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 شاخص های بین المللی

 رتبه جمهوری اسالمی ایران براساس برخی از شاخص های مهم بین المللی: 1جدول شماره 

 عنوان شاخص

عنوان 
فارسی 
 شاخص

1211 1214 1211 1215 1216 1217 1214 1219 

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

 رتبه
تعداد 
 کشور

Competitive 

Industrial 

Performance 

عملکرد 
رقابت 
 صنعتی

61 114 61 114 59 114 54 152 54 152 - - - - - - 

Global 

Competitiveness 

Index 

رقابت 
پذیری 
 جهانی

66 111 41 114 44 111 71 112 76 144 69 147 49 112 - - 

Enabling Trade 

Index 

توانمند 
سازی 
 تجاری

117 141 - - 142 141 - - 141 146 - - - - - - 

Human 

Development  

Index 

توسعه 
 انسانی

76 146 75 147 69 144 69 144 61 144 62 149 - - - - 

Index of 

Economic 

Freedom 

آزادی 
 اقتصادی

171 145 164 145 174 146 171 146 171 146 155 142 156 142 155 142 

Ease of doing 

business 

سهولت 
کسب و 

 کار

111 144 115 145 151 149 142 149 117 192 112 192 111 192 114 192 

The Global 

Innovation 

Index 

نوآوری 
 جهانی

121 114 114 114 112 114 126 111 74 114 75 117 65 116 61 119 

Goods Market 

Efficiency 

Index 

کارایی 
 بازار کاال

94 111 112 114 112 111 129 112 111 144 122 147 - - - - 

The Legatum 

Prosperity Index 

رفاه 
 لگاتوم

116 119 119 119 114 119 114 119 114 119 117 119 124 119 - - 

Product market 
 بازار

1محصول
 

- - - - - - - - - - - - 141 112 - - 

 .است نموده تغییر "محصول بازار" رکن به "کاال بازار کارایی" رکن ،(GCI)1214 جهانی پذیری رقابت گزارش در-1
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 کالن اقتصادی شاخص های

  نرخ رشد اقتصادی 

 (1492=122رشد اقتصادی به تفکیک بخش )نرخ : 1جدول شماره 
 درصدواحد: 

 1497 1496 1495 1491 1494 1491 1491 نام بخش

کشاورزی گروه  2.7-  4.4 5.9 4.1 4.4 1 1.5-  

1صنعت گروه  11.4-  4.7-  1.4 1.1-  11 1 9.6-  

صنعت -                          7.7 7.7-  14 4.9-  6.5 4.6 6.5-  

معدن  -                           16.1-  14-  2.1 1.4 41.1 1.6 14.1-  

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        17.5-  4.1-  2.4- 2.7- 45 1.5 14.9- 

معادن سایر --      11 1.7 14 45.4 1.5-  1.4 2.4 

خدمات گروه  1.6 1.6 2.7 1.6 5.1 6.4 2.21 

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -             1.1-  4.1-  4.7 1.4 1.1 1.7 6.2-  

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  6.1-  2.6-  1.6 2.5 11.1 4.9 1.9-  

(بازار قیمت به) 1نفت بدون داخلی ناخالص محصول  1.1 2.24 4.1 2.4 7.1 1.6 1.1- 

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

 باشد. می ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی های حساب با اختالف -1
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 (1492=122فصلی ) -نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش: 4جدول شماره 
 درصدواحد: 

 نام بخش
 1فصل

1496 

 1فصل 
1496  

 4فصل 
1496 

 1فصل 
1496 

 1فصل  
1497 

 1فصل 
1497 

 4فصل
1497 

 1فصل 
1497 

-2.1 1.9 1.2 2.6- 1.9 گروه کشاورزی  4.1-  1.4-  1.1 

1گروه صنعت  1.5 5.9 2.4 -1.4 2.1 -1.4 11.1-  15.2-  

صنعت -                          6.5 1.4 4.6 1.4 1.1-  4.2-  4.9-  11.1-  

معدن  -                           1.5 4.4 1.4 -4.4 1.2 2.4 41.7-  14.4-  

استخراج نفت و گاز طبیعی - -                      1.7 1.2 1.6 -1.1 1.2 2.6 44.5-  44.5-  

سایر معادن - - 1.1 1.5 5.2 4.5 1.5 4.4 1.4-  1.4-  

-1.4 1.1 4.4 6.1 7.2 6.4 7.5 گروه خدمات  1.1-  

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده  -             5.9 1.1 5.4 4.5 2.1 -1.1 4.6-  12.9-  

-11.1 1.1- 1.2 1.1 4.6 5.1 5.7 محصول ناخالص داخلی ) به قیمت بازار (  4.1-  

-5.1 1.6- 1.1 1.9 1.1 5.5 6.2 محصول ناخالص داخلی )بدون نفت(  1.1-  
 مآخذ: مرکزآمار ایران

 باشد.صنعت )ساخت(، معدن )استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن(، ساختمان و انرژی میگروه صنعت شامل  -1
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 شاخص های قیمت

 1492=122 پایه سال برمبنای کشور کننده تولید قیمت شاخص: 1جدول شماره 
 

 عنوان شاخص
 بهار

 1496 

تابستان 
1496 

پاییز 
1496 

زمستان 
1496 

 1497بهار 
تابستان 
1497 

پاییز 
1497 

زمستان 
1497 

درصد 
 1تغییر

شاخص بهای تولید 

 PPIکننده
111.1 114.9 111.7 117.9 174.1 419.7 479.2 111.1 4.4 

 جمهوری اسالمی ایران مرکز آمارمأخذ: 

 قبل  فصلنسبت به  فصلدرصد تغییر آخرین  -1

 

 
 1497فصل منتهی به فصل زمستان  4در :  شاخص بهای تولید کننده 1دارنمو

 

  درصد و  4.4رسید که نسبت به شاخص فصل قبل  111.1، به عدد 1497در فصل زمستان  ،تولیدکنندهکل قیمت شاخص

 درصد افزایش داشته است.  66.4مشابه سال قبل  فصل  شاخص

 نسبت به دوره  1497هار فصل منتهی به فصل زمستان سال چننده در ییر میانگین شاخص کل قیمت تولید کدرصد تغ

درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز  17.5ال قبل )میانگین تورم تولید کننده( معادل مشابه س

 درصد افزایش داشته است.  41.4 ،1497سال 
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 1495=122 پایه سال برمبنای کشور خانوارهای کننده مصرف قیمت شاخص :5جدول شماره 
 

عنوان 
 شاخص

تیر 
1497 

 مرداد
1497 

 شهریور
1497 

مهر 
1497 

آبان 
1497 

آذر 
1497 

دی 
1497 

بهمن 
1497 

اسفند 
1497 

فروردین 
1494 

اردیبهشت 
1494 

خرداد 
1494 

درصد 
  1تغییر

شاخص 
بهای 

مصرف 
کننده 

CPI 

111.1 117.7 141.6 111.1 117.4 151.7 151.7 154.1 161.4 172.9 174.5 171.9 2.4 

 مرکز آمار جمهوری اسالمی ایرانمأخذ: 

 درصد تغییر آخرین ماه نسبت به ماه قبل -1

  

 
 1494 خردادماهه منتهی به  11 در :  شاخص بهای مصرف کننده1نمودار

 

  2.4رسید که نسبت به ماه قبل  171.9( به 1495=122عدد شاخص کل برای خانوار های کشور ) 1494ماه  خرداددر 

 درصد افزایش نشان می دهد. 

  )درصد می باشد. 52.1برای خانوار های کشور درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه 

  درصد رسید. 47.6خانوار های کشور به عدد  یبرا 1494ماه  خردادنرخ تورم دوازده ماهه منتهی به



 

 

 

 

 

 مجوزاهفصل دوم: 
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 مجوزهای صادره
 تعداد مجوزهای صادره: 1جدول شماره 

 واحد: فقره

 1494خرداد  نام مجوز
اردیبهشت 

1494 
 درصد تغییر

ماهه اول  4
1494 

ماهه اول  4
1497 

 درصد تغییر

 صنعت
-16.4 1675 1144 جواز تاسیس  5952 1699 16.6 

1برداریپروانه بهره  175 551 -14.4 1412 1146 15.4 

 معدن

 2.1 145 146 14.7- 95 41 پروانه اکتشاف

 5.9 121 127 1.5 12 11 گواهی کشف

برداریپروانه بهره  15 15 2.2 111 116 9.5-  

-14.6 46194 41517 پروانه های صنفی اصناف  44749 41114 1.4 

تجارت 
 خارجی

 12.1- 1699 1514 15.4- 764 572 کارت بازرگانی

تجارت 
 الکترونیک 

 11.4 16212 47511 11.5- 16174 11144 گواهی امضای الکترونیکی

-14.4 4527 1671 -19.1 1114 945 نماد اعتماد الکترونیکی  

برداری نرم افزارپروانه بهره نرم افزار   1 2 - 1 1 2 

پژوهش، 
فنی و 

مهندسی، 
تحقیق و 

 توسعه

 19.1 51 61 15.1- 16 11 جواز خدمات فنی و مهندسی

 5.7- 45 44 42.4 14 17 پروانه فنی و مهندسی

های جواز تاسیس مرکز پژوهش
 صنعتی و معدنی

1 1 2 1 4 44.4 

-پروانه پژوهش مرکز پژوهش

 های صنعتی و معدنی
1 2 - 1 1 -52.2 

 75.5- 54 14 11.9- 7 1 گواهی تحقیق و توسعه

 2 44 44 41.6- 19 14 پروانه تحقیق و توسعه

توسعه ای برداری ایجادی وشامل پروانه بهره -1  
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 اشتغال مجوزهای صادره: 1جدول شماره 
 نفرواحد: 

 1494خرداد  نام مجوز
اردیبهشت 

1494 
 درصد تغییر

ماهه اول  4
1494 

ماهه اول  4
1497 

 درصد تغییر

 صنعت
1جواز تاسیس  56725 59421 5.1-  144411 127441 14.7 

برداریپروانه بهره  7121 4457 -16.1 11941 11491 1.2-  

برداریپروانه بهره معدن  697 426 117.4 1191 1229 14.1 

 154.4 16 66 - 2 66 برداری نرم افزارپروانه بهره نرم افزار

 پیش بینی اشتغال-1

 
 

 سرمایه مجوزهای صادره: 4جدول شماره 
 میلیارد ریالواحد: 

 1494خرداد  نام مجوز
اردیبهشت 

1494 
 درصد تغییر

ماهه اول  4
1494 

اول ماهه  4
1497 

 درصد تغییر

 صنعت
1جواز تاسیس  176161.5 417611.5 11.1-  614745.1 621911.7 1.2 

برداریپروانه بهره  14152.7 11622.9 96.9 91171.4 161199 -61.4 

1گواهی کشف معدن  19.6 116.6 -76.6 197.4 96.1 125.4 

 پیش بینی سرمایه گذاری -1

 هزینه عملیات اکتشاف -1
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 صنعتی جواز تاسیس
 جوازهای تاسیس صادره به تفکیک استان: 1جدول شماره 

 نفر -میلیارد ریال -فقرهواحد: 

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 125.1 161.4 16.1 6274 11716.6 161 11171 44541.1 444 آذربایجان شرقی

 11.1- 17.1 4.9 4244 1449.6 114 1491 5667.5 144 آذربایجان غربی

 11.5 146.7 1.2 1417 5659.2 121 1416 19254.4 121 اردبیل

 16.1- 14.1- 71.7 5241 16191.4 141 1111 11417.4 114 اصفهان

 15.5 116.4 46.7 4741 9415.2 94 1464 11946.9 141 البرز

 14.1 129.9 2.2 547 115.6 45 629 1171.1 45 ایالم

 19.2- 19.4- 54.1- 1114 1114.5 79 716 1115.1 44 بوشهر

 64.1 94.2 11.9 1741 6219.9 171 7956 11677.6 122 تهران

 41.5 11.4 15.2 195 192.7 11 451 112.4 15 جنوب کرمان

 16.4- 54.9- 42.4 1517 1751.7 91 1112 1144.4 119 چهارمحال و بختیاری

 64.1- 49.4- 17.5- 1422 1612.1 51 654 1791.2 47 خراسان جنوبی

 51.4 61.7 14.4 7745 11714.5 474 11419 19416.5 166 خراسان رضوی

 51.1- 51.4- 11.4- 1147 1241.1 51 615 972.6 15 خراسان شمالی

 15.2- 92.6- 9.1 5592 111112.9 111 1754 12457.2 141 خوزستان

 179.2 714.4 64.1 1741 1141.5 141 1971 11276.6 119 زنجان

 174.5 452.1 112.7 6145 7527.4 174 17621 44411.7 657 سمنان

 47.7 126.4 122.9 1145 1112.4 111 1694 1561.4 115 سیستان و بلوچستان

 1.4 111.7 1.1 5279 9169.1 444 5116 17114.1 454 فارس

 16.1 45.1 17.5 5151 14462.1 112 6416 11771.1 111 قزوین

 14.1 7.7 14.1- 4666 9625.6 162 1514 12414.9 114 قم

 11.6 95.1 72.5 1195 1561.4 125 1721 4219.1 179 کردستان

 11.9- 117.6 1.9 4646 57946.2 114 1449 116275.9 119 کرمان

 1.1- 115.1 16.4- 1947 7146.1 192 1474 16461.1 149 کرمانشاه

 11.1- 64.4- 15.2 479 4111.5 14 526 1144.4 45 کهگیلویه و بویر احمد

 4.5 41.2 9.1 1295 1915.7 55 1144 5441.4 62 گلستان

 4.5- 9.4 1.9 1125 5911.2 121 1241 6161.5 125 گیالن



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 11.1 111.1 14.2- 1914 7567.4 122 1117 16426.9 41 لرستان

 2.4- 1.1 12.6 4156 6111.9 155 4142 6511.9 147 مازندران

 4.1- 12.5 1.4- 5292 16416.1 167 1941 14544.1 161 مرکزی

 11.1- 45.9- 11.7- 1241 42177.4 71 1411 51519.9 61 مناطق آزاد و ویژه 

 11.9 17.1- 12.4 4141 49191.6 111 4652 12794.2 114 هرمزگان

 1.7 11.6 19.1 1112 4174.1 147 1176 9111.7 177 همدان

 124.9 116.6 44.1 5176 11964.6 411 12415 14244.4 546 یزد

 14.7 1.2 16.6 127441 621911.7 1699 144411 614745.1 5952 کل کشور 

 

  بینی پیش و ریال میلیارد 614745.1فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه  5952تعداد  1494ماهه اول سال  4در 

 .است گردیده صادر نفر 144411اشتغال 

  1 و درصدی در اشتغال 14.7درصد در تعداد،  16.6مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش 

 ری است.ادرصدی در سرمایه گذ

 فقره صادر  166و  546و  657تیب با های سمنان، یزد و خراسان رضوی به تربیشترین تعداد جواز تاسیس در استان

 .شده است

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 1: جوازهای تاسیس صادره به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی5جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 449.1 794.4 415 69 112.1 1 614 1162.2 17 منطقه آزاد ارس

 91.9- 45.1- 75- 117 427.1 1 9 11.9 1 منطقه آزاد اروند

 17.1- 17.1- 16.7- 142 145.1 6 95 71.2 5 منطقه آزاد انزلی

 91.1- 41.1- 42- 111 161.5 12 17 19.2 1 منطقه آزاد چابهار

 - - - 74 54.7 4 2 2.2 2 منطقه آزاد قشم

 56.1- 44.6- 12.9- 669 761.2 11 191 527.6 14 منطقه آزاد ماکو

 54.4- 47.1- 9.1 1722 74927.5 11 1162 19647.1 11 منطقه ویژه اقتصادی

 11.1- 45.9- 11.7- 1241 42177.4 71 1411 51519.9 61 مجموع 

  .انداست که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کردهآمار مربوط به مناطقی  -1

 

 
 1497و  1494ماهه اول  4: مقایسه جواز های تاسیس صادره در  1نمودار شماره   

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 : جوازهای تاسیس صادره به تفکیک گروه فعالیت6جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494اول ماهه  4

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 44.5 154.4 44.4 97 414.5 4 174 791.1 1 زغال سنگ ولینیت .. 1استخراج

 15.1- 14.2- 15.2 651 1512.4 11 144 1425.2 15 کانه های فلزی 1استخراج

 4.7- 1.4 15.2- 1146 1597.1 42 1244 1611.6 64 سایرمعادن 1استخراج

 5.2 41.1 12.4 17421 44171.9 665 14167 14717.7 747 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 15.2 91.5- 622.2 42 1412.6 1 91 151.4 7 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 91.5 114.1 41.9 4112 9744.1 119 6545 14657.6 194 ساخت منسوجات

 125.7 141.9 17.1 1416 1112.1 145 4949 1941.1 199 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 14.4 122.1 4.4- 914 964.5 14 1246 1919.1 11 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 147.1 414.6 11.5 1519 1419.6 114 4677 11945.4 167 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 72.7 164.1 54.4 4672 11551.1 147 6165 42971.9 112 کاغذی ساخت کاغذومحصوالت

 7.9- 152.4 46.1- 191 454.4 11 176 1111.1 7 انتشاروچاپ وتکثیر

 15.4- 14.4- 69.6 6162 172954.2 16 1621 144741.5 74 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 55.5 141.2 62.9 9261 55145.5 111 11246 119444.4 666 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 11.4 164.4 14.1 7692 11917.1 141 9114 12252.6 591 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 11.1 61.6 9.1 12171 15115.4 614 11917 11516.9 671 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 12.2- 79.1- 19.7 7597 112576.5 114 1559 11411.7 154 ساخت فلزات اساسی

 54.7 121.2 47.7 6164 12797.2 479 12151 41522.5 511 فلزی فابریکیمحصوالت 

 16.1 51.1 14.7 6775 9676.9 411 7445 11614.4 466 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 141.1 145.4 44.4 116 167.2 11 521 614.1 16 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 77.4 14.1 41.4 1176 5154.4 117 1449 6115.4 164 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 47.4 142.5 17.9- 1249 4721.1 14 1117 11247.5 41 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 14.7 19.1 41.9 1224 4991.9 41 1474 1755.5 129 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 16.1 11.2 14.4 1511 4997.1 42 4171 1446.1 119 وسایل نقلیه موتوری

 114.4 1495.4 6.7- 1994 1564.1 42 6159 14114.1 14 سایرتجهیزات حمل ونقل

 4.1 52.9 14.5 4441 4617.4 126 1121 5525.1 426 مبلمان سایرمصنوعات

 11.1- 75.4 1.2- 1115 1159.6 97 1151 4745.4 96 بازیافت

 16.1 51.4 42.7 1414 1716.7 142 5154 7154.9 466 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494اول ماهه  4

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط 
 1و سایر فعالیتهای مشابه

1 129.7 72 5 7179.2 444 -12.2 -97.1 -41.7 

 14.7 1.2 16.6 127441 621911.7 1699 144411 614745.1 5952 مجموع

 باشد.استخراج مواد معدنی نمی  های مرتبط باباشد و شامل فعالیتها مربوط به واحدهای فرآوری میمجوزهای صادره این گروه -1

 باشد.مجوزهای صادره این گروه مربوط به واحد های تصفیه، بی خطر سازی و امحاء پسماندهای ویژه می -1

 

  بیشترین تعداد مربوط به گروه محصوالت غذایی و 1494ماهه اول سال   4فقره جواز تاسیس صادره در 5952از ،

 فقره می باشد.                     671و  747انواع آشامیدنی و سایر محصوالت کانی غیرفلزی با 

 سرمایه باازنفت  حاصل های وفراورده ککهای صنعتی متعلق به  گذاری در گروهباالترین سهم پیش بینی سرمایه 

 .باشد می ها گروه کل از درصد 11.6 سهم با ریال( میلیارد) 144741.5

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 های در دست اجراطرح 

   1494 خردادهای در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پایان : تعداد طرح7جدول شماره 
 فقره

 پیشرفت فیزیکی                   
 تعداد

2-12 12-12 12-62 62-42 42-99 

نفر کارکن 12کمتر از   15221 954 1197 1622 1292 

نفر کارکن 52تا  12  17411 1211 1991 4747 1994 

نفر کارکن 122تا  52  1412 111 111 179 154 

نفر و بیشتر کارکن122  1214 144 144 417 124 

 4511 7114 4615 4117 45141 مجموع

 

   1494 خردادتا پایان های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی : پیش بینی اشتغال طرح4 جدول شماره
 نفر

 پیشرفت فیزیکی                    

 اشتغال
2-12 12-12 12-62 62-42 42-99 

 4445 19647 9114 7541 111592 کارکن نفر 12 از کمتر

 15661 45999 15462 17121 477175 کارکن نفر 52 تا 12

 14622 41617 15447 17124 96144 کارکن نفر 122 تا 52

 71947 99441 74521 122456 452647 کارکن بیشتر و نفر122

 111644 149617 114911 171511 946412 مجموع
 

 

   1494 خردادتا پایان های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی : پیش بینی سرمایه طرح9جدول شماره 
 میلیارد ریال

 پیشرفت فیزیکی
 سرمایه

2-12 12-12 12-62 62-42 42-99 

 11471.5 14114.2 11611.1 12595.1 145116.5 نفر کارکن 12کمتر از 

 47951.2 141117.9 75241.4 64195.4 744166.1 نفر کارکن 52تا  12

 74215.4 97769.1 14451.1 112671.1 446115.4 نفر کارکن 122تا  52

 111615.4 154924.6 165217.9 677619.1 1515976.6 نفر و بیشتر کارکن122

 597999.1 741514.4 621244.2 471441.1 5475545.2 مجموع



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 پروانه بهره برداری صنعتی
 برداری صادره به تفکیک استان: پروانه بهره 12جدول شماره 

 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال  سرمایه  تعداد

 14.4 151.7 57.5 1411 4715.5 42 1155 9474.1 116 آذربایجان شرقی

 16.2 119.1 44.9 145 411.4 41 459 717.5 57 آذربایجان غربی

 6.9- 115.2 11.2- 412 141.5 15 194 142.7 19 اردبیل

 4.1 11.7 11.1 1555 1447.1 121 1645 5441.4 117 اصفهان

 14.7- 19.5- 12.4 1725 6464.4 71 1511 1412.4 41 البرز

 17.1 116.1 15.2- 61 64.6 11 79 441.7 9 ایالم

 12.1- 52.4- 75.2 91 75.5 1 56 47.1 7 بوشهر

 44.1 1212.7 11.4 691 1476.5 61 956 19254.4 44 تهران

 454.1 471.9 144.4 19 161.4 4 111 1621.4 7 جنوب کرمان

 114.4 6.4- 5.4 152 661.6 19 515 616.4 12 چهارمحال و بختیاری

 171.2 115.5 52.2 15 49.1 1 64 96.1 6 خراسان جنوبی

 14.7- 74.4- 7.5- 1571 7422.4 42 427 1696.1 71 خراسان رضوی

 44.2 19.1- 162.2 52 111.1 5 91 171.2 14 خراسان شمالی

 5.6 46.1 14.9- 1154 1161.6 46 1512 1454.5 41 خوزستان

 77.1 17.9 16.7 164 127.1 15 194 621.6 11 زنجان

 49.4 114.4 14.1 112 444.1 44 776 1444.2 49 سمنان

 1.4 75.1 6.4 142 166.6 16 144 191.7 17 سیستان و بلوچستان

 11.1- 91.4- 7.6- 941 11111.1 66 774 1167.1 61 فارس

 17.2 41.2 57.4 1119 4147.1 15 1144 1126.4 71 قزوین

 67.9 2.6- 5.2 454 942.6 62 1111 975.1 64 قم

 17.9- 71.7- 41.4 441 1441.5 11 199 491.1 12 کردستان

 11.6- 426.7 11.1 111 451.5 19 444 1119.6 14 کرمان

 4.1 194.6 6.7- 111 126.1 15 141 111.4 11 کرمانشاه

 16.1 14.2- 44.4 61 142.7 6 77 116.2 4 کهگیلویه و بویر احمد

 4.7 97.1 1.1- 115 451.9 11 151 1647.4 14 گلستان

 4.1- 191.6 45.7- 171 1662.1 11 154 1411.2 17 گیالن



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز 

اشتغال 
 مجوز

 اشتغال  سرمایه  تعداد

 47.4 14.4 42.2 112 177.1 12 151 117.7 16 لرستان

 79.4- 19.9- 14.5- 1117 1157.1 41 147 719.4 16 مازندران

 14.6- 17.1- 1.1 717 4154.4 14 614 1411.1 52 مرکزی

 111.1 124.4 14.1- 1116 1112.9 71 1715 12444.1 59 مناطق آزاد و ویژه 

 91.1- 99.7- 5.9 1719 191492.1 17 114 545.1 14 هرمزگان

 116.2 472.2 14.1 91 95.1 14 124 117.2 16 همدان

 121.4 116.1 15.1 519 1214.1 11 1272 1111.4 61 یزد

 1.2- 61.4- 15.4 11491 161199.2 1146 11941 91171.4 1412 کل کشور 

 

  اشتغال  و ریال میلیارد 91171.4 گذاری سرمایه با برداری بهره پروانه فقره 1412، 1494ماهه اول سال  4طی

 1 کاهش و تعداد در افزایش درصد 15.4 گذشته سال مشابه مدت با فوق ارقام مقایسه .است شده صادر نفر 11941

 باشد. می سرمایه در درصدی 61.4و  اشتغال در درصدی

  ،فقره توسعه ای می باشد. 611فقره آن ایجادی و  644از این تعداد پروانه بهره برداری صادره  

 و آذربایجان شرقی  117استان اصفهان با  به مربوط های کشورصادره در بین استان برداری بهره پروانه تعداد بیشترین

  .دارد فقره به خراسان جنوبی تعلق 6 فقره و کمترین با 116با  

  در استان  "ورآفر توسعه بن دا"باالترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صادره را، واحد

 .است داده اختصاص خود به درصدی 19 سهم با(  ریال میلیارد 17511.4)با سرمایه گذاری  تهران 

  باشد. میلیارد ریال می 72.1متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد در این دوره 

  می باشد. نفر 1155و  1715باالترین اشتغال ایجاد شده مربوط به مناطق آزاد و ویژه و آذربایجان شرقی به ترتیب با 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 1: پروانه های بهره برداری صادره به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی11جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 177.5 117.4 71.1 42 41.1 7 421 141.4 11 منطقه آزاد ارس

