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 های کالن الف(  شاخص

 جمهوری اسالمی ایران براساس برخی از شاخص های مهم بین المللیرتبه 
 

 عنوان شاخص
عنوان فارسی 

 شاخص

2112 2113 2114 2119 2116 2117 

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
 تعداد
 کشور

Competitive 

Industrial 

Performance 

 - - - - 143 67 143 69 142 67 رقابت صنعتی
- - 

Global 

Competitiveness 

Index 

رقابت پذیری 
 جهانی

66 144 82 148 83 144 74 144 76 138 
- - 

Enabling Trade 

Index 

توانمندی 
 تجارت

117 132 - - 131 138 - - - - 
- - 

Human 

Development  

Index 

 - - - - 188 65 187 79 187 76 توسعه انسانی
- - 

Index of 

Economic 

Freedom 

 186 171 186 171 186 173 177 168 192 127 آزادی اقتصاد
- - 

Doing business 185 121 185 118 185 118 185 192 189 149 183 144 کسب و کار 

 
 
 
 
 به تفکیک بخش نرخ رشد اقتصادی 

 (111=1383) 
 درصد

 1353سال   1352سال  1351سال   1351سال  رشد اقتصادی

 3 -1.5 -6.8 4.3 کل

 9 -2.5 -6.4 9 گروه صنایع و معادن

 6.7 -3.5 -8.9 9.6 صنعت -  

 5.8 1.5 -2.9 21.1 معدن -

 3.7 -9 -8.5 4.4 بازرگانی، رستوران و هتلداری

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

  (111=1376) 

 59ماهه اول  6 54سال 53سال 52سال 51سال 51سال نام بخش

کشاورزی گروه        3.1 3.4 3.9 9.9 9.3 9.5 

1صنعت گروه         2.9 -19.6 -2.4 3.6 -1.9 5.1 

صنعت -                          2.5 -11.9 -1.7 7.6 -1.3 3.7 

معدن  -                           1.7 -35.3 -9.3 4.3 1.6 93.8 

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        -1.9 -47.2 -5.1 4.8 3.6 74.5 

معادن سایر --      5 5.6 9.5 2.8 -3.3 4.7- 

خدمات گروه            9 1.2 -1.6 1.9 1.2 9 

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -                        7.8 -4.9 1.8 3.9 1.1 3.2 

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  3.9 -9 -1.8 1.5 1.7 6.9 

(بازار قیمت به) نفت بدون داخلی ناخالص محصول  3.8 -2.7 -1.9 1.8 1.6 4.9 

 مآخذ: مرکزآمار ایران
 ، ساختمان و انرژی می باشد.)استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن( ، معدن)ساخت( گروه صنعت شامل صنعت -1

 

 کننده کننده و شاخص بهای مصرفشاخص بهای تولید
  (111=1351) 

شاخص 
 قیمت

آذر 

49 

دی 

49 

بهمن 

49 

اسفند 

49 

فروردین 
59 

اردیبهشت 
59 

خرداد 
59 

تیر 
59 

مرداد 
59 

شهریور 
59 

مهر 
59 

آبان 
59 

آذر 
59 

درصد 
 تغییر*

شاخص بهای 
تولید 

 PPIکننده

216.3 219 214.6 219.8 216.3 217.6 218.2 221.1 221.7 223.3 224.9 226.6 231.1 2 

شاخص بهای 
مصرف کننده 

CPI 

231.6 232.6 233.1 234.8 239.5 238.1 241.5 242.8 249.9 247.1 248 245.9 292.5 1.4 

 جمهوری اسالمی ایران مأخذ: بانک مرکزی
 درصد تغییر آخرین ماه نسبت به ماه قبل *
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 59  آذرماهه منتهی به  12 شاخص بهای مصرف کننده و تولید کننده در  - 1نمودار
 

 

 1.4که نسبت به ماه قبل معادل رسید  292.5به عدد  59شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در آذر  -

 درصد افزایش یافت. 5.2درصد افزایش داشته است .شاخص مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل 

درصد افزایش داشته  8.9طی نه ماهه سال جاری شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل  -

 است.

درصد افزایش را نشان میدهد ،  2.1رسید که  نسبت به ماه قبل معادل  231.1به عدد  59شاخص بهای تولیدکننده در آذر  -

 درصد افزایش داشته است. 6.8همچنین شاخص  مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان 

درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل را داشته  3.6ماه اول سال جاری برابر  5شاخص بهای تولید کننده طی  -

 است.

درصد  3.9معادل  54نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر  59اخص بهای تولید کننده در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ش -

 .افزایش نشان می دهد
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 های اختصاصیب( شاخص 

 تعداد مجوزهای صنعتی صادره -1
 

59آبان   59آذر  نام مجوز  درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر 

 3.1 11944 11519 12.1- 1411 1232 جواز تاسیس

1برداری صنعتیپروانه بهره  445 483 -7.1 3535 3644 8.1 

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
  شامل پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای -1

 

       سرمایه مجوزهای صنعتی صادره  -2

 میلیارد ریال

59آبان   59آذر  نام مجوز  درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر 

 18.1 836897 588993.8 115.5 98327.4 122411.3 جواز تاسیس

برداری صنعتیپروانه بهره  17442.8 19324.9 13.8 174918.6 115668 49.8 
 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

 

  اشتغال مجوزهای صنعتی صادره -3
 نفر

59آبان   59آذر  نام مجوز  درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر 

 1.6- 266821 269113 18.5 28225 33992 جواز تاسیس

برداری صنعتیپروانه بهره  7947 6714 12.6 98662 92922 11.7 
 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

         تعداد مجوزهای معدنی صادره  -4
 فقره

مجوزنام  59ذرآ  59آبان   درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر 

 7.7 915 948 13.3- 61 92 پروانه اکتشاف

 11.2- 462 419 41.9 42 95 گواهی کشف 

 5.8 964 615 43.8 64 52 1پروانه بهره برداری معدن 

 ماخذ: آمار مقدماتی سامانه کاداستر
 میباشد . بهره برداری صادره جدیدشامل پروانه های  معدنپروانه های بهره برداری  -1
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         همجوزهای صنفی صادرتعداد   -5
 فقره

59آذر نام مجوز 59آبان   درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر 

1های صنفیمجوز واحد  25352 31123 -9.3 236678 218982 13.9 

 65.4 173 253 57.7 44 87 مجوز نمایندگی های خارجی

-28.9 736 926 2کارت بازرگانی  9682 9218 5.1 

 ماخذ: مرکز امور اصناف و بازرگانان -1

 ماخذ: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -2
 

 ههای گمرکی صادر معافیت -6
 تعداد  معافیت های گمرکی صادر شده 

 فقره

59آذر  نام مجوز 59آبان    درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر 

 7.7- 3954 3318 13.4- 417 361 آالتهای گمرکی ماشینمعافیت

 9- 368 391 24.1- 91 38 آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت

 33.2- 1347 511 27.3 55 126 های گمرکی مواد اولیهمعافیت

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

 

 ارزش معافیت های گمرکی صادر شده 
 میلیون دالر

59آذر  نام مجوز 59آبان    درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر 

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  295.6 379.1 -31.8 2869.4 3395.8 -14.7 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  11.8 17.1 -36.6 146.3 264.9 -49 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  8.5 8.1 11.6 115.3 191.5 -28.1 

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

 استان

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز 

 سرمایه مجوز  تعداد
اشتغال 
 مجوز 

 93.9- 91.3- 61.1- 37141 93242.6 1665 17292 29519.3 667 آذربایجان شرقی

 14.6 1.4 14.7 4117 5969.7 272 4613 5713.1 312 آذربایجان غربی

 1.2- 1.3- 7.7 11319 21811.5 965 11285 21734.1 613 اصفهان

 19.7- 61.9- 11.1- 1871 8587.1 117 1977 3497.7 114 ایالم

 57.3 1152.7 7.6- 3164 9111.5 189 6243 95779.4 171 کرمانشاه

 132.1 2994.7 73.8 2213 4486.3 113 9136 115156.1 175 بوشهر

 15.6- 2.9- 1.3- 21441 31341.6 925 16426 25968.1 922 تهران

 7.5- 99.2- 7.4- 3411 14584.4 244 3143 6713.9 226 چهارمحال و بختیاری

 12.6 88.3 12.8 23196 48371.6 565 26181 51165.5 1153 خراسان رضوی

 16.2 157.9 17.8 6181 14837.3 319 7163 44142.4 371 خوزستان

 22.5 113.6 9.1 5396 14787.8 337 11911 31114.8 394 زنجان

 167.1 183.1 52.2 4913 6946.6 271 12199 18934.5 915 سمنان

 6.3- 63.9- 5.6 3968 8235.4 188 3343 3119.5 216 سیستان و بلوچستان

 11.1 3.2 9.1- 12346 42171.6 862 13712 43418.5 818 فارس

 34.7- 43.1- 7.8- 4272 19244.5 265 2785 8679.4 248 کردستان

 1.1 61.8- 31.9 9972 64955.5 184 9633 29316.1 242 کرمان

 119.3 157.5 19.1 1941 11158.8 73 3164 31181.1 84 احمدکهگیلویه و بویر 

 69.6 46.3 94.6 6494 12839.2 314 11686 18776.2 471 گیالن

 34.1- 77.3- 61.5 5453 41736.6 218 6262 5261.4 393 لرستان

 96.4 27.7 41.8 6266 17292.7 361 5757 22131.1 917 مازندران

 6.1- 34.5 24.9- 16159 47169.6 975 19224 63919.7 437 مرکزی

 61.2 36.8 5.1 3279 82111.4 132 9247 112214.2 144 هرمزگان

 32.4 41.7- 11.7 3962 12498.5 213 4716 7262.1 238 همدان

 2.1 2.6 17.7 19819 23264.1 541 16117 23872.6 1118 یزد

 92.8- 99.3- 4.6 8722 23846.4 241 4116 11662.9 291 اردبیل

 4.1- 5.2- 57.2 5819 21168.7 285 5413 15124.1 971 قم

 91.7 139.1 6.9- 6942 11593.4 277 5521 29746.5 295 قزوین

 46.8- 78.5- 2.6- 6286 28317.5 185 3349 9566.7 184 گلستان
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 استان

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز 

 سرمایه مجوز  تعداد
اشتغال 
 مجوز 

 41.8- 59.4- 6.8- 2966 54432.1 73 1915 4318.8 68 خراسان شمالی

 94.1 112.9 34.1 1334 2911.4 51 2194 9186.1 122 خراسان جنوبی

 35.2- 28.8 33.3 222 134.3 3 139 172.5 4 منطقه آزاد قشم

 84.8- 52.7- 69.1- 3512 16855.8 61 959 1236.3 21 منطقه آزاد ارس

 44.7- 92.5- 12.9 872 841.1 16 482 359.8 18 منطقه آزاد انزلی

 31.1 42.3- 14.3- 391 365.3 14 499 213.2 12 منطقه آزاد ماکو

منطقه ویژه اقتصادی 
 پیام

1 293.2 39 1 1.1 1 - - - 

 297.9 744.5 66.7 41 47.9 3 143 411.4 9 منطقه آزاد اروند

 36.1- 78.1- 2.8- 2133 5819.7 72 1311 2193.1 71 جنوب کرمان

 4459.7 - 191.1 23 23.1 2 1197 91561.2 9 منطقه آزاد چابهار

منطقه ویژه اقتصادی 
 انرژی پارس

2 1524.2 111 1 1.1 1 - - - 

منطقه ویژه اقتصادی 
 شیراز

2 95.1 47 1 1.1 1 - - - 

 24.9 68.7 3.8 5155 18774.6 313 11328 31663.8 329 البرز

 1.6- 18.1 3.1 266821 836897 11944 269113 588993.8 11519 مجموع

 ها و فراوری دادهماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار 

 
نفر 269113میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  588993.8فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه  11519ماهه ابتدای سال،  5طی 

 صادر گردیده است.

درصد در پیش بینی سرمایه  18.1درصد در تعداد،  3.1مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش -

 درصدی در پیش بینی اشتغال می باشد. 1.6گذاری و کاهش 

فقره و  1118های یزد و خراسان رضوی به ترتیب با ماهه اول سال جاری، بیشترین تعداد جواز صادره به استان 5طی  -

 فقره تعلق دارد.  1153

میلیارد ریال است که  83.1ی ایجاد یک واحد، به میزان ماهه ابتدای امسال متوسط پیش بینی سرمایه گذاری برا 5طی  -

 درصد افزایش داشته است.  14.6میلیارد ریال( حدود  72.4نسبت به مدت مشابه سال قبل )
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از علل افزایش سرمایه گذاری پیش بینی شده مندرج در جوازهای تاسیس صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل در  -

آزادچابهار  مکران در منطقه نیروی ای بوشهر و کرمانشاه صدور جواز تاسیس واحدهای آبمنطقه آزاد چابهار و استان ه

 زاگرس در استان کرمانشاه می باشد. شیمی سراج گستران رجال در استان بوشهر ماهان

یس میلیارد ریال( است که به دلیل صدور جواز تاس 115156.1بیشترین سرمایه گذاری پیش بینی شده در استان بوشهر ) -

درصدی سرمایه گذاری پیش بینی شده کل  12واحد شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان میباشد. این استان سهم 

 کشور را به خود اختصاص داده است. 

درصد از کل کشور به خود اختصاص  5.8نفر( را با سهم  26181استان خراسان رضوی باالترین اشتغال پیش بینی شده) -

 داده است.

 نفر (در استان مرکزی می باشد. 2812آذر آب ) غال پیش بینی شده نیز در بین واحدهای صنعتی واحد صنایعبیشترین اشت -
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 برداری صادره به تفکیک استانپروانه بهره  -8

 استان

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 

 ریال()میلیارد 

اشتغال 
 )نفر(مجوز

 سرمایه مجوز تعداد
 اشتغال
 مجوز

 22.7- 95.3- 43.9- 4145 12211.9 353 3131 4571.8 222 آذربایجان شرقی

 32.2- 32.6- 16.3- 1344 2191.7 147 511 1382.1 123 آذربایجان غربی

 17.1 69.9 11.1 4314 7826.8 256 9191 12592.6 326 اصفهان

 79.5- 59.6- 11.1- 771 16981.8 21 186 728.9 18 ایالم

 21.1- 5.3 21.1 595 1635.4 61 766 1752.1 72 کرمانشاه

 6.8 298.8 177.8 221 149.1 5 236 921.4 29 بوشهر

 11.4- 9.9- 9.9 8793 12377.1 389 7798 11652.8 416 تهران

 7.5- 121.2 11.3- 611 1154.7 93 962 2643.3 47 چهارمحال و بختیاری

 3.3- 13.9- 22.9 3251 9118.4 214 3183 4421.1 291 خراسان رضوی

 69.7 771.7 22.8 1191 2142.1 52 1519 18691.8 113 خوزستان

 15.9 34.1 27.8 1486 7981.8 75 1776 11195.1 111 زنجان

 85.3 434.3 21.1 1169 1751.5 111 2219 5973.9 121 سمنان

 211.5 923.5 67.6 223 169.8 34 671 1134.1 97 سیستان و بلوچستان

 16.1 44.2 8.5- 2178 3526.8 152 2413 9661.1 179 فارس

 4.4- 79.8- 6.7- 411 2119.4 49 352 489.7 42 کردستان

 91.8 299.2 72.9 692 617.3 91 551 2152.6 88 کرمان

 42.9 41.6 27.8 134 214.2 18 151 313.4 23 کهگیلویه و بویر احمد

 31.8 917.8 23.8 1279 1713.3 119 1681 11989.7 131 گیالن

 142.9 1577.6 6.2 487 453.7 81 1181 11296.9 86 لرستان

 1.1 12.4- 11.8 1739 3295.8 121 1793 2896.6 133 مازندران

 24.7 95.7 16.2 1335 2597.4 136 1671 4723.2 198 مرکزی

 219.1 1611.1 79.1 412 437.9 41 1297 7441.8 71 هرمزگان

 75.6 12.9 29.1 987 881.4 41 1194 551.1 91 همدان

 1.7 23.4 1.9 1834 9151.9 131 1847 6416.8 132 یزد

 292.9 978.1 23.7 444 612.8 95 1969 4199.3 73 اردبیل

 15.1 31.8- 19.9 2124 4115.1 187 2411 2781.1 216 قم

 1.2 42.1 13.9 2717 4472.3 199 2735 6399.6 176 قزوین
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 استان

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 

 ریال()میلیارد 

اشتغال 
 )نفر(مجوز

 سرمایه مجوز تعداد
 اشتغال
 مجوز

 4.5 23.1- 38.8 654 1938.8 67 728 1183.3 53 گلستان

 6.8- 5.3- 72.2 269 278.1 18 247 292.3 31 خراسان شمالی

 48.5- 79.1 49.8- 758 3294.2 48 418 9658.7 26 خراسان جنوبی

 34.1- 94.2- 191.1 395 1211.6 6 237 991.5 19 منطقه آزاد قشم

 25.7- 19.3 17.9- 645 1141.6 41 496 1155.7 33 منطقه آزاد ارس

 81.2 142.6 59.1 313 363.8 21 964 882.9 35 منطقه آزاد انزلی

 911.4 91.7 266.7 44 73.2 3 265 111.3 11 منطقه آزاد ماکو

 111.1- 111.1- 111.1- 21 5.2 2 1 1.1 1 منطقه ویژه اقتصادی پیام

 939.9 911.6 241.1 31 98.1 9 157 348.2 17 اروندمنطقه آزاد 

 136.7 32.3- 93.8 58 311.6 13 232 214.1 21 جنوب کرمان

 8.1 74.5 29.1 37 16.3 4 41 28.9 9 منطقه آزاد چابهار

منطقه ویژه اقتصادی 
 انرژی پارس

4 1515.3 191 1 1.1 1    

 18.7 69.6 13.4 4761 5529.4 187 9691 16434.2 212 البرز

 11.7 49.8 8.1 92922 115668.1 3644 98662 174918.6 3535 مجموع

 هاماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
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 به تفکیک استان  *پروانه های بهره برداری صادره ایجادی -9

