476 28 بازیافت

 288- 288- 288- 22 22278 2 8 878 8 تولید انرژی

های پشتیبانی و کمکی حمل و فعالیت
 های مسافرتیهای آژانسنقل؛ فعالیت

22 67475 262 28 58474 222 28 2271 1172 

 2572- 479- 2574- 525 58872 62 151 15577 16 های خدمات مهندسیسایر فعالیت

فاضالب و دفع زباله، بهداشت محیط و 
 های مشابهسایر فعالیت

2 2279 5 2 2472 21 -58 -2571 -6172 

 174- 5- 875 27852 28222975 2192 25762 9424272 2199 مجموع

 پروانه بهره برداری ایجادی شامل پروانه های بهره برداری صادره برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی می باشد. -2
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 صادره به تفکیک گروه فعالیت 2برداری توسعه ای های بهرهپروانه : 24جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -فقرهواحد: 

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 2295اول ماهه  6 2296ماهه اول  6

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 2172 2276- 975 2682 572671 222 2229 587875 252 محصوالت غذائی و انواع آشامیدنی

 - - - 8 878 8 49 222479 2 محصوالت از توتون و تنباکو

منسوجاتساخت   22 272172 594 24 62675 277 2779 26972 5476 

 1277 227976 2677 68 272 6 45 28472 7 پوشاك،  عمل آوردن پوست خز

دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت: کیف، 
 چمدان، انواع پاپوش

5 2478 6 2 174 8 25878 27276 - 

ساخت چوب و محصوالت چوبی 
 باستثناء مبل

25 284177 225 24 52575 224 -2677 28276 -977 

 2472 2179- 7271 242 78275 22 225 59978 26 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط 
 شده

2 878 22 1 22578 92 -5878 -28878 -7177 

های حاصل از ساخت کک و فراورده
 نفت

52 24477 272 52 22875 258 878 2776 676 

مواد و محصوالت شیمیائیساخت   272 674272 2929 227 284279 411 2176 22979 26677 

ساخت محصوالت از الستیک و 
 پالستیک

246 227576 2222 225 278179 2826 6277 2771 28574 

 2774- 279 1172- 2672 144272 227 2272 197672 72 ساخت سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 1575 2279 675- 946 422976 62 2125 2822178 54 ساخت فلزات اساسی

ساخت محصوالت فلزی فابریکی 
 باستثناء ماشین آالت 

62 225772 2249 11 11876 121 1272 24976 28178 

 2677 2277 2672 682 226974 62 762 255271 77 ساخت ماشین آالت و تجهیزات

 7278- 7578- 2775- 275 6472 4 77 2778 5 ساخت ماشین آالت دفتری و حسابداری

های برقیساخت ماشین آالت و دستگاه  22 27478 171 26 67272 787 -2279 -5477 -2278 
 21176 21279 5878 71 2478 6 242 22279 9 ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی

ساخت ابزار: پزشکی، اپتیکی، دقیق و 
 انواع ساعت 

22 26971 241 22 19878 257 975 -1578 -2871 

 27875 6272 2572 295 27975 27 2892 15872 22 ساخت وسایل نقلیه موتوری
 245274 2292876 22578 22 2272 1 241 719977 27 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

 22279 22274 2272 96 5275 22 222 26174 26 ساخت مبلمان و سایر مصنوعات
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 2295اول ماهه  6 2296ماهه اول  6

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 48579 5575 2672 27 4272 29 251 22672 21 بازیافت
های پشتیبانی و کمکی حمل و فعالیت

های مسافرتیهای آژانسنقل؛ فعالیت  
28 29972 62 1 2977 25 25878 65279 28677 

های خدمات مهندسیسایر فعالیت  68 21472 292 14 28172 282 2578 1271 24972 
 6672 6172 2672 22182 2872272 2872 24957 5816676 2217 مجموع

 .پروانه بهره برداری توسعه ای شامل پروانه های بهره برداری صادره برای توسعه واحد های فعال می باشد -2
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 مجوزهای معدنی

 به تفکیک استان مجوز پروانه اکتشاف: 29جدول شماره 
 واحد: فقره

2296ماهه اول  6 استان 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 
 28 28 21 آذربایجان شرقی

 6- 26 21 آذربایجان غربی

 248 5 21 اردبیل

 22- 21 22 اصفهان

 58- 2 2 البرز

 58- 1 2 ایالم

 67- 2 2 بوشهر

 18- 5 2 تهران

 218 5 22 جنوب استان کرمان

 24- 4 5 چهارمحال و بختیاری

 12 29 27 خراسان جنوبی

 78 28 27 خراسان رضوی

 25- 1 2 خراسان شمالی

 29- 26 22 خوزستان

 48 28 24 زنجان

 92 25 29 سمنان

 258 2 9 سیستان و بلوچستان

 96 27 52 فارس

 288 2 9 قزوین

 58- 2 2 قم

 8 24 24 کردستان

 25 22 12 کرمان

 29- 21 27 کرمانشاه

 288 2 2 کهگیلویه و بویراحمد

 - 8 2 گلستان

 - 8 8 گیالن

 8 7 7 لرستان

 67- 2 2 مازندران

 221 21 28 مرکزی



 .......... .......... فصل دوم: مجوزهاعملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

27 

2296ماهه اول  6 استان 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 
 24 26 22 هرمزگان

 25 28 27 همدان

 22- 29 27 یزد

 288 2 1 صنعتی ماکو-منطقه آزاد تجاری

 2875 261 175 جمع

  
 

 
 2295و  2296ماهه اول  6: مقایسه تعداد پروانه اکتشاف صادره در 2نمودار شماره 
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   مجوز گواهی کشف به تفکیک استان : 28جدول شماره 
 میلیارد ریال –هزارتن -فقرهواحد : 

 استان

 درصد تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه عملیات 
 اکتشافی 

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه عملیات 
 اکتشافی 

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه عملیات 
 اکتشافی 

 6677- 2279- 1279- 979 22242 21 272 27728 4 آذربایجان شرقی

 574 2572- 2878- 22 2252 28 2277 2812 4 آذربایجان غربی

 178- 2578- 5878- 275 22748 22 271 28466 6 اردبیل

 6672- 2278- 1171- 2277 28928 27 2272 4182 25 اصفهان

 228878 274- 28878 872 28798 2 272 28275 1 البرز

 228878 7578- 28878 872 2725 2 276 642 2 ایالم

 - - - 8 8 8 879 4488 2 بوشهر

 22475 2477 2476- 272 7272 7 171 4752 5 تهران

 4178- 4474 5878- 2672 779 4 276 2172 1 جنوب استان کرمان

چهارمحال و 
 بختیاری

6 25651 2 2 2425 875 28878 75774 58878 

 2272- 7271- 672- 2472 9578 26 2276 2618 25 خراسان جنوبی

 27272 28179 28972 676 5192 22 2779 22252 22 خراسان رضوی

 6977- 6872- 5878- 272 1598 6 2 2428 2 خراسان شمالی

 9677- 9778- 5878- 2572 252422 21 875 28778 7 خوزستان

 57878 52671 6275 2 2525 4 2872 9552 22 زنجان

 4275 1272- 2271 26 25876 21 2972 4442 27 سمنان

 46677 594775 28878 876 4 2 574 147 1 سیستان و بلوچستان

 22675 5277 2774 2277 26824 24 2271 18822 22 فارس

 51878 22877 25878 875 788 2 272 2475 5 قزوین

 28878- 28878- 28878- 271 5642 6 8 8 8 قم

 2277- 2474- 2476- 274 1584 7 279 2759 5 کردستان

 5878 21978 7578- 2174 1752 24 2272 22422 7 کرمان

 25878 2874- 878 276 2688 1 1 2458 1 کرمانشاه

کهگیلویه و 
 بویراحمد

2 2227 872 2 1827 872 -5878 -6975 878 

 28878- 28878- 28878- 2472 2122 1 8 8 8 گلستان
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 استان

 درصد تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه عملیات 
 اکتشافی 

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه عملیات 
 اکتشافی 

 تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه عملیات 
 اکتشافی 

 878 5975- 878 872 4199 2 872 2116 2 گیالن

 2878- 6672- 2878- 275 7242 5 272 2199 1 لرستان

 16677 25475 2272 872 1888 2 277 24218 1 مازندران

 279- 46872 22578 271 274 1 272 2789 9 مرکزی

 28878 4576- 6878- 276 6948 5 272 2887 2 هرمزگان

 777- 2176- 878 272 2424 7 272 2492 7 همدان

 25179 4876- 274- 2772 21821 26 1172 6689 25 یزد

-منطقه آزاد تجاری
 صنعتی ماکو

2 2965 2571 2 2769 972 5878 2272 6771 

 2271 6875- 2279- 21772 542897 274 27575 228247 212 جمع کل

 

 
 2295و  2296ماهه اول  6: مقایسه گواهی کشف صادره در 1نمودار شماره 
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 به تفکیک استانمعدن بهره برداری  های سرمایه گذاری پروانه: تعداد، اشتغال و 22جدول شماره 
 نفر -میلیارد  ریال -واحد: فقره

 نام استان

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 تعداد 
سرمایه 
 گذاری 

 تعداد  اشتغال
سرمایه 
 گذاری 

 تعداد  اشتغال
سرمایه 
 گذاری 

 اشتغال

 788 2215 25- 26 22 21 224 24775 24 آذربایجان شرقی

 - - 17- 8 8 27 72 1876 9 آذربایجان غربی

 - - 222 8  8 4 72 5271 27 اردبیل

 2287 2822 7- 25 22 28 242 222 24 اصفهان

 - - 188 8  8 2 222 267 28 البرز

 14- 52- 75- 22 2272 1 22 2871 2 ایالم

 - - 288- 8  8 2 8 8 8 بوشهر

 - - 22- 8  8 9 69 1874 7 تهران

 - - 75 8  8 1 281 22776 7 جنوب استان کرمان

 27- 2- 42- 6 176 6 5 175 2 چهارمحال و بختیاری

 214 226 79 12 5679 21 244 227 25 خراسان جنوبی

 965 2221 22- 27 22 22 242 25672 25 خراسان رضوی

 258 527 48- 4 2 25 28 2972 2 خراسان شمالی

 2244 2882 8 4 2272 24 282 22279 24 خوزستان

 428 44711 6 28 774 26 92 691276 27 زنجان

 2227 2112 15- 6 575 22 229 29574 27 سمنان

 - - 21 8  8 7 42 6272 4 سیستان و بلوچستان

 71 69 18- 228 22671 15 289 29772 27 فارس

 96- - 57- 217 8 7 25 2272 2 قزوین

 - - 58-   8 1 4 91674 2 قم

 772 1744 57 27 775 7 214 26676 22 کردستان

 686 98 27- 26 2274 26 222 6872 29 کرمان

 222 277 22- 24 2277 4 48 4777 7 کرمانشاه

 57 16- 288 7 25 2 22 472 2 کهگیلویه و بویراحمد

 - - - 8 8 8  25 22975 2 گلستان

 - - - 8 8 8  25 2671 2 گیالن

 - - 288 8  8 2 67 28171 6 لرستان
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 نام استان

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 تعداد 
سرمایه 
 گذاری 

 تعداد  اشتغال
سرمایه 
 گذاری 

 تعداد  اشتغال
سرمایه 
 گذاری 

 اشتغال

 - - 58- 8  8 2 1 671 2 مازندران

 - - 22 8  8 24 225 48 21 مرکزی

 629 2874 29 26 179 7 225 28772 9 هرمزگان

 - - 68  8 8 5 62 2774 4 همدان

 252 226 8 68 1574 24 222 28275 24 یزد

-منطقه آزاد تجاری
 صنعتی ماکو

2 2472 15 2 2272 21 -22 244 222 

 262  2552 28- 741 12275 181 2427 28922 261 جمع کل
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 مجوز های پروانه بهره برداری به تفکیک استانمیزان استخراج اسمی و ذخیره قطعی : 22جدول شماره 
 واحد: هزارتن

 نام استان

 درصد تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

میزان استخراج 
 اسمی 

ذخیره 
 قطعی

میزان استخراج 
 اسمی 

ذخیره 
 قطعی

میزان استخراج 
 اسمی 

ذخیره 
 قطعی

 2272- 2774- 24271 461 22267 728 آذربایجان شرقی

 2772- 1272- 6882 251 1266 211 آذربایجان غربی

 29272 26271 4642 266 25159 688 اردبیل

 2271- 2771- 21224 946 22222 421 اصفهان

 59578 224878 27265 248 229282 2541 البرز

 9172- 7277- 4878 245 178 75 ایالم

 - - 9518 262 8  8  بوشهر

 6672- 279 25822 418 4151 472 تهران

 2878 6777 598 65 767 289 جنوب استان کرمان

 9272- 6572- 4821 225 696 18 چهارمحال و بختیاری

 9677- 6978- 226297 921 7212 242 خراسان جنوبی

 1977- 275- 26921 989 24579 446 خراسان رضوی

 7477- 6771- 22148 176 2668 255 خراسان شمالی

 9875- 671 292225 2275 27722 2524 خوزستان

 25874 2272- 4182 226 22872 254 زنجان

 7972- 6475- 27252 681 2545 298 سمنان

 259778 25272 227 29 22159 94 سیستان و بلوچستان

 6576- 1971- 251492 2559 47762 2488 فارس

 4471- 4176- 22792 565 2682 47 قزوین

 9177- 2779- 22465 222 2252 211 قم

 25472 21276 2698 278 26928 655 کردستان

 6876- 5275- 6927 684 2721 249 کرمان

 5872- 5175- 7288 228 2622 258 کرمانشاه

 66678 22275 2688 4 29927 27 کهگیلویه و بویراحمد

 - - 8 8 2 8 گلستان

 - - 8 8 22428 225 گیالن

 4274 29777 2762 47 5858 122 لرستان
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 نام استان

 درصد تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

میزان استخراج 
 اسمی 

ذخیره 
 قطعی

میزان استخراج 
 اسمی 

ذخیره 
 قطعی

میزان استخراج 
 اسمی 

ذخیره 
 قطعی

 5277- 1174- 2285 215 628 48 مازندران

 1272- 2572- 4218 529 1742 219 مرکزی

 4278- 775- 266122 758 24252 691 هرمزگان

 5579 27279 2121 222 5222 262 همدان

 7478- 4275- 267422 5498 54442 972 یزد

 6278- 1272 2828 75 2228 286 صنعتی ماکو-منطقه آزاد تجاری

 6272- 2278- 2142545 22468 517867 27428 جمع کل
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 های اصناف  پروانه
 2 2296ماهه اول  6بخش در  تفکیک به صنفی پروانه های تعداد: 22جدول شماره 

 واحد: فقره      

 مجموع خدماتی توزیعی تولیدی استان

 6791 2888 2759 2825 آذربایجان شرقی

 5522 768 2187 2216 آذربایجان غربی

 2968 299 2256 185 اردبیل

 22411 2226 6184 2228 اصفهان

 5252 2811 2261 915 البرز

 2119 288 982 217 ایالم

 2929 122 2282 125 بوشهر

 22665 2267 22591 5781 تهران

 552 62 297 95 جنوب کرمان

 2876 256 2117 272 چهارمحال وبختیاری

 2252 222 482 224 خراسان جنوبی

 9781 2828 5559 2225 خراسان رضوی

 2295 212 482 258 خراسان شمالی

 6866 467 1855 2211 خوزستان

 2522 244 491 128 زنجان

 2628 257 2864 295 سمنان

 2918 279 2248 242 سیستان وبلوچستان

 7842 2219 1575 2259 فارس

 2928 222 2282 296 قزوین

 2912 276 2225 112 قم

 2276 122 2829 721 کردستان

 2251 158 2478 421 کرمان

 2521 522 2222 448 کرمانشاه

 2221 226 496 222 کهگیلویه وبویراحمد

 2564 119 2225 481 گلستان

 5529 2212 2182 941 گیالن

 2141 291 2621 566 لرستان

 4799 2565 5262 2972 مازندران
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 مجموع خدماتی توزیعی تولیدی استان

 2717 291 2727 626 مرکزی

 2225 258 2514 227 هرمزگان

 2272 127 2826 494 همدان

 2128 214 2292 642 یزد

 226592 22852 42887 22521 مجموع

 ماخذ: مرکز امور اصناف و بازرگانان
 پروانه های صادره اصناف شامل پروانه های صادر شده جدید و تمدید پروانه های قبلی می باشد.  -2
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 مقایسه تعداد واحدهای صنفی به تفکیک استان: 21جدول شماره 
 واحد: فقره

 درصد  تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 استان

 2772 5212 6791 آذربایجان شرقی

 1274 2425 5522 آذربایجان غربی

 271- 2828 2968 اردبیل

 2772 4622 22411 اصفهان

 2779 2727 5252 البرز

 5479 922 2119 ایالم

 2472 2224 2929 بوشهر

 672 28122 22665 تهران

 1171 242 552 جنوب کرمان

 1577 2125 2876 چهارمحال وبختیاری

 2279 2294 2252 خراسان جنوبی

 272 9587 9781 خراسان رضوی

 972 2895 2295 خراسان شمالی

 874 6826 6866 خوزستان

 2274 2229 2522 زنجان

 1178 2225 2628 سمنان

 2874 2686 2918 سیستان وبلوچستان

 2875 5474 7842 فارس

 2874 2721 2928 قزوین

 2879 2141 2912 قم

 2476 2292 2276 کردستان

 2279 2547 2251 کرمان

 2779 2555 2521 کرمانشاه

 2174 2262 2221 کهگیلویه وبویراحمد

 2978 2994 2564 گلستان

 2178 1225 5529 گیالن

 2272 2462 2141 لرستان

 2575 7622 4799 مازندران

 772 2562 2717 مرکزی
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 درصد  تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 استان

 172 2227 2225 هرمزگان

 2274 2715 2272 همدان

 2272 2948 2128 یزد

 2971 221127 226592 مجموع

 ماخذ: مرکز امور اصناف و بازرگانان

 

 
 2295و  2296ماهه اول  6ای صنفی در ه: تعداد واحد5نمودار شماره 
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 تجارت الکترونیک
 (مرکز میانی عام) گواهی امضای الکترونیکی صادرهتعداد : 25جدول شماره 

