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 های بین المللی شاخص

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

 عنوان شاخص
عنوان فارسی 

 شاخص

4102 4102 4102 4102 4102 4102 4141 

 رتبه
تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور

Global 

Competitiveness 

Index 

رقابت پذیری 

 جهانی
73 044 14 041 15 037 56 031 76 041 66 040 - - 

Index of 

Economic 

Freedom 

 071 054 071 055 071 055 071 055 075 010 075 010 075 013 آزادی اقتصادی

Ease of doing 

business 
 061 011 061 017 061 014 061 011 076 007 076 031 076 051 سهولت کسب و کار

The Global 

Innovation Index 
 030 51 016 50 015 55 011 15 017 17 040 015 043 011 نوآوری جهانی

Goods Market 

Efficiency Index 
 - - - - - - 031 011 037 000 041 016 044 011 کارایی بازار کاال

The Legatum 

Prosperity Index 
 051 011 051 006 046 017 046 001 046 007 046 007 046 007 رفاه لگاتوم

Product market 040 033 041 034 - - - - - - - - 0محصول بازار - - 

 .است نموده تغییر "محصول بازار" رکن به "کاال بازار کارایی" رکن ،(GCI) جهانی پذیری رقابت گزارش در 1107 از سال -0
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 های کالن اقتصادی شاخص
 

 نرخ رشد اقتصادی  

 (0921=011)به قیمت ثابت نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش  .2جدول
 واحد: درصد

 0922ماهه  2 0922 0922 0922 0922 0922 0929 0924 نام بخش

کشاورزی گروه  4.7 4.5 5.4 4.5 0.5 -3.4 1.7 3.1 

0صنعت گروه  -3.1 3.5 -1.1 15.1 1.7 -6.6 -04.5 1.7 

صنعت -                          -5.6 4.5 -4.5 01.5 6.6 -7.1 -0.7 1.7 

معدن  -                           -1.7 1.3 0.7 33.5 0.1 -03.1 -31.7 -1.1 

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        -3.0 -1.3 -1.1 35.1 1.7 -04.0 -35.1 -1.4 

معادن سایر --      3.0 01.1 35.1 0.5 4.6 0.0 -1.0 0.4 

خدمات گروه  7.1 0.3 -0.5 5.0 5.1 1.5 1.4 -3.3 

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -             7.5 -5.1 -01.5 4.5 04.7 -1.6 -4.5 -5.1 

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  1.5 1.3 -1.0 04.1 4.7 -4.6 -5.0 -0.1 

(بازار قیمت به) 4نفت بدون داخلی ناخالص محصول  3.7 1.6 1.1 6.3 5.6 -1.5 1.5 -0.1 

 مآخذ: مرکزآمار ایران

 باشد.شامل صنعت )ساخت(، معدن )استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن(، ساختمان و انرژی میگروه صنعت 

 باشد. می ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی های حساب با اختالف
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 (0921=011)به قیمت ثابت فصلی  -نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش .3جدول

 واحد: درصد

 نام بخش
فصل  

0 

0922 

فصل 

4 

0922 

 9فصل

0922 

 2فصل 

0922 

فصل  

0 

0922 

 4فصل 

0922 

 9فصل

0922 

 2فصل 

0922 

 0فصل 

0922 

فصل 

4 

0922 

فصل 

9 

0922 

 5.5 1.1 1.0 0.5 0.3- 5.5 4.5 1.0- 3.1- 4.7- 1.1- گروه کشاورزی

0گروه صنعت  -1.4 -3.1 -10.1 -04.4 -11.3 -11.4 -0.1 -01.6 -5.3 4.1 3.1 

صنعت -                      -1.7 -4.3 -00.3 -05.3 -4.5 -3.1 -1.6 1.0 -0.1 1.5 3.0 

 4.5 3.3 03.0- 14.7- 04.1- 44.4- 36.1- 14.5- 30.5- 1.6 1.6                                 -معدن

استخراج نفت و گاز طبیعی- -                        1.1 1.1 -33.4 -15.1 -40.1 -45.6 -05.4 -15.6 -04.5 3.4 4.6 

سایر معادن- -   4.5 4.3 -0.4 -1.5 -1.5 -3.3 -0.5 -0.0 1.5 1.1 0.5 

 0.7- 3.1- 4.1- 1.1- 1.6 1.0 1.6 0.5- 0.5- 1.1 1.1 گروه خدمات

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده  - 5.4 -1.4 -5.1 -6.5 -5.7 -5.0 -1.6 -4.5 -7.1 -5.4 -1.5 

ناخالص داخلی ) به قیمت بازار ( محصول  0.3 -0.1 -00.5 -7.1 -6.1 -6.1 -1.0 -4.5 -4.4 -1.1 1.7 

)بدون نفت( 4محصول ناخالص داخلی  0.4 -0.4 -5.6 -3.6 -1.1 1.4 1.1 -1.5 -1.1 -1.1 1.1 

 مآخذ: مرکزآمار ایران

 باشد.معادن(، ساختمان و انرژی میگروه صنعت شامل صنعت )ساخت(، معدن )استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر 

 باشد. می ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی های حساب با اختالف
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 به قیمت های جاری  GDPهای عمده اقتصادی از سهم ارزش افزوده رشته فعالیت .4جدول

 واحد: درصد

 0922 0922 0922 0922 0922 0929 0924 نام بخش
  ماهه2

0922 

کشاورزی گروه  1.7 7.5 6.5 7.6 7.4 7.5 7.5 6.7 

0صنعت گروه  41.5 43.1 34.7 37.4 41.3 44.5 44.4 43.0 

صنعت -                          04.7 04.6 04.5 04.5 04.6 05.1 05.7 01.5 

معدن  -                           13.0 07.1 00.3 03.4 05.4 06.1 05.3 03.1 

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        11.4 01.4 01.5 01.5 04.4 01.7 05.0 00.1 

معادن سایر --      1.7 1.1 1.5 1.7 0.1 0.0 0.1 0.5 

خدمات گروه  44.5 47.4 55.3 50.1 51.1 45.1 45.4 45.1 

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -             01.7 03.1 03.1 01.1 01.4 01.4 01.1 03.1 

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  011.1 011.1 011.1 011.1 011.1 011.1 011.1 011.1 

 قیمت به) 4نفت بدون داخلی ناخالص محصول

(بازار  
11.5 71.5 76.4 71.4 75.5 71.1 74.6 77.3 

 مآخذ: مرکزآمار ایران

 باشد.گاز طبیعی و سایر معادن(، ساختمان و انرژی میگروه صنعت شامل صنعت )ساخت(، معدن )استخراج نفت و 

 باشد. می ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی های حساب با اختالف
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  کشور اقتصادی های فعالیت رشته افزوده ارزش و داخلی ناخالص محصول .5جدول

  (0921 =011) ثابت های قیمت به
 واحد: میلیارد ریال

 0922 0922 0922 0922 0922 0929 0924 نام بخش
ماهه 2

0922 

کشاورزی گروه  413001 410334 443601 453176 411156 454516 451431 366013 

0صنعت گروه  1110136 1167510 1160633 3476054 3577301 3133543 1155516 1171011 

صنعت -                          714745 753063 713341 601140 0111711 607535 611037 514444 

معدن  -                           0151146 0150777 0174355 0104311 0130773 0511556 0101111 150171 

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        0065055 0060334 0077660 0501361 0531141 0366170 616465 575011 

معادن سایر --      51573 11553 65315 65631 010543 011176 011571 15501 

خدمات گروه  3313117 3355071 3305703 3475700 3106576 3140151 3155705 1117365 

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -             741510 713717 111101 134111 741360 701771 171130 556361 

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  5435351 5570441 5511115 1516175 1756153 1471101 1117300 5130143 

(بازار قیمت به) 4نفت بدون داخلی ناخالص محصول  5141060 5361003 5377135 5760765 5136513 5171631 5007705 4545110 

 مآخذ: مرکزآمار ایران

 باشد.طبیعی و سایر معادن(، ساختمان و انرژی میگروه صنعت شامل صنعت )ساخت(، معدن )استخراج نفت و گاز 

 باشد. می ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی های حساب با اختالف-1
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  کشور اقتصادی های فعالیت رشته افزوده ارزش و داخلی ناخالص محصول .6جدول

 (0921 =011) فصلی -ثابت های قیمت به
 واحد: میلیارد ریال

 0فصل   نام بخش

0922 

 4فصل 

0922 

 9فصل

0922 

 2فصل 

0922 

 0فصل  

0922 

 4فصل 

0922 

 9فصل

0922 

 2فصل 

0922 

 0فصل  

0922 

 4فصل 

0922 

 9فصل 

0922 

 045566 054654 61511 71153 036111 051611 61311 17760 041731 040574 63051 گروه کشاورزی

0گروه صنعت  710664 773555 561555 171131 565161 575651 576133 565444 557113 104514 104453 