 استان

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز

 سرمایه مجوز تعداد
 اشتغال
 مجوز

 41.6- 32.1- 91.5- 2791 4731.8 212 1639 3217.9 114 آذربایجان شرقی

 23.4- 34.2- 17.1- 813 1244.9 71 619 818.4 98 آذربایجان غربی

 4.5 16.1 7.4 3286 9267.1 213 3447 6114.8 218 اصفهان

 81.2- 57.1- 1.1 722 16974.6 13 143 475.4 13 ایالم

 96.6 268.3 13.2 371 357.2 38 981 1462.7 43 کرمانشاه

 22.9- 297.9 89.7 211 133.6 7 199 477.7 13 بوشهر

 3.6- 14.7- 1.9- 9851 8122.3 153 9676 6528.4 152 تهران

 5.7 214.6 6.9 351 811.8 31 425 2472.4 33 چهارمحال و بختیاری

 13.7- 43.3- 12.4 2186 4115.8 119 1811 2325.3 118 خراسان رضوی

 93.1 1144.6 19.9 513 1976.6 98 1357 18144.7 67 خوزستان

 4.8 261.9 34.7 1173 2391.2 45 1129 8476.7 66 زنجان

 126.4 973.1 43.8 771 1325.4 48 1743 8548.7 65 سمنان

 41.4 62.8 21.1 223 169.8 29 313 265.8 31 سیستان و بلوچستان

 16.8- 5.1- 21.1- 1285 2416.4 124 1173 2151.8 58 فارس

 7.9- 13.6- 29.7- 322 423.6 39 258 366.1 26 کردستان

 195.1 488.4 113.3 327 323.5 31 847 1519.5 64 کرمان

 23.7 93.6 29.1 114 135.7 12 141 214.9 19 کهگیلویه و بویر احمد

 18.3 478.1 3.3 678 1218.2 61 812 6583.1 62 گیالن

 139.6 2264.3 3.6- 415 411.2 96 587 5723.1 94 لرستان

 12.4- 18.1- 2.7- 1366 2638.6 74 1157 2161.5 72 مازندران

 16.4 63.9 8.5 541 2137.1 75 1154 3453.5 86 مرکزی

 92.1 113.3 91.9 332 345.6 33 919 711.7 91 هرمزگان

 1.1- 15.2 12.1 366 472.6 29 362 963.9 28 همدان

 1.5 61.8 21.2 1436 3444.9 85 1445 9973.1 117 یزد

 354.9 714.1 49.7 253 486.8 39 1445 3562.5 91 اردبیل

 15.1- 12.7- 11.1 1376 2936.1 115 1113 2213.5 121 قم

 92.7 125.8 32.1 1248 1981.1 78 1516 3631.9 113 قزوین
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 استان

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز

 سرمایه مجوز تعداد
 اشتغال
 مجوز

 1.7 41.1- 38.2 471 1146.3 34 478 686.1 47 گلستان

 5.2- 92.7- 44.4 192 244.7 5 138 119.8 13 خراسان شمالی

 63.1- 61.7 61.1- 783 3241.4 41 285 9216.5 16 خراسان جنوبی

 34.1- 94.2- 191.1 395 1211.6 6 237 991.5 19 منطقه آزاد قشم

 68.9- 6.2- 49.9- 996 795.1 33 179 712.1 18 منطقه آزاد ارس

 26.9 132.7 37.9 293 338.6 16 321 787.5 22 منطقه آزاد انزلی

 449.9 33.4 166.7 44 73.2 3 241 57.6 8 منطقه آزاد ماکو

 111.1- 111.1- 111.1- 6 5.2 1 1 1.1 1 منطقه ویژه اقتصادی پیام

 298.1 386.1 79.1 31 98.1 4 111 281.8 7 آزاد اروندمنطقه 

 118.4 38.8- 23.1 58 311.6 13 214 184.9 16 جنوب کرمان

 5.4 59.1 33.3 32 14.6 3 39 28.9 4 منطقه آزاد چابهار

منطقه ویژه اقتصادی 
 انرژی پارس

3 1514.6 149 1 1.1 1 - - - 

 32.7 52.2 17.7 3216 6653.8 75 4268 12863.6 53 البرز

 8.2 61.1 4.2 39586 75493.5 2133 38532 127199.2 2223 مجموع

 هاماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
   بهره برداری صادره برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی می باشد.*پروانه بهره برداری ایجادی شامل پروانه های 
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 به تفکیک استان *توسعه ای پروانه های بهره برداری صادره -11

 استان

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز)نفر(

 سرمایه مجوز تعداد
 اشتغال
 مجوز

 19.3 76.9- 34.8- 1258 7471.7 181 1456 1793.3 118 آذربایجان شرقی

 49.3- 31.1- 19.6- 941 816.2 77 256 963.7 69 آذربایجان غربی

 99.5 167.1 16.1 1128 2995.8 53 1613 6837.8 118 اصفهان

 12.2- 3517.7 28.6- 45 6.2 7 43 245.1 9 ایالم

 68.9- 73.9- 31.8 988 1242.2 22 189 325.4 25 کرمانشاه

 289.7 274.1 911.1 21 11.4 2 81 42.7 12 بوشهر

 27.3- 12.1 11.9 2862 4294.7 152 2182 4764.4 214 تهران

 35.3- 99.4- 36.4- 215 382.5 22 133 171.5 14 چهارمحال و بختیاری

 14.5 115.4 33.3 1214 558.6 55 1383 2151.8 132 خراسان رضوی

 114.3 7.4 39.3 237 969.9 34 918 617.1 46 خوزستان

 97.6 67.8- 16.7 413 9231.9 31 691 1682.3 39 زنجان

 17.1 39.1 1.1 359 462.9 92 462 624.5 92 سمنان

   211.1 1 1.1 5 398 764.3 27 سیستان و بلوچستان

 65.8 128.3 13.2 785 1921.3 68 1341 3471.3 77 فارس

 6.8 52.4- 61.1 88 1981.8 11 54 115.7 16 کردستان

 96.1- 2.3- 14.3 329 253.3 21 143 286.7 24 کرمان

 191.1 15.2 33.3 21 74.6 6 91 88.5 8 کهگیلویه و بویر احمد

 47.1 613.2 91.1 957 919.2 49 878 3612.8 68 گیالن

 189.3 947.1 28.1 68 82.4 29 154 933.4 32 لرستان

 91.7 11.8 32.6 365 621.2 46 996 654.7 61 مازندران

 44.4 45.5 26.3 355 821.3 97 976 1225.4 72 مرکزی

 841.1 7995.8 189.7 81 87.5 7 792 6731.1 21 هرمزگان

 213.1 4.6 46.7 221 417.7 19 652 426.6 22 همدان

 1.1 92.3- 35.1- 358 1746.5 41 358 833.8 29 یزد

 23.2- 92.7 8.3- 191 126.1 24 116 152.4 22 اردبیل

 111.2 61.8- 21.8 648 1483.1 78 1257 967.1 59 قم

 42.5- 9.8- 9.2- 1495 2852.3 77 833 2724.1 73 قزوین
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 استان

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز)نفر(

 سرمایه مجوز تعداد
 اشتغال
 مجوز

 11.6 26.7 35.4 224 352.9 33 291 457.2 46 گلستان

 3.9- 315.1 111.1 113 33.4 5 115 136.9 18 خراسان شمالی

 653.3 3448.6 42.5 19 13.5 7 115 451.8 11 خراسان جنوبی

 212.2 73.2 114.3 53 281.6 7 281 487.7 19 منطقه آزاد ارس

 316.7 279.9 329.1 61 29.2 4 244 54.6 17 منطقه آزاد انزلی

 - - - 1 1.1 1 25 12.7 3 منطقه آزاد ماکو

 111.1- - 111.1- 19 1.1 1 1 1.1 1 منطقه ویژه اقتصادی پیام

 - - 511.1 1 1.1 1 86 66.9 11 منطقه آزاد اروند

 - - - 1 1.1 1 18 15.6 4 جنوب کرمان

 1.1 111.1- 1.1 9 1.7 1 9 1.1 1 منطقه آزاد چابهار

منطقه ویژه اقتصادی 
 انرژی پارس

1 4.7 6 1 1.1 1 - - - 

 11.4- 11.9 11.2 1944 3231.6 118 1383 3971.6 115 البرز

 15.3 17.8 13.6 16936 41214.2 1911 15731 47363.4 1716 مجموع

 هادفتر آمار و فراوری دادهماخذ: آمار مقدماتی 
 می باشد. فعالواحد های بهره برداری صادره برای توسعه *پروانه بهره برداری توسعه ای شامل پروانه های 

 اشهتغال  و ریهال  میلیهارد  174918.6میهزان   بهه  گذاری سرمایه با برداری بهره پروانه فقره 3535 سال، ابتدای ماهه 5 طی -

 49.8،  8.1 ترتیب به افزایشی روند دهنده نشان گذشته سال مشابه مدت با فوق ارقام مقایسه .است شده صادر نفر 98662

 . باشد در تعداد، سرمایه و اشتغال می درصد 11.7 و

فقره آن پروانه بههره   2223فقره آن پروانه بهره برداری صادره توسعه ای و  1716از این تعداد پروانه بهره برداری صادره  -

  ه ایجادی می باشد.برداری صادر

فقهره پروانهه    152فقره ) 416 با تهران استان به مربوط صادره در بین استانهای کشور برداری بهره پروانه تعداد بیشترین -

 .دارد تعلق استان ایالم به فقره 18 با آن بهره برداری ایجادی است( می باشد وکمترین تعداد

 فقره( کمترین پروانه بهره برداری ایجادی را داشته اند. 13ایالم )فقره( بیشترین و استان  218استان اصفهان ) -

درصدی به خود  11.6باالترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صادره را استان خوزستان با سهم  -

 اختصاص داده است. 
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د که مشخصا در پروانه ههای بههره بهرداری    میلیارد ریال می باش 44.3متوسط سرمایه گذاری برای راه اندازی یک واحد  -

 میلیارد ریال( باالتر است. 97.2ایجادی این میزان)

ماهه امسهال متعلهق بهه پروانهه ههای صهادره        5بیشترین سرمایه گذاری محقق شده پروانه های بهره برداری صادره در  -

 ایجادی می باشد.

ه های بهره برداری به ترتیب در استانهای خوزستان، البرز درصد از سرمایه گذاری محقق شده مندرج در پروان 41بیش از  -

 اصفهان،تهران و گیالن می باشد .

 نفر می باشد. 9676باالترین اشتغال ایجاد شده مربوط به استان تهران با 
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 جوازهای تاسیس صادره به تفکیک گروه فعالیت -11

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 3.5- 31.8 4.7 46774 68561.1 1878 44534 51871.4 1566 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 53.6- 54.6- 66.7- 494 4372.2 12 25 236.6 4 محصوالت ازتوتون

 41.8 31.1 29.6 8111 21359.2 418 11424 27826.7 929 ساخت منسوجات

 13.2 68.5 1.6- 13715 6488.8 394 19931 11595.6 392 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

-چمدان-کیف-چرم -دباغی 
 کفش

82 2348.9 4111 67 785.5 1197 22.4 157.3 294.4 

 6.4 11.4 18.8- 4114 8787.3 314 4295 5655.1 247 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 32.2 46.3 11.5- 7143 22216.4 419 5444 32918.6 361 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 2.4- 15.9- 92.2 495 1287.1 23 448 1136.1 39 انتشاروچاپ وتکثیر

 11.5- 1.9- 15.1- 9582 153918.9 119 9265 152985.1 53 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 8.4 71.7 33.2 27689 147134.2 822 31114 291218.4 1159 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 23.6- 31.8- 7.9- 29774 65166.9 1283 15713 47151.1 1187 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 6.1- 8.9 4.9- 23527 47615.9 1365 22456 91674.6 1317 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 1.9 97.8 1.9- 14278 82233.4 411 14347 125785.7 415 فلزات اساسیساخت 

 11.2 21.2- 1.8- 16272 31719.4 851 18111 29256.2 884 محصوالت فلزی فابریکی

 7.5- 8.1- 4.3 18146 31236.1 719 16712 27814.8 746 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 13.1- 68.8- 98.1 1174 2496.3 31 534 769.7 45 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 41.9- 12.9- 1.7- 11428 5213.1 347 6213 8194.1 341 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 19.1- 77.9- 34.8 2129 26833.9 46 1814 6148.9 62 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی
 ساعت

216 7158.8 4732 176 4878.7 4121 17.1 47.6 17.7 

 25.1- 11.3- 1.2- 5458 19392.5 297 6743 13616.1 294 وسایل نقلیه موتوری

 3.2- 5.6- 4.3- 2672 4111.5 65 2986 3716.1 66 سایرتجهیزات حمل ونقل

 41.3 66.7 29.9 9147 3547.3 369 7273 6975.5 498 مبلمان سایرمصنوعات

 28.1- 14.1 28.7- 4721 7919.4 331 3355 8994.6 236 بازیافت

 1.4 26.3- 5.3- 975 7896.1 43 987 9753.6 35 تولید انرژی
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 98.8- 27.6- 1.1 17 71.8 1 7 92.1 1 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

 مسافرتی

65 3314.5 1259 84 6514.8 1426 -17.5 -92.1 -5.2 

 61.1- 41.1- 61.1- 91 91.1 9 21 31.1 2 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

 13.1 14.1 14.7 11158 11678.4 715 12948 13314.5 829 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت 
 محیط و سایر فعالیتهای مشابه

4 11474.8 182 3 117.9 81 33.3 5641.6 124.7 

 1.6- 18.1 3.1 266821 836897 11944 269113 588993.8 11519 مجموع

 ها : آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری دادهماخذ 
 مستقر در شهرکهای صنعتی میباشد. (   CHPبرق واحدهای مقیاس کوچک )مجوزهای مربوط به گروه تولید   -1

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

 مجوزهای صادره این گروه مربوط به واحد های تسویه، بی خطر سازی و امحاء پسماندهای ویژه می باشد. -3

 
 

بیشترین تعداد مربوط به گروه محصوالت غذایی و  59ماهه ابتدای سال  5فقره جواز تاسیس صادره  در  11519از  -

 درصد از کل کشور است. 16.9فقره( با سهم  1566آشامیدنیها )

میلیارد ریال( به  291218.4شیمیائی) مواد و محصوالت باالترین سهم پیش بینی سرمایه گذاری متعلق به گروه ساخت  -

 شد.درصد از کل کشور می با 29.4میزان 

نسبت  فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه از علل افزایش سرمایه گذاری پیش بینی شده در گروه -

به مدت مشابه سال قبل صدور جواز تاسیس نیروگاه خورشیدی حرارتی و زیست توده آترین پارسیان در استان تهران با 

 می باشد.