 516.1 441.6 115.2 65 99.5 1 112 141.5 14 منطقه آزاد اروند

 6.4 75.4 11.1- 44 44.7 9 91 116.7 7 منطقه آزاد انزلی

 94.4- 94.1- 71.7- 194 114.6 11 14 1.1 4 منطقه آزاد چابهار

 14.5- 6.2- 75.2- 125 512.1 4 167 149.2 1 منطقه آزاد قشم

 17.1- 94.9- 62.2- 125 146.4 12 47 11.1 1 منطقه آزاد ماکو

 111.1 961.1 11.7- 142 496.6 14 1611 9511.5 14 منطقه ویژه اقتصادی

 111.1 124.4 14.1- 1116 1112.9 71 1715 12444.1 59 مجموع 

   .طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کرده اندآمار مربوط به مناطقی است که از -1

 

 
1497و  1494ماهه اول  4در : مقایسه پروانه های بهره برداری صنعتی  صادره 1نمودار شماره   

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 1494 ماهه اول 4 برداری در بهره نوع تفکیک به شده اندازی راه مهم های : طرح11جدول شماره 
 نفر -واحد: میلیارد ریال

نوع بهره 
 برداری

 استان نام واحد
سرمایه 
 مجوز

 رقمی 1گروه فعالیت  اشتغال

 ایجادی

 پاالیش نفت الوان
منطقه ویژه 

 اقتصادی
 کک وفراورده های حاصل ازنفت 1442 4651.1

 ساخت فلزات اساسی 112 1115.1 خوزستان فوالد پارس هفت تپه

 غذائی وآشامیدنیهامحصوالت  42 1295 قزوین سهامی عام ویتانا

 ساخت منسوجات 411 977.1 سمنان درین ریس سمنان

 ساخت منسوجات 11 414.4 تهران توسعه بافت و تکمیل آپادانا

 سایرتجهیزات حمل ونقل 5 797.1 اصفهان همراه سیکلت جهان

 ساخت منسوجات 95 541.1 گیالن نساجی پرتو

 محصوالت ازالستیک وپالستیک 11 511.7 البرز فارمد پالست پویان

 محصوالت ازالستیک وپالستیک 157 171.4 منطقه آزاد قشم سوپرپایپ اینترناشنال

 وسایل نقلیه موتوری 144 469 کرمان ریگان خودرو

 استخراج سایرمعادن 41 441.6 یزد توسعه معادن میراث کویر

 فابریکیمحصوالت فلزی  115 419 البرز قطعه سازان شایان کوشا

 ماشین آالت ودستگاههای برقی 12 414.1 قزوین فرانیروصنعت پیشرو

 گل کام آذر
آذربایجان 

 شرقی
 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 92 194.9

 محصوالت ازالستیک وپالستیک 12 142.4 مرکزی الیاف پارس بافت دلیجان

 توسعه ایی

 وآشامیدنیها محصوالت غذائی 19 17511 تهران توسعه بن دا فرآور

 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 41 4144.7 تهران کشت و صنعت پنج گل پروان

 محصوالت فلزی فابریکی 42 1944.1 گیالن تالک ایرانیان

 آهنگری تراکتور سازی ایران
آذربایجان 

 شرقی
 محصوالت فلزی فابریکی 45 1776.6

 تولیدی شکوه آذین
آذربایجان 

 شرقی
 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 2 1767.9

 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 14 1264.5 البرز گروه صنعتی بازرگانی سامان صنعت اطلس

 ساخت موادومحصوالت شیمیائی 2 529.4 کرمان تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

 کک وفراورده های حاصل ازنفت 1194 141.9 خوزستان پتروشیمی مارون

 ساخت فلزات اساسی 54 116.5 گیالن شمال گیل راد



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

نوع بهره 
 برداری

 استان نام واحد
سرمایه 
 مجوز

 رقمی 1گروه فعالیت  اشتغال

 ساخت موادومحصوالت شیمیائی 12 461.1 گلستان آریا تیناژن

 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 2 411.4 مازندران تولیدی ساریه شمال

 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی 71 164.4 اصفهان مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین

محصوالت کشاورزی ایلیا مجتمع فرآوری 
 ذرت سبز

 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 42 151.7 کرمانشاه

 ساخت منسوجات 52 152.6 اصفهان نیکو نساج

 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 67 115.4 مرکزی طبیعت سبز میهن

 
 
 

 به تفکیک استان  1: پروانه های بهره برداری صادره ایجادی14جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -فقره: واحد

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 تغییر درصد   

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 6.9 115.6 15.2 711 1591.1 12 771 4141.9 52 آذربایجان شرقی

 111.4 194.1 192.2 111 144.1 12 169 542.5 19 آذربایجان غربی

 11.2 111.1 16.4- 125 116.1 19 152 141.5 11 اردبیل

 4.4- 1.2- 4.6 1121 1147.1 72 1261 1269.2 76 اصفهان

 64.5- 61.1- 1.4 1144 6252.4 46 779 1195.6 47 البرز

 55.6 614.5 2.2 15 11.1 6 72 414.6 6 ایالم

 422.2 14.6 44.4 11 15.4 4 56 47.1 1 بوشهر

 144.1 451.1 154.4 192 111.4 15 114 1216.9 44 تهران

 414.1 452.4 44.4 19 161.4 4 125 1566.1 1 جنوب کرمان

 121.4 491.9 14.1 44 114.4 11 166 564.1 14 چهارمحال و بختیاری

 117.4 54.4 44.4 14 45.1 4 57 51.1 1 خراسان جنوبی

 61.1- 49.4- 41.4- 1116 6945.5 11 497 729.6 42 خراسان رضوی

 121.4 56.2- 122.2 46 117.1 4 74 122.1 9 خراسان شمالی

 41.9- 16.2 14.5- 415 1142.6 14 145 1111.1 14 خوزستان

 11.2 119.6 45.7 125 91.2 7 117 117.1 14 زنجان



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 تغییر درصد   

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 111.7 155.2 2 126 127.1 16 522 1115.1 16 سمنان

 44.4 176.4 42.2 64 94.9 5 115 159.4 9 سیستان و بلوچستان

 12.2- 14.7- 11.5- 579 1724.7 12 164 474.1 45 فارس

 14.6 116.1 45.7 692 1514.7 11 991 4751.6 49 قزوین

 44.5 1.2- 4.2- 475 717.1 15 727 719.7 14 قم

 59.7- 46.5- 44.4 471 1466.1 9 152 145.1 11 کردستان

 156.4 969.1 157.1 61 67.6 7 456 711.6 14 کرمان

 65.4 177.1 2 44 11.6 6 64 114.1 6 کرمانشاه

 122.2 162.9 75.2 44 51.4 1 66 146.1 7 کهگیلویه و بویر احمد

 19.1 14.1 12.2- 94 159.7 12 117 549.2 9 گلستان

 14.4 17.5 57.9- 114 999.4 19 154 1175.2 4 گیالن

 14.4 11.4- 11.4 42 161.1 11 99 111.1 16 لرستان

 71.6- 69.4- 11.1- 674 1171.2 14 191 441.9 11 مازندران

 44.1 56.1- 4.1- 154 1946.2 41 447 1145.1 42 مرکزی

 116.1 115.2 41.4- 1111 1271.9 61 1124 12675.1 11 مناطق آزاد و ویژه 

 91.4- 99.4- 2 1712 191459.6 11 112 171.6 11 هرمزگان

 116.2 419.1 12 77 95.1 12 171 494.7 11 همدان

 41.1 45.2 51.9 449 491.1 17 511 1614.5 11 یزد

 12.4- 41.1- 9.6 11414 114416.6 614 11745 11617.7 644 کل کشور

 شود.پروانه بهره برداری ایجادی برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی صادر می -1

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 1صادره ایجادی به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: پروانه های بهره برداری 11جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره  

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 154.7 46.2 12.2 16 59.4 5 119 111.4 7 منطقه آزاد ارس

 515.1 441.1 166.7 61 96.4 4 122 117.1 11 منطقه آزاد اروند

 119.1 179.9 122.2 46 17.5 4 79 141.9 6 منطقه آزاد انزلی

 95.4- 94.7- 92.9- 194 114.6 11 9 1.9 1 منطقه آزاد چابهار

 14.5- 6.2- 75.2- 125 512.1 4 167 149.2 1 منطقه آزاد قشم

 95.1- 91.2- 92.2- 125 146.4 12 5 11.1 1 منطقه آزاد ماکو

 114.4 969.7 44.1- 167 444.4 11 1619 9527.7 14 منطقه ویژه اقتصادی

 116.1 115.2 41.4- 1111 1271.9 61 1124 12675.1 11 مجموع 

   .اندصادر کردهآمار مربوط به مناطقی است که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز -1

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 به تفکیک استان 1: پروانه های بهره برداری صادره توسعه ای15جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 تعداد
  سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

  اشتغال
 مجوز

 16.6 174.7 92.2 1291 1144.5 12 1444 5916.4 76 آذربایجان شرقی

 15.1- 1.1 44.4 161 179.7 11 92 147.1 14 آذربایجان غربی

 54.4- 416.1 16.7- 115 16.4 6 14 119.1 5 اردبیل

 44.1 121.7 52.2 151 599.9 41 614 1415.9 51 اصفهان

 19.9 114.2 14.1 571 414.2 44 714 1511.7 15 البرز

 17.1- 11.9- 52.2- 17 19.1 6 9 11.1 4 ایالم

 - - 122.2 42 19.6 1 2 2.2 4 بوشهر

 1.1 1111.1 4.7 521 1161.7 16 514 17246.9 52 تهران

 - - - 2 2 2 17 45.6 4 جنوب کرمان

 421.6 92.4- 11.5- 61 517.4 4 119 54.1 7 چهارمحال و بختیاری

 152.2 951.5 122.2 1 1.2 1 11 11.1 1 خراسان جنوبی

 12.5- 11.2 11.1 154 465.4 46 112 946.6 11 خراسان رضوی

 52.2 471.6 122.2 11 15.2 1 11 72.9 1 خراسان شمالی

 17.4 624.9 44.5 1114 141.2 14 1425 919.4 14 خوزستان

 171.1 14.7 11.5 64 416.1 4 171 475.5 9 زنجان

 45.4 7.2- 45.4 121 176.2 17 176 111.6 14 سمنان

 47.1- 56.1- 17.4- 61 71.7 11 4 41.9 4 سیستان و بلوچستان

 14.5- 94.6- 2.2 125 12744.5 16 412 191.2 16 فارس

 17.1- 71.6- 44.4 549 1664.6 11 117 155.4 41 قزوین

 51.2 2.4 11.4 144 154.1 45 741 155.1 12 قم

 492 1142 422 12 16.1 1 19 126.1 4 کردستان

 91.6- 119.2 54.4- 442 144.9 11 41 727.1 5 کرمان

 17.1- 442.1 11.1- 46 64.5 9 71 421.4 4 کرمانشاه

 62.7- 95.4- 52.2- 14 114.5 1 11 9.6 1 کهگیلویه و بویر احمد

 6.4- 174.1 2.2 117 495.1 11 147 1294.4 11 گلستان

 11.5- 155.1 17.1- 161 662.4 14 125 4666.2 19 گیالن



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 تعداد
  سرمایه
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

  اشتغال
 مجوز

 74.4 514.1 66.7 42 14.2 6 51 44.6 12 لرستان

 92.4- 44.1 15.2- 171 144.1 16 16 411.5 11 مازندران

 44.6- 4.4 17.6 171 517.4 17 191 547.25 12 مرکزی

 112.4 125.6 64.6 121 64.2 11 417 127.9 14 مناطق آزاد و ویژه 

 74.7 161.6 12.2 19 42.6 5 44 112.4 6 هرمزگان

 72.6 - 44.4 17 2 4 19 14.4 1 همدان

 197.1 417.1 44.4 112 141.1 15 556 565.4 12 یزد

 7.1 51.4 11.1 4566 41651.1 524 9197 19554.6 611 کل کشور

 شود.پروانه بهره برداری توسعه ای برای توسعه واحد های فعال صنعتی صادر می-1

 

 1: پروانه های بهره برداری صادره توسعه ای به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی16جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

 اشتغال مجوز

آزاد ارسمنطقه   5 172.5 144 1 11.4 41 152.2 722.6 144.1 

 566.7 151.5 122.2 4 1.4 1 12 15.4 1 منطقه آزاد اروند

 71.1- 61.7- 44.4- 51 46.1 6 15 14.46 1 منطقه آزاد انزلی

 - - - 2 2 2 1 1.4 1 منطقه آزاد چابهار
 - - - 2 2 2 41 2.151 4 منطقه آزاد ماکو

اقتصادیمنطقه ویژه   5 6.425 14 1 7.75 14 152.2 -11.1 2 

 112.4 125.6 64.6 121 64.2 11 417 127.9 14 مجموع 

  .اندآمار مربوط به مناطقی است که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کرده-1

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 برداری صادره به تفکیک گروه فعالیت های بهره: پروانه 17جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی
1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 تغییر درصد   

 سرمایه تعداد
  مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 - - - 16 124.7 1 2 2 2 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 - - - 52 61.7 1 2 2 2 استخراج کانه های فلزی

 45.2 161.1 1.9- 164 451.6 41 455 917.1 44 استخراج سایرمعادن

 14.6 441.2 15.5 1961 7446.6 154 4516 47771.6 191 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 91.2- 49.2- 2.2 422 1196.6 1 14 114.1 1 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 64.6 152.6 14.4 914 1216.1 11 1512 5251.6 51 ساخت منسوجات

 97.4 66.1 2.2 114 14.5 14 191 42.6 14 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   4 117.9 464 4 414.2 114 2.2 -11.2 115.7 

 17.9- 19.1 12.2- 619 1619.1 15 444 1911.4 12 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 62.5- 75.1- 11.4- 419 4151.5 45 445 744.1 42 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 17.4 42.1- 12.2- 55 121.4 5 72 114.1 4 انتشاروچاپ وتکثیر

 1.1 91.4- 1.1- 1445 194111.1 11 1916 9954.1 11 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 11.1- 41.4- 42.4 1546 11996.1 111 1197 4961.4 159 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

ازالستیک وپالستیکمحصوالت   157 1594.4 1571 154 4422.6 1572 1.6 11.2 2.1 

 41.2 164.1 17.4 1117 1474.4 44 1171 1919.4 111 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 1.5 47.4- 11.1 1111 4671.1 11 1111 5494.2 16 ساخت فلزات اساسی

 11.4 154.1 11.7 1241 1446.4 77 1412 7157.7 96 محصوالت فلزی فابریکی

 12.6 16.9- 14.5 1616 1461.2 41 1799 1715.9 96 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 155.4 1742.9 11.1- 51 4.7 9 149 159.1 7 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 14.5- 7.1 11.5- 1156 1191.4 14 595 1594.9 11 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 197.1 95.4 142.2 64 66.1 5 121 119.4 11 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  11 691.1 415 11 147.1 494 -4.4 112.9 -12.9 

 55.5- 45.5- 51.6 1144 6274.5 19 612 441.1 19 وسایل نقلیه موتوری

 12.2 1215.4 7.1 145 44.6 11 159 997.2 15 سایرتجهیزات حمل ونقل

 51.6- 15.9 45.7- 174 442.6 14 111 141.6 14 مبلمان سایرمصنوعات

 16.6 42.7 126.7 116 521.4 15 111 926.1 41 بازیافت

 - - - 46 141.4 1 2 2.2 2 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

 6.6 44.1- 52.2 61 524.5 6 65 445.1 9فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ 



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 گروه صنعت دو رقمی
1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 تغییر درصد   

 سرمایه تعداد
  مجوز

 اشتغال
 مجوز

 تعداد
 سرمایه
 مجوز

 اشتغال
 مجوز

 اشتغال سرمایه تعداد

 فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

 15.6 122.1 11.1 479 119.1 14 551 449.1 61 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و 
 سایر فعالیتهای مشابه

1 1.66 5 2 2 2 - - - 

 1.2- 61.4- 15.4 11491 161199 1146 11941 91171.41 1412 مجموع

 

  متوسط. باشد فقره متعلق به محصوالت غذایی و آشامیدنی ها می 191بیشترین پروانه بهره برداری صادره با تعداد 

 است. ریال میلیارد196.7گروه  این در واحد یک اندازی راه برای گذاری سرمایه

 (  ریال میلیارد 47771.6باالترین سرمایه گذاری محقق شده در محصوالت غذایی و آشامیدنیها با )باشد. که حدود می 

 .است داده اختصاص خود به را کشور کل گذاری سرمایه از درصد 11

  باشد.  می نفر 4516بیشترین اشتغال ایجاد شده در گروه  محصوالت غذایی و آشامیدنیها با 

 

 

 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 صادره به تفکیک گروه فعالیت 1برداری ایجادی های بهره: پروانه 14جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 سرمایه مجوز تعداد
اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 - - - 52 61.7 1 2 2 2 استخراج کانه های فلزی
 44.5 176.5 4.4- 111 421.6 11 199 411.1 11 استخراج سایرمعادن

وآشامیدنیهامحصوالت غذائی   77 6291.9 1491 54 6117.1 1147 41.4 -2.1 -41.9 

 97.4- 99.4- 2.2 422 1196.6 1 4 4.4 1 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 9.1 96.1 4.4- 691 1629.2 16 756 4159.4 15 ساخت منسوجات

 46.5 55.7 4.4- 114 14.5 11 121 75.5 11 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   6 111.2 174 1 412.7 111 52.2 -64.4 62.1 

 9.4 17.1 11.4- 145 1197.1 17 414 1929.4 15 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 1.4- 51.4- 12.2 412 1474.4 12 426 661.4 11 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 - - - 14 41.1 4 2 2.2 2 انتشاروچاپ وتکثیر
ازنفت کک وفراورده های حاصل  4 4441.4 1164 4 191459.6 1674 2.2 -95.1 -15.4 

 1.6 12.5 11.4 421 1411.1 61 417 1454.1 71 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 12.9 14.1 16.1 774 1154.4 64 1296 4452.4 79 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 16.1 125.1 44.4 644 1511.1 62 1226 4111.4 42 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 4.5 44.4- 11.1 455 6442.7 14 914 1591.4 11 ساخت فلزات اساسی

 4.1 54.4 9.1 644 966.5 54 726 1542.1 54 محصوالت فلزی فابریکی

 54.1 16.4- 7.5 411 1421.4 54 1116 1512.1 57 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 115.1 1152.1 47.5- 51 4.6 4 161 144.5 5 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 11.1- 41.9 17.9- 151 591.1 14 497 1241.1 14 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 51.1 76.4 12.2 64 66.1 5 125 117.5 6 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  16 114.5 112 19 154.4 117 -15.4 56.5 1.1 

 64.1- 49.1- 12.2 1246 5916.5 12 442 617.7 11 وسایل نقلیه موتوری

 64.5 1511.5 12.2 91 45.2 5 155 911.1 7 سایرتجهیزات حمل ونقل

 41.7- 19.7 17.4- 191 414.1 14 194 164.4 11 مبلمان سایرمصنوعات

 75.5 96.9 72.2 121 121.2 12 179 795.5 17 بازیافت

 - - - 46 141.4 1 2 2.2 2 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
 نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

4 54.6 14 5 156.5 51 -12.2 -47.1 -7.7 



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 گروه صنعت دو رقمی

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  درصد تغییر 

 سرمایه مجوز تعداد
اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 4.1- 15.1 4.7 194 411.2 17 171 114.1 14 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 12.4- 41.1- 9.6 11414 114416.6 614 11745 11617.7 644 مجموع 

 باشد.برداری ایجادی شامل پروانه های بهره برداری صادره برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی میپروانه بهره  -1

 
 

 صادره به تفکیک گروه فعالیت 1برداری توسعه ای های بهره: پروانه 19جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  تغییردرصد  

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 - - - 16 124.7 1 2 2 2 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 14.6 69.9 12.2 49 52.2 12 56 45.2 11 استخراج سایرمعادن

 157.2 1711.6 11.1 417 1719.1 95 1115 41641.7 115 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 - - 2.2 2 2.2 1 12 141.4 1 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 115.2 461.4 64.4 141 127.1 16 751 1491.4 17 ساخت منسوجات

 - 525422.2 122.2 2 2.2 1 92 5.1 1 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   1 144.9 192 1 7.4 1 -52.2 1741.1 9122.2 

 94.1- 92.1- 47.5- 461 441.2 4 15 44.2 5 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 91.6- 94.4- 62.2- 549 1774.4 15 19 119.1 6 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 159.4 15.7 52.2 17 114.7 1 72 114.1 4 انتشاروچاپ وتکثیر

 545.1 197.1 1.9- 111 461.7 41 1154 1275.1 44 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 61.4- 92.4- 49.4 1741 11674.4 61 642 1126.7 45 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 49.9- 19.1- 4.1- 791 1511.4 45 176 1117.5 74 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 9.1 111.1 11.4 119 456.7 14 164 1416.1 41 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 11.9- 55.4- 1.4 469 1792.5 14 411 422.7 11 ساخت فلزات اساسی

 54.1 1521.9 54.4 121 469.4 11 611 5917.5 44 محصوالت فلزی فابریکی

 41.9- 61.1- 49.4 411 556.1 14 554 115.7 49 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 - 15422.2 122.2 2 2.1 1 115 15.9 1 ماشین آالت دفتری وحسابداری

ودستگاههای برقیماشین آالت   19 517.6 194 12 921.1 721 -5.2 -11.6 -71.9 

 - - - 2 2.2 2 97 11.4 4 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 گروه صنعت دو رقمی

1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4  تغییردرصد  

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

 تعداد
سرمایه 
 مجوز

اشتغال 
 مجوز

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  6 111.2 95 5 114.7 141 12.2 115.1 -17.5 

 11.9- 15.9 44.9 121 161.2 9 412 146.1 17 وسایل نقلیه موتوری

حمل ونقلسایرتجهیزات   4 71.4 121 9 54.6 94 -11.1 45.4 11.4 

 45.5- 11.4- 12 179 17.5 5 16 14.4 6 مبلمان سایرمصنوعات

 12.5- 14.7 142 11 97.4 5 45 112.6 11 بازیافت

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
 نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

6 176.7 17 1 17.2 9 522 144.6 44.9 

 114.1 141.1 111.5 41 77.1 16 174 111 41 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و 
 سایر فعالیتهای مشابه

1 1.66 5 2 2 2 - - - 

 7.1 51.4 11.1 4566 41651.1 524 9197 19554.6 611 مجموع

 د.باشمیپروانه بهره برداری توسعه ای شامل پروانه های بهره برداری صادره برای توسعه واحد های فعال  -1

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 مجوزهای معدنی
 به تفکیک استان پروانه اکتشاف: 12جدول شماره 

 واحد: فقره

 درصد تغییر 1497 اول ماهه 4 1494 اول ماهه 4 استان

 71- 14 6 آذربایجان شرقی

غربیآذربایجان   14 12 15 

 122 1 12 اردبیل

 46- 11 7 اصفهان

 2.2 2 2 البرز

 2.2 1 2 ایالم

 2.2 2 1 بوشهر

 2.2 2 2 تهران

 167 4 11 جنوب استان کرمان

 2.2 2 1 چهارمحال و بختیاری

 111 9 19 خراسان جنوبی

 52- 11 7 خراسان رضوی

 122 4 9 خراسان شمالی

 12- 5 1 خوزستان

 55- 11 5 زنجان

 111 7 15 سمنان

 14- 16 11 سیستان و بلوچستان

 57- 11 9 فارس

 14- 7 1 قزوین

 2.2 2 2 قم

 12- 5 1 کردستان

 76 17 42 کرمان

 - 4 2 کرمانشاه

 - 1 2 کهگیلویه و بویراحمد

 52- 1 1 گلستان



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 درصد تغییر 1497 اول ماهه 4 1494 اول ماهه 4 استان

 2.2 2 2 گیالن

 122 1 5 لرستان

 2.2 1 2 مازندران

 11- 9 7 مرکزی

 16- 14 7 هرمزگان

 42 5 9 همدان

 11 11 15 یزد

صنعتی ماکو-منطقه آزاد تجاری  1 1 122 

 2.1 145 146 مجموع

  

 
 1497و  1494ماهه اول  4: مقایسه تعداد پروانه اکتشاف صادره در 4نمودار شماره   

 
 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

   گواهی کشف به تفکیک استان : 11جدول شماره 
 میلیارد ریال -هزارتن -فقرهواحد : 

 استان

1494ماهه اول  4 1497ماهه اول  4   درصد تغییر 

 تعداد
تناژ ذخیره 

 قطعی

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی

 تعداد
تناژ ذخیره 

 قطعی

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی

 تعداد
تناژ ذخیره 

 قطعی

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی

 59.2- 72.6- 11.1- 6.1 17144.9 9 1.5 5292 5 آذربایجان شرقی

 19.1- 16.4- 12.2 6.5 1471.1 5 1.6 1442 6 آذربایجان غربی

 112.2 464.4 422.2 2.5 1411.6 1 1.7 11999.9 4 اردبیل

 144.6 5.6- 15.2 4.5 1412.2 1 12.1 1664 5 اصفهان

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 1.4 14571 1 البرز

 2.2 2.2 2.2 2.1 119.2 1 2 2 2 ایالم

 2.2 2.2 2.2 1.7 - 1 2.5 7795 1 بوشهر

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 1.1 1174.1 1 تهران

 45.1- 99.4- 42.2- 12.6 4471.2 5 4.2 6 1 جنوب استان کرمان

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 2.6 119.4 1 چهارمحال و بختیاری

 171.1 55.7 57.1 4.5 5221.2 7 14.2 7749 11 خراسان جنوبی

 11.9- 64.1- 61.4- 7.4 6691.1 11 5.7 1141 5 خراسان رضوی

 615.2 46.9- 422.2 2.1 1222.2 1 1.9 1161.1 1 خراسان شمالی

 75.2- 69.4- 75.2- 1.1 11125.2 11 2.4 1452 4 خوزستان

 12.2- 46.5- 52.2- 2.5 1142.2 1 2.4 122 1 زنجان

 1791.7 174.7 122.2 1.1 722.2 1 11.7 1951 12 سمنان

بلوچستانسیستان و   1 1.5 2.7 2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 