صنعت -  133031 134156 113071 117047 111560 115436 110117 131611 106755 115465 117163 

 151333 157714 135515 131517 155511 151510 110051 316357 161655 451111 444543 -معدن

استخراج نفت و گاز طبیعی - - 407747 414531 111174 174101 145013 115454 131346 111556 101451 133151 140553 

سایر معادن - - 15565 15111 15573 15340 15134 15107 15110 15156 15057 15111 15511 

 617051 617007 761000 635530 615115 653111 630131 637174 601054 651601 611761 گروه خدمات

 076701 063711 015115 075634 064163 111105 060476 065166 111514 107045 113331  رستوران و هتل فروشی، وخرده عمده-

 0113675 0713313 0553774 0131557 0156101 0715633 0116513 0705506 0150100 1111103 0614515 ناخالص داخلی)به قیمت بازار ( محصول

)بدون نفت( 4محصول ناخالص داخلی  0475711 0515570 0477611 0531511 0473471 0570416 0517757 0514677 0443411 0511310 0531313 

 مآخذ: مرکزآمار ایران

 باشد.گروه صنعت شامل صنعت )ساخت(، معدن )استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن(، ساختمان و انرژی می .0

 باشد. می ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی های حساب با اختالف .1

 
 

 

 

 

  



 فصل اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... 9911ماهه  99عملکرد  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

10 

 

 های قیمت شاخص
 0921=011 پایه سال بر مبنای کشور تولیدکننده بها شاخص .7جدول

 عنوان شاخص
پاییز 

0922 

زمستان 

0922 

بهار 

0922 

تابستان 

0922 

پاییز 

0922 

زمستان 

0922 

بهار 

0922 

تابستان 

0922 

درصد 

 0تغییر

شاخص بهای تولید 

 PPIکننده
316.1 401.1 410.4 411.5 415.6 414.1 517.1 510.1 11.1 

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 درصد تغییر آخرین فصل نسبت به فصل قبل  -0

 
 

 
 0922فصل منتهی به فصل تابستان  2:  شاخص بهای تولید کننده در 0نمودار 

 

  11.1رسید که نسبت به شاخص فصل قبل  510.1، به عدد 0366شاخص بهای تولیدکننده، در فصل تابستان 

 درصد افزایش داشته است. 

  نسبت به  0366میانگین درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال

 قبل بدون تغییر بوده است.  فصل در اطالع میندرصد بوده که نسبت به ه 13.5دوره مشابه سال قبل معادل 
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 0922=011 پایه سال بر مبنای کشور خانوارهای کنندهمصرف بها شاخص .8جدول

عنوان 

 شاخص

فروردین 

0922 

اردیبهشت 

0922 

خرداد 

0922 

تیر 

0922 

مرداد 

0922 

شهریور 

0922 

مهر 

0922 

آبان 

0922 

آذر 

0922 

دی 

0922 

بهمن 

0922 

اسفند 

0922 

درصد 

 0تغییر

شاخص 

بهای 

مصرف 

کننده 
CPI 

41202 40101 40204 44202 49202 42209 42002 42201 42102 42202 42402 42200 002 

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 درصد تغییر آخرین ماه نسبت به ماه قبل

 
 

 
 0922 اسفندماهه منتهی به  04کننده در :  شاخص بهای مصرف4نمودار

 
 

  درصد  198رسید که نسبت به ماه قبل  29891( به 1395=100برای خانوارهای کشور ) عدد شاخص کل 1399در اسفند

 دهد. افزایش نشان می

  باشد.درصد می 4897درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 

   درصد رسید. 3694های کشور به عدد برای خانوار 1399نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه  
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 فصل دوم: مجوزاه
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 مجوزهای صادره

 (فصلی) تعداد مجوزهای صادره .1جدول
 واحد: فقره

مجوزنام   0922  دی 
 بهمن

0922 

 اسفند

0922 

 فصل

 زمستان

0922 

 پاییزفصل 

0922 

درصد 

 تغییر

 صنعت
 45.0 6073 03405 5167 4155 4151 جواز تاسیس

0برداریپروانه بهره  110 111 606 1351 0716 31.7 

 معدن

 40.7 115 306 030 014 74 پروانه اکتشاف

 01.5 051 057 55 45 51 گواهی کشف

برداریپروانه بهره  54 55 016 106 015 13.7 

های صنفیپروانه اصناف  14440 13731 11071 115450 053155 41.3 

تجارت 

 خارجی
 33.4 0140 0555 567 477 456 کارت بازرگانی

برداری نرم افزارپروانه بهره نرم افزار   0 3 1 00 04 -10.4 

پژوهش، 

فنی و 

مهندسی، 

تحقیق و 

 توسعه

 36.0 71 010 43 45 31 جوازخدمات فنی و مهندسی

 1.5 41 43 01 04 01 پروانه فنی و مهندسی

جواز تاسیس مرکز 

های صنعتی و  پژوهش

 معدنی

0 1 0 4 4 1 

پروانه پژوهش مرکز 

های صنعتی و  پژوهش

 معدنی

1 1 1 1 1 1 

 56.1 15 44 07 07 7 گواهی تحقیق و توسعه

توسعهپروانه تحقیق و   1 1 1 1 17 -011.1 

ای برداری ایجادی و توسعهشامل پروانه بهره -0  
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 1311 سال تعداد مجوزهای صادره .2جدول
 واحد: فقره

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  نام مجوز

 صنعت
 44.6 40343 17537 جواز تاسیس

0برداریپروانه بهره  5164 1413 01.1 

 معدن

 5.3 0111 651 پروانه اکتشاف

 5.1 535 511 گواهی کشف

برداری پروانه بهره   515 571 07.0 

 57.1 555511 411515 پروانه های صنفی اصناف

 30.5- 5075 1557 کارت بازرگانی تجارت خارجی

 051.7 33144 03011 نماد اعتماد الکترونیکی تجارت الکترونیک 

برداری نرم افزارپروانه بهره نرم افزار   31 36 5.4 

پژوهش، فنی و مهندسی، 

 تحقیق و توسعه

 5.1 354 334 جواز خدمات فنی و مهندسی

 04.3- 051 076 پروانه فنی و مهندسی

های صنعتی و  جواز تاسیس مرکز پژوهش

 معدنی
10 05 -17.5 

های صنعتی و  پروانه پژوهش مرکز پژوهش

 معدنی
7 3 -51.5 

 51.1- 011 161 گواهی تحقیق و توسعه

 17.1- 010 057 پروانه تحقیق و توسعه

 ایبرداری ایجادی و توسعهشامل پروانه بهره -0
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 )فصلی( سرمایه مجوزهای صادره .3جدول
 میلیارد ریالواحد: 

 0922بهمن  0922دی   نام مجوز
اسفند 

0922 

فصل 

زمستان 

0922 

فصل پاییز 

0922 

درصد 

 تغییر

 صنعت

0جواز تاسیس  0335515.1 711617.5 774605.1 3117351.5 0564466.1 76.6 

برداریپروانه بهره  114153.0 56110.5 154170.4 577145.1 0111731.4 -40.1 

1گواهی کشف معدن  013.7 171.5 145.6 537.3 337.1 77.1 

 پیش بینی سرمایه گذاری -0

 هزینه عملیات اکتشاف  -1

 
 

 1311 سال سرمایه مجوزهای صادره .4جدول
 واحد: میلیارد ریال

 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال نام مجوز

 صنعت

0جواز تاسیس  3517711.3 5711561.3 71.1 

برداریپروانه بهره  577110.1 1156511.5 111.7 

1گواهی کشف معدن  0001.5 0546.3 36.5 

 پیش بینی سرمایه گذاری -0

  هزینه عملیات اکتشاف -1

 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 9911سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

  

16 

 

 

 )فصلی( اشتغال مجوزهای صادره .5جدول
 واحد: نفر

 0922دی   نام مجوز
بهمن 

0922 

اسفند 

0922 

فصل زمستان 

0922 

فصل پاییز 

0922 

درصد 

 تغییر

 صنعت

0جواز تاسیس  77100 64410 000165 163511 106311 33.6 

برداریپروانه بهره  03161 01431 07410 44563 34141 30.3 

برداریپروانه بهره معدن  461 401 611 0716 0057 51.6 

 پیش بینی اشتغال -0

 

 

 1311 سال اشتغال مجوزهای صادره .6جدول
 واحد: نفر

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  نام مجوز

 صنعت

0جواز تاسیس  

547374 614365 41.5 

برداریپروانه بهره  005111 041040 13.4 

برداریپروانه بهره معدن  4117 5505 05.4 

 پیش بینی اشتغال -0
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 جواز تاسیس صنعتی

 تفکیک استانجوازهای تاسیس صادره به  .7جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

