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 مقدمه
توسـط وزارت صـنایع و معـادن     1333مارگیري از فعالیت هاي مربوط به معادن کشور و انتشار مستمر نتایج آن ، از سال آ

نشـریه مـذکور بـه چـاپ           ، در ضـمیمه   "آمار فعالیت هـاي صـنعتی   "این آمارها ، هرسال همزمان با انتشار . وقت آغاز شد
 . منتشر شد " آمار فعالیت هاي معدنی ایران"، آمارهاي مربوط در نشریه مستقل تحت عنوان  1339ید ولی از سال می رس

، دفتـر  1353تا سال  1342توسط وزارت اقتصاد اجرا شد و از سال 1342اولین سرشماري از معادن کشور در آذر ماه سال 
دن نقاط مختلف کشور ، هر سال آماري از فعالیت هاي معادن جمع آوري آمار وزارت اقتصاد با استفاده از آمارهاي دفاتر معا

، دومین سرشماري از معادن متشکل کشور با همکاري مرکز آمار ایران و وزارت صنایع و  1353در سال . و منتشر می کرد
شـور را بـه عنـوان معـدن     ، مرکز آمار ایران به طور ساالنه بخشی از معادن ک 1357تا سال  1353از سال . معادن اجرا شد 

، به دلیل عدم اجراي طرح هاي آماري و نیز فـراهم نبـودن    1363تا سال  1357از سال . منتخب مورد آمارگیري قرار داد 
، مرکـز آمـار    1365و  1364در سال هاي . آمارهاي ثبتی جامع ، این بخش از فعالیت هاي اقتصادي دچار خأل آماري شد 

، سومین سرشماري از معادن کشـور را   1366ادن تحت پوشش بخش عمومی اقدام کرد و در سال ایران به آمارگیري از مع
آمارگیري از معادن کشور به طور  1384و 1370به استثناي سال هاي  1385تا سال  1367از سال . به مرحله اجرا درآورد

 .ساالنه انجام شده است 
 :ت در مورد آمارهاي ارائه شده ،توضیحات زیر ضروري اس

در طرح آمارگیري از معادن در حال بهره برداري کشور ، معادن شن و ماسه به روش نمونه گیري و سایر معـادن   -1
 .به صورت سرشماري ،مورد آمارگیري قرار می گیرند 

در این فصل براي طبقه بندي فعالیت هاي بخش معـدن از طبقـه بنـدي بـین المللـی فعالیـت هـاي اقتصـادي          -2
)I.S.I.C. (ش سوم ، با اعمال تغییراتی در آن استفاده شده است ، ویرای. 

 
کـه توسـط مرکـز آمـار     » آمارگیري از معادن در حال بهره برداري « آمار واطالعات ارائه شده در این فصل از نتایج           

اسـتان  اجتمـاعی   ، کـار و رفـاه  همچنین از آمار ارائه شده توسط اداره کـل تعـاون   . ایران اجرا شده است بدست آمده است 
 . سیستان وبلوچستان نیز استفاده شده است 

    
 تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل

 معدن 
تسهیالتی که بـه منظـور     و آالت و ماشین) باشد برداري از آن اقتصادي می ذخیره معـدنی که بهـره(کانسار  مجموعه        

آرایی نیز به کلیه عملیات فیزیکی و شیمیایی کـه   کانه. ی ازکانسار ایجاد شده است آرای برداري و کانه تجهیز و بهره, اکتشاف 
 .شود  گیرد اطالق می ها از یکدیگر صورت می جداکردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه ربه منظو

 برداري  معدن در حال بهره
                    یــا از ) بـراي معـادن غیـر از شـن و مــاسه     ( نایع و معـادن صــاز وزارت  بـرداري  کـه داراي مجـوز بهـره    ی اسـت معـدن       

به    روز  30، حداقل مدت   آمارگیري  سال  در  و  شد با  می)  معادن شن و ماسه براي   (ها   و فـرمانداريهـا  شهـرداري
بـه دسـت     بـراي  ) آرایـی  ز موارد همراه با کانـه اي ا در پاره(  اي از عملیات استخراج مجموعه پیوسته ،  نا  صورت پیوسته یا

