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 های کالن الف(  شاخص

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

 عنوان شاخص
عنوان فارسی 

 شاخص

2102 2103 2104 2109 2106 2107 

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
عداد ت

 کشور
 رتبه

 تعداد
 کشور

Competitive 

Industrial 

Performance 

 - - - - - - 044 66 043 69 047 67 رقابت صنعتی

Global 

Competitiveness 

Index 

رقابت پذیری 
 جهانی

66 044 82 048 83 044 74 041 76 038 - - 

Enabling Trade 

Index 

توانمندی 
 تجارت

007 032 - - 030 038 - - 036 036 - - 

Human 

Development  

Index 

 - - - - 088 69 088 68 087 79 087 76 توسعه انسانی

Index of 

Economic 

Freedom 

 081 099 086 070 086 070 086 073 089 068 089 070 آزادی اقتصاد

Doing business 091 021 091 007 089 031 089 092 089 049 083 044 کسب و کار 
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 بخشرشد اقتصادی به تفکیک نرخ 

 0376به قیمتهای ثابت سال 
 99 سال 94سال 93سال 92سال 90سال 91سال نام بخش

کشاورزی گروه        3.0 3.4 3.9 9.9 9.3 9 

0صنعت گروه         2.9 -09.6 -2.4 3.6 -0.4 00.3 

صنعت -                          2.9 -01.9 -0.7 7.6 -1.3 6.9 

معدن  -                            1.7 -39.3 -9.3 4.3 0.6 97.4 

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        -1.9 -47.2 -9.0 4.8 3.6 78.8 

معادن سایر --      9 9.6 9.9 2.8 -3.3 2.6- 

خدمات گروه            9 1.2 -0.6 1.9 1.2 7.0 

انرستور و هتل فروشی، خرده و عمده   -                        7.8 -4.9 0.8 3.9 1.0 4.9 

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  3.9 -9 -0.8 0.9 1.7 8.3 

(بازار قیمت به) 2نفت بدون داخلی ناخالص محصول  3.8 -2.7 -0.9 0.8 1.7 6.3 

 مآخذ: مرکزآمار ایران
 ، ساختمان و انرژی می باشد.از طبیعی و سایر معادن()استخراج نفت و گ ، معدن)ساخت( گروه صنعت شامل صنعت -0

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

 

 رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی 
 91به قیمت های ثابت 

 بخش
 درصد تغییر ساالنه

91سال 90سال  92سال   93سال   94سال    99سال  

 4.2 4.6 9.4 9.9 4.7 3.7     گروه کشاورزی         

 60.6 7.2 4.9 9.0- 36.9- 0.9- گروه نفت          

 2.2 6.0- 9.4 4.2- 2.3- 4.8 گروه صنایع و معادن          

 2.0 01.9- 3.2 02.2 0.4 09.4       معدن-           

 6.9 4.6- 8 9.3- 4.0- 9.6 صنعت-       

 6.8 3.3 8.2 2.4 2.0 0.4 برق،گاز و آب-                

-03.0 07- 1.9- 9.2- 3.2- 9.0 ساختمان-             

 3.6 2.3- 0.4 2.3 0.9 4 گروه خدمات            

 02.9 0.6- 3.2 1.3- 7.7- 3.0 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

 3.3 3.0- 3 1.9 1.4 4.4 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )بدون نفت(

 مآخذ: بانک مرکزی
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 فصلی -رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی
 91به قیمت های ثابت 

 درصد

 بخش

 99سال  94سال 

فصل 
 اول

فصل 
 دوم

فصل 
 سوم

فصل 
 چهارم

 سال
94 

فصل 
 اول

فصل 
 دوم

فصل 
 سوم

فصل 
 چهارم

سال 
99 

 4.2 4.4 9 4.0 3.9 4.6 8.3 2.2- 9 00.3     گروه کشاورزی         

 60.6 47.0 74.6 69.7 96.0 7.2 08 2.8 6.4 0.8 گروه نفت          

 2.2 6.4 2.4 3.0 4.9- 6.0- 3.4- 01.7- 9.8- 4.2- گروه صنایع و معادن          

 2.0 01.4 00.9 4- 7.9- 01.9- 03.8- 00.4- 7.9- 8.8-       معدن-           

 6.9 9.4 00.3 4.4 0.7 4.6- 3.8- 9.6- 3- 6.3- صنعت-       

 6.8 02.3 7.3 6.2 0.7 3.3 1.9- 4.8 0.9 7.8 برق،گاز و آب-                

-6.8 29.4- 2- 27.4- 07- 4.2- 30.8- 06.9- 00.9- ساختمان-             03.0-  

 3.6 4.9 9.6 2.3 1.9- 2.3- 0.3 4.9- 4- 0.7- گروه خدمات            

 02.9 02.9 09.7 00.9 7.4 0.6- 2.3 9.4- 2.0- 0- تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

 3.3 9.6 4.6 2.8 0.9- 3.0- 1.9- 6.8- 3.4- 0.9- تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )بدون نفت(

 مآخذ: بانک مرکزی 
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  وکوچک بزرگ، متوسط صنعتی مشترکین *میزان برق مصرفی
 عتسا وات مگا

 میزان مصرف 
 درصد تغییر 94سال  99سال 

77601109 72694132 6.8 

 ماخذ: توانیر 
 باشد.نعتی نمی*میزان مصرف برق، مربوط به برق توزیع شده از طریق شبکه سراسری می باشد و شامل برق مصرفی تولید شده توسط مولد های داخلی واحد های ص

 

 99 در سالکاال جاده ای  حمل و نقلمیزان 
 هزار تن

 درصد تغییر 94سال  99سال  نوع حمل

 7.7 399994 387906 داخلی

 01.7 7163.3 7806.2 ترانزیت

 ماخذ: سازمان راهداری  
 

 

 کننده کننده و شاخص بهای مصرفشاخص بهای تولید
  (011=0391) 

شاخص 
 قیمت

اسفند 
49 

فروردین 
99 

اردیبهشت 
99 

خرداد 
99 

تیر 
99 

مرداد 
99 

شهریور 
99 

مهر 
99 

آبان 
99 

آذر 
99 

دی 
99 

بهمن 
99 

اسفند 
99 

درصد 
 تغییر*

شاخص 
بهای تولید 

 PPIکننده

209.8 206.3 207.6 208.2 221.0 220.7 223.3 224.9 226.6 230.0 233.3 233.8 239.4 1.7 

شاخص 
بهای 

مصرف 

 CPIکننده 

234.8 239.9 238.0 241.9 242.8 249.9 247.0 248 249.9 292.9 294.9 297.7 262.8 2 

 جمهوری اسالمی ایران مأخذ: بانک مرکزی
 درصد تغییر آخرین ماه نسبت به ماه قبل *
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 99 اسفندماهه منتهی به  02 شاخص بهای مصرف کننده و تولید کننده در  - 0نمودار
 

ماه قبل معادل  رسید که نسبت به 262.8به عدد  99 اسفند شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در -

 .ه استدرصد افزایش یافت 00.9مشابه سال قبل  ماهشاخص مذکور نسبت به  درصد افزایش داشته است. 2

 درصد می باشد.  9معادل  94 اسفندمنتهی به  هماه 02نسبت به  99ماه  اسفند منتهی به هماه 02میزان تورم در  -

درصد افزایش را نشان  1.7که  نسبت به ماه قبل معادل رسید  239.4به عدد  99 اسفندشاخص بهای تولیدکننده در -

 درصد افزایش داشته است. 9.0میدهد، همچنین شاخص  مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان 

درصد  9.1میزان  به 94ماه منتهی به اسفند ماه  02نسبت به  99ماه منتهی به اسفند ماه  02شاخص بهای تولیدکننده در  -

 .افته استافزایش ی

  

0

50
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150

200

250

300

 PPI شاخص بهای تولید کننده  CPI شاخص بهای مصرف کننده 
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 های اختصاصیب( شاخص 

 تعداد مجوزهای صنعتی صادره -1
 

99اسفند  نام مجوز 99بهمن    درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر 

 9.0 06173 06899 07 0977 0849 جواز تاسیس

0برداری صنعتیپروانه بهره  797 919 48.7 9692 9016 00.9 

 ها داده ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری
  شامل پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای -0

 

       سرمایه مجوزهای صنعتی صادره  -2

 میلیارد ریال

99اسفند  نام مجوز 99بهمن    درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر 

 2.0- 0290073.6 0264201.9 073.9 79961.7 218129.3 جواز تاسیس

برداری صنعتیپروانه بهره  73176.9 23428.9 200.9 294806.0 081389.6 63.4 
 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

 

  اشتغال مجوزهای صنعتی صادره -3
 نفر

99اسفند  نام مجوز 99بهمن    درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر 

-1.14 384670 384910 62.3 33843 94909 جواز تاسیس  

تیبرداری صنعپروانه بهره  04973 8417 73.3 89984 78896 04.0 
 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

         تعداد مجوزهای معدنی صادره  -4
 فقره

 درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر 99بهمن  99اسفند  نام مجوز

 00.3 709 811 08.4- 013 84 پروانه اکتشاف

 9.1- 631 973 08.9 93 63 گواهی کشف 

 7.8 792 894 21.8 72 87 0پروانه بهره برداری معدن 

 ماخذ: آمار مقدماتی سامانه کاداستر
 میباشد . بهره برداری صادره جدیدشامل پروانه های  معدنپروانه های بهره برداری  -0
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         همجوزهای صنفی صادرتعداد   -5
 فقره

99اسفند  نام مجوز 99بهمن    درصد تغییر 94ال س 99سال  درصد تغییر 

0های صنفیمجوز واحد  28949 29789 4.2-  278096 212923 37.3 

 00.4 7182 7891 02.8 720 803 2کارت بازرگانی
                     مرکز امور اصناف و بازرگانان  -0ماخذ: 
 ماخذ: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -2       

 

 ههای گمرکی صادر معافیت -6
 داد  معافیت های گمرکی صادر شده تع

 فقره

99اسفند  نام مجوز 99بهمن    درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر 

 1.4 4918 4931 22.2 910 602 آالتهای گمرکی ماشینمعافیت

 09.0 482 999 67.9 93 89 آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت

-32.3 0817 0223 09.3 019 031 های گمرکی مواد اولیهمعافیت  
 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

 

 ارزش معافیت های گمرکی صادر شده 
 میلیون دالر

99اسفند  نام مجوز 99بهمن    درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر 

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  372.4 348.3 6.9 4127.8 4620.4 02.8-  

آالت مستعملاشینهای گمرکی ممعافیت  47.0 9.6 391.6 227 449 49-  

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  09.0 8.9 77.6 037.2 212.3 32.2-  
 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
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 جوازهای تاسیس صادره به تفکیک استان -7

 استان

 درصد تغییر 94سال  99سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

 اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 40.9- 27.7- 91.9- 46691 70124.4 2173 27290 90323.8 0126 آذربایجان شرقی

 29.4 8.9 07.9 9270 02397.3 369 6618 03494.7 429 آذربایجان غربی

 04.9 01.9 01.3 07342 32992.6 863 09860 36999.7 992 اصفهان

 8.0- 84.9- 02.3- 2479 91972.9 062 2279 7704.0 042 ایالم

 64.8 926.6 3.6- 4442 9796.1 249 7321 60379.4 241 کرمانشاه

 011.2 0839.6 61.9 3197 6206.0 090 6211 021968.1 243 بوشهر

 07.7- 2.2 2.6 27869 40130.9 732 22946 40924.7 790 تهران

 09.9 24.8- 0.3 4290 06091.8 307 9028 02049.7 320 چهارمحال و بختیاری

 6.1 44.3 9.0 32037 71848.6 0379 34192 012208.9 0449 خراسان رضوی

 6.9 08.8- 02.7 9314 99310.9 498 9991 48073.3 906 خوزستان

 43.3 001.4 7.8 00463 20872.9 499 06431 46131.8 499 زنجان

 68.9 99.9 69.8 01926 09360.7 497 08419 31889.2 776 سمنان

 9.3 49.0- 09.7 4970 01297.9 249 4998 9697.7 298 سیستان و بلوچستان

 07.7 08.9 3.0 07909 48901.8 0202 21626 97479.2 0249 فارس

 27.7- 40.1- 9.0- 9106 06004.4 390 3629 9900.7 333 کردستان

 46.0 49.2- 00.8 7907 72938.3 297 00969 36842.6 332 نکرما

 98.1 213.4 6.4 2179 01991.9 019 4007 33226.8 006 کهگیلویه و بویر احمد

 24.9 94.4- 26.8 00999 76728.3 489 04393 34997.9 621 گیالن

 28.4- 60.1- 38.9 00481 44608.3 320 8220 07403.2 446 لرستان

 70.9 9.2 38.6 9802 28487.4 913 06868 30010.9 697 مازندران

 6.9- 04.6 21.9- 20897 62302.4 779 21349 70433.9 609 مرکزی

 69.6 37.9 22.2 3812 82741.2 070 6298 003798.3 219 هرمزگان

 32.3 92.6- 09.9 9268 29008.6 283 6968 00918.9 327 همدان

 01.8 08.6 09.9 20980 30198.6 0343 23918 36886.9 0996 یزد

 46.4- 6.2 4.1 00966 32291.8 320 6213 34287.4 334 اردبیل

 07.4 22.0 96.8 02093 29294.0 440 04308 31842.9 868 قم

 30.6 93.8 3.7 01112 09622.1 377 03064 38129.9 390 قزوین

 24.0- 91.7- 2.9 7063 31208.0 249 9438 04888.4 292 گلستان
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 استان

 درصد تغییر 94سال  99سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

 اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 30.8- 94.7- 7.3- 3193 99231.1 001 2018 9199.1 012 ن شمالیخراسا

 99.3 003.0 33.3 0700 2922.1 023 2698 6226.4 064 خراسان جنوبی

 32.4 96.9 011.1 222 034.3 3 294 201.7 6 منطقه آزاد قشم

 82.3- 90.3- 64.9- 4076 07263.9 76 740 0499.1 27 منطقه آزاد ارس

 92.7- 06.6- 02.9 0399 0344.6 24 640 0020.0 27 یمنطقه آزاد انزل

 94.8 30.9- 6.7 360 381.8 09 999 299.4 06 منطقه آزاد ماکو

 64.3- 99.8- 1.1 484 01168.7 6 073 420.3 6 منطقه آزاد اروند

 31.1- 74.6- 2.0 2330 01014.4 99 0630 2960.9 97 جنوب کرمان

 0963.4 061009.8 011.1 70 32.4 9 0080 90982.1 01 منطقه آزاد چابهار

 667.9 483.8 0111.1 41 403.1 0 317 2400.0 00 منطقه ویژه اقتصادی

 48.2- 66.4- 3.7- 32079 024492.9 463 06679 40779.3 446 البرز

-1.14 2.0- 9.0 384670 0290073.6 06173 384910 0264201.9 06899 مجموع  
 ها ار و فراوری دادهماخذ: آمار مقدماتی دفتر آم

نفر  384910میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  0264201.9فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه  06899، تعداد 99در سال

 صادر گردیده است.

درصدی در پیش بینی  2.0درصد در تعداد، و کاهش  9.0مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش

 گذاری می باشد. سرمایه

 فقره تعلق دارد.  0449فقره و  0996های یزد و خراسان رضوی به ترتیب با ، بیشترین تعداد جواز صادره به استان99طی سال 

میلیارد ریال است که نسبت به مدت  74.8متوسط پیش بینی سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد، به میزان  99در سال 

 درصد کاهش داشته است.  6.8یارد ریال( حدود میل 81.3مشابه سال قبل )

میلیارد ریال( است که به دلیل صدور جواز تاسیس واحد  021968.1بیشترین سرمایه گذاری پیش بینی شده در استان بوشهر )

درصدی سرمایه گذاری پیش بینی شده کل کشور را به  9.9شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان میباشد. این استان سهم 

 ود اختصاص داده است. خ

درصد از کل کشور به خود اختصاص داده  8.9نفر( را با سهم  34192استان خراسان رضوی باالترین اشتغال پیش بینی شده )

 است.
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 برداری صادره به تفکیک استانپروانه بهره  -8

 استان

 درصد تغییر 94سال  99سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 ر()نف

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز)نفر(

 سرمایه مجوز تعداد
 اشتغال
 مجوز

 4.7- 09.1 33.0- 4760 03021.1 493 4938 09180.7 331 آذربایجان شرقی

 96.4- 87.9- 9.1- 2997 03680.6 080 0291 0714.1 072 آذربایجان غربی

 08.3 49.7 06.3 6498 00949.2 407 7691 06828.0 489 اصفهان

 71.9- 99.9- 03.1 787 06998.4 23 232 748.4 26 ایالم

 4.6- 9.7 29.9 0097 0889.9 77 0014 2169.1 011 کرمانشاه

 93.2 293.9 81.1 387 0490.6 29 993 9700.6 49 بوشهر

 9.3 23.1 4.6 00746 07399.9 966 02374 20342.9 992 تهران

 08.6 006.8 9.9- 763 0337.1 73 919 2899.1 69 چهارمحال و بختیاری

 02.4- 67.9 04.9 9841 7978.9 313 9009 03360.6 348 خراسان رضوی

 99.0 0966.1 31.2 0867 2837.8 029 3707 47277.9 068 خوزستان

 30.4- 22.9- 04.1 2944 04793.9 004 2109 00379.8 031 زنجان

 90.1 342.9 26.4 0990 2600.9 029 2963 00966.3 063 سمنان

 042.7 90.9 66.7 492 814.4 90 0094 0941.6 89 سیستان و بلوچستان

 46.1 92.0 0.0 2899 9337.6 266 4067 8008.3 269 فارس

 40.2- 73.8- 1.1 960 2923.6 64 969 764.8 64 کردستان

 96.8 698.8 38.2 0148 0422.7 89 2162 01799.1 023 کرمان

 23.9- 94.2- 07.9 348 976.2 28 269 447.4 33 احمدکهگیلویه و بویر 

 22.9- 43.9 08.9 3162 7086.3 090 2362 01343.7 079 گیالن

 90.8 0049.9 08.4 690 834.3 98 0329 01424.0 006 لرستان

 02.9- 3.3- 0.6 3703 6678.3 091 3248 6496.6 093 مازندران

 49.3 014.0 02.6 2134 4462.2 098 2996 9016.2 223 مرکزی

 068.8 0362.8 70.9 696 776.6 97 0763 00361.3 98 هرمزگان

 27.6 03.8- 06.9 989 0472.9 69 0262 0269.9 76 همدان

 93.0 209.4 04.8 2302 6416.0 083 3939 21464.0 201 یزد

 349.3 699.3 97.8 499 632.9 64 2144 4812.3 010 اردبیل

 07.3 02.7 21.2 3036 4618.4 298 3677 9092.8 301 قم

 20.3 38.9 27.0 3696 7087.3 201 4439 9991.8 267 قزوین
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 استان

 درصد تغییر 94سال  99سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 ر()نف

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز)نفر(

 سرمایه مجوز تعداد
 اشتغال
 مجوز

 3.6 08.9- 90.2 0171 0860.1 86 0019 0907.4 031 گلستان

 29.6 013.9 89.7 271 318.1 20 339 626.8 39 خراسان شمالی

 46.0- 72.1 91.7- 906 3414.0 67 494 9896.8 33 خراسان جنوبی

 29.4- 92.1- 008.2 481 0414.9 00 398 673.9 24 آزاد قشممنطقه 

 2.4- 98.7 01.2- 742 0096.8 49 724 0839.7 44 منطقه آزاد ارس

 36.1 82.0 99.9 492 987.2 34 669 0169.9 93 منطقه آزاد انزلی

 363.4 38.8 006.7 70 92.6 6 329 028.9 03 منطقه آزاد ماکو

 279.7 497.9 033.3 74 016.6 9 278 994.0 20 منطقه آزاد اروند

 33.2 09.8- 41.1 099 342.8 21 269 288.7 28 جنوب کرمان

 016.9 88.9 70.4 77 31.9 7 099 97.9 02 منطقه آزاد چابهار

 0404.3 28013.0 911.1 20 9.2 2 308 2990.9 02 منطقه ویژه اقتصادی

 00.3 31.6 9.9 6774 04209.9 292 7938 08968.9 318 البرز

 04.0 63.4 00.9 78896 081389.6 9016 89984 294806.0 9692 مجموع

 هاماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
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 نفار  89984 اشاتغال  و ریاال  میلیارد 294806.0میزان  به گذاری سرمایه با برداری بهره پروانه فقره 9692 ،99طی سال  -

 04.0 و 63.4،  00.9 ترتیاب  به افزایشی روند دهنده نشان گذشته سال مشابه مدت با فوق ارقام مقایسه .است شده صادر

 . باشد در تعداد، سرمایه و اشتغال می درصد

فقره آن پروانه بهاره بارداری    2462فقره آن پروانه بهره برداری ایجادی و  3231از این تعداد پروانه بهره برداری صادره،  -
  توسعه ای می باشد.

 آن فقره  و کمترین تعاداد  992 با تهران استان به مربوط صادره در بین استانهای کشور برداری بهره پروانه عدادت بیشترین -

 .دارد تعلق استان ایالم به فقره 26 با

میلیاارد ریاال( باا     47277.9باالترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صادره را، استان خوزستان ) -

 درصدی از کل کشور به خود اختصاص داده است.  06سهم 

میلیارد ریال(  39.3میلیارد ریال می باشد.که در مقایسه با سال قبل) 90.8متوسط سرمایه گذاری برای راه اندازی یک واحد  -

 درصد افزایش داشته است. 47حدود 

ی به ترتیب در استانهای خوزستان، درصد از سرمایه گذاری محقق شده مندرج در پروانه های بهره بردار 44بیش از  -

 تهران، یزد، البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی می باشد .