 191.6 19.1 122.2 9.1 1692.2 4 17.5 1215 6 فارس

 44.4 146.7 52.2 2.6 1522.2 1 2.4 4552 4 قزوین

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 2.1 162 1 قم

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 1.1 1762 5 کردستان

 4477.4 47.1 12.2- 1.1 471.2 5 76.5 1191 1 کرمان

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 2 2 2 کرمانشاه

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 2 2 2 کهگیلویه و بویراحمد

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 2 2 2 گلستان

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 2 2 2 گیالن

 2.2 42.1- 44.4 2.9 4412.2 4 2.9 662 1 لرستان



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 استان

1494ماهه اول  4 1497ماهه اول  4   درصد تغییر 

 تعداد
تناژ ذخیره 

 قطعی

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی

 تعداد
تناژ ذخیره 

 قطعی

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی

 تعداد
تناژ ذخیره 

 قطعی

هزینه 
عملیات 
 اکتشافی

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 2 2 2 مازندران

 41.2- 99.1- 44.4- 1.5 494.2 6 2.1 5 1 مرکزی

 112.2 41.1 122.2 1.5 1155.2 1 4.4 4125 1 هرمزگان

 412.2 14.1- 15.2 2.5 1171.1 1 1.1 626.7 5 همدان

 74.7- 76.1- 52.2- 14.9 5642.7 12 5.1 1449.7 5 یزد

صنعتی -منطقه آزاد تجاری
 ماکو

1 1222 1.1 1 94.1 1.7 2.2 1214.1 117.1 

 125.1 4.7 5.9 96.1 77571.2 121 197.4 41196 127 مجموع

       

 
 1497و  1494ماهه اول  4: مقایسه گواهی کشف صادره در 1نمودار شماره 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 استان تفکیک به معدن برداری بهره های پروانه اشتغال و اسمی میزان استخراج تعداد،: 11جدول شماره 
 نفر -هزارتن -واحد: فقره

 استاننام 

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

 تعداد

میزان 
استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 
استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 
استخراج 

 اسمی

 اشتغال

 1.1- 56.6- 62- 15 414.4 12 11 151 1 آذربایجان شرقی

 16.4- 145.9 2 56 41.7 6 11 99.1 6 آذربایجان غربی

 122.2 64.4 122 4 42.2 1 16 145 1 اردبیل

 15.9- 14.7- 11.5 45 549.5 4 16 441 9 اصفهان

 412.2 544.4 122 5 42.2 1 11 192 4 البرز

 72.4- 97.4- 66.7- 11 115.2 4 7 5 1 ایالم

 44.4- 64.4- 122 11 152.2 1 4 164 1 بوشهر

 2.2 2.2 2.2 11 12.2 1 2 2 2 تهران

 79.1- 97.1- 45.7- 64 15.1 7 14 1.15 1 جنوب کرمان

 75.2- 45.1- 75- 11 172.2 1 6 12 1 چهارمحال و بختیاری

 76.7- 41.1- 47.5- 144 179.5 4 41 44.4 5 خراسان جنوبی

 15.4 119.4 11.1- 47 111.2 11 129 511.7 11 خراسان رضوی

 42.2 4215.2 122 5 2.4 1 9 65 1 خراسان شمالی

 44.4- 11.1 14.6- 49 591.5 7 16 662 5 خوزستان

 2.2 2.2 2.2 2 2.2 2 11 95 1 زنجان

 11.1 4.6- 11.4- 44 76.2 7 47 69.5 6 سمنان

 72.1- 94.5- 72- 111 197.1 12 11 41.1 4 سیستان و بلوچستان

 142.2 145.5 122 45 191.1 7 94 516.5 11 فارس

 4.7- 49.7- 2 14 119.2 1 11 141 1 قزوین

 2.2 2.2 2.2 4 45.2 1 2 2 2 قم

 111.7 15.2- 122 11 122.2 1 11 45 1 کردستان

 1114.2 41.4 2 15 175.2 5 447 145.1 5 کرمان

 2.2 2.2 2.2 12 52.2 1 2 2 2 کرمانشاه

 2.2 2.2 2.2 2 2.2 2 11 122 1 کهگیلویه و بویر احمد

 2 44.4 2 5 15.2 1 5 12 1 گلستان

 2.2 2.2 2.2 2 2.2 2 2 2 2 گیالن



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 استاننام 

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

 تعداد

میزان 
استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 
استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 
استخراج 

 اسمی

 اشتغال

 122 14.9 2 4 91.2 1 16 112 1 لرستان

 مازندران
2 
 

2 2 4 174.2 15 2.2 2.2 2.2 

 17.4- 175 52- 11 4.2 1 4 42 1 مرکزی

 71.1- 11.1- 52- 45 111.2 1 12 92 1 هرمزگان

 2 2 2 2 2.2 2 19 16.4 4 همدان

 144.5 521.1 122 16 71.2 1 44 117 4 یزد

-تجاری آزاد منطقه
ماکو صنعتی  

4 119 19 1 12.2 11 122 1192 54.4 

 14.1 4.1- 9.5- 1229 1976.1 116 1191 1557.9 111 مجموع

 

 
 1497و  1494ماهه اول  4صادره در  معدن : مقایسه پروانه بهره برداری5نمودار شماره 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 های اصناف  پروانه
 فکیک استانتبه  مجوزهای صنفی صادرهتعداد  :14جدول شماره 

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 استان

 116.6 194 176 اتحادیه های کشوری

 4.1- 1144 1226 آذربایجان شرقی

 1.7 4164 4457 آذربایجان غربی

 6.9 1194 1621 اردبیل

 1.4- 6596 6114 اصفهان

 12.1 1594 1461 البرز

 19.9 474 1254 ایالم

 1.5 1514 1511 بوشهر

 5.7- 11125 12572 تهران

 14.1 412 466 جنوب کرمان

 5.2- 1155 1441 چهارمحال وبختیاری

 4.5- 1221 919 خراسان جنوبی

 15.5 5961 6492 خراسان رضوی

 19.4 796 1244 خراسان شمالی

 42.4- 1217 1421 خوزستان

 17.4 1261 1152 زنجان

 1.9 1249 1111 سمنان

 1.1 1196 1411 وبلوچستانسیستان 

 14.1 1164 5267 فارس

 5.1- 1495 1411 قزوین

 12.4- 1241 917 قم

 7.1 1466 1225 کردستان

 2.1- 1171 1164 کرمان

 12.5 1921 1121 کرمانشاه

 2.4 761 764 کهگیلویه وبویراحمد

 15.1- 1144 1457 گلستان

 14.5 4257 4776 گیالن

 15.6 1461 1571 لرستان

 4.6 5925 6117 مازندران



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 استان

 14.1 1691 1916 مرکزی

 15.5 1194 1199 هرمزگان

 2.7- 1252 1245 همدان

 17.4 1495 1611 یزد

 1.4 41114 44749 مجموع 

 
 

 به تفکیک بخش و استان 1494 خردادپایان تا  معتبر مجوزهای صنفیوضع موجود : 11جدول شماره 

تعداد  صنفی دارای پروانه کسب تعداد واحدهای واحدهای تجهیز شده
اتحادیه 
های 
 صنفی

صندوق  استان
 مکانیزه

ترازوی 
 دیجیتال

کارت 
 خوان

 توزیعی خدماتی کل
خدمات 

 فنی
 تولیدی

 اتحادیه های کشوری 5 112 1191 1474 125 5117 4261 577 1771

 آذربایجان شرقی 411 16214 16715 52611 16244 129144 74416 15414 15215

 آذربایجان غربی 114 14225 17224 11195 11411 91219 64164 11145 44171

 اردبیل 117 6254 5554 17714 7414 46671 14711 7711 9471

 اصفهان 527 11144 41146 77111 19754 142964 117912 41455 65114

 البرز 112 9661 12176 19114 15291 61417 44167 4949 16426

 ایالم 112 1711 1514 14595 1741 15611 11711 1211 1954

 بوشهر 115 5126 5661 11596 1661 44116 41749 7467 14526

 تهران 117 66551 49911 156291 64547 416126 112149 75467 144172

 جنوب کرمان 51 1221 1121 7114 1141 11174 9174 4172 1121

 چهارمحال وبختیاری 161 6519 5429 14191 4545 41117 41111 11246 9174

 خراسان جنوبی 141 5274 5692 11146 4575 16779 11112 5149 5724

 خراسان رضوی 149 41442 42416 46229 15162 174415 117199 47744 71911

 خراسان شمالی 117 5111 1641 11124 1414 11769 11916 1749 4151

 خوزستان 491 17214 14411 51792 11914 121264 41411 16122 17961

 زنجان 125 7241 6479 15671 4944 44572 11127 6711 4971

 سمنان 116 1145 5261 14471 4745 16451 17944 5149 5454

 سیستان وبلوچستان 161 6111 7159 12216 1151 44121 15694 7776 4421

 فارس 149 14517 11426 67121 15141 114127 125441 14121 16994



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

تعداد  صنفی دارای پروانه کسب تعداد واحدهای واحدهای تجهیز شده
اتحادیه 
های 
 صنفی

صندوق  استان
 مکانیزه

ترازوی 
 دیجیتال

کارت 
 خوان

 توزیعی خدماتی کل
خدمات 

 فنی
 تولیدی

 قزوین 91 5514 7444 16641 1745 41442 15762 6772 14994

 قم 57 6971 5417 15141 4172 42421 14221 5659 7117

 کردستان 115 12142 12644 19274 6244 56279 45912 9411 14541

 کرمان 141 11141 14715 45141 7521 67964 17427 15191 15162

 کرمانشاه 196 11417 9574 16244 6544 51266 47242 11192 11115

 کهگیلویه وبویراحمد 71 4117 4499 11716 4615 15647 17161 6244 7796

 گلستان 164 9527 9494 19742 5964 55294 42142 11579 6441

 گیالن 424 15796 15462 11156 16214 91615 44661 15514 11444

 لرستان 161 4717 4141 11476 5141 17416 42422 12429 11756

 مازندران 544 17571 15161 61447 14971 111596 75119 16696 11177

 مرکزی 161 9544 4424 14924 4111 52112 46146 11711 11571

 هرمزگان 111 5221 5666 11711 1412 46714 41172 7491 16977

 همدان 171 12492 9116 15641 5961 51174 11754 4714 12594

 یزد 144 9461 4249 17122 1467 49172 41562 4441 12291

 مجموع 6916 116999 441111 1124414 441177 1151544 1546795 174157 716951

 
 

 به تفکیک بخش و استان 1494 خردادپایان تا : وضع موجود مجوزهای صنفی فاقد اعتبار 15جدول شماره 

های تعداد اتحادیه  تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب
 صنفی

 استان
 تولیدی خدمات فنی توزیعی خدماتی کل

 اتحادیه های کشوری 2 1 147 115 51 557

 آذربایجان شرقی 41 5656 4411 12112 1142 11617

 آذربایجان غربی 17 1617 1146 5979 1911 11426

 اردبیل 4 1415 1199 1959 1226 6549

 اصفهان 52 9124 5549 14541 7167 45194

 البرز 11 1121 419 1651 4256 7664

 ایالم 4 1111 929 1595 575 5192

 بوشهر 6 1241 1272 1141 419 7115
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های تعداد اتحادیه  تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب
 صنفی

 استان
 تولیدی خدمات فنی توزیعی خدماتی کل

 تهران 11 14161 6122 19521 11217 61112

 جنوب کرمان 11 514 179 1125 114 1645

 چهارمحال وبختیاری 4 1725 1114 1571 414 4514

 جنوبیخراسان  1 1261 1241 1211 661 1769

 خراسان رضوی 49 6911 6741 15442 6677 45664

 خراسان شمالی 7 461 572 1179 641 4515

 خوزستان 54 5419 5412 11741 4194 16591

 زنجان 4 1745 1461 4174 462 7119

 سمنان 1 641 641 1916 557 4465

 سیستان وبلوچستان 9 1211 1141 4444 745 6914

 فارس 14 5727 1456 11711 1446 11664

 قزوین 5 654 651 1419 741 4462

 قم 4 441 551 1669 116 4167

 کردستان 1 1164 1452 6799 1451 11671

 کرمان 14 1215 1491 6444 1246 11125

 کرمانشاه 11 1116 1974 5466 1417 11617

 کهگیلویه وبویراحمد 14 151 119 1646 192 4257

 گلستان 16 1292 1216 4171 596 5471

 گیالن 11 4119 1191 6954 1111 11497

 لرستان 6 1614 1451 4972 942 7919

 مازندران 47 1179 4541 4611 4445 12262

 مرکزی 16 1614 1116 4641 1455 4252

 هرمزگان 5 624 171 1177 459 4616

 همدان 9 1221 1164 4249 716 6941

 یزد 1 1521 1274 1117 619 5454

 مجموع 557 45799 65951 144164 61474 121591
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  ، همگن، مجازی و شبکه ایزنجیره ای بزرگ : وضع موجود پروانه کسب فروشگاههای16 جدول شماره

 1497تا پایان خرداد  1494تا پایان خرداد  نوع فروشگاه

 69 115 فروشگاه های بزرگ زنجیره ای

 745 444 فروشگاه زنجیره چند منظوره

 17 19 فروشگاه زنجیره ای )همگن(

 545 1251 کسب کار مجازی

 19 41 بازاریابی شبکه ای 
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 کارت بازرگانی 
 به تفکیک اتاق های بازرگانی: کارت های بازرگانی صادره 17جدول شماره 

 واحد: فقره

1494خرداد  اتاق 1494اردیبهشت   1494ماهه اول  4 درصد تغییر   1497ماهه اول  4   درصد تغییر  

 54.4- 11 5 - 2 5 آبادان

 41.6 14 11 55.6 9 11 اراك

 44.4 11 16 11.4 7 4 اردبیل

 14.6- 55 11 42.2- 12 11 ارومیه

 9.7- 124 94 41.2- 52 41 اصفهان

 44.5- 51 41 66.7- 11 7 اهواز

 4.4- 11 11 12.2 5 6 ایالم

 2.2 7 7 44.4 4 1 بجنورد

 41.4- 11 42 11.1- 14 12 بندرعباس

 1.6- 44 47 17.6- 11 11 بوشهر

 44.5 14 14 55.6- 9 1 بیرجند

 12.2- 72 64 4.4- 16 15 تبریز

 15.6- 614 141 12.6- 171 161 تهران

 51.1- 11 11 152.2 1 7 خرم آباد

 62.6- 44 14 47.5- 4 5 خرمشهر

 1.5 11 14 16.1- 14 7 رشت

 12.4- 19 16 64.6- 11 1 زاهدان

 11.2- 15 11 12.2 12 11 زنجان

 9.1 11 14 12.4- 11 19 ساری

 66.7 9 15 11.9- 7 1 سمنان

 12.2 42 44 111.1 9 19 سنندج

 122.2 14 16 52.2- 16 4 شهرکرد

 6.1- 65 61 7.1 17 19 شیراز

 17.4 14 14 12.2- 12 6 قزوین

 16.1 14 19 11.4- 11 11 قم

 146.1 11 16 57.1- 11 6 کاشان

 19.2 41 12 52.2- 12 12 کرج

 4.1- 47 41 6.7- 15 11 کرمان
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1494خرداد  اتاق 1494اردیبهشت   1494ماهه اول  4 درصد تغییر   1497ماهه اول  4   درصد تغییر  

 19.1 17 11 11.1 9 12 کرمانشاه

 41.1- 45 11 76.5- 17 1 گرگان

 42.4 121 146 11.1 51 67 مشهد

 17.6- 17 11 14.6- 7 5 همدان

 52.2 1 6 - 2 6 یاسوج

 11.1 19 46 11.5- 16 11 یزد

 12.1- 1699 1514 15.4- 764 572 مجموع

 

 به تفکیک اتاق های بازرگانی تمدیدی: کارت های بازرگانی 14جدول شماره 
 واحد: فقره   

1494خرداد  اتاق 1494اردیبهشت   1494ماهه اول  4 درصد تغییر   1497ماهه اول  4   درصد تغییر  

 14.4- 42 17 112.2 5 11 آبادان

 19.2 11 15 2.2 11 11 اراك

 17.1 14 17 14.6- 11 12 اردبیل

 6.1- 94 91 44.6- 11 17 ارومیه

 14.1- 119 199 16.2- 122 71 اصفهان

 15.5- 112 41 61.5- 56 11 اهواز

 11.6- 47 19 62.2- 12 4 ایالم

 12.2- 15 11 14.6- 7 5 بجنورد

 7.2 71 76 4.1- 47 41 بندرعباس

 11.6 94 111 1.2- 52 19 بوشهر

 122.2 12 12 62.2- 12 1 بیرجند

 4.1- 174 159 11.2- 75 57 تبریز

 1.5 1296 1119 14.5- 1296 494 تهران

 75.2- 12 5 - 2 1 خرم آباد

 44.4- 62 47 52.2 11 11 خرمشهر

 11.1- 54 51 9.1 11 11 رشت

 14.1- 71 54 76.9 14 14 زاهدان

 4.4 46 49 15.2- 12 15 زنجان

 14.4 62 71 44.5- 49 11 ساری

 15.4- 41 14 122.2 1 11 سمنان
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1494خرداد  اتاق 1494اردیبهشت   1494ماهه اول  4 درصد تغییر   1497ماهه اول  4   درصد تغییر  

 11.1- 54 51 112.2 15 44 سنندج

 11.1- 15 15 16.1- 14 7 شهرکرد

 1.4 115 119 44.4- 74 51 شیراز

 17.2- 17 49 51.5- 11 12 قزوین

 14.4- 64 14 11.2- 15 19 قم

 12.4 54 61 4.7 14 15 کاشان

 41.1- 79 51 1.2- 15 11 کرج

 9.2- 74 71 64.6 11 46 کرمان

 44.4- 111 71 46.6- 11 16 کرمانشاه

 14.9- 76 51 4.7- 14 11 گرگان

 1.1 171 174 4.1- 46 79 مشهد

 15.2- 11 44 51.1- 11 12 همدان

 42.2- 12 7 152.2 1 5 یاسوج

 41.1 54 72 7.1- 17 15 یزد

 1.1- 1444 1194 17.5- 1262 1699 مجموع
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 یتجارت الکترونیکمرکز توسعه 
 : تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(19جدول شماره 

 واحد: فقره

1494خرداد  نام استان 1494اردیبهشت   1494ماهه اول  4 درصد تغییر  1497ماهه اول  4   درصد تغییر 

 49.4 1452 1442 1.1- 794 779 آذربایجان شرقی

 44.1 749 1451 4- 544 195 آذربایجان غربی

 11.4 1192 1415 5.9- 514 191 اردبیل

 7.5 1114 1141 11.7 526 565 اصفهان

 55 476 1454 46.1- 664 117 البرز

 17.4 495 524 14.4- 146 164 ایالم

 14.1 629 712 11.9- 416 141 بوشهر

 11.9 6154 7521 11.1- 4144 1444 تهران

 54.5 594 912 41.4- 191 442 چهارمحال و بختیاری

 17.1 541 644 5.9- 149 171 خراسان جنوبی

 44.5 1171 1151 2.7- 494 447 خراسان رضوی

 11.7 512 575 1.4- 141 119 خراسان شمالی

 71.9 1264 1464 1.1 761 742 خوزستان

 4.1 111 156 15.9- 116 144 زنجان

 46.4 414 544 11.4- 161 125 سمنان

بلوچستانسیستان و   111 166 -9 611 144 11.1 

 51.4 1546 1449 4 915 944 فارس

 59.1 414 194 11.1- 141 141 قزوین

 54.1 191 151 16.9- 111 114 قم

 46.5 595 411 14.4- 444 147 کردستان

 127.1 512 1277 4.5- 169 119 کرمان

 42.7 947 1192 19.4- 544 111 کرمانشاه

بویراحمدکهگیلویه و   141 171 4.7 674 449 94.5 

 61 162 715 42.5- 471 162 گلستان

 12.1 695 971 5.1 455 474 گیالن

 42.9 657 462 4.1 416 457 لرستان

 91.1 511 941 4.7- 111 476 مازندران
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1494خرداد  نام استان 1494اردیبهشت   1494ماهه اول  4 درصد تغییر  1497ماهه اول  4   درصد تغییر 

 147.6 125 421 59.4- 149 77 مرکزی

 145.1 461 1244 11.1- 559 411 هرمزگان

 62.9 629 942 12.4- 144 414 همدان

 79.6 151 412 6.4 194 414 یزد

 11.4 16212 47511 11.5- 16174 11144 مجموع

  

 
 : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(42جدول شماره 

 نام شاخص نام سامانه
واحد 
 سنجش

خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

درصد 
 تغییر

ماهه اول  4
1494 

ماهه اول  4
1497 

درصد 
 تغییر

 خرید

 11.5 625 745 14.1- 444 155 تعداد دستگاه عضو

 94.9 14427 47115 4.7 14751 11917 تعداد سفارشات خرید

تأمین کننده/ 
 گر عضومناقصه

 14.4 12271 11112 14- 1495 1159 تعداد

 مزایده

 51.1 111 446 17.9- 151 111 تعداد دستگاه عضو

 419.1 1129 6414 11.4- 4117 1145 تعداد گر عضومزایده

های مزایده
 منتشر شده

 41.1 6116 4115 41.6- 4416 1611 تعداد

های مزایده
 دارای پیشنهاد

 122.1 1144 1541 44 1252 1496 تعداد

 مناقصه

 11.4 149 191 46.1- 117 91 تعداد دستگاه عضو

های مناقصه
 منتشر شده

 41.1 6476 9119 9.6- 1141 4744 تعداد

های مناقصه
 بازگشایی شده

 11.7 1512 5114 14.9 1616 1469 تعداد

 مجموع معامالت
میلیارد 

 ریال
56145 16514 11.1 146529 79777 71.1 
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 : نماد اعتماد الکترونیکی41جدول شماره 

 نام شاخص
واحد 
 سنجش

خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

 درصد تغییر
ماهه اول  4

1494 

ماهه اول  4
1497 

 تغییر درصد

 -14.4 4527 1671 -19.1 1114 945 تعداد نماد اعتماد الکترونیکی اعطا شده

رسیدگی به شکایات از کسب و 
 کارهای اینترنتی

 -47.1 1917 1444 -11.7 644 621 تعداد

 
 
 

 : بسترسازی تسهیل تجاری41جدول شماره 

 نام شاخص
واحد 
 سنجش

ماهه  4
  1494اول 

ماهه  4
 1497اول 

درصد 
 تغییر

 16.1- 125745 56492 تعداد ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران

 51.9- 44946 16211 واحد واحدهای ثبت شده در سامانه انبارها

 شناسه کاال صادر شده در سامانه شناسه کاال

برای 
کاالهای 
 وارداتی

 42.1- 51454 12749 تعداد

برای 
کاالهای 
 تولیدی

 714.4 96 412 تعداد

 -79.2 51951 11519 تعداد مجموع

 47.7- 6711412 1121492 تعداد دستگاه رجیستر شده در سامانه همتا

 75.2 1 7 تعداد 1گروه کاالهای رهگیری شده در تجارت داخلی

گروه کاالیی برنج، چای و روغن نبااتی   4 نیز 1494ادامه داشته و در سال  1497دام طی سال  خوراك و همراه، پتروشیمی تلفن دخانیات، کاالیی گروه 1 رهگیری-1
 .اندبه آنها اضافه گردیده
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 : عملکرد مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه44جدول شماره 

 نام شاخص
واحد 
 سنجش

خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

درصد 
 تغییر

ماهه اول  4
1494 

ماهه اول  4
1497  

درصد 
 تغییر

صادر شده توسط   گواهی
 مراکز میانی

 11.1 19441 11441 -7.5 17712 16449 تعداد

  
 

 
 

 : عملکرد امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(41جدول شماره 

 
 

 
 

 : توسعه همکاری های بین الملل45جدول شماره 

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494اول  ماهه 4 واحد سنجش عنوان

 - 2 2 تعداد 1ای و جهانیهای منطقهها و سازمانپیوستن و عضویت در پیمان

المللی مرتبط با حوزه تجارت های بینمشارکت و حضور در نشست

 1الکترونیکی
 - 4 1 تعداد

 .باشدنمی مصداق دارای تغییر درصد محاسبه مورد، این ماهیت به توجه با -1

  

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 واحد سنجش عنوان

 - 2 15 درصد توسعه استانداردهای زیرساخت کلید عمومی کشور

 - 15 15 درصد امنیت اطالعات تجاریهای  توسعه آزمایشگاه

 66.6 4 5 پرونده آزمون و ارزیابی محصوالت زیرساخت کلید عمومی

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

 122 11 46 نفر ساعت
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 پروانه تولید نرم افزار
 : پروانه بهره برداری تولید نرم افزار46جدول شماره 

 عنوان
واحد 
 سنجش

خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

درصد 
 تغییر

ماهه اول  4
1494 

ماهه اول  4
1497 

درصد 
 تغییر

 2 1 1 - 2 1 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده

 51.5- 11 5 75.2- 1 1 تعداد برداری تولید نرم افزار تمدید شدهپروانه بهره 

 154.4 16 66 - 2 66 نفر شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره
 

 
 : وضع موجود پروانه بهره برداری تولید نرم افزار47جدول شماره 

 عنوان
واحد 
 سنجش

وضع موجود تا 
 1494خرداد 

وضع موجود تا 
 1497خرداد 

درصد 
 تغییر

 47.5 96 141 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار 

 16.4 4159 11949 نفر شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر 

 72.7 1191 1244 نفر کل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره برداری معتبر نرم افزاری 
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 پژوهشی، فنی و مهندسیمجوز های 
 : مجوز های فنی و مهندسی44جدول شماره 

 واحد: فقره

 عنوان
خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

 درصد تغییر
ماهه اول  4

1494 

ماهه اول  4
1497 

 درصد تغییر

 19.1 51 61 15.1- 16 11 جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره

 57.1 7 11 15.2- 1 4 جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

 5.7- 45 44 42.4 14 17 پروانه فنی مهندسی صادره

 122.2 7 11 16.7- 6 5 پروانه فنی مهندسی تمدید شده
 

 

 
 : مجوز های مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی49جدول شماره 

 واحد: فقره

 عنوان
خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

درصد 
 تغییر

ماهه  4
1494اول   

ماهه  4
1497اول   

درصد 
 تغییر

 44.4 4 1 2 1 1 جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

 - 2 1 - 2 1 جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تمدید شده

 52.2- 1 1 - 2 1 پروانه پژوهش مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی  صادره

 
 

 : مجوزهای صادره تحقیق و توسعه 12جدول شماره 
 واحد: فقره

1494خرداد  عنوان 1494اردیبهشت   1494ماهه اول  4 درصد تغییر  1497ماهه اول  4   درصد تغییر 

 75.5- 54 14 11.9- 7 1 گواهی تحقیق و توسعه

 2 44 44 41.6- 19 14 پروانه تحقیق و توسعه
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 صنایع پیشرفته و دانش بنیان
 : صنایع پیشرفته و دانش بنیان11جدول شماره 