درصد از سهم پیش بینی  49حدود  ومحصوالت شیمیائی ساخت موادنفت و  گروههای کک و فرآورده های حاصل از -

 سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده اند.
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 برداری صادره به تفکیک گروه فعالیت های بهرهپروانه   -12

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد

سرمایه 
مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
مجوز 
 )نفر(

 تعداد

سرمایه 
مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 81.5 117.6 4.6- 9617 11982.5 985 11195 24148.9 962 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 94.8- 5537.3 1.1 31 3.3 2 14 326.2 2 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 99.2 127.2 41.1 2257 4656.9 119 3964 11671.4 148 ساخت منسوجات

 97.8 142.2 91.1 987 233.1 32 526 964.3 48 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 99.4- 99.8- 32.1- 375 439.9 28 165 152.7 15 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 53.8 311.2 26.1 827 2119.3 65 1613 8676.4 87 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 7.8 167.5 4.3- 1436 2886.8 54 1948 7734.8 51 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 96.1 9.6- 14.3 197 722.5 14 249 682.9 16 انتشاروچاپ وتکثیر

 39.3- 77.3- 11.7- 1667 7672.3 149 1178 1735.9 128 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 3.5 38.9 13.9 9659 25251.7 355 9515 41997.1 493 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 27.4 71.8 31.2 4294 9857.7 413 9421 11133.6 942 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 6.1 43.4 16.4 9319 14279.4 375 9627 21467.1 441 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 6.4 161.4 2.6- 3871 8874.8 234 4116 23158.9 228 ساخت فلزات اساسی

 16.4- 39.5- 18.1 3782 9883.6 219 3161 3771.8 294 فلزی فابریکیمحصوالت 

 23.1- 1.2 5.2- 9319 4721.4 273 4186 4732.2 248 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 44.7- 6.1 14.3 699 136.7 14 362 144.5 16 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 46.6 34.4 1.8 1582 9881.3 115 2519 7519.7 111 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 13.8 3.7 66.7 789 765.1 12 853 757.8 21 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 65.2 55.6 2.7- 1119 819.5 74 1711 1628.6 72 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 13.1 68.4- 3.8- 1791 4498.1 81 1581 1417.8 77 وسایل نقلیه موتوری

 95.7- 64.8- 19.8 372 491.6 15 191 195.1 22 سایرتجهیزات حمل ونقل

 33.5- 19.3 6.1 1919 536.1 82 559 1178.8 87 مبلمان سایرمصنوعات

 93.2- 91.2- 29.1 1415 2153.6 96 695 1142.1 71 بازیافت

 34.8 13.2 91.1 23 254.2 2 31 333.1 3 تولید انرژی

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل 
و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

23 1972.6 189 38 3253.5 952 -35.9 -92.3 -68.8 
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

 تعداد

سرمایه 
مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
مجوز 
 )نفر(

 تعداد

سرمایه 
مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 مسافرتی

 6.3- 29.4- 1.8 1231 1241.6 166 1193 529.9 165 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط 
 و سایر فعالیتهای مشابه

3 26.6 14 1 6.2 9 211.1 328.8 181.1 

 11.7 49.8 8.1 92922 115668.1 3644 98662 174918.6 3535 مجموع

 ها: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری دادهماخذ

 

 صادره به تفکیک گروه فعالیت *برداری ایجادی های بهرهپروانه  -13

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 54ماهه 5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد

سرمایه 
مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 86.4 234.1 1.1 3115 4881.4 217 9627 16315.7 217 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 83.3- 1968.1 1.1 24 3.3 1 4 94.2 1 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 49.3 111.6 17.5 1697 2734.4 78 2418 9912.3 52 منسوجاتساخت 

 38.6 34.7- 27.6 926 218.3 25 725 136.1 37 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 49.1- 39.5- 27.3- 318 251.8 22 165 186.3 16 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 119.3 999.8 13.1 621 1232.7 94 1273 8184.8 61 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 18.1 187.5 17.2- 541 2412.7 64 1111 6516.7 93 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 1.3 46.6- 37.9 192 688.4 8 194 367.4 11 انتشاروچاپ وتکثیر

 47.8- 73.1- 19.1- 1194 4475.1 93 991 1211.1 49 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 22.8 34.4 26.3 3611 29661.1 186 4433 34456.8 239 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 13.4 46.1 36.2 3124 3565.9 243 3943 9811.3 331 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 8.1- 73.1 9.3- 3857 8482.1 289 3981 14672.3 271 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 7.3- 111.4 13.6- 2565 6142.6 162 2793 12524.5 141 ساخت فلزات اساسی

 8.7- 31.4- 13.1 2799 4271.4 168 2916 2531.4 151 محصوالت فلزی فابریکی

 23.6- 1.2 1.4- 3155 3182.8 149 2443 3185.5 143 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 85.4- 43.5- 28.6- 691 127.5 7 65 71.7 9 ماشین آالت دفتری وحسابداری
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 64.2 959.7 1.1 1179 1132.3 98 1769 7182.1 98 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 19.1 6.4 28.6 992 691.8 7 639 653.2 5 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 81.7 88.1 18.1- 723 611.1 91 1314 1128.7 41 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 56.1 21.1 3.8- 779 815.9 93 1921 552.7 91 وسایل نقلیه موتوری

 46.7- 65.8- 1.1 225 356.1 12 122 115.7 12 سایرتجهیزات حمل ونقل

 33.4- 29.4 1.1 1153 767.9 62 754 562.2 62 مبلمان سایرمصنوعات

 68.1- 62.7- 14.3- 1391 1564.7 42 432 733.4 36 بازیافت

 34.8 13.2 91.1 23 254.2 2 31 333.1 3 تولید انرژی

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل 
آژانسهای و نقل؛ فعالیتهای 
 مسافرتی

17 1451.6 166 27 3213.1 984 -37.1 -93.4 -71.6 

 15.8- 31.7- 12.4- 571 1161.1 57 778 739.1 89 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط 
 و سایر فعالیتهای مشابه

2 18.3 14 1 6.2 9 111.1 159.5 181.1 

 8.2 61.1 4.2 39586 75493.5 2133 38532 127199.2 2223 مجموع

 هاماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
 .بهره برداری صادره برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی می باشد.پروانه بهره برداری ایجادی شامل پروانه های  *

 

 صادره به تفکیک گروه فعالیت *برداری توسعه ای های بهرهپروانه  -14

 صنعت دو رقمیگروه 

 درصد تغییر 54ماهه 5 59ماهه  5

 تعداد
سرمایه مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز 

 تعداد

سرمایه 
مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
 )نفر(مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 74.4 19.9 7.3- 2958 6711.4 372 4932 7738.5 349 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 42.5  1.1 7 1.1 1 11 272.1 1 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 81.6 162.5 117.4 641 1562.1 27 1196 9195.1 96 ساخت منسوجات

 223.1 1637.1 266.7 61 24.6 3 157 428.1 11 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 111.1- 59.6- 91.1- 71 144.7 6 1 6.3 3 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 95.4 33.1- 73.3 217 882.9 19 331 951.6 26 ومحصوالت چوبی بجزمبلچوب 

 11.9- 65.1 23.3 459 484.2 31 438 818.2 37 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 1721.1 811.3 16.7- 9 34.6 6 51 319.1 9 انتشاروچاپ وتکثیر

 13.5- 83.4- 5.8- 613 3153.3 52 928 925.4 83 کک وفراورده های حاصل ازنفت
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 28.7- 67.1 2.3 2189 3625.7 213 1486 6161.3 218 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 66.1 124.7 24.1 1131 1528.2 171 1877 4333.3 211 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 49.4 1.1 81.5 1418 9753.3 54 2147 9754.8 171 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 91.3 276.1 22.2 511 2732.1 72 1363 11273.9 88 ساخت فلزات اساسی

 37.2- 47.5- 36.2 1127 1613.1 47 649 841.4 64 محصوالت فلزی فابریکی

 22.1- 1.2 18.1- 2116 1638.6 128 1643 1642.3 119 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 7229.1 733.2 97.1 4 8.8 7 253 73.2 11 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 29.7 89.1- 3.5 517 4847.5 91 1141 723.6 93 ودستگاههای برقیماشین آالت 

 11.7 11.7- 121.1 233 117.1 9 298 114.6 11 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 36.5 131.7 25.2 282 219.8 24 386 455.5 31 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 92.8- 88.6- 3.7- 579 3638.6 27 461 419.1 26 وسایل نقلیه موتوری

 81.4- 25.3- 42.5 143 99.6 7 28 35.3 11 سایرتجهیزات حمل ونقل

 39.6- 31.8- 29.1 312 168.9 21 211 116.9 29 مبلمان سایرمصنوعات

 251.4 135.3 142.5 98 128.5 14 227 318.6 34 بازیافت

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل 
و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

 مسافرتی

6 81.1 15 11 51.5 8 -49.9 -11.5 137.9 

 44.2 6.1 21.7 261 175.9 65 379 151.4 84 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط 
 و سایر فعالیتهای مشابه

1 8.2 1 1 1.1 1 - - - 

 15.3 17.8 13.6 16936 41214.16 1911 15731 47363.4 1716 مجموع

 هامقدماتی دفتر آمار و فراوری دادهماخذ: آمار 
 .می باشد فعالواحد های بهره برداری صادره برای توسعه پروانه بهره برداری توسعه ای شامل پروانه های  *

 

 

نفر  98662میلیارد ریال و اشتغال  174918.6فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری  3535ماهه ابتدای سال  5در  -

 درصد رشد داشته است. 11.7و  49.8، 8.1صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 

وآشامیدنیها می باشد.  غذائی عدد متعلق به گروه صنعتی محصوالت 962بیشترین پروانه بهره برداری صادره با تعداد  -

لیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل می 42.8متوسط سرمایه گذاری برای راه اندازی یک واحد در این گروه 

 درصد رشد داشته است. 117.6میلیارد ریال(  15.6)
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میلیارد ریال( می  41997.1) شیمیائی مواد و محصوالت باالترین سرمایه گذاری محقق شده در گروه صنعتی ساخت -

 باشد.

 و مواد کل کشور را گروه صنعتی ساخت درصد از سرمایه گذاری 22ماهه ابتدای سال، حدود  5همچنین در مدت  -

 به خود اختصاص داده است. شیمیائی محصوالت

نفر 11195با  وآشامیدنیها غذائی بیشترین اشتغال ایجاد شده مندرج در پروانه های بهره برداری صادره را گروه محصوالت -

 ماهه ابتدای سال به خود اختصاص داده است. 5در 
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  *دست اجرا های دروضعیت موجود طرح  -15

   59آذر  29های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا تعداد طرح
 فقره

 پیشرفت فیزیکی
 تعداد

1-21 21-41 41-61 61-81 81-55 

 1951 2165 1648 1955 14168 نفر کارکن 11کمتر از 

 2628 3918 2515 3459 15266 نفر کارکن 91تا  11

 282 389 289 372 1396 نفر کارکن 111تا  91

 231 251 251 341 1168 نفر و بیشتر کارکن111

 4731 6392 9133 9816 39798 مجموع

 هاماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

   59آذر  29های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پیش بینی اشتغال طرح

 نفر

   پیشرفت فیزیکی               

 اشتغال
1-21 21-41 41-61 61-81 81-55 

 12147 16247 12915 12855 111921 نفر کارکن 11کمتر از 

 98475 75744 67674 81712 419153 نفر کارکن 91تا  11

 21334 27921 21914 26921 56192 نفر کارکن 111تا  91

 71761 81619 88571 139837 375911 نفر و بیشتر کارکن111

 161721 219126 185678 299568 551167 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
 

   59آذر  29های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پیش بینی سرمایه طرح
 میلیارد ریال

 پیشرفت فیزیکی
 سرمایه

1-21 21-41 41-61 61-81 81-55 

 22114.5 25314.9 11674.1 5388.1 123371.5 نفر کارکن 11کمتر از 

 79332.6 115882.9 67387.4 68117.5 959587.1 نفر کارکن 91تا  11

 93199.5 63713.7 31451.7 93273.9 395415.7 نفر کارکن 111تا  91

 381384.2 436694.1 317413.2 653796.4 2584299.2 نفر و بیشتر کارکن111

 931877.9 645944.6 426566.3 824439.5 4163133.5 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
گردیده که پیشرفت فیزیکی آنها صفر بوده ابطال  52تا پایان اسفند صادره تاسیس  جوازهایکلیه بر اساس برنامه های وزارت صنعت جهت رصد مجوزهای صادره، *

  .است
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 های اصناف  پروانه -16

 59ماهه  5های صادره اصناف، به تفکیک استان و بخش  پروانه
 فقره

 مجموع خدماتی توزیعی تولیدی استان

 12313 3989 9889 2833 آذربایجان شرقی

 8918 2315 4483 1716 آذربایجان غربی

 3963 533 2114 926 اردبیل

 17888 9932 8276 4181 اصفهان

 8866 3127 4625 1211 البرز

 1518 987 1165 262 ایالم

 4393 1155 2639 915 بوشهر

 42799 13967 21434 7794 تهران

 749 171 462 112 جنوب کرمان

 2663 724 1471 468 چهارمحال وبختیاری

 2367 815 1169 353 خراسان جنوبی

 18414 9281 11218 2526 خراسان رضوی

 2111 972 1126 413 خراسان شمالی

 11571 3316 6199 1911 خوزستان

 2616 799 1312 995 زنجان

 2941 754 1379 372 سمنان

 3428 511 1539 952 سیستان وبلوچستان

 12928 4179 6841 1612 فارس

 3725 1191 2175 911 قزوین

 3149 875 1616 691 قم

 4899 1284 2748 823 کردستان

 9313 1972 2856 839 کرمان

 9326 1615 2672 1149 کرمانشاه

 2318 985 1412 317 کهگیلویه وبویراحمد

 6433 1727 3618 1188 گلستان

 5111 2869 4814 1342 گیالن
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 مجموع خدماتی توزیعی تولیدی استان

 3591 1113 2159 792 لرستان

 14534 4728 7631 2976 مازندران

 4563 1457 2954 872 مرکزی

 4141 1124 2639 381 هرمزگان

 6161 1576 3154 551 همدان

 3551 1151 2118 852 یزد

 236678 71225 124998 41851 مجموع

 ماخذ: سایت ایرانیان اصناف

 مقایسه پروانه های صادره اصناف به تفکیک استان 
 فقره  

 درصد تغییر 54ماهه 5 59ماهه 5 استان

 16.2 11988 12313 آذربایجان شرقی

 14.6 7426 8918 آذربایجان غربی

 11.5 3212 3963 اردبیل

 12.5 19891 17888 اصفهان

 19.2 7658 8866 البرز

 16.1 1693 1518 ایالم

 14.2 3812 4393 بوشهر

 12.9 38113 42799 تهران

 19.1 647 749 جنوب کرمان

 14.1 2339 2663 چهارمحال وبختیاری

 11.5 2134 2367 خراسان جنوبی

 12.3 16411 18414 خراسان رضوی

 11.5 1854 2111 شمالیخراسان 

 11.6 5831 11571 خوزستان

 11.7 2343 2616 زنجان

 16.1 2151 2941 سمنان

 14.4 2557 3428 سیستان وبلوچستان

 14.5 11518 12928 فارس

 19.9 3225 3725 قزوین
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 درصد تغییر 54ماهه 5 59ماهه 5 استان

 12.1 2819 3149 قم

 17.6 4128 4899 کردستان

 19.2 4613 9313 کرمان

 19.9 4612 9326 کرمانشاه

 14.2 2121 2318 کهگیلویه وبویراحمد

 14.7 9618 6433 گلستان

 14.1 7855 5111 گیالن

 14.4 3494 3591 لرستان

 11.8 13393 14534 مازندران

 11.7 4482 4563 مرکزی

 11.4 3717 4141 هرمزگان

 16.4 9215 6161 همدان

 12.7 3941 3551 یزد

 13.9 218982 236678 مجموع

 سایت ایرانیان اصنافماخذ: 
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 معافیت گمرکی به تفکیک استان  -17
 آالت مشمول معافیت گمرکی به تفکیک استان ارزش ماشین 

 استان
 درصد تغییر 54ماهه  5  59ماهه  5 

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

 97.3- 38.6- 136.17 267 98.14 164 آذربایجان شرقی

 1.7 31.6 31.12 45 31.64 64 آذربایجان غربی

 47.3- 46.2- 14.18 26 7.41 14 اردبیل

 25.1- 27.7- 417.55 289 256.68 216 اصفهان

 31.2- 29.7 187.97 187 125.14 239 البرز

 14.1- 83.5 67.98 31 98.18 97 ایالم

 91.7- 36.8- 77.61 114 38.23 72 بوشهر

 31.6 6.1- 235.75 311 313.17 283 تهران

 114.5 47.4 93.54 76 119.51 112 چهارمحال و بختیاری

 71.2- 39.7 5.11 14 2.63 15 خراسان جنوبی

 6.4 1.1- 245.47 262 269.93 295 خراسان رضوی

 126.2 37.9 5.71 8 21.54 11 خراسان شمالی

 35.4 25.8 122.95 97 171.85 74 خوزستان

 11.2- 71.1 136.86 131 121.91 221 زنجان

 36.9- 15.9 39.15 87 22.28 114 سمنان

 4574.2 611.1 1.31 1 19.66 7 سیستان و بلوچستان

 79.4- 26.1- 146.91 138 36.11 112 فارس

 35.9- 23.7- 51.93 196 99.36 115 قزوین

 8.1- 11.5- 22.73 84 21.51 74 قم

 734.7 33.8- 21.36 81 178.28 93 کردستان

 93.4- 16.5- 675.88 318 316.52 296 کرمان

 114.6 2.5- 22.49 34 49.53 33 کرمانشاه

 98.6- 79.1 15.94 4 8.18 7 کهگیلویه و بویر احمد

 26.2 16.7- 4.53 24 6.23 21 گلستان

 25.9- 11.1 63.91 144 44.81 161 گیالن

 457.3 44.4 7.28 18 43.91 26 لرستان

 24.6- 41.6- 47.22 111 39.61 61 مازندران



                                                        عملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

33 

 استان
 درصد تغییر 54ماهه  5  59ماهه  5 

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

 131.1 1.1 95.73 57 138.11 57 مرکزی

 24.1 29.1- 119.88 111 143.73 79 هرمزگان

 24.2 53.3 9.26 19 6.94 25 همدان

 99.6- 23.1- 263.16 356 116.77 319 یزد

 14.7- 7.7- 3395.76 3954 2869.36 3318 مجموع

 ها دفتر آمار و فراوری دادهماخذ: آمار مقدماتی 
 *ارزش ماشین آالتی می باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.

 آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی به تفکیک استان ارزش ماشین 

 استان
 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

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

 39- 41- 27.16 44 17.95 26 آذربایجان شرقی

 94- 83 1.61 6 1.73 11 آذربایجان غربی

 - - 1.11 1 1.17 4 اردبیل

 74- 32- 132.94 78 34.17 93 اصفهان

 175 367 4.54 6 13.76 28 البرز

 42 25 8.18 42 11.64 94 تهران

 59- 61- 1.14 9 1.19 2 چهارمحال و بختیاری

 8291 11- 1.31 5 29.56 8 خراسان رضوی

 11612 711 1.14 1 4.28 8 خراسان شمالی

   1.11 1 1.51 2 خوزستان

 111 21- 1.91 11 3.14 8 زنجان

 429 79 1.38 4 1.55 7 سمنان

 91- 91- 1.18 2 1.15 1 فارس

 42- 22- 5.28 41 9.36 32 قزوین

 69- 49- 21.57 11 7.32 6 قم

 55- 79- 1.41 4 1.12 1 کرمان

 - - 1.11 1 1.75 2 کرمانشاه

 - - 1.11 1 1.16 1 گلستان

 86- 86- 2.33 7 1.33 1 گیالن

 111- 111- 1.16 1 1.1 1 لرستان
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 استان
 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5

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

 93- 25- 9.75 14 2.65 11 مازندران

 83- 22 22.55 5 3.86 11 مرکزی

 55- 79- 5.86 4 1.15 1 همدان

 29- 4 13.52 71 11.35 73 یزد

 49- 9- 264.48 368 146.25 391 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
 *ارزش ماشین آالت مستعملی می باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.
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 ارزش مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به تفکیک استان 

 استان
 درصد تغییر 54ماهه  5  59ماهه  5

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

 97.9- 64.1- 3.51 91 1.66 18 آذربایجان شرقی

 85.5- 72.7- 1.79 11 1.18 3 آذربایجان غربی

 341.2 111.1 1.18 1 1.75 2 اردبیل

 88.1- 74.4- 15.16 78 2.25 21 اصفهان

 2461.5 46.5 1.47 45 37.94 72 البرز

 47.7- 9.4- 8.51 52 4.66 87 تهران

 - - 1.11 1 1.45 2 چهارمحال و بختیاری

 61.9- 61.4- 36.91 273 14.43 118 خراسان رضوی

 7.1 91.1- 1.15 2 1.11 1 خوزستان

 96.6- 25.2- 3.51 69 1.65 46 زنجان

 95.4- 49.2 3.93 62 1.43 51 سمنان

 39.5- 34.6- 17.93 175 11.23 117 فارس

 96.2- 92.3- 28.88 237 12.69 113 قزوین

 91.4- 14.3- 2.11 14 1.55 12 قم

 54.3- 68.1- 4.21 29 1.24 8 کرمان

 727.2 211.1 1.11 1 1.83 3 کرمانشاه

 - - 1.11 1 1.14 2 گلستان

 14.7- 5.1- 1.63 22 1.94 21 گیالن

 42.1- 13.6 2.74 66 1.95 79 مازندران

 8.9 4.3- 13.16 54 14.17 51 مرکزی

 - - 1.11 1 1.21 1 هرمزگان

 389.4 111.1 1.19 1 1.29 2 همدان

 67.4- 68.1- 4.37 29 1.43 8 یزد

 28.1- 33.2- 191.89 1347 115.32 511 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
 معافیت های گمرکی شده اند.*ارزش مواد اولیه ای می باشد که مشمول 
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  خارجی گذاری سرمایه درهیات مصوب تجاری و معدنی ، صنعتی طرحهای -18
 59 ماهه 5 طی گذاری سرمایه درهیات مصوب تجاری و معدنی ، صنعتی طرحهای

 عنوان طرح ردیف

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 

)هزار خارجی  

 دالر(

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز صنعتی ،معدنی ،  
 تجاری

 تابعیت

1 

خرید کارخانجات 
،خطوط تولید و 
عالئم و نامهای 

 شرکت بهداد شیمی 

 آلمان  شرکت فارکو شیمی 1359912917 قزوین  173131

2 

محصوالت بتنی غیر 
مسلح از بتن سبک 

 گازی 

 1359912917 همدان  9616
شرکت تولیدی بلوك های سبک اتحاد 

 حواس سازه 
 عراق

3 

تولید قطعات 
پالستیک )تک رشته 
ها از پلی اتیلن،پلی 
پروپیلن ،پلی اتیلن 

ترفتاالت ،پلی 
 استایرن،پی وی سی

 ترکیه  شرکت آراز پلیمر درسا  1359912917 البرز 555

 افغانستان ایساتیسشرکت تک شیشه  1359912917 یزد 1822 تولید ظروف بلور 4

9 

 72961طرح خرید 
درصد سهام شرکت 

تولید تجهیزات 
 سنگین هپکو

 انگلستان Invema Ltd Group 1359912917 مرکزی 112655

6 
تولید انواع رنگهای 

 ساختمانی 
 مالزی شرکت نیپتون و ایرانیان  1359913918 البرز  11111

 ترکیه  شرکت آرین شیک پوشان گیتی 1359913918 مرکزی 4111 تولید انواع جوراب  7

8 
تولید شیرین بیان و 
 عصاره شیرین بیان 

 هلند  شرکت برنتز خاور میانه  1359913918 البرز 4111

5 
تولید پانل پی وی 

 سی
 اوکراین  شرکت لعل سقف هیرکان 1359913918 گلستان  646
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 عنوان طرح ردیف

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 

)هزار خارجی  

 دالر(

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز صنعتی ،معدنی ،  
 تجاری

 تابعیت

11 
تولید انواع رنگ و 
 محصوالت وابسته 

319 
خراسان 
 رضوی

 افغانستان  شرکت سپهر رخشان تکاپوی  1359913918

 711111 ایجاد پارك صنعتی 11

آذربایجان 
منطقه  -غربی

ویژه اقتصادی 
 سلماس

1359914922 
گروه بین المللی توسعه گستر جاده 

 ابریشم 
 چین

12 

تولید سیلیس دانه 
بندی شده و پودر 

 میکرو سیلیکا 

4584 
آذربایجان 

 غربی
 شرکت آرتان ممتاز ساح ساواالن  1359914922

جمهوری 
 آذربایجان

13 
تولید کنسانتره مس 

 سولفیدی
 چین شرکت معدن کاران پیشرو آسیا  1359914922 زنجان  4811

14 

تولید میله و میله گرد 
از کامپوزیت زمینه 

 پلیمری

 شرکت وصال شیمی آذربایجان  1359914922 زنجان  1773
جمهوری 
 آذربایجان

19 
روغن موتور تصفیه 

 مجدد
 افغانستان شرکت هما شیمی قزوین  1359914922 قزوین  911

16 

تولید انواع شیر 
استریلیزه و انواع 

پنیر) افزایش درصد 
سهام و مبلغ سرمایه 
گذاری در شرکت 

 مشترك (

 فرانسه شرکت فراورده های لبنی بل روزانه  1359914922 قزوین  33245

17 

تولید مواد افزودنی 
مورد استفاده در 

صنایع 
فوالد،ساختمان و 

ریخته گری )افزایش 
درصد سهام و مبلغ 

 شرکت فارس ایران  1359914922 مرکزی  313

امارات 
متحده 
 عربی
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 عنوان طرح ردیف

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 

)هزار خارجی  

 دالر(

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز صنعتی ،معدنی ،  
 تجاری

 تابعیت

سرمایه گذاری در 
 شرکت مشترك  (

18 

تولید انواع مواد 
شوینده)افزایش 

درصد سهام و مبلغ 
سرمایه گذاری در 

 مشترك(شرکت 

 آلمان شرکت هنکل پاك وش 1359914922 مرکزی  66762

15 
تولید و بسته بندی 

 آب آشامیدنی 
411 

سیستان 
 بلوچستان

 افغانستان آقای نور علی جیالنی 1359919915

21 

تولید انواع بست و 
اتصال فلزی غیر 
خودروییبجز فلنج 

 فلزی، و نردبان ثابت

1112 
آذربایجان 

 غربی
 حسین خیال باف 1359919915

جمهوری 
 آذربایجان

21 

تولید محصوالت پلی 
اورتان )افزایش 
 سرمایه گذاری(

 آلمان BASF Netherlans B.V 1359919915 قزوین 8869

22 

تولید و مونتاژ 
در  MGخودرهای 

 کالس سواری

21111 
آذربایجان 

 غربی
1359916916 SAIC Motor 

international Co.Ltd 
 چین

23 

انواع برسهای تولید 
مو، لباس، کفش، 

 ناخنگیر

9354 
خراسان 
 رضوی

1359916916 
آقای عبدالخاق رحیمی تبعه افغانستان و 

 آقای احمد ولی محمود کشور

افغانستان 
 و عراق

24 

تولید انواع شمش 
فوالد ساده کربنی و 

 کم آلیاژ

 1359917916 زنجان  122111
Miss Yang Yang 

Zhang/Mr Ren Meng/ 
Mr Xueren Yang 

 چین 

29 
تولید انواع کاغذ از 
 ضایعات کاغذ و مقوا

 افغانستان آقا نعمت اهلل رضا پور 1359917916 مرکزی 5189

 افغانستان محمد سعید برومند و جواد معروفی 1359917916خراسان  721تولید ظروف یکبار  26
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 عنوان طرح ردیف

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 

)هزار خارجی  

 دالر(

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز صنعتی ،معدنی ،  
 تجاری

 تابعیت

مصرف و حالجی 
الیاف مصنوعی و 

 ضایعات نخ

 رضوی

27 

و مقوای تولید کاغذ 
الینر یک رو سفید و 

کاغذ و مقوای 
گرافت الینر قهوه 

 ای

16111 
خراسان 
 رضوی

1359917927 NAN XIANG /WANG 
MIN / JI KEDONG 

 چین

28 
تاسیس واحد خدمات 

 فنی و مهندسی
 1359917927 اصفهان 9911

                     SMS Group GmbHشرکت 

               SMS INNSE S.P.Aشرکت 
 SMS Verwaltungsشرکت 

GmbH                                         

آلمان و 
 ایتالیا

25 

طرح تولید ساندویچ 
ساز برقی خانگی، 
مخلوط کن برقی، 

آب میوه گیری برقی 
خانگی، چای ساز 
برقی، جارو برقی 

خشک و تر، 
تلویزیون های رنگی 

LED وLCD   

 Mr . Murat Can / Mr 1359917927 البرز 6949
AbdulselamYlldiz 

 ترکیه 

31 

طرح تولید گربنات 
کلسیم و پودرو 
 کربنات کلسیم 

4281 

آذربایجان 
منطقه  -غربی

 -آزادتجاری
 ماکو

1359917927 
آقایان کامران گرامی، دی هائو گوئو 

 ،ژون یو او 
 کانادا

31 
اکتشاف و استخراج 

 سنگ مرمریت
 کویت آقای عبداهلل ابراهیمی الدشنی 1359917927 فارس 2111
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 عنوان طرح ردیف

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 

)هزار خارجی  

 دالر(

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز صنعتی ،معدنی ،  
 تجاری

 تابعیت

32 

تولید اسپری تولید 
کننده ضد عفونی 

کننده، شیشه شوی و 
بسته بندی شامپو، 

 متبل استات

554 
خراسان 
 رضوی

1359917927 
آقایان احمد بهزاد بهروز، عبدالجلیل 

 حسینی و احمد نصیر حسینی
 افغانستان

33 

چاپ و تولید انواع 
مقوا )افزایش جعبه و 

 سرمایه گذاری(

 1359917927 تهران 13224
 Mary -Melnhofشرکت 

Packging Internatlonal 
 اتریش

34 
تولید گچ )افزایش 

 سرمایه گذاری(
 1359917927 تهران 329

                                             Gebr Knaufشرکت 
Verwaltungsgesellschaft 

KG          

 آلمان 

39 
تاسیس واحد خدمات 

 فنی و مهندسی
 1359917927 تهران 56576

 MBM Hnشرکت 

tercontinental  
 انگلستان

36 

طرح احداث 
پاالیشگاه برای تولید 
بنزین معمولی بدون 
سرب و بنزین سوپر 
بدون سرب، سوخت 

ATK  ،نفت سفید ،
نفت گاز)گازوئیل( 
گاز مایع، انواع قیر 
نرم سخت، قیر با 
نقطه نرم متوسط 
نفت کوره)مازوت( 
گوگرد استحصال 
 شده از نفت خام

3138414 
خراسان 
 شمالی

 اسپانیا 3111شرکت سیما تک  1359918918

 فرانسه سامیار کاشانشرکت تولید خودرو  1359918918 اصفهان 168361طرح تولید خودروی  37
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 عنوان طرح ردیف

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 

)هزار خارجی  

 دالر(

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز صنعتی ،معدنی ،  
 تجاری

 تابعیت

 سیتروئن

38 

طرح ارائه خدمات 
مهندسی زمین 

شناسی و اکتشاف 
 معدنی 

19111 
آذربایجان 

 شرقی
 گرجستان شرکت جهان زرجویان ارس باران  1359918918

35 
تولید انواع کیسه 

 خون 
 فرانسه شرکت ماکو فارما فرد آور 1359918918 البرز 2761

41 
احداث فروشگاه چند 

 منظوره
 روسیه شرکت دهکده نیاوران طبرستان 1359918918 مازندران 313

41 

بررسی درخواست 
افزایش مجوز 
سرمایه گذاری 

 Hexingشرکت 
Electrical Co 

Ltd 

376 
خراسان 
 رضوی 

1359918918 
شرکت صنایع سنجش انرژی بهینه 

 سازان طوس
 چین

42 

احداث کشتارگاه 
صنعتی و بسته بندی 
گوشت تولید خوراك 

احداث سیلوی دام 
فوالدی کشت و 

 صنعت و گردشگردی

 1359918918 لرستان 71816
شرکت کشت و صنعت و گردشگری  

 فجر صفا لرستان 
 عراق

43 

احداث فروشگاه 
اینترنتی 

(bamilo) 

 شرکت ایده نوین تجارت روماك  1359915915 سراسر کشور 46299
امارات 
 متحده 

44 
سفارش اینترنتی غذا 

zoodfood)) 
 شرکت آوا نگار اطلس تجارت  1359915915 سراسر کشور 21438

امارات 
 متحده 

49 
بازاریابی اینترنتی 

eskano)) 
 آوای اسکان نوین شرق  1359915915 سراسر کشور 8619

امارات 
 متحده 
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 عنوان طرح ردیف

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 

)هزار خارجی  

 دالر(

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب 
 در هیات

نام دارنده مجوز صنعتی ،معدنی ،  
 تجاری

 تابعیت

46 

ارائه خدمات اینترنتی 
حمل و نقل شهری 

کرایه اتومبیل -
(snapp) 

 ایده گزین ارتباطات روماكشرکت  1359915915 تهران  27568
امارات 
 متحده 

47 

تهیه زغالسنگ 
حرارتی و میانی از 
ضایعات زغالسنگ 
)کارخانه زغالشویی 

 صنعتی(   

 1359915915 کرمان 19111
شرکت صنایع بازرگانی صادرات و 

 واردات اینتر کاربن 
 ترکیه 

48 

مشارکت از طریق  
درصد سهام 31

شرکت روان خودرو 
 میانداب

9414 
آذربایجان 
 غربی  

 ترکیه شرکت روان خودرو میاندواب  1359915915

45 

تولید یو پی وی سی 
افزایش سرمایه -

 گذاری

1413 
آذربایجان 
 غربی  

 ترکیه شرکت آلدورا چلیک درب ارومیه  1359915915

91 
احداث کارواش 

 زنجیره ای 
1111 

خراسان 
 رضوی

 افغانستان  شرکت مژده طلوع نسیم  1359915915

91 
افزایش  -آب معدنی 

 سرمایه گذاری 
 فرانسه  شرکت نستله واترز ایرانیان   1359915915 مازندران  1613

92 

-تولید مواد شوینده 
افزایش درصد سهام 

و مبلغ سرمایه 
 گذاری 

 آلمان  شرکت هنکل پاك وش 1359915915 مرکزی  9651

   4565376 جمع کل
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     )وصول شده(حقوق دولتی معادن   -19
 میلیون ریال

 درصد تغییر  54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر  59آبان  59آذر  نام استان 

 11.2- 393921.7 317934.9 41.6- 93999.8 31251.3 آذربایجان شرقی

 21.6- 81781.1 64564.1 14.2 11441.1 11527.2 آذربایجان غربی

 22.7- 158449.1 193417.8 9.8- 22131.2 21792.5 اصفهان

 7.8- 3173.2 2524.6 97.8- 744.1 314.1 ایالم

 18.3- 26431.9 21614.4 22.9- 3851.1 3116.1 کرمانشاه

 29.7- 14461.8 11792.1 45.9- 1966.9 751.4 بوشهر

 13.9- 72385.7 62691.2 16.7- 8913.5 7151.6 تهران

 174.1 4466.3 12242.7 22.1 626.6 769.2 چهارمحال بختیاری

 74.6- 242897.1 61978.6 48.8- 12118.7 6218.7 خراسان رضوی

 13.1- 16495.9 14258.1 86.4- 9294.8 714.4 خوزستان

 134.8 34921.7 81169.5 21.1- 12416.4 5521.4 زنجان

 4.5 98691.5 61911.6 11.3- 7996.6 6712.7 سمنان

 67.7 4375.3 7344.2 49.4- 1789.4 579.7 سیستان و بلوچستان

 33.9 117368.2 143323.3 21.9 12755.7 19997.1 فارس

 58.9 39515.6 71264.6 91.5 11646.3 17654.8 کردستان

 1.7- 741287.3 727851.1 77.3- 332411.6 79924.5 کرمان

 21.5- 1523.1 1921.5 41.1- 361.5 212.8 کهکیلویه و بویر احمد

 3.1 11941.3 11857.7 77.2 861.9 1924.6 گیالن

 28.1- 25363.9 21115.8 23.2 2132.6 2913.4 لرستان

 21.8 18689.1 22968.8 71.1- 1639.3 473.3 مازندران

 21.9- 261263.1 217137.5 31.2- 61941.3 42539.7 مرکزی

 71.5 92116.5 85374.8 4.3- 13192.9 12986.1 هرمزگان

 41.9 24179.7 34215.8 346.9 2916.6 11237.7 همدان

 172.3 194592.1 421532.9 1.5- 186169.5 182997.7 یزد

 23.9- 7775.2 9591.1 17.7- 772.2 639.9 اردبیل 

 77.7 8367.1 14866.4 8.9 1457.3 1629.3 قم

 15.5 12487.3 14571.4 47.4- 2389.7 1294.7 قزوین

 44.4- 7219.7 4114.9 66.6 469.7 776.1 گلستان

 1.2- 19321.2 19143.9 1572.9 266.9 9923.5 خراسان شمالی 
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 درصد تغییر  54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر  59آبان  59آذر  نام استان 