 . نفر به خود اختصاص داده است02374باالترین اشتغال ایجاد شده را استان تهران با  -
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 به تفکیک استان  *پروانه های بهره برداری صادره ایجادی -9

 استان

 تغییردرصد  94سال  99سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

 اشتغال مجوز
 )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 28.3- 24.9- 38.4- 3213 9244.1 299 2299 3960.6 097 آذربایجان شرقی

 90.7- 92.1- 01.2- 0807 02727.8 88 877 0108.3 79 آذربایجان غربی

 9.8 02.9 06.3 9109 8164.6 282 9318 9010.3 328 اصفهان

 76.3- 97.0- 21.1 738 06992.2 09 079 489.8 08 ایالم

 99.9 097.9 09.6 949 972.7 90 896 0713.6 60 کرمانشاه

 42.2 2116.4 42.9 334 263.7 20 479 9999.1 31 بوشهر

 9.7 23.9 0.4- 7728 01781.3 289 8068 03300.6 280 تهران

 9.1 087.1 00.6 498 899.0 43 923 2981.4 48 چهارمحال و بختیاری

 02.3- 39.9- 9.7 2994 9191.0 094 2992 3197.6 069 خراسان رضوی

 80.0 0336.7 27.9 0318 0926.8 81 2369 27683.2 012 خوزستان

 34.2- 1.9 21.6 0968 8723.6 68 0299 8813.0 82 زنجان

 067.9 664.8 70.9 897 0421.2 97 2296 01860.8 98 سمنان

 03.7 30.2- 21.1 393 791.1 39 447 909.8 42 سیستان و بلوچستان

 7.9 8.1 9.3- 0739 3960.4 071 0869 3846.3 060 فارس

 47.1- 90.4- 08.4- 843 0278.7 49 447 621.9 41 کردستان

 082.8 0108.0 39.7 641 930.4 98 0801 01403.8 80 کرمان

 42.4- 69.0- 00.0 320 863.4 08 089 310.3 21 کهگیلویه و بویر احمد

 33.2 020.2 8.1 0069 4216.9 88 0997 9314.1 99 گیالن

 82.9 0297.9 8.7 616 716.0 69 0016 9867.3 79 لرستان

 24.6- 42.8 04.3- 2832 3668.9 009 2039 9239.8 012 مازندران

 08.0 80.4 6.0 0379 3319.9 009 0629 9996.9 022 مرکزی

 99.6 388.1 68.2 907 663.7 44 0100 3238.9 74 هرمزگان

 09.7- 09.9- 1.1 639 999.9 41 903 800.2 41 همدان

 36.1 266.0 24.4 0874 4924.6 023 2948 06964.9 093 یزد

 490.0 797.4 73.7 319 916.2 38 0813 4942.7 66 اردبیل

 7.9 49.1 02.9 0771 3119.4 099 0912 4364.2 079 قم

 90.8 93.2 34.8 0926 3926.7 002 2923 6104.3 090 قزوین
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 استان

 تغییردرصد  94سال  99سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

 اشتغال مجوز
 )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 3.8 34.1- 42.9 629 0349.4 42 693 890.1 61 گلستان

 99.3 3.9- 011.1 092 244.7 9 236 236.0 08 خراسان شمالی

 60.8- 98.9 69.9- 881 3330.6 99 336 9279.1 09 خراسان جنوبی

 29.4- 92.1- 008.2 481 0414.9 00 398 673.9 24 منطقه آزاد قشم

 38.6- 39.8 39.0- 610 892.7 37 369 0097.9 24 منطقه آزاد ارس

 4.4- 82.4 06.1 416 916.9 29 388 924.6 29 منطقه آزاد انزلی

 322.9 29.0 011.1 70 92.6 9 311 009.8 01 منطقه آزاد ماکو

 201.9 494.9 97.0 64 91.3 7 099 937.0 00 اروند منطقه آزاد

 20.6 31.0- 9.1 099 342.8 21 242 239.9 20 جنوب کرمان

 003.9 99.9 83.3 72 28.8 6 094 97.9 00 منطقه آزاد چابهار

 4891.1 28136.7 911.1 6 9.2 0 297 2989.8 01 منطقه ویژه اقتصادی

 29.9 68.9 34.9 3940 8626.7 016 9020 04966.7 043 البرز

 02.3 60.4 9.3 90427 022148.4 2996 97767 097131.0 3231 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 



                                                        عملکرد ماهانه  ها فرآوری داده دفترآمار و

 

    

20 

 به تفکیک استان *صادره توسعه ای پروانه های بهره برداری -11

 استان

 درصد تغییر 94 سال 99 سال

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز)نفر(

 سرمایه مجوز تعداد
 اشتغال
 مجوز

 44.1 40.2 27.3- 0998 7876.1 238 2243 00021.0 073 آذربایجان شرقی

 63.8- 28.0- 1.1 0041 993.8 93 403 689.7 93 آذربایجان غربی

 60.0 020.7 06.3 0479 3484.6 039 2382 7726.8 097 اصفهان

 06.3 4036.3 1.1 49 6.2 8 97 262.6 8 ایالم

 99.2- 72.2- 91.1 618 0303.2 26 248 369.4 39 کرمانشاه

 022.6 86.8- 279.1 93 0087.8 4 008 096.6 09 بوشهر

 4.7 22.0 01.7 4108 6979.7 280 4216 8130.1 300 تهران

 44.2 27.3- 31.1- 269 437.9 31 382 308.9 20 چهارمحال و بختیاری

 02.6- 296.7 21.0 2886 2888.4 049 2923 01314.1 079 خراسان رضوی

 040.0 2191.9 34.7 999 900.1 49 0348 09994.7 66 خوزستان

 29.8- 97.3- 4.3 976 6131.1 46 724 2976.7 48 زنجان

 3.9- 41.9- 9.7- 694 0090.3 72 667 714.9 69 سمنان

 694.9 0783.6 068.8 99 94.4 06 747 0124.8 43 سیستان و بلوچستان

 019.9 041.9 02.9 0006 0776.2 96 2298 4272.1 018 فارس

 1.1 90.3- 61.1 008 0649.1 09 008 043.9 24 کردستان

 38.2- 22.4- 39.9 418 490.3 30 292 380.2 42 کرمان

 096.3 29.6 31.1 27 002.7 01 81 046.0 03 کهگیلویه و بویر احمد

 97.9- 69.0- 33.3 0893 2979.9 63 819 0139.7 84 گیالن

 097.6 334.3 40.4 89 028.2 29 209 996.8 40 لرستان

 26.3 99.6- 28.2 880 3119.4 70 0003 0206.8 90 مازندران

 012.6 068.9 20.7 699 0096.6 83 0327 3019.7 010 مرکزی

 440.1 7193.4 84.6 039 002.9 03 792 8020.4 24 هرمزگان

 004.1 01.6- 44.1 391 903.1 29 749 498.6 36 همدان

 026.3 017.2 9.1- 438 0880.9 61 990 3899.2 97 یزد

 96.9 019.6 34.6 094 026.3 26 240 299.6 39 اردبیل

 29.9 48.2- 30.0 0366 0999.1 013 0779 828.6 039 قم

 02.6- 21.7 08.4 0731 3261.6 98 0902 3936.9 006 قزوین
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 استان

 درصد تغییر 94 سال 99 سال

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز)نفر(

 سرمایه مجوز تعداد
 اشتغال
 مجوز

 3.4 22.4 99.0 440 900.7 44 496 626.4 71 گلستان

 02.7- 906.7 79.1 008 63.4 02 013 391.8 20 خراسان شمالی

 338.9 696.0 06.7 36 72.6 02 098 977.7 04 خراسان جنوبی

 090.8 022.9 66.7 040 314.0 02 399 677.8 21 منطقه آزاد ارس

 226.7 81.9 066.7 86 81.3 9 280 044.9 24 منطقه آزاد انزلی

 - - 211.1 1 1.1 0 29 02.7 3 منطقه آزاد ماکو

 691.1 290.6 411.1 01 06.2 2 79 97.0 01 منطقه آزاد اروند

 - - - 1 1.1 1 23 49.2 7 نجنوب کرما

 1.1 011.1- 1.1 9 0.7 0 9 1.1 0 منطقه آزاد چابهار

 41.1 - 011.1 09 1.1 0 20 6.0 2 منطقه ویژه اقتصادی

 04.7- 28.4- 00.3- 2833 9988.8 086 2407 4110.7 069 البرز

 07.9 67.6 04.9 27429 98340.2 2091 32207 97786.1 2462 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 
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 جوازهای تاسیس صادره به تفکیک گروه فعالیت -11

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 94سال  99سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیاردریال(

تغال اش
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 29.6- 43.9- 3.1 88962 211798.1 2693 62344 003477.7 2732 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 61.8- 64.7- 29.1- 494 4372.2 02 078 0949.0 9 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 91.1 39.4 31.8 00681 31486.3 979 07924 42488.0 792 منسوجاتساخت 

 7.4 92.1 2.9- 07464 8089.9 472 08790 02446.6 461 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

-چمدان-کیف-چرم -دباغی 
 کفش

031 3090.8 4861 019 0636.2 2237 09.3 99.0 007.3 

چوب ومحصوالت چوبی 
 بجزمبل

343 03008.3 6099 417 23846.3 6969 -09.7 -49.1 -6.3 

ساخت کاغذومحصوالت 
 کاغذی

929 49992.9 04429 966 44037.8 01376 -6.9 02.4 39.1 

 6.7 08.3 99.9 679 0683.9 34 721 0992.6 93 انتشاروچاپ وتکثیر

کک وفراورده های حاصل 
 ازنفت

038 094116.0 6177 093 219330.3 6900 -9.8 -7.3 -02.0 

دومحصوالت ساخت موا
 شیمیائی

0949 317772.7 40089 0093 274863.1 37880 29.9 02.1 8.7 

محصوالت ازالستیک 
 وپالستیک

0672 60099.2 27996 0743 82362.0 33299 -4.0 -29.7 -07.1 

 01.6 36.1 0.8 32996 68688.2 0939 36491 93424.1 0971 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 2.8 24.7 4.7 09843 024961.9 970 21396 099367.0 998 ساخت فلزات اساسی

 09.4 9.9 3.3 22133 39198.0 0296 26310 40089.3 0298 محصوالت فلزی فابریکی

 9.7 07.0 7.9 23697 36996.4 986 29149 43326.2 0164 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 0.0- 9.7 44.7 0398 2691.9 47 0343 2916.9 68 ماشین آالت دفتری وحسابداری

ماشین آالت ودستگاههای 
 برقی

466 04908.6 9969 484 03397.7 03442 -3.7 8.4 -28.8 

 09.9- 77.0- 33.3 3239 36989.3 79 2991 8481.2 011 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی
 ساعت

288 01661.0 7129 238 6106.8 9429 20.1 77.2 29.9 

 96.8 39.8 8.6 00703 20842.8 339 08369 31946.6 368 وتوریوسایل نقلیه م

 06.4 0.9 0.0 3196 4696.9 90 3997 4743.1 92 سایرتجهیزات حمل ونقل
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 94سال  99سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیاردریال(

تغال اش
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیارد ریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 24.2 04.9 09.8 7686 7927.8 930 9947 8690.0 609 مبلمان سایرمصنوعات

 09.6- 04.3 23.2- 9947 9133.6 426 4781 01329.6 327 بازیافت

 40.8- 99.8- 46.6- 0118 04407.6 73 987 9793.6 39 رژیتولید ان

 66.7- 97.1- 91.1- 20 021.8 2 7 92.1 0 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای 

 آژانسهای مسافرتی

81 4149.1 0490 99 7994.7 0699 -09.2 -46.9 -02.2 

 71.0- 49.4- 66.7- 67 94.9 6 21 31.1 2 هکامپیوتروفعالیتهای مربوط

 02.6 07.1 09.7 09332 09811.2 994 07298 08481.4 0091 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت 
 محیط و سایر فعالیتهای مشابه

6 01836.1 399 3 017.9 80 011.1 9977.9 338.3 

-1.14 2.0- 9.0 384670 0290073.6 06173 384910 0264200 06899 مجموع  

 ها : آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری دادهماخذ 
 مستقر در شهرکهای صنعتی میباشد. (   CHPبرق واحدهای مقیاس کوچک )مجوزهای مربوط به گروه تولید   -0

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

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

 

بیشترین جواز تاسیس صادره متعلق به گروه محصوالت غذایی و  99فقره جواز تاسیس صادره  در سال  06899از  -

درصدی از کل کشور  06.0فقره می باشد. همچنین این گروه باالترین اشتغال پیش بینی شده با سهم  2732 آشامیدنیها با

 را به خود اختصاص داده است.

میلیارد ریال( با  317772.7شیمیائی ) مواد و محصوالت باالترین سهم پیش بینی سرمایه گذاری متعلق به گروه ساخت  -

 شد.درصد از کل کشور می با 24.3سهم 
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 برداری صادره به تفکیک گروه فعالیت های بهرهپروانه   -12

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 94سال   99سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 40.3 036.9 3.0- 9832 09789.3 836 03893 37324.9 801 یدنیهامحصوالت غذائی وآشام

 92.8- 79.1- 1.1 428 0993.7 4 30 326.8 4 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 98.9 96.4 46.1 3421 6897.4 091 9433 01727.3 209 ساخت منسوجات

 89.2 096.9 71.2 797 269.9 47 0432 787.2 81 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 48.7- 21.9- 36.4- 931 918.9 44 272 412.8 28 کفش-چمدان-کیف-چرم -باغی د

 69.3 094.2 20.9 0320 4419.7 93 2084 00200.1 003 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 00.4 037.1 3.0- 0864 4861.7 030 2177 00920.3 027 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 99.8 2.2 29.4 099 778.6 07 308 799.9 22 انتشاروچاپ وتکثیر

 6.1- 063.1 07.3- 2097 01114.0 090 2166 26319.8 098 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 2.3 03.4 07.9 8092 44267.3 993 8377 91081.9 692 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 20.4 96.0 28.4 7086 9708.2 619 8722 09068.2 782 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 02.9 91.8 20.7 7418 09043.2 930 8364 28873.9 646 صوالت کانی غیرفلزیسایرمح

 23.3 096.9 0.8 6980 09881.6 326 8009 99133.2 332 ساخت فلزات اساسی

 8.1- 24.4- 09.4 6361 00389.9 309 9891 8612.0 380 محصوالت فلزی فابریکی

 20.4- 24.1 0.6- 7492 6163.3 378 9892 7909.3 372 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 31.2- 32.9 20.0 673 049.3 09 471 098.4 23 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 91.6 30.1 01.1 2498 6718.8 091 3760 8787.3 069 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 09.0 7.4 97.9 886 839.3 09 0199 896.7 31 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 79.1 96.6 07.6 2149 0904.7 012 3986 2978.3 021 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 62.3 9.3- 22.4 0968 4699.6 98 3099 4444.4 021 وسایل نقلیه موتوری

 3.9 038.4 40.4 666 722.4 29 689 0722.0 40 سایرتجهیزات حمل ونقل

 29.9- 89.0 3.9 2108 0221.0 003 0913 2317.7 007 مبلمان سایرمصنوعات

 61.4- 63.1- 9.9 0774 3099.8 74 712 0069.2 80 بازیافت

 34.8 03.2 91.1 23 294.2 2 30 333.1 3 تولید انرژی

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل 
و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

 مسافرتی

30 0779.9 222 48 3740.4 813 -39.4 -92.9 -72.4 
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 011.1- 011.1- 011.1- 02 03.2 0 1 1.1 1 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

 1.2- 24.8- 4.9 0704 0846.8 220 0700 0388.8 230 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط 
 و سایر فعالیتهای مشابه

4 31.6 33 0 6.2 9 311.1 393.1 961.1 

 04.0 63.4 00.9 78896 081389.6 9016 89984 294806.0 9692 مجموع

 ها: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری دادهذماخ

وآشامیدنیها می باشد.  غذائی عدد متعلق به گروه صنعتی محصوالت 801بیشترین پروانه بهره برداری صادره با تعداد  -

 میلیارد ریال است.  46.1متوسط سرمایه گذاری برای راه اندازی یک واحد در این گروه 

میلیارد ریال( می باشد.که حدود  99133.2) فلزات اساسی ه در گروه صنعتی ساختباالترین سرمایه گذاری محقق شد -

 درصد از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. 21.1

 نفر می باشد. 03893با  وآشامیدنیها غذائی بیشترین اشتغال ایجاد شده در گروه محصوالت -
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 ه تفکیک گروه فعالیتصادره ب *برداری ایجادی های بهرهپروانه  -13

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 94سال  99سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد

سرمایه 
مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 73.9 330.2 3.6 4210 6614.0 319 7289 28479.0 321 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 96.3- 96.0- 33.3- 383 0421.8 3 04 94.8 2 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 64.1 018.2 30.8 2038 3449.2 017 3916 7079.8 040 ساخت منسوجات

 89.2 96.4 67.9 698 232.9 41 0249 364.2 67 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 48.8- 6.6- 34.3- 499 394.2 39 239 331.9 23 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 019.4 300.2 01.8 897 2974.1 74 0842 01989.9 82 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 09.6 001.9 9.8- 0082 3931.6 82 0366 7432.9 74 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 07.1 39.9- 49.9 094 744.0 00 227 479.7 06 انتشاروچاپ وتکثیر

 7.0- 37.9 08.8- 0321 4993.0 69 0226 6829.6 96 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 06.9 00.6 30.2 9339 38922.2 291 6209 43499.9 328 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 3.6 34.7 29.9 9299 6941.6 368 9446 8819.2 478 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 3.7- 98.9 0.1- 9369 00274.9 410 9067 07907.2 397 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 8.3 034.2 9.9- 9071 09220.4 220 9998 39647.9 218 ساخت فلزات اساسی

 02.0- 40.3- 09.1 4099 8142.7 234 3699 4709.8 269 محصوالت فلزی فابریکی

 04.4- 1.4 7.1 4063 4133.8 211 3962 4149.7 204 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 73.6- 01.3- 00.0 667 031.0 9 076 006.7 01 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 71.3 911.3 03.4 0388 0308.0 82 2364 7903.3 93 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 03.9 8.6 27.3 606 717.9 00 699 768.8 04 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 099.1 076.6 23.7 899 891.9 99 2641 2393.6 73 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 002.2 200.8 03.8 913 0112.0 69 0906 3024.9 74 وسایل نقلیه موتوری

 49.2- 22.8- 39.3 911 994.3 07 274 427.8 23 سایرتجهیزات حمل ونقل

 29.2- 011.4 00.1- 0662 0149.8 90 0243 2013.6 80 مبلمان سایرمصنوعات

 68.6- 71.2- 20.4- 0704 3124.1 96 938 910.0 44 بازیافت

 34.8 03.2 91.1 23 294.2 2 30 333.1 3 لید انرژیتو

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل 
و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

 مسافرتی

21 0997.6 089 36 3638.1 794 -44.4 -96.0 -76.7 
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 02 03.2 0 1 1.1 1 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه
-

011.1 
-011.1 -011.1 

 20.9- 34.1- 4.0- 0369 0960.9 022 0179 0130.2 007 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط 
 و سایر فعالیتهای مشابه

3 22.3 33 0 6.2 9 211.1 261.0 961.1 

 02.3 60.4 9.3 90427 022148.4 2996 97767 097131.0 3231 مجموع

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

 

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

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 94 سال 99 سال

 تعداد
سرمایه مجوز 
 )میلیاردریال(

اشتغال 
 مجوز )نفر(

 ادتعد

سرمایه 
مجوز 

 )میلیاردریال(

اشتغال 
مجوز 
 )نفر(

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 07.9 3.1- 6.7- 9621 9023.9 929 6614 8849.8 491 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 62.2- 014.6 011.1 49 032.9 0 07 272.1 2 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 91.3 4.0 80.4 0282 3418.2 43 0927 3947.4 78 ساخت منسوجات

 88.9 0099.9 89.7 99 32.6 7 087 423.1 03 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 47.9- 93.9- 44.4- 70 094.7 9 37 70.9 9 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 09.3- 69.9- 63.2 424 0839.7 09 342 629.9 30 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 4.3 217.4 8.2 682 0331.0 49 700 4188.3 93 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 0721.1 804.7 1.1 9 34.6 6 90 306.2 6 انتشاروچاپ وتکثیر

 4.2- 289.7 06.4- 877 9190.0 022 841 09481.2 012 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 24.3- 29.8 6.9 2897 9349.1 313 2062 6724.6 324 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 69.7 011.0 26.0 0930 3077.6 240 3276 6399.0 314 پالستیکمحصوالت ازالستیک و

 96.9 39.2 90.9 2143 7868.7 031 3097 01996.6 249 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 97.2- 028.9 78.3- 9879 01206.3 970 2907 23389.3 024 ساخت فلزات اساسی

 1.3- 06.0 30.8 2210 3342.8 89 2099 3882.3 002 محصوالت فلزی فابریکی

 31.1- 70.1 00.2- 3329 2129.9 078 2331 3469.7 098 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 4811.1 327.0 31.1 6 09.0 01 294 80.7 03 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 29.9 83.8- 9.9 0001 9391.6 68 0397 874.1 72 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 30.9 1.4 011.1 271 027.3 8 396 027.9 06 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
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 08.1- 9.9- 9.3 0094 663.8 43 946 624.7 47 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 21.0 64.3- 39.4 0169 3693.9 33 0279 0309.9 46 وسایل نقلیه موتوری

 091.1 671.2 91.1 066 068.1 02 409 0294.3 08 سایرتجهیزات حمل ونقل

 27.1- 09.8 63.6 396 071.4 22 261 214.0 36 نوعاتمبلمان سایرمص

 073.3 97.4 019.6 61 039.8 08 064 268.1 37 بازیافت

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل 
و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

 مسافرتی

00 078.1 37 02 013.4 9 -8.3 72.0 300.0 

 84.3 29.4 09.2 349 289.2 99 636 397.6 004 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط 
 و سایر فعالیتهای مشابه