 0922   0922  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 

 مجوز
 تعداد اشتغال مجوز

سرمایه 

 مجوز
 اشتغال سرمایه تعداد اشتغال مجوز

شرقی آذربایجان  0773 061510.7 50341 1016 141751.5 44165 01.1 15.4 -04.0 

غربی آذربایجان  177 31355.11 03567 0677 030115.0 35715 051.3 315.6 011.7 

 51.0- 05.6- 34.6 03105 013061.6 511 17551 014157 451 اردبیل

 15.1 015.7 35.4 50107 315116.5 0730 16144 035471.0 0351 اصفهان

 35.4 36.3 37.0 35741 151675.7 663 11101 071107.5 106 البرز

 45.5 11.7- 53.1 5161 53113.10 311 3671 141111 075 ایالم

 74.7 051.7 47.4 5517 17514.36 111 3531 01651.75 071 بوشهر

 60.5 001.5 61.0 70151 140165.5 1113 41411 001654.5 0073 تهران

کرمان جنوب  71 3310.101 0401 051 33131.64 3115 71.5 610.7 004.1 

بختیاری و چهارمحال  557 15155.54 1031 714 015514.5 04331 53.6 315.1 011.7 

جنوبی خراسان  110 11601.53 4754 377 71177.65 7174 15.5 161.5 11.1 

رضوی خراسان  1541 034171.5 56547 3101 570515 67106 45.1 330.4 41.6 

شمالی خراسان  143 10577.11 3713 503 40455.01 7046 051.3 61.0 003.1 

 55.3 054.1 56.1 30571 503551.0 0547 11334 131141.1 0131 خوزستان

 071.1 155.3 43.1 51151 311011.6 0466 01635 71410.46 0143 زنجان

 6.6- 050.3 1.6 51447 306304.0 1117 55653 011064 1151 سمنان

بلوچستان و سیستان  533 17455.37 6754 613 33111.41 03617 53.1 05.1 40.1 

 57.4 100.1 51.6 36041 335436 1134 14107 011710.5 0517 فارس

 51.7 014.4 45.0 37516 163611.5 643 13560 011035.1 551 قزوین

 51.3 015.1 35.1 17110 044517.4 0343 07177 53646.64 663 قم

 57.5 14.3- 51.1 04333 44331.05 0114 6136 57573.55 705 کردستان

 70.0 056.1 43.0 13140 451341.3 601 01733 013760.4 535 کرمان

 64.7 54.1 015.6 34076 001373.5 0107 01541 10475.15 151 کرمانشاه

احمد بویر و کهگیلویه  057 7675.411 1377 064 01051.51 1165 05.5 35.3 -3.6 
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 استان

 0922   0922  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 

 مجوز
 تعداد اشتغال مجوز

سرمایه 

 مجوز
 اشتغال سرمایه تعداد اشتغال مجوز

 31.6 64.1 47.5 01331 51461.01 556 1476 30071.35 373 گلستان

 7.7 111.0 06.1- 1356 53117.61 171 5153 06474.44 355 گیالن

 4.6 01.0- 50.3 6654 55731.13 515 6465 71511.16 403 لرستان

 005.7 505.3 56.5 30151 344175.5 0413 04316 55755.4 716 مازندران

 5.7- 05.3 1.1 01667 011117.4 751 06314 001101.3 701 مرکزی

 5.1- 511.3 6.3 00660 511715.1 575 01747 74516.11 535 هرمزگان

 41.4 71.3 13.0 06570 015453.5 0464 03714 55165.75 753 همدان

 43.3 55.7 15.6 57140 437140.6 3515 41511 116315.0 1611 یزد

 44.5 013.5 45.7 600170 5131144.1 40175 531166 3100357.1 17071 مجموع

  

  بینی پیش و ریال هزار میلیارد 5131.1بینی سرمایه  فقره جواز تاسیس با پیش 40175، تعداد 0366در سال 

 است. گردیده توسط استانها صادر هزار نفر 600.3اشتغال 

  درصدی در  013.5درصد در تعداد،  45.7مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش

 باشد.   میدرصدی در اشتغال  44.5گذاری و  سرمایه

 1134و 3515، 3101های خراسان رضوی، یزد و فارس به ترتیب با بیشترین تعداد جواز تاسیس در استان 

 فقره صادر شده است.
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 1جوازهای تاسیس صادره به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی .8جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

 0922   0922  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
مجوز سرمایه تعداد  

اشتغال 

 مجوز

 30.0- 56.1- 51.5- 0345 3151.5 17 0651 01131.6 10 منطقه آزاد ارس

 3.0 55.1- 11.1- 111 315.1 1 065 565.3 6 منطقه آزاد اروند

 11.7- 11.5- 57.3- 431 111.1 03 0465 1501.1 40 منطقه آزاد انزلی

 315.5 1541.6 015.1 045 0061.5 00 35 43.4 4 منطقه آزاد چابهار

 - - - 413 05550.7 01 1  1 منطقه آزاد قشم

 3.1 71.5 0111.1 401 0105.4 07 411 547.3 0 منطقه آزاد کیش

 55.4- 63.5- 40.7- 0111 04711.0 31 1705 115135.4 55 منطقه آزاد ماکو

منطقه ویژه 

 اقتصادی
011 415651.5 01576 031 011141.4 7611 -11.5 -14.7 -05.5 

 15.4- 17.1- 11.6- 03004 045453.4 157 01575 551431.1 357 مجموع

 اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است. -0
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 تفکیک گروه فعالیت صادره استانهاجوازهای تاسیس صادره به  .1جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922 0922

 تعداد
سرمایه 

 مجوز 

  اشتغال

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز 

  اشتغال

 مجوز
 اشتغال سرمایه تعداد

زغال سنگ ولینیت0استخراج  03 0655.0 451 05 3111.7 574 05.4 53.7 16.7 

کانه های فلزی 0استخراج  14 11701.6 3117 55 036574.4 5160 
-

01.1 511.5 60.1 

سایرمعادن 0استخراج  313 00311.0 4331 375 33103.5 5643 11.4 063.6 31.1 

وآشامیدنیها غذائی محصوالت  3157 136371.5 16115 3115 401365.7 63614 05.6 10.4 07.6 

وتنباکو ازتوتون محصوالت  13 3761.5 713 45 7413.3 711 65.1 005.5 1.4 

منسوجات ساخت  0133 016766.6 30105 0134 350107.5 44464 06.5 010.0 41.5 

خز پوست آوردن وعمل پوشاك  756 11557.1 40676 0433 14664.1 11515 55.7 131.7 75.1 

-چمدان-کیف- چرم- دباغی

 کفش
350 05737.1 03541 301 05065.4 1511 

-

04.0 -6.7 -45.1 

بجزمبل چوبی ومحصوالت چوب  557 55445.3 05331 771 11110.5 03344 31.1 7.1 -03.1 

کاغذی کاغذومحصوالت ساخت  651 114316.5 15475 0177 057114.1 14611 03.1 -11.1 -5.1 

وتکثیر انتشاروچاپ  50 01710.1 0077 50 7457.3 0136 1.1 -11.0 -01.5 

ازنفت حاصل های وفراورده کک  353 466675.7 04075 351 151353.3 01056 0.0 53.5 10.1 

شیمیائی موادومحصوالت ساخت  3133 415774.1 56317 4511 151450.1 65765 36.1 17.5 36.7 

وپالستیک ازالستیک محصوالت  1101 114367.7 41510 3136 516034.1 13513 31.6 111.7 11.1 

غیرفلزی کانی سایرمحصوالت  3111 115175.1 51631 5071 535530.4 61151 51.6 071.1 56.5 

اساسی فلزات ساخت  511 150301.5 14046 751 
0016551.

5 
44054 36.1 340.5 71.6 

فابریکی فلزی محصوالت  1454 016456.1 36166 3461 101157.0 54115 40.6 64.4 31.5 

وتجهیزات آالت ماشین ساخت  0150 76113.5 40004 1545 140710.5 50761 51.3 010.1 51.5 

وحسابداری دفتری آالت ماشین  013 5355.3 1344 011 01111.1 3506 10.7 60.1 51.0 

برقی ودستگاههای آالت ماشین  151 17755.5 07156 0016 111574.4 17615 41.1 055.6 57.4 

ارتباط وسایل رادیوتلویزیون  057 15311.4 4713 115 054616.3 01173 34.5 501.1 015.6 

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  517 31065.5 01514 0407 16054.1 31115 
057.

5 
045.6 075.3 
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922 0922

 تعداد
سرمایه 

 مجوز 

  اشتغال

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز 

  اشتغال

 مجوز
 اشتغال سرمایه تعداد

موتوری نقلیه وسایل  553 54111.4 11461 153 054513.0 17541 35.5 041.5 11.3 

ونقل حمل سایرتجهیزات  041 55157.1 6551 110 17566.1 5761 55.5 -41.6 -17.5 

سایرمصنوعات مبلمان  0155 17101.1 07454 0741 57775.3 14165 45.6 044.1 34.3 

 41.7 13.7 01.1 01100 43333.6 575 1466 14615.7 571 بازیافت

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

1مسافرتی  

015 00710.1 0757 110 35656.7 1653 15.3 100.4 57.5 

مربوطه کامپیوتروفعالیتهای  314 51167.5 1740 1111 117154.0 01157 
463.