 51.1 15781.1 37956.8 6.8 4281.6 4971.7 خراسان جنوبی

 67.5 24859.2 41811.1 17.5- 5381.1 7711.1 کرمان جنوبی

 28.2- 15137.5 13661.7 1335.1 131.1 1871.8 البرز

 4.1 2662887.1 2772129.6 37.5- 784651.1 487239.3 مجموع 

 

 آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی، معدنی  -21

 آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی
 درصد تغییر 54ماهه 5 59ماهه 5 درصد تغییر 59آبان  59آذر  واحد سنجش نام محصول

 41.5 629.8 881.9 1.4 121.4 121.5 هزاردستگاه انواع سواری

 21.4 48.1 97.5 17.5- 7.1 9.7 هزاردستگاه وانت

 16.2 1163.1 1239.1 3.8- 131.1 129.1 دستگاه اتوبوس و مینی بوس

 11.2 7657.1 8997.1 94.4 734.1 1133.1 دستگاه کامیون کشنده

 76.9 193.1 271.1 5.7 31.1 34.1 دستگاه کمباین

 19.1 8857.1 11242.1 6.3- 1397.1 1272.1 دستگاه تراکتور

 13.7 511.3 1123.3 7.1 127.6 136.6 هزارتن روغن نباتی

 1.3- 25.7 25.3 2.8- 3.6 3.9 میلیاردعدد دارو

 8.2 465.7 918.2 11.7- 62.8 96.1 هزارتن پودر شوینده

 13.4 143.7 162.5 4.5- 21.8 15.8 هزارتن الستیک خودرو

 2.6 414.5 429.6 2.9- 91.5 91.7 هزارتن انواع کاغذ

 8.3- 293.8 232.7 4.3- 26.6 29.4 هزارتن کارتن

 7.2 998.5 958.5 11.4- 71.3 63.1 هزارمترمکعب نئوپان

 16.2 444.1 916.1 9.6- 98.9 99.3 هزارمترمکعب فیبر

 17.6 15.9 22.5 11.1- 2.1 1.8 هزارتن سموم دفع آفات نباتی

 1.9 313.9 319.1 9.1- 35.5 37.5 هزارتن روغن موتوروصنعتی تصفیه اول

LAB 3.6 118.9 112.4 147.3 9.1 12.7 هزارتن 

DMT 77.9- 16.5 3.8 85.9 1.2 2.2 هزارتن 

 39.5 99.6 79.6 4.1- 8.5 8.6 هزارتن دوده

 2.3 39.9 36.3 11.2 4.1 4.9 میلیون تن پتروشیمی

 34.8 117.1 197.7 31.4 17.9 23.1 هزارتن الیاف وتاپس پلی استر

 29.1- 213.7 192.8 12.8- 17.2 19.1 هزارتن نخ پلی استر
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 درصد تغییر 54ماهه 5 59ماهه 5 درصد تغییر 59آبان  59آذر  واحد سنجش نام محصول

 49.5- 12.7 6.5 - 1.1 1.1 هزارتن الیاف اکریلیک

نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی 
 الیاف مصنوعی

 4.7- 169.5 198.2 2.8- 18.1 17.9 هزارتن

 1.3 63811.1 63571.1 7.8 7547.1 8963.1 هزار مترمربع فرش ماشینی

 1.2 32.5 32.5 2.4 4.2 4.3 میلیون فوت مربع چرم

 1.2 52.1 52.2 6.9 11.8 11.9 میلیون زوج انواع پایپوش

 1.3- 858.3 856.1 19.2 127.4 146.8 هزاردستگاه انواع تلویزیون تخت

 15.5 941.4 648.1 6.2- 89.5 81.6 هزاردستگاه یخچال و فریزر

 49.1 372.7 941.7 3.8 84.8 88.1 هزاردستگاه ماشین لباسشویی

 7.1 426.8 496.5 38.9- 9.1 3.1 هزاردستگاه کولر آبی

 2.8- 6759.6 6613.6 1.4- 713.5 654.3 هزاردستگاه الکتروموتور

 
 آمار تولید کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی  

 درصد تغییر 54ماهه 5 59ماهه 5 درصد تغییر 59آبان  59آذر  واحد سنجش نام محصول

 7.1 12967.4 13445.1 2.8- 1921.7 1478.5 هزار تن فوالد خام

 3.1- 13356.1 12558.6 3.1- 1994.1 1919.9 هزار تن محصوالت فوالدی

 3.8 136.6 141.8 4.6 19.4 16.1 هزار تن کاتد مس

 2.5- 269.2 297.9 4.4 27.9 28.7 هزار تن شمش آلومینیوم

 9.1- 184.5 179.6 3.4 18.5 15.9 هزار تن آلومینا

 7.6 23211.5 24596.1 11.4 2454.3 2778.7 هزار تن سنگ آهن

 5.5 755.7 875.3 6.5 111.8 118.5 هزار تن کنسانتره زغالسنگ

 1.4- 43391.1 42724.6 17.8- 4851.1 4118.5 هزار تن سیمان

 13.3- 235371.9 217493.4 1.9- 27424.6 27113.6 هزار متر مربع کاشی و سرامیک

 7.5- 946.4 913.9 2.3 98.2 95.6 هزار تن شیشه جام

 1.1 336.1 336.9 1.9- 36.7 36.9 هزار تن ظروف شیشه ای

 7.8- 37.9 34.6 3.1- 3.8 3.7 هزار تن ظروف چینی

 11.1- 95.9 93.6 3.9 7.1 7.2 هزار تن چینی بهداشتی
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 تجارت کشور -21
 آمار مقدماتی صادرات کاالهای غیرنفتی و واردات 

 عنوان
59ماهه  5 54ماهه  5   درصد تغییر 

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

 4.38 3.97- 31214 29786 31938 24867 واردات

 5.19 32.61 28571 68823 31953 51262 صادرات 

 ماخذ: گمرك جمهوری اسالمی ایران

و آیسهیک منتشهر    HSاطالعات تجاری به تفکیک بخش ها، با گروه بندی جدید براساس بازنگری تنهاظر کهدهای تعرفهه     59ازابتدای سال 
 خواهد شد .

 
 
 
 

 *وزن تجارت کشور  -22
 )بدون میعانات گازی( ترکیب وزنی صادرات به تفکیک بخش

 هزار تن

59آذر  بخش 59آبان    59ماهه  5 درصد تغییر   54ماهه  5   درصد تغییر 

 35.9 35831.5 99964.6 4.6- 9114.9 4779.7 :وپتروشیمی صنعت

 8.5 23143.1 29155.2 12.1- 2765.7 2439.6 صنعت -

 82.1 16687.8 31369.4 4.7 2234.8 2341.2 مایع گاز و پتروشیمی-

 91.9 12863.1 15362.1 11.1- 2955.7 2335.1 معدن

 25.7 2924.5 3276.1 16.8- 429.4 394.1 کشاورزی

 4.6 6.4 6.6 12.5- 1.87 1.76 دستی صنایع و فرش

 - - 1.1117 - - -  خدمات

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

 
و عدم لحاظ آمار میعانات گازی  ها تعرفه از برخی انتشار عدم بدلیل ایران اسالمی جمهوری گمرك شده منتشر تجاری آمار کل با گزارش سرجمع در احتمالی اختالف

 .باشد می
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  ترکیب وزنی واردات به تفکیک نوع بخش
 هزار تن

59آذر  بخش 59آبان   59ماهه  5 درصد تغییر  54ماهه  5   درصد تغییر 

 1.6 13286.6 13912.9 39.1 1291.2 1688.1 صنعت وپتروشیمی:

 1.8 12798.6 12553.6 39.1 1211.9 1622.1 صنعت -

 3.6- 928.1 918.8 32.8 45.7 66.1 پتروشیمی و گاز مایع-

 69.6- 1744.1 611.7 11.3- 53.6 84.1 معدن

 6.7- 11135.4 5499.3 21.6- 1379.6 1151.5 کشاورزی

 38.8 1.11 1.1 26.2 1.13 1.14 فرش و صنایع دستی

 - 1.12 1.2 - 1.11 1.11 1خدمات

کل صادرات  بخش خدمات شامل کاالهای ناشی از فعالیت های خدماتی مانند تولید فیلم های سینمایی و کلکسیون و اشیای کلکسیون وابسته است و -1
 بخش خدمات نمی باشد.
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 ارزش تجارت کشور  -23
 

  )بدون میعانات گازی( ترکیب ارزشی صادرات به تفکیک بخش
 میلیون دالر

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر 59آبان  59آذر  بخش

 11.7 21397.1 22739.1 2.2- 2291.5 2211.7 وپتروشیمی صنعت

 2.3 11661.5 11518.8 11.1- 1239.3 1111.3 صنعت -

 22.1 5659.1 11826.2 7.3 1116.6 1151.4 مایع گاز و پتروشیمی-

 49.1 625.2 512.3 13.7- 124.3 117.2 معدن

 1.3 2471.1 2911.4 17.5- 446.6 366.7 کشاورزی

 15.1 215.1 261.7 28.2- 43.4 31.2 دستی صنایع و فرش

 - - 1.112 - - - خدمات

 

 

  ترکیب ارزشی واردات به تفکیک بخش
 میلیون دالر

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر 59آبان  59آذر  بخش

 6.4 29322.6 26533.5 23.8 2744.6 3356.8 صنعت وپتروشیمی:

 6.8 24477.1 26147.8 23.6 2669.9 3253.4 صنعت -

 -11.5 849.6 786.1 31.6 75.1 113.3 پتروشیمی و گاز مایع-

 -64.7 274.7 111.4 4.3- 19.4 14.7 معدن

 -3.8 3784.6 3658.6 16.9- 921.9 434.6 کشاورزی

 112.8 1.3 1.7 41.8 1.12 1.17 فرش و صنایع دستی

 39.8 1.17 1.1 - 1.19 1.11 1خدمات

 بخش خدمات شامل کاالهای ناشی از فعالیت های خدماتی مانند فیلم های سینمایی تولید شده و کلکسیون و اشیای کلکسیون وابسته می باشد.  -1

  



                                                        عملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

45 

 )بدون میعانات گازی(*کاالمقدار و ارزش صادرات به تفکیک نوع 

 نوع کاال
 درصد تغییر )میلیون دالر(ارزش دالری  )هزارتن(وزن 

 ارزش وزن 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

 3.6 3.8- 381.3 353.8 111.3 57.9 سرمایه ای

 15.2 74.2 9731.8 6832.1 4775.8 8329.9 مصرفی

 38.4 64.9 17963.2 15183.9 91344.1 65786.3 واسطه ای

 *اختالف در سرجمع به دلیل تعرفه های نا مشخص می باشد.

 
  مقدار و ارزش واردات به تفکیک نوع کاال

 نوع کاال
 درصد تغییر )میلیون دالر(ارزش  )هزارتن(وزن 

 ارزش وزن 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

 5.2 3.5- 9512.2 6442.7 988.9 969.6 سرمایه ای

 18.5 1.5- 9151.1 6193.1 2161.4 2141.1 مصرفی

 1.8- 7.1- 18351.1 18247.8 22921.4 21592.2 واسطه ای

 
 

 رقمی آیسیک 2صادرات بخش معدن  به تفکیک گروه فعالیت  

کد آیسیک 
 دو رقمی

 گروه فعالیت
 درصد تغییر )میلیون دالر(ارزش  )تن(وزن 

 ارزش وزن 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

11 
استخراج زغال سنگ و لینیت؛ زغال سنگ 

 نارس )تورب(
164758.3 149854.8 4.4 4.9 13.1 -1.4 

 46.8 44.4 489.6 712.8 11125551.2 14631219.8 استخراج کانسارهای فلزی 13

14 
استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در 

 جای دیگر
4966177.3 2989141.1 159.1 135.1 76.6 41.2 
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  رقمی آیسیک 2صادرات بخش صنعت  به تفکیک گروه فعالیت  

کد آیسیک دو 
 رقمی

 گروه فعالیت
 درصد تغییر )میلیون دالر(ارزش  )تن(وزن 

 ارزش وزن 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

19 
ساخت محصوالت غذایی و انواع 

 آشامیدنی ها
1211776.4 1118911.1 2166.1 1818.4 18.5 13.6 

16 
ساخت محصوالت از توتون و 

 تنباکو
114.2 85.8 1.9 1.3 16.1 -95.7 

 4.1 19.3 416.8 423.3 75285.5 51411.5 ساخت منسوجات 17

18 
ساخت پوشاك، عمل آوردن و 

 رنگ کردن پوست
2639.9 2451.9 31.1 31.8 9.8 -2.2 

15 

دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت 
کیف دستی، زین و یراق چمدان، 

 و انواع پاپوش

15829.7 16739.2 113.6 116.9 18.9 -11.1 

21 

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

 بافی

25153.2 21179.2 25.5 14.3 44.7 115.7 

 25.2 44.9 31.1 41.1 31232.8 43678.9 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 21

22 
انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های 

 ضبط شده
1186.6 1492.1 3.7 6.2 -29.2 -41.8 

23 

ساخت کک، فرآورده های حاصل 
از تصفیه نفت و سوختهای هسته 

 ای

21679556.4 5158894.6 6895.5 9398.2 139.6 28.1 

24 
ساخت مواد و محصوالت 

 شیمیایی
13235993.1 12195565.4 7275.5 7282.9 8.5 1.1 

29 
ساخت محصوالت از الستیک و 

 پالستیک
311917.2 292483.5 824.2 718.6 15.4 14.7 

26 
ساخت سایر محصوالت کانی غیر 

 فلزی
13336841.6 13323112.3 1144.4 1144.1 1.1 -8.7 

 21.6 93.5 2389.1 2876.3 3147764.4 4843113.4 ساخت فلزات اساسی 27

28 
محصوالت فلزی فابریکی ساخت 

 به جز ماشین آالت و تجهیزات
169818.1 121111.7 314.5 236.1 38.1 25.2 
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کد آیسیک دو 
 رقمی

 گروه فعالیت
 درصد تغییر )میلیون دالر(ارزش  )تن(وزن 

 ارزش وزن 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

25 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
 طبقه بندی نشده در جای دیگر

54922.7 52796.7 359.8 394.6 1.5 11.6 

31 
ساخت ماشین آالت دفتری، 

 حسابداری و محاسباتی
293.7 24.1 1.9 1.2 597.9 111.2 

31 

ساخت ماشین آالت و دستگاه 
های برقی طبقه بندی نشده در 

 جای دیگر

23183.5 18764.4 153.2 128.2 23.1 91.7 

32 
ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل 

 ارتباطی
321.1 618.1 3.8 23.9 -48.1 -83.5 

33 

ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی 
و ابزار دقیق، ساعت های مچی و 

 دیگر ساعتانواع 

1131.5 461.7 47.6 16.2 124.1 153.6 

34 
ساخت وسایل نقلیه موتوری، 

 تریلر و نیم تریلر
21112.3 42453.2 53.8 154.8 -92.5 -91.5 

39 
ساخت سایر تجهیزات جابجایی 
 طبقه بندی نشده در جای دیگر

9718.3 3381.6 21.6 8.9 68.8 143.1 

36 
ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه 

 نشده در جای دیگر بندی
8767.4 6215.4 24.3 18.1 41.1 39.1 

ضایعات و 
 پسماند

 4.4 92.2 62.4 69.141 254196.7 447952.4 ضایعات و پسماند

فرش و 
 صنایع دستی

 15.1 4.6 215.1 261.7 6399.9 6647.2 فرش و صنایع دستی

 - - - 1.112 - 1.7 کار و کسب های فعالیت سایر 74
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 رقمی آیسیک 2معدن  به تفکیک گروه فعالیت   واردات بخش

کد آیسیک دو 
 رقمی

 گروه فعالیت
()میلیون دالر ارزش )تن(وزن   درصد تغییر 

 ارزش وزن 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

11 
استخراج زغال سنگ و لینیت؛ 

 زغال سنگ نارس )تورب(
299137.3 365581.8 28.7 94.1 -31.1 -47.1 

 75.1- 88.1- 196.4 32.8 1193138.2 126219.3 استخراج کانسارهای فلزی 13

14 
استخراج سایر معادن طبقه بندی 

 نشده در جای دیگر
215451.1 321556.3 45.1 64.2 -31.6 -23.8 

 

 رقمی آیسیک 2واردات  بخش صنعت  به تفکیک گروه فعالیت  

کد آیسیک 
 گروه فعالیت دو رقمی

()میلیون دالرارزش  )تن(وزن   درصد تغییر 

 ارزش وزن 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

19 
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی 

 ها
3921585.9 3389311.8 2599.8 2523.2 4.1 1.1 

 25.2- 22.1- 112.7 75.7 18814.2 14672.3 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 16