 عنوان
خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

 درصد تغییر
ماهه اول  4

1494 

ماهه اول  4
1497 

 درصد تغییر

 - 17 2 - 2 2 تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته

 129.7 155 415 14.1- 141 111 کل شرکتهای تایید شده دانش بنیان

 155.1 71 149 41.7- 114 76 شرکتهای تایید شده دانش بنیان صنعتی

 

 

 ثبت شده عالمت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات

 
 ثبت شده عالمت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات: 11جدول شماره 

1494ماهه اول  4 عنوان 1497ماهه اول  4   درصد تغییر  

 52.2 6 9 تعداد ثبت بین المللی عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی

عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدیتعداد ثبت داخلی   7219 1792 151.7 

 122.2 1 1 تعداد ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران

 122.2 1 5 تعداد اختراعات حمایت شده جهت تجاری سازی

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 تولید  و استخراج  :سومفصل 
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 آمار تولید
کاالهای منتخب صنعتی )مقدماتی(: آمار تولید1جدول شماره   

 واحد سنجش نام محصول
 خرداد

 1494 

 اردیبهشت
1494 

 درصد تغییر
ماهه اول  سه

1494 

ماهه اول  سه
1497 

 درصد تغییر

 12.1- 429.5 141.5 11.6- 42.1 64.2 هزاردستگاه انواع سواری

 12.4- 11.5 14.2 15.4- 5.9 5.2 هزاردستگاه وانت

 54.4- 997.2 111.2 16.4 111.2 141.2 دستگاه اتوبوس ، مینی بوس و ون

 72.1- 4441.2 1117.2 14.9- 514.2 114.2 دستگاه کامیون کشنده

 44.2- 111.2 44.2 14.9 44.2 19.2 دستگاه کمباین

 16.4 4479.2 1141.2 14.1- 1924.2 1557.2 دستگاه تراکتور

 6.1 417.6 417.1 5.4- 141.2 114.1 هزارتن روغن ساخته شده نباتی

 11.6 4.4 9.1 1.1- 4.4 4.7 میلیارد عدد داروی انسانی

 11.7- 159.1 149.1 15.1- 57.1 14.7 هزارتن پودر شوینده

 11.4- 54.4 11.1 4.1- 15.4 15.1 هزارتن الستیک خودرو

 2.7- 147.7 146.2 4.4 41.6 49.5 هزارتن انواع کاغذ

 57.4 111.1 191.2 6.4- 74.2 64.1 هزارتن کارتن

 19.1 145.1 171.4 12.5 62.6 66.9 هزارمترمکعب نئوپان

 4.1 156.1 161.9 4.2- 91.1 91.4 هزارمترمکعب فیبر

 1.2- 12.2 9.9 12.1- 1.2 4.6 هزارتن سموم دفع آفات نباتی

 14.4- 152.6 114.2 19.6 11.2 51.1 هزارتن روغن موتوروصنعتی تصفیه اول

 5.6- 41.6 41.6 9.9 12.4 11.4 هزارتن دوده

 1.9 14.41 14.97 1.1- 1.7 1.5 میلیون تن پتروشیمی

 56.1- 1.71 2.75 41.4- 2.57 2.12 هزارتن الیاف اکریلیک

نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی 
 الیاف مصنوعی

 4.4 14.1 19.4 1.7 14.2 14.4 هزارتن

 16.2 11.4 51.1 5.4- 19.2 14.2 هزارتن الیاف وتاپس پلی استر

 16.1 57.5 71.5 4.4 16.2 17.2 هزارتن نخ پلی استر

 2.4 12111.2 12472.2 1.7 6961.2 7241.2 هزار مترمربع فرش ماشینی

 چرم
میلیون فوت 

 مربع
4.1 1.4 11.1 9.2 4.5 5.4 
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 واحد سنجش نام محصول
 خرداد

 1494 

 اردیبهشت
1494 

 درصد تغییر
ماهه اول  سه

1494 

ماهه اول  سه
1497 

 درصد تغییر

 1.4 19.7 42.1 2.2 12.7 12.7 میلیون زوج انواع پایپوش

 17.1- 141.1 96.4 121.1 11.5 67.7 هزاردستگاه انواع تلویزیون

 11.9 115.4 117.4 4.9 121.5 124.7 هزاردستگاه یخچال و فریزر

 19.6- 145.1 95.4 14.4 44.5 17.5 هزاردستگاه ماشین لباسشویی

 11.5 477.4 111.5 19.1- 144.7 114.5 هزاردستگاه کولر آبی

 9.5 1226.2 1196.1 12.1- 446.2 794.9 هزاردستگاه الکتروموتور

 44.7 9.5 11.7 - - - میلیارد نخ سیگارت

 
 
 
 

 معدنی و صنایع معدنی: آمار تولید )مقدماتی (کاالهای منتخب 1جدول شماره 

 نام محصول
واحد 
 سنجش

 1494خرداد 
 اردیبهشت

1494 

درصد 
 تغییر

ماهه اول  سه
1494 

ماهه اول  سه
1497 

 درصد
 تغییر 

 6.5 5741.4 6124.9 4.1 1972.1 1241.4 هزارتن  فوالد خام

 11.1 1479.1 5176.6 1.7- 1444.4 1426.1 هزارتن محصوالت فوالدی

 16.9 54.4 64.1 1.4- 14.7 11.6 هزارتن کاتد مس

 41.2- 91.7 64.1 1.9- 11.1 12.4 هزارتن شمش آلومینیوم

 2.6- 61.4 61.1 9.2 12.6 11.5 هزارتن آلومینا

 5.4- 9624.9 9294.4 4.9- 4121.1 1941.4 هزارتن سنگ آهن

 9.4- 491.5 455.4 1.1- 146.4 141.1 هزارتن کنسانتره زغالسنگ

 4.4 14564.1 11217.2 6.1- 5511.2 5145.1 هزارتن سیمان

 کاشی
هزار 

 مترمربع
44167.1 41751.4 -1.4 49795.4 45544.7 5.2 

 15.1 145.1 171.4 1.6- 91.4 49.5 هزارتن شیشه جام

 17.5 111.7 141.4 4.2 15.1 16.4 هزارتن ظروف شیشه ای

 14.1 12.9 14.1 1.1 1.7 1.4 هزارتن ظروف چینی

 16.1 19.1 11.1 1.1 9.1 9.6 هزارتن بهداشتیچینی 
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 : آمار تولید)مقدماتی( کاالهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی4جدول شماره 
 واحد: هزارتن

 1494خرداد    نااااام
اردیبهشت  

1494 

درصد 
 تغییر

ماهه اول   4 
1494 

ماهه اول   4
1497 

درصد 
 تغییر

 114.1 422.6 47.5 1291.7 1251.1 1.1 (PEپلی اتیلن)

 71.4 71.6 -1.1 111.9 122.6 12.6 (PP)پلی پروپیلن

 46 15.5 -12.9 119.5 129.5 9.1 (PS)پلی استایرن

 5.5 1.7 17.2 15.4 19.1 -11.1 (ABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن

 51 51.1 5.7 119.9 151.1 -1.4 (PVC)پلی وینیل کلراید

 2.1 2.27 171.1 2.4 2.5 62.2 (ER)اپوکسی رزین

 1.1 2.1 1222.2 1.4 5.1 -75.9 (PC)پلی کربنات

 14.7 51.6 -7.1 151.4 149.6 4.7 (PET)پلی اتیلن ترفتاالت

 6 5.4 14.1 17 14.4 14.1 (SBR)استایرن بوتادین رابر

 4 4.6 -16.7 12.1 9.1 12.6 (PBR) پلی بوتادین رابر

 1.6 1724.5 1741.6 14.4 544.1 649.1 جمع پلیمری

 11.4 1519 1692.4 1.1- 549.5 561.5 اوره

 4.1 1116.6 1151.5 1.9- 122.4 449.1 آمونیاك

 1.1 4949.6 9461.5 4.2- 4194 1946 سایر

 5.2 11615.1 11125.4 7.2- 1144 4449.6 جمع شیمیایی

 1.9 14414.7 14944.1 1.1- 1711.1 1514.4 جمع کل

 
 

 
 
 
 

  



 سوم: تولید و استخراج.......... .......... فصل 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 حقوق دولتی معادن
 : حقوق دولتی معادن وصول شده1جدول شماره 

 واحد: میلیون ریال

1494خرداد  نام استان 1494اردیبهشت   1494ماهه اول  4 درصد تغییر   1497ماهه اول  4   درصد تغییر 

 2.5- 464564.4 466615.6 95.7 112459.6 116941.1 آذربایجان شرقی

 1447.1 15171.1 115694.4 16.1- 114246.4 47199.6 آذربایجان غربی

 95.1 1497.5 1641.1 61.5- 4111.9 1115.4 اردبیل

 6.4- 17491.9 11174.7 42.5- 11479.1 11462.9 اصفهان

 65.2 12755.1 17711.2 14.1 6594.7 9156.4 البرز

 111.9 1619.4 5446.4 49.6 1494.2 4549.1 ایالم

 14.4- 5421.1 1141.1 52.1- 1151.1 1111.7 بوشهر

 1.5 11711.6 11949.2 52.1- 9642.2 1422.2 تهران

 1111.7 1511.1 61691.1 11.9- 14141.1 12614.1 جنوب کرمان

 466.6 1774.1 4196.9 6.4- 4612.6 4491.2 چهارمحال و بختیاری

 141.6 5146.1 15525.6 146.5 4744.1 12451.2 خراسان جنوبی

 442.4 76497.1 469726.4 6.1- 119444.7 111447.1 خراسان رضوی

 1.4- 4147.7 1947.1 924.4 114.2 1152.2 خراسان شمالی

 67.7 5196.1 4716.6 51.5- 1445.1 1197.9 خوزستان

 51.4- 41771.9 15427.5 6.9- 6451.2 6441.4 زنجان

 46.7- 19759.1 14416.6 11.5- 4472.1 6414.4 سمنان

 44.7- 6157.1 4961.2 71.1 1161.4 1176.4 سیستان و بلوچستان

 46.1 51492.7 69977.1 54.7- 15111.4 14651.2 فارس

 111.5 1524.1 12217.9 11.2- 5114.9 4997.1 قزوین

 64.5 1159.1 6961.1 62.7- 4921.5 1541.1 قم

 6.4- 94111.1 91214.7 41.1- 74224.9 11111.2 کردستان

 14.5- 746151.1 561167.5 76.6- 154412.4 126164.1 کرمان

 44.6 5611.1 7529.7 11.1 1499.2 1177.5 کرمانشاه

 74.9 661.4 1144.1 4.9 472.2 124.2 کهگیلویه و بویر احمد

 12.4- 1144.9 924.4 11.7 411.4 445.1 گلستان

 14.4- 5415.4 4792.6 411.6 611.5 1544.7 گیالن

 14.6- 5114.1 4256.1 165.4 542.1 1949.2 لرستان

 72.1 7614.1 11954.4 12.6- 6444.1 1249.4 مازندران
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1494خرداد  نام استان 1494اردیبهشت   1494ماهه اول  4 درصد تغییر   1497ماهه اول  4   درصد تغییر 

 15.2 92111.1 142641.1 19.2- 52425.4 45717.1 مرکزی

 14.4- 17441.7 9749.1 11.1- 4912.4 4214.4 هرمزگان

 544.4 4494.4 11656.1 549.5 4119.2 12541.5 همدان

 77.4 16765.1 19411.6 94.1 4211.4 15957.1 یزد

واریز از سوی سازمان 
توسعه و نوسازی معادن 

 و صنایع معدنی ایران

2 2 - 122222.2 2 - 

 17.9 1714447.4 1557115.1 44.4- 1114414.4 716729.1 مجموع

 
     

       

  



 
 

 

خارجی  فصل چهارم: تجارت

بازرگانی داخلی  و  
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 تجارت خارجی

  میلیارد یورو  12.1میلیارد دالر برابر  11.5میلیون تن با ارزش  12.1صادرات کاالهای غیر نفتی  1494ماهه اول سال  4در

درصد کاهش  1.1درصد رشد و به لحاظ دالری  9.1و یورویی درصد  11.6که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 

میلیارد یورو که به لحاظ  9.1میلیارد دالر برابر  12.4میلیون تن به ارزش  4.9داشته است. همچنین میزان واردات به کشور 

 دهد. درصد کاهش را نشان می  4.7درصد رشد و به لحاظ دالری 2.9درصد و یورویی  5.9وزنی 

 

 : آمار مقدماتی صادرات کاالهای غیرنفتی )با میعانات گازی( و واردات 1ره جدول شما

 عنوان

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

وزن    
 )هزارتن(

ارزش        
 )میلیون دالر(

 ارزش 
 )میلیون یورو(

وزن   
 )هزارتن(

ارزش       
 )میلیون دالر(

 ارزش 
 )میلیون یورو(

 یورو دالر وزن

 2.9 4.7- 5.9 9219 11157.4 4472.5 9117 12144.1 4467.9 واردات

 9.1 1.1- 11.6 9454 11646.1 17921.1 12127 11199.2 12452.2 صادرات

 - - - 14121 11491.2 46171.7 19441 11741.1 19117.9 حجم تجاری

 ماخذ: گمرك جمهوری اسالمی ایران

 

 نمایشگاه ها 
 های برگزار شده: نمایشگاه1جدول شماره 

 عنوان
خرداد  
1494 

اردیبهشت 
1494 

 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

 9 11 5 1 1های داخلی برگزار شدهتعداد نمایشگاه

 144795.7 165199.1 41129.64 72411.11 متراژ ریالی نمایشگاه داخلی

 11511.51 6515.1 1996.1 4129 متراژ ارزی نمایشگاه داخلی

 125 77 11 42 کشورهای خارجی شرکت کنندهتعداد 

 1611 4647 1666 1641 تعداد مشارکت کنندگان داخلی

 1216 471 147 177 تعداد مشارکت کنندگان خارجی

 1 4 1 2 1های خارجی برگزار شدهتعداد نمایشگاه

 11 717 196 2 متراژ نمایشگاه خارجی

 1 14 11 2 های خارجیتعداد مشارکت کنندگان نمایشگاه

 های بین المللی  ماخذ: شرکت نمایشگاه
 گردد. می برگزار تهران المللی بین نمایشگاه دائمی محل در که داخلی هاینمایشگاه تعداد -1
 تعداد نمایشگاه های که در خارج از کشور راساً توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران برگزار می گردد.-1
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 بازرگانی دولتی ایران شرکت 
  1: واردات کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران4جدول شماره 

 میلیون یورو-واحد: هزارتن

 محصول
 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 - - 2 2 2 2 گندم

 161.4 194.7 16.9 42 72.7 44.1 برنج

 1114.5 1211.4 4.5 11.9 119.5 167.6 روغن خام

 - - 2 2 96.1 417.4 شکر

 صرف نظر از سال خرید است. 1494های سال منظور از خرید کاالهای اساسی وارداتی، عملکرد واردات براساس مقدار تخلیه شده در هر یک از ماه -1
  

 

 : خرید داخل کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران 1جدول شماره 
 میلیارد ریال -واحد: هزارتن

 محصول
 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

 ارزش وزن ارزش وزن 1ارزش وزن

 14.9 1.9- 17212.6 4512.7 54111.4 4467.9 گندم

 - - 2.9 2.21 2 2 برنج )شیرودی، صدری هاشمی، ندا و نعمت(

 11.7 14.5 6112.4 141.4 9117 174.4 دانه های روغنی )کلزا، سویا،گلرنگ و آفتاب گردان(

 های تبعی خرید محاسبه شده است.ارزش بدون احتساب هزینه -1

 

 

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 

 : بازرسی و کنترل  واحدهای صنفی5جدول شماره 

 عنوان
خرداد 
1494 

اردیبشهت 
1494 

درصد 
 تغییر 

ماهه اول  4
1494 

ماهه  4
 1497اول 

درصد 
 تغییر 

 12.1 2.41 2.91 5.6- 2.41 2.41 بازرسی )میلیون فقره(

 12.4 14 54 1.4- 11 12 پرونده های متشکله )هزار فقره(

 19.1 61 71 7.1- 17 15 تخلفات کشف شده )هزار فقره(

 6.1 44 45 11.1- 11 11 رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(

 - - - 6.7- 42 14 درصد رسیدگی به شکایات )متخلف(
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 قیمت داخلی کاالهای اساسی
 : قیمت کاالهای اساسی و مهم 6جدول شماره 

 واحد: ریال

  واحد نام کاال
 خرداد
1494  

 اردیبهشت
1494 

درصد 
 تغییر 

 خرداد
1494 

 خرداد
1497 

درصد 
 تغییر 

 44.9 42512 111446 1.1- 114111 111446 کیلوگرم 1برنج پاکستانی باسماتی درجه 

 59.4 16474 71495 1.7 71512 71495 کیلوگرم برنج تایلندی

 75.1 145916 147941 42.4 141954 147941 کیلوگرم برنج طارم اعال

 51.9 15114 69471 1.1 69129 69471 گرمی 122بسته  پنیر پگاه

 64.5 52246 41416 1.4 42422 41416 گرمی 152بسته  پنیر پگاه

 119.6 17444 14122 59.5- 127242 14122 کیلوگرم پیاز

 16.1- 76164 64675 16.1- 76155 64675 کیلوگرم تخم مرغ

 54.1 44447 51795 4.7- 51417 51795 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان11تیرآهن نمره

 14.4 41524 14452 1.1 17194 14452 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان16تیرآهن نمره

 15.9 41427 17455 1.4 16546 17455 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان14تیرآهن نمره

 17.1 11565 17211 9.1- 14742 17211 کیلوگرم جو خارجی

 57.9 11454 19511 12.6- 11447 19511 کیلوگرم جو داخلی

 94.5 9191 14444 15.9- 11121 14444 عدد جوجه یکروزه گوشتی

 119.4 49456 196411 16.1 141121 196411 کیلوگرم خرما مضافتی

 51.6 17641 11717 11.1- 51911 11717 کیلوگرم خیار رسمی درجه یک

 47.7 11419 16944 2.1 16914 16944 کیلوگرم ذرت خارجی

 11.6 11245 17144 2.4- 17471 17144 کیلوگرم ذرت داخلی

 124.1 412121 691116 55.4 111169 691116 گالن فلزی 11222روغن موتور ایرانول 

 121.2 472947 719114 51.1 146144 719114 گالن پالستیکی موتور بهران پیشتازروغن 

 61.2 161611 111722 7.2 495171 111722 کیلویی 5حلب  روغن نباتی جامد

 14.5 55191 71422 1.1 72111 71422 گرمی 412بطری  روغن نباتی مایع الدن وآفتاب

 91.7 4121 15421 1.5 15569 15421 کیلوگرم سبوس گندم

 124.1 51512 112767 4.4 127161 112767 کیلوگرم سیب زرد درجه یک

 414.1 16642 64911 41.1 51112 64911 کیلوگرم سیب زمینی درجه یک

 112.4 14991 127911 1.7 126144 127911 کیلوگرم سیب قرمزدرجه یک

 14.4 1447211 1541197 2.4 1569419 1541197 تن فله1-415تیپ سیمان خاکستری

 19.1 41195 129244 1.5 127194 129244 پاکت پاکتی1سیمان خاکستری تیپ
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  واحد نام کاال
 خرداد
1494  

 اردیبهشت
1494 

درصد 
 تغییر 

 خرداد
1494 

 خرداد
1497 

درصد 
 تغییر 

 16.6 1441414 1612247 2.1- 1614615 1612247 تن فله1سیمان خاکستری تیپ

 41.6 41515 124571 1.7 125674 124571 پاکت پاکتی1-415سیمان خاکستری تیپ

 127.7 42955 61141 6.4 62175 61141 کیلوگرم شکر سفید

 95.2 41494 64211 16.5 54421 64211 گرمی922بسته  گرمی 922شکر بسته 

 12.4 64552 41174 7.9 76144 41174 کیلوگرم عدس درجه یک

 119.1 44445 41297 16.9 71916 41297 کیلوگرم قند حبه

 11.5 47265 15246 2.1- 15267 15246 گرمی122بسته  کره پاستوریزه پگاه

 44.4 15529 45121 7.9- 44116 45121 کیلوگرم کنجاله سویا وارداتی

 149.4 11614 51711 12.2 17229 51711 کیلوگرم گوجه فرنگی

 117.5 126614 441161 2.6 479152 441161 کیلوگرم گوشت گوساله

 125.2 169554 961794 1.1 951149 961794 کیلوگرم گوشت گوسفندی )مخلوط(

 55.4 71126 115121 4.1- 115474 115121 کیلوگرم تازهگوشت مرغ 

 124.1 1125671 1421444 14.1 1795115 1421444 حلقه 165*65*14الستیک پرایدی بارز

 49.1 1411411 1144915 14.2 1129446 1144915 حلقه 145*65*11الستیک پژویی بارز

 41.1 41677 111111 4.5 124121 111111 کیلوگرم لپه درجه یک

 151.7 79179 122242 11.1 112722 122242 کیلوگرم لوبیا سفید درجه یک

 54.4 77272 114571 9.9 127491 114571 کیلوگرم لوبیا قرمزدرجه یک

 47.5 124144 114411 7.4 144297 114411 کیلوگرم لوبیاچیتی درجه یک

 14.4 44151 19445 4.2- 52474 19445 کیلوگرم % چربی5/1کیلوئی 1ماست پاستوریزه 

 95.5 71212 111721 11.5 119416 111721 کیلوگرم موزدرجه یک

 64.7 41214 52772 2.5- 51227 52772 کیلوگرم 11میلگردآجدارنمره

 61.6 42951 52411 1.2- 52445 52411 کیلوگرم 11میلگردآجدارنمره

 74.7 42442 54644 2.2 54659 54644 کیلوگرم 4نبشی نمره 

 71.7 42945 54141 2.1- 54522 54141 کیلوگرم 11نمره نبشی

 15.4 44426 96666 2.5- 97191 96666 کیلوگرم نخود درجه یک

 522پودر ماشینی با ماده فعال کننده و آنزیم تاژ 
 گرمی

 49.7 15216 17527 14.4 11917 17527 بسته

 74.1 42976 55151 5.1 51112 55151 لیتر درصد 1.5شیر استریل پاکتی 

 71.2 144515 141411 19.1 179447 141411 کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک



 

 

 

 

 

 

 : تسهیالتپنجمفصل 
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 تسهیالت بانکی
 تومان است  که سهم هزار میلیارد  3229به بخش های اقتصادی مبلغ  8931ماهه سال  2ها و موسسات اعتباری در  تسهیالت پرداختی بانک

هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش بازرگانی نیز  93درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  2822بخش صنعت و معدن با افزایش 

 دهد. سهم تسهیالت بخش صنعت و معدن و درصد را نشان می 2329هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است که رشدی برابر با  8821

 درصد بوده است.8221و 9223بازرگانی، به ترتیب 

 1821)معادل  تومانهزار میلیارد  3128مبلغ  سال جاری های اقتصادی طی سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش 

درصد افزایش داشته  2123معادل  تومانهزار میلیارد  82مشابه سال قبل مبلغ  دوره با مقایسه در که است کل تسهیالت پرداختی( درصد

 است.

  درصد از کل تسهیالت  1321تومان معادل هزار میلیارد  2923در بخش صنعت و معدن مبلغ تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش

  اعطایی به این بخش می باشد.