5 
336.0 330.7 

مهندسی خدمات سایرفعالیتهای  0507 35164.4 11100 1175 71140.0 30011 31.4 015.7 41.0 

فاضالب، دفع زباله، بهداشت 

3محیط و سایر فعالیتهای مشابه  
00 03415.4 565 1 531.0 115 

-

35.4 -65.3 -55.5 

 17071 مجموع
3100357.

0 
531166 40175 

5131143.

6 
600170 45.7 013.5 44.5 

 باشد.های مرتبط با  استخراج مواد معدنی نمیباشد و شامل فعالیتها مربوط به واحدهای فرآوری میمجوزهای صادره این گروه -0

 باشد.مسافرتی مربوط به صدور مجوزهای ذخیره سازی در قالب سردخانه، انبار و سیلو میهای های آژانسهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل، فعالیتفعالیت -1

 باشد.مجوزهای صادره این گروه مربوط به واحدهای تصفیه، بی خطر سازی و امحاء پسماندهای ویژه می -3

 

  محصوالت کانی سایر "، بیشترین تعداد مربوط به گروه 0366فقره جواز تاسیس صادره در سال  40175از

 باشد.                     فقره جواز می 4511با  "محصوالت شیمیایی و ساخت مواد"و  5071با  "غیرفلزی

 05.5  با "اساسی فلزات ساخت "های صنعتی متعلق به گروه  گذاری در گروهباالترین سهم پیش بینی سرمایه 

 باشد. گذاری جوازها می سرمایه کل از درصد
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 1تاسیس صادره به تفکیک گروه فعالیت صادره مناطق آزاد و ویژهجوازهای  .11جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922 0922

 تعداد
سرمایه 

 مجوز 

  اشتغال

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز 

  اشتغال

 مجوز
 اشتغال سرمایه تعداد

 011.1- 011.1- 011.1- 1 1 1 11 11.1 0 استخراج کانه های فلزی

 10.6 73.3- 05.1- 745 1111.1 11 564 05563.1 14 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 11.7- 537.5 1.1 1 50.1 0 14 7.1 0 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 57.7- 14.1- 55.3- 151 711.5 1 710 3451.3 05 ساخت منسوجات

 54.1- 36.1- 10.6- 545 0015.1 6 0511 0745.5 31 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   3 17.7 56 1 1 1 -011.1 -011.1 -011.1 

 55.1- 74.7- 41.1- 16 115.1 5 134 0416.5 01 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 45.3 377.5 1.1 377 3177.5 7 151 531.0 7 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 50.1- 71.0- 51.1- 110 14161.4 1 0677 014163.5 04 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 01.5 60.5- 07.6 3043 31131.0 44 1515 436133.3 31 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 14.4 516.4 37.5- 671 04515.1 05 553 1053.1 15 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 06.7 31.0 7.3 131 1316.6 03 500 5510.3 01 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 55.7- 17.4- 33.3- 515 6163.7 5 0610 41655.1 6 ساخت فلزات اساسی

 51.1- 30.1- 41.7- 401 0344.1 01 651 0655.6 13 محصوالت فلزی فابریکی

 15.7- 11.7- 06.4- 0110 1516.7 16 0506 3511.7 35 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 34.5 45.1- 04.3- 071 335.1 5 036 501.0 1 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 6.1- 073.4 57.7- 661 7751.5 04 0163 3011.1 34 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 015.0 066.4 41.1 143 501.5 1 77 114.5 5 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  05 707.3 540 5 4344.7 315 -51.5 430.1 -43.5 

موتوری وسایل نقلیه  1 0116.6 535 5 575.0 450 -17.5 -44.1 -11.4 

 574.5 1571.1 111.1 011 173.1 3 03 01.5 0 سایرتجهیزات حمل ونقل
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922 0922

 تعداد
سرمایه 

 مجوز 

  اشتغال

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز 

  اشتغال

 مجوز
 اشتغال سرمایه تعداد

 43.4- 57.1- 11.1- 115 145.1 1 477 175.0 6 مبلمان سایرمصنوعات

 - - - 41 36.1 3 1 1.1 1 بازیافت

 011.1- 011.1- 011.1- 1 1 1 37 433.4 0 تولید انرژی

 011.1- 011.1- 011.1- 1 1 1 07 56.1 0 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل 

و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

 مسافرتی

1 075.4 34 5 01161.7 041 -04.3 6117.1 300.7 

 51.1- 51.0- 10.4 045 5551.1 01 161 05507.5 1 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

 1.1 57.1 1.1 061 101.5 00 075 414.0 00 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 15.4- 17.1- 11.6- 03004 045453.4 157 01575 551431.1 357 مجموع

 اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است. -0
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 های در دست اجراطرح 

   1311 اسفند های در دست اجرای استانها به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پایانطرح تعداد .11جدول
 فقره

پیشرفت فیزیکی                

تعداد کارکنان     
1-41  41-21  21-21  21-21  21-22  مجموع 

نفر کارکن 01کمتر از   06051 515 156 1345 133 13511 

نفر کارکن 51تا  01  41644 0735 0767 5573 1054 51405 

نفر کارکن 011تا  51  3151 011 111 517 156 4410 

نفر و بیشتر کارکن011  0101 141 061 511 131 1610 

 73336 3315 6017 3156 1775 54770 مجموع
 
 

   1311 اسفندتا پایان   دردست اجرای استانها به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی هایبینی سرمایه طرح پیش .12جدول
 میلیارد ریال

پیشرفت فیزیکی            

تعداد کارکنان     
1-41  41-21  21-21  21-21  21-22  مجموع 

کارکن نفر 01 از کمتر  511516.5 05175.6 04511.0 55105.3 05117.1 515140.1 

کارکن نفر 51 تا 01  1411147.1 015101.0 011111.4 351163.4 003103.1 3175566.1 

کارکن نفر 011 تا 51  0171555.5 51114.3 53305.4 111313.5 077513.1 0511543.4 

کارکن بیشتر و نفر011  1133071.1 0463151.1 611154.1 0145455.3 103516.5 00101616.5 

 05511353.5 0130114.4 0561167.5 0165567.6 0510764.3 00135361.4 مجموع
 

 

 

   1311 اسفندفیزیکی تا پایان  اشتغال و پیشرفت استانها به تفکیکهای دردست اجرای بینی اشتغال طرح پیش .13جدول
 نفر

پیشرفت فیزیکی             

تعداد کارکنان     
1-41  41-21  21-21  21-21  21-22  مجموع 

نفر کارکن 01کمتر از   015131 4110 5105 04617 4503 053701 

نفر کارکن 51تا  01  114154 35113 35571 011171 41156 645413 

نفر کارکن 011تا  51  065531 00141 04071 43751 05155 173061 

نفر و بیشتر کارکن011  465071 61411 14667 033103 73031 716645 

 1153357 045171 166177 031177 044015 0541515 مجموع
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   1311 اسفندتا پایان   به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی 1ویژه و آزاد های در دست اجرای مناطقتعداد طرح .14جدول
 فقره

پیشرفت فیزیکی                

تعداد کارکنان     
1-41  41-21  21-21  21-21  21-22  مجموع 

نفر کارکن 01کمتر از   61 6 1 01 1 011 

نفر کارکن 51تا  01  341 17 15 61 15 507 

نفر کارکن 011تا  51  53 00 5 15 7 004 

نفر و بیشتر کارکن011  13 3 5 11 03 005 

 751 54 055 36 50 557 مجموع

 اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است. -0

 

   1311 اسفندتا پایان    به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی 1ویژه و آزاد دردست اجرای مناطق هایبینی سرمایه طرح پیش .15جدول

 ریالمیلیارد 

پیشرفت فیزیکی            

تعداد کارکنان     
1-41  41-21  21-21  21-21  21-22  مجموع 

کارکن نفر 01 از کمتر  111663.0 517.1 05.3 447.0 13.3 114031.6 

کارکن نفر 51 تا 01  36571.1 0651.1 0770.3 04441.1 1446.7 51415.5 

کارکن نفر 011 تا 51  001667.0 4153.1 0715.6 1541.3 01701.3 036677.3 

کارکن بیشتر و نفر011  665707.3 15010.5 15551.1 51711.0 053561.5 0157770.5 

 0513434.4 017631.6 71137.1 16335.5 31431.5 0351461.0 مجموع
 

 است.اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده  -0
 

   1311 اسفندتا پایان   فیزیکی اشتغال و پیشرفت به تفکیک 1ویژه و آزاد های دردست اجرای مناطقبینی اشتغال طرح پیش .16جدول
 نفر