0 8.2 1 1 1.1 1    

 07.9 67.6 04.9 27429.1 98340.2 2091 32207 97786.1 2462 مجموع

 هاماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
 .می باشد ی صادره برای توسعه واحد های فعالپروانه بهره برداری توسعه ای شامل پروانه های بهره بردار *
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  *های در دست اجراوضعیت موجود طرح  -15

   99های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند تعداد طرح
 فقره

 پیشرفت فیزیکی               
 تعداد

1-21 21-41 41-61 61-81 81-99 

 0660 2204 0697 0627 09224 نفر کارکن 01کمتر از 

 2790 3993 2996 3414 20199 نفر کارکن 91تا  01

 299 416 290 366 0439 نفر کارکن 011تا  91

 294 314 294 342 0039 نفر و بیشتر کارکن011

 9119 6907 9238 9739 38897 مجموع

 هاماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده

   99دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند  های درپیش بینی اشتغال طرح

 نفر

 پیشرفت فیزیکی                 

 اشتغال
1-21 21-41 41-61 61-81 81-99 

 02704 06991 02929 03010 009926 نفر کارکن 01کمتر از 

 62908 80470 68679 78626 442284 نفر کارکن 91تا  01

 20998 29102 21804 26009 012289 فر کارکنن 011تا  91

 80778 89376 90776 041999 419812 نفر و بیشتر کارکن011

 078968 202449 094098 298810 0173910 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
 

   99پایان اسفند  های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تاپیش بینی سرمایه طرح
 میلیارد ریال

 پیشرفت فیزیکی                    
 سرمایه

1-21 21-41 41-61 61-81 81-99 

 22991.90 31496.76 02792.99 01179.94 033489.0 نفر کارکن 01کمتر از 

 86978.9 021671.7 69738.72 69279.43 649164.8 نفر کارکن 91تا  01

 99431.00 67393.68 30074.72 94816.33 393914.4 نفر کارکن 011تا  91

 404423.6 439764.9 328974 726101.8 3008789 نفر و بیشتر کارکن011

 983823.0 698249.7 442281.4 861076.9 4290239 مجموع

 ها ماخذ: آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده
که پیشرفت فیزیکی آنها صفر بوده ابطال گردیده  92ه، کلیه جوازهای تاسیس صادره تا پایان اسفند *بر اساس برنامه های وزارت صنعت جهت رصد مجوزهای صادر

 است. 
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 های اصناف  پروانه -16

 99، به تفکیک استان و بخش سال *های صادره اصناف پروانه
 فقره

 مجموع خدماتی توزیعی تولیدی استان

 04979 2397 8110 4220 آذربایجان شرقی

 01604 0224 6729 2660 بیآذربایجان غر

 4226 620 2843 762 اردبیل

 20374 3392 02249 9737 اصفهان

 01382 2140 6629 0706 البرز

 2338 306 0629 397 ایالم

 9198 768 3987 743 بوشهر

 48994 8136 29972 01986 تهران

 996 88 719 099 جنوب کرمان

 3364 431 2290 683 چهارمحال وبختیاری

 2972 419 0614 999 سان جنوبیخرا

 20170 3204 03778 4179 خراسان رضوی

 2397 298 0973 966 خراسان شمالی

 02390 0991 8408 2123 خوزستان

 2899 317 0789 799 زنجان

 3263 468 2239 961 سمنان

 4041 374 2872 894 سیستان وبلوچستان

 04398 2274 9809 2269 فارس

 4217 636 2898 703 قزوین

 3638 426 2286 926 قم

 6140 978 4040 0322 کردستان

 6497 849 4390 0310 کرمان

 6962 849 4019 0614 کرمانشاه

 2910 394 2197 491 کهگیلویه وبویراحمد

 7994 728 9263 0613 گلستان

 01648 2137 6689 0926 گیالن

 4868 484 3292 0192 لرستان

 07707 3199 01912 3721 مازندران

 9691 806 3998 0236 مرکزی
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 مجموع خدماتی توزیعی تولیدی استان

 4909 711 3696 999 هرمزگان

 7213 0187 4962 0994 همدان

 4713 626 2836 0240 یزد

 278096 40788 077317 99160 مجموع

 و بازرگانان ماخذ: مرکز امور اصناف
 لی می باشد. * پروانه های صادره اصناف شامل پروانه های صادر شده جدید و تمدید پروانه های قب

 مقایسه پروانه های صادره اصناف به تفکیک استان 
 فقره  

 درصد تغییر 94 سال 99 سال استان

 94.3 9446 04979 آذربایجان شرقی

 47.4 7211 01604 آذربایجان غربی

 29.9 3366 4226 اردبیل

 29.6 06486 20374 اصفهان

 79.3 9922 01382 البرز

 01.4 2008 2338 ایالم

 39.6 3692 9198 وشهرب

 49.8 32702 48994 تهران

 7.8- 0137 996 جنوب کرمان

 0.9 3312 3364 چهارمحال وبختیاری

 3.1- 2692 2972 خراسان جنوبی

 40.7 04867 20170 خراسان رضوی

 09.0 2103 2397 خراسان شمالی

 49.8 8496 02390 خوزستان

 6.6 2707 2899 زنجان

 29.9 2610 3263 سمنان

 29.0 3218 4041 سیستان وبلوچستان

 26.2 00378 04398 فارس

 47.4 2899 4217 قزوین

 03.7 3099 3638 قم

 26.9 4774 6140 کردستان

 30.4 4946 6497 کرمان
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 درصد تغییر 94 سال 99 سال استان

 33.4 4909 6962 کرمانشاه

 24.3 2333 2910 کهگیلویه وبویراحمد

 33.1 9718 7994 گلستان

 40.1 7992 01648 گیالن

 32.0 3686 4868 تانلرس

 37.7 02868 07707 مازندران

 26.8 4499 9691 مرکزی

 23.9 3966 4909 هرمزگان

 49.2 4961 7213 همدان

 91.3 3029 4713 یزد

 37.3 212923 278096 مجموع

 و بازرگانان ماخذ: مرکز امور اصناف
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 معافیت گمرکی به تفکیک استان  -17
 ت گمرکی به تفکیک استان آالت مشمول معافیارزش ماشین 

 استان
 درصد تغییر 94 سال  99 سال 

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

 94.3- 28.9- 084.1 371 84.1 263 آذربایجان شرقی

 06.9- 32.9 47.8 71 39.8 93 آذربایجان غربی

 42.3- 23.9- 06.8 34 9.7 26 اردبیل

 09.1- 07.2- 490.9 378 408.2 303 اصفهان

 49.3- 28.1 326.9 260 078.7 334 البرز

 08.1- 027.8 006.6 36 99.6 82 ایالم

 67.4- 40.1- 029.1 096 41.8 92 بوشهر

 24.8 6.1- 392.3 439 439.8 419 تهران

 013.0 39.0 63.7 97 029.3 030 چهارمحال و بختیاری

 74.2- 9.3 00.0 09 2.9 21 خراسان جنوبی

 30.0 2.6- 360.6 383 474.0 373 خراسان رضوی

 36.8 06.7 07.0 02 23.9 04 خراسان شمالی

 69.9 47.4 040.7 76 241.7 002 خوزستان

 29.4- 44.9 231.0 206 062.9 303 زنجان

 9.3- 29.8 91.6 020 49.9 097 سمنان

 0867.2 066.7 1.8 3 09.7 8 سیستان و بلوچستان

 68.2- 02.1- 068.9 079 93.7 094 فارس

 03.1- 01.8 018.8 099 94.7 206 قزوین

 8.9 00.7 31.4 000 33.1 024 قم

 093.8 33.1- 60.4 011 081.4 67 کردستان

 90.7- 06.7- 832.0 410 410.6 334 کرمان

 029.8 62.9 28.3 41 63.9 69 کرمانشاه

 61.3- 42.9 20.3 7 8.9 01 کهگیلویه و بویر احمد

 8.1- 29.7- 9.3 39 8.9 26 گلستان

 7.3- 0.4- 81.9 201 74.9 217 گیالن

 620.6 061.9 8.4 23 61.6 61 لرستان

 09.4- 29.1- 99.6 024 91.4 88 مازندران
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 9.1 23.9 076.7 099 092.9 092 مرکزی

 06.1 00.2- 061.9 043 086.6 027 هرمزگان

 207.7 023.8 6.0 20 09.9 47 همدان

 41.2- 9.6- 331.6 910 097.8 473 یزد

 02.8- 1.4 4620.4 4918 4127.8 4931 مجموع

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

 ان آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی به تفکیک استارزش ماشین 

 استان
 درصد تغییر 94 سال 99 سال

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

 31.6- 9.9- 28.4 99 09.7 92 آذربایجان شرقی

 7.8- 99.6 0.8 9 0.6 04 آذربایجان غربی

 899.1 291.1 2.3 2 22.9 7 اردبیل

 77.9- 08.2- 219.0 99 47.1 80 اصفهان

 076.0 379.1 8.4 02 23.3 97 البرز

 78.4- 29.3 86.3 98 08.6 79 تهران

 92.8- 41.1- 0.1 9 1.0 3 چهارمحال و بختیاری

 011.1- 011.1- 1.2 0 1.1 1 خراسان جنوبی

 471.0 9.0- 4.6 00 26.3 01 خراسان رضوی

 499.9 029.1 1.8 4 4.9 9 خراسان شمالی

 98.3 411.1 0.8 0 3.9 9 خوزستان

 32.8- 27.3- 4.9 00 3.1 8 زنجان

 899.4 021.1 1.4 9 4.4 00 سمنان

 43.0- 1.1 1.2 2 1.0 2 فارس

 02.9- 28.8- 00.6 99 01.0 42 قزوین

 62.8- 8.3- 20.9 02 8.1 00 قم

 - - 1.1 1 0.4 0 کردستان

 93.7- 29.1- 0.4 4 1.0 3 کرمان

 - - 1.1 1 1.9 3 کرمانشاه

 - - 1.1 1 1.2 0 گلستان

 097.2 97.0- 2.3 7 6.9 3 گیالن

 011.1- 011.1- 1.0 0 1.1 1 لرستان
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 27.0- 47.0 6.0 07 4.9 29 مازندران

 79.8- 93.8 23.9 03 9.8 21 مرکزی

 - - 1.1 1 1.3 0 هرمزگان

 99.0- 79.1- 9.9 4 1.0 0 همدان

 28.4- 22.2 08.4 91 03.0 001 یزد

 49.1- 09.0 449.1 482 227.1 999 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 

 ناستا
 درصد تغییر 94 سال 99 سال

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

 69.2- 68.6- 9.0 71 0.8 22 آذربایجان شرقی

 83.8- 64.3- 1.8 04 1.0 9 آذربایجان غربی

 004.8 1.1 1.4 2 1.8 2 اردبیل

 67.8- 69.4- 22.7 98 7.3 31 اصفهان

 861.2 9.6 4.2 91 41.9 99 البرز

 99.0- 31.0- 02.1 033 9.4 93 تهران

 - - 1.1 1 1.9 2 چهارمحال و بختیاری

 98.6- 99.8- 47.0 346 09.9 093 خراسان رضوی

 96.3- 91.1- 2.7 01 1.0 0 خوزستان

 90.1- 22.2- 4.7 80 2.3 63 زنجان

 97.4- 30.1 4.9 011 2.0 030 سمنان

 - - 1.1 1 1.1 0 سیستان و بلوچستان

 32.4- 29.4- 09.0 220 02.9 096 فارس

 93.4- 39.4- 39.6 289 08.9 079 قزوین

 91.4- 9.9- 2.4 07 0.2 06 قم

 93.1- 78.6- 6.1 42 1.4 9 کرمان

 6.1- 29.1- 1.9 4 1.8 3 کرمانشاه

 090.0 011.1 1.1 0 1.1 2 گلستان

 02.3 01.3 1.8 29 1.9 32 گیالن

 38.8- 09.6 3.8 91 2.4 014 مازندران

 7.2- 07.4- 08.7 032 07.4 019 مرکزی

 - - 1.1 1 1.3 2 هرمزگان

 439.7 391.1 1.0 2 1.6 9 همدان

 76.6- 77.8- 6.0 36 0.4 8 یزد

 32.2- 32.3- 212.3 0817 037.2 0223 مجموع

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

 95طی سال  گذاری سرمایه درهیات مصوب تجاری و معدنی ، صنعتی طرحهای
 هزار دالر

ف
ردی

 

 عنوان طرح

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 
 خارجی

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب در 
 هیات

نام دارنده مجوز صنعتی 
 ،معدنی ، تجاری

 تتابعی

0 
خرید کارخانجات ،خطوط تولید و عالئم و نامهای 

 شرکت بهداد شیمی
 آلمان شرکت فارکو شیمی 0399912917 قزوین 073130

 0399912917 همدان 9606 محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک گازی 2
شرکت تولیدی بلوك های 

 سبک اتحاد حواس سازه
 عراق

3 

ز پلی تولید قطعات پالستیک )تک رشته ها ا
اتیلن،پلی پروپیلن ،پلی اتیلن ترفتاالت ،پلی 

 استایرن،پی وی سی

 ترکیه شرکت آراز پلیمر درسا 0399912917 البرز 999

 افغانستان شرکت تک شیشه ایساتیس 0399912917 یزد 0822 تولید ظروف بلور 4

 مالزی نیانشرکت نیپتون و ایرا 0399913908 البرز 01111 تولید انواع رنگهای ساختمانی 9

 0399913908 مرکزی 4111 تولید انواع جوراب 6
شرکت آرین شیک پوشان 

 گیتی
 ترکیه

 هلند شرکت برنتز خاور میانه 0399913908 البرز 4111 تولید شیرین بیان و عصاره شیرین بیان 7

 اوکراین شرکت لعل سقف هیرکان 0399913908 گلستان 646 تولید پانل پی وی سی 8

 309 نواع رنگ و محصوالت وابستهتولید ا 9
خراسان 
 رضوی

 افغانستان شرکت سپهر رخشان تکاپوی 0399913908

 711111 ایجاد پارك صنعتی 01

آذربایجان 
منطقه  -غربی

ویژه اقتصادی 
 سلماس

0399914922 
گروه بین المللی توسعه گستر 

 جاده ابریشم
 چین

00 
تولید سیلیس دانه بندی شده و پودر میکرو 

 کاسیلی
4984 

آذربایجان 
 غربی

0399914922 
شرکت آرتان ممتاز ساح 

 ساواالن

جمهوری 
 آذربایجان

 0399914922 زنجان 4811 تولید کنسانتره مس سولفیدی 02
شرکت معدن کاران پیشرو 

 آسیا
 چین

 0399914922 زنجان 0773 تولید میله و میله گرد از کامپوزیت زمینه پلیمری 03
شرکت وصال شیمی 

 یجانآذربا

جمهوری 
 آذربایجان
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 95طی سال  گذاری سرمایه درهیات مصوب تجاری و معدنی ، صنعتی طرحهای
 هزار دالر

ف
ردی

 

 عنوان طرح

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 
 خارجی

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب در 
 هیات

نام دارنده مجوز صنعتی 
 ،معدنی ، تجاری

 تتابعی

 افغانستان شرکت هما شیمی قزوین 0399914922 قزوین 911 روغن موتور تصفیه مجدد 04

09 
 تولید انواع شیر استریلیزه و انواع پنیر

 0399914922 قزوین 33249
شرکت فراورده های لبنی بل 

 روزانه
 فرانسه

 ك(افزایش درصد سهام و مبلغ سرمایه گذاری در شرکت مشتر)

06 

تولید مواد افزودنی مورد استفاده در صنایع 
)افزایش درصد سهام فوالد،ساختمان و ریخته گری 

 و مبلغ سرمایه گذاری در شرکت مشترك(

 شرکت فارس ایران 0399914922 مرکزی 303

امارات 
متحده 
 عربی

07 
)افزایش درصد سهام و  تولید انواع مواد شوینده

 شرکت مشترك(مبلغ سرمایه گذاری در 
 آلمان شرکت هنکل پاك وش 0399914922 مرکزی 66762

 400 تولید و بسته بندی آب آشامیدنی 08
سیستان 
 بلوچستان

 افغانستان آقای نور علی جیالنی 0399919909

09 
تولید انواع بست و اتصال فلزی غیر خودروییبجز 

 فلنج فلزی، و نردبان ثابت
0102 

آذربایجان 
 غربی

 حسین خیال باف 0399919909
جمهوری 
 آذربایجان

 آلمان BASF Netherlans B.V 0399919909 قزوین 8869 )افزایش سرمایه گذاری(تولید محصوالت پلی اورتان  21

 21111 در کالس سواری MGتولید و مونتاژ خودرهای  20
آذربایجان 

 غربی
0399916906 SAIC Motor 

international Co.Ltd 
 چین

 939 اع برسهای مو، لباس، کفش، ناخنگیرتولید انو 22
خراسان 
 رضوی

0399916906 

آقای عبدالخاق رحیمی تبعه 
افغانستان و آقای احمد ولی 

 محمود کشور

افغانستان 
 و عراق

 0399917916 زنجان 023111 تولید انواع شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژ 23
Miss Yang Yang 

Zhang/Mr Ren Meng/ 
Mr Xueren Yang 

 چین

 افغانستان آقا نعمت اهلل رضا پور 0399917916 مرکزی 9189 تولید انواع کاغذ از ضایعات کاغذ و مقوا 24

29 
تولید ظروف یکبار مصرف و حالجی الیاف 

 مصنوعی و ضایعات نخ
721 

خراسان 
 رضوی

0399917916 
محمد سعید برومند و جواد 

 معروفی
 افغانستان

26 
ینر یک رو سفید و کاغذ و تولید کاغذ و مقوای ال

 مقوای گرافت الینر قهوه ای
06111 

خراسان 
 رضوی

0399917927 NAN XIANG /WANG 
MIN / JI KEDONG 

 چین
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 95طی سال  گذاری سرمایه درهیات مصوب تجاری و معدنی ، صنعتی طرحهای
 هزار دالر

ف
ردی

 

 عنوان طرح

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 
 خارجی

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب در 
 هیات

نام دارنده مجوز صنعتی 
 ،معدنی ، تجاری

 تتابعی

 0399917927 اصفهان 9901 تاسیس واحد خدمات فنی و مهندسی 27

 SMS Group GmbHشرکت 

آلمان و 
 ایتالیا

 SMS INNSEشرکت 

S.P.A 

 SMSشرکت 

Verwaltungs GmbH 

28 

طرح تولید ساندویچ ساز برقی خانگی، مخلوط 
کن برقی، آب میوه گیری برقی خانگی، چای ساز 

برقی، جارو برقی خشک و تر، تلویزیون های 
 LCDو  LEDرنگی 

 Mr . Murat Can / Mr 0399917927 البرز 6949
AbdulselamYlldiz 

 ترکیه

 4281 نات کلسیمطرح تولید کربنات کلسیم و پودر کرب 29

آذربایجان 
منطقه  -غربی

 -آزادتجاری
 ماکو

0399917927 
آقایان کامران گرامی، دی 

 هائو گوئو ،ژون یو او
 کانادا

 0399917927 فارس 2111 اکتشاف و استخراج سنگ مرمریت 31
آقای عبداهلل ابراهیمی 

 الدشنی
 کویت

30 
تولید اسپری تولید کننده ضد عفونی کننده، 

 و بسته بندی شامپو، متبل استاتشیشه شوی 
994 

خراسان 
 رضوی

0399917927 

آقایان احمد بهزاد بهروز، 
عبدالجلیل حسینی و احمد 

 نصیر حسینی

 افغانستان

 Mary -Melnhofشرکت  0399917927 تهران 03224 )افزایش سرمایه گذاری(چاپ و تولید انواع جعبه و مقوا  32

Packging Internatlonal 
 اتریش

 0399917927 تهران 329 تولید گچ )افزایش سرمایه گذاری( 33
               Gebr Knauf شرکت

Verwaltungsgesellschaft 
KG 

 آلمان

 MBM Hnشرکت  0399917927 تهران 96976 تاسیس واحد خدمات فنی و مهندسی 34

tercontinental 
 انگلستان

39 

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

سفید، نفت گاز)گازوئیل( گاز مایع، انواع قیر نرم سخت، 

گوگرد قیر با نقطه نرم متوسط نفت کوره)مازوت( 

3038404 
خراسان 
 شمالی

 اسپانیا 3111شرکت سیما تک  0399918908
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 95طی سال  گذاری سرمایه درهیات مصوب تجاری و معدنی ، صنعتی طرحهای
 هزار دالر

ف
ردی

 

 عنوان طرح

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 
 خارجی

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب در 
 هیات

نام دارنده مجوز صنعتی 
 ،معدنی ، تجاری

 تتابعی

 خاماستحصال شده از نفت 

 فرانسه شرکت تولید خودرو سامیار کاشان 0399918908 اصفهان 068361 طرح تولید خودروی سیتروئن 36

37 
طرح ارائه خدمات مهندسی زمین شناسی و 

 اکتشاف معدنی
09111 

آذربایجان 
 شرقی

0399918908 
شرکت جهان زرجویان ارس 

 باران
 گرجستان

 سهفران شرکت ماکو فارما فرد آور 0399918908 البرز 2761 تولید انواع کیسه خون 38

 0399918908 مازندران 313 احداث فروشگاه چند منظوره 39
شرکت دهکده نیاوران 

 طبرستان
 روسیه

41 
بررسی درخواست افزایش مجوز سرمایه گذاری 

 Hexing Electrical Co Ltdشرکت 
376 

خراسان 
 رضوی

0399918908 
شرکت صنایع سنجش انرژی 

 بهینه سازان طوس
 چین

40 

منظوره                           احداث فروشگاه چند  -0
تولید کنسانتره خوراك دام                              -2

احداث سیلوی فوالدی                              -3
 گشت و صنعت و گردشگری                         -4

 0399918908 لرستان 70806
شرکت کشت و صنعت و 

 گردشگری  فجر صفا لرستان
 قعرا

 0399919909 سراسر کشور 46299 (bamilo) احداث فروشگاه اینترنتی 42
شرکت ایده نوین تجارت 