 

 اقتصادیهای ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش: تسهیالت پرداختی بانک1جدول شماره 
 درصد -واحد: هزار میلیارد تومان

 دوره / حوزه

 کل متفرقه خدمات بازرگانی مسکن ساختمان صنعت معدن کشاورزی

 مقدار
سهم 
 از کل

 مقدار
سهم از 

 کل
 مقدار

سهم از 
 کل

 مقدار
سهم 
 از کل

 مقدار
سهم 
 از کل

 مقدار
سهم از 

 کل
 مقدار

ماهه اول  1
1494 

1.4 4.1 42.2 41.5 6.1 6.6 11.7 11.6 11.5 15.2 2.14 2.1 91.4 

ماهه اول  1 
1497 

1.6 6.7 11.1 42.4 5.4 7.7 9.7 11.2 14.2 12.6 2.27 2.1 64.9 

 44.9 -  114.6 -  14.1 -  12.4 -  14.7 -  11.1 -  44.7- درصد تغییر

 مأخذ: بانک مرکزی
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 1494 اول ماهه 1 های اقتصادی در: تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش1جدول شماره 

 درصد -واحد: هزار میلیارد تومان

 مصارف

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

 مبلغ
سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم 
 از کل

 مبلغ
سهم از 

 کل
 مبلغ

از  سهم
 کل

 مبلغ
سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم از 
 کل

 مبلغ
سهم 
 از کل

 9.4 4.6 1.9 2.227 12.9 1.5 5.4 2.6 6.6 2.1 4.4 1.5 11.2 2.59 ایجاد

تامین سرمایه در 
 گردش

1.71 62.4 14.9 79.7 1.5 15.1 4.5 71.4 11.1 51.1 2.125 92.7 57.1 61.4 

 4.2 1.7 1.1 2.224 4.4 1.1 2.1 2.21 11.5 1.4 2.1 2.21 2.6 2.21 تعمیر

 1.9 1.5 1.7 2.221 4.7 1.6 1.7 2.5 1.5 2.1 6.4 1.2 9.1 2.16 توسعه

 6.7 6.1 1.7 2.221 11.4 1.7 6.4 2.7 1.1 2.1 1.5 2.5 5.2 2.11 خرید کاالی شخصی

 4.4 4.1 2.5 2.221 2.9 2.1 2.4 2.1 12.6 1.5 2.1 2.1 2.1 2.21 خرید مسکن

 11.2 12.1 1.4 2.224 14.4 7.4 12.2 1.1 1.1 2.1 4.1 1.2 4.1 2.29 سایر

 122 91.4 122 2.14 122 11.5 122 11.7 122 6.1 122 42.2 122 1.4 مجموع

 مأخذ: بانک مرکزی
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 بانک توسعه صادرات ایران 
 صادرات بخش در صادره های نامه ضمانت و اعطایی : تسهیالت4جدول شماره 

 درصد تغییر  1497اول ماهه 4 1494 اول ماهه 4 واحد سنجش عنوان شاخص 

 19.1  5446.1 6972.9  میلیارد ریال صادراتی  -تسهیالت اعطایی ریالی

 94.7- 9.9  2.14  میلیون دالر صادراتی -تسهیالت اعطایی ارزی 

 1.2  744   421  میلیارد ریال مبلغ ضمانت نامه های ریالی 

 -  4.6    -  میلیون دالر مبلغ ضمانت نامه های ارزی صادراتی  

 
  اقتصادی هایبخش تفکیک ارزی در بخش صادرات به اعطایی تسهیالت: 1جدول شماره 

 میلیون دالر واحد:

 درصد تغییر 1497 اول ماهه 4 1494 اول ماهه 4 های اقتصادیبخش

 - - - بخش بازرگانی و خدمات

 - 1 - بخش صنعت و معدن

 - - - بخش کشاورزی

 - - - بخش ساختمان

 94.1- 7.9 2.14 خریدار اعتبار

 94.7- 9.9 2.14 مجموع

 
 

 اقتصادی هایبخش تفکیک ریالی در بخش صادرات به اعطایی تسهیالت: 5جدول شماره 
 واحد: میلیارد ریال   

 درصد تغییر  1497ماهه اول  4  1494ماهه اول  4 های اقتصادی بخش

 - 15.4  - بخش بازرگانی و خدمات

 17.5 5644.4  6616.9 بخش صنعت و معدن

 94.4 174.2  411.2  بخش کشاورزی

 - 1.4    -  بخش ساختمان

 19.1 5446.1 6972.9 مجموع
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 صادرات به منجر واردات در بخش صادره های نامه ضمانت و اعطایی تسهیالت:  6جدول شماره 

 1494ماهه اول  4 واحد سنجش عنوان شاخص 

  144 میلیارد ریال صادراتی  -تسهیالت اعطایی ریالی

  1  میلیون دالر صادراتی -تسهیالت اعطایی ارزی 

  -  میلیارد ریال مبلغ ضمانت نامه های ریالی 

    -  میلیون دالر مبلغ ضمانت نامه های ارزی صادراتی  

 
 

 اقتصادی هایبخش تفکیک اعطایی ارزی در بخش واردات منجر به صادرات به تسهیالت: 7جدول شماره 
 میلیون دالر واحد:

 1494ماهه اول  4 های اقتصادیبخش

 - بازرگانی و خدماتبخش 

  1  بخش صنعت و معدن

    -  بخش کشاورزی

    -  بخش ساختمان

    -  خریدار اعتبار

  1  مجموع

 
 

 اقتصادی هایبخش تفکیک به اعطایی ریالی در بخش واردات منجر به صادرات تسهیالت: 4جدول شماره 
 واحد: میلیارد ریال   

  1494ماهه اول  4 اقتصادی بخشهای

 -  خدمات و بازرگانی بخش

 115.1 معدن و صنعت بخش

 14.2 کشاورزی بخش

 - مسکن و ساختمان

 144.1 مجموع
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 بانک صنعت و معدن 
 : عملکرد بانک صنعت و معدن9جدول شماره 

 واحد: میلیارد ریال

 درصد تغییر  1497ماهه اول  4  1494ماهه اول  4 شرح

 11.4 41417.2 11614.2 های چهارگانه مانده سپرده

1ها در پایان مقطع مانده سپرده
 141112.2 157625.2 15.1 

 111.4 1141.4 5166.4 گشایش اعتبارات اسنادی ریالی

 - 119.2 2 گشایش اعتبارات اسنادی ارزی  )میلیون دالر(

 154.7 1624.6 1114.6 ضمانت نامه های ریالی

 51.1- 54547.4 15195.1 مصوبات

 42.2 16122.4 11415.1 قراردادها

 41.1 17911.1 14561.1 ها پرداخت 

 11.4 14612.4 12717.7 ها وصولی 

1مانده مطالبات جاری)خالص(
 495141.7 471664.1 6.4 

 44.4 14125.4 79144.2 ریالی -مانده مطالبات جاری   

 4.4- 414557.6 415996.7 ارزی -مانده مطالبات جاری 

 54.1 75119.9 114416.1 مطالبات غیرجاریمانده 

 4.2 44561.7 49714.5 ریالی -مانده مطالبات غیرجاری   

 116.4 46554.4 79247.6 ارزی -مانده مطالبات غیرجاری 

4مانده کل مطالبات
 511252.9 116744.4 15.1 

 15.7 41667.1 114966.5 ریالی -مانده کل مطالبات   

 4.1 465115.4 495241.1 ارزی -مانده کل مطالبات 

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

14.1 16.4 - 

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

19.1 14.5 - 

 هر و ریال 75222 دالر هر نرخ با  مقطع این در کل دفتر تسعیر عدم از ناشی 1497 سال پایان به نسبت جاری ماه پایان در ها سپرده کل مبلغ کاهش -1
        .باشد می ریال 45222 یورو

        ارزی مدنی مشارکت مشترك حساب و آتی سالهای سود کسر از پس -1

 یورو هر و ریال 75222 دالر هر نرخ با مقطع این در کل دفتر تسعیر عدم از ناشی 1497 سال پایان به نسبت جاری ماه پایان در مطالبات مبلغ کاهش -4
         .باشد می ریال 45222
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  های گمرکی  معافیت
 های گمرکی  : تعداد معافیت12جدول شماره 

 واحد: فقره

 1494 خرداد نام مجوز
اردیبهشت 

1494 
 درصد تغییر 

ماهه اول  4
1494 

ماهه اول  4
1497 

 درصد تغییر 

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  471 492 -1.9 957 1111 -11.7 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  41 12 -12.2 44 92 -1.1 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  94 129 -11.7 112 151 -5.5 

  
 

 های گمرکی  : ارزش کاالهای مشمول معافیت11جدول شماره 
 واحد: میلیون دالر 

 1494خرداد  نام مجوز
اردیبهشت 

1494 
 درصد تغییر 

ماهه اول  4
1494 

ماهه اول  4
1497 

 درصد تغییر 

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  116.4 151.4 -12.4 642.5 965.2 -41.7 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  14.5 4.9 51.7 11.4 15.7 54.6 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  9.4 9.5 1.4 11.5 11.4 -9.1 

 

 به تفکیک استان  1آالت مشمول معافیت گمرکی: ارزش ماشین 11جدول شماره 
 میلیون دالر-واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 12.4 6.7- 14.9 75 41.7 72 آذربایجان شرقی

 1191.6 142.2 2.7 5 12.4 11 آذربایجان غربی

 71.9- 12.2 4.6 12 1.1 11 اردبیل

 51.5- 16.1- 17.9 97 14.4 51 اصفهان

 1.2 11.4- 51.1 121 55.5 79 البرز

 17.4- 41.1- 5.9 19 4.1 4 ایالم

 1156.4 444.4 2.1 4 11.2 14 بوشهر

 46.9- 14.5- 14.1 41 11.6 66 تهران

 69.1- 2.2 2.4 1 2.1 1 جنوب کرمان

 92.4- 76.1- 49.5 49 4.4 11 چهارمحال و بختیاری

 91.2- 44.4- 5.4 11 2.1 1 خراسان جنوبی

 51.4- 11.6- 14.4 14 12.9 11 خراسان رضوی

 1122 122.2 2.21 1 2.91 4 خراسان شمالی
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 استان
 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 69.1- 11.7- 191.5 112 92.1 91 خوزستان

 111.2 14.5 14.2 41 41.4 11 زنجان

 16.1 14.4- 12.1 19 11.7 15 سمنان

 52.1 122.2 2.1 1 2.6 4 سیستان و بلوچستان

 75.7- 6.4- 161.4 11 49.1 11 فارس

 4.5- 2.2 12.7 51 14.9 51 قزوین

 415.1 46.4 4.4 19 45.1 16 قم

 - - 2.1 1 2  2  کردستان

 111.1 75.9 11.4 54 122.9 121 کرمان

 49.1- 2.2 6.4 7 1.1 7 کرمانشاه

 591.4 2.2 2.5 1 4.7 1 کهگیلویه و بویر احمد

 1242.1 2.2 2.1 4 1.4 4 گلستان

 49.2- 49.1- 19.6 14 1.1 11 گیالن

 615.5 44.4 1.2 4 7.6 1 لرستان

 52.9- 11.4- 6.4 11 4.4 14 مازندران

 44.2- 41.4 17.2 41 12.6 11 مرکزی

 - - 2.2 2 2.5 1 منطقه آزاد اروند

 - - 2.1 1 2.2 2 منطقه ویژه اقتصادی

 - - 2 2  1.5 5 هرمزگان

 1212.7 52.2 1.4 6 12.4 9 همدان

 11.6 16.6- 51.2 111 57.1 91 یزد

 41.7- 11.7- 965 1111 642.5 957 مجموع 

 ارزش ماشین آالتی می باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.-1
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 به تفکیک استان  1آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی: ارزش ماشین 14جدول شماره 
 میلیون دالر-واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 416.7 116.7 2.75 6 4.46 14 آذربایجان شرقی

 61.6- 2.2 2.16 1 2.12 1 آذربایجان غربی

 64.1 52.2- 2.14 1 2.14 1 اردبیل

 92.1 11.1- 1.11 14 1.72 11 اصفهان

 42.9- 15.2- 5.41 11 1.21 9 البرز

 - - 2.11 4 2.22 2 ایالم

 61.4- 74.9- 1.12 19 1.52 1 تهران

 1114.4 122.2 2.21 1 2.46 1 خراسان رضوی

 - - 2.17 1 2.22 2 خراسان شمالی

 54.1- 2.2 2.25 1 2.21 1 زنجان

 - - 2.22 2 1.21 5 سمنان

 471.1 122.2 2.15 1 1.17 1 فارس

 424.5 122.2 2.15 1 2.59 6 قزوین

 - - 2.22 2 4.41 6 قم

 - - 2.22 2 2.12 1 کرمان

 - - 2.26 1 2  2  کهگیلویه و بویر احمد

 - - 2.22 2 2.21 1 گلستان

 - - 2.22 2 2.45 1 گیالن

 95.4- 66.7- 2.49 4 2.21 1 مازندران

 6129.7 152.2 2.11 1 6.75 7 مرکزی

 - - 2.11 1 2.22 2 همدان

 19.1- 7.7- 1.47 14 1.41 11 یزد

 54.6 1.1- 15.66 92 11.41 44 مجموع

 ارزش ماشین آالت مستعملی می باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.-1
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 به تفکیک استان 1: ارزش مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی11جدول شماره 
 میلیون دالر -واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 11.1- 11.9- 2.612 7 2.525 1 آذربایجان شرقی

 - - 2.222 2 2.141 6 اردبیل
 5.1 12.2- 2.569 5 2.599 1 اصفهان

 15.7- 14.1- 1.422 11 1.517 9 البرز

 1616.6 52.2 2.241 1 2.511 4 ایالم

 1.4- 12.2 2.617 12 2.612 11 تهران

 - - 2.222 2 2.211 1 چهارمحال و بختیاری
 1.1 17.4- 1.916 46 1.955 16 خراسان رضوی

 - - 2.222 2 2.276 1 خوزستان
 94.9 46.1- 2.171 11 2.444 7 زنجان

 94.1 12.2 2.165 15 2.922 42 سمنان

 - -     2.111 1 سیستان و بلوچستان
 61.2- 44.4- 4.614 42 1.476 12 فارس

 16.1 16.7- 6.617 11 7.694 45 قزوین

 79.6- 2.2 2.412 1 2.264 1 قم

 - - 2.222 2 2.217 1 کردستان
 79.5- 2.2 2.114 1 2.252 1 کرمان

 64.1- 2.2 2.297 1 2.241 1 گلستان

 125.1 144.4 2.114 4 2.191 16 گیالن

 74.5- 62.7- 1.411 14 2.141 11 مازندران

 14.7- 11.1 5.115 46 1.164 11 مرکزی

 59.1- 15.2- 2.291 1 2.247 4 همدان

 9.1- 5.5- 11.791 151 11.529 112 کل کشور

 باشد که مشمول معافیت های گمرکی شده اند.ارزش مواد اولیه ای می -1

 

 

  



 فصل پنجم : تسهیالت.......... .......... 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

  خارجی گذاری سرمایه هیات مصوب های طرح
 

 گذاری خارجی  های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه : وضعیت طرح15جدول شماره 

1494ماهه اول  4 سال   درصد تغییر 1497ماهه اول  4 

 16.4 19 11 تعداد

 49.4 191.1 551.1 حجم کل سرمایه گذاری خارجی )میلیون دالر(

 
 1494ماهه اول  4در  1خارجی گذاریسرمایه هیات در مصوب تجاری و معدنی صنعتی، های: طرح16جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

حجم 
گذاری   سرمایه

 خارجی 
 )هزاردالر(

حجم 
گذاری  سرمایه

 خارجی
 )هزاریورو(

استان 
محل 
 اجرا

تاریخ 
تصویب در 

 هیات

 نام شرکت مشترك

1 

تولید انواع پودر نوشیدنی فوری ، انواع 
بندی پودر انواع نوشیدنی آماده مصرف ،بسته 
 نوشیدنی فوری

11995 14411 
خراسان 
 رضوی

11/21/94 
شرکت باتسام اینترنشنال 

 جم

 شرکت پارك ایستا ویرا 11/21/94 البرز 5222 5619.761 تولید تجهیزات پارکینگ مکانیزه 1

 شرکت گوهر دشت اروند 11/21/94 خوزستان 411.121 452 فر آوری وبسته بندی برنج 4

 4416.554 4761.466 منیزیت کلسینه شدهتولید  1
خراسان 
 جنوبی

 شرکت زمین افزار افق 11/21/94

5 
تولید انواع مواد استریل کننده بر پایه پروکسی 

 و پروکسی اسید ها
 11/21/94 تهران 1652 1451.511

شرکت سالمت اندیشان 
 البرز

6 

تولید انواع کمپرسورهای یخچال و فریزر 
اسب   1.4و1.6و1.5و1.1خانگی با قدرتهای 

 بخار

 شرکت کمپرسور سازی پادنا 11/21/94 فارس 1522 1645.914

 196.175 444 تولید، بسته بندی و توزیع توپ گلوله پیتبال 7
خراسان 
 رضوی

11/21/94 
شرکت مالك پویای کوشان 

 توس

4 
فرآوری و بسته بندی محصوالت 
 غذایی)چاشنی غذا،ادویه و زعفران (

 11/21/94 قم 176 412
شرکت اسطوره سازان 

 بهشت آسیا

 141.249 416.999 تولید جانماز و سجاده، تسبیح شمار و تسبیح 9
خراسان 
 رضوی

11/21/94 
شرکت یکتا سازان تندیس 

 شرق

 11/21/94 کردستان 17222 42417 تولید سیگارت فیلتر دار 12
شرکت فراسازان توتون 

 آپادانا

11 
و تجهیزات  بازسازی انواع ماشین آالت

 صنعتی
 شرکت شایان اعتماد 11/21/94 تهران 1141 1112

 416611.694 افزایش سرمایه گذاری -تولید سیگارت  11
141711.51

7 

زنجان و 
 گیالن

 جی تی آی پارس 11/21/94
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 عنوان طرح ردیف

حجم 
گذاری   سرمایه

 خارجی 
 )هزاردالر(

حجم 
گذاری  سرمایه

 خارجی
 )هزاریورو(

استان 
محل 
 اجرا

تاریخ 
تصویب در 

 هیات

 نام شرکت مشترك

 15411 17111 افزایش سرمایه گذاری -تولید خمیر مایه  14
آذربایجا
 ن شرقی

 ایران مایه 11/21/94

11 
افزایش   -UPVCتولید انواع پروفیل 

 سرمایه گذاری
964 461 

آذربایجا
 ن شرقی

 شرکت میراب پروفیل 11/21/94

 61222 71491 تولید مکمل های دارویی 15
خراسان 
 رضوی

14/24/94 
شرکت تعاونی قندهای 

 رژیمی پرارین پارس

16 
تولید تجهیزات روشنایی و الکترونیکی ضد 

 انفجار
4275 1747 

 گیالن
منطقه 
آزاد 

 تجاری

14/24/94 
شرکت ایرانیان وارم گروه 

 منطقه آزاد انزلی

 11156 15222 تولید کاغذ از کربنات کلسیم 17
خراسان 
 رضوی

14/24/94 
شرکت پاپیروس نسل آینده 

 پارس

 شرکت پایا اکسیر کاشان 14/24/94 اصفهان 4722 1156 تولید خمیر الکترود گرافیتی 14

 451 495 فرآوری منیزیتاستخراج و  19
سیستان 
 بلوچستان

14/24/94 
شرکت معدنی بزمان کانی 

 منطقه آزاد چابهار

 574 652 تولید کنسانتره نفلین سینیت 12
آذربایجا
 ن شرقی

14/24/94 
سعه معادن سورین وشرکت ت

 ارس زنده رود

 شرکت بازتاب راه جهان 14/24/94 قزوین 422 447 تولید دانه های شیشه ای 11

 شرکت زرین درنما شرق 14/24/94 تهران 1191 1151 تولید بسته بندی چای 11

 11511 52222 احداث پاالیشگاه میعانات گازی 14

بوشهر 
منطقه 
ویژه 
انرژی 
 پارس

14/24/94 
شرکت فرزانگان انرژی 

 پارس

11 
طراحی گرمکن های مخصوص صنایع نفت، 

 گاز پتروشیمی
 14/24/94 خوزستان 1111 1549

شرکت ایرکست شاونبرگ 
 تهران

 61222 71491 تولید مکمل های دارویی 15
خراسان 
 رضوی

14/24/94 
شرکت تعاونی قندهای 

 رژیمی پرارین پارس

16 
تولید تجهیزات روشنایی و الکترونیکی ضد 

 انفجار
4275 1747 

گیالن 
منطقه 
آزاد 

 تجاری

14/24/94 
شرکت ایرانیان وارم گروه 

 منطقه آزاد انزلی

 
  194454 551116 مجموع

 باشد.ها نمیگذاری است و شامل تمام طرحت سرمایهیاهای مصوب هاین ارقام صرفا مربوط به طرح -1
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 تسهیالت رونق تولید
 در راستای اقتصاد %62متوسط و طرحهای نیمه تمام باپیشرفت باالی تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک،: 17جدول شماره 

 به تفکیک استان1494خرداد پایان مقاومتی تا 
 میلیارد ریال_واحد: فقره

 ثبت نام استان
 نظارت مجموع پرداختی 97انتقالی  مستقیم بانک فرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 2.2 2 11161.5 1941 1117.7 114 9191.7 1746 951.2 54 5291.4 144 761 آذربایجان شرقی

 142.2 11 12974.1 4419 1141.1 74 4754.5 4144 1241.1 64 4111.1 141 591 آذربایجان غربی

 2.2 2 1744.1 155 129.7 14 164.4 129 1115.1 44 1161.4 96 179 اردبیل

 2.2 2 11244.4 1411 561.4 72 9654.1 1599 1462.4 155 11115.2 744 1261 اصفهان

 1114.5 19 11714.1 642 444.9 19 5741.1 116 16577.7 145 15445.4 415 119 البرز

 2.2 2 474.6 126 19.7 1 421.2 199 54.2 4 61.2 7 15 ایالم

 2.2 2 1111.1 514 41.4 17 1421.2 154 1254.7 54 1719.5 64 71 بوشهر

 2.2 2 1155.7 946 199.5 11 1624.1 911 414.2 11 1114.9 56 196 چهارمحال و بختیاری

 2.2 2 4112.4 1572 141.1 49 1145.4 1522 511.2 41 1524.6 54 75 خراسان جنوبی

 62.2 1 7952.7 1441 1499.9 115 5199.6 1541 1151.1 117 6977.4 545 426 خراسان رضوی

 5.2 1 944.1 444 67.5 4 462.7 479 5.2 1 49.5 11 12 خراسان شمالی

 2.2 2 1794.2 711 451.7 11 911.6 641 1516.7 49 5217.2 166 117 خوزستان

 2.2 2 14474.5 1416 157.7 11 9592.7 1116 4642.1 94 6464.1 141 116 زنجان

 2.2 2 12114.2 1241 442.9 91 1424.1 121 4429.2 712 14217.5 944 1274 سمنان

 2.2 2 1151.9 116 129.1 16 1147.5 114 155.2 1 465.1 14 41 سیستان و بلوچستان

 2.2 2 46176.4 1691 1276.1 79 41112.1 1576 959.7 49 7175.4 149 126 تهران

 71.2 1 11425.6 1114 641.5 61 9467.5 1299 1756.6 45 4246.1 114 411 فارس

 1246.2 54 11112.7 1292 1254.6 161 7671.4 666 4111.4 161 11244.4 516 417 قزوین

 2.2 2 11675.7 1476 514.1 69 6994.1 455 1151.5 151 5996.1 691 1166 قم

 2.2 2 1447.9 142 117.2 16 621.4 161 616.1 14 1656.4 112 152 کردستان

 2.2 2 12162.5 1221 414.9 14 5416.6 944 1422.2 15 6151.1 96 161 کرمان

 2.2 2 51.9 5 5.2 1 2.2 2 17.9 1 144.5 11 15 جنوب کرمان

 2.2 2 1124.9 199 17.1 1 727.1 141 469.1 14 1627.2 16 79 کرمانشاه

 2.2 2 111.9 192 44.1 1 194.1 179 44.5 7 121.5 11 19 کهگیلویه و بویر احمد

 4114.5 61 15495.1 1116 414.2 12 7544.4 1192 7144.9 146 14214.4 141 624 گلستان

 2.2 2 5164.1 1112 521.4 166 4741.7 476 479.1 74 4976.7 519 994 گیالن

 2.2 2 4626.4 699 151.4 14 1552.4 615 1424.1 16 1917.4 119 145 لرستان

 2.2 2 7152.1 1222 162.1 111 1117.1 1757 1571.7 119 11149.4 645 1114 مازندران

 6.5 1 15111.6 1111 454.9 42 12415.1 1472 1772.4 111 15425.1 174 696 مرکزی

 16.5 1 1444.1 177 11.1 15 1715.6 154 111.5 9 444.1 14 44 هرمزگان

 2.2 2 4664.1 161 527.4 12 974.5 472 1141.4 71 1291.1 441 697 همدان

 1114.6 45 14261.9 1144 1557.7 119 9641.2 1147 1475.1 41 4175.1 171 452 یزد

 2.2 2 425.6 14 44.4 6 2.2 2 111.4 11 1447.1 12 45 مناطق آزاد

 7422.6 121 156171.6 47547 15511.5 1615 164971.1 41144 76657.2 4159 129114.1 9246 11449 مجموع
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 در راستای اقتصاد %62متوسط و طرحهای نیمه تمام باپیشرفت باالی بنگاههای تولیدی کوچک، تامین مالی: 14جدول شماره 
 به تفکیک بانک 1494پایان خرداد مقاومتی تا 

 میلیارد ریال_واحد: فقره

 بانک
 نظارت مجموع پرداختی 97انتقالی  مستقیم بانک فرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 192.2 1 11917.7 142 154.1 12 11111.1 196 1117 61 1416.4 112 آینده

 2.2 2 2.2 69 2.2 2 2.2 69 2 2 129.2 6 اقتصاد نوین

 2.2 2 119.1 15 57.1 11 2.2 2 61 1 141.9 16 انصار

 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2 2 15.9 6 ایران زمین

 2.2 2 9.5 4 9.5 4 2.2 2 2 2 427.5 4 پارسیان

 2.2 2 5.2 1 2.2 2 2.2 2 5 1 111.4 9 پاسارگاد

 6.5 1 146.9 52 51.4 11 2.2 2 46 14 1271.4 77 پست بانک

 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2 2 122.2 1 خاورمیانه

 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2 2 42.2 1 دی

 911.2 17 14421.1 1542 515.1 19 12276.6 1411 4142 157 11699.6 491 رفاه کارگران

 2.2 2 1144.6 452 52.1 4 1144.5 417 2 2 16.2 1 سامان

 961.1 41 41251.1 11227 1161.1 121 11752.1 12454 7211 154 16151.5 1111 سپه

 2.2 2 1161.1 661 19.7 7 1149.4 654 1 1 61.4 4 سینا

 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2 2 411.5 1 شهر

 649.7 14 14196.4 1661 1441.1 117 16691.6 1117 9111 122 11442.9 751 صادرات

 917.2 11 11696.2 417 1156.6 57 2.2 2 14149 192 11444.9 511 صنعت و معدن

 619.1 17 14654.6 1596 1962.4 141 11171.1 1122 9517 111 15527.1 649 تجارت

 745.2 4 1241.7 172 115.2 9 1595.6 145 1191 16 1112.1 44 توسعه صادرات

 17.2 4 1951.4 151 154.1 41 4156.9 416 1147 71 6191.7 117 توسعه تعاون

 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2 2 2.5 1 قرض الحسنه رسالت

 2.2 2 2.4 1 2.2 2 2.2 2 1 1 2.4 1 قرض الحسنه مهر ایران

 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2 2 1.2 1 قوامین

 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2 2 15.2 1 کارآفرین

 46.1 14 11116.9 12161 1625.4 411 19144.9 9297 4644 1214 11514.1 1615 کشاورزی

 2.2 2 14.5 1 2.2 2 2.2 2 11 1 94.5 4 گردشگری

 1156.1 41 51419.5 5157 1412.7 111 14964.1 5219 9511 196 16172.6 774 ملت

 445.1 17 41197.5 1114 4262.4 411 11211.4 1177 16115 619 16111.6 1716 ملی

 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2.2 2 2 2 96.2 1 موسسه مالی و اعتباری کوثر

 7422.6 121 156157.4 47546 15511.5 1615 164971.1 41144 76611 4154 129114.1 9246 مجموع

 

  



 فصل پنجم : تسهیالت.......... .......... 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 (81تبصره) اشتغال و تولید برنامه تسهیالت
 1494تا پایان خرداد  1497به تفکیک استان از ابتدای اسفند  (14تبصره) اشتغال و تولید برنامه : تسهیالت19جدول شماره 

 واحد: میلیارد ریال

 مجموع مبلغ نظارت نظارت مبلغ پرداختی پرداختی مبلغ معرفی به بانک معرفی به بانک ثبت نام استان