 .شود  آوردن کانه قابل فروش در آن انجام می
 مدیریت خصوصی

 .مدیریتی است که توسط افراد یا مؤسسات خصوصی اعمال می شود      
 مدیریت عمومی

هـا اعمـال    هـا و شـهرداري   انـک نهادهاي انقالب اسـالمی، ب  هاي دولتی ،  ها ، سازمان مدیریتی است که توسط وزارتخانه    
 .شود  می
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 شاغالن
شـاغالن از  . کننـد   وقت براي معـدن کار می وقت یا پاره  معدن به صورت تمام کلیه افرادي هستندکه در داخل یا خارج     

 .ند شو و سایر شاغالن تفکیک می) هر و غیرماهر  ما(   تولید  خط  شاغالن به  ي که به عهده دارند  ا نظر وظیفه
 شاغالن ماهر خط تولید

از کار فنی  نجام یک قسمت  ا توانا یی،   ند ا ي که کسب کرده ا  تجربه  و  نش فنی اعتبار دا  به  هستند که  نی کارکنا     
اران تعمیرکـ  هر ،  ، سرکارگران ما  کاران استاد  ، فنی   ي ها  تکنسین  ،  مهندسان  نند ما ،   باشند  داشته  خط تولید را

 .نندگان  و را
 شاغالن ساده خط تولید

، ماننـد کـارگران     ندارد  و کسب تجربه  تعلیم به   نیاز  تولید تصدي آنان در خط   شغل مورد  که نی هستند کارکنا      
 .ساده ، باربران و بارگیران 

 سایر شاغالن
دارنـد و عمومـاً کارمنـد     و خـدماتی اشـتغال     مالی ،   به کار اداري  هستند که در معدن یا دفتر مرکزي  نی کارکنا        

 .شوند  نامیده می
 جبران خدمات مزد و حقوق بگیران

 .بگیران   به مزد و حقوق...) پول ، کاال و (ها   پرداختی سایر   و  حقوق  مزد و  از پرداخت است   عبارت          
    حقـوق بـه مـزد و     تحـت عنـوان مـزد و     به صورت پول و یا کـاال   هاي کارگاه منظور از مزد و حقوق ، مجموع پرداختی  -

 .حقوق بگیران است 
      ب ، هــــا  و ذ  کـار ، هزینـه خـوراك و پوشـاك ، هزینـه ایـاب       شامل پاداش ، اضـافه ...) پول ، کاال و (ها  سـایر پرداختی -

، بلیط اتوبـوس  اعی، خواربارهاي اجتم  بیمه از  رفرما سهم کا بدي آب و هوا،   حق مأموریت، مندي،   حق عائله ، اوالد  حق
 .به مزد و حقوق بگیران است ... و 

 تولید مواد معدنی
  بـازار    بـه   بـل عرضـه   قـا   گوناگون اشکال   به  استخراج است که  فعالیت نی حاصل از یک رشته  مجموع مواد معد       

نسـار   صورتی کـه از کـا    همان  به  معدنی  مواد  ،  معادن یا   ها  لیت اشایان ذکر است که در بعضی از رشته فع. باشد  می
  شـده   مـواد اسـتخراج    ،  ها یا معـادن   لیت فعا  رشته  صورتی که در بعضی دیگر از  در  گردد می  شود عرضه استخراج می

  و  هـا   تفکیـک کانـه    ،  طله با  مـوادقسمتی از   جدا کردن  منظور  به  الزم  شیمیایی  یا  فیزیکی  نجام عملیات پس از ا
  نـی  معد  ده ما  چند است   ممکن  لیت فعا  ضمنا در یک رشته. د  شو  بـازار عرضه می  به  م خا  ماده  یش عیار افـزا یا 
  ه نتـر  سامس و کن نتره  ،کنسا  مس   سنگ  .»  مس    سنگ   ج ستخرا ا «   لیت فعا   شته ر  در  مثالً  .  ید دست آ به 

 .آید  شود که مجموع آنها تولید رشته فعالیت مزبور به حساب می حاصل می مولیبدن 
 ارزش تولیدات