 روماك

امارات 
 متحده

 0399919909 سراسر کشور zoodfood)) 21438سفارش اینترنتی غذا  43
شرکت آوا نگار اطلس 

 تجارت

امارات 
 متحده

 آوای اسکان نوین شرق 0399919909 سراسر کشور eskano)) 8619بازاریابی اینترنتی  44
امارات 
 متحده

49 
کرایه -ارائه خدمات اینترنتی حمل و نقل شهری 

 (snappاتومبیل )
 0399919909 تهران 27968

شرکت ایده گزین ارتباطات 
 روماك

امارات 
 متحده

46 
تهیه زغالسنگ حرارتی و میانی از ضایعات 

 زغالسنگ )کارخانه زغالشویی صنعتی(
 0399919909 نکرما 09111

شرکت صنایع بازرگانی 
صادرات و واردات اینتر 

 کاربن

 ترکیه

47 
درصد سهام شرکت روان 31مشارکت از طریق  

 خودرو میانداب
9404 

آذربایجان 
 غربی

 ترکیه شرکت روان خودرو میاندواب 0399919909
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 95طی سال  گذاری سرمایه درهیات مصوب تجاری و معدنی ، صنعتی طرحهای
 هزار دالر

ف
ردی

 

 عنوان طرح

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 
 خارجی

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب در 
 هیات

نام دارنده مجوز صنعتی 
 ،معدنی ، تجاری

 تتابعی

 0403 افزایش سرمایه گذاری-تولید یو پی وی سی  48
آذربایجان 

 غربی
0399919/09 

شرکت آلدورا چلیک درب 
 ارومیه

 ترکیه

 0011 احداث کارواش زنجیره ای 49
خراسان 
 رضوی

 افغانستان شرکت مژده طلوع نسیم 0399919909

 فرانسه شرکت نستله واترز ایرانیان 0399919909 مازندران 0603 افزایش سرمایه گذاری -آب معدنی  91

90 
مبلغ  افزایش درصد سهام و-تولید مواد شوینده 

 سرمایه گذاری
 آلمان شرکت هنکل پاك وش 0399919909 مرکزی 9690

 7287 تولید ،چاپ و رنگرزی انواع پارچه و منسوجات 92
خراسان 
 رضوی

0399901904 
شرکت بصیر سلیم توسعه 

 جاویدان
 افغانستان

93 

تولید کف پوش های الستیکی یکپارچه ورزشی 
الت وگرانول بازیافتی از پلی اتیلن و محصو

 مشابه

0200 
خراسان 
 رضوی

 افغانستان شرکت تابناك بازیافت درین 0399901904

94 
تولید انواع پودر کیک و بسته بندی زعفران 

 ،حبوبات ،خشکبار ،قند و شکر و غیره
611 

خراسان 
 رضوی

 افغانستان شرکت مهسا درخشان شرق 0399901904

 964 ریخته گری و آلیاژی آن 99
خراسان 
 رضوی

0399/01904 
شرکت آلومینیوم سازان 

 جاویدان کوشان
 افغانستان

 افغانستان شرکت کیمیا فراز گیتی 0399901904 استان البرز 379 خرید سهام -محصوالت آرایشی وبهداشتی 96

97 

تولید و بسته بندی انواع روغن موتور و بلندینگ 
انواع هیدرو کربن ها سبک و سنگین انواع قیر و 

 اموالسیون

0911 
منطقه آزاد 

 چابهار
 افغانستان شرکت سیال صنعت مکران 0399901904

98 
تولید موتور بنزینی خودرو، جعبه دنده اتوماتیک و 

 دستی خودرو و بنزینی
 چین شرکت ریگان خودرو 0399900902 کرمان  99248

 0399900902 البرز 4699 تولید انواع ساندویچ خوراکی 99
شرکت صنایع غذایی آقای 

 خوراكلذیذ 
 فنالند
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 95طی سال  گذاری سرمایه درهیات مصوب تجاری و معدنی ، صنعتی طرحهای
 هزار دالر

ف
ردی

 

 عنوان طرح

حجم کل 
سرمایه 
گذاری 
 خارجی

استان محل 
 اجرا

تاریخ تصویب در 
 هیات

نام دارنده مجوز صنعتی 
 ،معدنی ، تجاری

 تتابعی

 4879 تولید مواد موثره گیاهی، ادکلن عطر 61

 -فارس 
منطقه ویژه 

 اقتصادی شیراز

 شرکت اتحاد عطر آریا 1390290399

امارات 
متحده  
عربی و 
 هندوستان

 0111 تولید نوار از پی وی سی و پلی آمید 60
آذربایجانی 

 شرقی
1390290399 

شرکت آذر صنعت نورلو 
 پالست

 ترکیه

 افغانستان شرکت نقشینه حریر هکمتانه 1390290399 اصفهان 911 ولید پارچه پلی استر و ویسکوزت 62

 هندوستان شرکت ذوب و نورد زرفام 1390290399 یزد 9911 تولید شمش بیلت فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی 63

64 
تولید انواع بخاری برقی و انواع فرهای خوراك 

 پزی
667 

آذربایجان 
منطقه  -غربی

 آزاد ماکو

1390290399 
شرکت تولیدی و صنعتی 

 گرما الکتریک
 ترکیه

69 
تاسیس راه اندازی و بهره برداری از فروشگاه 

 های زنجیره ای ورزشی
 فرانسه شرکت دی کتالن پارس 0790290399 سراسر کشور 42363

 4111 تولید انواع لوستر، چراغهای پروژکتوری، هالوژن 66
خراسان 
 رضوی

 شرکت نورتابان امین زمان 0790290399
افغانستان 
 و پاکستان

 680 تولید پارچه رو مبلی و روپشتی 67
آذربایجان 

 شرقی
0790290399 

شرکت صنایع نساجی آیدین 
 منسوجات

 ترکیه

 0790290399 مازندران 918 تولید گالب و عرقیات و گیاهان دارویی 68
شرکت تولیدی گل گیاه 

 راستین گستر وزیری
 انستانافغ

 0790290399 اصفهان 391 تولید رنگهای صنعتی و ساختمانی و تینر 69
شرکت تولیدی رنگین زره 

 سپاهان
 افغانستان

71 
تولید بولوز کودك و نوزاد،پیراهن ،بلوز و 

 شومیز،لباس مجلسی تاروپودی و دوخته شده
313 

خراسان 
 رضوی

0790290399 
شرکت ستایش تجارت حمید 

 پویا
 افغانستان

 آلمان پرمیس جام پرمیس 0790290399 زنجان 76294 تولید انواع بطری شیشه ای 70

 9160272 مجموع  

 مأخذ: دفتر سرمایه گذاری خارجی
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     حقوق دولتی معادن )وصول شده(  -19
 میلیون ریال

  درصد تغییر 94سال   99سال  درصد تغییر  99بهمن  99اسفند  نام استان 

  0.3- 470700.1 469774.8 7.6 97189.8 60421.7 آذربایجان شرقی

  08.2- 018361.2 88990.8 30.8 6870.7 9199.4 آذربایجان غربی

  03.3- 269799.0 231440.8 97.1 20037.9 33093.3 اصفهان

  27.0 3627.9 4601.1 90.2- 0249.9 019.9 ایالم

  1.9 32293.6 32490.3 73.3- 4429.0 0084.3 کرمانشاه

  2.9 09947.8 21443.7 9.9- 0967.4 0899.9 بوشهر

  7.1 97294.8 014121.6 30.9- 07111.1 00693.0 تهران

  036.2 6461.9 09260.8 43.9 786.9 0030.8 چهارمحال بختیاری

  07.9 274189.9 323186.8 8.7 023132.9 033790.2 خراسان رضوی

  9.2 29883.6 32639.1 037.3 4839.9 00483.4 خوزستان

  99.4 97464.1 004978.7 00.9- 02697.0 00211.9 زنجان

  23.2 72248.1 89134.9 01.6- 8899.4 7908.9 سمنان

  003.9 9917.0 00781.4 076.9 849.0 2347.3 سیستان و بلوچستان

  43.1 091321.6 272210.7 071.1 20471.0 97974.9 فارس

  97.6 60133.1 021989.4 8.9- 22416.9 21420.9 کردستان

  49.8 761468.2 0039391.1 2897.1 01911.1 301488.7 کرمان

  00.7 2239.9 2910.9 0160.4 93.7 623.9 کهکیلویه و بویر احمد

  02.9- 07613.3 09331.1 09.0- 0278.2 0134.6 گیالن

  29.4- 49661.0 34193.6 317.4 0949.1 7941.9 لرستان

  9.9 24729.4 27078.1 94.0- 0921.2 880.1 مازندران

  3.9 316078.3 306984.1 08.7- 38924.0 30321.9 مرکزی

  78.8 81966.4 044177.1 77.2- 29917.1 9917.9 هرمزگان

  69.9 29240.7 49694.7 02.2- 6633.2 9823.9 همدان

  077.8 068644.9 468919.1 4.0- 7473.8 7069.9 یزد

  00.6- 01907.6 9647.4 003.6 801.9 0730.7 اردبیل 

  48.8 03890.8 21677.8 31.0 0441.0 0874.1 قم

  9.9 08149.2 09140.9 40.3- 0899.0 0002.3 قزوین

  29.8- 9681.1 6793.7 44.0 672.9 969.0 گلستان

  06.9 07049.7 09979.7 79.9- 3329.3 806.1 خراسان شمالی 



                                                        عملکرد ماهانه  ها فرآوری داده دفترآمار و

 

    

49 

  درصد تغییر 94سال   99سال  درصد تغییر  99بهمن  99اسفند  نام استان 

  66.9 27209.2 49331.2 99.9- 4729.3 2184.1 خراسان جنوبی

  049.7 36844.7 91919.8 009.9 01922.9 23040.9 کرمان جنوبی

  22.6- 22730.9 07610.1 33.7- 982.7 690.3 البرز

  32.4 3287818.0 4392793.7 80.9 423261.8 768276.3 مجموع 
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 آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی، معدنی  -21

 آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی
 درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر 99بهمن  99اسفند  واحد سنجش حصولنام م

 41.7 892.3 0299.2 9.6- 028.2 009.9 هزاردستگاه انواع سواری

 3.3 79.2 77.7 3.6- 6.4 6.0 هزاردستگاه وانت

 69.1 0318.1 2201.1 24.0 297.1 309.1 دستگاه اتوبوس و مینی بوس

 90.9 9909.1 09122.1 6.7 2087.1 2334.1 دستگاه کامیون کشنده

 80.3 229.1 418.1 08.6 43.1 90.1 دستگاه کمباین

 23.3 00890.1 04617.1 31.0- 0641.1 0047.1 دستگاه تراکتور

 1.7- 0370.6 0362.7 02.1 002.93 026.9 هزارتن روغن نباتی

 9.9- 41.4 38.1 26.8- 3.0 2.3 میلیاردعدد دارو

 7.0 641.3 689.6 02.1 97.4 64.3 زارتنه پودر شوینده

 07.0 090.3 224.1 9.8- 21.7 09.9 هزارتن الستیک خودرو

 6.8 944.0 980.3 7.9- 99.2 91.9 هزارتن انواع کاغذ

 00.3- 349.7 301.1 3.9 24.8 29.8 هزارتن کارتن

 9.8 768.0 802.6 3.0- 70.1 68.8 هزارمترمکعب نئوپان

 06.3 610.8 699.8 3.0 99.6 60.4 هزارمترمکعب فیبر

 07.3 27.4 32.0 06.7- 3.7 3.0 هزارتن سموم دفع آفات نباتی

 4.4 427.6 446.3 26.6 41.6 90.9 هزارتن روغن موتوروصنعتی تصفیه اول

LAB 4.9 044.2 090.2 2.8 02.9 03.2 هزارتن 

DMT 71.7- 21.7 6.0 64.4- 1.3 1.0 هزارتن 

 29.2 79.4 012.7 2.0- 9.1 8.9 هزارتن دوده

 28.2 099.9 099.8 8.3- 04.9 03.3 هزارتن الیاف وتاپس پلی استر

 08.9- 261.6 202.4 9.7- 20.1 09.8 هزارتن نخ پلی استر

 61.1- 07.2 6.9 - 1.1 1.1 هزارتن الیاف اکریلیک

 3.8- 218.7 211.7 9.9- 07.0 09.4 هزارتن مصنوعیسیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف  نخ

 1.3 89910.1 89736.1 1.0 8999.1 8613.1 هزار مترمربع فرش ماشینی

 1.8 46.9 46.8 00.0 4.9 9.1 میلیون فوت مربع چرم

 1.9 031.1 031.7 3.8 03.1 03.9 میلیون زوج انواع پایپوش

 7.1 0397.0 0499.9 09.3- 210.9 062.6 هزاردستگاه انواع تلویزیون تخت

 21.6 737.4 889.4 03.9- 80.9 71.9 هزاردستگاه یخچال و فریزر

 74.8 492.9 860.7 8.9- 009.9 019.3 هزاردستگاه ماشین لباسشویی
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 درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر 99بهمن  99اسفند  واحد سنجش حصولنام م

 9.7 684.6 723.4 26.2 93.8 008.4 هزاردستگاه کولر آبی

 3.2- 9229.9 8927.0 0.3- 778.4 768.3 هزاردستگاه الکتروموتور

 توسعه مستمر جامعه آماری ضرورت ایجاد واحد های جدید، توسعه واحد های موجود و نیز  سرمایه گذاری های صورت گرفته، با توجه به
محاسبه شده و در واحد های افزوده شده به جامعه آماری با اعمال  0399و 0394صوالت منتخب صنعتی و معدنی، آمار تولید سال های مح

 ادامه نیز مبنای محاسبه آمار تولید قرار می گیرد.

 
 آمار تولید کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی 

 درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر 99بهمن  99اسفند  واحد سنجش نام محصول

 9.1 06938.9 08109.7 9.9 0407.6 0997.7 هزار تن فوالد خام

 0.4 07443.4 07680.7 00.0 0439.6 0999.9 هزار تن محصوالت فوالدی

 0.9- 093.0 091.0 9.2 09.6 07.0 هزار تن کاتد مس

 3.7- 393.3 341.0 2.9- 27.6 26.9 هزار تن شمش آلومینیوم

 3.6- 243.9 239.2 1.1 21.0 21.0 هزار تن آلومینا

 4.2 31427.3 30700.4 06.9 2446.2 2849.4 زار تنه سنگ آهن

 01.6 0003.9 0232.1 1.9 001.68 000.3 هزار تن کنسانتره زغالسنگ

 6.6- 97897.8 94199.8 33.2 3398.9 4926.3 هزار تن سیمان

 4.4- 316146.7 292460.9 02.4- 29134.4 29420.9 هزار متر مربع کاشی و سرامیک

 1.0 727.4 728.4 1.8 78.2 78.9 هزار تن شیشه جام

 1.8- 449.2 449.9 3.9- 36.4 39.0 هزار تن ظروف شیشه ای

 4.1- 49.9 47.9 3.2- 4.3 4.2 هزار تن ظروف چینی

 6.1- 79.7 74.9 07.4 6.3 7.4 هزار تن چینی بهداشتی
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 آمار تولید کاالهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی
 هزارتن                                                                                                                                                                        

99اسفند  نااااام  99بهمن   99سال  درصد تغییر  94سال    درصد تغییر 

 384 361.1 6.8 3971 3712 7.2 (PEپلی اتیلن) 

(PP)6.9 802 868 1.3- 72.9 72 پلی پروپیلن 

(PS)99.6 027 097 0.9 21.6 20 پلی استایرن 

(ABS)27.7 42 93 09.2 2.6 3 بوتادین استایرن اکریلونیتریل 

(PVC) 0.8- 902 912 8.3 41.1 43 پلی وینیل کلراید 

(ER)011.1- 0.1 1.1 - 1.1 1.1 اپوکسی رزین 

(PC)1.1 9 9 9.0 0.0 0.2 پلی کربنات 

(PET)3.1 432 449 0.3- 93.9 93 پلی اتیلن ترفتاالت 

(SBR) 04.7 49 92 43.3 3.1 4.3 استایرن بوتادین رابر 

(PBR) 6.7 33 39 03.1 2.3 2.6  پلی بوتادین رابر 

 7.3 9704 6030 9.3 996.1 989 جمع پلیمری

 29.8 4111 9132 29.0 361.4 490 اوره

 08.7 3098 3799 8.3 287.3 300 آمونیاك

 6.3 33648 39770 27.4 2919.3 3719 سایر

 9.2 41846 44998 29.6 3997.1 4467 جمع شیمیایی

 9.1 46961 91731 22.8 4003.1 9193 جمع کل
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 94سال  به نسبت 99 سال در منتخب محصوالت برخیتولید  کاهش یا افزایش علل
 علت نوع تغییر نام محصول

 رفع تحریم ها و انعقاد قرارداد های جدید و افزایش نسبی تقاضا افزایشی ایر خودروهاخودرو سواری و س

 OTRافزایش تقاضا و فروش، تولید مجدد تایرهای بایاس و  افزایشی الستیک خودرو

 مصرف صنایع الستیک سازی ، افزایش صادرات افزایشی دوده 

 الینر و فلوتینگ،  تولید کاغذ تیشو و همچنین مقوای دوبلکس افزایش تولید کاغذ روزنامه، کاغذ های افزایشی کاغذ

 افزایش تقاضای بازار افزایشی نئوپان

 بازار و بهبود کیفیت تقاضای افزایش افزایشی MDFتخته فیبر و 

 افزایش تولید محصوالت کشاورزی افزایشی سموم دفع آفات نباتی

 افزایش تقاضای بازار افزایشی پودر شوینده

 افزایش تقاضای بازار افزایشی ن لباسشوییماشی

 افزایش تقاضای بازار افزایشی یخچال و فریزر

 دریافت تسهیالت بانکی متقاضیان از بانک کشاورزی افزایشی تراکتور

 کشاورزی ، وزارت جهاد و واحد تولیدی( بانک )طی قراردادمشترکی با متقاضیان بانکی تسهیالت دریافت افزایشی کمباین

 بهبود وضعیت تولید و جبران عقب ماندگی تولید ثابت صوالت فوالدیمح

 کاهش تقاضای صنایع مرتبط کاهشی کارتن

DMT فوت سهامدار اصلی و اختالف شرکاء کاهشی 

 توقف تولید شرکت داروسازی مداوا بدلیل نوسازی ساختمان،کاهش تولید شرکت داروسازی خوارزمی کاهشی دارو

 مشکالت واحد تولیدی پلی اکریل اصفهان که خوشبختانه در حال بهبود میباشد شیکاه الیاف اکریلیک

 کاهش ساخت وساز در کشور و رکود بازار کاهشی چینی بهداشتی

 درصدی تولید واحد اثرگذار المهدی  20کاهش مقطعی قیمت جهانی آلومینیوم ، کاهش  کاهشی آلومینیوم

 صادراتکاهش تقاضای بخش مسکن و  کاهشی سیمان

 کاهش تقاضای بخش مسکن و صادرات کاهشی کاشی و سرامیک

 کاهش تقاضای مصرف کننده کاهشی ظروف چینی
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 صنعتی  شترکینم میزان برق مصرفی -21
  ای منطقه برق های شرکت سطح در بزرگ میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی

 ساعت وات مگا                                                                                                                                                              

 تغییر درصد 94 سال 99 سال شرکت

 39.2 0130397 0394848 آذربایجان

 09.2 7203309 8300393 اصفهان

 3.7- 4716899 4930944 باختر

 9.4- 2294231 2069304 تهران

 8.9 0684712 0839201 خراسان

 0.2 9681919 9791017 خوزستان

 9.6 948029 611639 زنجان

 0.9 922149 929907.9 سمنان

 6.6- 223773 218999 سیستان

 8.6- 996016 873716 غرب

 2.9 0671169 0700091 فارس

 21.6 2212080 2694799 کرمان

 23.3 901970 629830 گیالن

 02.8 973183 646724 مازندران

 3.6 9009609 9310632 هرمزگان

 04.0 2660723 3136428 یزد

 6.9 37999163 41086993 جمع

 ماخذ: توانیر        
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  برق نیروی توزیع های شرکت سطح در وکوچک متوسط میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی
 ساعت وات مگا                                                                                                                                                      

 تغییر درصد 94 سال 99 سال شرکت

 2.0 0041326 0064801 شهرستان تبریز 

 6.9 811470 892078 استان آذربایجان شرقی 

 03.3 729640 826499 استان آذربایجان غربی 

 03.9 273918 300978 استان اردبیل 

 2.6 3387720 3476198 استان اصفهان 

 7.9 0309478 0409469 شهرستان اصفهان 

 0.7 269822 274913 استان چهارمحال و بختیاری 

 02.0 0966449 0799233 استان مرکزی 

 3.4 323679 334799 استان همدان 

 6.7- 392243 369789 استان لرستان 

 9.8 0962698 0709821 تان البرزاس 

 0.9 0708944 0744078 تهران بزرگ 

 9.8 3902172 3896924 استان تهران 

 09.0 730266 840713 استان قم 

 2.4 0462668 0498099 شهرستان مشهد 

 03.1 781694 882419 استان خراسان رضوی 

 2.3 286794 293481 استان خراسان جنوبی 

 8.6 217383 229076 مالیاستان خراسان ش 

 03.0 0113339 0039162 شهرستان اهواز 

 7.1 0996627 0669109 استان خوزستان 

 4.0 289989 310791 استان کهگیلویه و بویراحمد 

 08.9 0442827 0704993 استان زنجان 

 01.4 0613684 0771398 استان قزوین 

 6.1 818867 897232 استان سمنان 

 1.3 096060 096687 ان و بلوچستاناستان سیست 

 3.4 313719 304199 استان کرمانشاه 

 2.6 062619 066914 برق استان کردستان 

 6.9- 68474 63739 استان ایالم 

 2.6- 848889 826928 شهرستان شیراز 
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 تغییر درصد 94 سال 99 سال شرکت

 9.4 914047 990628 برق استان فارس 

 9.6 030260 043923 استان بوشهر 

 2.3- 928688 906991 شمال استان کرمان 

 4.8 243807 299408 جنوب استان کرمان 

 7.7 764718 823687 استان گیالن 

 1.4 0194319 0198203 استان مازندران 

 2.8 217769 203492 غرب استان مازندران 

 3.7- 428349 402386 استان گلستان 

 01.8 247791 274463 استان هرمزگان 

 9.7 2029963 2291004 استان یزد 

 1.4 000641 002132 کیش

 6.7 39198969 37423426 جمع

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

 مصرف برق کل استان لحاظ نشده است. 
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 تجارت کشور  -22
 و واردات )با میعانات گازی(  اتی صادرات کاالهای غیرنفتیآمار مقدم

 عنوان
99 سال 94 سال   درصد تغییر 

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

 9.06 4.99- 40939 39092 43684 33399 واردات

 3.94 38.16 42429 93917 43931 029648 صادرات 

 : گمرك جمهوری اسالمی ایرانماخذ

 و آیسایک منتشار   HSاطالعات تجاری به تفکیک بخش ها، با گروه بندی جدید براساس بازنگری تناظر کادهای تعرفاه    99ابتدای سال  از
 . ه استشد

 
 
 
 

 *وزن تجارت کشور  -23
 )با میعانات گازی(  * ترکیب وزنی صادرات به تفکیک بخش

 هزار تن

99بهمن  اسفند 99 بخش  درصد تغییر  94سال  99سال  درصد تغییر  

 26.9 93499.1 67646.7 29.4 9199.0 6999.9 :**گروه صنعت

 04.8 31803.7 39370.9 24.1 2629.6 3299.2 صنعت              -

 96.2 09909.3 24241 31.8 0994.8 2619.6  پتروشیمی                 -

 02.8 7026.1 8139.2 93.6 478.6 739.1 مایع گاز               -

 98.4 08416.3 29094.4 09.0 3113.2 3497.4 معدن

 67.2 9807 9726.1 - - 893.6 گاز طبیعی-نفت و گاز

 77.8 01499 08662.9 24.8 0280.4 0998.8 میعانات گازی-نفت و گاز

 20.7 3694.4 4447 2.6- 394.8 349.9 کشاورزی

 8.2 8.8 9.9 07.8 1.8 0.1 دستی صنایع و فرش

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.