 واحد: فقره

2296شهریور استان 2296مرداد    درصد تغییر  2295ماهه اول   6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر  

 19 2222 2647 1877 216 216 آذربایجان شرقی

 7472 112 749 2275- 226 229 آذربایجان غربی

 29576 229 986 2272- 262 211 اردبیل

 26 2829 2291 2172- 224 281 اصفهان

 7572- 1964 2222 2771- 212 299 البرز

 528972 22 541 2574 76 44 ایالم

 22271 221 524 2671- 218 49 بوشهر

 2979- 22629 28224 2771 2898 2152 تهران

 7176 222 185 2472- 22 22 چهارمحال و بختیاری

 25974 279 611 22 225 228 خراسان جنوبی

 2679 972 2222 2275 286 272 خراسان رضوی

 292771 16 924 25- 244 212 خراسان شمالی

 222 251 2284 2677- 215 281 خوزستان

 4977 275 222 1972 62 92 زنجان

 5775 218 274 2676 61 42 سمنان

 25272 222 292 2875- 11 25 سیستان و بلوچستان

 2277- 2462 2124 2271- 292 282 فارس

 2872- 278 222 2571 62 79 قزوین

 28276 264 212 275- 66 65 قم

 27271 296 522 2879 67 42 کردستان

 2572 228 248 2772- 225 92 کرمان

 66972 228 2888 2572- 225 242 کرمانشاه

 21876 278 579 22- 222 91 کهگیلویه و بویر احمد

 222 212 522 2676- 222 72 گلستان

 6271 159 758 5677- 282 44 گیالن

 1272- 98 52 - 8 8 لرستان

 4576 245 529 2872- 259 222 مازندران



 .......... .......... فصل دوم: مجوزهاعملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

19 

2296شهریور استان 2296مرداد    درصد تغییر  2295ماهه اول   6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر  

 5275- 261 224 6276- 22 22 مرکزی

 19274 222 722 2272- 212 222 هرمزگان

 22977 215 222 274 48 42 همدان

 22876 272 688 22- 222 96 یزد

 975 24899 28777 277- 6847 5946 مجموع

  

 
 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: 26جدول شماره 

2296 ماهه اول 6 واحد سنجش عنوان نام سامانه 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 

 خرید

 2471- 565 162 تعداد دستگاه عضو

 26872 1675 22265 تعداد سفارشات خرید

گر عضوتأمین کننده/ مناقصه  26272 2241 28522 تعداد 

 مزایده

 2274- 125 221 تعداد دستگاه عضو

 6974 786 2299 تعداد مزایده گر عضو

شدههای منتشر مزایده  2178- 22527 28744 تعداد 

های دارای پیشنهادمزایده  5572- 2274 2124 تعداد 

 مناقصه

 2676- 167 212 تعداد دستگاه عضو

های منتشر شدهمناقصه  12176 777 1876 تعداد 

های بازگشایی شدهمناقصه  26874 582 2425 تعداد 

 1478 24217 12656 میلیارد ریال مجموع معامالت

 

 

 : نماد اعتماد الکترونیکی27جدول شماره 

2296ماهه اول  6 واحد سنجش عنوان 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 

5215  5922 تعداد نماد اعتماد الکترونیکی اعطا شده  2572 

 22579 2248 2492 تعداد رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی
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 و توسعه کاربردها دفتر بسترسازیعملکرد : 24جدول شماره 

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 واحد سنجش عنوان

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

 28 28 درصد
28878 

 - - 28 2درصد توسعه سامانه جامع تجارت داخلی

 28878 28 18 درصد توسعه سامانه شناسه کاال

 58878 28 68 درصد توسعه  سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال

 2469578 288 56245 تعداد رقمی صادر شده در بخش تجارت خارجی 4کد 

 گروه کاالهای رهگیری شده در تجارت داخلی
تعداد )دخانیات 

 2تلفن همراه( -
2  - - 

 کاال کاالهای ثبت  شده در سامانه شناسه

تعداد کاالی 
 2تولیدی

482  274  
22271 

تعداد کاالی 
  2وارداتی

2129  292  
61975 

 29272 578 2212 مجموع

 مراکز نگهداری کاالی ثبت شده در سامانه انبار

 25778  12542  298829 تعداد مجتمع

 25274   58652  229257 تعداد واحد 

 25177 92222 129276 مجموع

 راه اندازی شده است. 2296مذکور، در سال  سامانه-2
 آغاز گردیده است.  2296رهگیری گروه های کاالهای مذکور، در سال  -2
، کاالهای تولیدی و 2296بوده است ولی در سال  "سیگار"و فقط با  2295الزم به ذکر است که شروع به کار ثبت کاالهای تولیدی و وارداتی، از سال  -2

  وارداتی دیگری نیز افزوده شده اند.
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 مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشهعملکرد : 29جدول شماره 

 درصد تغییرات 2295ماهه اول  6 2296ه اول ماه 6 واحد سنجش نام شاخص

 2 22594 21224 تعداد  2های صادر شده در مراکز میانی تعداد گواهی
 هنوز دریافت نشده است. 2296آمار مربوط به پنج مرکز میانی فعال است. آمار مربوط به مرکز میانی نفت در شش ماه اول سال -2

 

 
 

 2فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(دفتر امنیت عملکرد : 28جدول شماره 

 درصد تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 واحد سنجش عنوان

 -  -  28 درصد توسعه استانداردهای زیرساخت کلید عمومی کشور 

 - - 5 درصد های امنیت اطالعات تجاری توسعه آزمایشگاه

 -  -  2 پرونده آزمون و ارزیابی محصوالت زیرساخت کلید عمومی

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

 - - 426 نفر ساعت

 و تحت پوشش دفتر افتات آغاز گردیده اند. 2296های مذکور، از ابتدای سال  فعالیت -2
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 پروانه تولید نرم افزار
 تولید نرم افزار: پروانه بهره برداری صادره و تمدیدی 22جدول شماره 

 عنوان
واحد 
 سنجش

شهریور 
2296 

مرداد 
2296 

درصد 
 تغییر

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

درصد 
 تغییر 

 2272- 9 7 - 8 1 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده

 6878- 25 6 28878 2 2 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده

 22278 285 155 - 8 277 نفر شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره

 بررسی گزارشات عملکردی واصله از شرکتهای
 دارنده پروانه فعالنرم افزاری 

 972 55 68 - - - تعداد

 

 
 

 : وضع موجود پروانه بهره برداری تولید نرم افزار22جدول شماره 

 واحد سنجش عنوان
تا شهریور  وضع موجود 

2296 

وضع موجود تا شهریور 
2295 

 در صد تغییر

 272- 97 95 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار )فعال(

 575- 4852 7622 نفر شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر )فعال(

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

 175- 2229 2874 نفر
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 پژوهشی، فنی و مهندسیمجوز های 
 : مجوز های صادره و تمدیدی فنی و مهندسی22جدول شماره 

 فقره

 عنوان
شهریور 
2296 

مرداد 
2296 

درصد 
 تغییر

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

درصد 
 تغییر 

 2872 215 268 2878- 28 22 جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره

 22775 4 27 2476- 7 5 جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

 1771- 226 62 2878 28 22 پروانه فنی مهندسی صادره

 78878 1 22 878 1 1 پروانه فنی مهندسی تمدید شده
 

 
 

 : مجوز های صادره و تمدیدی مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی21جدول شماره 
 فقره

 عنوان
شهریور 
2296 

مرداد 
2296 

درصد 
 تغییر

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

درصد 
 تغییر 

 2878 28 22 288- 2 8 جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

 6878- 5 2 - 8 8 جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تمدید شده

 5274- 22 6 288- 2 8 معدنی  صادرههای صنعتی و پروانه پژوهش مرکز پژوهش
 
 

 
 : مجوز های صادره تحقیق و توسعه 25جدول شماره 

 فقره

 درصد تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 2296مرداد  2296شهریور  عنوان

 575 55 54 2578- 26 22 پروانه تحقیق و توسعه صادره

 272 212 216 5272 22 25 گواهی تحقیق و توسعه صادره
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 صنایع پیشرفته و دانش بنیان
 

 دانش بنیانصنایع پیشرفته و : 26جدول شماره 

 درصد تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 2296مرداد  2296شهریور  عنوان

تائید سطح فناوری واحد های صنایع 
 پیشرفته

4 4 8 15 12 974 

 277- 122 125 2774 98 286 دانش بنیانکل شرکتهای تایید شده 

 7272 42 212 2272 26 14 شرکتهای تایید شده دانش بنیان صنعتی
 

 

 

 

 ثبت شده عالمت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات

 
 ثبت شده عالمت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات: 27جدول شماره 

2296ماهه اول  6 عنوان 2295ماهه اول  6   درصد تغییر  

 1278- 42 19 تعداد ثبت بین المللی عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی

 29672 5898 25878 تعداد ثبت داخلی عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی

 878 5 5 تعداد ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران

 1279- 7 1 شده جهت تجاری سازیتعداد اختراعات حمایت 

 آمار به صورت فصلی می باشد.

 

 

 
 



      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تولید  و استخراج  :سومفصل 
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 آمار تولید
 : آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی2جدول شماره 

 واحد سنجش نام محصول
شهریور 
2296  

مرداد  
2296  

 درصد تغییر
ماهه اول  6

2296 

ماهه اول  6
2295 

 درصد تغییر

 2876 52172 61274 2775- 22572 9472 هزاردستگاه انواع سواری

 2677- 2972 2277 2574- 772 6 هزاردستگاه وانت

 4272 957 2751 2977- 258 242 دستگاه اتوبوس ، مینی بوس و ون

 2672 5956 6927 172- 2251 2297 دستگاه کامیون کشنده

 22972 277 244 2172- 77 66 دستگاه کمباین

 2577 6279 4828 776 2148 2592 دستگاه تراکتور

 277 72477 72779 774 22675 22672 هزارتن روغن ساخته شده نباتی

-576 2975 2471 279 272 271 میلیارد عدد داروی انسانی  

 278 22677 22675 874 62 6275 هزارتن پودر شوینده

 272 28272 28671 2875 2671 2472 هزارتن الستیک خودرو

 2771 26772 21872 2171 5572 6474 هزارتن انواع کاغذ

 277 24872 247 971- 2971 2577 هزارتن کارتن

 2575- 18972 21579 772- 6279 5472 هزارمترمکعب نئوپان

 2675 12971 14476 472 4276 4971 هزارمترمکعب فیبر

 2171 2777 2872 2772- 274 2 هزارتن سموم دفع آفات نباتی

روغن موتوروصنعتی تصفیه 
 اول

 871 28576 28671 477- 2972 2574 هزارتن

DMT 288- 875 8 - 8 8 هزارتن 

 2476 1971 6275 271- 2272 22 هزارتن دوده

 288- 679 8 - 8 8 هزارتن الیاف اکریلیک

نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی 
 الیاف مصنوعی

 274 9977 28275 276 2472 2475 هزارتن

 872- 9672 9672 872- 2777 2776 هزارتن الیاف وتاپس پلی استر

 2277 28276 22176 271 22 2275 هزارتن استرنخ پلی 

 277 18219 12222 275 7228 7262 هزار مترمربع فرش ماشینی

 چرم
میلیون فوت 

 مربع
172 1 5 2876 2872 275 

 1 5976 6279 8 2874 2874 میلیون زوج انواع پایپوش
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 واحد سنجش نام محصول
شهریور 
2296  

مرداد  
2296  

 درصد تغییر
ماهه اول  6

2296 

ماهه اول  6
2295 

 درصد تغییر

 172 19276 52277 672- 222 22572 هزاردستگاه انواع تلویزیون

 275 146 58272 777 9779 28571 هزاردستگاه فریزریخچال و 

 2179 28671 12272 772 4675 9274 هزاردستگاه ماشین لباسشویی

 2271- 15279 21775 2679- 2872 2179 هزاردستگاه کولر آبی

 279- 152974 112276 174 72276 75472 هزاردستگاه الکتروموتور

 

 : آمار تولید کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی 2جدول شماره 

 واحد سنجش نام محصول
شهریور 
2296  

 درصد تغییر  2296مرداد  
ماهه اول  6

2296 

ماهه اول  6
2295 

 درصد تغییر

 978 928777 2821978 572 265178 271278 هزارتن فوالد خام

 2877 442679 975777 275- 278877 265774 هزارتن محصوالت فوالدی

 2479- 9575 6779 2278- 2274 2872 هزارتن کاتد مس

 178- 27271 26675 578 2777 2978 هزارتن شمش آلومینیوم

 172 22679 22279 275 2878 2872 هزارتن آلومینا

 572 2544472 2672272 276 242978 292975 هزارتن سنگ آهن

 2272 54577 78975 876 22875 22272 هزارتن کنسانتره زغالسنگ

 277- 2968576 2452172 276- 581676 192172 هزارتن سیمان

 2872 21281972 27279874 871- 2219272 2227572 هزار مترمربع کاشی

 2872 27278 14171 672- 9872 4176 هزارتن شیشه جام

 2678- 22671 29476 271 2279 2172 هزارتن ظروف شیشه ای

 172- 2274 2279 572- 172 279 هزارتن ظروف چینی

-576 471 779 هزارتن چینی بهداشتی  1777 2776 2679 
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 : آمار تولید کاالهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی2جدول شماره 
 واحد: هزارتن

 نذذذذام
شهریور 
2296 

 درصد تغییر 2296مرداد 
ماهه اول  6 

2296 

ماهه اول  6
2295 

 درصد تغییر

 29879 22672 -478 287677 241279 2277 (PEاتیلن)پلی 

(PP)578 12577 11772 478- 7774 7276 پلی پروپیلن 

(PS)5672 9571 21479 2974 2276 2872 پلی استایرن 

(ABS)2476- 2876 2179 2272- 576 274 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

(PVC) 2274 22671 24779 971- 5279 1778 پلی وینیل کلراید 

(ER)878 276 2272- 876 871 اپوکسی رزین - 

(PC)1172 172 672 2578 272 275 پلی کربنات 

(PET)2177 22172 26772 271- 1777 1672 پلی اتیلن ترفتاالت 

(SBR) 2276 2874 2577 2874 277 172 استایرن بوتادین رابر 

(PBR) 2277 2772 2972 272 272 272 پلی بوتادین رابر 

 2175 244771 228672 574- 528 199 جمع پلیمری

 676 252276 267471 275- 16578 11479 اوره

 472 292872 289877 978 22578 26572 آمونیاك

 678 2764778 2471878 277- 2822 2958 سایر

 672 2222974 2258978 274- 2422 2761 جمع شیمیایی

 772 2582772 2642572 272- 1262 1262 جمع کل
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 حقوق دولتی معادن
 : حقوق دولتی معادن وصول شده1جدول شماره 

 واحد: میلیون ریال

2296شهریور  نام استانها 2296مرداد    درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 

 1272 28289677 24626272 2274- 1628477 2992276 آذربایجان شرقی

 4172 2187271 6272477 6277- 2482276 651272 آذربایجان غربی

 1475 182572 596275 2572 49777 282174 اردبیل

 2779 9842679 22527672 2272- 2471175 2976577 اصفهان

 2276 2829974 2276578 1772- 227179 272272 البرز

 24276 222277 228274 9678- 71772 2878 ایالم

 2779- 649572 566172 5774- 262476 64278 بوشهر

 474- 2468572 2529278 4679 294778 715278 تهران

 2577- 2251172 2988575 4274- 2219572 282672 جنوب کرمان

 6774- 2829979 222272 2671- 42974 52276 چهارمحال و بختیاری

 1475- 2112272 2254472 7679 226876 218674 خراسان جنوبی

 12479 2228276 26556979 5979- 1226678 2652771 خراسان رضوی

 2277- 441477 675278 5874- 274572 47477 خراسان شمالی

 7579 725177 2254271 2974- 122472 216976 خوزستان

 2776 1989279 6261477 4778- 2211978 285278 زنجان

 2979 2429272 1574475 26975 522578 2122172 سمنان

بلوچستانسیستان و   222772 72774 5271 722578 182272 7972 

 2277 4828671 28622472 2175- 2514572 2669972 فارس

 2277 922572 2289276 275 254178 267272 قزوین

 2478- 427679 678279 5277- 282872 14472 قم

 11171 2672277 29941972 72578 2259974 28269277 کردستان

 78174 21542272 297428571 2276 28254272 18882575 کرمان

 476- 2272975 2872771 1674 274672 189879 کرمانشاه

 22271 59775 222479 5871- 21272 26972 کهگیلویه و بویر احمد
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2296شهریور  نام استانها 2296مرداد    درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 

 1575 262272 242871 279- 92272 98277 گلستان

 2476- 416274 529571 4472- 262872 29879 گیالن

 2776- 2125472 2271472 5275- 264775 228271 لرستان

 2574- 2697572 2849271 2275- 297472 222579 مازندران

 22574 4255676 26298877 2772- 5621972 1614277 مرکزی

 6572- 5222176 2425175 2478- 149571 252574 هرمزگان

 5775 2722278 2727679 774- 614476 594178 همدان

 222475 1467975 61242678 9872- 5261277 522575 یزد

 21272 222924777 127856578 676 66495879 72222672 مجموع

 
 

 

 



      

 
 

 

 

خارجی و بازرگانی داخلی فصل چهارم: تجارت  
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 خارجیتجارت 
اسذتثنای نفذت خذام، نفذت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات ، میزان صادرات کاالهای غیرنفتی کشور )بذه 2296در شش ماهه نخست سال 

میلیون دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی  28511هذزار تذن و بذه ارزش 54625از محذل تجذارت چمذدانی(، بذالغ بذر  
 2571درصذدی در وزن و  4میزان واردات کشور در این مذدت، بذا افزایشذی درصدی در ارزش دالری داشته است. همچنین  272درصدی در وزن و   171

 .میلیون دالر رسیده است22599هذزار تذن و 27282درصدی در ارزش دالری در مقایسه با مذدت مشذابه سذال گذشذته، بذه ارقذام 

 
 دات : آمار مقدماتی صادرات کاالهای غیرنفتی )با میعانات گازی( و وار2جدول شماره  

 میلیون دالر -واحد: هزار تن

 عنوان
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 ارزش وزن ارزش  وزن  ارزش  وزن 