پیشرفت فیزیکی             

تعداد کارکنان     
1-41  41-21  21-21  21-21  21-22  مجموع 

نفر کارکن 01کمتر از   456 56 05 11 45 555 

کارکننفر  51تا  01  1154 505 575 1404 544 00513 

نفر کارکن 011تا  51  4350 141 311 0551 543 1513 

نفر و بیشتر کارکن011  11771 535 1104 3741 3437 31105 

 51511 4511 1675 1641 0646 31670 مجموع

 جمع بندی شده است.اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه  -0
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   1311 اسفندهای در دست اجرا به تفکیک استان تا پایان طرح .17جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 اشتغال مجوز سرمایه مجوز  تعداد استان

 014110 413113.5 4314 آذربایجان شرقی

 10501 150411.0 3310 آذربایجان غربی

 46550 144753.3 0161 اردبیل

 051435 117161.3 5135 اصفهان

 005501 737115.1 1140 البرز

 06516 435176.4 543 ایالم

 10155 135171 537 بوشهر

 035115 401131.6 3143 تهران

 00111 56571.51 515 جنوب کرمان

 35111 403011.6 0651 چهارمحال و بختیاری

 10001 031561.0 167 خراسان جنوبی

 074445 0150536 5135 خراسان رضوی

 05155 74557.41 760 خراسان شمالی

 011515 0466501 3341 خوزستان

 013334 540534.1 3436 زنجان

 013744 510700 4116 سمنان

 11751 56755.53 0756 سیستان و بلوچستان

 61515 0146015 4115 فارس

 66545 554551.7 1406 قزوین

 51615 401161.5 1456 قم

 16315 054411.0 1175 کردستان
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 اشتغال مجوز سرمایه مجوز  تعداد استان

 75173 0001050 1515 کرمان

 51651 415555.4 1135 کرمانشاه

 04510 111407 551 کهگیلویه و بویر احمد

 31671 141517.4 0151 گلستان

 37553 015141.1 0075 گیالن

 41154 311311 0517 لرستان

 67154 517637.1 3110 مازندران

 55441 514455.0 1334 مرکزی

 33375 0134571 0354 هرمزگان

 44556 151765.5 1551 همدان

 056510 0141471 1145 یزد

 1153357 05511354 73336 مجموع
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   1311 اسفندتا پایان  1های در دست اجرای مناطق آزاد و ویژهطرح .18جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 اشتغال مجوز سرمایه مجوز تعداد استان

 01157 53114.61 066 منطقه آزاد ارس

 0113 00175.35 37 منطقه آزاد اروند

 1536 1703.60 55 منطقه آزاد انزلی

 055 0173.576 03 منطقه آزاد چابهار

 0015 14167.1 14 منطقه آزاد قشم

 773 1053.110 14 منطقه آزاد کیش

 3517 136001.5 13 منطقه آزاد ماکو

 31015 0314551 431 منطقه ویژه اقتصادی

 51511 0513434 751 مجموع

 اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است. -0
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   1311 اسفندهای در دست اجرای استانها به تفکیک گروه فعالیت تا پایان طرح .11جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 اشتغال مجوز سرمایه مجوز  تعداد فعالیت

 63 015.6 1 کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته

 0313 5511.1 31 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 31605 561311.5 140 استخراج کانه های فلزی

 05160 51541.7 0161 استخراج سایرمعادن

 151415 0104110.5 7155 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

وتنباکومحصوالت ازتوتون   15 13147.1 3145 

 006555 101317.3 3137 ساخت منسوجات

 013703 004374.6 1356 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   103 33516.7 11641 

 34576 071155.6 0610 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 10765 554110.7 1416 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

وتکثیرانتشاروچاپ   061 11051.5 3551 

 50111 1165110.1 0105 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 145145 1164751.0 7533 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 050635 675353.4 1601 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 151515 0306511.5 00351 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 111103 1714011.3 1346 ساخت فلزات اساسی

 011116 314163.4 1015 محصوالت فلزی فابریکی

 017554 361113.0 5175 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 1773 10543.1 166 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 51531 415001.3 1104 ماشین آالت ودستگاههای برقی
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 اشتغال مجوز سرمایه مجوز  تعداد فعالیت

 10551 175414.1531 441 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  1110 033504.016 45550 

 60013 315555.116 0507 وسایل نقلیه موتوری

 04531 56576.177 401 سایرتجهیزات حمل ونقل

 45561 011341.510 3153 مبلمان سایرمصنوعات

 14511 70440.1467 0571 بازیافت

 1051 17045.563 015 تولید انرژی

و توزیع آبجمع آوری، تصفیه   0 55575.153 011 

 05551 61101.611 664 فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

 01155 140416.770 1145 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

 55601 011160.351 3171 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

فعالیتهای مشابهفاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر   07 11754.073 0014 

 1153357 05511353.56 73336 مجموع
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   1311 اسفندبه تفکیک گروه فعالیت تا پایان  1های در دست اجرای مناطق آزاد و ویژهطرح .21جدول

 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 اشتغال مجوز سرمایه مجوز  تعداد فعالیت

خدماتی وابستهکشاورزی، شکار و فعالیتهای   0 15.1 15 

 1111 13700.6 51 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 146 0177.1 5 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 1111 117567.1 45 ساخت منسوجات

 0635 0770.3 34 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   1 55.7 05 

 714 1534.1 14 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 0010 5316.5 17 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 5076 404417.6 35 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 01643 740546.7 041 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 3146 07306.5 53 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 0161 03075.5 14 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 4316 56531.4 11 ساخت فلزات اساسی

 0501 7113.6 41 محصوالت فلزی فابریکی

 3311 5711.1 75 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 301 651.4 01 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 3105 03031.4 51 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 571 3444.5 05 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  11 1157.5 0417 

نقلیه موتوریوسایل   05 4617.1 0177 

 136 431.4 7 سایرتجهیزات حمل ونقل
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 اشتغال مجوز سرمایه مجوز  تعداد فعالیت

 0041 0370.7 14 مبلمان سایرمصنوعات

 061 355.7 7 بازیافت

 017 0611.4 3 تولید انرژی

 07 56.1 0 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

 450 07613.6 15 فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

 111 01004.1 00 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

 51 7.1 0 تحقیق وتوسعه

 544 0751.5 31 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 51511 0513434.4 751 مجموع

 اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است. -0
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 برداری صنعتی بهرهپروانه 

 برداری صادره به تفکیک استان پروانه بهره .21جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

 0922   0922  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 

 مجوز 

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

سرمایه 

 مجوز 

اشتغال 

 مجوز
 اشتغال  سرمایه  تعداد

شرقی آذربایجان  551 15104.3 1505 553 44161.5 6303 -0.5 56.1 13.6 

غربی آذربایجان  131 5171.5 0561 115 01111.1 3645 -01.4 146.5 041.1 

 000.1 15.4 14.1 3515 01400.3 117 0563 7311.6 030 اردبیل

 03.3 51.5 01.4- 6741 56355.0 517 7571 36443.1 571 اصفهان

 4.7 15.7 1.1- 1545 50571.7 350 1067 16056.1 376 البرز

0ایالم  41 3601.6 307 44 006510.4 553 4.7 1651.5 11.1 

 15.5- 14.1- 51.7 0346 06141.7 55 0731 14575.1 35 بوشهر

 31.7 05.5- 3.5- 00011 51115.4 455 7516 51413.5 411 تهران

کرمان جنوب  13 0615.5 335 15 1551.6 431 03.1 33.1 17.1 

0بختیاری و چهارمحال  004 3041.4 0171 036 053150.1 0115 10.6 4113.1 -1.1 

جنوبی خراسان  31 0067.1 537 54 4137.6 716 13.1 165.5 16.6 

رضوی خراسان  445 11150.1 6013 513 43151.1 7571 03.1 -44.1 -4.5 

شمالی خراسان  34 01134.0 545 41 3556.3 317 01.5 -54.4 -40.4 

0خوزستان  045 7170.1 0545 063 511611.1 4543 33.0 5155.5 015.1 

 50.1 156.1 5.6 3131 51314.5 054 1040 5757.5 044 زنجان

 15.7 71.3 7.4- 3507 06436.5 075 1715 01171.7 113 سمنان

بلوچستان و سیستان  61 0660.6 735 16 3005.1 0137 -01.1 55.5 14.3 

 03.6- 0.1- 01.5 4040 41316.1 315 4701 40141.3 164 فارس

 11.5 55.5 01.1 1756 17614.0 441 5515 07453.1 315 قزوین

 15.3 314.5 11.5 5574 11451.1 163 4451 4130.5 143 قم

 03.3- 03.3 1.1- 0111 1137.1 011 0134 0615.0 005 کردستان

 05.1 01.1 35.4 3536 61157.3 015 3054 71153.0 016 کرمان

 54.4 415.3 13.6 0111 03747.4 016 0004 1141.1 77 کرمانشاه

احمد بویر و کهگیلویه  37 156.6 355 41 0151.1 161 5.3 37.5 -05.3 
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 استان