 2 2 2 2 2.2 2 151 آذربایجان شرقی

 2 2 2 2 1991.2 44 46 آذربایجان غربی

 2 2 2 2 1544.7 56 152 اردبیل

 2 2 2 2 114.9 14 161 اصفهان

 2 2 2 2 192.2 6 155 البرز

 2 2 2 2 2.2 2 46 ایالم

 2 2 2 2 1914.2 16 11 بوشهر

 2 2 2 2 2.2 2 12 جنوب کرمان

 2 2 2 2 122.5 7 41 چهارمحال و بختیاری

 2 2 2 2 176.1 19 41 خراسان جنوبی

 2 2 2 2 2.2 2 171 خراسان رضوی

 2 2 2 2 1942.2 1 49 خراسان شمالی

 2 2 2 2 495.5 4 95 خوزستان

 2 2 2 2 4641.5 57 111 زنجان

 2 2 2 2 122.2 1 11 سمنان

 2 2 2 2 9.5 1 5 سیستان و بلوچستان

 2 2 2 2 647.6 4 19 تهران

 2 2 2 2 719.5 15 51 فارس

 2 2 2 2 1515.2 7 111 قزوین

 2 2 2 2 442.4 11 17 قم

 2 2 2 2 2.2 2 4 کردستان

 2 2 2 2 161.6 6 64 کرمان

 2 2 2 2 749.1 14 72 کرمانشاه

 2 2 2 2 12.7 1 14 کهگیلویه و بویر احمد

 2 2 2 2 1214.2 11 141 گلستان

 2 2 2 2 2.2 2 41 گیالن

 2 2 2 2 115.5 4 17 لرستان

 2 2 2 2 2.2 2 177 مازندران

 2 2 2 2 2.2 2 141 مرکزی

 2 2 2 2 1144.2 11 12 هرمزگان

 2 2 2 2 1.1 1 41 همدان

 2 2 2 2 2.2 2 121 یزد

 2 2 2 2 11946.2 412 1795 مجموع

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت



 فصل پنجم : تسهیالت.......... .......... 8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 1494تا پایان خرداد  1497به تفکیک بانک از ابتدای اسفند  (14تبصره) اشتغال و تولید برنامه : تسهیالت12جدول شماره 
 واحد: میلیارد ریال

 مجموع مبلغ نظارت نظارت مبلغ پرداختی پرداختی مبلغ معرفی به بانک معرفی به بانک استان

 2 2 2 2 5562.1 65 آینده

 2 2 2 2 1512.1 52 پست بانک

 2 2 2 2 142.2 6 رفاه کارگران

 2 2 2 2 422.5 11 سپه

 2 2 2 2 75.5 6 صادرات

 2 2 2 2 9119.4 111 صنعت و معدن

 2 2 2 2 4514.5 17 تجارت

 2 2 2 2 142.5 19 توسعه تعاون

 2 2 2 2 541.5 5 کشاورزی

 2 2 2 2 164.2 6 ملت

 2 2 2 2 1114.4 44 ملی

 2 2 2 2 11946.2 412 مجموع

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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 سرمایه گذاری صنایع کوچکصندوق 
 به تفکیک استان  گذاری صنایع کوچکهای صادره صندوق سرمایهنامه : ضمانت11جدول شماره 

 میلیون ریال -واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 - - 1411 1 2 2 آذربایجان شرقی

 - - 4122 1 2 2 غربی آذربایجان

 - - 2 2 2 2 اردبیل

 - - 14912 1 2 2 اصفهان

 - - 1677.9 1 2 2 البرز

 41.4- 66.7- 11746.4 4 1121 1 ایالم

 - - 2 2 2 2 بوشهر

 - - 2 2 1951 1 تهران

 - - 2 2 4545 1 چهارمحال و بختیاری

 45.6 15.2- 15752 1 41925 4 خراسان جنوبی

 - - 14122 1 2 2 خراسان رضوی

 - - 2 2 2 2 خراسان شمالی

 - - 2 2 2 2 خوزستان

 - - 2 2 2 2 زنجان

 - - 2 2 2 2 سمنان

 - - 41142 1 2 2 سیستان و بلوچستان

 - - 2 2 2 2 فارس

 - - 2 2 2 2 قزوین

 - - 1619 1 2 2 قم

 - - 2 2 2 2 کردستان

 - - 2 2 2 2 کرمان

 - - 19449 12 2 2 کرمانشاه

 - - 2 2 2 2 کهکیلویه و بویر احمد

 - - 49415 1 2 2 گلستان

 - - 2 2 2 2 گیالن

 - - 11722 1 2 2 لرستان

 - - 2 2 2 2 مازندران

 - - 6222 1 2 2 مرکزی

 - - 2 2 2 2 هرمزگان

 - - 15111 1 2 2 همدان

 - - 2 2 2 2 یزد

 41.1- 42.6- 172121.14 41 17594 6 مجموع
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 گذاری صنایع کوچک: ضمانت نامه های صادره و تمدیدی صندوق سرمایه11جدول شماره 

 عنوان
ماهه اول  4

1494 

ماهه اول  4
1497 

 درصد تغییر

 ضمانت نامه های صادره

 71.1- 94 11 تعداد طرح های ورودی )فقره(

 42.6- 41 6 تعداد ضمانت نامه صادره )فقره(

)میلیون ریال(مبلغ ضمانت نامه صادره   17594 172121.1 -41.1 

 ضمانت نامه های تمدیدی
 1.9- 11 49 تعداد ضمانت نامه تمدیدی )فقره(

 15.9 151141.9 191244 مبلغ ضمانت نامه تمدیدی )میلیون ریال(

 

 

 صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا(
 

 1494ماهه اول  4در )صحا(  تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک: عملکرد صندوق حمایت از 14جدول شماره 
 میلیون ریال -واحد: فقره

 مبلغ تعداد عنوان

 تسهیالت مالی

 999752 141 جمع مصوبات در دست عقد قرار داد

 117722 15 مصوبات

 167149 17 قرارداد منعقده شده

 115794 11 قرار تسویه شده

 ضمانت نامه

 14454 11 دست صدور ضمانت نامه جمع مصوبات در

 116561 47 مصوبات ضمانت نامه

 519122 74 ضمانت نامه صادر یا تمدید شده

 61667 9 ضمانت نامه ابطال شده
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 صندوق توسعه صنایع دریایی
 دریایی صنایع توسعه صندوق : عملکرد11 جدول شماره

 میلیارد ریال-واحد: فقره

 نوع عنوان شاخص
 مجموع 1494اول ماهه  4

 ارزش تعداد ارزش تعداد

 تسهیالت بررسی شده

 2 2 تعمیرات شناور

47 

 

66422 

 

 2 2 ساخت شناور

 4222 1 تجهیزات و زیرساخت

 2 2 سرمایه در گردش

 2 2 ضمانت نامه

 54422 46 کارآفرینی

 2 2 تسهیالت متقاضی یارانه

 تسهیالت تایید شده

 2 2 تعمیرات شناور

12 

 

611194 

 

 115222 1 ساخت شناور

 111222 1 تجهیزات و زیرساخت

 2 2 سرمایه در گردش

 16194 1 ضمانت نامه

 54422 46 کارآفرینی

 2 2 تسهیالت متقاضی یارانه

  تسهیالت مصوب در بانک

 4422 1 تعمیرات شناور

167 16615 

 611 1 ساخت شناور

 122 1 تجهیزات و زیرساخت

 12 1 سرمایه در گردش

 7 1 ضمانت نامه

 11911 159 کارآفرینی

 2 2 تسهیالت متقاضی یارانه

 

 

 

  



  

 
 

فصل ششم: آموزش و 

 ژپوهش
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 معاونت آموزش و پژوهش و فناوری

 8331  ماه خرداد کیفی اقدامات اهم

 :پژوهش و آموزش دفتر

 آنها مستندات و مدارك بررسی و کشور نمونه مهندسی فنی واحدهای اطالعات آوری جمع. 

 تقدیر جهت معدن و صنعت روز بزرگداشت ستاد به 1494 سال مهندسی فنی نمونه واحد 4 معرفی و انتخاب، کارشناسی کمیته برگزاری 

 .آنها از

 اعضاء دیگر و ایران وری بهره ملی سازمان نمایندگان و فناوری و پژوهش آموزش، محترم معاون حضور با وری بهره کارگروه تشکیل 

 .   وری بهره های تشکل و ها انجمن نمایندگان و کارگروه

 صمت بخش در وری بهره مدیریت چرخه مدل سازی پیاده طرح کردن نهایی و صمت بخش وری بهره کارشناسی جلسه سه برگزاری          . 

 صمت بخش وری بهره مدیریت چرخه مدل اجرای جهت صنعتی مدیریت سازمان با همکاری نامه تفاهم انعقاد و کردن نهایی.           

 ایران وری بهره ملی سازمان وری بهره روز مراسم در حضور . 

 صمت بخش در گردهمایی و سمینار همایش، 4 برگزاری جهت مادی و معنوی حمایت خصوص در نظر اظهار و بررسی.                       

 دولت هیات تخصصی کمیسیون جلسه در شرکت      . 

 عتف عالی شورای دبیرخانه در انرژی تخصصی کمیسیون جلسه در شرکت        . 

 اقتصادی های بخش در آموزی سواد نهضت گسترش طرح جلسه در شرکت         . 

 رشته تفکیک به صمت بخش وری بهره به مربوط گزارش تهیه و محاسبات انجام و وری بهره های کاربرگ تکمیل و تدوین و تهیه 

 .کشور وری بهره ملی سازمان با نظرات تبادل و فعالیت

 کبیر امیر صنعتی دانشگاه محل در سیاستگذاری شورای در حضور و لجستیک ملی جایزه برگزاری طرح بررسی  . 

 ایران معدنی صنایع و معدن در وری بهره جایزه پنجمین همایش در حضور. 

 79151/62 شماره با 94 صمت بخش مدت کوتاه های دوره ابالغ و صمت بخش آموزشی سنجی نیاز کردن نهایی . 

 ها گواهینامه دوم امضای و شده برگزار مدت کوتاه های دوره نامه گواهی فقره 524 بررسی    . 

 فعالیت رشته تفکیک به تجارت و معدن صنعت، بخش وری بهره به مربوط گزارش تهیه و محاسبات انجام.  

 ،خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر اجرای راستای در کشور فعال مهندسی فنی واحدهای فهرست کردن نهایی و بررسی دریافت 

 .صنایع امور معاونت حوزه به ارسال و کشور

 :پیشرفته صنایع و فناوری توسعه مرکز

 94 عملیاتی برنامه حسب بر فناوری و پژوهش آموزشی، معاونت بودجه ماهه سه عملکرد ارائه. 

 تجارت و معدن صنعت، بخش در فناوری توسعه گزارش ارائه و تهیه. 

 تاپ سامانه فرآیندهای اصالح و تحلیل جهت کارشناسی جلسات برگزاری. 

 دریافتی های طرح و لوایح خصوص در نظر اظهار. 
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 مسلح نیروهای ستاد به تاپ سرباز گزینش های شاخص ارائه. 

 تجارت و معدن صنعت، بخش نیاز رفع تامین در بنیان دانش های شرکت و مراکز دانشگاه، های توانمندی از مندی بهره مدل تهیه. 

 :صنعتی مالکیت از حمایت دفتر

 های بدهی نمودن مشخص و 1494 سال عضویت حق میزان اعالم و جمهور رییس حقوقی معاونت به یونیدو عملکرد گزارش ارایه 

 .یونیدو در عضویت بابت ایران دولت قبلی

 ایران در یونیدو جنوب های همکاری مرکز تاسیس اعتبار تامین گیری پی. 

 متبوع وزارت تابعه های سازمان و ها معاونت به یونیدو از دریافتی های گزارش ارسال و ترجمه. 

 فرانسه های کشور طریق از آن قطعات و خودرو صنعت با مرتبط های فناوری تامین امکان خصوص در یونیدو نماینده با جلسه برگزاری 

 . چین و

 وین در یونیدو های شهر برای پلی نشست در تهران شهردار حضور جهت الزم های هماهنگی انجام. 

 دفتر پورتال در ملی ثبت های گواهینامه بارگزاری. 

 داخل ساخت های فرصت نمایشگاه در صنعتی مالکیت از حمایت دفتر به ای غرفه اختصاص جهت پیگیری. 

 فکری مالکیت جهانی سازمان آکادمی آموزشی دوره در ارائه و جغرافیایی نشانه حوزه در پاورپوینت تهیه. 

 مابین فی نامه تفاهم نویس پیش تهیه و کشور معدنی محصوالت المللی بین ثبت جهت ایمیدرو ارشد مدیران با برگزاری. 

 شهری بحران مدیریت و ایمنی امور در شهروندان مشارکت سازماندهی نحوه نامه آیین خصوص در نظر اظهار. 

 تحریم با مقابله راهکارهای و نظرات ارائه. 

 چابهار صنعتی تجاری آزاد منطقه محدوده توسعه الیحه مورد در نظرات نقطه اعالم. 

 مستقیم های مالیات قانون از موادی اصالح الیحه خصوص در کارشناسی نظر اظهار و بررسی. 

 ملی مسئولین و کشور سراسر استانداران مشترك نشست موضوع پیرامون اقدامات اعالم. 

 اختراع سازی تجاری جهت بازار تا فناوری موسسه و ایران بازار فن ملی مرکز به اختراع 1 معرفی. 

 سیستم در اختراع المللی بین ثبت جهت کشور امالك و اسناد ثبت سازمان معنوی مالکیت مرکز به اختراع یک معرفی PCT. 

 شرکت و فناوری و پژوهش آموزش، معاونت مابین فی "اختراعات سازی تجاری و نوآوری واحد ایجاد" جانبه سه نامه تفاهم تنظیم 

 .جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت و ایران صنعتی هایشهرك

 بلوچستان و سیستان استان در "مارکتینگ دیجیتال و برندینگ دیجیتال مبانی و اصول" عنوان با تخصصی آموزشی کارگاه برگزاری. 

 حمایت و تولید رونق از حمایت جهت به کارریزون قسمتی 51 تلویزیونی مجموعه پخش و تهیه خصوص در هماهنگی و رسانی اطالع 

 .  کشور صنایع از

 :اطالعات فناوری کاربرد و توسعه دفتر

 و ذخیره شرکت سه برتر،  شرکت سه انتخاب و افزار نرم تولید برداری بهره پروانه دارنده هایشرکت ارزیابی جهت فنی کمیته برگزاری 

 .معدن و صنعت ملی روز در تقدیر منظور به حوزه، این پیشکسوت دو
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 معدن و صنعت ملی روز مراسم جهت کشور هایدانشگاه و پژوهش حوزه فعالین مدعوین فهرست تهیه. 

 و صنعت ملی روز به مربوط فرآیندهای نمودن الکترونیکی جهت همایش، برگزاری هایسامانه تولیدکننده هایشرکت انتخاب و بررسی 

 .معدن

 آدرس به معدن و صنعت ملی روز سامانه راهبری imday.ir به و اطالعات تکمیل جهت سایت، پشتیبانی شرکت با تعامل و 

 .سامانه روزرسانی

 تاپ طرح سامانه به مربوط جلسات در شرکت و همکاری. 

 افزار نرم تولید برداری بهره پروانه تمدید و صدور متقاضی هایشرکت از بازدید. 

 شرکتها به پاسخگویی و افزار نرم تولید برداری بهره پروانه تمدید و صدور متقاضی هایشرکت حقوقی و فنی مستندات و مدارك بررسی. 

 بنیان دانش و پیشرفته صنایع محصوالت سامانه روزرسانی به. 

 دفاتر نظرات بندی جمع و «دولتی غیر عمومی بخش و دولت پیشخوان دفاتر به واگذاری قابل خدمات» نامه درخصوص نظر اعالم 

 .معاونت تخصصی

 ارز رمز استخراج و نوپا هایشرکت از حمایت طرح مصوبه خصوص در نظر اظهار و دولت هیات اقتصاد کمیسون جلسات در شرکت. 

 متعدد فنی جلسات برگزاری و ارز رمز استخراج های فعالیت به مجوز ارائه فرآیند بررسی. 

 کارها و کسب اطالعات فناوری بلوغ سطح بررسی فرآیندهای تحلیل. 

 فارس و خوزستان هایاستان در تاپ طرح معرفی هایهمایش در تاپ طرح سامانه ارائه. 

 نوپا نامه آیین دو ماده اصالح طرح پولشویی، با مبارزه داخل، تولید توسعه های طرح درخصوص نظر اعالم. 

 متبوع وزارت الکترونیک دولت پاویون سیاستگذاری شورای جلسات در مشارکت و 1214 الکامپ برگزاری ستاد در نماینده معرفی. 
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 سازمان مدیریت صنعتی

 : عملکرد سازمان مدیریت صنعتی1جدول شماره 

 عنوان
واحد 
 سنجش

خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

درصد 
 تغییر

ماهه  4
 1494اول 

ماهه  4
 1497اول 

درصد 
 تغییر

 دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده
 5.1- 169 155 51.1 41 115 تعداد

 15.7- 69429 54452 72.9 19171 44177 نفر ساعت

 دوره های آموزشی بلند مدت برگزار شده

 9.1 151 164 4.6 56 54 تعداد

 19.1- 1146 1452 4.9 617 611 نفر

 1.2- 45542 44444 14.1 42152 11424 ساعت نفر

 115.2 4 16 - - - تعداد کتب ، مجالت و گزارشات منتشر شده

 

  



 

 

ساری معاونت اه  : هفتم فصل

سازمان اهی وابسته و
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 های صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك
 ها و نواحی صنعتی : وضع موجود شهرك1جدول شماره 

 واحد سنجش عنوان

ماهه  4
اول 
1494 

ماهه  4
اول 
1497 

درصد 
 تغییر

وضع موجود 
تا پایان خرداد 

1494 

وضع موجود تا 
پایان خرداد 

1497  

درصد 
 تغییر

 1.4 975 994 - - - شهرك و ناحیه صنعتی مصوب ها و نواحیشهرك

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

 2.6 424 414 - - - شهرك و ناحیه

 4.1 111429 117674 66.1 116 194 هکتار مساحت اراضی در اختیار

 1.1 57244 59149 71.5- 126 17 هکتار مساحت زمین های صنعتی قابل واگذاری

 1.2 421 412 - 2 1 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای آبشهرك

 2.6 416 411 - 2 2 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای برقشهرك

 1.4 544 614 2.2 1 1 شهرك و ناحیه ها و نواحی صنعتی دارای گازشهرك

 7.7 74511 79159 4.7- 744 669 قرارداد تعداد قراردادهای واگذاری زمین

 9.1 44945 47254 2.2  171  171 هکتار مساحت زمین واگذار شده

 1.1 11921 14642 1.9 141 191 واحد واحدهای به بهره برداری رسیده

 6.5 417117 441126 14.4 1565 4191 نفر اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده

 2.2 6 6 - - - شهرك برداری رسیدههای فناوری به بهرهتعداد شهرك

 5.7 45 47 - - - مرکز برداری رسیدهمراکز خدمات فناوری به بهره

 9.5 142 171 - - - خوشه صنعتی تعداد خوشه های شناسایی شده

 2.6 169 172 - - - خوشه صنعتی ای خاتمه یافتههای توسعه خوشهتعداد پروژه

های برگزار شده جهت شاغلین تعداد دوره
 واحدهای صنعتی

 14.4 19177 44197 11.1- 921 511 دوره 

تعداد نفرات آموزش دیده جهت شاغلین واحد 
 های صنعتی

 11.5 711745 441151 41.5- 14777 11421 نفر

 12.4 4199 4519 51.5 44 52 تور تورهای صنعتی برگزار شده
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 ی کشوراکتشافات معدن و یشناسنیزم سازمان
 های زمین شناسیو تهیه نقشه: عملکرد اکتشافی 1جدول شماره 

 واحد سنجش اهداف
هدف 
 کمی

خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

ماهه اول  4
1494 

 توضیحات

 -معدنی مواد اکتشاف
  شناسایی،

 تفصیلی و عمومی جویی، پی
 15222 16522 14222 112222 کیلومتر مربع

های آغازین سال، به دلیل محدودیت کاری در ماه
زمین شناسی و اکتشافی، معموال های نتایج فعالیت

 شوددر سه ماهه دوم محقق می

 شناسی زمین هاینقشه تهیه
15222 :1 

 -ورقه نقشه
 گزارش

17 11 7 11 
های آغازین سال، به دلیل محدودیت کاری در ماه

های زمین شناسی و اکتشافی، معموال نتایج فعالیت
 شوددر سه ماهه دوم محقق می

  و مخاطرات مطالعه و بررسی
خیزی و زمین شناسی لرزه

 موضوعی

ورقه  -گزارش
 نقشه

45 4 5 15 
های آغازین سال، به دلیل محدودیت کاری در ماه

های زمین شناسی و اکتشافی، معموال نتایج فعالیت
 شوددر سه ماهه دوم محقق می

 11522 1522 6522 42222 کیلومتر خطی هوایی ژئوفیزیک
متناسب با هدفگذاری میزان تحقق عملکرد 

 پیشرفته است

 آزمایشگاهی خدمات
تعداد نمونه آنالیز 

 شده
 عملکرد مرتبط با نیازهای بخش فنی است 11152 1122 7222 17222

یابی و ارزیابی پتانسیل
 های ایرانژئوپارك

محدوده 
 ژئوپارك

1 2 2 2 

مطالعات پتانسیل یابی آغاز شده است و پس از 
-انجام تجزیه و تحلیل های صحرایی وبرداشت

های متناسب با فرآیند مذکور محدوده معرفی و 
 گزارش نهایی تدوین خواهد شد.

 ماخذ: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
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 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(
 

  توسعه راستای در ایمیدرو اقدامات

 اکتشاف مربع کیلومتر هزار 422 درخواست و پیگیری. 

 کشور مختلف مناطق در طرح دالر میلیارد 4.5 اندازی راه جهت ریزی برنامه. 

 سال ابتدای ماه 4 در ایمیدرو مجموعه زیر واحدهای اساسی فلزات زنجیره تولید رشد. 

 بورس در اکتشاف جسورانه صندوق تاسیس پیگیری. 

 توسعه های طرح تعریف راستای در استانها تجارت و معدن صنعت، سازمانهای با همکاری نامه تفاهم مبادله.  

 محور تقاضا کاربردی پژوهشی های پروژه اجرای. 

 باشد می افتتاح آماده که ای گونه به جاجرم آلومینیوم و بافت احیای طرح تکمیل. 

 پیگیری و صمت وزارت به آن ارسال و( خارجی -داخلی)  معدنی صنایع و معدن زنجیره با مرتبط ریسک کالن گزاش تدوین 

 .نتایج

  کوچک معادن سازی فعال

 مشارکت یا و گذار سرمایه به شده شناسایی پتانسیل و معدن 15 معرفی. 

 آنها توسعه نیازمندیهای و کوچک معادن شناسایی و استان 7 از بازدید. 

 اجرایی بسته ، معدن 79 برای و بررسی پرونده 14 استانها، این در اصفهان شرقی، آذربایجان کرمان، فارس، استان 1 بررسی 

 .است شده مصوب

 اکتشاف : 

 اکتشافات تکمیلی : 

 هزینه. است پذیرفته صورت اکتشافی حفاری متر 12111 مجموع در تابعه، شرکتهای و ایمیدرو توسط 1494 سال اول ماهه سه در

 .است بوده ریال میلیارد 121.1 از بیش 1494 سال اول ماهه سه در اکتشافی گذاری سرمایه های

 آموزش و بهره وری:

  و کننده شرکت نفر 5414 با آموزشی دوره 157 حدود مجموع در تابعه شرکتهای و ایمیدرو توسط ،1494 سال اول ماهه سه در

  .است گردیده برگزار آموزش( ساعت نفر) 91412

 وری بهره همایش برگزاری

 جاری سال ماه خرداد در وری بهره بهبود هایپروژه و ور بهره هایشرکت از تقدیر با ایران معدنی صنایع و معادن وری بهره جایزه

 74 وری بهره بهبود های پروژه بحث در و قرارگرفته ارزیابی مورد شرکت 44 تعداد ور، بهره هایشرکت بخش در گردید، برگزار
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 شرکتهای به آموزش ساعت نفر 1142 فرآیند این بهتر اجرای راستای در همچنین .گرفتند قرار ارزیابی مورد شرکت 11 از پروژه

 .شد ارائه معدنی صنایع و معدن بخش

  پژوهش

 1 برگزاری پژوهشی، پروژه 1 شامل که باشدمی ریال میلیون 17496 مبلغ حدود( مصوبات بر مشتمل) ایمیدرو پژوهشی عملکرد

 .باشدمی تکمیلی تحصیالت رساله و نامه پایان 17 و همایش

 :  داخلی های نامه تفاهم
 جهاد و امیرکبیر صنعتی دانشگاه ایران، معدن مهندسی نظام سازمان با پژوهشی و آموزشی همکاری نامه تفاهم  4 مبادله

 منطقه پارسیان، ویژه منطقه بالقوه های ظرفیت و موقعیت به توجه با و نفت وزارت ای توسعه سیاستهای راستای در دانشگاهی

 بندر در پتروشیمی دوم نامه تفاهم منظور همین به است، شده گرفته نظر در پتروشیمی صنعت توسعه جدید قطب عنوان به مذکور

 .است گردیده منعقد نیز پارسیان

  رسانی اطالع

 المللی بین نشریات در معدنی صنایع و معدن بخش و ایمیدرو عملکرد با مرتبط مقاالت و مختلف محتواهای تهیه 

 معدنی صنایع و معدن بخش صادرات و فروش تولید، ماهانه آمار انتشار و تهیه. 

 : بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
 برای شده تصفیه پساب بازچرخانی منظور به تابعه واحدهای از تعدادی در صنعتی و بهداشتی فاضالب خانه تصفیه احداث 

 .است گرفته صورت...(  و سبز فضای) غیرشرب مصارف

 تابعه واحدهای و مرکزی ستاد در یکبار ماه سه هر بصورت سبز مدیریت منظم جلسات برگزاری. 

 ممیزی انجام جهت ریزی برنامهHSE  12 ایشان عملکرد بهبود برنامه ساله 4 وضعیت مقایسه و سازمان تابعه واحد. 

 فیزیکی پیشرفت میزان حاضر حال در.  فصلی های باران آوری جمع منظور به مترمکعب هزار 472 ظرفیت به خاکی سد احداث 

 .باشد می درصد 62

 حال در و گردیده تعریف ششم برنامه ابتدای از آب مصرف سازی بهینه طرحهای معدنی، و فوالدی بزرگ شرکتهای عمده در 

 .باشد می اجرا

 سازمان ستاد کارکنان ادواری معاینات انجام. 
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 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 8331های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خرداد ماه سال  اهم فعالیت

 

 )شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران( پارس جنوبی 81و  8۱فازهای 

 گزارش شده است. ٪.335پیشرفت پروژه تا پایان خرداد 

  از کارفرما ؛  14و  17پیگیری وضعیت مالکیت کاالی مازاد فاز 

  ویژه انرژی پارس برای تمدید مجوز فعالیت سازمان در منطقهمکاتبه با منطقه. 