 2571 478 28152 25928 22599 27282 واردات

 272- 171- 22222 62217 28511 54625 صادرات 

 - - 12671 77277 11212 75426 تجاری حجم

  اسالمی ایرانماخذ: گمرك جمهوری 
 

 صادرات
  2: ترکیب وزنی صادرات به تفکیک بخش2جدول شماره

 واحد: هزار تن

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 2296 مرداد 2296شهریور عنوان

 8782 2227674 2227474 2778- 684272 581476 :2گروه صنعت

 1722 2419575 2929279 2977- 265975 292972 صنعت              -

 2724 2822275 2816577 675- 276879 261577  پتروشیمی                 -

 28755- 155774 262272 2979- 66277 16274 گاز مایع               -

 6762 2218278 2222876 776- 258575 222175 معدن

 5728- 916778 497179 874- 251278 252872 میعانات گازی

 21772- 285871 271477 1278 27172 29272 کشاورزی

 22715- 172 277 672 876 876 فرش و صنایع دستی

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

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

 واحد: میلیون دالر

 درصد تغییر 2295ماهه اول 6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 2296 مرداد 2296شهریور بخش

 278 2124272 2167271 2275- 275676 226276 گروه صنعت:

 276 716275 765171 2874- 211674 221575 صنعت              -

 978 582472 514278 2274- 282572 48976 پتروشیمی                  -

 2474- 249272 252672 2172- 27176 28471 گاز مایع               -

 5479 54172 92476 2674- 29971 21678 معدن

 572- 272272 252877 877- 68179 68871 میعانات گازی

 2279- 228479 99676 2477 22972 27972 کشاورزی

 2179 21478 27878 2874 2279 1277 فرش و صنایع دستی

 

 

 
 : مقایسه ارزش صادرات به تفکیک بخش 2نمودار شماره 

  

0.0
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14000.0

16000.0

میعانات  معدن گاز مایع  پتروشیمی   گروه صنعت

 گازی

فرش و  کشاورزی

 صنایع دستی

 1395-1396ماهه  6ارزش صادرات به تفکیک بخشهای عمده طی 

 1395ماهه اول 6 1396ماهه اول  6
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 : مقدار و ارزش صادرات به تفکیک نوع کاال 1جدول شماره 
 میلیون دالر -واحد: هزارتن

 نوع کاال
 درصد تغییر ارزش  وزن 

 ارزش وزن 2295 اول ماهه 6 2296 اول ماهه 6 2295 اول ماهه 6 2296 اول ماهه6

 975- 2278- 29775 27477 1978 1277 سرمایه ای

 279- 2876- 222275 287274 291275 262276 مصرفی

 278- 178- 2742272 2729272 5426279 5595972 واسطه ای

 
 

 آیسیکرقمی  2: صادرات بخش معدن  به تفکیک گروه فعالیت  5جدول شماره 
 میلیون دالر -واحد: تن

کد 
آیسیک 
 دو رقمی

 گروه فعالیت

 درصد تغییر ارزش وزن

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

 ارزش وزن

28 
استخراج زغال سنگ و لیگنیت؛ زغال 

 سنگ نارس )تورب(
28952976 9667771 172 275 2272 6472 

 6971 672 15179 77875 928962271 964887672 کانسارهای فلزیاستخراج  22

21 
استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در 

 جای دیگر
212822175 229167278 25279 22679 771 2272 
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 رقمی آیسیک  2: صادرات بخش صنعت  به تفکیک گروه فعالیت  6جدول شماره 
 میلیون دالر-واحد: تن

کدآیسیک 
 دورقمی

 درصد تغییر ارزش وزن گروه فعالیت

 

 اول ماهه 6
2296 

 اول ماهه 6
2295 

 اول ماهه 6
2296 

 اول ماهه 6
2295 

 ارزش وزن

 771 2271 221272 211272 74287475 91424672 ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها 25

 5872 1776 872 875 7672 22272 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 26

 172 578 26672 27775 5727875 6822576 ساخت منسوجات 27

 2575 2675 2672 2871 226479 259174 ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ کردن پوست 24

29 
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان، کیف دستی، 

 زین و یراق و انواع پاپوش
2222872 2292274 7276 6278 277 2877 

28 

محصوالت چوب و چوب پنبه، به ساخت چوب و 
استثنای مبلمان، ساخت کاال از نی و مواد حصیر 

 بافی

2829172 2925977 2879 2272 5675 -675 

 7279 22276 2676 1577 2768971 5412172 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 22

 872 275- 271 275 72272 64472 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده 22

22 
ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و 

 سوختهای هسته ای
482841276 449468172 288179 217477 -2878 -2276 

 475 679 586175 519572 986222276 964258872 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 21

 2776 2877 52176 66975 29272575 25292276 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 25

 279 279- 78474 72271 965221179 927254675 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی 26

 277- 2174 287272 282678 227722679 155276976 ساخت فلزات اساسی 27

24 
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین 

 آالت و تجهیزات
9279672 22898774 27872 28672 -2672 -2775 

29 
آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده ساخت ماشین 

 در جای دیگر
7285272 7299972 12778 28272 275 1176 

28 
ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و 

 محاسباتی
2675 28279 875 871 -9279 2578 

22 
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه 

 بندی نشده در جای دیگر
2979872 2572572 22775 22272 2574 272 

 25972 21975 275 676 22872 52178 ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی 22

 2572 22677 2272 2478 19575 227277ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق،  22
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کدآیسیک 
 دورقمی

 درصد تغییر ارزش وزن گروه فعالیت

 

 اول ماهه 6
2296 

 اول ماهه 6
2295 

 اول ماهه 6
2296 

 اول ماهه 6
2295 

 ارزش وزن

 ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت

 2176- 2875- 6271 1779 2279879 2211772 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 21

25 
ساخت سایر تجهیزات جابجایی طبقه بندی نشده 

 در جای دیگر
221975 292272 272 479 -5771 -6175 

26 
ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در 

 جای دیگر
622672 622271 2779 2579 -872 7577 

ضایعات و 
 پسماند

 2675- 2171- 1174 2771 25141479 22267576 ضایعات و پسماند

فرش و 
صنایع 
 دستی

 2179 2275- 21478 27878 129672 272478 فرش و صنایع دستی
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 صادرات خدمات 
 : آمار مقایسه ای عملکرد صادرات خدمات 7جدول شماره 

 واحد: میلیون دالر

 درصد تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6  شرح خدمات 

 52889 22 161 2خدمات فنی و مهندسی

 272- 2946 2912 2گردشگری

ت
نزی

ترا
 

 2272 27274 295 2هوایی

 274 21175 21475 1دریایی

 2772 97275 2224 5جاده ای

 5775 2771 5479 6ریلی

 2271 222972 261871 مجموع ترانزیت 

 2272 522772 681771 جمع کل

مار
ذ آ

اخ
م

 

کمیته آمار قراردادهای ارائه شده به دبیرخانه  -2
 29ماده 

برآورد بر اساس آمار تخلیه وبارگیری ترانزیت منتشره بر روی سایت  -1
 سازمان بنادر و دریانوردی

براساس گزارش شفاهی دفتر برنامه ریزی   -2
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 ماهه بر روی سایت سازمان حمل و نقل و راهداری 5آمار منتشره  -5

برآورد براساس تعداد پروازهای عبوری از  -2
آسمان کشور بر روی سایت شرکت فرودگاه های 

 کشور

ماهه اعالمی از سوی راه آهن جمهوری  5برآورد بر اساس آمار -6
 اسالمی ایران

 عمال کنسل شده است 95مارون در سال  میلیون دالر توسط شرکت عمران 2688برخی قراردادها ازجمله قرار داد سد راغون به مبلغ  -5
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 واردات
 : ترکیب وزنی واردات به تفکیک بخش 4جدول شماره 

 واحد: هزار تن

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 2296مرداد  2296شهریور  بخش

 474 492179 978672 2274- 257172 227272 گروه صنعت:

 475 459272 922272 2275- 258777 222972 صنعت              -

 2571 22279 24178 2871- 6671 5279 پتروشیمی                 -

 2976 21272 18774 2872 7875 4174 معدن

 275 622175 621478 2578 222874 227778 کشاورزی

 27275 872 879 22271 872 871 فرش و صنایع دستی
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 واردات به تفکیک بخش : ترکیب ارزشی 9جدول شماره 
 واحد: میلیون دالر

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 2296مرداد  2296شهریور  بخش

 2574 2759972 2827172 2172 285478 219277 گروه صنعت:

 2575 2784175 2972571 2575 292979 229172 صنعت              -

 2172 52175 62479 -2574 22478 9971 پتروشیمی                  -

 6272 6675 28779 -472 2971 2774 معدن

 471 227477 257472 171 11278 16271 کشاورزی

 15878 876 272 5276 879 271 فرش و صنایع دستی

 
 
 

 
: مقایسه ارزش واردات به تفکیک بخش2نمودار شماره   
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فرش و صنایع  معدن پتروشیمی     کشاورزی گروه صنعت

 دستی

 1395-1396ماهه  6واردات به تفکیک بخشهای عمده طی   ارزش

 1395ماهه اول 6 1396ماهه اول  6
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 واردات به تفکیک نوع کاال : مقدار و ارزش 28جدول شماره 
 میلیون دالر -واحد: هزارتن

 نوع کاال
 درصد تغییر ارزش وزن

 ارزش وزن 2295 اول ماهه 6 2296 اول ماهه 6 2295 اول ماهه 6 2296 اول ماهه6

 474- 277- 296574 262772 27472 26172 سرمایه ای

 2276 5272 292272 528275 226772 284876 مصرفی

 2275 478 2225674 2177571 2265571 2171977 واسطه ای

 
 
 

 
 رقمی آیسیک 2: واردات بخش معدن  به تفکیک گروه فعالیت  22جدول شماره 

 میلیون دالر-واحد: تن

کد 
آیسیک 
 دو رقمی

 گروه فعالیت

 درصد تغییر ارزش  وزن 

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

 ارزش وزن

28 
استخراج زغال سنگ و لیگنیت؛ زغال سنگ نارس 

 )تورب(
22512676 28721675 2277 2172 2672 22474 

 6771 771- 2272 2571 9258279 4651172 استخراج کانسارهای فلزی 22

 2172 2275 2272 2474 21821172 24545571 استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر 21
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 رقمی آیسیک 2: واردات  بخش صنعت  به تفکیک گروه فعالیت  22جدول شماره 
 میلیون دالر-واحد: تن

کد 
آیسیک 
 دو رقمی

 گروه فعالیت

 درصد تغییر ارزش وزن

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

 ارزش وزن

 1975 1276 287775 228572 216467674 252822272 ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها 25

 1678- 2974- 6679 2672 2222872 642271 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 26

 579 572 29272 12172 22269272 22457176 ساخت منسوجات 27

24 
ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ کردن 

 پوست
272471 276672 2275 2277 -2779 -879 

29 
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان، کیف 

 دستی، زین و یراق و انواع پاپوش
252771 292674 2177 771 4276 22272 

28 

ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه، 
به استثنای مبلمان، ساخت کاال از نی و مواد 

 حصیر بافی

69758275 96852577 28276 22271 -2771 -975 

 2976 2277 52277 62772 56212274 62256275 کاغذی ساخت کاغذ و محصوالت 22

 1872 2276 178 576 92774 285178 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده 22

22 
ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه 

 نفت و سوختهای هسته ای
21222671 22122175 9279 6974 2277 2272 

 971 2471 247778 221772 288482871 229279974 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 21

 2274 2872 15275 56872 25549178 24752271 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 25

 2279 272- 28475 27778 22254277 22557171 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی 26

 576- 2975- 216572 224274 228222975 277289678 ساخت فلزات اساسی 27

24 
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین 

 آالت و تجهیزات
28454574 22276477 22277 22275 -277 275 

29 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 

 نشده در جای دیگر
11579972 17255278 212776 212672 -577 872 

28 
ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و 

 محاسباتی
2155674 2266572 14275 29472 675 2272 

22 
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه 

 بندی نشده در جای دیگر
22274776 22898279 72577 57271 2977 2674 

 2972 2174 66872 45277 2214975 2697676 ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی 22

 2572- 472 227475 44279 2128272 2521979ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق،  22



 .......... .......... فصل چهارم: تجارت خارجی و بازرگانی داخلیعملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

72 

کد 
آیسیک 
 دو رقمی

 گروه فعالیت

 درصد تغییر ارزش وزن

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

 ارزش وزن

 ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت

 1272 2274 225974 229879 21572279 22242172 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 21

25 
ساخت سایر تجهیزات جابجایی طبقه بندی 

 دیگرنشده در جای 
1226472 2212774 26277 26272 2179 6871 

26 
ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در 

 جای دیگر
1529172 2458274 24271 28278 5479 7472 

 9279- 9879- 878 878 275 872 سایر فعالیت های کسب و کار 71

ضایعات 
و 

 پسماند

 7272 2872 2272 2272 2542579 1667479 ضایعات و پسماند

فرش و 
صنایع 
 دستی

 14475 55772 875 272 22975 45271 فرش و صنایع دستی
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  سفارش ثبت
 اساسی  کاالهای سفارش ثبتتجمعی : گزارش مقایسه ای 22جدول شماره 

 واحد: هزار دالر

 نام کاال
واحد 
 سنجش

 درصد تغییر 2295ماهه اول   6 2296ماهه اول  6

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

 9179 21179 2112 528 2422 2219 راس دام زنده ) گاو (

 - - 8 8 2262 28722 راس دام زنده )گوسفند(

 5476 1979 292927 19259 287662 71888 تن منجمد گاو و گوساله گوشت

 262678 211777 28541 2222 242622 22672 تن گوسفند گوشت

 - - 8 8 8 8 تن مرغ منجمد گوشت

 772 271 6852 2298 6192 2222 تن صنعتی شیرخشک

 7478 2278 55761 25545 99211 27119 تن کره

 - - 8 8 8 8 قطعه یک روزه گوشتی جوجه

 28777 24676 254875 2882228 2242 2475268 عدد مرغ نطفه دار تخم

 - - 8 8 8 8 تن مرغ سایرتخم

 - - 8 8 8 8 تن زمینی سیب

 - - 8 8 8 8 تن وموسیر پیاز

 2971- 1979- 22229 21286 24926 27872 تن نخود

 222275 48876 2282 2551 21786 22995 تن قرمز لوبیا

 28771 28178 29552 26411 18512 21268 تن لوبیا رسمی انواع

 2876 2771- 91479 228227 221124 99224 تن عدس

 62272 52276 22222 22699 79226 77488 تن لپه

 - - 8 8 8 8 تن پرتقال

 - - 8 8 8 8 تن نارنگی

 - - 8 8 8 8 تن سیب

 524872 166274 5296 4242 241714 291152 تن موز

 28878- 28878- 22869 222582 8 8 تن خوراکی گندم

 - - 8 8 8 8 تن دامی گندم

 6179- 6271- 2722 28129 2281 7492 تن گندم سبوس

 222274 225875 27297 212295 225244 2858442 تن جو
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 نام کاال
واحد 
 سنجش

 درصد تغییر 2295ماهه اول   6 2296ماهه اول  6

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

 5272- 5271- 2212117 5992244 516191 2922278 تن دامی ذرت

کانوال -های روغنی کلزا دانه  7172- 7271- 75281 269252 29262 15288 تن 

 476- 272 115226 2817288 186952 2842442 تن روغنی سویا دانه

 2679 22272 94261 77622 221177 265151 تن های روغنی آفتابگردان دانه

 282172 222579 215 295 2479 2685 تن ساخته شده روغن

 2672- 2172- 512221 762119 188755 577544 تن ساخته نشده روغن

 277 772 262942 152289 269949 142158 تن کنجاله سویا

 582272 112474 26756 28465 456742 917821 تن برنج

 5477- 6275- 242422 616588 226287 214618 تن شکر تصفیه نشده )خام(

 - - 8 8 8 8 تن شکر تصفیه شده

 - - 8 8 8 8 تن پودر شوینده دستی

 22475 28575 247 262 116 194 تن پودر شوینده ماشینی

 تجاری سازمان توسعه تجارت ریزی برنامهدفتر مأخذ: 
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 اساسی کاالهای سفارش ثبتشهریور ماه : گزارش مقایسه ای 21جدول شماره 
 واحد: هزار دالر

 نام کاال
واحد 
 سنجش

 درصد تغییر 2295شهریور  2296شهریور 

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

 - - 8 8 8 8 راس دام زنده ) گاو (

 - - 8 8 8 8 راس دام زنده )گوسفند(

 7271 6272 15451 22588 79522 24769 تن منجمد گاو و گوساله گوشت

 15779 27271 651575 2252 26525 6295 تن گوسفند گوشت

 - - 8 8 8 8 تن مرغ منجمد گوشت

 1272- 1271- 221675 414 2222 148 تن صنعتی شیرخشک

 21678 2272 9846 2149 22252 2292 تن کره

 - - 8 8 8 8 قطعه یک روزه گوشتی جوجه

 874- 2278- 226 242988 22172 226428 عدد مرغ نطفه دار تخم

 - - 8 8 8 8 تن مرغ سایرتخم

 - - 8 8 8 8 تن زمینی سیب

 - - 8 8 8 8 تن وموسیر پیاز

 5272- 6577- 6289 6999 297875 2181 تن نخود

 262575 268172 212 212 2126 2182 تن قرمز لوبیا

 12276 24179 297275 2742 28529 4616 تن لوبیا رسمی انواع

 2271- 572- 62922 14279 58222 15726 تن عدس

 17974 24672 6262 7215 26442 21729 تن لپه

 - - 8 8 8 8 تن پرتقال

 - - 8 8 8 8 تن نارنگی

 - - 8 8 8 8 تن سیب

 2292279 2212172 222 111 12684 68814 تن موز

 28878- 28878- 4282 12888 8 8 تن خوراکی گندم

 - - 8 8 8 8 تن دامی گندم

 278- 578 747 1246 772 1588 تن گندم سبوس

 29268677 12471275 28 268 227522 646214 تن جو
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 نام کاال
واحد 
 سنجش