 0922   0922  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 

 مجوز 

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

سرمایه 

 مجوز 

اشتغال 

 مجوز
 اشتغال  سرمایه  تعداد

 00.3 10.1 36.1 1471 00655.3 114 1135 6774.0 045 گلستان

 13.1 45.1 37.1 1501 13410.5 065 1011 05004.5 041 گیالن

 10.7 004.4 13.6 0145 4357.5 045 757 1131.4 001 لرستان

 3.6 011.4 05.5 4503 34155.1 145 4345 05110.6 101 مازندران

0مرکزی  173 04517.1 3015 331 017116.4 4753 01.3 0001.5 55.5 

 54.5 464.0 5.1 0515 00360.5 70 615 0601.4 11 هرمزگان

 005.1 451.1 40.1 1173 03455.4 001 0151 1435.7 17 همدان

 31.1 041.4 31.1 4531 31311.5 357 3161 05407.3 150 یزد

 13.1 065.1 01.7 011145 0110733.1 5655 61111 567073.3 5115 مجموع

هزار میلیارد  557.3  گذاری سرمایه با "فارس خلیج بیدبلند گاز پاالیش شرکت"برداری  بهره پروانه صدور دلیل به جاری سال مذکور درمدت گذاری سرمایه رشد-0

هزار  011.7 "ایالم پتروشیمی"و هزار میلیارد ریال  041.5 "شازند ره خمینی امام نفت پاالیش "هزار میلیارد ریال،  047.4 "لردگان اوره شیمیایی کود شرکت"ریال، 

 است. میلیارد ریال

 

  اشتغال  و ریال هزار میلیارد 0110.7گذاری  سرمایه برداری با بهره پروانه فقره 5655، تعداد 0366طی سال

 .است شده صادر هزار نفر 011.1

  065.1و  تعداد در درصدی 01.7گذشته نشان دهنده افزایش  سال مشابه مدت با فوق ارقام مقایسه 

 اشتغال است.  در درصدی 13.1و  در سرمایه درصدی

 شرقی و  آذربایجاناستان  به مربوط های کشوربرداری صادره در بین استان بهرهپروانه تعداد بیشترین

 کرمان تعلق دارد. به جنوب فقره 15 فقره و کمترین با 517و  553اصفهان با  

 ها، متعلق به استان خوزستان  برداری صادره استان گذاری مندرج در پروانه های بهره باالترین میزان سرمایه

 درصدی از کل کشور است.      34 سهم و با ریال هزار میلیارد 513.0با حدود 

 باشد.میلیارد ریال می 154.7گذاری برای ایجاد یک واحد در این دوره  مایهمتوسط سر 

 نفر  6741و  00011های تهران و اصفهان به ترتیب با   باالترین اشتغال ایجاد شده مربوط به استان

 باشد. می
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 1برداری صادره به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی های بهره پروانه .22جدول
 نفر -ریالمیلیارد  -واحد: فقره

 استان

 درصد تغییر 0922 0922

 تعداد
سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
  اشتغال  سرمایه تعداد

 11.5 044.0 01.0- 0711 1053.1 53 0410 1634.4 15 منطقه آزاد ارس

 11.1- 17.1 36.5 130 1715.1 53 1450 5177.1 37 منطقه آزاد اروند

آزاد انزلیمنطقه   76 0517.5 0451 55 4550.4 0137 -11.1 016.5 -05.3 

 155.5 735.3 001.5 165 5111.1 31 113 555.1 01 منطقه آزاد چابهار

 11.0- 35.1 10.1- 511 5105.7 07 115 4103.1 13 منطقه آزاد قشم

 067.0 0165.7 51.1 115 00164.7 10 151 716.1 04 منطقه آزاد کیش

آزاد ماکومنطقه   46 1151.1 0155 51 1460.5 716 1.1 -6.4 -11.1 

1منطقه ویژه اقتصادی  101 11611.5 01475 100 153511.1 05315 -1.5 151.1 45.1 

 10.5 130.4 1.1 11165 161744.5 507 07063 76771.6 507 مجموع

 آزاد و ویژه جمع بندی شده است.اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق  -0

 گذاری سرمایه اقتصادی با ویژه در منطقه "جنوب آلومینیوم صنایع مجتمع " برداری بهره پروانه صدور دلیل به جاری سال مذکور درمدت گذاری سرمایه رشد-1

 ریال است. میلیارد هزار 035از  بیش
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   1311 سال 1ایجادی شده اندازی راه مهم های طرح .23جدول
 نفر -واحد: میلیارد ریال

رقمی 4گروه فعالیت  اشتغال مجوز سرمایه مجوز استان نام واحد  

فارس خلیج بیدبلند گاز پاالیش شرکت  ازنفت حاصل های وفراورده کک 0115 557167.6 خوزستان 

لردگان اوره شیمیایی کود شرکت بختیاری و چهارمحال   شیمیائی موادومحصوالت ساخت 311 047441.1 

جنوب آلومینیوم صنایع مجتمع اقتصادی ویژه منطقه   اساسی فلزات ساخت 441 035057.3 

زمین گهر آهن سنگ  فلزی های کانه استخراج 551 51711.3 کرمان 

آرش ناب البرز فوالد مجتمع  اساسی فلزات ساخت 355 31115.1 زنجان 

جنوب روهینا فوالد مجتمع  اساسی فلزات ساخت 451 10435.5 خوزستان 

اردکان فوالد مجتمع  اساسی فلزات ساخت 317 05516.5 یزد 

مدیران خودروسازی اقتصادی ویژه منطقه   موتوری نقلیه وسایل 0731 04467.1 

ایران فراساحل صنایع و سازی کشتی مجتمع اقتصادی ویژه منطقه   ونقل حمل سایرتجهیزات 0161 01715.6 

آذربایجان زمزم  فابریکی فلزی محصوالت 011 01147.4 کرمانشاه 

خاورمیانه اکو تاپ المللی بین اقتصادی ویژه منطقه   اساسی فلزات ساخت 150 6643.5 

الوان نفت پاالیش اقتصادی ویژه منطقه   ازنفت حاصل های وفراورده کک 0371 6511.6 

اکبری سفید آرد  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 011 6050.0 البرز 

شیمی آرین  بجزمبل چوبی ومحصوالت چوب 111 7657.0 مازندران 

مهران پیمای چاه خدماتی و مهندسی کیش آزاد منطقه   مهندسی خدمات سایرفعالیتهای 171 1415.3 

میاندوآب پتروشیمی غربی آذربایجان   شیمیائی موادومحصوالت ساخت 411 5511.1 

کیش جنوب کاوه فوالد  اساسی فلزات ساخت 360 5511.5 هرمزگان 

هگمتانه پتروشیمی صنایع  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 015 5075.0 همدان 

نور امید قائم فوالد مهندسی و فنی رضوی خراسان   فلزی های کانه استخراج 051 5113.1 

تخته آرین  بجزمبل چوبی ومحصوالت چوب 011 5746.3 گیالن 

راین خودروسازان اقتصادی ویژه منطقه   موتوری نقلیه وسایل 111 5131.0 

پارس شمال کابل راد صنعتی تولیدی  فابریکی فلزی محصوالت 31 5014.1 گیالن 

ایزوتوپ پارس  ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی 111 4731.1 تهران 

 سوم پخت و سرامیک کاشی بازرگانی و تولیدی

ابریشم تندیس  

اقتصادی ویژه منطقه  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 51 4070.3 
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رقمی 4گروه فعالیت  اشتغال مجوز سرمایه مجوز استان نام واحد  

 معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان

 ایران

شرقی آذربایجان  اساسی فلزات ساخت 311 4011.1 

سیرجان گهر کاویان فوالد صنایع  فلزی های کانه استخراج 101 4111.4 کرمان 

سهند آذر عتیق فوالد  اساسی فلزات ساخت 111 3715.0 قزوین 

پنگوئن فرآور غذا  وپالستیک ازالستیک محصوالت 161 3551.5 مرکزی 

سازه الله پرت  فابریکی فلزی محصوالت 10 3516.7 اصفهان 

اردستان مقوا کویر تولیدی  کاغذی کاغذومحصوالت ساخت 131 3353.3 اصفهان 

آور فرد تشخیص پیشرو بازرگانی تولیدی اقتصادی ویژه منطقه   ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی 71 3351.1 

 گستر روماك کشاورزی محصوالت صادرات پایانه

 پارس

 مهندسی خدمات سایرفعالیتهای 101 3145.0 مازندران

خاورمیانه معادن نوسازی و گسترش جنوبی خراسان   .. ولینیت سنگ زغال استخراج 51 3141.1 

پارس نووونوردیسک  ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی 57 1661.3 البرز 