 صنعت، پتروشیمی و گاز مایع می باشد. صنعت شامل گروه  ** 

 
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

99اسفند  بخش 99بهمن   99سال درصد تغییر  94سال   درصد تغییر 

 1.6- 08036.6 08123.9 79.6 0079.3 2171.8 گروه صنعت:

 1.9- 07436.9 07279.0 72.7 0029.6 0944.1 صنعت              -

 6.9 711.0 748.4 036.4 93.6 026.8  پتروشیمی                 -

 439.0 1.1 1.119 26.0 1.1 1.1 مایع گاز               -

 98.3- 0827.9 762.8 49.6 46.3 69.3 معدن

 9.0- 04332.8 03131.3 1.9- 0077.4 0066.9 کشاورزی

 94.0 1.3 1.6 404.0 1.1 1.2 فرش و صنایع دستی
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 ارزش تجارت کشور  -24
 )با میعانات گازی(  ترکیب ارزشی صادرات به تفکیک بخش

 میلیون دالر

99اسفند  بخش 99بهمن   غییردرصد ت  99سال  94سال   درصد تغییر 

 9.4 27788.3 29298.8 32.0 2314.6 3144.9 گروه صنعت:

 0.7 04666.9 04901.8 26.4 0071.8 0479.9 صنعت              -

 21.7 9273.6 00091 39.1 931.4 0296.2  پتروشیمی                 -

 06.9- 3848.3 3098 90.8 213.9 318.8 مایع گاز               -

 49.6 904.6 0368 00.1 049.9 066.4 معدن

 -2.3 2039 2179.4 - -  027.8 گاز طبیعی-نفت و گاز

 96.4 4681 7309.7 24.8 912.7 627.2 میعانات گازی-نفت و گاز

 0.9- 3491.0 3383 8.7 269.9 293.9 کشاورزی

 20.9 321.2 389 21.4 34.8 40.9 دستی صنایع و فرش

 

 

  زشی واردات به تفکیک بخشترکیب ار
 میلیون دالر

99اسفند  بخش 99بهمن   99سال درصد تغییر  94سال   درصد تغییر 

 8.4 34918.9 37409.8 94.0 2944.3 4937.8 گروه صنعت:

 8.7 33391.9 36290.8 93.3 2894.9 4378.1 صنعت              -

 1.9 0008.1 0024 78.7 89.4 099.8  پتروشیمی                 -

 247.1 1.129 1.0 644.9 1.119 1.139 مایع گاز               -

 49.3- 299.9 062 40.9 09.7 22.2 معدن

 2.0- 9230.3 9020.8 27.0 431.3 946.9 کشاورزی

 039.7 1.9 2.0 319.3 1.0 1.6 فرش و صنایع دستی
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 میعانات گازی( با)*مقدار و ارزش صادرات به تفکیک نوع کاال

 وع کاالن
 درصد تغییر )میلیون دالر(ارزش دالری  )هزارتن(وزن 

99سال  94سال  99سال  94سال    ارزش وزن 

 00.0- 06.6- 981.0 909.9 023.8 013.3 سرمایه ای

 6.1 08.6 7114.2 7423.2 9264.2 6243.6 مصرفی

 03.2 42.6 30718.1 39898.4 86492.9 023299.9 واسطه ای 

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

 
  مقدار و ارزش واردات به تفکیک نوع کاال

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

99سال  94سال   99سال   94سال    ارزش وزن 

 8.7 1.2- 7389.7 8130.6 786.9 789.3 سرمایه ای

 22.1 02.6 6824.4 8324.3 2377.0 2677.3 مصرفی

 2.1 8.9- 29823.0 26349.9 30034.0 28394.8 واسطه ای

 
 

 رقمی آیسیک 2صادرات بخش معدن  به تفکیک گروه فعالیت  

کد آیسیک 
 دو رقمی

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

 ارزش وزن 94سال  99سال  94سال  99سال 

سنگ نارس )تورب( استخراج زغال سنگ و لینیت؛ زغال 01  207.6 082.9 7.1 9.9 09.2 29.1 

00 
استخراج نفت خام و گاز طبیعی؛ فعالیتهای خدماتی جنبی 

 استخراج نفت و گاز، به استثنای بررسی های اکتشافی
28388.8 06302.1 9399.1 6809.1 74.1 37.8 

 - - 1.0 - 2.1 - استخراج کانه های اورانیوم و توریم 02

کانسارهای فلزیاستخراج  03  22486.0 04499.2 0180.4 718.0 99.9 92.7 

 39.0 70.4 210.1 279.6 3762.6 6491.8 استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر 04
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  رقمی آیسیک 2صادرات بخش صنعت  به تفکیک گروه فعالیت  

کد 
آیسیک 

 رقمی دو
 گروه فعالیت

 درصد تغییر (ارزش )میلیون دالر وزن )هزارتن(

 ارزش وزن 94سال  99سال  94سال  99سال 

 02.7 06.8 2997.6 2927.9 0441.6 0683.0 ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها 09

 39.6- 39.4 0.6 0.1 1.0 1.2 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 06

 3.7- 4.6 972.0 991.8 004.7 021.1 ساخت منسوجات 07

 4.9 9.9 41.7 42.7 3.2 3.9 وشاك، عمل آوردن و رنگ کردن پوستساخت پ 08

 2.1 21.4 061.8 064.1 22.7 27.4 دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان، کیف دستی، زین و یراق و انواع پاپوش 09

21 
ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه، به استثنای مبلمان، ساخت کاال 

 از نی و مواد حصیر بافی
44.7 29.7 42.0 22.8 91.7 84.4 

 24.1 34.9 47.6 99.1 46.1 60.9 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 20

 36.3- 22.9- 7.9 9.1 0.9 0.9 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده 22

 6.1 98.2 6993.9 7368.0 02830.1 21312.0 ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای 23

 0.0 09.6 01014.0 01200.0 06190.2 08996.1 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 24

 03.8 09.1 991.2 0027.1 349.2 409.3 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 29

 02.3- 3.6 0978.8 0383.9 07337.0 07962.1 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی 26

 06.9 91.3 3060.3 3696.9 4471.3 6709.1 ساخت فلزات اساسی 27

 37.0 33.4 339.0 499.6 073.8 230.8 ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات 28

 01.9 1.6- 920.2 979.7 026.3 029.9 ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر 29

 072.9 209.9 1.4 0.2 1.0 1.3 ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی 31

 9.1 2.3- 234.3 246.1 31.7 31.1 ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر 30

 79.9- 22.3- 40.8 8.4 1.8 1.6 ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی 32

33 
واع دیگر ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت های مچی و ان

 ساعت
0.8 0.2 002.1 46.9 97.0 041.6 

 91.3- 92.4- 274.4 036.3 99.1 28.0 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 34

 024.8 69.9 01.4 23.9 4.1 6.6 ساخت سایر تجهیزات جابجایی طبقه بندی نشده در جای دیگر 39

 30.9 48.8 27.4 36.1 8.4 02.9 ی دیگرساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جا 36

 94 42.6 83.9 029.2 420.4 610.0 ضایعات و پسماند  

 20.3 7.9 321.2 388.4 8.8 9.9 فرش و صنایع دستی  

 - - - 1.1100 - 1.1110 سایر فعالیت های کسب و کار 74
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 رقمی آیسیک 2واردات بخش معدن  به تفکیک گروه فعالیت  
کد 

آیسیک 
دو 
 رقمی

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

 ارزش وزن 94سال  99سال  94سال  99سال 

 7.1- 06.1- 97.0 93.0 397.0 333.4 استخراج زغال سنگ و لینیت؛ زغال سنگ نارس )تورب( 01

00 
استخراج نفت خام و گاز طبیعی؛ فعالیتهای خدماتی جنبی استخراج 

 استثنای بررسی های اکتشافی نفت و گاز، به
1.103 1.116 1.2 1.0 034.4 46.8 

 71.9- 84.0- 062.9 48.0 0166.1 069.9 استخراج کانسارهای فلزی 03

 21.0- 28.8- 79.9 61.7 364.9 299.9 استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر 04

 

 سیکرقمی آی 2واردات  بخش صنعت  به تفکیک گروه فعالیت  
کد 

آیسیک 
دو 
 رقمی

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

 ارزش وزن 94سال  99سال  94سال  99سال 

 1.4 9.0 3901.7 3926.7 4496.7 4683.4 ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها 09

 082.9 011.7 31.3 09.0 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 06
-

37.1 
-44.8 

 43.9 20.0 983.8 837.9 229.9 278.1 ساخت منسوجات 07

 331.9 063.8 04.8 63.8 2.6 6.9 ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ کردن پوست 08

09 
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان، کیف دستی، زین و یراق و انواع 

 پاپوش
9.9 3.3 29.4 00.0 63.6 063.7 

21 
ب و چوب پنبه، به استثنای مبلمان، ساخت ساخت چوب و محصوالت چو

 کاال از نی و مواد حصیر بافی
0796.1 0948.3 666.9 706.7 03.4 -7.1 

 1.0 2.1 0046.2 0047.2 0078.1 0210.0 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 20

 03.3 7.4 8.1 9.0 0.9 2.1 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده 22

 47.0- 64.2- 247.0 031.7 977.1 216.3 های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ایساخت کک، فرآورده  23

 9.1 6.9 9870.0 6063.0 2189.4 2229.0 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 24

 1.3 0.0 0129.9 0133.2 347.7 390.6 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 29

 30.7 02.3 397.9 923.7 431.0 483.1 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی 26

 06.0- 03.2- 3929.8 2960.8 9036.9 4499.3 ساخت فلزات اساسی 27

 23.3 09.7 969.3 712.1 204.9 297.3 ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات 28

 1.0- 1.0 7133.9 7129.6 999.7 996.2 ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر 29
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 2.6 00.7- 919.1 932.2 32.6 28.8 ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی 31

 06.4 6.2 0049.7 0337.9 229.9 243.7 ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر 30

 00.8 40.9 0997.8 0742.2 46.3 69.7 ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی 32

33 
ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت های مچی و انواع 

 دیگر ساعت
28.0 29.0 2264.7 0242.0 02.2 82.3 

 41.0 28.2 3603.1 9161.8 422.0 940.2 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 34

 06.9- 39.9 999.3 463.9 99.2 82.9 در جای دیگر ساخت سایر تجهیزات جابجایی طبقه بندی نشده 39

 36.2 22.6 091.9 299.9 97.2 71.2 ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر 36

 42.8- 77.2- 1.0 1.0 1.1 1.1 سایر فعالیت های کسب و کار 74

 9.3 91.4 36.9 38.9 73.1 019.8 ضایعات و پسماند  

 039.7 98.6 1.9 2.0 1.3 1.6 فرش و صنایع دستی  
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 عملکرد صادرات خدمات  -25

 آمار مقایسه ای عملکرد صادرات خدمات 

 میلیون دالر

 درصد تغییر 94سال  99سال  شرح خدمات

 -3 2297 2087 0خدمات فنی و مهندسی 

 -44 321 081 2فناوری اطالعات

 00 7911 8321 3گردشگری

ت
نزی

ترا
 

 

 -23 3381 2993 مجموع ترانزیت

 20 284 344 4هوایی

 -31 082 027 9دریایی

 -28 2784 0993 6جاده ای

 -0 031 029 7ریلی

 -0.3 03497 03281 جمع کل

مار
ذ آ

آخ
م

 

 

 شرکت فرودگاه های کشور -4 09آمار قراردادهای ارائه شده به دبیرخانه کمیته ماده  -0

 ادر و دربانوردیسازمان بن -9 اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار  -2

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و  -3
 جامعه تور گردانان ایران

 سازمان حمل و نقل راهداری -6

  راه آهن جمهوری اسالمی ایران  -7

 معاونت توسعه صادرات  -مآخذ: دفترتوسعه صادرات خدمات 

 

 های تجاری و اقتصادیپذیرش و اعزام هیئت  -26
 

99نداسف عنوان 99 بهمن  99 ماهه02  94 ماهه02   

 61 48 0 1 پذیرش هیئت

 02 01 1 0 اعزام هیئت

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران
 باشد. ها موجود نمیمربوط به سازمان توسعه تجارت است و آمار شهرستان 99آمار پذیرش و اعزام  هئیت ها در سال  -
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 کاال جاده ای ترانزیت و حمل و نقل  -27

 گروه تفکیک به کشور ای جاده مرزهای از کاال ترانزیت نمیزا
 هزارتن

 درصد تغییر 94سال  99سال  گروه کاالیی

 36.2 603.9 839.9 چرم و پوشاك منسوجات

 438.6 079.3 969.9 آالت و قطعات یدکی ماشین

 019.4 904.2 0176.4 دامی غذایی کشاورزی

 43.2 034.7 092.8 و چوب کاغذ

 41.7 232.7 327.9 معدنی و ساختمانی

 48.8- 4970.1 2342.3 شیمیایی مواد

 081.4 302.9 877.3 سبک محصوالت

 66.2 376.7 626.0 فلزی

 346.3 028.3 972.6 بار ضایعات متفرقه خرده

 01.7 7163.3 7806.2 مجموع

 ماخذ: سازمان راهداری

 کشور داخل در کاال نوع تفکیک به و نقل جاده ای حمل میزان
 هزارتن

 درصد تغییر 94سال   99سال  گروه محصول

 2.3- 99784 94929 انواع سیمان

 2.0 47686 48669 انواع ترکیبات نفتی وشیمیایی

 21.7 41133 48329 کاالهای فلزی

 4.8 38197 39909 کاالهای ساختمانی

 1.0- 32934 32498 موادغذایی

 31.9- 27497 08979 کاالهای دامی

 8.7 27221 29983 اورزیمحصوالت کش

 90.4 26194 39444 کاالهای معدنی

 38.3- 6383 3936 انواع مقواوکاغذ

 23.3 6232 7687 انواع چوب ولوازم چوبی

 24.9 9798 7220 انواع قطعات یدکی وسایل نقلیه وماشین آالت سنگین

 03.2 9793 6903 انواع ماشین آالت سنگین

 27.7 4446 9679 انواع سموم وکود شیمیایی

 24.3 4297 9343 محصوالت پالستیکی وکائوچو
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 درصد تغییر 94سال   99سال  گروه محصول

 9.1 3879 4231 محصوالت شیشه ای وچینی

 01.9 3867 4273 لوازم خانگی

 00.7 3618 4129 ابزارآالت

 21.1 3922 4228 انواع رنگ ومواد پاك کننده

 30.6 3099 4098 وسایل نقلیه باری ومسافری

 1.1 2707 2708 مصنوعات سیمانی

 04.1 2363 2693 انواع پوشاك و منسوجات آن

 08.9 0337 0984 لوازم بهداشتی وپزشکی

 9.4 704 780 لوازم آموزشی وورزشی

 6.2- 664 623 انواع دارو

 21.7 266 320 انواع فرش وگلیم وموکت

 93.8 249 383 انواع گونی وکیسه وچتایی

 22.8 093 237 لوازم یدکی دستگاههای سبک

 92.0 044 209 تدخانیا

 22.7 97 009 انواع چرم ومصنوعات آن

 02.0 33 37 مصنوعات سفالی

 99.6 9368 8966 سایر

 7.7 399994 387906 جمع

 ماخذ: سازمان راهداری 
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 اساسی  کاالهای سفارش گزارش مقایسه ای ثبت -28
 هزار دالر

 نام کاال
واحد 
 سنجش

99سال  94سال    درصد تغییر 

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار
 209 229 0237.4 932 3990.1 0749 راس دام زنده ) گاو ( 

 932.6 0132 2.64 063 06.71 0849 راس دام زنده ) گوسفند ( 

 21 29 403937.1 012064 497199.2 027426 تن گوشت منجمد گاو و گوساله 

 611 629 09943.1 3169 018849.7 22239 تن  گوشت گوسفند 

 1 1 1.1 1 1.1 1 تن مرغ منجمد گوشت

 22- 00- 09931.1 9369 02440.1 4789 تن  صنعتی شیرخشک

 07- 27- 099261.8 93397 062300.7 39104 تن کره 

 011- 011- 09.9 30111 1.1 1 قطعه روزه گوشتی جوجه یک

 08- 31- 3610.3 2062611 2946.7 0919061 عدد نطفه دارمرغ و بوقلمون تخم

 1 1 1.1 1 1.1 1 تن  مرغ سایرتخم

 011- 011- 88.1 221 1.1 1 تن  زمینی سیب

 1 1 1.1 1 1.1 1 تن وموسیر پیاز

 073 030 46770.1 60034 027749.7 040126 تن نخود

 99 78 2967.1 3489 9907.9 6091 تن  لوبیا قرمز 

 069 069 20018.1 09121 96872.9 90079 تن لوبیا رسمی انواع

 34 23 212839.4 082911 270142.1 229131 تن  عدس

 991 371 8360.8 02901 94360.6 61667 تن  لپه

 011 011 1.1 1 62011.1 006761 تن پرتقال

 011 011 1.1 1 3211.1 9111 تن نارنگی

 1 1 1.1 1 1.1 1 تن سیب 

 4- 9- 941779.9 779104 907286.7 738911 تن موز

 94- 93- 0173267.9 4667791 63409.4 326811 تن خوراکی گندم

 011- 011- 23934.1 007461 1.1 1 تن  دامی گندم

 009 017 3743.1 24299 8091.1 91001 تن  گندم سبوس

 61- 60- 932921.1 3929971 202379.2 0390311 تن جو

 94 97 0431999.1 7428741 2217807.7 00626739 تن  دامی ذرت

کانوال-نی کلزاهای روغ دانه  793 0021 9833.1 06061 87839.1 097099 تن 

 40 29 709944.1 0918871 0116311.1 2392391 تن روغنی سویا دانه
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 نام کاال
واحد 
 سنجش

99سال  94سال    درصد تغییر 

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار
 98 94 090692.2 034431 299944.9 261641 تن  های روغنی آفتابگردان دانه

 366 316 2908.1 2197 00730.1 8399 تن  ساخته شده روغن

 86 80 727674.9 0118081 0392987.1 0829021 تن  ساخته نشده روغن

 04- 9- 739367.7 0948691 634836.1 0768371 تن کنجاله سویا

 46 4 0308029.9 2281941 0923679.1 2379711 تن برنج 

 399 098 030399.9 489701 613307.1 0292761 تن شکر تصفیه نشده )خام( 

 1 1 1.1 1 1.1 1 تن شکر تصفیه شده )سفید( 

 1 1 1.1 1 1.1 1 تن پودر شوینده دستی  

 98 24- 316.6 941 483.3 403 تن پودر شوینده ماشینی 

 تجاری سازمان توسعه تجارت ریزی مأخذ: دفتربرنامه
 .میباشد گوسفند تن0809بزو تن31زنده دام99وسال گوسفند تن83بزو  تن 81زنده؛ دام94: سال 2ردیف  

 .شده لحاظ نیز مرزنشینان واردات سال2درهر34و33ردیف همچنین.میباشد پخت نیم خاللزمینی؛ سیب94: سال00ردیف
 02912996: گزارشگیری تاریخ
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 بانک صنعت و معدنعملکرد   -29
 میلیارد ریال