 
 

  (شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران)پارس جنوبی8۱فاز 
  گزارش شده است. ٪7.48پیشرفت پروژه تا پایان خرداد 

 

 

 پارس جنوبی)شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران(8۱فاز 

  باشد. می ٪..1۱5پیشرفت پروژه تا پایان اردیبهشت 

 

 راهبری پروژه:

  بررسی وضعیت مهندسی خط لوله انتقال گاز ترش فازB11  ؛11به پاالیشگاه فاز  

    بررسای مااوارد اجرایاای بخااش ساایویل شاارکت پایناادان در مساایر انتقااال گااز فااازB11  پااارس  11در محاال سااایت خشااکی طاارح فاااز  11بااه

  جنوبی؛

 پااارس 11اناادازی پاالیشااگاه طاارح فاااز  کننااده در مناقصااه راه گااران شاارکت ههااای ارسااالی از سااوی مناقصاا برگاازاری مناقصااه و بررساای قیماات

 جنوبی؛

  بررسی و امکان سنجی انتقال گاز فازB11  پارس جنوبی. 11در محل سایت خشکی طرح فاز  14به فاز 

 (IPMI -سهم ایدرو )نظارت بر پیشرفت پروژه 

 بندی و بکفیل؛ آرماتوربندی، قالبهای عمومی سیویل نظیر خاکبرداری،  ادامه فعالیت 

 مترمکعب؛ 215,791مترمکعب از حجم کل  257,931ریزی، حجم بتن ریخته شده تاکنون  ادامه عملیات بتن 

 تن؛ 565,12تن از حجم کل  95,,,2شده تاکنون  ادامه عملیات نصب اسکلت فلزی، وزن نصب 
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 تن؛ 412،6از حجم کل تن  452,4شده تاکنون ادامه عملیات نصب تجهیزات، وزن نصب 

  هزاراینچ قطر؛ 499 اینچ قطر جوشکاری از مقدار کل 211،611ادامه عملیات لوله کشی رو زمینی، در مجموع تاکنون 

 اینچ قطر؛ 164،114کشی زیرزمینی، در مجموع تاکنون  ادامه عملیات لوله 

 ادامه عملیات نصب ساپورت، سینی و لدر برق و ابزار دقیق؛ 

  کشی برق و ابزار دقیق؛ کابلادامه عملیات 

  ادامه عملیاتTDN  وTHWN خطوط لوله؛ 

 ادامه عملیات سندبالست و پرایمر ساپورت و لوله؛ 

 .ادامه اجرای عملیات حفاظت کاتدیک نواحی مختلف سایت 

 پیشرفت مهندسی پروژه

 برنامه؛ 3353۱%دربرابر 3۱5۱9% پیشرفت واقعی در مهندسی تفصیلی

 برنامه؛ ٪3۱53۱در برابر  ..۱۵5%پیشرفت واقعی در مهندسی ساخت 

 برنامه. ٪13533در برابر  IPMI 125۱1٪پیشرفت کل پروژه در بخش 

 

 ونقل تجاری نوسازی ناوگان فرسوده حمل

 گزارش شده است. ٪8۱518پیشرفت پروژه تا پایان خرداد 

  ؛1494سال دستگاه کشنده )شرکت ماموت( تا پایان خرداد  171تحویل 

 تهیه برنامه زمانبندی و ساختار شکست پروژه و ارائه آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 

 عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی. ثبت اطالعات پروژه در سامانه نیپا به 

 

 دستگاه واگن مترو 2999طرح تأمین و ساخت 

 دستگاه واگن متروی تهران ۵39طرح  -الف

  دستگاه از طریق جایگزینی طرح کاغذ در فاینانس سایناشور )با طرف چینی و ذی حساب کارفرما(؛ 642پیگیری تامین مالی پروژه 

 احداث حوض خشک)شرکت ایزوایکو(

  تاأمین ابازارآالت صانعتی قابال حمال(،       1زدایای بدناه شاناور(،     )تاأمین تجهیازات صانعتی زناگ    1هاای   بازگشایی پیشنهادها در خصوص بساته(

)تااأمین مصااالح  6هااای تخلیااه( و بسااته  )تااأمین لااوازم یاادکی پمااپ  1هااا(،  تجهیاازات مهاربناادی و کششاای اطااراف حااوض )تااأمین و نصااب 4

 داربست( و بررسی شرایط مناقصه؛



    سایر معاونت ها و سازمان های وابسته: فتم.......... .......... فصل ه8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

  بازگشااایی و شاارکت عمااران خلاایج سااازه بااه عنااوان  14/4/1494هااا(: پیشاانهادها در تاااریخ هااای کااف حااوض )تااأمین و ساااخت بلااوك 5بسااته

 یمانکار ابالغ گردید؛برنده انتخاب و به پ

  بازگشااایی و مشااارکت گسااترش فاان آوری کهرنااگ،    14/4/1494هااا(: پیشاانهادها در تاااریخ  بناادی درب هااای آب )تااأمین السااتیک 7بسااته

 سازندیش، کهرنگ الستیک، گرانیگاه صنعت دریا به عنوان برنده انتخاب و به پیمانکار ابالغ گردید؛

  انادازی سیساتم هاوای فشارده صاورت گرفتاه        هاای تاأمین اقاالم جهات پایش راه      گاذاری  سافارش  هاا:  تکمیل تأسیسات اطراف حوض -9بسته

 اندازی سیستم هوای فشرده برای حوض تعمیرات در جریان است. و مقدمات جهت راه

 

  طرح ایجاد سیستم به آب اندازی و از آب گیری شناور )تراول لیفت(

  اسالمی تخصیص یافته شده.پیگیری اجرایی شدن پروژه با جذب اسناد خزانه 

 

 (گستر داالهو شرکت غشاء)طرح تولید ممبران 
 :پروژه شهرك کاوش

 های متعدد در آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شریف برای دستیابی به ریجکشن مورد نظر؛ انجام آزمایش 

  ریجکشن بوده است. ٪72و  ٪42ساخت دو عدد فیلتر و آزمایش هر یک در شرایط تحت فشار کم. نتایج حاصله معادل 

 :پروژه ایالم

 چینی؛ سازنده به قرارداد مبلغ پرداخت امکان ایجاد منظور به الزم های پیگیری انجام 

 نیاز مورد های سیستم نصب و فرسوده اقالم تعویض و تاسیس جواز تمدید. 

 (شرکت گسترش صنایع آریا تایر هامون) تولید تایر در سیستان

  شدن قرارداد  مذاکره برای اجراییFTCPE با پیمانکار طرح )شرکت سابیر( و تغییر مدل مفهومی اجرای قرارداد؛ 

     هاای  همکااری باا توجاه باه پیشانهادهای شارکت      منظاور بررسای اداماه روناد      ادامه گفتگو باا شارکت ساابیر باهITPI  میلیاون   52)تخصایص

آالت و داناش فنای(    ساازی خارم آبااد لرساتان )تاأمین ماالی از طریاق تهااتر باا کااال بارای تاأمین ماشاین              سی یوزانس( و شرکت ماشاین  یورو ال

 ها؛ جهت استفاده از ظرفیت این شرکت
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    12هاای موجاود احاداث واحاد تولیاد       مکااری مشاترك بارای احاداث پاروژه و بررسای ظرفیات       انجام مذاکره با شرکت کاویر تاایر در راساتای ه 

 گیری در ارتباط با سبد محصول؛ رادیال و تصمیم RNOهزارتن انواع تایر 

 تولید تایر در لرستان )شرکت الستیک نیکرو گسترش(
 

توسط پیمانکار )به دلیل سیل در استان لرستان عملیات اجرایی برای لولاه گاذاری باا    ها  کشی آب تا سایت و جوشکاری بخشی از لوله ادامه عملیات اجرایی لوله

 وقفه مواجه بوده است(؛

 (شرکت گسترش الیاف شیشه مرند)الیاف شیشه 

 دریافت اصالحیه مجوز شورای اقتصاد؛ 

 ازمان برنامه و بودجه کشور؛قانون محاسبات عمومی و مجوز گشایش اعتبار اسنادی توسط س 61نامه ماده  پیگیری صدور تضمین 

      گاذاری طارح بار مبناای طارح تاوجیهی باازنگری شاده( طای           ارسال درخواست اصالح مصوبه به هیأت عامل )با توجاه باه تغییار ارقاام سارمایه

 .19/24/94مورخ 4229/94نامه شماره 

 طرح تولید کاغذ از سنگ

    آالت طاارح ماننااد   ه ماشااینفناای و سااازند  هااای خااارجی دارنااده دانااش    مااذاکره بااا نمایناادگان شاارکتHFLLLRT،NITCRR 

 های تایوانی(؛ )شرکت LRTLPFTLو  EKIهای چینی( و  )شرکت

 پیگیری و دریافت احکام اعضای کمیسیون معامالت و کمیته فنی و بازرگانی؛ 

 ؛15/4/94های مالی حسابرسی شده( در تاریخ  برگزاری مجمع عمومی عملکرد سالیانه شرکت )صورت 

 (شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس)تولید بیواتانول سوختی 

 :پروژه کرمانشاه

 گزارش شده است. ٪۵۱5۱پیشرفت پروژه تا پایان خرداد 

 :های انجام شده در سایت خالصه فعالیت

 ریزی؛ بندی، بتن ریزی مگر،آرماتوربندی، قالب برداری، تسطیح، بتن خاك  

 نصب بلوك و فم سقف؛ 
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  گذاری و بلوکاژ؛ مخازن، اجرای لولهاجرای دیوارهای 

 برشکاری و جوشکاری، نصب و فیتاپ و سایر اقدامات ساختمانی در محل. 

 :پروژه شهرستان باشت

 پرداخت قرارداد  پیگیری برای تأمین پیشFTC و دریافت گزارش نهایی ژئوتکنیک؛  

 (شرکت گسترش صنایع بلوچ) خط ریسندگی بافت بلوچ

 گزارش شده است. ٪۱۵58پایان خرداد پیشرفت پروژه تا 

 خط  1آالت و تجهیزات خریداری و انبارداری شده  انتقال ماشینFnE Repn به سالن جدید ریسندگی؛ 

 سازی منابع مورد نیاز نصب فاز یک / خط  آمادهFnE Repn شامل تیم نصب ایرانی؛ 

 ( خط  1شروع عملیات فاز یکFnE Repn مطابق برنامه زمانبندی از )با حضور نصاب خارجی؛ 15/4/1494 

  نصب خط اولFnE Repn  ( مطابق برنامه زمانبندی؛ 4و ادامه عملیات نصب جهت سایر خطوط )خط 

  ( ( از کاال هشاات هاازار )  4522( مترمربااع و در نهایاات حاادود سااه هاازار و پانصااد )522اجاارای ساارامیک/ پرسااالن کااف سااالن حاادود پانصااد

  ( مترمربع؛4222

   کااری زیرطااق ضاربی؛ پالساتر داخال ایساتگاه؛ نصاب شایپوری فان دمناده؛ نصاب و             اجارا و تکمیال: سایمان    ؛۱ماره ایستگاه تهویه ش

هااا؛  کشاای سااقف؛ نصااب ساااندویچ پاناال  هااای فاضااالب کااف ایسااتگاه؛ اجاارای شاساای  ؛ اجاارای لولااه 5و  11جوشااکاری کیسااینگ محورهااای 

  ریزی کیسینگ دمنده؛ نصب قطعات ایرواشرها. بتنبندی و آرماتوربندی محل استقرار روتاری فیلترها ؛  قالب

    (؛ 11و  12و  19و  14اجارا و تکمیال ماالت محاافا و ایزوگاام داخال ایساتگاه؛ پالساتر و نرماه )محورهاای            ؛ 2ایستگاه تهوی ه ش ماره

دور کیسااینگ؛ کاشاای هااای هااوای برگشات؛ مونتاااژ ریساارها و نصاب فااریم؛ ایزوالساایون و ایزوگاام قساامت حوضااچه؛ باتن      تارمیم داخاال کاناال  

 کاری؛

  ادامااه اجاارای: مااالت محااافا و ایزوگااام داخاال ایسااتگاه؛ پالسااتر و نرمااه دیااوار و سااقف طاااق ضااربی؛      ؛.ایس  تگاه تهوی  ه ش  ماره

 کشی سقف؛ شاسی

 توسط شرکت سانتیگراد؛ 1و  1های  ارسال تجهیزات باقیمانده تکمیلی ایستگاه 

 راستای نصب تجهیزات و خط سازی سیستم برق در  کشی موقت جهت آماده کابلFnE Repn در فاز اول؛ 

 ( درصد کل سالن؛11( درصد برنامه فاز اول و چهل و دو )122های زیر کانال هوایی رفت صد ) نصب سینی  
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  اجرای روشنایی موقت برای بخشFnE Repn ادامه عملیات برای تأمین روشنایی دائم فاز اول و کل سالن؛ ؛ 

  و متعلقات برای سیستم اعالم حریق.ادامه اجرای جعبه تقسیم 

 (مجتمع صنعتی اسفراین شرکت)طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین 

 های حوزه پایپینگ، برق و مکانیک و اقدام جهت خرید؛ روزرسانی فهرست کسری متریال و پیگیری کسری تهیه و به 

 د دقیق از حجم کار نسبت به زمان مناقصه(؛ایجاد تغییرات در قراردادهای پیمانکاران )با توجه به عدم وجود برآور 

 بندی مخزن بتنی  ریزی برای آب برنامهRaO m L iOp Sp& liO ؛ 

  مرحله؛ 1برگزاری فرایند مناقصات خرید باقیمانده مواد و تجهیزات مورد نیاز ذوب طی 

  باشد % می62.91ای  پیشرفت برنامه% در مقایسه با 14.11برنامه زمانبندی به روزآوری شده است، پیشرفت فیزیکی واقعی طرح. 

 )مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار( فاز یک -منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
 گزارش شده است. ٪۳84۳پیشرفت پروژه تا پایان خرداد 

 

 
 میلیاردریال در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار؛ 156قرارداد به ارزش  44گذاران طی  هکتار از اراضی منطقه به سرمایه 16انعقاد قرارداد واگذاری حدود 

 59٪ ؛٪122سازی جاده پیرامونی و بخش دوم معابر سایت در برابر برنامه  پیشرفت در پروژه آماده 

 67٪ 122سازی و تکمیل بخش سوم معابر سایت در برابر برنامه  پیشرفت در پروژه آماده٪. 

 76٪ ؛٪122نایی در برابر برنامه رسانی و احداث شبکه روش پیشرفت در پروژه برق 

 96٪  ؛٪122در برابر برنامه  1پیشرفت در پروژه احداث شبکه توزیع گاز سایت 

 15٪  ؛٪122پیشرفت در پروژه گازرسانی و احداث ایستگاه تقلیل فشار در برابر برنامه 

 19٪  ؛٪122اجرای بخش اول فنس پیرامونی در برابر برنامه  پیشرفت در پروژه 

 )مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم( فاز یک -اقتصادی جهرم  منطقه ویژه

 گزارش شده است. ٪.۴.4پیشرفت پروژه تا پایان خرداد 
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 هکتار از اراضی؛ 11جلسه اصالحی و نقشه تأیید شده در خصوص جابجایی  دریافت صورت 

 11.4٪ های اصلی و فرعی؛ پیشرفت در پروژه اجرای بقیه عملیات اجرایی خیابان 

 44٪ پیشرفت در پروژه تهیه، حمل و اجرای ساختمان گمرك؛ 

 75.1٪  کیلووات دو مداره هوایی؛ 12پیشرفت در پروژه احداث شبکه برق 

 57.5٪ پیشرفت در پروژه احداث شبکه داخلی گازرسانی؛ 

 77.1٪ .پیشرفت در پروژه اجرای عملیات خط انتقال آب موقت از چاه گرم با دو مخزن فاز یک 
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 ( HSEEامور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی )دفتر 

 
 1494ماهه اول  4گزارش عملکرد گروه بهداشت در : 4جدول شماره 

 مالحظات تعداد موارد عنوان فعالیت ردیف

 های مکرر می باشدبطور متوسط هر حادثه نیازمند پیگیری مورد 12 بیش از پیگیری حوادث گزارش شده  .1

 تدوین درس آموزی تجزیه تحلیل حوادث و  .1
 12بیش از 
 حادثه

 

4.  
الزام به مشارکت در کمپین بسیج ملی مبارزه 

 با فشار خون
 مشارکت فعال سازمانهای استانی در کمپین مذکور سازمان مورد 46

1.  
برنامه ریزی و اجرای کمپین بسیج ملی مبارزه 

 با فشار خون در ساختمانهای ستادی

ساختمان  6
 ستادی

 همکاران ستادیپایش فشارخون 

5.  
برگزاری دوره های آموزشی بهداشت و ایمنی 

 در شرکت محورسازان
 روزه 1

شهرستانهای تهران و سازمانهای  HSEEبا حضور رابطین 
 استانی قم، البرز، سمنان و کردستان

6.  
با حضور  HSEEت هم اندیشیسبرگزاری نش

 روسا و مدیران استانی
  روزه 1

7.  
ارزیابی عملکرد سازمانهای تابعه وابسته در 

 1497سال 
 HSEEرتبه بندی عملکرد سازمانها در حوزه  سازمان 46

 بصورت مداوم در حال انجام است مورد 12بیش از  نظارت مداوم بر تدوین منوی غذایی  .4

9.  

 HSEامکان سنجی برگزاری دوره آموزشی 

SCHOOL 
 مورد 1

معدن و تجارت  برگزاری جلسه در سازمان صنعت،
 خوزستان، طبس

تهیه فرمت گواهی آموزشی دومین دوره 

ع مس سرچشمه و تمدر مج HSEمدرسه 
 پیگیری صدور آن

 نفر ساعت آموزش در مدت یک ماه 6122برگزاری  مورد 1

12.  
در سال  HSEEتدوین اولویت های راهبردی 

1494 
 ابالغ توسط مقام عالی وزارت مورد 1

11.  
ست منطقه ای برنامه نشتدوین و ارائه 

HSEE  
  - مورد 1

11.  

ن 
رو

ی ب
ها

ت 
رک

شا
م

ی
مان

ساز
 

 ه های ومشارکت در کارگر
شورای عالی سالمت و امنیت 

 غذایی

 جلسه4

مشارکت در تدوین لیست فهرست کاالهای آسیب رسان به  -
 سالمت

تلف وزارت انعکاس آن به جمع بندی نظرات واحدهای مخ -
 غذاییدبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 
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 جلسه 1 کمیته ایمنی آب

 تدوین برنامه سال جاری 

 استانها در ایمنی آب در وزات بهداشت ارزیابی عملکرد 

 مشارکت در تهیه پروتکل ارزیابی 

مشارکت برنامه ملی ایمنی 
 فاضالب

  جلسه1

مشارکت در برنامه ایجاد دبیرخانه 
 های سالمت

  جلسه 4

14.   
نامه اعالم نظر در خصوص آئین 

 جلوگیری از آلودگی صوتی
  جلسه4

11.  
ارتقاء دانش و فرهنگ از طریق آموزش در 

 سطح ستاد و کارشناسان استانی

 پمفلت آموزشی مرتبط با اصول تغذیه مورد 4

 پمفلت آموزشی مرتبط با بیماری های غیرواگیر مورد 4

 4تدوین 
 سرفصل آموزشی

دوره آموزشی اجرای نیاز سنجی و برنامه ریزی برگزاری 
 تغذیه و بهداشت روان در ستاد

 
 1494ماهه اول  4: گزارش عملکرد گروه ایمنی در 1جدول شماره 

 مالحظات شاخص عنوان فعالیت ردیف

1.  

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

 Accident riskحوادث )

management index) 

 

توصیفی تعداد گزارشات  -
تحلیلی حوادث جهت 

استحضار مقام عالی وزارت:   
 مورد گزارش 4

تعداد کل حوادث ثبت و  -
 122پیگیری شده بیش از 

 مورد گزارش

، 1497تهیه گزارش حوادث سالیانه  -
 و پاورپوینت حوادث 1494ماهه  4

تهیه بانک اطالعاتی حوادث کشور  -
 در حوزه صنعت و معدن

 تکمیل فرم سایه حوادث -

 1494تدوین و نهائی سازی برنامه عملیاتی گروه ایمنی در سال   .1

 مورد حادثه مهم رخداده در سطح کشور 122بررسی و گزارش بیش از   .4

 HSEEمورد مکاتبه با دفتر  12دهی به بیش از  پاسخ  .1

5.  
محور سازان  مشارکت و همکاری در برگزاری دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری، استان تهران، شرکت

 خودرو

 1497معدنی سال  -واحدهای صنعتی HSEEمشارکت و همکاری در بررسی عملکرد   .6

 مشارکت و همکاری در تشکیل تیم مدیریت بحران وزارت با معاونت توسعه  .7

 1494تهیه گزارش میزان خسارت وارد شده به بخش صنعت کشور در پی وقوع سیل در اوایل سال   .4
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 گزارش نهایی بازدید از واحدهای سیل زده استان خوزستانبازدید و تهیه   .9

 واحدهای فوالدی کشور در استان اصفهان HSEEمشارکت در برگزاری همایش   .12

 مشارکت در جلسات بررسی الیحه یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور  .11

 مورد جلسه درون و برون سازمانی 42مشارکت و حضور در بیش از   .11
 

 1494ماهه اول  4های گروه محیط زیست در  : مجموعه فعالیت5جدول شماره 

 موضوعات میزان مشارکت محور فعالیت ردیف

1.  
مشارکت در تدوین و بروزسانی و 

 اجرایی سازی قوانین و الزامات
 می باشد 7شماره ین اسناد قانونی مربوطه مطابق جدول عناو مورد 14

1.  
مشارکت در جلسات تخصصی 

 زیستمحیط 
 جلسه 51

جلسات مرتبط با کمیته ها، کارگروه های تخصصی و ملی و همچنین 
 می باشد جلسات کمیسیون زیر بنایی

4.  
در جلسات کمیته  مشارکت

 ارزیابی
 7جدول شماره  جلسه 6

1.  
بررسی  EIAتعداد گزارشات 
 شده

 6عناوین گزارشات مطابق ردیف  EIAگزارش  12

5.  
بررسی کارشناسی و پیگیری 
مشکالت زیست محیطی 

 واحدهای صنعتی و معدنی
 مورد 6

 شرکت پایا تن 
 گهر لرستان 
 کارخانه گچ وطنی 
  طرح احداث واحد امحاء جفت جنین )پسماند پاتولوژیک ویژه

 پزشکی(
  طرح تبدیل پسماند شهری به سوخت و کربن توسط شرکت نوین

 انرژی زیست توده
 پتروشیمی الوند 

6.  
خصوص بررسی و اظهار نظر در 

گزارشات و دستورالعملهای 
 تخصصی

 مورد 65

 سنگ ایرانکاری زغالهای معدنبررسی چالش 

 های زیست محیطی و اجتماعی معدن بوکسیت بررسی چالش
 تاش

 نویس پروفایل ایمنی مواد شیمیاییبررسی پیش 

 برداری و استفاده صنایع از نویس دستورالعمل بهرهبررسی پیش
 پسماندهاهای مشتق شده از سوخت

  هکتاری مدیریت پسماند  14بررسی گزارش آلودگی سایت
 سلفچگان

 های های مدیریت پسماند استانبررسی صورتجلسات کارگروه
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 موضوعات میزان مشارکت محور فعالیت ردیف

 چهارمحال و بختیاری، مرکزی، قزوین، سمنان، زنجان و غیره.