 درصد تغییر 2295شهریور  2296شهریور 

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

 6571- 6278- 227515 2245212 42224 171988 تن دامی ذرت

کانوال -های روغنی کلزا دانه  2676- 2677- 6111 21522 527675 22288 تن 

 6472- 6574- 46872 289222 27292 72588 تن روغنی سویا دانه

 1772- 1678- 25911 22121 24942 26958 تن های روغنی آفتابگردان دانه

 4172 6971 769 592 212775 2882 تن ساخته شده روغن

 6771- 6571- 224291 267228 12776 57422 تن ساخته نشده روغن

 28878- 28878- 26252 64258 8 8 تن کنجاله سویا

 28878- 28878- 18 12 8 8 تن برنج

 - - 8 8 8 8 تن شکر تصفیه نشده )خام(

 - - 8 8 8 8 تن شکر تصفیه شده

 - - 8 8 8 8 تن پودر شوینده دستی

 28878 288 8 8 224 225 تن پودر شوینده ماشینی

 تجاری سازمان توسعه تجارت ریزی دفتر برنامه
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 نمایشگاه ها 
 شده های برگزار: تعداد نمایشگاه 25جدول شماره 

 واحد: فقره

 2295 اول ماهه 6 2296اول  ماهه 6 2296 مرداد 2296 شهریور عنوان

 29 28 2 28 2تعداد نمایشگاههای داخلی برگزار شده

 277254 122811715 45222 288985715 متراژ ریالی نمایشگاه داخلی

 41669 65468725 6826 28274725 متراژ ارزی نمایشگاه داخلی

 261 289 26 29 خارجی شرکت کننده تعداد کشورهای

 7278 7488 2284 2451 تعداد مشارکت کنندگان داخلی

 1249 2514 294 592 تعداد مشارکت کنندگان خارجی

 2 2 8 8 2تعداد نمایشگاههای خارجی برگزار شده

 288 224 8 8 متراژ نمایشگاه خارجی

 9 6 8 8 تعداد مشارکت کنندگان نمایشگاه های خارجی

 ماخذ: شرکت نمایشگاها های بین المللی 
 میگردد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه دائمی محل در که داخلی نمایشگاههای آمار-2
 . میگردد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه دائمی محل در که نمایشگاهی تعداد به مربوط خارجی نمایشگاههای اعداد-2
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  شرکت بازرگانی دولتی ایران
  2: واردات کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران26جدول شماره 

 میلیون یورو-واحد: هزارتن

 محصول
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 - - 8 8 8 8 گندم

 25276 28774 2179 1275 22277 27771 برنج

 4179- 2271 29777 2271 2974 1279 روغن خام

 5279- 5278- 6174 21479 2979 7275 شکر

 صرف نظر از سال خرید است. 2296های سال منظور از خرید کاالهای اساسی وارداتی، عملکرد واردات براساس مقدار تخلیه شده در هر یک از ماه-2
 

 

 : خرید داخل کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران 27جدول شماره 
 میلیارد ریال -واحد: هزار تن

 محصول
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 ارزش وزن ارزش  وزن   2ارزش وزن 

 2272- 2279- 21678475 2214971 22548277 446276 گندم

 - - 8 8 8 8 برنج

 29277 26572 277672 7277 522671 29575 دانه های روغنی )کلزا، سویا،گلرنگ و آفتاب گردان(

 های تبعی خرید محاسبه شده است.ارزش بدون احتساب هزینه -2
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 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 

 : بازرسی و کنترل  واحدهای صنفی 24جدول شماره 

2296شهریور عنوان 2296مرداد   2296ماهه اول  6 درصد تغییر  2295ماهه اول  6   درصد تغییر 

 بازرسی
 فقره( )میلیون

87296 87299 -278 279 272 -2271 

 های متشکلهپرونده
 )هزار فقره(

27 27 878 284 229 -2272 

 تخلفات کشف شده
 )هزار فقره(

28 22 -972 225 277 -2277 

رسیدگی به شکایات مردمی 
 )هزار فقره(

9 22 -2472 72 47 -2471 

درصد رسیدگی به شکایات 
 )متخلف(

22 18 -2775 - - - 

 
 

 نوروز  : طرح های نظارتی ویژه29جدول شماره 
 واحد: فقره

2296ماهه اول  6 عنوان  2295ماهه اول  6   درصد تغییر  

 2474 582786 594554 تعداد بازرسی

 772- 21645 22282 تعداد پرونده

تعداد تخلفات شناسایی شده   27224 12472 -2677 
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 قیمت داخلی کاالهای اساسی
 قیمت کاالهای اساسی و مهم  :28جدول شماره 

 واحد: ریال

2295شهریور  2296شهریور  واحد نام کاال  درصد تغییر  

2برنج پاکستانی باسماتی درجه   977 54176 61252 کیلوگرم 

 171 22197 22912 کیلوگرم برنج تایلندی

 2476 222629 222247 کیلوگرم  برنج طارم اعال

گرمی 188بسته  پنیر پگاه  11192 12227 277 

گرمی 158بسته  پنیر پگاه  19515 14924 272 

 4776 22157 22196 کیلوگرم پیاز

 2679 11461 56917 کیلوگرم تخم مرغ

ذوب آهن اصفهان21تیرآهن نمره  7276 26162 24122 کیلوگرم 

ذوب آهن اصفهان26تیرآهن نمره  6772 26121 27125 کیلوگرم 

ذوب آهن اصفهان24تیرآهن نمره  7471 26129 29221 کیلوگرم 

 2972 4222 9921 کیلوگرم جو خارجی

 2274 4519 28125 کیلوگرم جو داخلی

 2572 27662 28258 عدد جوجه یکروزه گوشتی

 279 42574 45754 کیلوگرم خرما مضافتی

 2271- 28746 24128 کیلوگرم خیار رسمی درجه یک

 2877- 28212 9258 کیلوگرم ذرت خارجی

داخلیذرت   477- 9621 4795 کیلوگرم 

22888روغن موتور ایرانول   272 225927 229681 گالن فلزی 

 872- 219769 219822 گالن پالستیکی روغن موتور بهران پیشتاز

کیلویی 5حلب  روغن نباتی جامد  221957 228459 274 

گرمی 428بطری   روغن نباتی مایع الدن وآفتاب  52265 52141 277 

گندمسبوس   2179 6142 7152 کیلوگرم 

 2974 21262 11226 کیلوگرم سیب زرد درجه یک

 2476 22949 26622 کیلوگرم سیب زمینی درجه یک

 1271 21289 14248 کیلوگرم سیب قرمزدرجه یک

فله2-225تیپ سیمان خاکستری  2272 2272469 2224621 تن 

پاکتی2سیمان خاکستری تیپ  2479 69279 42265 پاکت 

فله2سیمان خاکستری تیپ  2275 2297572 2259191 تن 
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2295شهریور  2296شهریور  واحد نام کاال  درصد تغییر  

پاکتی2-225سیمان خاکستری تیپ  2771 64722 48666 پاکت 

 2172- 21281 29182 کیلوگرم شکر سفید

گرمی 988شکر بسته  گرمی988بسته      22526 26416 -978 

 174- 72455 69219 کیلوگرم   عدس درجه یک

 171- 24656 26966 کیلوگرم   قند حبه

گرمی288بسته    کره پاستوریزه پگاه  29121 21524 2878 

 272 25549 25792 کیلوگرم   کنجاله سویا وارداتی

 2672 22882 26298 کیلوگرم   گوجه فرنگی

 2479 282544 268961 کیلوگرم   گوشت گوساله

کیلوگرم   گوشت گوسفندی )مخلوط(  242528 244782 2275 

 277 76656 77954 کیلوگرم   گوشت مرغ تازه

265*65*22الستیک پرایدی بارز  2277 982122 2221921 حلقه   

245*65*21الستیک پژویی بارز  778 2286945 2292972 حلقه   

 2472 71128 44887 کیلوگرم   لپه درجه یک

 2472 65155 77272 کیلوگرم   لوبیا سفید درجه یک

 2279 61256 74418 کیلوگرم   لوبیا قرمزدرجه یک

 2177 46657 284845 کیلوگرم   لوبیاچیتی درجه یک

% چربی5/2کیلوئی 2ماست پاستوریزه   578 29282 28764 کیلوگرم   

 2279- 55292 12271 کیلوگرم   موزدرجه یک

22میلگردآجدارنمره  5272 26259 21547 کیلوگرم   

21میلگردآجدارنمره  5272 26822 21271 کیلوگرم   

4میلگردساده نمره  1472 27888 25288 کیلوگرم   

4نبشی نمره   1778 27228 25177 کیلوگرم   

22نبشی نمره  1178 27644 25164 کیلوگرم   

 2772 66627 41724 کیلوگرم   نخود درجه یک

گرمی 588پودر ماشینی با ماده فعال کننده و آنزیم تاژ   278- 22464 22611 بسته 

درصد 275پاکتی شیر استریل   175 27485 29812 کیلوگرم 

 - - 228818 کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک 
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 تسهیالت گمرکی
 : تعداد معافیت های گمرکی صادر شده 2جدول شماره 

 واحد: فقره

2296شهریور  نام مجوز 2296مرداد    درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  121 192 2678-  2528 2221 2274 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  52 62 2272-  222 222 2471 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  285 224 2478-  658 542 2275 
 
 

 
 

 : ارزش معافیت های گمرکی صادر شده 2جدول شماره 
 واحد: میلیون دالر 

2296شهریور  نام مجوز 2296مرداد    درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 درصد تغییر 

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  27174 221571 6979-  287979 288979 5272 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  2272 2879 -2176 22677 28776 2774 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  472 2271 2479-  5275 4578 -2772 
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 به تفکیک استان  2آالت مشمول معافیت گمرکیارزش ماشین : 2جدول شماره 
 میلیون دالر-فقرهواحد: 

 استان
 درصد تغییر 2295ماهه اول    6 2296ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 2277 5278 2678 281 1172 257 آذربایجان شرقی

 4279- 878 2272 21 271 21 آذربایجان غربی

 7171 2878 275 28 672 22 اردبیل

 272 4272 29271 229 29174 225 اصفهان

 2972- 2279 9971 266 4871 249 البرز

 1174 7272 6878 12 4679 72 ایالم

 5271- 5476- 2277 54 2572 21 بوشهر

 22678 772 22278 285 66677 228 تهران

 2672 2774- 4775 98 22875 56 چهارمحال و بختیاری

 16672 2272- 271 24 2272 22 خراسان جنوبی

 2877 975- 26271 279 24874 262 خراسان رضوی

 6971- 2878- 2878 28 672 9 خراسان شمالی

 27272 4871 25772 16 71876 42 خوزستان

 2272- 1978- 4576 257 5478 48 زنجان

 176 2172 2975 77 2872 44 سمنان

 286272 26677 272 2 2578 4 سیستان و بلوچستان

 1576- 2572- 2477 72 2576 62 فارس

 4678 2274 2679 72 5878 95 قزوین

 27675 2874 2176 52 5179 64 قم

 9278- 7672- 25571 24 2178 9 کردستان

 2779 2277- 29971 262 27179 226 کرمان

 22779 68878 2272 7 1675 19 کرمانشاه

 6476- 6878- 271 5 272 2 کهگیلویه و بویر احمد

 22272 9172 576 27 2478 22 گلستان
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 استان
 درصد تغییر 2295ماهه اول    6 2296ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 2272- 2678- 2478 227 2975 91 گیالن

 4272 579 1272 27 7171 24 لرستان

 1276 4572 2978 21 2772 62 مازندران

 1671- 28278 28275 52 5171 282 مرکزی

 4875- 1772- 4271 26 2672 29 هرمزگان

 7974 4271 274 27 674 22 همدان

 4978 6471 7672 298 21172 228 یزد

 5272 2274 288979 2221 287979 2528 مجموع

 ارزش ماشین آالتی می باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.-2
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 به تفکیک استان  2آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکیارزش ماشین : 1جدول شماره 
 میلیون دالر-فقرهواحد: 

 استان
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 278 22875 2579 29 2672 18 آذربایجان شرقی

 228472 2272 876 9 774 22 آذربایجان غربی

 28472 5878 272 1 174 6 اردبیل

 2878 878 2275 27 2876 27 اصفهان

 6771 1272- 777 29 2279 22 البرز

 - - 878 8 276 5 ایالم

 2774 1677 677 28 779 11 تهران

 2272277 28878 878 2 279 2 چهارمحال و بختیاری

 - - 878 8 878 2 خراسان جنوبی

 9279- 878 2579 7 276 7 خراسان رضوی

 9472- 4775- 172 4 872 2 خراسان شمالی

 268579 18878 872 2 272 5 خوزستان

 67278 25878 272 2 2672 7 زنجان

 9276- 5878- 272 1 872 2 سمنان

 2676 878 872 2 872 2 فارس

 2472 2878- 272 28 279 21 قزوین

 287678 28878 878 2 875 2 قم

 28878- 28878- 872 2 878 8 گلستان

 - - 878 8 275 28 کرمان

 - - 878 8 879 2 کرمانشاه

 28879 58878 872 2 278 6 گیالن

 - - 878 8 872 2 لرستان

 6872- 2578- 272 4 874 6 مازندران

 5772- 27578 276 4 275 22 مرکزی

 28878- 28878- 872 2 878 8 همدان

 - - 878 8 872 2 هرمزگان

 2274 1478 978 58 2272 71 یزد

 2777 2471 28776 222 22677 222 مجموع

 ارزش ماشین آالت مستعملی می باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.-2
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 به تفکیک استان 2ارزش مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی: 5جدول شماره 
 میلیون دالر-فقرهواحد: 

 استان
 درصد تغییر 2295ماهه اول    6 2296ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 4572- 6275- 8794 22 8725 5 آذربایجان شرقی

 29875 28878 8782 2 8787 2 آذربایجان غربی

 28878- 28878- 874 2 878 8 اردبیل

 27676 2272 277 25 671 27 اصفهان

 9877- 2271- 2675 11 271 29 البرز

 2677 2876 279 17 272 52 تهران

 2272- 28878 875 2 871 1 چهارمحال و بختیاری

 7671- 2977- 2875 76 275 62 خراسان رضوی

 2472 878 8728 2 8722 2 خوزستان

 874 2875- 271 29 271 22 زنجان

 28672 2272 879 62 274 48 سمنان

 1277- 6275 972 71 572 222 فارس

 1471 2272 775 65 2272 48 قزوین

 2475- 25878 875 1 871 28 قم

 - - 878 8 8782 2 کردستان

 26575 2677- 872 6 875 5 کرمان

 28878- 28878- 872 2 878 8 کرمانشاه

 2772 5878- 878 2 878 2 گلستان

 2272- 5878- 871 26 872 4 گیالن

 - - 878 8 8722 2 لرستان

 28175 1674 272 17 272 69 مازندران

 2877 2872- 472 59 2875 52 مرکزی

 22272 78878 8787 2 872 4 همدان

 28878- 28878- 271 4 878 8 یزد

 2772- 2275 4578 542 5275 658 مجموع

 گمرکی شده اند.ارزش مواد اولیه ای می باشد که مشمول معافیت های -2
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 تسهیالت بانکی
 درصدی نسبت به مدت  4662در بخش صنعت و معدن با رشد  6936ماهه اول سال  6ها و موسسات اعتباری در  تسهیالت پرداختی بانک

شده است که هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت  96هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش بازرگانی نیز  6466مشابه سال قبل به 

 دهد. درصد را نشان می6661رشدی برابر با 

 تومانهزار میلیارد  61461ماهه سال جاری مبلغ  6های اقتصادی طی  سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش 

درصد  6463معادل  تومانمیلیارد  هزار61466مشابه سال قبل مبلغ  دوره با مقایسه در که است درصد کل تسهیالت پرداختی( 6966)معادل 

 افزایش داشته است.