 درصد تغییر 94سال  99سال  شرح

  008.1 31728 66991 های چهارگانه مانده سپرده

  86.2 92936 97813 ها در پایان مقطع مانده سپرده

  66.6 9108 8361 گشایش اعتبارات اسنادی ریالی

  297.6 300 0002 گشایش اعتبارات اسنادی ارزی  )میلیون دالر(

-27.0 091997 038928 مصوبات  

  08.7 76737 90174 قراردادها

  2.6 80634 83781 ها* پرداخت 

  09.3 44916 93989 ها وصولی 

  20.1 279841 333723 مانده مطالبات جاری)خالص(**

  06.8 89376 014409 ریالی -مانده مطالبات جاری   

  23.1 086464 229314 ارزی -مانده مطالبات جاری 

  20.9 29194 31498 مانده مطالبات غیرجاری***

  20.3 21204 24903 ریالی -مانده مطالبات غیرجاری   

  22.6 4881 9989 ارزی -مانده مطالبات غیرجاری 

  20.1 311934 364220 مانده کل مطالبات

  07.6 019991 028932 ریالی -مانده کل مطالبات   

  23.1 090344 239289 ارزی -مانده کل مطالبات 

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

8.4 8.3 - 

 شاخص ریسک اعتباری بانک )درصد(
 الصبر اساس مانده مطالبات ناخ

8.1 00.3 - 

 شامل پرداخت از منابع داخلی، وجوه اداره شده، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی است. -0

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

 الوصول سررسید گذشته+ معوق+ مشکوك  -3
 ی را افزایش داده است.تغییر نرخ یورو مبلغ مطالبات جاری را کاهش و شاخص ریسک اعتبار
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 عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران  -31

 واردات کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران 

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

 ارزش مقدار 94 سال 99 سال 94 سال 99سال 

 011.1- 011.1- 80.2 1 334 1 گندم

 24.4- 23.3- 92.9 41 99.8 76.9 برنج

 - - 1 309.0 1 096.0 روغن خام

 091.4 93.9 46.9 036.2 062.9 309.2 شکر

 صرف نظر از سال خرید است. 99های سال منظور از خرید کاالهای اساسی وارداتی، عملکرد واردات براساس مقدار تخلیه شده در هر یک از ماه
 

 

 ن خرید داخل کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایرا

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

 ارزش مقدار 94سال  99سال  94سال  99سال 

 96.3 42.9 94199.3 047192.2 8182.3 00909.7 گندم

     - 4741.7 - 203.4 دانه های روغنی )کلزا، سویا،گلرنگ و آفتاب گردان(

 حاسبه شده است.های تبعی خرید م* ارزش بدون احتساب هزینه
 

 

 های برگزار شدهتعداد نمایشگاه   -31
 

 94سال  99سال  99بهمن  99اسفند  نوع نمایشگاه

 79 76 7 4 0بین المللی داخل کشور

 32 93 6 4 2بین المللی خارج کشور

 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران
 باشد. وجود نمیها مهای داخلی مربوط به تهران است و آمار شهرستانآمار نمایشگاه-0
 باشد.های خارجی مربوط به کل کشور میاعداد نمایشگاه-2

 

 

 94سال  99سال  99بهمن  99 اسفند نوع نمایشگاه

 73 76 8 3 0بین المللی داخلی

 9 9 2 0 2بین المللی خارج 

  المللیهای بین ماخذ: شرکت نمایشگاه
 اه بین المللی تهران برگزار میگردد.های داخلی که در محل دائمی نمایشگآمار نمایشگاه-0
 . که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میگرددهای خارجی مربوط به تعداد نمایشگاهی اعداد نمایشگاه -2
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 عملکرد گواهی امضای الکترونیکی  -32
 گواهی امضای الکترونیکی 

 غییر درصد ت 94سال  99سال  درصد تغییر  99بهمن  99اسفند  استان

 20.3- 4099 3316 44.00- 467 260 آذربایجان شرقی

 06.9- 0169 889 43.31- 97 99 آذربایجان غربی

 9.8- 0929 0803 33.97- 096 013 اصفهان

 464.2 93 299 0220.43 04 089 ایالم

 34.0 337 492 23.73- 008 91 کرمانشاه

 28.3 413 907 06.03- 62 92 بوشهر

 23.6- 31263 23021 38.64- 2161 0264 تهران

 64.4 348 972 27.63- 76 99 چهارمحال و بختیاری

 09.9- 2483 2111 36.99- 219 031 خراسان رضوی

 62.8- 2096 812 42.67- 79 43 خوزستان

 68.0 261 437 69.39- 62 09 زنجان

 29.8 449 983 00.76 90 97 سمنان

 271.9 002 409 91.90- 032 02 سیستان و بلوچستان

 48.0- 6134 3031 64.66- 909 082 فارس

 89.0 413 746 1.89 002 003 کردستان

 97.7 263 921 99.96 08 28 کرمان

 689.1 73 976 01.93- 76 68 کهگیلویه و بویر احمد

 28.2- 0363 979 32.93- 82 99 گیالن

 36.0 209 298 019.88 34 71 لرستان

 04.6 672 771 46.46- 99 93 مازندران

 219.0 096 476 46.67- 09 8 مرکزی

 71.7 281 478 4.07 72 79 هرمزگان

 6.1- 364 342 24.44- 49 34 همدان

 33.6- 992 632 98.33- 61 29 یزد

 826.9 83 769 96.04 97 89 اردبیل

 24.2 363 490 3.28 60 63 قم

 69.4- 2239 684 27.91- 81 98 قزوین

 60.0 324 922 7.39 68 73 گلستان
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 30.0 238 302 84.38 32 99 خراسان شمالی

 629.6 94 394 9.92- 42 38 خراسان جنوبی

 07.7 9436 6397 39.69- 297 090 البرز

 09.9- 63969 93680 32.43- 9341 3618 مجموع
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 آموزش، پژوهش و فناوری -33
 مجوز های آموزش، پژوهش و فناوری  

 عنوان
واحد 
 سنجش

 درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر 99من به 99اسفند 

 93.8 03 21 91.1- 4 2 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده

 74.9 447 781 89.9- 217 20 نفر شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره

 31.6- 36 29 011 0 2 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده

 44.0 99 89 06.7- 6 9 تعداد تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته

 1.6- 393 390 1.1 38 38 تعداد جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره

 79.1 06 28 1.1 3 3 تعداد جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

 03.1 206 244 07.9- 28 23 تعداد پروانه فنی مهندسی صادره

 33.3 09 21 1.1 4 4 تعداد پروانه فنی مهندسی تمدید شده

 009.6 64 038 43.8 06 23 تعداد پروانه تحقیق و توسعه صادره

 43.0 088 269 81.1 29 49 تعداد گواهی تحقیق و توسعه صادره

 21.1 21 24 83.3- 6 0 تعداد جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

 233.3 3 01 011.1- 2 1 تعداد یس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تمدید شدهجواز تاس

 98.3 02 09 - 1 3 تعداد های صنعتی و معدنی  صادرهپروانه پژوهش مرکز پژوهش

 ماخذ: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری 

 

 وضع موجود پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

 در صد تغییر 94وضع موجود تا اسفند  99فند وضع موجود تا اس واحد سنجش عنوان

 06.1 80 94 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار )فعال(

 7.8- 8299 7609 نفر شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر )فعال(

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

فرن  989 0133 -4.3 

 ماخذ: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری 

 

 شرکت های تایید شده دانش بنیان

99اسفند  عنوان 99بهمن   99سال  درصد تغییر  94سال    درصد تغییر 

 8.8- 0044 0143 09.4- 90 77 کل شرکتهای تایید شده دانش بنیان

 020.2 003 291 1 30 30 شرکتهای تایید شده دانش بنیان صنعتی

 ماخذ: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری 
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 عالمت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات

 درصد تغییر  94سال  99سال  عنوان

 39.7 006 062 تعداد ثبت بین المللی عالمت تجاری )برند( تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی

 09.9 9794 00692 ت تولیدیتعداد ثبت داخلی عالمت تجاری )برند( تولیدات صنعتی و محصوال

 7.0- 04 03 تعداد ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران

 40 30 32.3 (WIPOتعداد ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصوالت استراتژیک ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری )

 9.0 0972 2090 تعداد ثبت داخلی اختراعات

 01.7 28 30 للی اختراعاتتعداد ثبت بین الم

 7.7 03 04 تعداد اختراعات حمایت شده جهت تجاری سازی

 ماخذ: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

 
 ماهه( 6سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری )

 عنوان
واحد 
 سنجش

ماهه  6
 99دوم 

ماهه  6
 94دوم 

درصد 
 تغییر

 درصد تغییر 94سال  99سال 

 090 0491683 4220974 299.7 729062 2618366 نفر ساعت تاه مدت برگزار شدهدوره های آموزشی کو

 079.7 3011 8947 93.2 0991 2999 تعداد دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

 203.3 31 94 293.3 09 99 تعداد پروژه های پژوهشی انجام شده

 1 9 9 211.1 0 3 تعداد تفاهم نامه های منعقد شده آموزش و پژوهش

بررسی گزارشات عملکردی واصله از شرکتهای 
 نرم افزاری دارنده پروانه فعال

 3.7- 039 031 7.0 71 79 تعداد

 ماخذ: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری
  

 سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری )ساالنه(

 عنوان
واحد 
 سنجش

 درصد تغییر 94سال  99سال 

 93.8 214301 304323 میلیون ریال بهره برداری تولید نرم افزار صادره ارزش سرمایه گذاری پروانه

 - 1 24 تعداد طرح پسا دکتری صنعتی نیاز سنجی شده

 - 1 22 تعداد طرح فرصت مطالعاتی نیاز سنجی شده

 1 09 09 تعداد همایش های برگزار شده

 01 01 00 تعداد در ایران پروژه های در دست اجرای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو(

شرکت و پیمانکار بین المللی ایران جهت شرکت در مناقصات بین  411هماهنگی با 
 المللی سازمان یونیدو

 06.7 6 7 تعداد

 ماخذ: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری
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 عملکرد سازمان مدیریت صنعتی

 درصد تغییر   94سال   99سال  درصد تغییر  99بهمن  99اسفند  واحد سنجش  عنوان

 09.7 0224 0406 39.9- 047 89 تعداد دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

 02.0 300300 348882 44.9- 33931 08829 نفر ساعت دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

 03.9- 266 231 - - - تعداد دوره های آموزشی بلند مدت برگزار شده

 06.2- 216864 073379 - - - نفر ساعت  مدت برگزار شدهدوره های آموزشی بلند 

 04.9- 3908 3391 - - - نفر دانشجویان دوره های بلند مدت

 ماخذ: سازمان مدیریت صنعتی

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیعملکرد   

 درصد تغییر  94سال  99سال  عنوان

 0262.0 7611 013909 صدور کد ملی کاال 

 70.1 2811 4788 قاضیان در سیستم کدینگ ملی و بین المللیعضو گیری مت

 1.1 01 01 مجالت )پژوهش نامه و بررسی های بازرگانی(

 09.6- 49 38 دیدگاه های کاربردی ارائه شده به مسئولین

 92.6- 272 029 مشاوره های تخصصی و اظهار نظر های کارشناسی طرح ها، لوایح و سایر مستندات

 00.9- 292 223 ارشات پژوهشی کاربردیطرح ها و گز

 20.2- 33 26 همایش ها، میزگردها و سخنرانی های علمی و پژوهشی

 337.9 06 71 کتب منتشره

 ماخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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 های تابعه )وضع موجود(های صنعتی ایران و شرکت  عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرك -34

 جشواحد سن عنوان
وضع موجود 

 99پایان سال 

وضع موجود 
 94پایان سال 

 درصد تغییر

 0.0 948 998 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی مصوبشهرك

 2.0 778 794 شهرك و ناحیه برداری )واگذاری زمین(ها و نواحی صنعتی در دست بهرهشهرك

 2.7 034329 037889 هکتار اراضی در اختیار

 2.9 93600 99079 هکتار زمین صنعتی

 0.3 768 778 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای آبشهرك

 0.9 794 816 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای برقشهرك

 9.3 932 961 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای گازشهرك

 4.9 66992 69982 قرارداد تعداد قراردادهای واگذاری زمین

 2.6 30099 32120 هکتار گذار شدهمساحت زمین وا

 21.1 9 6 شهرك برداری رسیدههای فناوری به بهرهتعداد شهرك

 3.1 33 34 مرکز برداری رسیدهمراکز خدمات فناوری به بهره

 03.8 69 74 خوشه صنعتی ای خاتمه یافتههای توسعه خوشهتعداد پروژه

 38.7 04760 21479 دوره صنعتیهای برگزار شده جهت شاغلین واحدهای تعداد دوره

 33.6 400394 949649 نفر تعداد نفرات آموزش دیده جهت شاغلین واحد های صنعتی

 03.0 2919 2834 تور تورهای صنعتی برگزار شده

 ماخذ : سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
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 کشور یاکتشافات معدن و یشناسنیزم سازمانعملکرد  -35

 پیشنهادی عنوان شاخص های
واحد 

 (MUسنجش)
 هدف کمی  هزینه واحد  99سال  99بهمن  99اسفند 

 79111 2 9111 9111 9311 کیلومتر مربع  مساحت عملیات شناسایی و پی جویی مواد معدنی

 24111 3 4111 4111 2811 کیلومتر مربع  مساحت عملیات اکتشاف عمومی مواد معدنی

 0111 211 211 211 011 کیلومتر مربع  معدنی مساحت عملیات اکتشاف تفصیلی مواد

 91 0711 0 0 0 برگ نقشه  تعداد نقشه زمین شناسی کاربردی تهیه شده

 21 3111 2 2 2 تعداد طرح  تعداد طرح مطالعه شده  مخاطرات زمین شناختی و پزشکی

 61111 2 1 1 1 کیلومتر خطی  میزان برداشت های ژئوفیزیک هوایی 

 21111 9 0911 0911 0611 تعداد نمونه  های آنالیز شده  تعداد نمونه 

 011 3 2 2 8 جلد  تعداد گزارشات و کتب، نقشه و مقاالت منتشر شده

 01 9 2 2 2 جلد  تعداد گزارشها یا نقشه های موضوعی تولید شده 

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

 011 9 3 3 2 مورد

 ماخذ : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
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 ایران صندوق ضمانت صادراتعملکرد  -36
 پوشش ها و خسارات پرداختی صندوق ضمانت صادرات 

 عنوان
 درصد تغییر )میلیون دالر(ارزش پوشش  تعداد

 ارزش تعداد 94سال  99سال  94سال  99سال 

 093.7 21.2- 209.2 946 223 078 پوشش های بیمه ای

 06.4- 00.1- 709 610 472 421 پوشش های تضمینی

 29.9- - 82.3 60 - - 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 94سال  99سال  94سال  99سال 

 47.0 1 0.7 2.9 9 9 دارویی و پزشکی مهندسی و پزشکی

 49.9 20.9- 388.4 969 64 91 مهندسی و فنی خدمات

 3.2- 88.2 62 61 07 32 جنبی های فرآورده و شیالت و طیور و دام

 011.1- 011.1- 1.9 1 2 1 آنها از مصنوعات و شیشه

 24.4 28.6 22.9 28 42 94 غذایی صنایع

 28.2- 06.0- 39.8 29.7 008 99 دستی صنایع و موکت و فرش

 99.3- 7.1- 90 37 97 93 آنها از مصنوعات و فلزات

 026.8 78.9 4.0 9.3 09 34 آنها از مصنوعات و پالستیک الستیک،

 999.6 78.8 32 219.8 33 99 شیمیایی و پتروشیمی محصوالت

 32.1- 71.1- 207.8 048.2 001 33 صنعتی محصوالت

 39.7- 36.6- 69 44.4 042 91 کشاورزی محصوالت

 77.8- 28.6- 3.6 1.8 7 9 البسه و منسوجات

 009.2 33.3 3.3 7.0 02 06 ساختمانی مصالح و کانی مواد

 242.3 1.1 2.6 8.9 63 63 یدکی قطعات و خودرو و نقلیه وسایط

 - -  - 1.13 -  0 اطالعات فناوری خدمات
  صندوق ضمانت صادرات ایران خذ :ما
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 صنایع دریایی توسعهصندوق عملکرد  -37
 99 سال در عملکرد صندوق حمایت از صنایع دریایی

 

  

 نوع عنوان شاخص
 مجموع عملکرد

 )میلیون ریال(ارزش  تعداد )میلیون ریال(ارزش  تعداد

 تسهیالت بررسی شده

 991393 79 تعمیرات شناور

069 

 

01917449 

 

 8419096 69 شناورساخت 

 619896 00 تجهیزات و زیرساخت

 898111 08 تسهیالت سرمایه در گردش

 تسهیالت تایید شده

 291906 97 تعمیرات شناور

92 

 

9394116 

 

 4082241 28 ساخت شناور

 216291 4 تجهیزات و زیرساخت

 679111 3 تسهیالت سرمایه در گردش

 ار شدهتسهیالت تامین اعتب

 062139 30 تعمیرات شناور

39 947791 
 060991 4 ساخت شناور

 4069 2 تجهیزات و زیرساخت

 221111 2 تسهیالت سرمایه در گردش
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 )صحا( الکترونیکاز تحقیقات و توسعه صنایع حمایت  صندوقعملکرد  -38

 99عملکرد صندوق حمایت الکترونیک سال 

 لیون ریال()میمبلغ  )فقره(تعداد عنوان

 تسهیالت مالی

 986981 271 جمع مصوبات در دست عقد قرار داد

 741419 219 مصوبات

 667800 060 قرارداد منعقده شده

 234993 69 قرار تسویه شده

 ضمانت نامه

 414004 23 جمع مصوبات در دست صدور

 987990 014 مصوبات

 924991 016 ضمانت نامه صادر یا تمدید شده

 269827 03 مانت نامه ابطال شدهض

 ماخذ : صندوق حمایت از صنایع الکترونیک
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 صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک  -39
 ضمانت نامه های صادره به تفکیک استان 

 استان
 94سال  99سال 

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

 010773 03 99722 9 آذربایجان شرقی

 91689 9 0661 0 آذربایجان غربی

 1 1 03664 3 اردبیل

 9306 4 009076 03 اصفهان

 031217 02 70679 7 البرز

 38993 09 97999 04 ایالم

 01691 3 01930 3 بوشهر

 012636 40 99443 38 تهران

 6792 9 02969 2 چهارمحال و بختیاری

 01791 2 01799 2 خراسان جنوبی

 93444 00 96119 20 یخراسان رضو

 01974 8 93921 7 خراسان شمالی

 39804 9 20996 3 خوزستان

 21676 01 9292 9 زنجان

 07813 6 38690 3 سمنان

 21632 3 30910 4 سیستان و بلوچستان

 29169 7 48097 9 فارس

 40979 20 24977 9 قزوین

 60694 02 23099 6 قم

 39961 3 04291 3 کردستان

 29749 4 40392 9 کرمان

 06999 7 99739 9 کرمانشاه

 24432 6 01993 2 کهکیلویه و بویر احمد

 7392 4 02338 3 گلستان

 7468 3 060073 02 گیالن

 07101 4 90142 7 لرستان

 32006 6 89634 03 مازندران

 04941 6 36981 8 مرکزی
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 استان
 94سال  99سال 

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

 01461 3 24229 6 هرمزگان

 33287 09 44314 01 همدان

 07486 4 31111 0 یزد

 996408 296 0288482 234 مجموع

 گذاری صنایع کوچک ماخذ : صندوق سرمایه 

 ضمانت نامه های صادره و تمدیدی 

 درصد تغییر 94سال  99سال  عنوان

 ضمانت نامه های صادره

 09.0- 969 483 تعداد طرح های ورودی )فقره(

 8.6- 296 234 تعداد ضمانت نامه صادره )فقره(

 29.3 996407 0288480 مبلغ ضمانت نامه صادره )میلیون ریال(

 ضمانت نامه های تمدیدی
 393.8 26 008 تعداد ضمانت نامه تمدیدی )فقره(

 386.0 004990 998829 مبلغ ضمانت نامه تمدیدی )میلیون ریال(

 گذاری صنایع کوچک ماخذ : صندوق سرمایه 
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  ن گسترش و نوسازی صنایع ایران:گزارش اقدامات انجام شده در سازما  -41

 

 های صنعتی: گذاری خالصه گزارش عملکرد معاونت توسعه سرمایه

 های پیشرفت  های هیأت نظارت بر کنسرسیوم و کمیته راهبری آن، تهیه گزارش شامل تشکیل نشست  08،07،04های فاز  راهبری پروژه

% و فاز 29968به پیشرفت  04های کارفرما به طوری که فاز  و شرکت در نشستهای تحلیلی و بازدید از محل سایت پروژه   پروژه و گزارش

ها که از فهرست اولویت وزارت نفت خارج شده بود مجدداً فعال گشته و به سرعت در حال  پس از مدت 04% رسیده است. فاز 011به  08-07

 ماه می باشد؛  فروردینبه سرعت در حال آماده سازی برای افتتاح در  08و  07تجهیز است. فازهای 

 محترم وزیران و به منظور حمایت از ایجاد شرکت اقدام در راستای مصوبه هیأت (های اکتشاف و تولیدE&P و فراخوان وزارت نفت با )

 هایی به شرح زیر: انجام فعالیت

 های ذیصالح داخلی اکتشاف و تولید شرکت در ارزیابی کیفی وزارت نفت برای شناسایی شرکت 

 المللی  های معتبر بین عالقمندی سازمان به همکاری با شرکت اعالمE&P  نظیرTotal ،Eni ،OMV  و...انجام

 و ... Gazprom، پتروناس، Tatneft ،ONGC Videshهای عالقمند نظیر مذاکرات مقدماتی با شرکت

 قراردادی و مطالعات  های مطالعات مخزن، مهندسی نفت، حقوقی و استخدام تیمی مجرب از کارشناسان فنی در حوزه

 های خارجی و مذاکره با شرکت ملی نفت ایران مالی و اقتصادی و ایجاد ساختار اولیه الزم برای مذاکره با طرف

 های خارجی گیری مذاکرات فنی و مالی با شرکت ملی نفت ایران و شرکت پی 

 ن گسترش برای اکتشاف و تولیددریافت موافقت اولیه شرکت ملی نفت ایران برای واگذاری یک میدان به سازما 

 های  بررسی بازار پروژهE&P های اکتشاف و توسعه در گزارش استراتژی ایدرو برای مشارکت در پروژه 