مهراصل تولیدی شرقی آذربایجان   برقی ودستگاههای آالت ماشین 53 1615.5 

پاك انرژی مانا  ارتباط وسایل رادیوتلویزیون 051 1767.0 مرکزی 

سلولز طبیعت پارس  کاغذی کاغذومحصوالت ساخت 51 1535.4 خوزستان 

تبریز پاك سالم شرقی آذربایجان   وآشامیدنیها غذائی محصوالت 45 1316.5 

کاوه بلور توسعه  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 061 1356.1 مرکزی 

سمنان جین کویر  منسوجات ساخت 067 1311.0 سمنان 

سهند آذر عتیق فوالد  اساسی فلزات ساخت 031 1000.0 قزوین 

طارم مس صنایع  اساسی فلزات ساخت 311 1116.5 قزوین 

اریکه کار لفاف  کاغذی کاغذومحصوالت ساخت 51 1157.1 البرز 

کارمانیا خودروسازی اقتصادی ویژه منطقه   موتوری نقلیه وسایل 013 1107.1 

نایین روماك کاشی  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 001 0641.7 اصفهان 

بوعلی پارس سازان سالمت اقتصادی ویژه منطقه   شیمیائی موادومحصوالت ساخت 37 0611.0 

پارسه پردازش آلیاژ صنعتی مجتمع اقتصادی ویژه منطقه   ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی 01 0614.4 

بناب حدید آذر فوالد مجتمع شرقی آذربایجان   اساسی فلزات ساخت 035 0775.4 

سنگ آسا  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 01 0771.5 لرستان 
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رقمی 4گروه فعالیت  اشتغال مجوز سرمایه مجوز استان نام واحد  

بسپار رول بهین  وپالستیک ازالستیک محصوالت 15 0754.7 البرز 

کاسپین فوالدین لوله  اساسی فلزات ساخت 31 0161.1 مازندران 

مپنا تجهیزات و بویلر ساخت و مهندسی شرکت  فابریکی فلزی محصوالت 43 0114.4 البرز 

راوند بافت ساویز فرش  منسوجات ساخت 70 0106.1 اصفهان 

راد دشتستان گالوانیزه نورد مجتمع  اساسی فلزات ساخت 31 0574.1 مرکزی 

پارسیان سنگان امیر معادن گروه رضوی خراسان   فلزی های کانه استخراج 051 0571.5 

ایرانیان سوم هزاره صنعت امین اقتصادی ویژه منطقه   وپالستیک ازالستیک محصوالت 00 0505.0 

شهیدمحالتی موسسه  ونقل حمل سایرتجهیزات 711 0556.1 بوشهر 

داریس نوید بهسازان اقتصادی ویژه منطقه   وپالستیک ازالستیک محصوالت 01 0547.4 

جدار صنعت فرا اقتصادی ویژه منطقه   فابریکی فلزی محصوالت 41 0505.5 

سبزواران امید مس فراوری معدنی صنایع کرمان جنوب   اساسی فلزات ساخت 55 0503.5 

زاگرس البرز دارویی  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 05 0464.4 البرز 

جنوب بتن کیش کیش آزاد منطقه   غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 71 0455.1 

پارسیان زیست کیمیا  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 33 0447.3 زنجان 

دیباریس نساجی  منسوجات ساخت 355 0371.5 قزوین 

ممقانی جعفری رسول و مهدی  سایرمصنوعات مبلمان 55 0311.1 تهران 

آرتا ابریشم ریسباف  منسوجات ساخت 311 0115.1 اردبیل 

ایران ملی بانک نشر و چاپ شرکت  ارتباط وسایل رادیوتلویزیون 51 0151.0 تهران 

چابهار آزاد منطقه طالیی خورشید اطلس چابهار آزاد منطقه   مربوطه کامپیوتروفعالیتهای 07 0146.5 

آند پارسیان صنعتی کربن  ازنفت حاصل های وفراورده کک 41 0137.7 مازندران 

سان الیه پاك  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 41 0131.1 قم 

پارس زال رضوی خراسان   شیمیائی موادومحصوالت ساخت 051 0111.1 

صادقی مهدی  وتجهیزات آالت ماشین ساخت 6 0061.5 تهران 

فروآلیاژ سرخ گالب  اساسی فلزات ساخت 54 0055.0 مرکزی 

پارسیان لبن پارمیدا  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 41 0011.5 اصفهان 

 معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان

 ایران

غربی آذربایجان  اساسی فلزات ساخت 561 0005.0 

بلبرینگ تاوریژ المللی بین شرقی آذربایجان   وتجهیزات آالت ماشین ساخت 35 0165.3 
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رقمی 4گروه فعالیت  اشتغال مجوز سرمایه مجوز استان نام واحد  

ابهر نگین آلیاژی فوالد  اساسی فلزات ساخت 75 0161.6 زنجان 

سپنتا صنعت و کشت  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 51 0175.4 فارس 

یزد نساجان سعادت  منسوجات ساخت 305 0155.5 یزد 

آیرما معدن و صنعت تحقیقات المللی بین  اساسی فلزات ساخت 01 0151.7 زنجان 

آریا تاراریس نساجی صنایع  منسوجات ساخت 71 0140.6 قم 

آریا موتور کوروش اقتصادی ویژه منطقه   موتوری نقلیه وسایل 011 0130.4 

آسیا فوالد شایسته  اساسی فلزات ساخت 13 0101.5 اصفهان 

بلورین زرین آریا  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 11 667.1 تهران 

یزد کویر خاطره کاشی  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 011 656.4 یزد 

یزد زرباف بافندگی و ریسندگی  منسوجات ساخت 015 641.1 یزد 

کیش آل ایده سازه هژیر  وتجهیزات آالت ماشین ساخت 31 600.6 اصفهان 

باختر مروارید صنعت دیبا  کاغذی کاغذومحصوالت ساخت 55 765.6 قزوین 

زنجان روی پاك تولیدی  بازیافت 54 764.1 زنجان 

بافت شیمی اقتصادی ویژه منطقه   شیمیائی موادومحصوالت ساخت 13 773.5 

میهن آلومینیوم فراسازان  فابریکی فلزی محصوالت 01 717.6 مرکزی 

ایرانیان پارس سازان شایسته صنعتی گروه  کاغذی کاغذومحصوالت ساخت 15 751.1 اردبیل 

غدیر شیمی پترو اقتصادی ویژه منطقه   شیمیائی موادومحصوالت ساخت 515 741.1 

طرازیان زرین علی  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 11 731.3 زنجان 

پارسیان مس ابتکار صنعتی گروه شرکت  اساسی فلزات ساخت 31 735.5 کرمان 

پارس الفاخر تنباکو کارخانه اقتصادی ویژه منطقه   وتنباکو ازتوتون محصوالت 001 735.5 

حبیبی رضا  وپالستیک ازالستیک محصوالت 41 715.1 مازندران 

پیمان سرامیک نام  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 111 165.0 همدان 

005 ساختمانی و راهسازی  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 75 160.5 کرمان 

تبریز نخ ستاره شرقی آذربایجان   منسوجات ساخت 57 176.7 

مکران آلیاژ پارس چابهار آزاد منطقه   فلزی های کانه استخراج 15 173.0 

 حافظ طالئی خوشه صنعتی نان تولیدی تعاونی

 جهرم

 وآشامیدنیها غذائی محصوالت 11 157.5 فارس

توس سیم شهاب رضوی خراسان   فابریکی فلزی محصوالت 01 151.6 
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رقمی 4گروه فعالیت  اشتغال مجوز سرمایه مجوز استان نام واحد  

مهام تجارت پیشرو  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 11 111.5 تهران 

غرب آسای مهر آرد غربی آذربایجان   وآشامیدنیها غذائی محصوالت 45 111.1 

فورج آذین شمالی خراسان   موتوری نقلیه وسایل 41 560.1 

پرتو شیمی سپید  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 33 561.1 اصفهان 

بایسته غالمرضا  منسوجات ساخت 1 555.5 اصفهان 

پارسیان سومی صنعت ترویج  برقی ودستگاههای آالت ماشین 14 546.5 تهران 

ابهر نوین ابزار توسعه  مربوطه کامپیوتروفعالیتهای 5 545.5 زنجان 

آذرگل اطمینان بستنی تولیدی شرقی آذربایجان   وآشامیدنیها غذائی محصوالت 051 541.6 

لیان صنعت پیروز  وپالستیک ازالستیک محصوالت 71 540.6 قزوین 

جم شیمیایی تولیدی  وپالستیک ازالستیک محصوالت 01 540.3 تهران 

اسپادانا سپاهان آریا  اساسی فلزات ساخت 31 541.3 مرکزی 

کاوه استیل سام اقتصادی ویژه منطقه   فابریکی فلزی محصوالت 051 511.6 

زنگان نوآوران کیمیا  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 00 511.7 زنجان 