  هزار میلیارد  6364درصد آن )مبلغ  6966تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل تومان هزارمیلیارد  6466شود از  مالحظه می

ها  توسط بانک صنعت و معدن برای بخش دهی به تأمین منابع ( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتتومان

 .است در سال جاری 

 : تسهیالت پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی6جدول شماره 
 درصد -واحد: هزار میلیارد تومان

 دوره / حوزه

 کل متفرقه خدمات بازرگانی مسکن ساختمان صنعت معدن کشاورزی

 مقدار
 سهم

 از کل 
 مقدار

سهم 
 از کل

 مقدار
سهم 
 از کل

 مقدار
سهم 
 از کل

 مقدار
سهم 
 از کل

 مقدار
سهم 
 از کل

 مقدار
سهم 
 از کل

 288 27871 872 872 1872 28477 2178 2478 771 2979 2875 4276 774 2278 2296ماهه اول  6

 288 22279 878 872 1272 9672 2277 2278 977 2275 2478 6572 772 2679 2295ماهه اول 6

 - 2672 - 28272 - 2272 - 2477 - 2272- - 2671 - 2178 درصد تغییر
 مأخذ: بانک مرکزی
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 2296ماهه اول  6در  تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی: 7جدول شماره 
 درصد -واحد: هزار میلیارد تومان

بخش 
 اقتصادی      

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

 مبلغ
سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم 
 از کل

 مبلغ
از  سهم
 کل

 مبلغ
سهم 
 از کل

 مبلغ
سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم 
 از کل

 مبلغ
سهم 
 از کل

 978 2172 674 8782 976 2875 276 271 2274 276 779 675 2672 2729 ایجاد

تامین سرمایه 
 در گردش

21721 6775 6972 4274 172 2271 2972 7772 5571 5278 8721 6171 27275 6274 

 275 674 872 8788 277 178 872 872 2272 271 872 872 872 8781 تعمیر

 176 2276 2272 8782 579 671 275 278 279 876 178 272 678 2726 توسعه

خرید کاالی 
 شخصی

8762 279 272 272 875 271 272 574 2171 2272 8782 275 2477 679 

 279 2877 871 8788 272 272 874 872 1177 479 872 872 871 8787 خرید مسکن

 972 2174 2276 8782 2575 2674 974 277 276 877 275 272 679 2711 سایر

 288 27871 288 8722 288 28477 288 2478 288 2979 288 4276 288 28796 جمع

 مأخذ: بانک مرکزی

 
 
 

 بانک صنعت و معدن 
 : عملکرد بانک صنعت و معدن4جدول شماره 

 واحد: میلیارد ریال

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 شرح

 7772 11122 74642 های چهارگانه مانده سپرده

 5974 72486 227984 ها در پایان مقطع مانده سپرده

 2679- 2194 2984 اعتبارات اسنادی ریالیگشایش 

 6472 21672 121 گشایش اعتبارات اسنادی ارزی  )میلیون دالر(

2ها پرداخت 
 22222 21495 -2479 

 2772- 21972 28616 ها وصولی 

 شامل پرداخت از منابع داخلی، وجوه اداره شده، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی است. -2
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 رونق تولیدتسهیالت 
 

 در راستای اقتصاد %68متوسط و طرحهای نیمه تمام باپیشرفت باالی تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک،: 9جدول شماره 
 به تفکیک استان22/86/2296 اریختمقاومتی تا 

 میلیارد ریال_واحد: فقره

 ثبت نام استان
 مجموع پرداختی 95انتقالی  فرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 72874 74 64274 71 17 1 224472 294 2856 آذربایجان شرقی

 12276 58 26274 18 25774 28 2272 269 2822 آذربایجان غربی

 2172 6 2172 6 8 8 52 5 2826 اردبیل

 51179 62 112 16 28279 25 522679 784 2872 اصفهان

 29672 24 29672 24 8 8 22872 22 252 البرز

 2579 1 2576 2 872 2 28876 21 298 ایالم

 5272 28 1172 4 972 2 289876 72 282 بوشهر

 76474 41 76474 41 8 8 98475 17 184 تهران

 24 2 24 2 8 8 4572 27 56 جنوب کرمان

 22774 28 22272 4 176 2 286272 249 754 چهارمحال و بختیاری

 22672 29 22672 29 8 8 217272 282 244 جنوبیخراسان 

 59975 75 528 66 6971 9 257774 527 2254 خراسان رضوی

 1876 22 1876 22 8 8 12272 54 255 خراسان شمالی

 22572 25 29872 21 25 2 281572 295 2244 خوزستان

 21475 22 262 22 24775 22 276172 224 181 زنجان

 655 66 56872 54 9174 4 271871 212 2825 سمنان

 5472 7 5472 7 8 8 25172 26 224 سیستان و بلوچستان

 715 76 61271 72 28276 1 224272 276 2817 فارس

 75975 98 27272 17 14771 12 265272 262 2222 قزوین

 21672 22 27474 22 26775 28 215972 212 695 قم

 22779 26 7772 4 1876 4 78275 262 165 کردستان

 22272 18 22877 29 276 2 226177 62 192 کرمان

 27671 22 2172 7 21272 21 282975 47 219 کرمانشاه
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 ثبت نام استان
 مجموع پرداختی 95انتقالی  فرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 9272 22 6272 9 2774 2 94172 285 264 کهگیلویه و بویر احمد

 22779 22 22871 22 22775 9 227771 224 412 گلستان

 68776 94 59874 91 2674 1 218276 296 2252 گیالن

 28476 28 6971 21 22972 6 124275 258 919 لرستان

 26579 62 22872 51 2577 4 125272 112 2279 مازندران

 628 54 18572 11 28179 21 2292 598 2271 مرکزی

 254 22 61 22 91 28 22879 12 97 هرمزگان

 28777 24 25672 22 5276 7 219777 297 922 همدان

 52172 75 52572 71 29 2 244872 222 422 یزد

 2478 2 2478 2 878 8 22675 21 75 مناطق ویژه 

 2894272 2252 412172 2824 251778 221 5245578 6772 25229 مجموع 
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 در راستای اقتصاد %68متوسط و طرحهای نیمه تمام باپیشرفت باالی تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک،: 28جدول شماره 
 به تفکیک بانک2296/ 22/86 اریخت مقاومتی تا

 میلیارد ریال_واحد: فقره

 ثبت نام بانک
 مجموع پرداختی 95انتقالی  فرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 572 2 572 2 8 8 71 9 26 آینده

 8 8 8 8 8 8 27 1 29 اقتصاد نوین

 91 7 2275 1 6275 2 12172 27 222 انصار

 8   8   8   8   24 ایران زمین

 2476 5 2476 5 8 8 286 7 12 پارسیان

 5 2 5 2 8 8 215 6 27 پاسارگاد

 2976 5 2976 5 8 8 9277 22 221 پست بانک

 222472 222 99672 287 222 21 528476 161 2522 تجارت

 28579 24 28271 26 275 2 282574 284 142 توسعه تعاون

 6276 1 6276 1 8 8 625 22 58 توسعه صادرات

 8 8 8 8 8 8 9 2 5 دی

 52174 12 18472 24 28675 1 265272 294 424 رفاه کارگران

 271 2 271 2 8 8 12 5 26 سامان

 275172 267 226274 227 29271 18 678674 616 2822 سپه

 8 8 8 8 8 8 275 2 2 سرمایه

 2179 5 2179 5 8 8 22777 22 72 سینا

 8 8 8 8 8 8 215 22 27 شهر

 224272 266 289576 252 24677 25 171272 542 2951 صادرات

 218874 287 46171 74 52671 29 622176 291 2291 صنعت و معدن

 8 8 8 8 8 8 2 2 21 کارآفرین

 215972 268 92172 286 52572 51 947279 2712 22284 کشاورزی

 8 8 8 8 8 8 2176 5 15 مسکن

 27277 14 25876 25 22272 22 1448 172 2642 ملت

 2589 241 222772 251 29277 28 2251171 2822 2657 ملی

 2894272 2252 412172 2824 251778 221 5245578 6772 25229 مجموع
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  خارجی گذاری سرمایه هیات مصوب طرحهای
 

 گذاری خارجی  های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه وضعیت طرح: 22جدول شماره 
 هزار دالرواحد: 

 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 سال 

  21 22 تعداد

 2256226 2428779 حجم کل سرمایه گذاری خارجی 

 
  2296ماهه اول  6خارجی در  گذاری سرمایه درهیات مصوب تجاری و معدنی ، صنعتی طرحهای: 22جدول شماره 

 هزار دالرواحد: 

 عنوان طرح  ردیف

حجم کل 
سرمایه گذاری 

 خارجی 

 استان محل اجرا  

تاریخ 
تصویب در 

 هیات 

نام دارنده مجوز صنعتی 
 ،معدنی ، تجاری

 تابعیت

 2296782729 البرز 28619 طراحی و مونتاژآسانسور  2
شرکت مهندسی سبا 

 آسانبر
 اتریش

2 

تولید صفحه و ورق فوم)ابر(سخت از پلی 
اورتان ،پانل ساختمانی از پلی اورتان و 
 صفحه و ورق فومی از رزین فنولیک 

 2296782729 مرکزی 2688
کینگسپن اینسولیشن 

 پارس

امارات 
متحده و 

 ایرلند

 2296782729 فارس 2588 تولید کنسانتره کرومیت   2
شرکت آرکا تجارت راه 

 ابریشم 
 چین

 آلمان  شرکت کناف ایران 2296782729 تهران  24525 ساخت کاالهای بتنی،سیمانی و گچی  1

5 
عرضه انواع کاالو خدمات در فروشگاه 

 های مجازی 
 2296782789 تهران 282856

شرکت نوآوران فن آوازه 
 )دیجی کاال(

 هلند

6 

تولید فروسیلیکو منگنز،فرومنگنز،فروکروم 
بیش از وفرو سیلیسیم با سیلیکون 

 درصد وزنی55

 2296782789 هرمزگان 9588
شرکت رام پارس فرو 

 فوالد
 هندوستان 

7 
تولید انواع پین فلزی،گلنرده درب و 

 مصنوعات غیر سازه ای و انواع حفاظ 
 افغانستان  شرکت سپاهان فلز پامیر 2296782789 اصفهان  2998

 2296782789 خراسان رضوی 2291 تولید و مونتاژ انواع بردهای الکترونیکی  4
شرکت سرای آسان 

 ایرانیان 
 چین 

9 
احداث واحد انبار و بسته بندی مصالح 

 اختمانی
2988 

استان خراسان 
جنوبی)منطقه 
ویژه اقتصادی 

 بیرجند ( 

2296782789 
شرکت بازرگانی نجیب 

 عارف هرات
 افغانستان 
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 عنوان طرح  ردیف

حجم کل 
سرمایه گذاری 

 خارجی 

 استان محل اجرا  

تاریخ 
تصویب در 

 هیات 

نام دارنده مجوز صنعتی 
 ،معدنی ، تجاری

 تابعیت

 ترکیه  مهدی علیجانی 2296782789 مرکزی 511 تولید قالب اکسترود فلزات  28

 2296782789 خراسان رضوی 128 چاپ هلیو گراور برای بسته بندی  22
شرکت بازرگانی پامیر 

 پالست آریا
 افغانستان 

22 
تولید فرش ماشینی ،پادری ،موکت نمدی 

 و کبریتی
 2296782789 خراسان رضوی 2529

شرکت انتظار گستر ماهان 
 شرق

 افغانستان 

 افغانستان  شرکت امیر ستاره زرافشان  2296782789 خراسان رضوی 622 ساخت و عرضه زیور آالت طال  22

21 
تولید الک های آرد ،پوست گیر غالت و 

 آسیاب والسی )غلتکی(
 2296782789 خراسان رضوی 788

شرکت فنی مهندسی 
 گاس صنعت خراسان 

 افغانستان 

25 
افزایش سرمایه گذاری خارجی در شرکت 

 امیا پارس 
 سوئیس شرکت امیا پارس 2296782789 اصفهان  26646

26 
افزایش سرمایه  -تولید روغن خوراکی

 گذاری
 عربستان  شرکت صافوال بهشهر 2296782789 مازندران  92195

27 
استخراج و بهره برداری از معدن شاه 

 سلیمان علی
 ایرلند شرکت کان آذین  2296781722 خراسان جنوبی 166255

24 
تولیداوراق فشرده چوبی با روکش 

 مالمینه و هایگالس 
9661 

آذربایجان شرقی 
منطقه آزاد  -

 ارس 

2296781722 
شرکت جلفا چوب صنعت 

 ارس 

ترکیه و 
 آذربایجان 

 ترکیه  شرکت توسعه درب ایده  2296781722 البرز 1222 تولیدانواع درپوش و سر پوش پالستیکی 29

 2296781722 خراسان رضوی U.P.V.C 278تولیددرب و پنجره   28
شرکت تولیدی و صنعتی 

 فرامین صنعت شرق 
 افغانستان 

 آلمان  شرکت فارس تکاب 2296785728 فارس 728465 احداث چرخه کامل پنل فتوولتائیک   22

22 
پالستیکی تولیدانواع پریفرم ،انواع ظروف 

 دهان گشاد ،انواع درپوش پالستیکی
 شرکت بسپارپالستیکس 2296785728 قزوین  58452

اتریش و 
امارات 
 متحده 

22 

سرمایه گذاری درپخش و ایجاد شبکه 
توزیع مواد غذایی برای هتلها ،رستورانها 

 و کترینگ

 2296785728 سراسرکشور 2688
شرکت سهامی خاص 
 سامان سور خاور میانه 

کایمن 
 ایلند 

21 
تولید و بسته بندی انواع روغن موتور و 
 بلندینگ انواع هیدروکربن های سبک 

2588 

سیستان و 
بلوچستان )منطقه 

 آزاد چاربهار( 

2296785728 
شرکت سیال صنعت 

 مکران 
 افغانستان 

25 

تولید کف پوش های الستیکی یکپارچه 
ورزشی و گرانول الستیک از الستیک 
 مستعمل و تولید انواع گرانول بازیافتی 

 2296785728 خراسان رضوی  2222
شرکت تکدانه بازیافت 

 شرق پاژ
 افغانستان 
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 عنوان طرح  ردیف

حجم کل 
سرمایه گذاری 

 خارجی 

 استان محل اجرا  

تاریخ 
تصویب در 

 هیات 

نام دارنده مجوز صنعتی 
 ،معدنی ، تجاری

 تابعیت

 عراق  شرکت شاد یاران مهوین  2296785728 کردستان 2888 تولید و عرضه انواع لوازم برقی خانگی 26

27 
تهیه، تولید و فراوری سنگ های 

 ساختمانی 
 2296785728 تهران  2888

شرکت پامیرسنگ مدرن 
 بامیان 

 افغانستان 

24 
تولید مشتقات و حالل های آلی 

 نفتی،گریس پایه سیم و انواع حاللها 
 2296785728 اصفهان  275

شرکت ارکان شیمی 
 سپاهان 

 افغانستان 

29 
تولید انواع شمش فوالد ساده کربنی و 

 افزایش سرمایه گذاری  -کم آلیاژی
 2296785728 زنجان  54162

شرکت مجتمع البرز ناب 
 آرش

 ترکیه 

28 
افزایش سرمایه  –تولید خودرو سواری 

 گذاری  
 چین  شرکت ریگان خودرو  2296785728 کرمان  222552

 2296785728 تهران  1728 تولید و بسته بندی آب معدنی 22
شرکت آبهای معدنی 

 دماوند 
 فرانسه 

22 

تولید انواع مواد افزودنی مورد استفاده در 
 -صنایع فوالد،ساختمانی و ریخته گری

 افزایش سرمایه گذاری 

 شرکت فارس ایران  2296785728 مرکزی  29275
امارات 
 متحده 

 شرکت کاسپین کارمن  2296786726 گیالن  2828 تولید دیاگ خودرو  22
کره 
 جنوبی

   2428779 جمع

 این ارقام صرفا مربوط به طرح های مصوب هئیت سرمایه گذاری است و شامل تمام طرح ها نمی باشد.

 

  



  تسهیالت: پنجم.......... .......... فصل عملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

96 

 صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک
 

 : ضمانت نامه های صادره صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک به تفکیک استان 22جدول شماره 
 میلیون ریال -فقرهواحد: 

 استان
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 2476 5878- 22822 1 21211 2 آذربایجان شرقی

 52974 878 2668 2 28155 2 آذربایجان غربی

 28878- 28878- 6821 2 8 8 اردبیل

 4272 5878 22225 1 18442 6 اصفهان

 22272 6677 26229 2 21656 5 البرز

 28775 2272- 28124 9 62272 6 ایالم

 479 28878 1222 2 1588 2 بوشهر

 28772 2677- 22559 25 11651 22 تهران

 4178- 5878- 22965 2 2878 2 چهارمحال و بختیاری

 - - 8 8 21992 2 خراسان جنوبی

 22179 777 16212 22 99574 21 خراسان رضوی

 25678 5878 1575 2 28462 2 خراسان شمالی

 1672 5878- 28868 2 29225 2 خوزستان

 5675- 5878- 2778 2 778 2 زنجان

 - - 8 8 9615 2 سمنان

 4777 28878 28888 2 27512 2 سیستان و بلوچستان

 6972- 28878 25222 2 1699 2 فارس

 24572 2578- 1925 1 22918 2 قزوین

 284274 28878 2888 2 22424 2 قم

 - - 8 8 29915 1 کردستان

 5779- 5878- 24289 2 22928 2 کرمان

 66178 28878 7248 2 56246 4 کرمانشاه

 19677 28878 1888 2 22464 2 کهکیلویه و بویر احمد

 2272- 5878- 22285 2 28828 2 گلستان
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 استان
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 779 2878 55962 5 68122 6 گیالن

 1471 2272 22167 2 19679 1 لرستان

 259679 6878 1282 5 69598 4 مازندران

 27672 2272- 2745 2 22268 2 مرکزی

 219475 5878 2224 2 29798 2 هرمزگان

 76477 2878 2165 5 28282 6 همدان

 - - 8 8 8 8 یزد

 22972 2775 292262 97 462487 221 مجموع

  آمار بصورت فصلی می باشد.
  