 مطالعه و ارزیابی ریسک پروژه توسعه میدان نفتی  -های آتی توسعه میادین کشورهای هند و عراق بررسی بازار پروژه

 E&Pهای  در شرکت مطالعه ساختار و سازماندهی -سوسنگرد

 نامه با شرکتی هندی  مبادله تفاهمAdani Green Energy Ltd  گذاری مشترك در احداث  به منظور سرمایه

 نیروگاه خورشیدی؛ 
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  امضایFA (Framework Agreement بین ایدرو و رنو و مقرر شده است شرکت مشترکی با سهم )درصد  61

 -انواع محصوالت رنو -هزار دستگاه در فاز دوم 311هزار دستگاه در فاز اول و  091 -درصد ایدرو با هدف تولید  41رنو و 

 نیسان تشکیل شود. عمده اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح زیر بوده است:

  زیست محیطی، مالی و حقوقی شرکت بن رو از سوی کارشناسان شرکت رنو و  -های فنی پیگیری انجام بررسی

 کارشناسان ایدرو 

 های مرتبط ررسی سناریوهای مختلف ابتیاع شرکت بن رو توسط سازمان با هدف حداقل سازی ریسکب 

 دریافت و بررسی نتایج ارزیابی کارشناسان ماشین آالت و اموال و دارایی های ثابت شرکت بن رو 

 بررسی شرایط تمدید زمان امضاء قرارداد نهایی و دریافت تأییدیه های الزم 

  و آغاز فرایند تدوین قراردادهای ضروری که الزم است قبل از قرارداد نهایی به تأیید ایدرو برسدتشکیل تیم حقوقی 

 آغاز فرایند بررسی برنامه توسعه بن رو پس از ابتیاع و بررسی شرایط زمین های اطراف برای خرید 

 ارداد مذکورتهیه پیش نویس قرارداد الیسنس و تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی و نهایی سازی قر 

 های مرتبط با سرمایه گذاری  آغار فرایند تدوین برنامه کسب و کار پروژه در قالب استاندارد ایدرو،هماهنگی با سازمان

 خارجی برای برگزاری جلسات توجیهی و تشریح تسهیالت موجود برای تیم رنو

 ان شرکت رنو و ارایه نظرات تکمیلی و ادامه بررسی توافقنامه سهامداران در جلسات متعدد برگزار شده با نمایندگ

   اصالحی

 ریزی برای آغاز عملیات اجرایی پروژه طراحی و تولید گیربکس اتومات خودرو شرکت مشترك به ثبت رسیده و محل اجرای پروژه  برنامه

 نیز در زنجان انتخاب شده است؛ 

 های  سازی شامل شرکت عهشرکت خارجی در زمینه صنعت خودرو و قط 6المللی ایدرو با  مشارکت بینPUNCH  ،بلژیکRENAULT ،

SEGULA  وIFPEN  ،فرانسهLGI  کره جنوبی وZF آلمان؛ 

 های  مشارکت با شرکت ALSTOM  ،فرانسهSEGULA ،فرانسه، زیمنس آلمانCRRC   چین 9..... وTUV SUD آلمان؛ 

  شرکت فراست اند سولیوان، آرتور دلیتل و رولند  3پیشنهاد از انجام اقداماتی به منظور تدوین برنامه استراتژیک صنعت خودرو و دریافت

 برگر و بررسی آنها
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 های خودروساز )ایران خودرو و سایپا( و ارزیابی محصول، خدمات پس از فروش  جانبه با بازرس مستقل و هریک از شرکت انعقاد قرارداد سه

 های تخصصی مجلس شورای اسالمی زم برای ارائه به کمیسیونهای ال ای طی سال، تهیه گزارش صورت دوره و نظرسنجی مشتریان به

 گذاری صنعت خودرو های شورای سیاست بندی محصوالت صنعت خودرو و ارائه در نشست های رده تهیه گزارش 

 دستگاه واگن مترو: 2111منظور تأمین  ها و ایدرو به سازی برای امضای قرارداد بین سازمان شهرداری زمینه 

 المللی؛  ساز داخلی و بین های واگن م مدیریت این پروژه، آغاز مذاکرات با شرکتسازماندهی تی 

 انجام مراحل انتخاب مشاور داخلی و خارجی 

  تهیه اسناد مناقصه و استراتژی شرکت 

  درصد رساندن فاز اول طرح احداث حوض های خشک: 73977به پیشرفت 

 خانه  انجام کلیه امور تکمیلی پمپ 

 های کنترل سیستم PLC  

  انجام خرید تجهیزات با استفاده از وام بانک جهانی 

 المللی  نامه بین درحال نهایی کردن مشارکتJOINT Venture Agreement  طرف ایدرو،  4بینDSME  کره جنوبی، شرکت ملی

 نفتکش ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛

 سفراین توسط شرکت اینتکو اتریش، انجام فعالیت اجرایی ساختمان و فوندانسیون واحد های عملیات حرارتی طرح تکمیلی ا اندازی کوره راه

 گری پیوسته توسط شرکت صنایع فوالد گسترش؛ ریخته

 اندازی واحد  مراحل نهایی راهESR  .نیز در حال انجام می باشد 

 های  مشارکت ایدرو با شرکتGIVA  ،ایتالیاBRUCK  آلمان؛ 

  ها و ساخت یک شناور در حد فاصل کرانه جاسک  ها برای این طرح رح صنعتی و دریافت مصوبه اعتباری بانکط 3شناسایی و ارزیابی– 

 گواتر؛ 

  انجام مذاکرات فشرده برای نهایی کردن اساسنامه شرکت مشترك با آنسالدو برای طرح تولید توربین گازی کالسF نامه شرکا؛ و توافق 

 بومی سازی موتورهای  تان به الفین با همکاری کره جنوبی، مذاکره با شرکت وارتسیال فنالند برایانجام امکان سنجی مقدماتی تبدیل ا

 تولید برق گازسوز؛
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 های  المللی با شرکت مشارکت بینDAELIM  ،کره جنوبیADANI  ،هندSOFREGAZ ،VALLOUREC  فرانسه وGIVA ،

ANSALDO  ایتالیا وWARTSILLA؛ 

 در ساخت کشتی با شرکت  امضای  قرارداد برای همکاریDSME کره جنوبی؛ 

 المللی ایدرو با شرکت ترکمن گاز در صنعت دریایی؛ مشارکت بین 

 های  خارجی و مذاکره با شرکت  ورود ایدرو به حوزه صنعت هوایی با تولید بالگرد طی مشارکت پنها و شرکتVodochody  وHeli 

Holland؛ 

  عامل سازمان. حضور ریاست محترم هیأت های خارجی با مذاکره با هیأت 03برگزاری 

 خالصه گزارش عملکرد معاونت نوسازی و بهره برداری:

 بندی اجرای آن؛ زمان راهبری پروژه الیاف شیشه مرند و بازنگری برنامه 

 بندی اجرای آن ؛ زمان راهبری پروژه تایر سیستان و بلوچستان و بازنگری برنامه 

 بندی اجرای آن ؛ زمان عدن برای تسهیالت طرح تایر لرستان و بازنگری برنامهدریافت مصوبه پذیرش بانک صنعت و م 

  ها و بازنگری  % مابقی از سایر بانک61% بانک سپه برای تسهیالت طرح تایر کردستان و پیگیری 41پیگیری مصوبه اولیه پذیرش اولیه

 بندی اجرای آن ؛ زمان برنامه

 بندی اجرای آن ؛ زمان سندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ و بازنگری برنامهاصالح ساختار مالی و نیروی انسانی خط ری 

  گزارش شده است؛ 70.8انجام اقدامات الزم برای به راه اندازی رساندن فاز اول طرح ممبران که پیشرفت آن % 

  طرح تولید بیواتونال سوختی؛ 28.13پیشرفت % 

  اقدام برای به روز رسانی مطالعات(FS) شیدی طبق پیشنهاد شرکت اشمید و مذاکره با شرکای داخلی و خارجی متقاضی در های  خور پنل

 اجرای طرح؛

 انجام مطالعات فنی و اقتصادی طرح تولید پرلیت غنی شده با کود اوره و بررسی نحوه مشارکت سازمان؛ 

  سازماندهی شهرك تحقیقاتی و فناوری کاوش؛ 

 کشی فاز یک منطقه ویژه جهرم؛  خیابان 

 کشی فاز یک منطقه ویژه گرمسار؛  خیابان 
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 پیگیری تحقق و پیشرفت مصوبات سفرهای استانی وزیر و کاروان تدبیر و امید مربوط به سازمان گسترش؛ 

 بازسازی قند دزفول؛ 

  محقق شده است. 76.19ای، به میزان  پیشرفت برنامه %92.09میلیارد ریال اعتبار از  211با دریافت% 

 ریزی: ونت برنامهخالصه گزارش عملکرد معا

  میلیارد ریال برای گسترش صنایع بلوچ؛ 91پیگیری و انجام مراحل الزم تا دریافت وجه از خزانه به مبلغ 

  میلیارد ریالی برای خط ریسندگی گسترش صنایع بلوچ؛  41دریافت ابالغ اعتبار 

  های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک  ه مجتمعمیلیارد ریال ابالغ و تخصیص اعتبار برای طرح ایجاد و توسع 211دریافت مبلغ– 

 گواتر؛ 

  ؛0396برگزاری مجمع بودجه سال 

 تهیه و تدوین پیشنهاد احکام الیحه برنامه ششم توسعه؛ 

 ( الیحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسالمی، موضوع اعطای تسهیالت توسط صندوق 01تهیه، تدوین و پیگیری تصویب ماده )

 %؛49های مشارکتی تا سقف  ای در طرح های توسعه به سازمان توسعه ملی

  کل کشور؛ 0396تهیه و تدوین احکام پیشنهادی سازمان برای درج در الیحه بودجه سال 

 ( تبصره )کل کشور در  0396( الیحه بودجه سال 8جدول شماره ) 010111-09( و ردیف 7تهیه و تدوین و پیگیری تصویب بند )و

آنها به دولت و افزایش اعتبار   ای با بدهی های توسعه بودجه مجلس شورای اسالمی، در خصوص تهاتر مطالبات سازمانکمیسیون تلفیق 

 میلیارد ریال؛  4،111میلیارد ریال به مبلغ  2،911مذکور از مبلغ 

  میلیارد ریال برای پرداخت  91به مبلغ پیگیری و دریافت ابالغ اعتبار، مبادله موافقتنامه، اخذ تخصیص اعتبار و دریافت وجوه از خزانه

 مزایای سنوات خدمت کارکنان شرکت گسترش صنایع بلوچ؛

  گسترش صنایع بلوچ؛   میلیارد ریال برای تکمیل طرح ریسندگی شرکت 41پیگیری و اخذ ابالغ اعتبار، مبادله موافقتنامه، به مبلغ 

  نفر ساعت؛ 4233برگزاری دوره آموزشی به میزان 

 کنفرانس شامل: 3برگزاری  همکاری در 

  دوازدهمین کنفرانس منابع انسانی 
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 المللی مدیریت کنفرانس بین 

  شرکت برتر 011همایش 

 پیگیری برای تدوین مدل همکاری ایدرو با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ 

 های تحت پوشش با مدل  ارزیابی شرکتEFQM ها؛ تو ارایه راهکارهای بهبود به مدیران عامل شرک 

 های  همکاری در تدوین دورهMBA تخصصی صنایع هدف ایدرو در سازمان مدیریت صنعتی شامل نفت و گاز، ریلی، خودرو و دریایی؛ 

 ای؛ گذاری منطقه های صنعت، معدن و تجارت جهت سرمایه تهیه پاسخ نمایندگان مجلس شورای اسالمی و سازمان 

  تدوین طرح مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدلFMEAتجزیه و تحلیل ریسک، واکنش به  -گذاری های سرمایه ، شناسایی ریسک

 ریسک و تدوین دستورالعمل مربوطه؛

 ها و تجهیزات ارتباطی و زیرساختی ، شبکه وایرلس و سرویس اینترنت؛ مدیریت و پشتیبانی زیرساخت شبکه، مرکز داده سازمان، سرویس 

 ت سازمان؛ اندازی سایت جدید اینترن ساختاردهی و راه 

 های آموزشی مورد نیاز همکاران؛  ریزی و اجرای دوره برنامه 

 ریزی و اجرای امور کارکنان، امور مدیران و رفاه.    برنامه 
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 عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  -41
 

 بازرسی و کنترل  واحدهای صنفی 

99اسفند  عنوان  درصد تغییر 94سال  99سال  درصد تغییر  99بهمن  

 30.9- 6.1 4.0 28.0 1.32 1.40 بازرسی )میلیون فقره(

 22.6- 341 263 66.7 08 31 های متشکله )هزار فقره(پرونده

 21.8- 409 332 40.7 24 34 تخلفات کشف شده )هزار فقره(

 01.9- 084 064 31.8 03 07 رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(

 - - - 9.6 36 38 ت )متخلف(درصد رسیدگی به شکایا

 ماخذ: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 

 
 بازرسی و کنترل  واحدهای صنفی 

 در صد تغییر 94سال  99سال  عنوان

 93.0- 6.0 1.42 بازرسی )میلیون فقره(

 22.9- 341 262 پرونده های متشکله )هزار فقره(

 20.0- 420 332 تخلفات کشف شده )هزار فقره(

 09.8- 234 097 رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(

 - - - پلمپ شده و نصب پارچه )هزار فقره(
 00.9- 239 218 کل شکایات )هزار فقره(

 4.9 40 43 درصد رسیدگی  به شکایات )متخلف(

 0.9- 93 92 درصد رسیدگی  به شکایات )غیر متخلف(

 06.7- 6 9 ررسی(درصد رسیدگی  به شکایات )در دست ب

 92.7- 442 219 تعداد پرونده های صنفی  ارسالی به تعزیرات )هزار فقره(

 76.1- 937 029 مجموع پرونده های صنفی رسیدگی شده )هزار فقره(

 - - - ارزش ریالی پرونده های صنفی  ) میلیارد ریال (
 09.2 772 921 میزان جرایم وصولی پرونده های صنفی  ) میلیارد ریال (

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

94اسفند  99 اسفند  واحد نام کاال  درصد تغییر  

0برنج پاکستانی باسماتی درجه   02.7 99499 62998 کیلوگرم 

 29.4 27314 34239 کیلوگرم برنج تایلندی

 34.2 94199 026263 کیلوگرم  برنج طارم اعال

گرمی 411بسته  پنیر پگاه  44189 40717 9.7 

گرمی 491بسته  پنیر پگاه  49302 46862 9.2 

 62.0- 34761 03064 کیلوگرم پیاز

 29.1 46377 97997 کیلوگرم تخم مرغ

ذوب آهن اصفهان04تیرآهن نمره  08.3 06074 09037 کیلوگرم 

ذوب آهن اصفهان06تیرآهن نمره  06.3 06234 08886 کیلوگرم 

ذوب آهن اصفهان08تیرآهن نمره  23.8 09400 09179 کیلوگرم 

 4.9 8484 8871 کیلوگرم جو خارجی

 2.9- 9414 9068 کیلوگرم جو داخلی

 67.2 00229 08769 عدد جوجه یکروزه گوشتی

 34.7 60399 82674 کیلوگرم خرما مضافتی

 0.9 21997 20397 کیلوگرم خیار رسمی درجه یک

رجیذرت خا  01.2 8080 9109 کیلوگرم 

 01.9 7897 8761 کیلوگرم ذرت داخلی

02111روغن موتور ایرانول   1.4- 309193 307920 گالن فلزی 

 0.1 346280 349768 گالن پالستیکی روغن موتور بهران پیشتاز

کیلویی 9حلب  روغن نباتی جامد  234986 209297 9.1 

گرمی 801بطری   روغن نباتی مایع الدن وآفتاب  91841 48386 9.0 

 1.7- 7387 7334 کیلوگرم سبوس گندم

 66.0 32980 94792 کیلوگرم سیب زرد درجه یک

 47.1 00746 07263 کیلوگرم سیب زمینی درجه یک

 99.7 32920 91636 کیلوگرم سیب قرمزدرجه یک

فله0-329تیپ سیمان خاکستری  9.1 0083282 0289214 تن 

پاکتی2سیمان خاکستری تیپ  09.7 69091 81132 پاکت 

فله2سیمان خاکستری تیپ  09.1 0066367 0340244 تن 

پاکتی0-329سیمان خاکستری تیپ  02.3 69228 77749 پاکت 
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94اسفند  99 اسفند  واحد نام کاال  درصد تغییر  

 28.9 29341 32660 کیلوگرم شکر سفید

گرمی 911شکر بسته  گرمی911بسته      32660 29070 02.1 

 3.6 70679 74278 کیلوگرم   عدس درجه یک

حبهقند   23.3 29639 36949 کیلوگرم   

گرمی011بسته    کره پاستوریزه پگاه  29111 24048 21.0 

 2.0 09729 06199 کیلوگرم   کنجاله سویا وارداتی

 91.1 09840 29792 کیلوگرم   گوجه فرنگی

 9.8 311144 329499 کیلوگرم   گوشت گوساله

کیلوگرم   گوشت گوسفندی )مخلوط(  341294 289427 09.2 

 06.9 63414 74004 کیلوگرم   گوشت مرغ تازه

069*69*03الستیک پرایدی بارز  31.8 897362 0020416 حلقه   

089*69*04الستیک پژویی بارز  07.6 0029111 0327268 حلقه   

 36.1 69389 94396 کیلوگرم   لپه درجه یک

 20.9 62370 76194 کیلوگرم   لوبیا سفید درجه یک

زدرجه یکلوبیا قرم  27.9 97804 73936 کیلوگرم   

 37.0 70810 98424 کیلوگرم   لوبیاچیتی درجه یک

% چربی992کیلوئی 0ماست پاستوریزه   9.0 28996 31160 کیلوگرم   

 06.6 43921 90099 کیلوگرم   موزدرجه یک

02میلگردآجدارنمره  26.8 03233 06773 کیلوگرم   

04میلگردآجدارنمره  27.4 03029 06709 کیلوگرم   

8میلگردساده نمره  21.7 04900 07907 کیلوگرم   

8نبشی نمره   22.1 04789 08144 کیلوگرم   

02نبشی نمره  22.4 04889 08226 کیلوگرم   

 91.3 61148 91227 کیلوگرم   نخود درجه یک

گرمی 911پودر ماشینی با ماده فعال کننده و آنزیم تاژ   0.7- 23174 22692 بسته 

درصد 2.9شیر استریل پاکتی   4.1 27301 28389 کیلوگرم 

 - - 023109 کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک 

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

  های اقتصادیبازرسی و جمع آوری اطالعات از بنگاه -1

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

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

 ؛99 ماه اسفند طی تصادیاق و توزیعی های شبکه و خدمات پزشکی، تجهیزات و دارویی بهداشتی، محصوالت

 ؛99 ماه اسفند 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 یشیمیای و پتروشیمی محصوالت

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

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

 .99 ماه اسفند طی تتجار و معدن صنعت، های سازمان

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

 ؛99 سال ماه بهمن طی افتخاری ناظران موضوعی و آماری گزارش تهیه 

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

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

 های جهانی و تحلیل آنتهیه گزارش قیمت -3

 فلزات؛ جهانی قیمت اطالعات بانک رسانی روز به 

 بها. گران فلزات و پتروشیمی محصوالت انواع جهانی های قیمت اخذ 
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 (  HSEEعملکرد دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی ) -42
 99 ساله محیط زیست در گرو

 مالحظات تعداد موارد عنوان فعالیت

مشارکت در تدوین، بازنگری و بروز رسانی لوایح قانونی، آیین 
 نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های محیط زیست

  مورد08

بررسی و تحلیل طرح های مطالعات ارزیابی اثرات محیط 
 زیستی پروژه های صنعتی و معدنی

  دمور 34

مشارکت در تدوین اسناد ملی استراتژیک در حوزه محیط 
 زیست

 مورد 4
سند راهبردی تغییر اقلیم، سند ملی بازیافت آب، نقشه 

 راه سیاستهای کالن محیط زیست

شناسایی، بررسی و معرفی ساز و کارهای حمایتی بین المللی  
 محیط زیست

 Adaptation Fundو  H2121 ،GCF مورد 3

ار نظر و پیگیری کارشناسی مسائل محیط زیستی بررسی، اظه
 واحدهای صنعتی و معدنی

  مورد 21

بازدید، ممیزی سازمانهای استانی و واحد های صنعتی و 
 معدنی

 مورد 03
 صنعت، معدن و تجارتسازمان استانی  2

 واحد صنعتی 9
 معدن 2

مشارکت در دوره های 
آموزشی و ارتقای فرهنگ 

 زیست محیطی

موزشی دروه های آ
 تخصصی

دوره معادل  3
 نفر ساعت 0481

 دوره تکمیلی ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها
 محیط زیست -دوره مدیریت سبز

 دوره بازرسی و ممیزی محیط کار

 مورد 3 همایشها

 
برپایی غرفه در نمایشگاه 
محیط زیست و برگزاری 

 دوره های تخصصی
 روز 4بمدت 

 تالدرج مطالب تخصصی در پور

  مورد 09 مشارکت در تدوین استانداردهای محیط زیستی
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 مورد 01 تهیه و تدوین گزارشات تخصصی

  میلیار دالری تغییر اقلیم 011نقشه راه حمایت 

 مدیریت مصرف آب در اقتصاد سبز 

  بررسی تکنولوژی گوگرد زدایی از هوای خروجی

 JNEPدودکش صنایع پیشنها شرکت 

  هوفمن در صنعت آجربررسی کاربرد کوره های 

  بررسی نقشه را چین در گسترش اوراق بهادار و
 اوراق قزضه سبز

  بررسی راهکار های مدریتی و تجارب بین المللی در
 حفاظت از جنگلها

 بررسی آلودگی دریاچه خزر و ارومیه 

 بررسی وضعیت صنایع آالینده در هشت کالنشهر 

 بررسی استانداردهای آب و خاك 

 ش صنعت و معدنمدیریت کربن در بخ 

تدوین و تصویب 
 دستورالعملهای تخصصی

 مورد 2 تعداد تدوین شده
 

 مورد 4 تعداد تصویب شده

  جلسه 6 برگزاری جلسات کمیته تخصصی محیط زیست

 HSEESCHOOLبرنامه ریزی و تدوین مواد و ملزومات دوره های آموزشی پسماند و مدیریت کربن در قالب 