  بررسی الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت
 مشارکت بخش غیردولتی شهرها باهای ساحلی و کالناستان

 های مربوط به اقدام ملی حفاظت از محیط زیست بررسی گزارش
 و سواحل کشور

 ی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی اگزارش یک شور
 کمیسیون داخلی کشور و شوراها

  تهیه و تدوین برنامه عملیاتی دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط

 (HSEEزیست و انرژی )

 استان  -ی زیست محیطی زغالسنگ تخت نادربررسی طرح ارزیاب
 خراسان جنوبی

 شناسی مدیریت پسماند در کشور و گزارش در ارتباط با آسیب
 های پیشنهادی در این زمینههای شمالی و برنامهاستان

 بررسی گزارش بانک اطالعاتی جامع مدیریت پسماندها در کشور 

 استان  -نبررسی طرح ارزیابی زیست محیطی فوالد پاك ایرانیا
 زنجان

  بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی استخراج طال در معدن
 استان اصفهان -طالی دره اشکی

  بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی استخراج و فراوری معدن
 استان کردستان -طالی قلقله

  بررسی گزارش بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست ایران و
ت این نهاد با نگاهی به ارائه راهکارهای اجرایی در جهت تقوی

 تجربیات کشورهای منتخب

 بررسی گزارش طرح مپسا در گاوداریهای استان البرز 

  بررسی پرسشنامه ارزیابی پسماندهای مایع واحدهای صنعتی
 استان خوزستان

 های دفن و دفع پسماندهای بررسی ضوابط زیست محیطی محل
 ویژه

 ك صنعتی گزارش مدیریت غیراصولی پسماند و پساب در شهر
 شماره یک شهرستان دزفول

  گزارش پیشرفت کار پروژه استانی بازیافت مواد و انرژی و
 مدیریت پسماندهای خطرناك استان لرستان
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 موضوعات میزان مشارکت محور فعالیت ردیف

 بررسی سند راهبری امنیت زیستی 

 های غیرصنفی کوچک بررسی گزارش مدیر کنفدراسیون اتحادیه

 CEA-PMEو متوسط اروپا برای ایران 

 جفت جنین )پسماند پاتولوژیک ویژه  طرح احداث واحد امحاء
 پزشکی(

  بررسی طرح تبدیل پسماند شهری به سوخت و کربن توسط
 شرکت نوین انرژی زیست توده

  بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی افزایش ظرفیت استخراج
 استان یزد -سنگ آهن علی آباد

  بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی کارخانه تولید مس کاتدی به
 استان زنجان -هیدرومتالورژی زنجانروش 

 استان  -بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی توسعه فوالد روهینا
 خوزستان

 کرد درآمد هزینه صوبررسی گزارش استاندار زنجان در خص
بار زیست حاصل از فروش پسماندها در قالب طرح رفع آثار زیان

 محیطی فعالیت شهرك صنعتی روی در منطقه

 های هیئت دولت در خصوص رخانه کمیسیونبررسی گزارش دبی
 1494قانون بودجه سال  6بند ط تبصره 

  پیگیری اجرای قوانین احصاء شده مرتبط با موضوع سال رونق
 تولید

  بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی مجتمع بازیافت ضایعات
 استان بوشهر -هیدروکربنی

 د بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی توسعه کنسانتره آهن واح
 استان کردستان -شهرك صبانور

 نامه همکاری در خصوص نویس تفاهمبررسی و اصالح پیش
 سازی برای سازگاری با کم آبیظرفیت

 نامه برنامه پیشگیری و کنترل آبیاری نویس شیوهبررسی پیش
 مزارع کشاورزی با فاضالب

 شناسی مدیریت پسماند در بررسی گزارش در ارتباط با آسیب
های پیشنهادی در این زمینه، با های شمالی و برنامهکشور و استان

 محوریت سازمان محیط زیست

 استان  -بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی فوالد میانه
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 موضوعات میزان مشارکت محور فعالیت ردیف

 آذربایجان شرقی

 نامه کمیته ملی مدیریت پایدار کوهستاننویس آیینبررسی پیش 

 آوری معادن گچ و شن در شهر بررسی گزارش در خصوص جمع
 عنوان عامل ریزگرداصفهان به 

 ت شیرابه محل دفن پسماند شهرستان بابل سبررسی گزارش نش
 )بخش بابلکنار(

 های انتخاب صنایع و خدمات سبز کشوربررسی شاخص 

  بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی فوالد شرکت توسعه آهن و
 فوالد گل گهر

  بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی فلوتاسیون و سد باطله مس
 دلیجان

 ررسی طرح ارزیابی زیست محیطی مس کاتدی شرکت معدنی ب
 در کاو

 بررسی دستورالعمل اجرایی کمیته ملی تخصصی تغییر اقلیم 

  مشارکت در طرح بررسی و ارزیابی پیاده سازی نظامMRV  در
 بخش صنعت و معدن

   بررسی گزارش اقلیم و سرزمینIPCC 

  بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش ششمIPCC 

  بررسی و اظهار نظر در خصوص پیشنویس بازنگری دستورالعمل

 IPCCهای براورد موجودی انتشار 

  بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش تلفیقیIPCC 

  بررسی استاندارد های تبدیل سامانه سوخت خودروهای مایع سوز
 به گاز سوز

  بررسی و اظهارنظر در خصوص یک طرحNAMA 

7.  
تهیه و تدوین گزارشات 
 تخصصی و عملکردی

گزارش  7
 تخصصی

  گروه محیط زیست 94تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سال 

 تهیه گزارش تفصیلی وضعیت محل دفن پسماندهای ویژه کشور 

  قانون بودجه سال  6عدد گزارش در خصوص بند ط تبصره  1تهیه
1494 

 گزارش کد گذاری و طبقه بندی پسماندها 

 الزحمه آزمایشگاهی و حقهای خدمات گزارش اصالح تعرفه
قانون اجازه دریافت وجه در مقابل  1کارشناسی به استناد تبصره 

 الزحمه کارشناسیارائه خدمات آزمایشگاهی و حق
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 موضوعات میزان مشارکت محور فعالیت ردیف

 ارائه گزارش تکمیلی عملکرد آیین نامه اجرایی تغییر اقلیم 

 ارائه گزارش عملکرد در حوزه حقوق شهروندی 

 واحدهای صنعتی و خدماتی سبزهای ارزیابی مشارکت در تدوین شاخص  .4

 مشارکت در ایجاد سامانه جامع مدیریت پسماند کشور  .9

 مشارکت در برگزاری همایش مدیریت پسماند  .12

 های شورایعالی حفاظت محیط زیستتهیه و تدوین گزارش  .11

 مشارکت در تدوین طرح ملی مدیریت پسماندهای جیوه )میناماتا(  .11

 عملکردی آیین نامه اجرایی تغییر اقلیممشارکت در تدوین شاخصهای   .14

 کنوانسیون استکهلم Cو  A ،Bبررسی و مشارکت در تهیه گزارش وضعیت مواد شیمیایی ذیل ضمائم   .11

 پیگیری بازپرداخت وام شرکت نوسازی صنایع ایران  .15

 NDCبررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص برنامه ملی تغییر اقلیم   .16

 

 
 1494ماهه اول  4در :  گزارش عملکرد گروه انرژی 6جدول شماره 

 مالحظات تعداد موارد عنوان فعالیت ردیف

 مورد 4 ارجاعی  .1

  1497ارزیابی عملکرد سازمانهای تابعه و وابسته در سال 

 در کشور انرژی بخش انداز چشم سند تخصصی شرکت در نشست 
 1119 افق

 صنعتی، واحدهای در انرژی مصرف سازی بهینه طرح داوری 
 بویراحمد و کهگیلویه استان معدنی

 مورد 4 مدیریت سبز  .1

 برنامه قانون 44 ماده ز بند اجرایی پیشنهادی نامه آیین بررسی 
جهت تصویب در  (سبز مدیریت اجرایی نامه آیین) توسعه ششم

 هیئت محترم دولت

  به روز رسانی بانک اطالعاتی مدیریت سبز ساختمانهای
 وابستهسازمانهای تابعه و 

  تعیین برچسب انرژی ساختمانهای سازمانهای زیر مجموعه وزارت
 11151براساس استاندارد  1497صمت در سال 
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4.  
استاندارد انرژی در 

 حوزه کاال
 جلسه 1

  قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و  15جلسه کارگروه ماده
تعیین حداقل رده مصرف انرژی تجهیزات گاز سوز و برقی برای 

 شرکتها و سازمانهای دولتیخرید در 

1.  
مدیریت مصرف 

 انرژی
 گزارش 1

ارزیابی اقدامات انجام شده در ساختمانهای سازمانهای زیر مجموعه 
وزارت صمت در راستای مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی )تنظیم 

 (LEDدمای رفاه و جایگزنی المپهای فلورسنت و کم مصرف با 

 افزایش انرژی و درحوزه بخش اولویتهای و صنایع وضعیت تعیین
در صنایع زیر مجموعه سازمانهای  11 ماده مشمول صنایع کل پوشش

آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، جنوب کرمان، خراسان شمالی، چهار 
 محال و بختیاری و خراسان رضوی

5.  
استاندارد معیار 
 مصرف انرژی

 جلسه 1

 در انرژی مصرف معیار استاندارد اصالحیه نهایی شرکت در جلسه 
 مصرف سازی بهینه شرکت در سوز گازوئیل صنعتی های گرمکن

 سوخت

 مصرف الگوی اصالح قانون 16 ماده اصالح طرح شرکت در جلسه 
 زیربنایی امور کمیسیون در

 فرایند در انرژی مصرف معیار استاندارد اصالحیه شرکت در جلسه 
 سوخت مصرف سازی بهینه شرکت در آمونیاك تولید

 

 1494ماهه اول  4:  قوانین و الزامات مورد بررسی گروه محیط زیست در 7جدول شماره  

 اقدام صورت گرفته عنوان قوانین ردیف

 بررسی و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه بازنگری  قانون هوای پاك و ارائه پیشنهادات اصالحی در زمینه قانون هوای پاك  .1

1.  
اصالح قانون مدیریت پسماندها )شورای عالی  نویس طرحبررسی و اصالح پیش

 ها(استان
 بررسی و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه

4.  
-های ساحلی و کالنالیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان

 شهرها با مشارکت بخش غیردولتی
 بررسی و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه

 بررسی و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه های دفن و دفع پسماندهای ویژهمحیطی محلبررسی ضوابط زیست   .1

5.  
ها و کاهش خطرات سیل توسط کمیسیون امور بررسی الیحه حفاظت رودخانه

 زیربنایی، صنعت و محیط زیست
 بررسی و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه

 و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه بررسی 1494قانون بودجه سال  6بند ط تبصره   .6

 بررسی و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه ( قانون هوای پاك4( ماده )4نامه اجرایی تبصره )بررسی آیین  .7

 بررسی و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه اصالح قانون مدیریت پسماند  .4



    سایر معاونت ها و سازمان های وابسته: فتم.......... .......... فصل ه8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 اقدام صورت گرفته عنوان قوانین ردیف

9.  
مدیریت پسماند )دستورالعمل شناسی کالنشهرها در بخش سند آسیب 4ردیف  1بند 

 های مشتق شده از پسماندها(برداری و استفاده صنایع از سوختبهره
 بررسی و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه

12.  
ساماندهی مدیریت پسماند کشور پیرو دستورجلسه کمیسیون زیربنایی صنعت و 

 محیط زیست
 بررسی و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه

 بررسی و اظهار نظر و شرکت در جلسات مربوطه حفاظت از رودخانه و کاهش خطرات سیل الیحه  .11

 بررسی و اظهار نظر پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت 41و  42های ردیف  .11

 نظر بررسی و اظهار انون تنظیم بخشی درامدهای دولتققانون الحاق مواد به  41ضوابط تبصره ماده   .14

 بررسی و اظهار نظر ضوابط آلودگی هوا  .11

 بررسی و اظهار نظر ایین نامه کمیته ملی مدیریت کوهستان  .15

 بررسی و اظهار نظر 112بازنگری مقررات تسهیل صدور مجوز در شعاع   .16

 بررسی و اظهار نظر قانون هوای پاك 11آیین نامه اجرایی ماده   .17

 بررسی و اظهار نظر قانون هوای پاك 4ماده بررسی دادخواست ابطال آیین نامه   .14

 بررسی و اظهار نظر قانون هوای پاك 4ماده  4اصالح تبصره   .19

 بررسی و اظهار نظر آیین نامه جلوگیری از تخریب تاالبها  .12

 بررسی و اظهار نظر وخت نفت سفید و نفت کورهطرح حذف یارانه س  .11

11.  
مدیریت پسماندها )شورای عالی نویس طرح اصالح قانون بررسی و اصالح پیش

 ها(استان
 بررسی و اظهار نظر

 بررسی و اظهار نظر سند مشارکت ملی تغییر اقلیم  .14

 سند قانونی 14 مجموع قوانین و آیین نامه ها مورد بررسی  .11
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 مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
 

 :8331ماهه اول  3اهم اقدامات 

  هدف یک میلیارد نخ صادرات سیگارت.تالش در جهت رسیدن به 

 .اجرای طرح تحقیقاتی تعیین مناطق کشت و پیگیری و ساماندهی کشت، حمل، خرید و فروش توتون و تنباکو درسطح کشور 

  تولید جایگزینی  قانون برنامه پنجم توسعه و 121ماده  4پیگیری راه اندازی مابقی واحدهای تولیدی سیگارت سازی در چارچوب اجرای تبصره

 داخلی با همان برند اصلی با واردات.

  تنباکو و فرآورده های آن"اقدام الزم نسبت به تدوین یا به روز رسانی استانداردهای جدید با توجه به مسئولیت کمیته فنی"(TC116 ) از سوی

 ملی استاندارد ایران به این مرکز.سازمان 

 ز سوی مرکز و استانها.پیگیری مکانیزه کردن سیستم صدور مجوز های صادره ا 

  .تکمیل زنجیره نظام توزیع کاالی دخانی در سطح کشور درسامانه یکپارچه 

 .هماهنگی با مراجع ذیربط در جهت تسریع در اجرایی شدن کد رهگیری 

 ن به حساب خزانه و انجام محاسبات، پیگیری و ثبت امور مربوط به تعیین مبالغ حق انحصار، وصول و ایصال عوارض و حقوق دولتی و واریز آ

 تهیه گزارشهای مربوطه.

 .هدایت و حمایت از تولید محصوالت کشاورزی دخانی و تحقیقات کشاورزی مربوط 

 مبارزه با قاچاق کاالی دخانی. و به پیشگیریامور مربوط اجرای  ریزی، پیگیری و مشارکت بربرنامه 

 ر حسن اجرای آن.ابالغ و پیگیری مصوبات مرتبط با کاالی دخانی و نظارت ب 

 .همکاری مستمر و جدی با مراجع ذیربط پیرامون مبارزه با قاچاق کاالی دخانی 

 .همکاری در زمینه کاهش منطقی مصرف دخانیات با استفاده از روش های علمی و اطالع رسانی 

 مرکز سازمانی وظایف شرح چارچوب در ادواری و موردی های ماموریت انجام . 

 اف کالن ترسیم شده برای این مرکز.برای تحقق برنامه ها و اهد برگزاری جلسات مختلف 

  مربوط به صنعت دخانیات.حضور در سمینارها، همایش ها و جلسات 

 بازنگری و بررسی دستور العمل های مرکز جهت به روزرسانی آنها و تدوین پیش نویس آیین نامه جامع مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 

  .کشور

  در مناطق کشت جهت نظارت بر امور کشاورزیحضور. 
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 تمهیدات انجام شده در مرکز جهت مقابله با تحریم های اقتصادی:

  برگزاری جلسات مختلف با انجمن ها و تولید کنندگان سیگارت و تنباکو به منظور رفع موانع تولید و مشکالت حادث شده از تحریم های

 اقتصادی. 

 ن محترم امور صنایع و انجمن ها و تولید کنندگان سیگارت و تنباکو در محل دفتر ایشان به منظور اعمال سیاست برگزاری جلسه و نشست با معاو

 های الزم برای ثبت سفارش ها، تخصیص به موقع ارز به تولید کنندگان و رفع موانع پیش آمده در این راستا.

 ع کردن موارد مذکور. پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در جلسات فوق توسط مرکز برای مرتف 

  ،فروش و عرضه آنها برای جلوگیری از افزایش بی رویه  تالش و جدیت در جهت تامین مواد اولیه به منظور تولید به موقع محصوالت دخانی

 قیمت محصوالت دخانی و ایجاد تعادل در بازار.

  پیرامون اعمال هماهنگی برای هر گونه افزایش قیمت از  41/1/1497مورخ  112119/62صدور بخشنامه های مختلف مخصوصاً بخشنامه شماره

 سوی شرکت های تولید کننده محصوالت دخانی به جهت تنظیم بازار و ایجاد تعادل در بازار سراسر کشور.

 شده از سوی  برگزاری جلسات متعدد با مراجع ذیمدخل و واحدهای فعال در امر صنعت دخانیات کشور به منظور دستیابی به اهداف کالن ترسیم

 مقام عالی وزارت و شرح وظایف سازمانی در جهت اجرای  دقیق و اصولی سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم های اقتصادی.

 ، برآورد قاچاق و مصرف سیگارتجارتآمار مقایسه  :4جدول شماره 
 واحد: میلیارد نخ

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 شرح

 2 2 2 واردات رسمی

 - 2.15 2 صادرات
 19.4- 6.9 4.5 قاچاق آورد بر

1کشور مصرف برآورد
 16.1 16.1 - 

 میلیارد نخ می باشد. 65براساس  1494سه ماهه اول سال  میلیارد نخ و در  55بر اساس  1497برآورد مصرف سیگارت در  سه ماهه اول سال  -1

 

فصل اول دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالی دخانی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و شایان ذکر است با توجه به اینکه در 

میلیارد نخ اعالم کرده است، ولیکن مرکز برنامه ریزی و نظارت بر  57به تعداد حدوداً  1446ارز برآورد مصرف سیگارت در کشور را در سال 

میلیارد نخ لحاظ و در آمار عملکرد خود  55لسات ستاد یاد شده، برآورد مصرف را از سنوات گذشته دخانیات کشور به تبع موارد اعالمی در ج

و سایت های مختلف منعکس نمودند، علیهذا با عنایت به افزایش جمعیت، کاهش سن مصرف کنندگان و گرایش بانوان به مصرف سیگارت 

امر مورد تأیید باشد که این میلیارد نخ می 65یگارت در کشور بیش از سال میزان مصرف س 11می توان نتیجه گرفت که پس از گذشت 

 گردد.آخرین اصالحیه ارائه میسایر متولیان امر نیز بوده و از این پس مذکور براساس
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 : صادرات محصوالت دخانی9جدول شماره 

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 واحد شرح

 46.9- 15.11 14.55 تن تنباکو سنتی

 41.6- 41.11 6.45 تن تنباکو معسل

 1551.2 11.67 747.5 تن توتون

نخ میلیون سیگارت  2 152 - 
 
 

 : واردات محصوالت دخانی 12جدول شماره 

 درصد تغییر 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 واحد شرح

 -19.4 1211.2 511.1 تن تنباکو معسل

 - 2.2 2.2 نخ میلیون سیگارت

 
 

 : واحدهای فعال دخانی 11جدول شماره 

 1497ماهه اول  4 1494ماهه اول  4 شرح

 14 12 سیگارت

 42 46 تنباکو

 14 56 مجموع
 

 

 1494 خرداد: تعداد توزیع کنندگان کاالهای دخانی فعال تا پایان 11جدول شماره 
 

 
 

 آمار مقایسه ای واریزی اشخاص و شرکتها جهت محصوالت دخانی به خزانه : 14دول شماره ج
 واحد: میلیون ریال

 مجموع سراسری استانی شرح

 1669 145 1541 حقیقی 

 51 14 11 حقوقی

 1711 164 1554 مجموع

 شرح
 هالوگرام

 )برچسب ایمنی(

حق انحصار 
 %12واردات 

 حق انحصار
 %1تولید

 درصد تغییر مجموع توزیع

 462194.1 471.2 459717.1 64.5 15.5 1494ماهه اول  4
91.4 

 146774.1 55.2 146611.1 111.1 2.2 1497ماهه اول  4



 

 

 ی اهساری شاخص :هشتم فصل

 بخش
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 مصرف برق مشترکین صنعتی
  صنعتی مشترکین 1: میزان برق مصرفی1جدول شماره 

 ساعت وات میلیون مگا واحد:

 میزان مصرف 
 درصد تغییر 1497ماهه اول  1 1494ماهه اول  1

11.4 14.6 5.4 

 ماخذ: توانیر 
 عتی 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 صن .1

 باشد.نمی

  ای منطقه برق های شرکت سطح در : میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی بزرگ1جدول شماره 
 ساعت وات واحد: مگا                                                                                                                                                              

 تغییر درصد 1497ماهه اول  1 1494ماهه اول  1 شرکت

 5.5 149792 122191 آذربایجان

 5.6 1142441 1422211 اصفهان

 15.9 746111 911119 باختر

 6.6 197961 417611 تهران

 4.4 429119 446454 خراسان

 5.4 924222 956217 خوزستان

 4.1 141915 116221 زنجان

 6.1 92222 95511 سمنان

 1.5 19724 52174 سیستان

 2.9 142222 141721 غرب

 7.9 471714 122911 فارس

 1.6 591141 614111 کرمان

 7.1 176111 149244 گیالن

 4.4 97427 122999 مازندران

 5.6 947416 949771 هرمزگان

 1.2 972257 942225 یزد

 1.9 7112627 7771614 جمع

 ماخذ: توانیر
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 برق نیروی توزیع های شرکت سطح در وکوچک متوسط : میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی4جدول شماره 
 ساعت وات واحد:  مگا                                                                                                                                                                         

 درصد تغییر 1497ماهه اول  1 1494ماهه اول  1 شرکت

 1.1 171222 179222 تبریز شهرستان 

 5.9 111146 152574 آذربایجان شرقی استان 

 1.7 119611 144251 آذربایجان غربی استان 

 1.6- 14177 17446 اردبیل استان 

 7.6 761591 411747 اصفهان استان 

 1.5 116421 151459 اصفهان شهرستان 

 1.5 16151 14545 چهارمحال و بختیاری استان 

 6.1 146219 421196 مرکزی استان 

 1.6 19924 51195 همدان استان 

 1.7 15441 16111 لرستان استان 

 7.1 417414 471916 البرز استان 

 1.6- 442654 415114 تهران بزرگ 

 6.7 742465 441442 تهران استان 

 9.2 122741 129412 استان قم 

 1.1- 96711 95514 مشهد شهرستان 

 6.4 117551 157657 خراسان رضوی استان 

 1.1- 51916 51116 خراسان جنوبی استان 

 4.1 46126 47555 خراسان شمالی استان 

 2.6 161916 165412 اهواز شهرستان 

 1.1 159515 161971 خوزستان استان 

 4.9 41216 47254 کهگیلویه و بویراحمد استان 

 4.1 129219 111111 زنجان استان 

 5.4 419174 444271 قزوین استان 

 9.7 151957 167744 سمنان استان 

 4.1 14611 15555 سیستان و بلوچستان استان 

 1.5- 19191 14171 کرمانشاه استان 

 12.4 41491 45161 کردستان برق استان 

 4.1- 11514 11165 ایالم استان 

 12.6 145162 119771 شیراز شهرستان 
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 درصد تغییر 1497ماهه اول  1 1494ماهه اول  1 شرکت

 1.4 94264 122172 فارس برق استان 

 2.9 15445 16114 بوشهر استان 

 9.6 75914 44165 کرمان شمال استان 

 7.4- 54549 19611 کرمان جنوب استان 

 4.1 179674 191159 گیالن استان 

 9.5 152444 161614 مازندران استان 

 11.1 17222 19126 مازندران غرب استان 

 11.1 17412 54241 گلستان استان 

 9.4 15541 19775 هرمزگان استان 

 11.5 461652 126746 استان یزد 

 1.5 19722 19999 کیش

 5.7 6149671 6511767 جمع

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

 لحاظ نشده است. 
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 حمل بار جاده ای
  نوع کاال تفکیک کشور به داخل در حمل و نقل جاده ای : میزان1جدول شماره 

 واحد: هزارتن

 کاالییگروه 
خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

درصد 
 تغییر

ماهه اول  4
1494 

ماهه اول  4
1497 

درصد 
 تغییر

 2.1 4161.1 4141.4 12.2- 4171.2 1915.5 محصوالت کشاورزی

 4.7 4297.4 4422.5 9.7- 4511.6 4171.4 موادغذایی

 11.7 1569.1 5121.9 2.6- 1976.1 1961.9 کاالهای دامی

 1.9 11742.9 15111.1 14.4- 6144.7 5441.1 کاالهای فلزی

 1.5 11211.9 11412.1 11.2- 1412.2 4426.4 کاالهای ساختمانی

 9.4 12211.4 11214.4 2.1 1114.1 1144.4 کاالهای معدنی

 9.9 14769.5 15146.1 11.4- 6191.6 5114.5 انواع سیمان

 6.7- 651.1 627.7 9.7- 151.5 117.1 مصنوعات سیمانی

-14.5 4.7 4.1 مصنوعات سفالی  4.1 9.6 11.5-  

 12.9 11.1 17.2 11.1- 19.1 17.1 دخانیات

 12.1- 417.1 671.4 15.2- 195.6 151.4 لوازم خانگی

 5.6- 426.4 149.6 12.1- 116.9 121.1 لوازم بهداشتی وپزشکی

 15.1- 111.4 124.1 15.2- 16.2 49.1 لوازم آموزشی وورزشی

 11.9 991.1 1119.9 14.6- 521.1 141.4 ابزارآالت

 9.7 1464.6 1196.2 19.1- 611.4 519.4 محصوالت پالستیکی وکائوچو

 4.6- 1211.4 947.4 15.4- 124.7 411.4 محصوالت شیشه ای وچینی

 4.1- 16.9 15.4 15.1- 19.4 16.1 لوازم یدکی دستگاههای سبک

 5.4- 1715.2 1616.4 7.1- 671.6 616.6 انواع ماشین آالت سنگین

 12.1- 974.1 545.2 9.1- 141.1 111.1 وسایل نقلیه باری ومسافری

انواع قطعات یدکی وسایل نقلیه وماشین آالت 
 سنگین

147.5 191.1 -11.5 1165.1 1719.6 -41.1 

 14.1 1764.9 1291.1 7.5- 741.4 715.5 انواع سموم وکود شیمیایی

 12.9 176.4 114.1 11.9- 47.7 77.4 انواع دارو

 1.7 469.1 444.7 12.5- 491.6 411.1 انواع رنگ ومواد پاك کننده

 12.1 15119.1 17217.2 12.9- 6147.1 5622.6 انواع ترکیبات نفتی وشیمیایی

 15.2- 1759.6 1195.1 16.9- 674.1 195.7 انواع چوب ولوازم چوبی

 1.1- 917.1 476.6 11.1- 461.7 411.7 انواع مقواوکاغذ
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 کاالییگروه 
خرداد 
1494 

اردیبهشت 
1494 

درصد 
 تغییر

ماهه اول  4
1494 

ماهه اول  4
1497 

درصد 
 تغییر

 4.4 512.1 545.1 14.2- 165.6 121.5 انواع پوشاك و منسوجات آن

 15.1- 54.7 19.4 12.6- 11.6 14.2 انواع فرش وگلیم وموکت

 7.1 12.1 11.9 47.1- 12.5 6.6 انواع چرم ومصنوعات آن

 6.6- 59.4 55.1 16.1- 11.1 17.9 انواع گونی وکیسه وچتایی

 6.1- 1445.4 1191.5 14.4- 961.1 747.5 سایر

 1.6 121115.2 129217.1 11.4- 14774.5 44619.1 مجموع

 ماخذ: سازمان راهداری 
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 شاخص بورس
 1494 خردادماهه منتهی به  11: شاخص کل در 5جدول شماره 

شاخص 
 کل

 تیر
1497 

مرداد 
1497 

شهریور
1497 

 مهر
1497 

 آبان
 1497 

 آذر
1497 

 دی
1497 

بهمن 
1497 

اسفند
1497 

فروردین 
1494 

اردیبهشت 
1494 

 خرداد 
1494 

112411 111162 111611 141156 141269 161149 161451 159116 166757 191145 111714 117711 
 

 

 

 

 

 

 

 
 1494 خرداد ماهه منتهی به 11: روند ماهیانه شاخص کل در 1نمودار 

 

 
 1494 خرداد : روند روزانه شاخص کل در1نمودار 

 



    سایر شاخص های بخش: شتم.......... .......... فصل ه8331ماهه اول  3 عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 
 1494 خردادماهه منتهی به  11: شاخص صنعت 6جدول شماره 

شاخص 
 صنعت

 تیر
1497 

مرداد 
1497 

شهریور
1497 

 مهر
1497 

آبان 
1497 

 آذر
1497 

 دی
1497 

بهمن 
1497 

اسفند
1497 

فروردین 
1494 

اردیبهشت 
1494 

 خرداد
1494 

99499 114719 141162 166646 165246 119414 111976 111524 119461 171121 192454 124761 
 

 
 1494 خرداد ماهه منتهی به 11: شاخص ماهیانه صنعت در 4نمودار

 

 
 1494 خرداد : روند روزانه شاخص صنعت در1نمودار 

 http://www.tsetmc.comماخذ بورس :  

http://www.tsetmc.com/