 : ضمانت نامه های صادره و تمدیدی صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک21جدول شماره 

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 عنوان

ضمانت نامه های 
 صادره

 1172- 227 227 تعداد طرح های ورودی )فقره(

 2775 97 221 تعداد ضمانت نامه صادره )فقره(

 22972 292262 462487 مبلغ ضمانت نامه صادره )میلیون ریال(

ضمانت نامه های 
 تمدیدی

 2675 52 72 تعداد ضمانت نامه تمدیدی )فقره(

 6976 227418 24625475 مبلغ ضمانت نامه تمدیدی )میلیون ریال(

 آمار بصورت فصلی می باشد.
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 حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا(صندوق 

 
 2296ماهه اول  6: عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا( در 25جدول شماره 

 میلیون ریال -واحد: فقره

 مبلغ تعداد  عنوان

 تسهیالت مالی

 676528 288 جمع مصوبات در دست عقد قرار داد 

 228828 19 مصوبات

 255255 17 قرارداد منعقده شده 

 272272 26 قرار تسویه شده 

 ضمانت نامه

 22646 28 جمع مصوبات در دست صدور ضمانت نامه 

 282547 61 مصوبات ضمانت نامه

 215146 42 ضمانت نامه صادر یا تمدید شده

 282224 27 ضمانت نامه ابطال شده
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 توسعه صنایع دریاییصندوق 
 دریایی  صنایع توسعه : عملکردصندوق26جدول شماره 

 میلیون ریالواحد: 

 نوع  عنوان شاخص
 مجموع 2296ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش تعداد

تسهیالت بررسی  
 شده

 91،258 25 تعمیرات شناور

45 2،824،558 

 762،288 4 ساخت شناور

 2،894،788 4 تجهیزات و زیرساخت

 8 8 سرمایه در گردش

 67،788 52 کارآفرینی

 1،488 2 یارانهتسهیالت متقاضی 

تسهیالت تایید  
 شده

 92،299 24 تعمیرات شناور

15 2،899،999 

 427،888 6 ساخت شناور

 288،888 2 تجهیزات و زیرساخت

 18،888 2 سرمایه در گردش

 22،188 25 کارآفرینی

 24،288 1 تسهیالت متقاضی یارانه

تسهیالت 
شده در  مصوب

 بانک

 28،248 5 شناورتعمیرات 

27 184،928 

 222،888 2 ساخت شناور

 8 8 تجهیزات و زیرساخت

 1،458 2 سرمایه در گردش

 22،188 25 کارآفرینی

 24،288 1 تسهیالت متقاضی یارانه

 آمار به صورت فصلی می باشد.     
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 صندوق بیمه فعالیت های معدنی
 

 به تفکیک نوع بیمه نامه  بیمه فعالیت های معدنی : عملکردصندوق27جدول شماره 
 واحد:میلیارد ریال

 نوع بیمه نامه
 درصد تغییر 2295ماهه اول 6 2296ماهه اول 6 

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 277574 58878 2279 2 51878 6 اعتباری

 2872 2572- 7872 27 4172 22 سرمایه گذاری

 61279 576- 4172 24 62171 27 جمع کل

 
 
 

 اعتباری به تفکیک نوع ماده معدنینامه های  : بیمه24جدول شماره 
 واحد:میلیارد ریال

 ماده معدنی
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296 ماهه اول 6

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 28878- 28878- 2279 2 8  8  آهن

 - - 8  8  29478 2 ذغالسنگ

 - - 8  8  2279 2 گچ

 - - 8  8  178 2 مخلوط کوهی

 - - 8  8  472 2 واحدهای دانه بندی

 - - 8  8  28778 2 طال

 277574 58878 2279 2 51878 6 جمع کل
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 به تفکیک نوع ماده معدنی بیمه نامه های سرمایه گذاری: 29جدول شماره 
 واحد:میلیارد ریال

 ماده معدنی
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296 ماهه اول 6

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 2678 1878- 5672 5 7278 2 ذغالسنگ

 772 5878- 578 1 572 2 مس

 1172- 6677- 271 2 271 2 مرمریت

 - - 878 8  279 2 تراورتن سفید

 28774 878 272 2 277 2 پلی متال

 - - 878 8  875 2 باریت

 - - 878 8  876 2 سرب

 28878- 28878- 274 2 878 8  آهن

 28878- 28878- 876 2 878 8  کرومیت

 28878- 28878- 877 2 878 8  خاك نسوز

 28878- 28878- 272 2 878 8  خاك صنعتی

 2872 2572- 7872 27 4172 22 جمع کل

 
 

 بیمه نامه های اعتباری به تفکیک محل معدن و محدوده: 28جدول شماره 
 واحد:میلیارد ریال

 نام استان
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296 ماهه اول 6

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 28878- 28878- 2279 2 8  8  قزوین

 - - 8  8  472 2 اصفهان

 - - 8  8  28778 2 آذربایجان شرقى

 - - 8  8  2971 2 بوشهر

 - - 8  8  276 2 سیستان وبلوچستان

 - - 8  8  178 2 خوزستان

 - - 8  8  29478 2 خراسان جنوبى

 277574 58878 2279 2 51878 6 جمع کل
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 به تفکیک محل معدن و محدودهنامه های سرمایه گذاری  : بیمه22جدول شماره 
 واحد:میلیارد ریال

 نام استان
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6  2296 ماهه اول 6

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 52177 28878 877 2 172 2 خراسان جنوبى

 774- 2272- 771 2 679 2 سمنان

 29272 878 879 2 176 2 اصفهان

 22472 28878 272 2 275 2 آذربایجان غربى

 - - 878 8  2571 2 گلستان

 - - 878  8 874 2 مرکزى

 22879 5878- 2274 2 2972 2 مازندران

 7275- 7578- 277 1 877 2 خراسان رضوى

 28878- 28878- 1272 1 878  8 کرمان

 28878- 28878- 272 2 878 8  یزد

 2872 2572- 7872 27 4172 22 جمع کل
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 ایران صندوق ضمانت صادرات
 

 : پوشش ها و خسارات پرداختی صندوق ضمانت صادرات 22جدول شماره 
 میلیون دالر -واحد: فقره

 عنوان
2296ماهه اول  6 2295ماهه اول  6   درصد تغییر 

 ارزش  تعداد ارزش  تعداد ارزش  تعداد

 2272- 2675 21675 282 282 229 پوشش های بیمه ای

 2872- 2578- 242 247 251 259 پوشش های تضمینی

 6272- - 24 - 21 - خسارات پرداختی
 

 
 : پوشش های صندوق ضمانت صادرات به تفکیک گروه کاالیی 22جدول شماره 

 میلیون دالر -واحد: فقره

 عنوان
 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6

 ارزش تعداد ارزش  تعداد ارزش  تعداد

 5278- 6677- 275 6 8772 2 پزشکی و مهندسی پزشکی و دارویی

 2474- 2578- 229 21 99 24 خدمات فنی و مهندسی

 2478- 2275 28 26 2671 24 دام و طیور و شیالت و فرآورده های جنبی

 - - 8 8 8 8 شیشه و مصنوعات از آنها

 2972- 972 22 22 779 21 صنایع غذایی

 2772 277 477 27 2872 24 فرش و موکت و صنایع دستی

 5776- 2272- 25 22 2876 22 فلزات و مصنوعات از آنها

 28878 5878 275 28 5 25 الستیک، پالستیک و مصنوعات از آنها

 274- 2272 222 28 28774 18 محصوالت پتروشیمی و شیمیایی

 172 2674- 76 29 7972 22 محصوالت صنعتی

 2871- 572- 2871 24 2172 26 محصوالت کشاورزی

 2878- 2272- 875 2 8725 2 منسوجات و البسه

 2677 878 271 7 274 7 مواد کانی و مصالح ساختمانی

 9876- 479 4752 15 874 19 وسایط نقلیه و خودرو و قطعات یدکی

 - - 8 8 8787 5 چوب و مواد سلولزی

 



      

 
 
 
 

 

 

 

 

 فصل ششم: آموزش و ژپوهش
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 خالصه عملکرد دوره های آموزشی 
 

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

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 واحد سنجش عنوان

 دوره های آموزشی کوتاه مدت 
 آموزش، پژوهش و فناوری

 2276- 5552 1212 تعداد

 27878 2622684 1256751 نفر ساعت

 دوره های آموزشی کوتاه مدت 
 آموزش، پژوهش و فناوری

 - - 61 تعداد

 - - 19484 نفر ساعت

 دوره های آموزشی کوتاه مدت 
 مدیریت صنعتی

 2774 678 749 تعداد

 5972 264262 267979 نفر ساعت

 دوره های آموزشی کوتاه مدت 
 دانشگاه صنایع و معادن

 2271 21 15 تعداد

 22276 5276 22822 نفر ساعت

 

 

 معاونت آموزش و پژوهش و فناوری
 

 پروژه های پژوهشی و تفاهم نامه های منعقد شده آموزش، پژوهش و فناوری: 2جدول شماره 

 درصد تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 عنوان

 7271 25 68 پروژه های پژوهشی انجام شده

 25878 2 5 تفاهم نامه های منعقد شده

 
 
 

 دوره های آموزشی کوتاه مدت آموزش، پژوهش و فناوری: 2جدول شماره 

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 واحد سنجش عنوان

 2276- 5552 1212 تعداد آموزشی کوتاه مدت برگزار شدهدوره های 

 27878 2622684 1256751 نفر ساعت وره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شدهد
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 معاونت پشتیبانی 
  آموزش معاونت پشتیبانیعملکرد :  1جدول شماره 

 
 
 

  

 2296ماهه اول  6 واحد سنجش شرح دوره عنوان

 برگزار شدهدوره های آموزشی کوتاه مدت 

 

آموزشی ، بهبود 
مدیریت اختصاصی ، 

فناوری اطالعات 
 شغلی و عمومی

 61 تعداد

 19484 نفر ساعت

 دوره های آموزشی بصورت متمرکز

آموزشی حقوقی ؛ 

HSE  روابط عمومی
، فناوری اطالعات و 

 فرش

 22 تعداد

 24888 نفر ساعت

 ویژه مدیران دوره آموزشی زبان انگلیسی
 22 تعداد

 121 نفر ساعت

 دوره آموزشهای مجازی
 2888 تعداد

 15688 نفر ساعت

 18 تعداد انتخاب و معرفی همکاران متقاضی دکترای دانشگاه دفاع ملی 

 22 تعداد شناسایی و معرفی همکاران به بورسهای آموزشی خارج از کشور 

دوره های آموزشی مورد نیاز مجموعه  عناوین  بررسی و تصویب
 درکمیته سرمایه انسانی وزارت 

  681 تعداد



 آموزش و پژوهش: ششم.......... .......... فصل عملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

287 

 سازمان مدیریت صنعتی 
 : عملکرد سازمان مدیریت صنعتی5جدول شماره 

 عنوان
واحد 
 سنجش

شهریور 
2296 

مرداد 
2296 

 درصد تغییر
ماهه اول  6

2296 

ماهه اول  6
2295 

 درصد تغییر

 2774 678 749 22772 218 281 تعداد کوتاه مدت برگزار شدهدوره های آموزشی 

 5972 264262 267979 29172 24852 219942 نفر ساعت دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

 2274 289 221 - - - تعداد دوره های آموزشی بلند مدت برگزار شده

 972 2597 2712 - - - نفر دانشجویان دوره های بلند مدت

 7272 74527 225947 - - - نفر ساعت دوره های آموزشی بلند مدت برگزار شده

 1277 22 27 - - - تعداد کتب ، مجالت و گزارشات منتشر شده

  

 

 دانشگاه صنایع و معادن
 دانشگاه صنایع و معادندوره های آموزشی کوتاه مدت : 6جدول شماره 

 عنوان 
واحد 

 سنجش 

شهریور 
2296 

مرداد 
2296 

درصد 
 تغییر 

ماهه اول  6
2296 

ماهه اول  6
2295 

درصد 
 تغییر 

 دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده
 2271 21 15 22275 4 27 دوره

 22276 5276 22822 878 2288 2288 نفر ساعت

 2678 25 21 5772 7 22 نفر مدرسین



      

 
 
 
 
 

  ساری معاونت اه  و سازمان اهی وابسته: هفتم فصل
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 های صنعتی ایران شهركسازمان صنایع کوچک و 
 : وضع موجود شهرك ها و نواحی صنعتی 2جدول شماره 

 واحد سنجش عنوان

ماهه  6
اول 
2296 

ماهه  6
اول 
2295 

درصد 
 تغییر

وضع موجود 
پایان شهریور 

2296 

وضع موجود 
پایان شهریور 

2295 

درصد 
 تغییر

 874 952 968 - - - شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی مصوبشهرك

برداری ها و نواحی صنعتی در دست بهرهشهرك
 )واگذاری زمین(

 272 779 796 - - - شهرك و ناحیه

 271 226112 229722 4875 2822 2417 هکتار مساحت اراضی در اختیار

 276 52927 55452 22778 241 672 هکتار مساحت زمین های صنعتی

 274 769 742 18878 2 5 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای آبشهرك

 871 485 484 - 8 8 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای برقشهرك

 172 518 562 4878- 5 2 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای گازشهرك

 174 67222 78551 2277 2224 2142 قرارداد تعداد قراردادهای واگذاری زمین

 176 22227 22665 9276 185 775 هکتار مساحت زمین واگذار شده

 572 24269 18226 2274 971 2284 واحد واحدهای به بهره برداری رسیده

 92771 774629 4877478 2271 21862 25912 نفر اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده

 2878 5 6 - - - شهرك برداری رسیدههای فناوری به بهرهتعداد شهرك

 672 22 25 - - - مرکز برداری رسیدهبهرهمراکز خدمات فناوری به 

 276 244 294 - - - خوشه صنعتی تعداد خوشه های شناسایی شده

 2279 67 75 - - - خوشه صنعتی ای خاتمه یافتههای توسعه خوشهتعداد پروژه

های برگزار شده جهت شاغلین تعداد دوره
 واحدهای صنعتی

 1571 26891 22292 22479 2222 2924 دوره 

تعداد نفرات آموزش دیده جهت شاغلین واحد 
 های صنعتی

 2779 117652 627228 4672 26299 67542 نفر

 2276 2617 2948 274 212 216 تور تورهای صنعتی برگزار شده

 آمار به صورت فصلی می باشد.
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 کشور یاکتشافات معدن و یشناسنیزم سازمان
 

 : عملکرد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 2جدول شماره 

 عنوان شاخص های پیشنهادی 
واحد 

 (MUسنجش)

استاندارد 
 ملی

2296  

شهریور 
2296 

مرداد 
2296 

ماهه  6
 2296اول 

ضریب اهمیت 
 شاخص 
 (288)از مجموع 

واحد ستادی 
 مسئول

مساحت عملیات شناسایی و پی جویی 
 مواد معدنی

 حوزه ریاست  28 22588 5588 5588 75888 کیلومتر مربع 

مساحت عملیات اکتشاف عمومی مواد 
 معدنی

 28 22188 2288 2288 21888 کیلومتر مربع 
معاونت 
 اکتشاف 

مساحت عملیات اکتشاف تفصیلی مواد 
 معدنی

 5 547 228 282 2888 کیلومتر مربع 
معاونت 
 اکتشاف 

تعداد نقشه زمین شناسی کاربردی در 
 های مختلفمقیاس 

 28 28 1 5 14 برگ نقشه 
معاونت زمین 

 شناسی 

تهیه نقشه های مخاطرات زمین 
 شناختی 

 28 21 1 2 28 برگ  نقشه  
مرکز پژوهش 
 های کاربردی

 25 25788 2588 2888 18888 کیلومتر خطی  میزان برداشت های ژئوفیزیک هوایی 
مدیریت 

 ژئومتیکس 

 28 9688 2888 2888 25888 تعداد نمونه  تعداد نمونه های آنالیز شده  
مدیریت 

 آزمایشگاه ها 
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 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 

 های این معاونت در شهریور ماه به شرح زیر است: اهم فعالیت

 42716تذدارکات  %، 42712% و درصد پیشرفت در بخش های مهندسی  71762پارس جنوبی با پیشرفت  21های پیشرفت پروژه فاز  تهیه گزارش ،%

 %.61772ساخت 

 پارس جنوبی و بخش دریا. 21های هفتگی سایت پاالیشگاه فاز  تهیه گزارش 

  پارس جنوبی برای مجوز معافیت مالیاتی در منطقه ویژه. 21پذیرش و ثبت مدارك فاز 

  21ایجاد مکانیزم جدید برای رفع مشکالت در مورد مطالبات فروشندگان در فاز. 

 99787پارس جنوبی با پیشرفت واقعی  24و27ی پیشرفت پروژه فاز ها تهیه گزارش.% 

  پارس جنوبی. 24و27ادامه رفع مشکالت با وندورها در خصوص پکیچ های تکمیلی پاالیشگاه فاز 

 ( نهایی سازی تفاهم نامه با شرکت انرژی دانا برای همکاری در حوزه اکتشاف و تولیدE&P.) 

 ی ارائه شده توسط وارتسیال و بررسی دوجانبه برنامه.سازی اصالح دریافت برنامه بومی 

 96ریزی به منظور گشایش فاز اول کارخانه طراحی و تولید گیربکس اتومات خودرو در دهه فجر سال  برنامه. 

  دعوت از شرکتRussian Helicopters ولتی.های د جهت نهایی کردن مذاکرات در خصوص ساخت بالگرد غیرنظامی و پیگیری نیاز ارگان 

  مذاکره با شرکتSEGULA .فرانسه برای طراحی و تولید پلتفرم مشترك خودروهای تجاری 

 روز سازی و درج سایر مشخصات سازندگان داخلی تجهیزات دریایی از طریق اطالعات دریافتی. به 

  گری. % و پیگیری مراحل تکمیلی واحد ریخته91پیشرفت طرح تکمیلی اسفراین به میزان 

 نیروی انسانی  26ه برنامه خروج از رکود و راه اندازی تولید مستمر در شرکت گروه توسعه شیرآالت صنعتی نیک گستر )شامل جذب پیگیری ارائ

متخصص جدید و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی داخل و خارج از کشور( و شرکت در مناقصات داخلی و خارجی نظیر پروژه تأمین شیرآالت 

نگ متریال پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تأمین شیرآالت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ساخت کارگاه تعمیرات پاالیشگاه ستاره سلیمانیه عراق، پایپی

 خلیج فارس، تأمین شیرآالت مناطق نفت خیز جنوب.

  ثبت مشارکت شرکت توسعه شیرآالت صنعتی نیک گستر وErreesse   مشارکت مذکور برای حضور در ایتالیا در فهرست وزارت نفت و تأیید

 پروژه ستاره خلیج فارس.

 .پیگیری رفع مشکالت حقوقی اعضای هیأت مدیره شرکت گسترش صنایع آریا تایر هامون 

 .پیگیری اخذ مجوزهای استفاده از تسهیالت مالی خارجی و ساخت داخل در طرح تایر سیستان و بلوچستان 
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 شیشه.المللی طرح الیاف  گشایش پاکات مناقصه بین 

 .پیگیری تأمین منابع مالی شرکت گسترش تایر رازی از طریق بانک خاورمیانه به منظور تشکیل کنسرسیوم بانکی 

 های بیواتانول سوختی، تایر سیستان و بلوچستان، تایر کردستان، تایر لرستان، ممبران، الیاف شیشه مرند و خط ریسندگی  راهبری و نظارت بر پروژه

 لوچ.شرکت گسترش صنایع ب

 شه مرند هماهنگی و پیگیری تأمین منابع مالی طرحهای بیواتانول سوختی، تایر سیستان و بلوچستان، تایر کردستان، تایر لرستان، ممبران، الیاف شی

 و خط ریسندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ.

  دارایی البرز.هکتار از اراضی ضلع شمال غربی شهرك کاوش از سازمان امور اقتصادی و  25پیگیری واگذاری 

 سازی و صنایع فراساحل و مدیریت طرح های صنعتی ایران. های مجتمع کشتی بررسی گزارش عملکرد سالیانه و تهیه گزارش تحلیلی شرکت 

  ها. فقره حکم نمایندگی برای مجامع عمومی شرکت 22صدور 

 .بررسی و اعالم نظر در خصوص واریز سرمایه تعهدی شرکت غشا گستر داالهو 

  های شرکت گسترش کارآفرینی ایران. گزارش در خصوص انتقال دارائیتهیه 

  میلیارد ریال بابت مطالبات سازمان. 2797وصول مبلغ 

 مابین بانک ملت و سازمان. فی ارزی و ریالی تسهیالت نامه تفاهم تمدید 

 ذیربط. مراجع به الزم های ارشگز ارائه و سازمان زیرمجموعه های شرکت سهام واگذاری وضعیت آخرین اطالعات آوری روز به 

  های سازمان، پرداخت به شرکتهای زیرمجموعه، پرداخت بابت بیمه و  میلیارد ریال جهت پرداخت هزینه 252فقره چک به ارزش بالغ بر  48صدور

 مالیات و .... .