 (INDC)راه برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تهیه  و تدوین نقشه 

 تهیه و تدوین ساز وکار جایزه آب و انرژی در بخش صنعت و معدن

 مشارکت در استقرار سیستم مدیریت سبز در ستاد وزارت

 وزارتدی ماه و ابالغ به کلیه زیرمجموعه های وزارت توسط مقام عالی  29تهیه و تدوین بیانیه هوای پاك به مناسب 

 تدوین و ارائه گزارش عملکرد در خصوص مصوبات مرتبط با آلودگی هوا به کمیسیون زیربنایی دولت و دیوان محاسبات کشور

 اقدام در بازنگری مجدد استاندارد  گازهای خروجی دودکش صنایع با همکاری سازمان ایمیدرو و واحدهای صنعتی و معدنی تابعه
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 99 سال گروه انرژی در

 مالحظات تعداد موارد وان فعالیتعن

 جلسه 3 برگزاری کمیته ی تخصصی
  بررسی موارد قانونی و خالء های بخش انرژی در وزارتخانه و

 دستورالعمل های تدوین شده

 مدیریت سبز
 جلسه و 6

 ها ارزیابی ساختمان
  جلسه کارگروه،  3بررسی اهداف مدیریت سبز در سازمان، تشکیل

 و برنامه ریزی فعالیت های مرتبطارزیابی وضعیت فعلی 

 مورد 8 تدوین راهنماهای و دستورالعمل

 راهنمای مدیریت انرژی الکتریکی 

 راهنمای مدیریت انرژی حرارتی 

 راهنمای اقتصادی انرژی های تجدیدپذیر 

 راهنمای استفاده از انرژی زمین گرمایی 

 )راهنمای استفاده از انرژی خورشیدی)گرمایی و فتوولتائیک 

 نمای مدیریت انرژیراه 

 دستورالعمل مدیریت سبز 

 دستورالعمل کمیته انرژی 

 مورد 3 تهیه و تدوین گزارشات تخصصی

  تعیین سهم مصارف و تکنولوزی برتر در حوزه های صنعت
سیمان، تایر و تیوب و آجر بر مبنای گزارشات سازمان ملی 

 استاندارد

 مشارکت در تدوین سند راهبردی تغییر اقلیم 

 در تدوین گزارش ملی سوم انتشار گازهای گلخانه ای مشارکت 

 مدیریت کربن در بخش صنعت و معدن 

 بررسی کاربرد کوره های هوفمن در صنعت آجر 

 مورد 3 مشارکت در سمینارها و همایش های تخصصی

 سمینار مرتبط با تغییر اقلیم 

 سمینار خودروهای برقی 

 سمینار پسماند ایران و آلمان 

 گزارش ارزیابی تابستان و ارائه راهکارهای صرفه جویی  مورد 0 یابی انرژی ساختمان های ستادیتهیه گزارش ارز

 دوره 3 دوره های آموزشی برگزار شده

 اجرای دوره آموزشی انرژی برای مدیران ساختمان 

 برنامه ریزی دوره آموزشی مدیریت سبز 

 دوره آموزشی بهره وری در نمایشگاه محیط زیست 

 ممیزی محیط کار دوره بازرسی و 

 جلسه6 مشارکت در بازنگری و بروزرسانی استانداردها
  استاندارد صنایع سیمان، فوالد روغن شیشه کاشی سرامیک

 پاالیشگاه های نفت و گاز
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 جلسه02 مشارکت های برون سازمانی

 کارگروه ملی تغییرات آب و هوا 

 مشارکت در تدوین استانداردهای جدید 

 اهداف  مشارکت در تدوین گزارشSDG 

 مشارکت در کمیته ارزیابی چرخه حیات 

 ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست 

 انجمن تایر و تیوب، سیمان، فوالد کاشی سرامیک  انجمن 4 همکاری با انجمن های تخصصی

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

 مورد 00

 3 سازمان استانی 

 7 صنعت 

 0معدن 

ارکت در تدوین، بازنگری و بروز رسانی لوایح مش
قانونی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه 

 ها
 مورد3

  قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 60آئین نامه ماده 

 دستورالعمل استاندارد زباله سوزها 

  92دستورالعمل محیط زیستی ماده 

بررسی، اظهار نظر و پیگیری کارشناسی مسائل 
 ای صنعتی و معدنیواحده

  مورد 9

 تهیه و تدوین ساز وکار جایزه آب و انرژی در بخش صنعت و معدن

 تهیه  و تدوین نقشه راه انرژی

 HSEESCHOOLبرنامه ریزی و تدوین مواد و ملزومات دوره های آموزشی پسماند و مدیریت کربن در قالب 
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 99 سالگروه ایمنی در 

 مالحظات تعداد موارد عنوان فعالیت 

 مدیریت حوادث

 بطور مستمر در طول سال مورد 81 تهیه درس آموزی از حوادث در حوزه ایمنی

 99بهمن ماه  چاپ جلد دوم کتاب درس آموزی از حوادث

تدوین گزارش اجمالی از وضعیت حوادث در 
 بخش صنعتی و معدن

 99ماهه دوم سال  6

ماهه حوادث بخش  8جمع آوری اطالعات 
 سازی کشور خودرو

 فروردین تا اواخر آبان ماه

 بازنگری فرم های درس آموزی

برگزاری دوره تجزیه و تحلیل  حوادث و 
 چگونگی تدوین درس آموزی از حوادث

 99ماهه ابتدای سال  6

بازدید، ممیزی سازمانهای استانی و واحد های 
 صنعتی و معدنی

 مورد ممیزی و ارزیابی عملکرد استانی 3
 بررسی حوادث در محلمورد  6

 طراحی خودرو ذاتا ایمن ایمنی خودرو
 بازدید خودرو سازان)بررسی ساختارها( 4

 تدوین پروتکل نحوه استقرار برنامه ایمنی در طراحی و ساخت خودرو

 ارزیابی عملکرد

بازنگری در شیوه ارزیابی عملکرد برنامه 
عملیاتی سازمان های وابسته و تابعه  در قالب 

 داشبوردبرنامه 
 99مهرو آبان 

ارزیابی عملکرد حضوری سازمان های تابعه و 
 وابسته

 99ماهه دوم سال6 سازمان 37

 مورد 4 تدوین دستورالعمل تخصصی حوزه ایمنی تدوین دستورالعمل
تدوین دستورالعمل تخصصی حوزه راننده گی 
تدافعی، سیستم مجوز کار، مدیریت ریسک ، 

 واکنش در شرایط اضطراری

اکنش در شرایط و
اضطراری ساختمان 

 ستادی

تدوین  دستورالعمل، اجرای برنامه آموزشی، 
 تدوین سناریوهای برای هرساختمان

 99دی و بهمن  مورد 2

 آموزش

تجزیه   اجرای برنامه آموزشی مدیریت ریسک،
و تحلیل حوادث، مدیریت واکنش در شرایط 

 اضطراری سازمان های تابعه و وابسته
 99ت مستمر در طول سالبصور مورد 3

  HSEE SCHOOLامکانسنجی اجرای برنامه
 با مشارکت تمام گروه ها

نفر  911
 ساعت

 99ماهه اول سال  9

 HSEEتهیه سرفصل های اجرایی برنامه

SCHOOL در حوزه ایمنی 
 99دی ماه  نفر ساعت011



                                                        عملکرد ماهانه  ها فرآوری داده دفترآمار و

 

    

94 

تهیه نقشه راه آموزش و پژوهش وزارت 
 صنعت، معدن و تجارت

نفر  011
 تساع

 99دی ماه 

ازریابی ایمنی ساختمان 
 های ستادی

اجرای برنامه بازدید ایمنی ساختمان های 
ستادی وزارت و پیگیری اقدامات کنترلی اجرا 

 شده

مورد  6
ساختمان 

 -ستادی 
 نفر ساعت 411

 99بطور مستمر در طول سال

ارتقاء وضعیت شرکت 
های ارائه دهنده خدمات 

 ایمنی و

ش ها، بررسی شرکت در قالب شناسایی چال
دارای صالحیت، تشکیل جلسه با سازمان های 
متولی وزارت کارو بهداشت، ارائه گزارش جمع 

 بندی نهایی

 3تشکیل 
 311جلسه و 

 نفر ساعت
 99بطور مستمر در طول سال

ارزیااابی ایمناای سیتساام  
هاااای تحااات فشاااار و  
باالبرهای ساازمان هاای   

 تابعه و وابسته

م های تحت تجزیه و تحلیل وضعیت سیست
فشار سازمان های تابعه و وابسته منطبق با 

 دیتاهای جمع آوری شده
 99بطور مستمر در طول سال 

 تهیه بانک اطالعات ساختار تشکیالت ایمنی در معادن

 تهیه بانک اطالعات ساختار تشکیالت ایمنی در صنایع

 در بخش اصناف HSEEپیگیری  الزامات 

 ( واحدهای صنعتی 9معدنیERPواکنش در شرایط اضطراری)پیگیری اجرای برنامه مدیرت 

 99بطور مستمر در طول سال مورد 9 مشارکت و همکاری در برگزاری همایشهای تخصصی
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 99 سال گروه بهداشت در

 مالحظات تعداد موارد عنوان فعالیت

 پیگیری حوادث گزارش شده
  311بیش از

 مورد
 بطور متوسط هر حادثه نیازمند پیگیری

 های مکرر می باشد

  مورد 0 تدوین آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای

تدوین الزامات ایمنی و بهداشت در خصوص سم پاشی ساختمانهای 
 ستادی

  مورد 0

  مورد 0 تدوین الزمات بهداشتی الحاقی به تفاهم نامه پیمانکاران تغذیه

  مورد39 موزیتجزیه و تحلیل حوادث و تدوین درس آ

  مورد 61 بازنگری و بررسی درس آموزی های ارسالی سازمانهای تابعه و وابسته

 مورد 03 بازدید، ممیزی سازمانهای استانی و واحد های صنعتی و معدنی
 سازمان استانی صمت 3

 واحد صنعتی 9
 معدن 2

  مورد 3 مشارکت و همکاری در برگزاری همایشهای تخصصی

 مورد 3 مل تخصصی حوزه بهداشتتدوین دستورالع
دستورالعمل  معاینات ویژه،  ارزیابی 

ریسک تنش های حرارتی، کنترل گازهای 
 خروجی از دیزل ها در معادن زیر زمینی

  جلسه 01 برگزاری جلسات کمیته تخصصی بهداشت

ی
مان

ساز
ن 

رو
ی ب

ها
ت 

رک
شا

م
 

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

 جلسه 6 
 جلسه در تدوین برنامه ها و ممیزی 3

 دوره آموزشی برنامه ایمنی آب 3

عضویت فعال در کمیته اجرایی و ارزیابی جشنوارها مولفه های 
 اجتماعی موثر بر سالمت

  جلسه 01

  جلسه 4 کمیته تهیه پروفایل ایمنی مواد شیمیایی

اهم نامه پیشگیری از بیماریهای مشارکت در تدوین تف
 غیرواگیر

  جلسه 4

 بازنگری بند ب مشاغل سخت و زیان آور جلسه 3 بررسی مشاغل سخت و زیان آور 

 استاندازد آنالیزگر الکترونیکی ..... جلسه 6 مشارکت در تدوین استانداردها ملی
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 خالصه وضعیت رونق تولید -43

 اریختمقاومتی تا  در راستای اقتصاد %61متوسط و طرحهای نیمه تمام باپیشرفت باالی تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک،
 به تفکیک استان                                            03912996

 ه9میلیارد ریالفقر

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

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد لغمب تعداد مبلغ تعداد

 0833.9 238 7684.9 0283 2684.4 971 9111.0 703 8382.9 0300 3984 آذربایجان شرقی

 2914.0 86 4431.3 737 0389.3 284 3149.1 493 32769.0 0080 0699 آذربایجان غربی

 0902.2 084 2896.0 428 994.6 029 2340.4 313 7943.8 799 0189 اردبیل

 2330.8 919 07798.2 2273 9603.0 0207 8089.1 0196 09801.7 2724 4661 اصفهان

 0343.2 007 9113.9 636 2027.2 317 2876.7 329 7843.7 939 0017 البرز

 363.7 78 0264.9 099 712.9 011 962.9 99 0398.9 078 0396 ایالم

 469.6 49 0939.9 284 693.4 097 846.9 027 2988.3 240 374 بوشهر

 842.7 096 4220.1 709 2126.6 389 2094.9 331 4069.3 999 999 چهارمحال و بختیاری

 921.9 34 2298.8 478 992.1 079 0716.8 313 4032.9 424 712 خراسان جنوبی

 9497.3 411 00991.6 0822 7427.9 0284 4963.1 938 04611.3 0993 2691 خراسان رضوی

 963.2 86 892.3 209 292.7 97 999.6 008 2029.4 261 360 خراسان شمالی

 0977.4 021 3786.8 727 844.8 340 2942.1 386 00948.6 0908 2331 خوزستان

 0781.1 093 3794.9 999 997.7 210 2796.8 398 6394.2 840 0192 زنجان

 0601.8 942 6094.9 997 2108.2 229 4076.2 768 7686.3 0446 2390 سمنان

 999.3 99 0097.0 087 477.3 69 709.9 008 2606.1 322 440 تان و بلوچستانسیس

 2293.0 242 07719.0 0988 04019.1 0094 3996.0 434 09736.6 0919 2949 تهران

 0918.2 038 9811.4 889 3694.9 430 6019.6 494 02136.9 0098 3090 فارس

 4718.9 909 6908.6 0129 2293.3 340 4669.4 684 03998.0 0482 2069 قزوین

 2090.9 297 4329.4 496 0641.6 069 2684.8 327 6099.7 607 960 قم

 491.0 009 0074.4 339 462.1 017 702.4 232 2390.2 780 0128 کردستان

 601.6 28 9889.9 697 2732.9 379 3093.4 308 9137.1 820 0927 کرمان

 633.7 74 0199.8 273 426.0 024 633.6 049 2899.2 0091 3138 جنوب کرمان

 768.3 38 0894.7 397 310.1 79 0993.7 282 9939.7 900 0170 کرمانشاه

 0063.9 92 0379.9 211 349.1 79 0127.1 020 4221.1 491 989 کهگیلویه و بویر احمد

 3060.9 282 7249.9 664 2921.4 298 4729.0 416 01098.0 992 0703 گلستان

 0039.1 006 6999.9 0226 2128.6 333 4966.9 893 00073.3 2007 3279 گیالن



                                                        عملکرد ماهانه  ها فرآوری داده دفترآمار و

 

    

97 

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

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد لغمب تعداد مبلغ تعداد

 2762.9 044 9702.8 712 0967.7 366 4049.1 336 8499.7 0192 2397 لرستان

 909.9 49 7874.1 0626 2999.8 924 4874.2 0012 00799.8 0839 4940 مازندران

 0991.9 242 7246.8 0184 3889.2 672 3360.6 402 01944.6 999 0992 مرکزی

 899.9 99 2267.6 696 999.0 078 0302.9 908 2913.1 998 937 هرمزگان

 0631.2 096 3964.8 687 0764.9 368 0811.4 309 4919.8 619 0370 همدان

 292.3 31 7707.6 906 4299.2 917 3422.4 419 01092.9 0279 2003 یزد

 1.1 1 979.6 46 39.1 2 941.6 44 0686.9 97 093 مناطق آزاد

 91296.7 9464 074297.6 29147 78406.9 00618 99881.6 03439 276994.9 30910 99119 مجموع

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
 

 

 اریخت مقاومتی تا در راستای اقتصاد %61متوسط و طرحهای نیمه تمام باپیشرفت باالی تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک،
 ک بانکبه تفکی 996 03912

 ه9میلیارد ریالفقر

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

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 31.1 2 842.0 83 670.0 66 070.1 07 991.2 78 73 آینده

 63.1 6 232.1 08 1.1 1 232.1 08 0491.9 88 024 اقتصاد نوین

 067.4 00 249.7 26 09.2 7 231.9 09 0264.8 027 089 انصار

 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 49.1 9 00 ایران زمین

 30.0 3 34.0 7 1.1 1 34.0 7 673.4 94 99 پارسیان

 1.1 1 36.0 01 08.2 9 07.9 9 699.7 66 008 پاسارگاد

 00.8 02 60.0 39 09.1 00 42.0 28 344.6 020 86 پست بانک

 1.1 1 01.1 0 1.1 1 01.1 0 987.3 20 23 دی

 0896.4 231 4771.1 949 0224.6 332 3949.3 607 8983.3 0163 0696 رفاه کارگران

 01.1 0 9.8 0 1.1 1 9.8 0 080.2 02 90 سامان

 6786.7 996 09424.2 0823 4073.2 946 00290.1 0277 28717.7 2760 3797 سپه

 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 97.3 00 21 سرمایه

 009.9 21 0486.8 90 0299.6 96 090.2 39 0094.9 031 213 سینا

 39.1 2 69.1 3 1.1 1 69.1 3 740.0 62 79 شهر
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 ثبت نام بانک
 نظارت مجموع پرداختی مستقیم بانک فرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 9086.4 377 24867.0 2663 04130.6 0741 01839.9 923 30308.6 3240 4812 صادرات

 6206.8 399 09974.8 0966 8498.4 786 00476.4 781 28769.2 0892 2629 صنعت و معدن

 4734.7 344 06994.9 0976 8379.9 0069 8609.1 817 21642.1 0761 2679 تجارت

 398.1 06 3391.1 031 2617.1 010 783.1 29 0740.0 62 89 توسعه صادرات

 696.9 90 4706.2 903 2907.2 664 0799.1 249 4796.0 622 0216 توسعه تعاون

 01.1 0 34.1 4 1.1 1 34.1 4 043.7 00 31 کارآفرین

 00093.7 2291 31679.3 8229 01019.9 2498 21973.3 9727 73714.7 02419 29606 کشاورزی

 42.0 7 038.3 29 49.6 06 88.7 03 618.1 74 063 مسکن

 9397.8 429 09303.9 2922 9898.0 0943 9409.4 979 31102.4 2939 4717 ملت

 7318.9 717 31968.6 3968 04902.4 2168 06496.3 0911 39728.6 4334 6923 ملی

 91296.7 9464 074297.6 29147 78406.9 00618 99881.6 03439 276944.9 30899 99119 مجموع

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

  



                                                        عملکرد ماهانه  ها فرآوری داده دفترآمار و

 

    

99 

  جهانیشاخص ارزش تولیدات صنعتی بانک  -44

 
 )میلیارد دالر(  2107 -2109طی سال های  2119ارزش تولیدات صنعتی ایران به قیمت ثابت  - 2نمودار

 

 
 )میلیارد دالر(  2107 -2109طی سال های  2119ارزش تولیدات صنعتی جهان به قیمت ثابت   - 3نمودار
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                                                        عملکرد ماهانه  ها فرآوری داده دفترآمار و
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 شاخص بورس  -45
 99ماهه منتهی به اسفند  02شاخص کل در 

 شاخص کل

 اسفند
94 

فروردی
 99 ن

 اردیبهشت
99 

 خرداد
99 

  تیر
99 

 مرداد
99 

 شهریور
99 

 مهر 
99 

 آبان
99 

   آذر
99 

  دی
99 

 بهمن
99 

اسفند 
99 

78289 81094 77494 79434 73899 77318 76926 77406 79299 81289 79284 77964 77008 
 

 

 99 اسفندماهه منتهی به  02روند ماهیانه شاخص کل در  -4نمودار 
 

 
 99 اسفند روند روزانه شاخص کل در -9نمودار 

  



                                                        عملکرد ماهانه  ها فرآوری داده دفترآمار و

 

    

01
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 99ماهه منتهی به اسفند  02شاخص صنعت 

شاخص 
 صنعت

 اسفند
94 

 فروردین
99 

 اردیبهشت
99 

 خرداد
99 

 تیر
99 

 مرداد
99 

 شهریور
99 

 مهر
99 

 آبان
99 

 آذر
99 

 دی
99 

 بهمن
99 

اسفند 
99 

69189 66740 64696 62912 60301 64291 63912 64932 66402 67978 66793 66198 66119 
 

 
 99 اسفندماهه منتهی  02ت در شاخص ماهیانه صنع  -6نمودار

 

 
 99 اسفند روند روزانه شاخص صنعت در -7نمودار 

 



                                                        عملکرد ماهانه  ها فرآوری داده دفترآمار و

 

    

01
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 روند قیمت های داخلی طال و ارز  -46

 
 99 اسفندماهه منتهی به  02متوسط قیمت ماهیانه طالی ایران، گرم به ریال در  -8نمودار 

 

 
  99 داسفنروند نرخ روزانه قیمت طالی ایران گرم به ریال در   -9نمودار 

 



                                                        عملکرد ماهانه  ها فرآوری داده دفترآمار و

 

    

01
3 

 
  99  اسفندماهه منتهی به  02متوسط نرخ ارز ماهیانه بازار داخلی، دالر به ریال در -01نمودار 

 

 
 99 اسفندروند نرخ روزانه ارز بازار داخلی، دالر به ریال در  -00نمودار 

 

 

 



                                                        عملکرد ماهانه  ها فرآوری داده دفترآمار و

 

    

01
4 

 
  99 سفنداماهه منتهی به  02متوسط روند نرخ ماهیانه ارز مبادله ای، دالر به ریال  - 02نمودار 

 

 
  99 اسفندروند نرخ روزانه ارز مبادله ای، دالر به ریال در  -03نمودار 

 

 http://www.tsetmc.comماخذ بورس :  

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

 

 

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