 45.3 29.4 419.8 621.5 164912.1 216337.9 ساخت منسوجات 17

18 
ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ کردن 

 پوست
9267.4 1279.5 49.5 7.4 312.8 917.6 

15 
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان، کیف 

 دستی، زین و یراق و انواع پاپوش
3345.2 2452.8 19.8 7.4 34.4 114.9 

21 

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

 مواد حصیر بافی

1352131.1 1163967.2 912.8 932.6 15.6 -3.7 

 1.2- 1.5 846.1 836.1 864824.7 873114.5 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 21

 25.8 7.5 9.3 6.5 1459.5 1614.4 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده 22

23 
فرآورده های حاصل از تصفیه ساخت کک، 

 نفت و سوختهای هسته ای
166614.2 426358.8 58.1 211.6 -61.5 -91.1 

 1.2 6.9 4421.2 4431.2 1921629.9 1621119.6 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 24

 4.4- 1.1- 797.5 724.5 291395.2 248524.2 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 29

 22.1 11.2 288.8 392.6 322892.1 399817.3 محصوالت کانی غیر فلزیساخت سایر  26

 19.7- 9.6- 2676.5 2296.5 3698581.5 3492813.1 ساخت فلزات اساسی 27
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کد آیسیک 
 گروه فعالیت دو رقمی

()میلیون دالرارزش  )تن(وزن   درصد تغییر 

 ارزش وزن 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

28 
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز 

 ماشین آالت و تجهیزات
181939.3 145761.9 453.3 418.4 21.2 21.8 

25 
طبقه بندی ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
 نشده در جای دیگر

688828.3 659228.9 9113.5 9158.9 -1.5 -1.7 

31 
ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و 

 محاسباتی
21185.4 23689.3 692.5 675.6 -11.1 -3.5 

31 
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی 

 طبقه بندی نشده در جای دیگر
165366.1 161847.7 516.1 817.7 9.3 11.8 

 3.1 36.9 1149.3 1175.4 32975.1 44499.4 ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی 32

33 
ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار 

 دقیق، ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت
21786.5 18226.1 1892.5 522.6 14.1 111.8 

34 
ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم 

 تریلر
371424.4 255428.8 3431.7 2915.2 24.1 36.2 

39 
ساخت سایر تجهیزات جابجایی طبقه بندی 

 نشده در جای دیگر
91115.7 42744.3 286.4 383.1 17.1 -29.2 

36 
ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده 

 در جای دیگر
49965.6 38384.1 169.1 128.6 18.7 28.3 

 389.8 86.4 1.1 1.1 9.7 11.6 کارسایر فعالیت های کسب و  74

 11.1- 33.2 26.8 24.1 92957.1 71137.4 ضایعات و پسماند 

 112.8 38.8 1.3 1.7 111.3 135.2 فرش و صنایع دستی 
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 اساسی  کاالهای سفارش گزارش مقایسه ای ثبت -24
 هزار دالرارزش : 

 واحد سنجش نام کاال
59ماهه  8 54ماهه  8   درصد تغییر 

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار
 9116 5567 66 19 3425 1911 راس دام زنده ) گاو ( 

 ) 1 1 1 1 419 841 راس دام زنده ) گوسفند 

گوشت منجمد گاو و گوساله   28- 22- 231311 96291 166686 43544 تن 

گوشت گوسفند    281 326 6175 1119 23187 4717 تن 

 1 1 1 1 1 1 تن گوشت مرغ منجمد

 25- 63- 12955 4458 8521 1649 تن شیرخشک صنعتی 

کره   96- 25- 85114 19516 35169 11298 تن 

 111- 111- 368 191111 1 1 قطعه جوجه یک روزه گوشتی

 11- 29 1183 455621 1195 624641 عدد تخم مرغ نطفه دار

 1 1 1 1 1 1 تن سایرتخم مرغ 

 1 1 1 1 1 1 تن سیب زمینی 

 1 1 1 1 1 1 تن پیاز وموسیر

 57- 57- 26422 35914 519 1179 تن نخود

لوبیا قرمز    145 131 583 1241 2491 2892 تن 

 134 115 8121 7944 18775 16995 تن انواع لوبیا رسمی

 11 6- 85811 84146 55717 75385 تن عدس 

 191 65 8651 14186 21785 23578 تن لپه 

 1 1 1 1 1 1 تن پرتقال

 1 1 1 1 1 1 تن نارنگی

سیب   1 1 1 1 1 1 تن 

 18- 15- 234411 339363 153316 272669 تن موز

 87- 86- 711359 3114971 54172 417392 تن گندم خوراکی

 71- 68- 11122 47216 3318 14572 تن گندم دامی 

 16- 17- 2563 18971 2452 19491 تن سبوس گندم 

 78- 78- 148262 746864 33149 162119 تن جو

 48 44 833678 4481519 1233381 6436623 تن ذرت دامی 

 کانوال-دانه های روغنی کلزا  3- 3- 65599 394417 67731 344651 تن 

 13- 21- 431839 1121159 373491 855874 تن دانه روغنی سویا
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 واحد سنجش نام کاال
59ماهه  8 54ماهه  8   درصد تغییر 

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار
 4 32 122466 129119 126556 169351 تن دانه های روغنی آفتابگردان 

 12 78 5137 9365 11268 5997 تن روغن ساخته شده 

 81 74 361281 453997 646531 861934 تن روغن ساخته نشده 

 43- 43- 325111 876865 186343 458422 تن کنجاله سویا

 3 11- 321871 465114 331231 418189 تن برنج 

 5 28- 246315 764111 265447 991677 تن شکر تصفیه نشده )خام( 

 55- 55- 8213 15174 118 182 تن شکر تصفیه شده  

 1 1 1 1 1 1 تن پودر شوینده دستی  

 56- 58- 166 913 7 8 تن پودر شوینده ماشینی 

 تجاری سازمان توسعه تجارت ریزی مأخذ: دفتربرنامه

  باشد.می راس بز 841مقدار  59در مرداد ماه سال 
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 بانک صنعت و معدنعملکرد   -25
 میلیارد ریال

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 شرح

 112.6 28923 61645 های چهارگانه مانده سپرده

 64.9 93273 87617 ها در پایان مقطع مانده سپرده

 42.1 3711 9279 گشایش اعتبارات اسنادی ریالی

 28.4 273 391 گشایش اعتبارات اسنادی ارزی  )میلیون دالر(

 23.5 147984 182876 مصوبات

 46.1 41821 95631 قراردادها

 15.1 43364 91638 ها* پرداخت 

 12.8 31511 39559 ها وصولی 

 32.8 218661 251414 مانده مطالبات جاری)خالص(**

 23.2 76873 54719 ریالی -مانده مطالبات جاری   

 38.1 141787 159715 ارزی -مانده مطالبات جاری 

 15.2 34252 41881 غیرجاری***مانده مطالبات 

 11.7 23511 26717 ریالی -مانده مطالبات غیرجاری   

 36.4 11351 14173 ارزی -مانده مطالبات غیرجاری 

 31.1 292592 331254 مانده کل مطالبات

 21.9 111774 121412 ریالی -مانده کل مطالبات   

 37.5 192178 215882 ارزی -مانده کل مطالبات 

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

12.3 13.6 - 

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

11.7 11.3 - 

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

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

 الوصول سررسید گذشته+ معوق+ مشکوك  -3
 تغییر نرخ یورو مبلغ مطالبات جاری را کاهش و شاخص ریسک اعتباری را افزایش داده است.
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 عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران  -26

 واردات کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران 

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

 ارزش مقدار 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

 111- 111- 81.2 1 334 1 گندم

 31.4- 34.5- 39.8 24.5 66.8 43.9 برنج

 - - 1 299.8 1 111.1 روغن خام

 151.4 53.9 46.5 136.2 162.5 319.2 شکر

 صرف نظر از سال خرید است. 59های سال عملکرد واردات براساس مقدار تخلیه شده در هر یک از ماه منظور از خرید کاالهای اساسی وارداتی،

 
 

 

 خرید داخل کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران 

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

 ارزش مقدار 54 ماهه 5 59 ماهه 5 54 ماهه 5 59 ماهه 5

 96.3 42.9 54155.3 147153.8 8182.3 11921.3 گندم

 - - - 1617.2 - 66.4 کلزا -دانه های روغنی

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

 
 

 

 های برگزار شدهتعداد نمایشگاه   -27
 

 54ماهه 5 59ماهه  5 59آبان  59آذر نوع نمایشگاه

 61 93 6 11 1بین المللی داخل کشور

 25 41 3 6 2بین المللی خارج کشور

 باشد. ها موجود نمیهای داخلی مربوط به تهران است و آمار شهرستانآمار نمایشگاه -1
 باشد.های خارجی مربوط به کل کشور میاعداد نمایشگاه-2
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 های تجاری و اقتصادیپذیرش و اعزام هیئت   -28
 

 54 ماهه 5 59 ماهه 5 59آبان  59آذر  عنوان

 35 46 4 8 پذیرش هیئت

 6 11 1 1 اعزام هیئت
 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 باشد. ها موجود نمیمربوط به سازمان توسعه تجارت است و آمار شهرستان 59در سال آمار پذیرش و اعزام  هئیت ها  -

 

 آموزش و پژوهش  -29
 

 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار 

 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 برداری تولید نرم افزارپروانه بهره 

 161 4 13 صادره

 -12.9 24 21 تمدید

 ماخذ: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطالعات
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 های تابعه )وضع موجود(های صنعتی ایران و شرکت  عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرك  -31

 واحد سنجش عنوان

وضع موجود 
تا پایان 

 59خرداد 

وضع موجود 
تا پایان 

 54خرداد 

درصد 
 تغییر

 54ماهه  5 59ماهه  5
درصد 
 تغییر

ها و نواحی صنعتی شهرك
 مصوب

 411 1 9 1.3 549 597 شهرك و ناحیه

ها و نواحی صنعتی در شهرك
برداری)واگذاری دست بهره

 زمین(

 111- 4 1 1.8 769 775 شهرك و ناحیه

تعداد شرکت خدماتی تشکیل 
 شده

 111- 7 1 2.9 244 291 شرکت

 35.4 1124 1967 2.5 133135 136585 هکتار اراضی در اختیار

 7.2- 347 322 3.6 92341 94235 هکتار زمین صنعتی

ها و نواحی صنعتی شهرك
 دارای آب

 111 2 4 4.1 742 772 شهرك و ناحیه

ها و نواحی صنعتی شهرك
 دارای برق

 91.1- 2 1 1.8 784 758 شهرك و ناحیه

ها و نواحی صنعتی شهرك
 دارای گاز

 79.1 4 7 7.6 911 938 شهرك و ناحیه

تعداد قراردادهای واگذاری 
 زمین

 188.3 717 2167 3.5 69331 67856 قرارداد

 31.2 454 643 3.3 31482 31912 هکتار مساحت زمین واگذار شده

های فناوری به تعداد شهرك
 برداری رسیدهبهره

 - 1 1 21.1 9 6 شهرك

مراکز خدمات فناوری به 
 برداری رسیدهبهره

 - 1 1 3.1 33 34 مرکز

مشاور مستقر در مراکز خدمات 
 برداری رسیدهفناوری به بهره

 - 1   14.1- 959 911 مشاور

های توسعه تعداد پروژه
 ای خاتمه یافتهخوشه

 91.1- 2 1 13.3 61 68 خوشه صنعتی

های برگزار شده تعداد دوره
جهت شاغلین واحدهای 

 322.7 613 2945 23.4 14126 17311 دوره
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 واحد سنجش عنوان

وضع موجود 
تا پایان 

 59خرداد 

وضع موجود 
تا پایان 

 54خرداد 

درصد 
 تغییر

 54ماهه  5 59ماهه  5
درصد 
 تغییر

 صنعتی

تعداد نفرات آموزش دیده 
جهت شاغلین واحد های 

 صنعتی

 361.9 14316 66115 21.9 352857 477373 نفر

 113.1 55 211 12.7 2411 2716 تور تورهای صنعتی برگزار شده

 شهرکهای صنعتی ایرانماخذ : سازمان صنایع کوچک و 
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 کشور یاکتشافات معدن و یشناسنیزم سازمانعملکرد   -31

  59مهر  59آبان  (MUواحد سنجش) عنوان شاخص های پیشنهادی 
ماهه  8

59 

هزینه 
 واحد 

هدف 
 کمی 

بودجه 
 مورد نیاز 

 ضریب اهمیت شاخص 
 (111)از مجموع 

واحد ستادی 
 مسئول

مساحت عملیات شناسایی و 
 مواد معدنیپی جویی 

 حوزه ریاست  9 191111 79111 2 21111 21111 7111 کیلومتر مربع 

مساحت عملیات اکتشاف 
 عمومی مواد معدنی

 11 72111 24111 3 6111 6111 1811 کیلومتر مربع 
معاونت 
 اکتشاف 

مساحت عملیات اکتشاف 
 تفصیلی مواد معدنی

 9 211111 1111 211 311 311 1 کیلومتر مربع 
معاونت 
 اکتشاف 

تعداد نقشه زمین شناسی 
 کاربردی تهیه شده

 19 89111 91 1711 8 8 9 برگ نقشه 
معاونت زمین 

 شناسی 

تعداد طرح مطالعه شده  
مخاطرات زمین شناختی و 

 پزشکی

 19 61111 21 3111 9 9 2 تعداد طرح 
مرکز 

پژوهشهای 
 کاربردی

میزان برداشت های ژئوفیزیک 
 هوایی 

 21 121111 61111 2 1 1 1 کیلومتر خطی 
مدیریت 

 ژئومتیکس 

 11 11111 2111 9 311 311 219 تعداد نمونه  تعداد نمونه های آنالیز شده  
مدیریت 

 آزمایشگاهها 

تعداد گزارشات و کتب، نقشه و 
 مقاالت منتشر شده

 حوزه ریاست   9 311 111 3 33 33 4 جلد 

تعداد گزارشها یا نقشه های 
 موضوعی تولید شده 

 طرح و برنامه 11 91 11 9 1 1 1 جلد 

گرد آوری ، ساماندهی ، طبقه 
بندی همسان سازی ، تدوین ، 
 تحقیق و انتشار مدل داده ای 

 9 911 111 9 8 8 8 مورد
پایگاه داده 
های علوم 

 زمین

   111 657891 مجموع بودجه مورد نیاز 

 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورماخذ : 
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 ایران صندوق ضمانت صادراتعملکرد   -32
 پوشش ها و خسارات پرداختی صندوق ضمانت صادرات 

 عنوان
 درصد تغییر )میلیون دالر(ارزش پوشش  تعداد

 ارزش تعداد 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

 6.7 5.4- 174.2 189.5 161 149 پوشش های بیمه ای

 7.9- 5.4- 423.7 351.5 318 275 پوشش های تضمینی

 12.8- - 62.7 94.7 - - خسارات پرداختی

 ماخذ : صندوق ضمانت صادرات ایران
 
 

 پوشش های صندوق ضمانت صادرات به تفکیک گروه کاالیی 

 عنوان
 درصد تغییر )میلیون دالر(ارزش پوشش  تعداد

 ارزش تعداد 54ماهه  5 59ماهه  5 54ماهه  5 59ماهه  5

 41.7 79.1 1.2 1.7 4 7 پزشکی و مهندسی پزشکی و دارویی

 23.4- 19.6 281 214.4 32 37 خدمات فنی و مهندسی

 18.4- 91.1 35.6 32.3 14 21 دام و طیور و شیالت و فرآورده های جنبی

 111.1- 111.1- 1.9 1 1 1 شیشه و مصنوعات از آنها

 88.3 96.9 11.3 15.4 23 36 صنایع غذایی

 33.8- 11.7- 23.4 19.9 77 68 فرش و موکت و صنایع دستی

 91.7- 11.1 98.8 25 36 41 فلزات و مصنوعات از آنها

 14.8 91.1 2.7 3.1 11 19 الستیک، پالستیک و مصنوعات از آنها

 1193.9 79.1 11.4 142.5 24 42 محصوالت پتروشیمی و شیمیایی

 33.3- 79.8- 119 76.74 59 23 صنعتیمحصوالت 

 41.5- 49.8- 91.8 25.9 117 98 محصوالت کشاورزی

 21.1- 66.7 1 1.8 3 9 منسوجات و البسه

 71.1 28.6 2 3.4 7 5 مواد کانی و مصالح ساختمانی

 1681.1 89.3 1.9 8.5 34 63 وسایط نقلیه و خودرو و قطعات یدکی

  ایرانصندوق ضمانت صادرات  ماخذ :

 

  



                                                        عملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

63 

 صنایع دریایی توسعهصندوق عملکرد  -33
 59 ماهه 5طی  عملکرد صندوق حمایت از صنایع دریایی

 

  

 نوع عنوان شاخص

 مجموع عملکرد

 تعداد
 ارزش 

 (میلیون ریال)
 تعداد

 ارزش 
 (میلیون ریال)

 تسهیالت بررسی شده

 314584 42 تعمیرات شناور

 4939311 37 ساخت شناور 9653281 56

 253456 7 تجهیزات و زیرساخت

 935911 11 تسهیالت سرمایه در گردش

 تسهیالت تایید شده

 168811 33 تعمیرات شناور

 2261221 14 ساخت شناور 2881689 93

 4169 2 تجهیزات و زیرساخت

 447911 4 تسهیالت سرمایه در گردش

 تسهیالت تامین اعتبار شده

 81329 18 تعمیرات شناور

 3991 2 ساخت شناور 89599 21

 2181 1 تجهیزات و زیرساخت

 1 1 تسهیالت سرمایه در گردش
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 الکترونیکاز تحقیقات و توسعه صنایع حمایت  صندوقعملکرد  -34