 میلیارد ریال  172میلیارد ریال به  158از  تهیه گزارشی مبنی بر موافقت ریاست هیأت عامل با افزایش سرمایه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس

 از محل مطالبات حال شده سهامداران.

  معامالت. کمیسیون نشست 2برگزاری 

 پشتیبانی. خدمات کننده عرضه پیمانکاری قراردادهای بر نظارت 

  و مشارکت در برگزاری مجمع عمومی عملکرد سازمان گسترش. 95تدوین گزارش عملکرد هیأت عامل در سال 

 ها و برگزاری مجمع بودجه؛ سازمان و شرکت  ای، تدوین برنامه ریزی و اقدام برای تهیه احکام برنامه رنامهب 

 و  2296های موجود در برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ها با استفاده از فرصت های الزم و تحلیل اطالعات و داده تهیه حکم و انجام بررسی

 ر.الیحه احکام دایمی توسعه کشو
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  معدن وتجارت ایدرو برای وزارت صنعت،  2291تهیه پاسخ تفریغ بودجه سال. 

 مدت. وزارت و پیشنهاد اهداف کوتاه 2296های سازمان در راستای اهداف سال  تهیه گزارش برنامه 

 تولید ملی.بند برای کمیسیون ویژه حمایت از  6قانون اساسی در  11های کلی اصل  تهیه گزارش در خصوص عملکرد سیاست 

 های آن. گردآوری اطالعات عملکردی و تهیه گزارش عملکرد ماهانه سازمان و شرکت 

 های اخیر. کنندگان عمده مقاطع فوالد آلیاژی در صنعت خودرو و سایر صنایع طی سال بررسی و ارائه گزارش در خصوص تقاضا و عرضه 

 جغتای. شهرستان   در (سنگین و سبک)طرح  محصوالت ترکیب و تایر تولید طرح مجوز خصوص در گزارش ارائه و بررسی 

 های سرمایه گذاری صنایع هدف ایدرو در انطباق با مزیت های استان کهگیلویه و بویراحمد. بررسی فرصت 

 اکریلونیتریل از های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری طرح تولید  بررسی و ارائه گزارش در خصوص فرآیند تولید، دارندگان تکنولوژی تولید، ظرفیت

 پروپان؛

 ها و انعکاس موارد به مراجع ذیربط؛ بررسی و تحلیل وضعیت پیشرفت پروژه 

 وری، سیستم  ها، بهره ها و پروژه نظارت بر طرح ،یگردش کار،  منابع انسان یها ستمیرسیز هیشامل کل یهای اطالعات ارائه خدمات پشتیبانی سیستم

 ی، سیستم درخواست آژانس.حقوق ستمیرزرو سالن جلسات، س ستمیپاره وقت، س نیمشاور ستمیآموزش پرسنل سازمان، س

 ساعت. نفر 2292به میزان( غیرحضوری های آموزش احتساب بدون) آموزشی های برگزاری دوره 

 های آموزشی مجازی و حقوقی. ریزی دوره برنامه 
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  (HSEEدفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی )
 

 2296ماهه اول  6گروه محیط زیست در : 2جدول شماره 

 مالحظات تعداد موارد عنوان فعالیت

مشارکت در تدوین، بازنگری و بروز رسانی 
لوایح قانونی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و 

 شیوه نامه های محیط زیست
 مورد5

 بررسی برنامه ششم توسعه -

 الیحه حفاظت از خاك -

 آالیندگی خروجی صنایعبازنگری حدود مجاز  -

 آیین نامه اجرایی پسماند 22ماده  -

 15بند )د( ماده 

 سند آسیب شناسی کالنشهرها -

 اصالح استاندارد تخلیه پساب -
بررسی و تحلیل طرح های مطالعات ارزیابی 
اثرات محیط زیستی پروژه های صنعتی و 

 معدنی
 مورد 22

 مورد تایید  2
 مورد مشروط 28

بررسی گزارشات و اسناد مشارکت در تدوین و 
 ملی در حوزه محیط زیست

 مورد 9

 نقشه راه سیاستهای کالن محیط زیست
 سند ارزیابی نیازهای فناوری های تغییر اقلیم
 بررسی گزارش ابعاد پذیرش توافقنامه پاریس

 راهبردهای ملی تغییر اقلیم

 سند ملی بازیافت آب

 سومین گزارش ملی تغییر اقلیم

 علوم و فناوری کشاورزیطرح جامع تحول 

 طرح جامع ساماندهی حوزه های آبخیز کشور

 طرح جامع مقابله با آگروبیوتروریسم
بررسی، اظهار نظر و پیگیری کارشناسی مسائل 

 محیط زیستی واحدهای صنعتی و معدنی
  مورد 25

مشارکت در دوره 
های آموزشی و 
ارتقای فرهنگ 
 زیست محیطی

دروه های آموزشی 
 تخصصی

برنامه ریزی و برگزاری 
دو دوره تخصصی معادل 

 نفر ساعت 228

 دوره مدل سازی آلودگی ها
 دوره مدیریت پروژه های زیست محیطی

 مورد 5 همایشها و کمیته ها

 HSEEهمایش مدیریت کالنشهرها با رویکرد 

 نمایشگاه مدیریت پسماند

 همایش ملی بیوتکنولوژی

عمران، معماری، شهرسازی و محیط کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی 
 زیست

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و 
 محیط زیست
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درج مطالب 
 تخصصی در پورتال

  مورد 22

مشارکت در تدوین استانداردهای محیط 
 زیستی

 مورد 4

 بازنگری و به روز رسانی استاندارد ضوابط تخلیه پساب
 مجاز انتشار صنایع تدوین حدود

 استاندارد جریمه های آلودگی هوای منابع ثابت در مواقع اضطرار

 N2Oاستاندارد انتشار منبع ساکن 

 نمونه برداری -استاندارد کیفیت آب

 کمیته برنامه ریزی رشته محیط زیست

 رطوبت -سترون سازی پسماندهای بیمارستانی مبتنی بر روش حرارت

 مقدار آب خاك و خاكتعیین درجای چگالی و 

 مورد 6 تهیه و تدوین گزارشات تخصصی

تهیه گزارش شناسایی  پتانسیل های تولید، نصب و بهره برداری از فیلتر دوده 
 دیزل

تهیه گزاش بررسی نقش و اثر گیاهان آپارتمانی در بهبود فضای کاری و تهویه 
 هوا

 تهیه گزارش بررسی وضعیت صنایع آالینده در هشت کالنشهر

: سازمان 2گزارش معرفی الزامات محیط زیستی نهادهای بین المللی ) جلد 
 تجارت جهانی، سازمان بین المللی دریانوردی، سازمان بین المللی هوانوردی(

 تهیه کارنامه زیست محیطی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم

 گزارش تخصصی تعیین اثرات برجام بر محیط زیست

 از اهداف توسعه پایدار 9ف تهیه گزارش هد

 راهنمای الزامات کیفی بازچرخانی پساب در صنعت

 تولید کاغذ از کربنات کلسیم

 گزارش تخصصی در خصوص مدیریت پسماند ویناس

 مستعمل های روغن تصفیه منظور به سیمان کوره غبار از استفاده

 گزارش در خصوص سهم صنعت در بحران آبی کشور

 دودکش صنعتیبررسی تکنولوژی جدید 

 های پالستیکیکاهش و حذف تدریجی کیسه

 ICAO-IMO-WTO نهادهای محیط زیستی مالحظات و نگرش

 مدیریت پسماندهای بیمارستانی
تدوین و تصویب 
دستورالعملها و 
راهنماهای  

تخصصی محیط 
 زیست

 تدوین دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها مورد 2 تعداد تصویب شده

 مورد 2 تعداد تدوین شده
 صنعتی واحدهای در بو کنترل راهنمای تهیه

 صنایع در آب بازچرخانی راهنمای تهیه
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 جلسه 1 برگزاری جلسات تخصصی محیط زیست
 جلسه کمیته محیط زیست 2

 جلسه بازنگری حدود مجاز آالینده ها 2
 جلسه بررسی مشکالت صنایع آالینده شهرکهای صنعتی 2

 طرح 2 تحقیقاتی محیط زیستی بررسی طرح های

 بررسی و ارزیابی فنی گزارش شرکت الکل رازی در خصوص استحصال بیوگاز

طرح امکان سنجی استفاده از غبار کوره سیمان جهت تصفیه روغن های 
 مستعمل

 شورورزی به وسیله چند گیاه

 استفاده از ریزگردها در مصالح ساختمانی
 HSEE SCHOOLبرنامه ریزی و تدوین مواد و ملزومات دوره های آموزشی پسماند و مدیریت کربن در قالب 

 ساله محیط زیست 5تهیه  و تدوین پیش نویس نقشه راه  

 تهیه کارنامه زیست محیطی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم

 وزارتمشارکت در استقرار سیستم مدیریت سبز در ستاد 

 تهیه و تدوین گزارش عملکرد تکالیف محیط زیستی در طول برنامه پنجم توسعه

 بررسی و پیگیری مصوبات محیط زیستی سفرهای استانی ) استانهای مرکزی، خراساان رضوی و آذربایجان شرقی(

 ا و انبارهابررسی و ارائه مالحظات و ضوابط زیست محیطی مرتبط با احداث و بهره برداری از سردخانه ه

 اصناف در برنامه مدیریت یکپارچه HSEEمشارکت در تهیه پیوست 

 برنامه ریزی و پیگیری جهت ایجاد فروم تخصصی محیط زیست در فضای مجازی با هدف مبادله اطالعات و تجربیات

 آمار به صورت فصلی می باشد. 
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 2296ماهه اول  6 گروه انرژی در: 1جدول شماره 
 مالحظات تعداد موارد عنوان فعالیت

 جلسه 2 ی تخصصی انرژیبرگزاری کمیته
 TNAبررسی تکنولوژیهای بهینه سازی انرژی در قالب سند 

 GCFبررسی طرح های بهینه سازی انرژی مرتبط با 

 مدیریت سبز

 جلسه 2برگزاری 
 ساختمان 6ارزیابی 
 بروشور 2تهیه 

 دستورالعمل 2

 بررسی طرحهای هوشمند سازی ساختمان

 بررسی طرح استفاده از انرژی تجدیدپذیر

 انجام ممیزی انرژی ساختمانهای ستادی در تابستان

 طراحی بروشور مدیریت مصرف انرژی

 تدوین دستورالعمل مدیریت انرژی در تابستان و ابالغ آن

بازنگری استاندارد و معیار مصرف 
 انرژی

 جلسه 2
 نامه 2

 بازنگری استاندارد سیمان جلسه در سازمان ملی استاندارد به منظور

نامه لزوم بازنگری استانداردها به صورت کلی با توجه به عواملی مانند تولید در پایین تر از 
 ظرفیت نامی

 پیگیری بازنگری  استاندارد تایر و تیوب و روغن موتور

 کتابچه 6 تهیه کتابچه راهنمای انرژی

 راهنمای مدیریت انرژی الکتریکی
 انرژی حرارتیراهنمای مدیریت 

 های تجدیدپذیرراهنمای اقتصادی انرژی
 راهنمای استفاده از انرژی زمین گرمایی

 راهنمای استفاده از انرژی خورشیدی )گرمایی و فتوولتائیک(
 راهنمای مدیریت انرژی

 استاندارد انرژی در حوزه کاال
 جلسه 2
 گزارش 2

 جایگاه استاندارد مصرف انرژیجلسه با کارپرداز سازمان و تعیین سازوکار خرید و 

 جلسه با سازمان ملی استاندارد

 تهیه گزارش از قوانین موجود و وضعیت فعلی

 جلسه 6 هاهمکاری با انجمن

برگزاری دو جلسه تخصصی در رابطه با مصارف جانبی و فرایندهای جدید در تصفیه 
 روغن نباتی با انجمن روغن نباتی

 با انجمن سیمانبرگزاری دو جلسه توسعه همکاری 

 جلسه توسعه همکاری با انجمن تایر 2برگزاری 

 جلسه توسعه همکاری با انجمن آجر 2برگزاری 

 تهیه گزارش از بانک اطالعات انرژی و تعیین ساختار بانک اطالعات انرژی گزارش 2 پایگاه اطالعات انرژی

 های نو در صنایعتوسعه انرژی
 گزارش 2

 نامه 2
 در صنایع CCHPو  CHP استانها از لحاظ پتانسیل استفاده ازتهیه گزارش وضعیت 

 های تجدیدپذیرارسال نامه تعیین صنایع خواستار استفاده از انرژی

کاهش مصرف انرژی و تولید 
 آالیندگی در صنعت منتخب

 انتخاب صنعت آجر و تهیه گزارش مقدماتی طرح بهینه سازی انرژی گزارش 2

شهرکهای های نو در توسعه انرژی
 صنعتی

 گزارش 2
 تهیه پروپوزال توسعه انرژیهای نو در مشاعات شهرك های صنعتی
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های نو در استفاده از انرژی
ساختمان و هوشمند سازی 

 ساختمان
 تهیه گزارش استفاده از انرژیهای نو و هوشمندسازی ساختمان گزارش 2

مشارکت در سمینارها و همایش 
 های تخصصی

 MFCسمینار  مورد 2

تهیه گزارش ارزیابی انرژی 
 ساختمانهای ستادی

 مورد 2
گزارش ارزیابی تابستان، تعیین رده انرژی، تعیین روند مصرف و ارائه راهکارهای صرفه 

 جویی

 دوره 2 تعریف دوره های آموزشی
 )تعریف دروس و سیالبس و تعیین مدرس( MFCAتعریف دوره آموزشی 

 )تعریف دروس و سیالبس و تعیین مدرس( تعریف دوره آموزشی انرژی محیط زیست

 جلسه2 مشارکت در تدوین استانداردها
 شرکت در جلسه تدوین استاندارد معیار مصرف انرژی مس

 برگزاری جلسه با معاونت معدنی در تعیین پارامترهای الزم در تدوین استاندارد

 سرعت متغییر ACجلسه تدوین استاندارد موتورهای الکتریکی 

 جلسه6 های برون سازمانیمشارکت 

 یک جلسه کمیسیون زیر بنایی )بهینه سازی  انرژی ساختمان (

جلسه در ستاد بهینه سازی مصرف سوخت )طرح بازار بهینه سازی انرژی و  2
 هوشمندسازی موتورخانه ها(

جلسه درون سازمانی با سازمان ملی بهره وروی )امضای تفاهم نامه و مکانیزم تعیین  2
 بهره وری(

توسعه همکاری با انجمن های 
 تخصصی

 انجمن تایر و تیوب، سیمان، آجر و روغن نباتی انجمن 1

بازدید و ممیزی از سازمان های 
 صنعت، معدن و تجارت استان ها

 صنعت(1سازمان استانی چهارمحال و بختیاری ) مورد 2

بررسی، اظهار نظر و پیگیری 
کارشناسی مسائل واحدهای صنعتی 

 و معدنی
 مورد 1

 رسیدگی به شکایت آالیندگی پارس متال و بازدید از خط تولید شرکت

بررسی درخواست بازنگری استاندارد انرژی صنعت سیمان توسط مجتمع سیمان تهران و 
 آبیک، بازدید از مجتمع سیمان تهران

 بررسی طرح تولید همزمان برق و حرارت در مجتمع الکل رازی

 رکت تانیربررسی طرح ها و توامندیهای ش

 مورد 2 دوره های آمورشی
 شرکت در دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان پایتون

 PMBOKشرکت در دوره آموزشی 

 آمار به صورت فصلی می باشد. 
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 2296ماهه اول  6 گروه ایمنی در: 5جدول شماره 

 مالحظات شاخص عنوان فعالیت
های تحت  تعیین معیارها و شاخص های مراقبتی ایمنی سیستم

 فشار و باالبرها مطابق با الزامات ملی
تدوین و ابالغ معیار ها به کلیه ستاد، سازمان های تابع و  مورد 2

 وابسته

 نامه به کلیه سازمان ها جهت اجرای برنامه
تدوین برنامه زمانی اجرای برنامه مراقبتی سیستم های تحت فشار و 

وابسته منطبق با معیارهای باالبرها  ستاد و سازمان های تابعه و 
 تعریف شده

 ا مورد

اجرای برنامه ارزیابی ایمنی سیستم های تحت فشار  و باالبرها 
منطبق با معیارها و شاخص های تعریف شده توسط ستاد و سازمان 

 های وابسته و تابعه
 % سازمان ها28

نامه به ستاد، سازمان های تابعه و وابسته جهت انجام 
 ارزیابی

 HSEEسیستم ها و باالبرها و ارائه گزارش به دفترکل 

 تشکیل بانک اطالعاتی مربوط به داده ها

 تدوین سناریوی مانور )ساختمان های زمردی، امین زاده و نادری(

تدوین برنامه زمانی اجرای مانورها برای ساختمان های دارای 
 سناریوی مانور )کالنتری و الهی(

 سازمان هاتهیه سناریو مانور توسط 
 برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان درگیر در مانور

 سناریو توسط دفتر 2
سناریو  توسط  22

 سازمان ها

 تهیه سناریو مانور ساختمان های ستادی

 نامه به سازمان ها جهت تهیه و ارسال سناریوی مانور
نامه به سازمان ها جهت برگزاری دوره آموزشی مطابق با 

 مانور

تهیه بانک اطالعاتی مربوط به مدیریت  اخذ گزارش و
 واکنش در شرایط اضطراری

پیگیری برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک برای واحدهای 
صنعتی/معدنی مطابق با دستورالعمل مدیریت ریسک،  توسط 

 سازمان های تابعه و وابسته
 نفر ساعت 2566

ارسال نامه به کلیه سازمان های تابعه و وابسته جهت 
 برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک

 HSEEبرگزاری دوره آموزشی راننده گی تدافعی)کارشناسان 
 سازمان های تابعه و وابسته (

برگزاری دوره های آموزشی رانندگی تدافعی برای واحدهای صنعتی 
 و معدنی توسط سازمان های تابعه و وابسته

در ایمیدرو  22/4/96
 برگزار می گردد.