فـروش بـه     قیمـت   یعنـی   ،  کننـده  تولیـد   قیمت  به  معدن  ت یر تولیدا شده و سا  ستخراج نی ا ارزش مواد معد       
 .مشتریان در محل معدن است 

 )اي  یرات اموال سرمایهارزش تغی( گذاري  سرمایه
  یـل کـار بـادوام و    سـا  و و   آالت ، ابـزار   ماشـین ( ي  ا یـه  یجاد شده در ارزش امـوال سـرما   عبارت است از تغییرات ا      

 ،  شامل ارزش خریـد  ) اختصاصی ، توسعه و اکتشاف و سایر   راه  ،  زمین  و  ساختمان ،   نقلیه  سایل  و  تجهیزات اداري
منهـاي ارزش   ،   معـدن   در  موجـود   اي اي جدید و هزینه تعمیرات اساسی اموال سـرمایه  اموا سرمایه  ساخت  ای  تحصیل

 .اي  فروش یا انتقال امــــوال سرمایه
 ارزش افزوده

 ) .ها  داده(ها   منهاي ارزش پرداختی) ها  ستانده(ها   عبارت است از ارزش دریافتی       
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 )ها اندهست(ها  ارزش دریافتی
ساخت و تعمیر اساسـی امـوال    ،   ضایعات قابل فروش مواد معدنی  ،  نی معد مواد   ت تولیدا  عبارت است از ارزش        
 ت  ي کنتراتی ، تعمیـرا  ها بت کار با  فتی مل دریا شا که   دنمع  هاي  فتی سایر دریا  و معدن شاغالن  توسط اي  سرمایه
 .باشد  می... آزمایشگاه و   آالت  ماشین  جزیی تعمیرات   اداري،  تجهیزات  و  لوازم  و ساختمان   جزیی

 )ها داده( ها  ارزش پرداختی
سـایر    و  ي شـده  دوام ، سوخت مصرف شده ، آب و بــرق خریـدار   عبارت است از ارزش مواد و ابزار و وسایل کار کم       

، لـوازم و تجهیـزات اداري   ، تعمیــرات جزیـی سـاختمان و     تـی  کنتـرا  ي بت کارهـا  ختی با پردا  شامل ها که   پـرداختی
 .باشد  می... آالت ، آزمایشگاه و  تعمیرات جزیی ماشین
 شرکت تعاونی معدن

 فعالیـت معـادن   شـده از   اسـتخراج   برداري و فروش مـواد   ، بهره ج  ستخرا نی است که در زمینه ا نوعی شرکت تعاو       
  .دارد

 اتگزیده اطالع

   معدن بوده است که از این تعداد بیشترین معادن ، شن و ماسه 109،  1391معادن در حال بهره برداري استان در سال تعداد
 . درصد بوده است 91/0باکبالت ، آنتیموان و تیتانیوم  –سیلیس  –مس  –آهن مترین آنها سنگ کو  )درصد63/59(بوده است 

 22/0 رشد1390نفر بوده است که نسبت به سال  1366،  1391بهره برداري در سال متوسط تعداد شاغالن معادن در حال 
و  1390نسبت به سال افزایش درصد 09/29تن با 11084000همچنین در این سال مقدار تولید مواد معدنی .درصد داشته است 

وده است و ارزش تولید مواد معدنی ب 1390نسبت به سال  افزایشدرصد  16/52متر مکعب با 7392000مقدار تولید شن و ماسه 
 .داشته است  افزایشدرصد  55/46،  1390میلیون ریال نسبت به سال  691900با رقمی معادل 

نسبت به ) افزایشدرصد  91/32(میلیون ریال 495630مقدار ارزش افزوده معادن در حال بهره برداري استان  1391در سال 
نسبت به سال ) افزایشدرصد  45/318(میلیون ریال  233186در حال بهره برداري  و میزان سرمایه گذاري معادن 1390 سال

 .بوده است    1390
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 )هزار ریال ( مشخصات عمومی معادن درحال بهره برداري برحسب فعالیت  -1-5
 