 59ماهه  5عملکرد صندوق حمایت الکترونیک طی 

 )میلیون ریال(مبلغ  )فقره(تعداد عنوان

 تسهیالت مالی

 118691 68 مصوبات در دست عقد قرار دادجمع 

 231761 117 مصوبات

 281397 74 قرارداد منعقده شده

 148151 37 قرار تسویه شده

 ضمانت نامه

 17145 12 جمع مصوبات در دست صدور

 381938 67 مصوبات

 289617 45 ضمانت نامه صادر یا تمدید شده

 263421 5 ضمانت نامه ابطال شده

 : صندوق حمایت از صنایع الکترونیک ماخذ

 95عملکرد صحا در فصل بهار 

 های تخصصی:برپایی غرفه صحا در نمایشگاه -1

 چهارمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران، نمایشگاه بین المللی تهران 

 دوازدهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی، هتل عباس اصفهان 

  سایبریسومین نمایشگاه صنعت بومی 

  حمایت از برگزیدگان دوازدهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی بر اساس تفاهم نامه فی مابین 

 سفر استانی به استان خوزستان و بازدید از: -2

 پارك علم فناوریاستان 

 چندین واحد صنعتی در شهرك صنعتی استان 

 نبرگزاری نشست معرفی خدمات صحا در جمع فعاالن دانشگاهی و صنعتی استا 

 : سفر استانی به اصفهان و بازدید از 

 شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان 

 چندین واحد صنعتی در شهرك صنعتی استان 
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 برگزاری نشست معرفی خدمات صحا در جمع فعاالن دانشگاهی و صنعتی استان 

 سفر استانی به قم و بازدید از: -3

 پارك علم فناوری استان 

  چندین واحد صنعتی در شهرك صنعتی شکوهیه 

 برگزاری نشست معرفی خدمات صحا در جمع فعاالن دانشگاهی و صنعتی استان 

 های تخصصی:حضور و معرفی خدمات و تسهیالت صحا در نمایشگاه 

 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی)ایران هلث(، نمایشگاه بین المللی تهران 

 ناوری و تجهیزات ورزشی و حمایت از برگزیدگان آن، دانشگاه صنعتی امیر کبیراولین ایده بازار ف 

 95عملکرد صحا در فصل تابستان 

 سفر استانی به خراسان رضوی و بازدید از: -4

 پارك علم و فناوری استان 

 بازدید از چندین واحد صنعتی در شهرك صنعتی استان 

 کار بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاریحمایت از برگزیدگان اولین جشنواره وب و کسب و  -5

، اتاق بازرگانی ICTبرپایی غرفه صحا در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار در صنعت  -6

 ایران 

 برگزاری نشست خبری با خبرگان و اهالی رسانه و ارائه گزارش عملکرد صحا -7

 برگزاری اجالس فعاالن صنایع الکترونیک، پژوهشگاه نیرو: -8

 ن اجالس با شعار صنایع الکترونیک؛ پیشران اقتصاد دانش بنیان برگزار شد.ای 

  در این اجالس مقام عالی وزارت صنعت، معدن تجارت ، معاون علمی فناوری رئیس جمهور و مسئوالن نهادهای دولتی و صنفی

 رایانه ای، سندیکای صنعت مخابرات حضور داشتند.

 ت مورد حمایت صحا بر پا شددر حاشیه اجالس نمایشگاهی از محصوال 
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 3 های تامین مالی صنایع پیشرفته، نشست تخصصی  در این اجالس با عناوین سازوکارهای حمایت غیر مستقیم با تاکید بر مدل

های نوپا و همکاری بین المللی و یادگیری فناوری در های بزرگ و نقش آنها در توسعه شرکتلزوم نفوذ فناوری پیشرفته در بنگاه

 ران پسا تحریم برگزار شد.دو

 95عملکرد صحا در فصل پاییز 

 های تخصصی:حضور و معرفی خدمات و تسهیالت صحا در نمایشگاه -9

 دومین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، نمایشگاه بین المللی تهران 

 (، نمایشگاه بین المللی تهران2116پازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی، ایمنی و امنیتی )ایپاس 

 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، نمایشگاه بین المللی تهران 

 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق، نمایشگاه بین المللی تهران 

 نهمین نمایشگاه فناوری نانو، نمایشگاه بین المللی تهران 

 رو، نمایشگاه بین المللی تهرانیازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خود 

 چهارمین نمایشگاه فناوری نو و پیشرفته ربع رشیدی، نمایشگاه بین المللی تبریز 

 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، نمایشگاه بین المللی تهران 

 میز سرمایه گذاری دومین جشنواره پژوهش و فناوری استان سمنان 

 نمایشگاه های تخصصی:بر پایی غرفه صحا در  -11

 نخستین نمایشگاه تلکام، نمایشگاه بین المللی تهران 

 نخستین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان، نمایشگاه بین المللی خوزستان 

  نمایشگاه بین المللی تهران2116بیست و دومین نمایشگاه الکامپ ، 

  ،نمایشگاه بین المللی تهرانهفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 

 رویداد کارآفرینی هفته پژوهش استان یزد، دانشگاه یزد 

 حمایت صحا:

  دبی2116از برپایی پاویون ملی فناوری اطالعات ایران در نمایشگاه جیتکس ، 
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  2116از شرکت های فعال این حوزه برای شرکت در نمایشگاه تلکام 

 از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی 

 2116کت های فعال این حوزه برای شرکت در نمایشگاه تلکام از شر 

  برپایی نشست تخصصی آشنایی با فرصت نوین تامین مالی صنایع الکترونیک از طریق فرابورس، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

 وزارت خانه

 سط با هدف استفاده از ابزار تامین این نشست با حضور مدیر عامل صحا و مدیرعامل فرابورس ایران برای شرکت های کوچگ و متو

 مالی فرابورس برگزار شد.

  برگزاری پانل الزامات مالی و نهادی ورود به شبکه تامین جهانی در ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت

 فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

 د بازار جهانی و نقش دولت در حمایت از ارتقای مشارکت شرکت در این پانل موانع و راهکارهای تقویت بنگاه های داخلی جهت ورو

 ها و فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
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 صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک  -35
 های صادره به تفکیک استان نامه ضمانت 

 استان
 54ماهه  5 59ماهه  5

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

 14761 9 19833 6 آذربایجان شرقی

 37983 7 1661 1 آذربایجان غربی

 1 1 13664 3 اردبیل

 1946 2 82848 7 اصفهان

 31221 6 37363 9 البرز

 36231 14 36737 12 ایالم

 7851 2 11531 3 بوشهر

 52784 24 92112 25 تهران

 4486 4 12569 2 چهارمحال و بختیاری

 11751 2 759 1 خراسان جنوبی

 9111 1 94318 17 خراسان رضوی

 8191 3 4979 2 خراسان شمالی

 38114 4 21161 2 خوزستان

 17516 8 2199 3 زنجان

 4811 1 12979 2 سمنان

 9876 2 27539 3 سیستان و بلوچستان

 29169 7 19233 1 فارس

 27958 14 16447 6 قزوین

 61654 12 19893 3 قم

 561 1 1 1 کردستان

 23651 3 31788 3 کرمان

 16199 6 12162 4 کرمانشاه

 22762 9 11593 2 کهکیلویه و بویر احمد

 1741 2 11319 2 گلستان

 6231 1 56414 8 گیالن

 17111 4 41332 4 لرستان

 31346 9 96239 5 مازندران

 5941 9 29117 9 مرکزی
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 استان
 54ماهه  5 59ماهه  5

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

 11461 3 2157 3 هرمزگان

 21119 11 19899 7 همدان

 12162 3 1 1 یزد

 613662 166 739157 199 مجموع

 گذاری صنایع کوچک ماخذ : صندوق سرمایه 

 ضمانت نامه های صادره و تمدیدی 

 
 درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 عنوان

 ضمانت نامه های صادره

 22.1- 431 339 تعداد طرح های ورودی )فقره(

 6.6- 166 199 نامه صادره )فقره(تعداد ضمانت 

 21.8 613662 739158 مبلغ ضمانت نامه صادره )میلیون ریال(

 ضمانت نامه های تمدیدی
 311.1 18 74 تعداد ضمانت نامه تمدیدی )فقره(

 269.9 52917 338159 مبلغ ضمانت نامه تمدیدی )میلیون ریال(

 گذاری صنایع کوچک ماخذ : صندوق سرمایه 
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  :گزارش اقدامات انجام شده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  -36

 ساز)پیشنهاد قوانین، ضوابط و مقررات(؛ اقدامات تسهیل -1

 های آماری و اطالعاتی در حوزه ماًموریت(؛ ها )گزارشدر اقدامات اجرایی در جهت تحقیق حوزه ماًموریت -2

  همایش و نمایشگاه صنعت الستیک ایران؛شرکت در هفتمین کمیته علمی سیزدهمین 

 مطالعه بازار و تکنولوژی فاز دوم طرح توسعه بافت بلوچ؛ 

 حضور در سمینار آسیب شناسی صنعت پتروشیمی؛ 

  با مقام عالی وزارت مقرر شد پروژه به صورت زیر اجرا  1195959انجام اقداماتی در ادامه اجرای طرح الیاف شیشه شامل: در جلسه مورخ

 شود:

 اجرای فاز اول پروژه شامل تولید الیاف در دستور کار قرار گیرد؛ 

  انجام مناقصه برای فاز اول به صورتEP که شامل مهندسی، دانش فنی و تأمین تجهیزات و ماشین آالت باشد؛ 

 شود؛ ارائه و تدوین فوق موارد براساس پروژه بندی زمان برنامه 

 ها،  در روزنامه منتشر شد و از طریق ایمیل به شرکت 1895959هیه شد و آگهی ارزیابی در تاریخ براساس موارد باال اسناد ارزیابی کیفی ت

رسانی شد. اسناد از طریق سایت سازمان، شرکت و مناقصات توزیع شد. برنامه  های بازرگانی آگاهی ها و اتاق بخش بازرگانی سفارت

در دست تهیه می باشد. همچنین طرح توجیهی توسط مشاور  EPرگزاری مناقصه بندی پروژه تا زمان عقد قرارداد تهیه شد. اسناد ب زمان

 طرح در دست اجرا می باشد.

  انجام اقدماتی دراجرای طرح نوسازی و بازسازی شرکت گسترش صنایع بلوچ شامل: شرکت در نشست مرتبط در وزارتخانه و ارائه گزارش

و از وضعیت موجود و کارهای انجام شده به آقای دکتر ریاحی، تهیه اسناد مناقصه در مورد فاز دوم طرح توسعه بلوچ برای ایجاد خط بافندگی 

برای طرح بافندگی؛ برگزاری  FSهای مشاور ذیصالح برای شرکت در مناقصه برای تضمین خط ریسندگی و تهیه  دعوت از شرکت

های دورنیه، پیکانل، سولزر و سومت با هدف خرید ماشین آالت بافندگی و دریافت پروفرما از آنها،   های مختلف با نمایندگان شرکت نشست

و اقدام برای نهایی کردن قرارداد خرید ماشین  DHF زندگان کشور آلمان و سوئیس توسط شرکتآالت با سا پیگیری قرارداد خرید ماشین

میلیارد ریالی به عنوان کمک بالعوض، یارانه سود و... برای پرداخت مطالبات پرسنل  51آالت،  پیگیری انعقاد قرارداد و اجرایی شدن 

 میلیارد ریال به شرکت برای پرداخت حقوق معوقه پرسنل. 9ت بازنشسته و بدهی های معوقه پرسنل، تهیه گزارش و پرداخ

  انجام اقداماتی در ادامه اجرای طرح الستیک در استان لرستان شامل: تفاهم اولیه با شرکتDHF  به منظور انجام امور کارگزاری در

ه تأمین تسهیالت طرح از محل منابع ارزی برای عقد قرارداد به عنوان مهندس مشاور پایه، مصوب BDEخریدهای خارجی، مذاکره با شرکت 

 Doubleصندوق توسعه ملی از سوی کمیته اعتبارات بانک صنعت و معدن صادر شده است، مذاکره و دریافت پیشنهاد از شرکت های 

Coin, BDE  و CGECهای مهندسی و تأمین تکنولوژی طرح انجام شده است. )شرکت چینی( و... برای بخش 
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 های مشاور مهندسی داخلی  انجام اقداماتی در ادامه اجرای طرح الستیک در استان سیستان و بلوچستان شامل: فراخوان شناسایی شرکت

درخصوص نحوه همکاری در  DHFاطالعات با شرکت بندی تهیه شد، تعامل و تبادل  انجام شد، مدل پیشبرد پروژه به انضمام برنامه زمان

جریان است، اقدامات برای شروع عملیات مقدماتی عمرانی و ساختمانی در محل کارخانه نظیر ساخت سر در، ایجاد فضای سبز، ساخت منبع 

بخش داخلی طرح حداکثر ( و مشاور مهندسی MCهای مشاور مدیریت طرح ) آب و سوله انبار قطعات در دست انجام است، مقرر شد شرکت

به عنوان  DHFماه آینده ارزیابی و انتخاب شده و قرارداد با ایشان با حداقل مبلغ ممکن منعقد شود. همچنین دامنه همکاری با شرکت  تا یک

خارجی  های تأمین کننده فاینانس و هماهنگ کننده با طرف های خارجی انتخاب شده توسط گسترش صنایع آریا تایر هامون برای بخش

EP ای در این خصوص با این شرکت امضاء شود. همچنین مقرر شد با توجه به ضرورت  نامه شفاف شده و حداکثر تا دو هفته آینده موافقت

ایجاد پیشرفت ملموس در بخش های مختلف پروژه از جمله مهندسی، تأمین ماشین آالت و عملیات ساختمانی طرح در سایت تا فروردین 

گیری و اجرا شود. در این راستا با توجه به مکاتبه قبلی مبنی بر پرداخت سی میلیارد ریال به طرح  ت الزم با حداکثر فشردگی پیاقداما 56ماه 

های الزم درخصوص صدور دستور پرداخت از سوی ریاست محترم هیأت  گیری های پروژه، پی بر مبنای جزییات مصارف مورد نیاز فعالیت

 بندی پروژه بر این اساس و تغییرات جزیی اعمال شده در مدل اجرای پروژه بازنگری و ارائه شود. ن برنامه زمانعامل صورت پذیرد. همچنی

 های مناطق ویژه اقتصادی گرمسار، جهرم به این شرکت انتقال یافت؛ با ایجاد شرکت منطقه ویژه اقتصادی، ادامه اجرای طرح 

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

 های اقتصادی ایران و فرانسه؛ نویس تفاهم نخستین نشست کمیسیون مشترك همکاری بررسی و اظهار نظر درخصوص پیش 

 گذاری در حوزه صنایع نوین؛ های سرمایه مکاتبه با شرکت شمص تأمین به منظور همکاری و جذب پروژه 

 ی پیشنهاد شرکت دانش بنیان هوای پاك امرتات و برگزاری نشست با مسئولین طرح؛بررس 

 سنجی از متقاضی بخش خصوصی در رابطه با ارائه طرح تولید محصوالت پلی استر؛ دعوت از  پیگیری و ارسال گزارش پیش امکان

یوریا و برگزاری نشست با ایشان برای نحوه تهیه های پلیمری پلی  متقاضی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح استفاده از پوشش

 سنجی مقدماتی؛ گزارش امکان

 مذاکره با نماینده صنعت و معدن استان لرستان درخصوص طرح سرمایه گذاری تولید شمش منیزیم از دولومیت؛ 

  برگزاری نشست و بازدید از شرکت تکتا درخصوص مشارکت در طرحECU به عنوان شریک بخش خصوصی؛ 

 در نمایشگاه بین المللی الکامپ؛ حضور 

 های جشنواره هفته پژوهش؛  حضور در نشست 

 گیری مراحل برگزاری مناقصه های شرکت نفت برای دو شرکت مجتمع صنعتی اسفراین و لوله گستر اسفراین و پیگیری مسائل مربوط  پی

 به روند تولید محصوالت این دو شرکت؛

 درصدی در  41ر ادامه اجرای طرح الستیک در استان کردستان شامل: با توجه به موافقت رسمی بانک سپه با سهم انجام اقداماتی د

های الزم درخصوص جلب موافقت بانک صنعت و معدن برای حضور در  کنسرسیوم بانکی برای اعطای تسهیالت به طرح، پیگیری

ی معتبر از جمله پیرلی و آپولو ورداشتاین صورت گرفته و پاسخ مثبت فقط از ها کنسرسیوم در حال انجام است، ارائه پیشنهاد به شرکت

ورداشتاین دریافت شده است. یادداشت تفاهم با شرکت آپولو برای انتقال دانش فنی امضاء شده است، مذاکره با بانک پارسیان برای بررسی 

 شده طرح تا ده روز آینده توسط شرکت تکمیل و به بانک ارائه شود.روزآوری  اعطای تسهیالت به طرح که مقرر شد مطالعه توجیه پذیری به



                                                        عملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

72 

 گذاری در صنعت پتروشیمی؛ داخلی و خارجی برای سرمایه های ادامه مطالعات و مذاکرات با شرکت 

  های صنعتی و دایکست منیزیم.  طرح حوزه صنایع پیشرفته شامل: تولید الیاف کربن، تولید حالل3نظارت بر اجرای 

 وزیر برنامه و کار و  کسب فضای بهبود مأموریت، حوزه در) دولت اهداف تحقق راستای در جدید های گذاری سیاست-3