به ایمیدرو جهت برگزاری دوره برای ارسال نامه 

 سازمان ها HSEEکارشناسان 

ارسال نامه به سازمان ها جهت برگزاری دوره برای 

 واحدهای صنعتی معدنی HSEEکارشناسان 

ارتقاء فرآیند ثبت و گزارش دهی حوادث بر مبنای برنامه شاخص مدیریت 

 Accident risk managementریسک حوادث )

index) 

 حوادث 2و2،2و ابالغ فرم های شماره بازنگری 

جلسه  کمیته 2
 تصصی

نفر ساعت  48
 بازنگری فرم ها

گزارش  1تهیه 
 ماهیانه

ثبت حوادث بطور 
 مداوم

برگزاری کمیته تخصصی با موضوع بازنگری  -
 دستورالعمل گزارش دهی حوادث

 تهیه پیشنویس دستورالعمل بازنگری شده -

تصویب و  برگزاری جلسه با مدیریت سیستم ها جهت -
 ابالغ دستورالعمل

 ماه گذشته 5تهیه گزارش ماهیانه حوادث  -

 تهیه نرم افزار بانک اطالعاتی حادثه -

 تکمیل فرم سایه حوادث -
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برگزاری دوره آموزشی واکنش در شرایط اضطراری ویژه واحدهای صنعتی 
 و معدنی توسط سازمان های تابعه و وابسته

 ها جهت برگزاری دوره  آموزشیارسال نامه به سازمان  - نفر ساعت 942

 تدوین فرآیند پیگیری عدم انطباق های ایمنی ساختمان

آموزش نحوه پیگیری عدم انطباق ها به نماینده ها یا مسئولین ساختمان 
 های ستادی

 بازدید ایمنی از ساختمان های ستادی وزارت

 NCصدور اقدامات صالحی طبق فرم های 

 ایمنی ساختمان ویژه مسئولین ساختمانبرگزاری دوره  آموزشی ارزیابی 

دوره آموزشی  2
 برگزار شده

ساختمان  6بازدید از 
 ستاد انجام شده

 تدوین و ابالع فرآیند عدم انطباق های ایمنی

 بازدید از ساختمان شهیدان مهری

 بازدید از ساختمان شهید الهی

 صدور و ابالغ عدم انطباق ها

 احدهای صنعتی و معدنیپیگیری ابالغ دستورالعمل به کلیه و

 برگزاری آموزش سیستم های مجوز کار ایمن برای کارشناسان 

HSEE 

مورد دستورالعمل  2
 ارسال نامه به سازمان ها جهت برگزاری دوره  آموزشی ابالغ شده

 حادثه مهم رخداده در سطح کشور 5بررسی و گزارش 

 بازرسی معادن زغالسنگ کرمان

 استان مازندران بازرسی معادن واریزه کوهی

 تهیه پیش نویس دستورالعمل مدیریت ریسک معادن

 HSEEمکاتبه با دفتر کل  68پاسخ به بیش از 

 تهیه چک لیست بازرسی از معادن

 در اکتشاف و بهره برداری معادن HSEEتهیه و ابالغ پیوست الزامات 

 ادنبرگزاری دوره آموزشی ایمنی برای بهره بردارها و مسئولین فنی مع

 آمار به صورت فصلی می باشد. 
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 2296ماهه اول 6 گروه بهداشت در: 6جدول شماره 
 مالحظات تعداد موارد عنوان فعالیت

 مورد  28بیش از پیگیری حوادث گزارش شده
بطور متوسط هر حادثه نیازمند پیگیری های 

 مکرر می باشد

پیمانکار تغذیه با همکاری تدوین و تصویب الزامات بهداشت الحاقی به قرارداد 
 معاونت توسعه مدیریت،منابع و امور استانها

 - مورد 2

 - ساختمان 6 بازدید از وضعیت بهداشتی ساختمانهای ستادی و ارائه گزارش مذکور

برگزاری دوره های آموزشی در حوزه بهداشت فردی مختصص کارکنان 
 آشپزخانه و آبدارخانه ها

 آموزشنفر ساعت  268 مورد 6

 - مورد 5 تجزیه و تحلیل حوادث و تدوین درس آموزی

 نفر ساعت 228 برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه
با همکاری متخصص تغذیه  مرکز بهداشت 

 وصال

 نفر ساعت 228 برگزاری دوره آموزشی بهداشت روان
با همکاری متخصص روانشناسی مرکز 

 بهداشت وصال

 نفر ساعت 288 جلسات آموزشی مشارکت در برگزاری و شرکت در
 نرم افزار پایتون
 مدیریت پروژه

 بیماریهای شغلی و شیوه غربالگری آنها

 مورد 6 بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث با حضور در محل حادثه

 حادثه فوالد کهکیلویه و بویراحمد )انفجار(
 حادثه سیمان خوزستان )انفجار(

 حادثه معدن زمستان یورت )انفجار معدن(
 حادثه قطعه سازی کروز )حریق(

 حادثه خط تولید ایران خودرو)حریق(
 حادثه شهرك صنعتی نظرآباد )گازگرفتگی(

 مورد 26 بازدید، ممیزی سازمانهای استانی و واحد های صنعتی و معدنی

 سازمان استانی صمت 2
 سازمان وابسته 2

 واحد صنعتی 5
 معدن 24

 مورد 2 تخصصی حوزه بهداشت و آموزشتدوین، تصویب و ابالغ دستورالعمل 
 دستورالعمل  آموزش قبل از شروع بکار

 و ارزیابی اثرات بهداشتی طرح ها

  جلسه 5 برگزاری جلسات کمیته تخصصی بهداشت

 اجرای طراح در ساختمان شهیدان مهری در حال اجرا اجرای طرح غربالگری بیماری های غیر واگیر

مشارکت 
های برون 

 سازمانی

مشارکت در تدوین دستورالعمل اجرایی و برنامه های 
 آموزشی و ممیزی برنامه ملی ایمنی آب

 جلسه 1
 شهر 6ارزیابی و ممیزی برنامه ایمنی آب در 

و مشارکت در تدوین شیوه نامه ارزیابی برنامه 
 ایمنی آب
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عضویت فعال در کمیته اجرایی و ارزیابی جشنوارها مولفه 
 سالمتهای اجتماعی موثر بر 

 - جلسه 2

 - جلسه2 کمیته تهیه پروفایل ایمنی مواد شیمیایی

مشارکت در تدوین تفاهم نامه پیشگیری از بیماریهای 
 غیرواگیر

 - جلسه 2

 - جلسه 2 مشارکت در تدوین برنامه ملی تب مالت

 - جلسه 2 مشارکت برنامه ملی ایمنی فاضالب

 - جلسه 6 جلسات کمیته فنیمشارکت در تدوین استانداردهای ملی و 

 ارتقاء دانش و فرهنگ از طریق آموزش در سطح ستاد و کارشناسان استانی

 پمفلت آموزشی مرتبط با اصول تغذیه مورد 6

 مورد 6
پمفلت آموزشی مرتبط با بیماری های 

 غیرواگیر

 HSEEنفر ساعت آموزش در حوزه  2218 روز 7

 نفرساعت 14
آموزشی  ایمیدرو توسط شرکت در دوره های 

 کارشناسان دفتر

 - نفرساعت  28 ماهه در سامانه پوینتر 2ثبت برنامه عملیاتی دفتر و عملکرد 

 وزارت عالی مقام پیام ،96 سال HSEE  دفتر مشی خط تدوین در مشارکت
 غیره و ای حرفه بهداشت جهانی روز بمناسبت

 - نفرساعت 28

 آمار به صورت فصلی می باشد.       
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 مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
 دخانیات سازمان استاندارد و صنعتی امور گروه عملکرد :7جدول شماره 

 واحد: میلیارد نخ

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 شرح

 2971 29727 22722 جمع تولید درکشور

 5672- 272 271 واردات رسمی

 2172 8721 8726 صادرات

 2472- 5787 2722 برآورد قاچاق

 - 2775 2775 برآورد مصرف کشور

 

میلیارد  29727باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل )میلیارد نخ می 22722حدود  2296ماهه اول سال  6مجموع تولید داخلی انواع سیگار 

 جمله از التاسیس جدید هایهای جدید شرکتدهد که این افزایش تولید ناشی از تولید برخی از شرکتدرصد افزایش نشان می 28نخ( حدود 

 .باشدمی سیگارت تولید خطوط برخی بهبود توسعه و ، ....و آمور زرین پردیس و ارومیه رنگین درخشان شقایق ژیار، افق افرا هایشرکت

 1 .واحد سیگارت سازی به مجموع واحدهای فعال اضافه گردیده است 

 9 .خط تولید به خطوط سیگارت سازی اضافه گردیده است 

  میلیارد نخ افزایش یافته است. 28ظرفیت خطوط تولید حدود 

  نفر می باشد. 172و  224تعداد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده در بازه زمانی مذکور به ترتیب 

  میلیارد ریال می باشد. 2188میزان سرمایه گذاری صورت گرفته 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

 

 

 

 

 

 

 ساری شاخص اه ی بخش :هشتم فصل
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 مصرف برق مشترکین صنعتی
  ای منطقه برق های شرکت سطح در : میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی بزرگ2جدول شماره 

 ساعت وات واحد: مگا                                                                                                                                                              

 تغییر درصد 2295 ماهه اول 6 2296 ماهه اول 6 شرکت

 2272 727457 489564 آذربایجان

 972 2915522 1286944 اصفهان

 271- 2189229 2258252 باختر

 2277- 2221249 974522 تهران

 2172 984522 2826156 خراسان

 177 2792224 2922221 خوزستان

 1272 278842 242922 زنجان

 872 228459 222828 سمنان

 2872 92222 222212 سیستان

 2572 119446 562454 غرب

 2872 452225 924266 فارس

 2272 2215286 2294545 کرمان

 874- 286261 282986 گیالن

 172- 222796 229261 مازندران

 2875 2778582 2862122 هرمزگان

 2179 2542186 2975956 یزد

 472 28829995 22692122 جمع

 ماخذ: توانیر
 ماهه ارائه می گردد.  2آمار به صورت 
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  برق نیروی توزیع های شرکت سطح در وکوچک متوسط مصرفی مشترکین صنعتی: میزان برق 2جدول شماره 
 ساعت وات واحد:  مگا                                                                                                                                                                         

 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 کتشر

 277- 526229 527258 *تبریز شهرستان 

 671 126215 112888 آذربایجان شرقی استان 

 772 122229 118112 آذربایجان غربی استان 

 171 252465 254528 اردبیل استان 

 777 2769722 2985724 اصفهان استان 

 472 678421 726282 *اصفهان شهرستان 

 2576 222295 251286 چهارمحال و بختیاری استان 

 574- 422446 741656 مرکزی استان 

 2871 262595 291559 همدان استان 

 178 279415 247848 لرستان استان 

 479 415222 928685 البرز استان 

 2572- 924645 746462 *تهران بزرگ 

 2274 2922892 2267121 تهران استان 

 772 296176 121172 استان قم 

 2278- 712228 668417 *مشهد شهرستان 

 972 189787 117112 خراسان رضوی استان 

 976 229925 252122 خراسان جنوبی استان 

 775- 222277 222281 خراسان شمالی استان 

 2575 552611 627189 *اهواز شهرستان 

 279 412292 475712 خوزستان استان 

 478- 269224 255518 کهگیلویه و بویراحمد استان 

 577 759295 482227 زنجان استان 

 672 988261 951711 قزوین استان 

 2772 189646 148869 سمنان استان 

 271 77586 79265 سیستان و بلوچستان استان 

 572 252862 268424 کرمانشاه استان 

 2575 41859 97817 کردستان برق استان 

 2576 22684 29647 ایالم استان 

 2272 122127 169242 *شیراز شهرستان 
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 درصد تغییر 2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 کتشر

 2676 268279 282592 فارس برق استان 

 772 45266 92125 بوشهر استان 

 272 212222 258997 کرمان شمال استان 

 2176 227841 215925 کرمان جنوب استان 

 975 127212 167522 گیالن استان 

 2874 192422 515256 مازندران استان 

 2272- 45594 67252 مازندران غرب استان 

 276 296254 282247 گلستان استان 

 272 212126 212226 هرمزگان استان 

 675- 2858482 942452 استان یزد 

 279- 56826 52422 کیش*

 174 24221867 29292582 جمع

 ماخذ: توانیر           
ستان *اطالعات جدول فوق براساس داده های شرکت های توزیع نیروی برق و تفکیکی بوده و میزان مصرف برق هر شهرستان در اطالعات مصرف برق کل ا

 لحاظ نشده است. 
 ماهه ارائه می گردد.  2آمار به صورت 
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 حمل بار جاده ای
 گروه تفکیک به کشور ای جاده مرزهای از کاال ترانزیت : میزان2جدول شماره 

 واحد: هزارتن

 درصد تغییر  2295ماهه اول  6 2296ماهه اول  6 گروه کاالیی

 872 12772 12777 منسوجات چرم و پوشاك

 6772 18879 67876 ماشین آالت و قطعات یدکی

 1778 17278 69277 کشاورزی دامی غذایی

 2179- 28679 9278 کاغذ و چوب

 2272- 26972 22272 معدنیساختمانی و 

 6979 285979 248875 مواد شیمیایی

 5872 12276 62175 محصوالت سبک

 272- 22279 22572 فلزی

 7972- 12272 9872 خرده بار ضایعات متفرقه

 2771 242277 145676 مجموع

 ماخذ: سازمان راهداری
 آمار به صورت فصلی ارائه می گردد.  

 

 کشور داخل در نوع کاال تفکیک به حمل و نقل جاده ای : میزان1جدول شماره 
 واحد: هزارتن

2296ماهه اول  6 گروه محصول 2295ماهه اول  6    درصد تغییر 

 872- 2492472 2442571 انواع سیمان

 2572 2248472 2626679 انواع ترکیبات نفتی وشیمیایی

 2277 2222774 2591575 کاالهای فلزی

 778 2842579 2224972 کاالهای ساختمانی

 972 2564172 2722177 موادغذایی

 872- 441572 442278 کاالهای دامی

 275- 2595475 2572579 محصوالت کشاورزی

 2679 2694277 2946872 کاالهای معدنی

 979 274279 295974 انواع مقواوکاغذ

 2574 215972 188171 انواع چوب ولوازم چوبی

 2879 222875 264275 وسایل نقلیه وماشین آالت سنگینانواع قطعات یدکی 

 172 212471 254278 انواع ماشین آالت سنگین
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2296ماهه اول  6 گروه محصول 2295ماهه اول  6    درصد تغییر 

 2878 251171 228772 انواع سموم وکود شیمیایی

 2272 212472 299275 محصوالت پالستیکی وکائوچو

 277- 222571 285777 محصوالت شیشه ای وچینی

 275 289976 225272 لوازم خانگی

 771 296975 222571 ابزارآالت

 279 244571 295974 انواع رنگ ومواد پاك کننده

 2674 242276 222476 وسایل نقلیه باری ومسافری

 671 226274 211971 مصنوعات سیمانی

 277- 221877 229179 انواع پوشاك و منسوجات آن

 478- 77271 78975 لوازم بهداشتی وپزشکی

 872- 27472 27478 لوازم آموزشی وورزشی

 1578 26879 27472 انواع دارو

 278- 22578 22278 انواع فرش وگلیم وموکت

 271 27177 24877 انواع گونی وکیسه وچتایی

 2775 9575 22272 لوازم یدکی دستگاههای سبک

 2277 9278 28274 دخانیات

 2171 5278 5975 انواع چرم ومصنوعات آن

 2972 2175 2772 مصنوعات سفالی

 2172 181271 582178 سایر

 471 24472779 28156674 جمع

 ماخذ: سازمان راهداری 
 *آمار به صورت فصلی ارائه می گردد.  
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 شاخص بورس
 2296 شهریورماهه منتهی به  22شاخص کل در : 5جدول شماره 

شاخص 
 کل

 شهریور
2295 

 مهر
2295 

 آبان
2295 

 آذر
2295 

 دی
2295 

 بهمن
2295 

اسفند 
2295 

فروردین 
2296 

اردیبهشت 
2296 

خرداد
2296 

 تیر
2296 

 مرداد
2296 

شهریور 
2296 

76926 77126 79295 48245 79241 77561 77224 77924 79917 79996 79228 42552 42625 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2296 شهریورماهه منتهی به  22روند ماهیانه شاخص کل در : 2نمودار 
 

 
 2296شهریورروند روزانه شاخص کل در : 1نمودار 
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 2296شهریور ماهه منتهی به  22شاخص صنعت : 6جدول شماره 

شاخص 
 صنعت

 شهریور
2295 

 مهر
2295 

 آبان
2295 

 آذر
2295 

 دی
2295 

 بهمن
2295 

اسفند 
2295 

فروردین 
2296 

اردیبهشت 
2296 

 خرداد
2296 

 تیر
2296 

مرداد 
2296 

شهریور 
2296 

62982 61522 66122 67574 66752 66894 66885 66791 64662 64722 64221 78114 72622 
 

 
 2296شهریور ماهه منتهی  22شاخص ماهیانه صنعت در  :5نمودار

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2296شهریور روند روزانه شاخص صنعت در : 6نمودار 
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 روند قیمت های داخلی طال و ارز 
 

 
 2296شهریور ماهه منتهی به  22متوسط قیمت ماهیانه طالی ایران، گرم به ریال در  :7نمودار 

 

 
  2296 شهریورروند نرخ روزانه قیمت طالی ایران گرم به ریال در : 4نمودار 
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 2296شهریور ماهه منتهی به  22متوسط نرخ ارز ماهیانه بازار داخلی، دالر به ریال در: 9نمودار 

 

 

 
 2296شهریور روند نرخ روزانه ارز بازار داخلی، دالر به ریال در : 28نمودار 

 

 



 .......... .......... فصل هشتم: سایر شاخص های بخش   عملکرد ماهانه  ها دادهدفترآمار و فرآوری 

 

    

221 

 
 2296 شهریورماهه منتهی به  22متوسط روند نرخ ماهیانه ارز مبادله ای، دالر به ریال : 22نمودار 

 

 
 2296شهریور روند نرخ روزانه ارز مبادله ای، دالر به ریال در : 22نمودار 

 

 

 http://www.tsetmc.comماخذ بورس :  

 /http://www.tgju.orgماخذ طال و دالر :  

 

http://www.tsetmc.com/
http://www.tgju.org/