 تعداد معادن سال و فعالیت
 تعداد شاغالن

جبران خدمات مزد 
 و حقوق بگیران

 عاونیت خصوصی عمومی جمع 

1375.......................... 27 6 21 000 308 2099 

1380.......................... 19 8 11 000 171 2319409 

1385.......................... 15 3 12 000 399 18529699 

1387.......................... 70 2 68 000 932 36788000 

1388.......................... 67 2 63 2 1133 64047000 

1389 )1(.................... 68 0 64 4 971 43154000 

1390.......................... 125 3 122 0 1363 91748000 

1391  )2(................ 109 1 108 0 1366 107533 

 5791 69 0 6 1 8 ......................کرومیت

 3085 51 0 2 0 2 ...........................منگنز

 1385 19 0 1 0 1 ..................سنگ مس

 13201 158 0 6 0 6 ........سنگهاي تزئینی

 6314 108 0 9 0 9 .................سنگ الشه

 13397 130 0 4 0 4 ................سنگ آهک

 56499 710 0 65 0 65 ................شن و ماسه

 0 0 0 0 0 0 ....................چسنگ گ

 3981 79 0 11 0 11 .منیزیت و گل سفید

 0 0 0 0 0 0 ........................باالست

 974 9 0 1 0 1 ................سنگ آهن 
 287 13 0 1 0 1 ......................سیلیس 

سنگ کبالت ، 
 2620 20 0 1 0 1 .آنتیموان و تیتانیوم 

 .در این سال متوسط تعداد شاغالن داده شده است  )1(
 .اختالف در سر جمع بدلیل گرد کردن اعداد می باشد  )2(

 مرکز آمار ایران: مآخذ       
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 تعداد شاغالن معادن در حال بهره برداري برحسب فعالیت-2-5
 

 سال و معدن

 جمع

سایر  خط تولید
اداري، (کارکنان

  )مالی و خدماتی
 جمع

کارگران 
 ماهر

 مهندسین تکنیسین ها کارگران ساده
امور حمل 

 و نقل

1375.................................... 308 241 140 101 000 000 000 67 

1380.................................... 171 142 92 50 000 000 000 29 

1385.................................... 729 584 344 159 7 15 59 145 

1387.................................... 932 740 193 249 44 33 221 192 

1388.................................... 1133 942 245 369 47 35 246 191 

1389.................................... 971 786 239 305 38 26 178 185 

1390.................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 

1391 )1(.......................... 1366 1234 889 345 0 0 0 132 

 9 0 0 0 34 26 60 69 .................................کرومیت

 0 0 0 0 25 26 51 51 .....................................منگنز

 4 0 0 0 8 7 15 19 .............................سنگ مس

 38 0 0 0 56 64 120 158 ................. هاي تزئین سنگ

 20 0 0 0 40 48 88 108 ............................سنگ الشه

 3 0 0 0 54 72 126 130 ...........................سنگ آهک

 53 0 0 0 80 577 657 710 ...........................شن و ماسه

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...............................سنگ گچ

 3 0 0 0 24 52 73 79 ............منیزیت و گل سفید

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...................................باالست

 0 0 0 0 5 4 9 9 .............................سنگ آهن

 2 0 0 0 4 6 10 13 ..................................سیلیس

سنگ کبالت ، آنتیموان و 
 ..................................تیتانیوم

20 20 5 15 0 0 0 0 

 .اختالف در سر جمع بدلیل گرد کردن اعداد می باشد  )1(
 مرکز آمار ایران: مأخذ      
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 )میلیون ریال -تن( ی در حال بهره برداري برحسب فعالیت مقدار و ارزش تولید مواد معدن -3-5

 

 .واحد بر حسب مترمکعب است  )1(
 .مرکز آمار ایران : ماخذ . اختالف در سرجمع بدلیل گرد کردن اعداد است  )2(

 مقدار فعالیت

 
1387 1388 1389 1390 1391 )2( 

 11084000 8586000 2700944 2813417 1340463 ......................................................................جمع
 6000 16000 19853 3180 7560 ...............................................................................کرومیت

 33000 18000 5934 2800 1300 ...................................................................................منگنز
 1000 13000 0 0 0 ..........................................................................سنگ مس

 62000 224000 136300 114917 103403 ................................................................هاي تزئینی سنگ
 419000 1226000 1045456 1623600 859400 .........................................................................سنگ الشه
 3152000 2179000 1437468 1040020 332500 .........................................................................سنگ اهک