 (محترم

 ؛...( و خصوصی بخش دولتی، های دستگاه)ها مأموریت تحقق جهت در بخشی بین های همکاری-4
  همکاری با انجمن مهندسی صنایع دریایی، شورای عالی صنایع دریایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق توسعه صنایع

 دریایی؛

 ارت در خصوص پروژه همکاری با مذاکره با وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجWartsila های خصوصی برای  و همچنین با شرکت

 های مختلف صنعتی در جریان است. گذار در حوزه جذب سرمایه

 المللی بین های همکاری-5
 های  گفتگو و دریافت پیشنهاد از شرکتDouble Coin, BDE  و CGECهای مهندسی و تأمین  )شرکت چینی( و... برای بخش

 تکنولوژی طرح الستیک لرستان؛

  برگزاری نشست با شرکت آلمانیSTAR  به منظور مشارکت در سرمایه گذاری در حوزهICT ؛ 

  برگزاری کارگاه صنعت ریلی با همکاری شرکتTUV SUD  های دولتی، عمومی، متروهای کالن  نفر از سازمان 191آلمان با شرکت

 ننده تجهیزات ریلی؛های فعال و تأمین ک شهرها و همچنین شرکت

  مذاکره با شرکتDSME های خشک بندرعباس؛ کره جنوبی با هدف ایجاد شرکت مشترك برای تکمیل و بهره برداری حوض 

 گیری موارد فی مابین سازمان و شرکت  گفتگو و پیVallourec فرانسه؛ 

 سازی توربین گازی کالس  ادامه مذاکره با شرکت آنسالدو برای نهایی کردن توافقات همکاری مشترك در بومیF شروع مذاکره با ،

 سازی موتورهای تولید برق. به منظور همکاری مشترك با هدف بومی Wartsilaشرکت 

 محترم وزیر های ابالغیه و دولت مصوبات قانونی، تکالیف راستای در اجرایی اقدامات-6
 دریایی؛ صنایع راهبردی برنامه توزیع و تصویب و تدوین 

 درخصوص مجوز سازمان برای تبدیل گاز طبیعی به فرآورده همچنان در جریان است. 54قانون بودجه سال  3تبصره  "ل"گیری بند  پی 

 مأموریت حوزه در گرفته صورت اقدامات اثربخشی میزان تحلیل-7
 تی اسفراین و لوله های الزم برای موفقیت هر چه بیشتر دو شرکت مجتمع صنع باتوجه به مناقصات شرکت ملی نفت، تمامی مکانیزم

 گستر اسفراین به کار گرفته شده است؛

  با توجه به پیشرفت حاصل شده در مذاکرات با آنسالدو وWartsila .اثربخشی اقدامات مناسب برآورد می شود ، 
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 مأموریت حوزه در شده ایجاد مسائل و ها چالش-8
  گذاران؛  اجرایی نشدن فاینانس و روابط بانکی و تغییرات قیمت خوراك طرح های پتروشیمی به ضرر سرمایه 

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

ح ساختار فنی و تکنولوژی و یا عقد قراردادهای بلندمدت در شرایط نامناسبی ریزی اصال دلیل عدم امکان برنامه ها به اکنون این شرکت

 باشند؛ می

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

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

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

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

 طوالنی شدن فرآیند دریافت مصوبه شورای اقتصاد؛ 

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

 قانون اساسی؛ 44برده شده در فهرست واگذاری اصل  های زیانده نام های هدفمند در شرکت اجرای برنامه های قانونی محدودیت 

 درصدی سازمان از صندوق توسعه ملی؛ 111های  مندی طرح کمبود منابع مالی و عدم بهره 

 های  ه با مشکل در اجرای طرحهای تجارت و مسکن و مواجه بابت رد دین به بانک 44های در حال واگذاری اصل بالتکلیفی شرکت

 ؛44برده شده در فهرست واگذاری اصل  های نام جدید در شرکت

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

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

 گذاری. یه منظور تعریف و اجرای کسب و کار و طرح جدید سرما ها به سازمان به ت عواید ناشی از واگذاریعدم بازگش 
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 عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  -37
 

 
 بازرسی و کنترل  واحدهای صنفی 

59آذر عنوان  درصد تغییر 54ماهه  5 59ماهه  5 درصد تغییر  59آبان  

 36.2- 4.8 3.15 1 1.31 1.31 )میلیون فقره(بازرسی 

 24.5- 261 156 1 15 15 های متشکله )هزار فقره(پرونده

 23.2- 323 248 1 24 24 تخلفات کشف شده )هزار فقره(

 19.5- 149 122 8.3- 12 11 رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(

 - - - 9- 41 38 درصد رسیدگی به شکایات )متخلف(

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

59 آذر واحد نام کاال 54 آذر  تغییر درصد    

1 درجه باسماتی پاکستانی برنج  9.2 96769 95722 کیلوگرم 

تایلندی برنج  24.1 27122 33914 کیلوگرم 

اعال طارم برنج  34.2 85363 115855 کیلوگرم  

پگاه پنیر گرمی 411 بسته   43692 41311 9.7 

پگاه پنیر گرمی 491 بسته   45255 46651 9.6 

 15.3- 16348 13159 کیلوگرم پیاز

مرغ تخم  3.1 49812 47235 کیلوگرم 

اصفهان آهن ذوب14نمره تیرآهن  8.7 17895 15414 کیلوگرم 

اصفهان آهن ذوب16نمره تیرآهن  8.5 17818 15358 کیلوگرم 

اصفهان آهن ذوب18نمره تیرآهن  11.6 17389 15354 کیلوگرم 

خارجی جو  9.9- 5135 8941 کیلوگرم 

داخلی جو  11.1- 5653 8722 کیلوگرم 

گوشتی یکروزه جوجه  62.3 11915 17197 عدد 

مضافتی خرما  36.3 61427 82392 کیلوگرم 

یک درجه رسمی خیار  8.4- 29916 23374 کیلوگرم 

خارجی ذرت  16.1 8121 5314 کیلوگرم 

داخلی ذرت  16.8 7748 5147 کیلوگرم 

12111 ایرانول موتور روغن فلزی گالن   317626 322171 -1.4 

پیشتاز بهران موتور روغن پالستیکی گالن   392923 391984 1.6 

جامد نباتی روغن کیلویی 9 حلب   233149 214717 8.9 

وآفتاب الدن مایع نباتی روغن گرمی 811 بطری    92237 48161 8.7 

گندم سبوس  3.1- 7187 6561 کیلوگرم 

یک درجه زرد سیب  21.7 32274 38548 کیلوگرم 

یک درجه زمینی سیب  12.1 12186 13648 کیلوگرم 

یک قرمزدرجه سیب  16.9 32621 37551 کیلوگرم 

فله1-329تیپ خاکستری سیمان  5.3 1156519 1318476 تن 

پاکتی2تیپ خاکستری سیمان  12.5 71116 81176 پاکت 

فله2تیپ خاکستری سیمان  13.5 1158743 1369812 تن 

پاکتی1-329تیپ خاکستری سیمان  11.2 71653 78611 پاکت 
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59 آذر واحد نام کاال 54 آذر  تغییر درصد    

سفید شکر  14.7 29698 25418 کیلوگرم 

گرمی 511 بسته شکر گرمی511 بسته     32568 25113 13.7 

یک درجه عدس  3.9 65719 72114 کیلوگرم   

حبه قند  26.2 25851 37715 کیلوگرم   

پگاه پاستوریزه کره گرمی111 بسته     24926 24145 2.1 

وارداتی سویا کنجاله  1.1- 19611 19496 کیلوگرم   

فرنگی گوجه  41.4- 34222 21199 کیلوگرم   

گوساله گوشت  7.1 251817 312613 کیلوگرم   

(مخلوط) گوسفندی گوشت کیلوگرم     316679 265634 13.7 

تازه مرغ گوشت  26.4 99673 71371 کیلوگرم   

169*69*13بارز پرایدی الستیک  11.1 877881 579151 حلقه   

189*69*14بارز پژویی الستیک  5.2 1191999 1297494 حلقه   

یک درجه لپه  29.3 68779 86181 کیلوگرم   

یک درجه سفید لوبیا  11.9 63127 65774 کیلوگرم   

یک قرمزدرجه لوبیا  15.2 99839 66993 کیلوگرم   

یک درجه لوبیاچیتی  27.1 68542 87616 کیلوگرم   

چربی% 992 کیلوئی1 پاستوریزه ماست  3.1 28917 25354 کیلوگرم   

یک موزدرجه  23.2 36351 44839 کیلوگرم   

12میلگردآجدارنمره  26.6 14162 17528 کیلوگرم   

14میلگردآجدارنمره  28.8 14112 18193 کیلوگرم   

8نمره میلگردساده  21.1 19349 18417 کیلوگرم   

8 نمره نبشی  15.6 19598 15189 کیلوگرم   

12نمره نبشی  15.7 19584 15126 کیلوگرم   

یک درجه نخود  34.7 96757 76911 کیلوگرم   

گرمی 911 تاژ آنزیم و کننده فعال ماده با ماشینی پودر  1.6- 23216 22836 بسته 

درصد 2.9 پاکتی استریل شیر  3.1 27196 27878 کیلوگرم 

 - - 112695 کیلوگرم  یک درجه هاشمی داخلی برنج

1 درجه باسماتی پاکستانی برنج  9.2 96769 95722 کیلوگرم 

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
  



                                                        عملکرد ماهانه  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

    

77 

 :عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  

  های اقتصادیبازرسی و جمع آوری اطالعات از بنگاه -1

 ؛59 ماه آذر طی خدماتی و کننده وارد صادرکننده، توزیعی، تولیدی، واحدهای از اطالعات اخذ و بازرسی 

 غذایی، مواد و کشاورزی محصوالت فلزی، غیر معدنی، و فلزی کاالهای خصوص در اطالعات و قیمت اخذ و بازرسی 

 ؛59 ماه آذر طی اقتصادی و توزیعی های شبکه و خدمات پزشکی، تجهیزات و دارویی بهداشتی، محصوالت

 ؛59 ماه آذر طی دارویی و بهداشتی و معدنی و فلزی غذایی، و کشاورزی محصوالت واردکننده های شرکت از بازرسی 

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

 الزم؛ اطالعات اخذ و شیمیایی و پتروشیمی محصوالت

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

 سازمان تعزیرات به ارسالی ریال میلیون91 باالی مهم پرونده و مردمی شکایات به رسیدگی و دریافت نتایج حمایت، سازمان

 .59 ماه آذر طی تجارت و معدن صنعت، های

 تهیه گزارش تحلیلی، آماری و موضوعی عملکرد ناظران افتخاری -2

 ؛59 سال ماه آبان طی افتخاری ناظران موضوعی و آماری گزارش تهیه 

 کشور؛ سراسر در افتخاری ناظران مشارکت و آگاهی سطح افزایش منظور به متعدد آموزشی و توجیهی جلسه برگزاری 

 تجارت. و معدن صنعت، های سازمان از افتخاری ناظران اطالعاتی بانک دریافت 

 های جهانی و تحلیل آنتهیه گزارش قیمت -3

 فلزات؛ جهانی قیمت اطالعات بانک رسانی روز به 

 بها. گران فلزات و پتروشیمی محصوالت انواع جهانی های قیمت اخذ 
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  جهانیشاخص ارزش تولیدات صنعتی بانک   -38

 

 )میلیارد دالر(  2119 -2114طی سال های  2119ارزش تولیدات صنعتی ایران به قیمت ثابت  - 2نمودار

 

 )میلیارد دالر(  2119 -2114طی سال های  2119ارزش تولیدات صنعتی جهان به قیمت ثابت   - 3نمودار
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 شاخص بورس  -39
 59ماهه منتهی به آذر  12شاخص کل در 

 شاخص کل

 آذر
 54 

 دی
 54 

بهمن 
54 

اسفند 
54 

فروردین 
59 

اردیبهشت 
59 

خرداد 
59 

 تیر 
59 

 مرداد
 59 

شهریور 
59 

 مهر 
59 

آبان 
59 

 آذر
 59 

62371 62521 73713 78289 81154 77494 79434 73859 77318 76526 77416 75259 81289 

 

 

 59ماهه منتهی به آذر  12روند ماهیانه شاخص کل در  -4نمودار 

 

 59 آذر روند روزانه شاخص کل در -9نمودار 
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 59ماهه منتهی به آذر  12شاخص صنعت 

شاخص 
 صنعت

 آذر
 54 

 دی
 54 

بهمن 
54 

اسفند 
54 

فروردین 
59 

اردیبهشت 
59 

خرداد 
59 

 تیر 
59 

مرداد 
59 

 شهریور
59 

 مهر
59 

آبان 
59 

 آذر
 59 

91799 91569 61141 69185 66741 64696 62512 61311 64291 63512 64932 66412 67978 
 

 

 59ماهه منتهی به آذر  12شاخص ماهیانه صنعت در   -6نمودار

 

 59روند روزانه شاخص صنعت در آذر  -7نمودار 
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 روند قیمت های داخلی طال و ارز  -41

 

 59ماهه منتهی به آذر  12متوسط قیمت ماهیانه طالی ایران، گرم به ریال در  -8 نمودار
 

 

  59روند نرخ روزانه قیمت طالی ایران گرم به ریال در آذر   -5نمودار 
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  59ماهه منتهی به آذر  12متوسط نرخ ارز ماهیانه بازار داخلی، دالر به ریال در -11نمودار 

 

 59روزانه ارز بازار داخلی، دالر به ریال در آذر روند نرخ  -11نمودار 
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  59ماهه منتهی به آذر  12متوسط روند نرخ ماهیانه ارز مبادله ای، دالر به ریال  - 12نمودار 

 

 

  59روند نرخ روزانه ارز مبادله ای، دالر به ریال در آذر  -13نمودار 
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 خالصه وضعیت رونق تولید  -41

 اریختمقاومتی تا  در راستای اقتصاد %61متوسط و طرحهای نیمه تمام باپیشرفت باالی تولیدی کوچک،تامین مالی بنگاههای 
12911959                                            

 ه9میلیارد ریالفقر

 ثبت نام استان
 مجموع پرداختی مستقیم بانک فرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 9897.6 555 2162.4 471 3659.2 928 8918.2 1391 3975 آذربایجان شرقی

 3911.5 693 574.3 291 2926.6 413 33158.1 1189 1661 آذربایجان غربی

 2614.3 368 916.4 119 2187.5 263 7981.1 752 1185 اردبیل

 14594.1 1512 8212.4 1126 6791.6 886 15681.8 2712 4696 اصفهان

 3781.8 443 1911.9 182 2265.3 261 8647.8 641 1117 البرز

 1213.2 179 649.4 51 997.7 89 1334.7 176 1356 ایالم

 1372.7 297 672.9 145 711.2 118 2683.9 294 374 بوشهر

 3134.3 427 1318.8 172 1819.9 299 4642.6 669 599 چهارمحال و بختیاری

 1541.2 413 458.3 196 1441.5 297 4896.7 966 713 خراسان جنوبی

 11497.1 1979 6288.7 1183 4168.4 452 14958.8 1994 2651 خراسان رضوی

 728.2 177 237.8 86 451.4 51 2127.3 295 361 خراسان شمالی

 3991.5 711 828.9 336 2722.4 364 11994.1 1926 2331 خوزستان

 3162.2 911 545.4 151 2212.8 315 6252.2 841 1192 زنجان

 9283.1 871 1762.3 211 3921.7 665 7466.6 1437 2351 سمنان

 1127.3 166 351.9 94 639.8 112 2856.5 324 441 سیستان و بلوچستان

 13114.4 1217 11211.1 846 2514.3 361 16484.8 1973 2945 تهران

 7648.5 685 2961.1 321 9187.5 368 12371.9 1158 3211 فارس

 9811.2 822 1871.5 279 3538.3 947 19849.1 1758 2161 قزوین

 3754.7 439 1459.1 191 2255.9 284 6231.9 625 561 قم

 1136.8 313 354.8 56 642.1 217 2491.3 751 1125 کردستان

 4975.9 959 2473.6 365 2119.8 226 8881.4 817 1928 کرمان

 1111.1 262 426.1 124 974.5 138 2524.7 1191 3138 جنوب کرمان

 1617.2 314 284.6 65 1332.6 249 9445.2 923 1171 کرمانشاه

 1197.7 168 313.2 65 844.9 55 4313.4 472 985 کهگیلویه و بویر احمد

 6315.1 966 2341.7 236 3578.3 331 5883.9 532 1719 گلستان
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 ثبت نام استان
 مجموع پرداختی مستقیم بانک فرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 9559.8 1129 1896.2 318 4135.6 717 11581.1 2125 3274 گیالن

 4712.8 359 513.4 126 3785.4 265 8147.1 1116 2358 لرستان

 6631.4 1415 2796.1 458 3874.3 521 12979.1 2144 4935 مازندران

 4545.1 659 2179.6 371 2873.4 324 11933.1 585 1991 مرکزی

 1584.3 626 812.1 125 1182.2 457 2532.4 696 537 هرمزگان

 1529.1 431 425.2 139 1459.8 259 4871.3 955 1368 همدان

 6556.4 811 4151.7 481 2814.7 331 5583.1 1262 2119 یزد

 311.3 26 39.1 2 269.3 24 1764.8 111 151 مناطق آزاد

 142121.1 21443 62351.9 5198 75725.9 11289 282975.1 33145 95113  مجموع

 و تجارتماخذ: وزارت صنعت، معدن 
 