 7392000 4858000 1182078 2408408 1962520 .................................................................)1( شن و ماسه 
 0 21000 45510 20000 30000 ............................................................................سنگ گچ

 17000 31000 9323 8500 5900 .........................................................منیزیت و گل سفید
 0 0 0 120000 0 .................................................................................باالست

 1000 0 0 0 0 ..........................................................................سنگ آهن
 3000 0 0 0 0 ................................................................................سیلیس

 0 0 0 0 0 ................................سنگ کبالت ، آنتیموان و تیتانیوم

 ارزش فعالیت

 
1387 1388 1389 1390 1391 

 691900 472107 346730 410484 249247 ......................................................................جمع
 25097 29231 29543 3858 11456 ...............................................................................کرومیت

 149482 14770 3905 3295 1560 ...................................................................................منگنز

 692 27657 0 0 0 ..........................................................................سنگ مس

 77323 45566 129371 151081 88288 ................................................................هاي تزئینی سنگ

 50566 84104 80264 115692 60603 .........................................................................سنگ الشه

 78606 86578 38550 23320 1496 .........................................................................سنگ اهک

 287031 169491 52872 85329 81079 .................................................................)1( شن و ماسه 
 0 2950 5689 2000 1500 ............................................................................سنگ گچ

 10222 11760 3236 2125 2065 .........................................................منیزیت و گل سفید

 0 0 0 22800 0 .................................................................................باالست
 633 0 0 0 0 ..........................................................................سنگ آهن

 2648 0 0 0 0 ................................................................................سیلیس

 9600 0 0 0 0 ................................و تیتانیوم سنگ کبالت ، آنتیموان



 معدن-5                                                                      1392-سا لنامه آماري استان سیستان و بلوچستان
                                                   

٢٧٧ 
 

 هاي معادن در حال بهره برداري برحسب فعالیت ها و دریافتی ارزش افزوده و ارزش پرداختی -4-5
 )میلیون ریال(                                                                                                                            

 
 

 )ستانده ها( ها  دریافتی )داده ها(ها  پرداختی ارزش افزوده سال و فعالیت

1385................................................................... 133972 54311 188283 

1387................................................................... 200329 54158 254487 

1388................................................................... 333296 90968 424263 

1389................................................................... 310506 44344 354850 

1390................................................................... 372896 175152 548045 

1391  )1(  ............................................... 495630 220056 715686 

 26162 12423 13739 ...............................................................کرومیت

 149737 1407 148330 ....................................................................منگنز

 692 668 24 ...........................................................سنگ مس

 80192 19250 60942 ..............................................هاي تزئینی سنگ

 53347 21853 31494 ..........................................................سنگ الشه

 78693 70915 7779 .........................................................سنگ آهک

 302964 86133 216831 .........................................................شن و ماسه

 0 0 0 .............................................................سنگ گچ

 10745 5074 5671 ..........................................منیزیت و گل سفید

 0 0 0 .................................................................باالست

 797 401 396 ...........................................................سنگ آهن

 2673 627 2046 ................................................................سیلیس

 9684 1306 8378 .................سنگ کبالت ، آنتیموان ، تیتانیوم

 .اختالف در سر جمع بدلیل گرد کردن اعداد می باشد  )1(
 .مرکز آمار ایران -مأخذ        

 
 
 

 

 

 

 



1392-سا لنامه آماري استان سیستان و بلوچستان                                                                 معدن-5 
                                                                  

٢٧٨ 
 

 سرمایه گذاري معادن در حال بهره برداري برحسب سال و نوع اموال سرمایه اي -5-5
 )میلیون ریال(                                                                                                                       

 جمع سال و معدن
ماشین آالت ، ابزار و وسایل 
 کار بادوام و تجهیزات ادراي

 نرم افزارهاي رایانه اي وسایل نقلیه

1385......................................................................... 33175 30607 1392 0 

1387......................................................................... 30507 28455 1504 0 

1388......................................................................... 100417 82559 15217 0 

1389......................................................................... 51885 47717 1971 0 

1390......................................................................... 55726 45892 2965 0 

1391  )1(  ..................................................... 233186 205392 5456 22 

 0 11 982 1065 ......................................................................کرومیت

 0 0 0 0 ..........................................................................منگنز

 0 623 278 1857 .................................................................سنگ مس

 0 40 10965 11401 .....................................................هاي تزئینی سنگ

 0 245 8578 9310 ................................................................سنگ الشه

 0 101 7490 10136 ................................................................سنگ آهک

 0 3723 173321 192164 ................................................................شن و ماسه

 0 0 0 0 ...................................................................سنگ گچ

 22 28 376 853 ................................................منیزیت و گل سفید

 0 0 0 0 ........................................................................باالست

 0 184 870 1367 .......................................................................سیلیس

 0 500 2532 5032 .......................سنگ کبالت ، آنتیموان و تیتانیوم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 معدن-5                                                                      1392-سا لنامه آماري استان سیستان و بلوچستان
                                                   

٢٧٩ 
 

 )دنباله (  سرمایه گذاري معادن در حال بهره برداري برحسب سال و نوع اموال سرمایه اي -5-5
 )ریال میلیون(                                                                                                                                 

 
 

 سایر ساختمان بدون زمین توسعه اکتشافات راه اختصاصی سال و معدن

1385......................................................................... 970 20 80 2 

1387......................................................................... 325 0 180 43 

1388......................................................................... 644 325 1668 5 

1389......................................................................... 992 770 436 0 

1390......................................................................... 2319 0 4413 138 

1391  )1(  ..................................................... 3235 3735 15018 329 

 0 0 0 72 ......................................................................کرومیت

 0 0 0 0 ..........................................................................منگنز

 69 332 0 554 .................................................................سنگ مس

 0 64 0 332 .....................................................هاي تزئینی سنگ

 0 107 0 380 ................................................................سنگ الشه

 0 320 1735 491 ................................................................سنگ آهک

 0 14172 0 948 ................................................................شن و ماسه

 0 0 0 0 ...................................................................سنگ گچ

 0 23 0 405 ................................................منیزیت و گل سفید

 0 0 0 0 ........................................................................باالست

 259 0 0 54 .......................................................................سیلیس

 0 0 2000 0 .......................سنگ کبالت ، آنتیموان و تیتانیوم

 
 .اختالف در سر جمع بدلیل گرد کردن اعداد می باشد  )1(

 مرکز آمار ایران -مأخذ

  

 

 

 

 

 

 



1392-سا لنامه آماري استان سیستان و بلوچستان                                                                 معدن-5 
                                                                  

٢٨٠ 
 

 هاي تعاونی معدنی فعال در پایان سال مشخصات عمومی شرکت -6-5

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن عضو دادتع سال و شهرستان

1375..................................... 3 35 32 75300 

1380..................................... 4 42 39 96300 

1385..................................... 5 49 62 106800 

1388..................................... 6 56 69 117300 

1389..................................... 8 71 84 138300 

1390..................................... 10 82 77 135000 

1391..................................... 0 0 0 0 

1392.............................. 3 21 24 27300 

 10500 7 7 1 ..................................ایرانشهر

 0 0 0 0 .....................................چابهار

 0 0 0 0 ......................................خاش

 0 0 0 0 .....................................دلگان

 0 0 0 0 .........................................زابل

 0 0 0 0 .......................................زابلی

 12600 7 7 1 ....................................زاهدان

 0 0 0 0 .......................................زهک

 0 0 0 0 ....................................سراوان

 4200 10 7 1 ......................................سرباز

 0 0 0 0 ......................و سوران سیب

 0 0 0 0 ....................................کنارك

 0 0 0 0 ..................................نیکشهر

 0 0 0 0 ...................................هیرمند

 000 000 000 000 ....................................نیمروز

 000 000 000 000 ..................................ندقصرق

 000 000 000 000 .......................................فنوج

 000 000 000 000 .....................................هامون

 000 000 000 000 ..................................میرجاوه

 .میرجاوه در شهرستان زاهدان لحاظ گردیده است   آمار شهرستان جدید  )1(
 اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان -مأخذ       

 
 
 