پینک نوین بافی گونی و بندی بسته صنایع  منسوجات ساخت 011 507.1 گیالن 

اروپا پرشیا معدنی فرآوری  اساسی فلزات ساخت 11 504.3 سمنان 

 _ 10035.1 0133734.5 مجموع
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 1311 سال در 1توسعه ای شده اندازی راه مهم های طرح .24جدول
 نفر -واحد: میلیارد ریال

 استان نام واحد
سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
رقمی 4گروه فعالیت   

شازند ره خمینی امام نفت پاالیش  ازنفت حاصل های وفراورده کک 315 041513.5 مرکزی 

ایالم پتروشیمی  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 105 001755.0 ایالم 

سیرجان فوالد جهان مجتمع  اساسی فلزات ساخت 513 11411.4 کرمان 

پاسارگاد آهن ذوب  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 315 15364.1 فارس 

کاوه متانول  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 41 05157.1 بوشهر 

آسیا غرب سیمان مجتمع رضوی خراسان   غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 57 00535.0 

کلر کیمیا پارس پتروشیمی  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 1 6371.5 خوزستان 

 وتجهیزات آالت ماشین ساخت 361 5700.7 قم پاکشوما

کهن پارس سبز طبیعت  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 1 5633.1 مرکزی 

1 شماره واحد عسل شیرین شرقی آذربایجان   وآشامیدنیها غذائی محصوالت 011 5530.1 

اکتوورکو داروسازی  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 307 5441.1 البرز 

جمشید تخت پتروشیمی صنایع  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 شیمیائی موادومحصوالت ساخت 1 5115.1

افق فوالدکاران نورد  اساسی فلزات ساخت 51 5110.1 زنجان 

اروند آزاد منطقه پتروآذرکاسپین  ازنفت حاصل های وفراورده کک 03 4535.6 

کهربا پرتو پانیا  اساسی فلزات ساخت 355 4515.1 خوزستان 

موتور کرمان  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 موتوری نقلیه وسایل 0136 4511.5

تبریز ناب فوالد شرقی آذربایجان   اساسی فلزات ساخت 051 4550.1 

آل ایده پارسیان تجارت خورشید  وپالستیک ازالستیک محصوالت 31 4474.4 البرز 

کاله سولیکو  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 050 4451.3 مازندران 

یزد سلولز آرمان صنایع  کاغذی کاغذومحصوالت ساخت 035 3711.3 یزد 

خوی نساجی کارخانجات غربی آذربایجان   منسوجات ساخت 155 3141.4 

کلران شیمیایی تولیدی  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 64 1654.6 سمنان 

دامغان کویر فوالد  اساسی فلزات ساخت 061 1770.5 سمنان 
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 استان نام واحد
سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
رقمی 4گروه فعالیت   

پیوتر  کام الله  ارتباط وسایل رادیوتلویزیون 010 1161.1 تهران 

مازندران شکرشکن غذایی صنایع مجتمع  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 311 1164.3 مازندران 

ایران زرین چینی صنایع  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 143 1161.3 اصفهان 

کیش جنوب کاوه فوالد  اساسی فلزات ساخت 014 1464.5 هرمزگان 

تک کیمیا آریان بهداشتی آرایشی دارویی  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 شیمیائی موادومحصوالت ساخت 135 1461.5

خودرو ایمنی اندیشه تولیدی و صنعتی  موتوری نقلیه وسایل 074 1411.1 مازندران 

قشم پارسیان صنعت توتون قشم آزاد منطقه   وتنباکو ازتوتون محصوالت 036 1310.5 

تک کیمیا آریان بهداشتی آرایشی دارویی  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 شیمیائی موادومحصوالت ساخت 135 1341.1

اسپادان قطورسازان  اساسی فلزات ساخت 1 1304.5 اصفهان 

قشم احسان متحد دخانیات قشم آزاد منطقه   سایرمصنوعات مبلمان 11 1136.5 

آفاق داروئی شیمی  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 10 1001.1 البرز 

فوده ماستر غذایی صنایع  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 06 1111.1 مرکزی 

موتور بهمن  موتوری نقلیه وسایل 163 0650.0 تهران 

نیکوکار استیل یاس  وتجهیزات آالت ماشین ساخت 76 0601.3 تهران 

خراسان پتروشیمی شرکت شمالی خراسان   شیمیائی موادومحصوالت ساخت 1 0717.5 

ماهشهر گران کاوش پتروپاالیش  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 شیمیائی موادومحصوالت ساخت 06 0750.1

پارسیان تاسیسات نصب آوران فن  وپالستیک ازالستیک محصوالت 11 0113.0 تهران 

میهن غذایی صنایع مجتمع  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 0511 0557.6 تهران 

آذربایجان پردیس تجارت صنعت  اساسی فلزات ساخت 15 0541.1 قم 

کاوه اندود روی فوالدی مجتمع  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 فابریکی فلزی محصوالت 30 0537.5

 منسوجات ساخت 31 0477.3 همدان بافتسان

سلفچگان آرتاویل اداری ماشینهای  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 مربوطه کامپیوتروفعالیتهای 4 0471.7
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 استان نام واحد
سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
رقمی 4گروه فعالیت   

 منسوجات ساخت 347 0416.5 زنجان پرجین

شمال راد گیل  اساسی فلزات ساخت 45 0367.1 گیالن 

پویا صنعت شکوفا  موتوری نقلیه وسایل 577 0351.1 کرمان 

 محمد سید و چینی مهدی و محمد و رضا

 شکرانی
 شیمیائی موادومحصوالت ساخت 43 0317.1 اصفهان

شمال درفک آهن ذوب مجتمع  اساسی فلزات ساخت 015 0306.1 گیالن 

بناب ظفر فوالد مجتمع شرقی آذربایجان   اساسی فلزات ساخت 46 0117.4 

ارس آذرآبادگان فوالد مجتمع ارس آزاد منطقه   اساسی فلزات ساخت 041 0061.1 

پارس نفت  ازنفت حاصل های وفراورده کک 1 0045.1 تهران 

آبنوس زرین پرسیا رزین و چسب  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 51 0031.3 فارس 

سلف در شیمی صنعتی تولیدی  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 ازنفت حاصل های وفراورده کک 70 0000.5

آریا باطری کارا تولیدی  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 برقی ودستگاههای آالت ماشین 07 0163.0

پارس کیمیا حیات پاك  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 07 0141.1 زنجان 

انزلی آزاد منطقه میکینگ پلت یونچنگ ایران انزلی آزاد منطقه   وتکثیر انتشاروچاپ 37 0101.6 

پیشگامان اوراسیا تجارت سیمین  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 شیمیائی موادومحصوالت ساخت 01 0115.4

شاهرود سیمان  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 1 666.1 سمنان 

اسانس باریج  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 55 631.1 مرکزی 

بهران نفت شرکت  ازنفت حاصل های وفراورده کک 1 611.1 تهران 

جنوب روهینا فوالد مجتمع  اساسی فلزات ساخت 03 615.7 خوزستان 

کاشان اشکان  منسوجات ساخت 1 615.5 اصفهان 

ارس جلفا پالستیک پارا ارس آزاد منطقه   منسوجات ساخت 073 606.5 

مارون پلیمری پویا های آمیزه  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 شیمیائی موادومحصوالت ساخت 15 773.6

کرد استیل ماداکتو  فابریکی فلزی محصوالت 14 741.3 ایالم 
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 استان نام واحد
سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
رقمی 4گروه فعالیت   

صباح ظرف نوین  وپالستیک ازالستیک محصوالت 11 711.1 گلستان 

 آزاد منطقه 4605 پروفیل آریا تعاونی شرکت

 چابهار
چابهار آزاد منطقه  اساسی فلزات ساخت 57 713.3 

سمنان سدیم کربنات  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 175 151.6 سمنان 

امرسان صنایع  وتجهیزات آالت ماشین ساخت 051 145.5 تهران 

کاشان بافت نیما فرش  منسوجات ساخت 05 141.5 اصفهان 

ورامین 0 شماره روغن کارخانه  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 1 136.1 تهران 

گداز مهر نسوز های فرآورده  
 و چهارمحال

 بختیاری
 غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 331 111.5

گلستان کاالی زرین  وتجهیزات آالت ماشین ساخت 51 101.1 گلستان 

 شیمیائی موادومحصوالت ساخت 40 111.5 اصفهان نیروکلر

اصفهان بهارریس ریسندگی  منسوجات ساخت 55 570.1 اصفهان 

افالك بایر داروی کارخانجات  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 شیمیائی موادومحصوالت ساخت 014 515.7

زرکام پژوهشی و صنعتی  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 05 510.6 البرز 

آپادانا شارك نوین  اساسی فلزات ساخت 4 551.1 اصفهان 

خودرو سردساز صنعتی شرکت  وتجهیزات آالت ماشین ساخت 77 546.6 اصفهان 

چیالن صنعتی رضوی خراسان   وتجهیزات آالت ماشین ساخت 11 540.6 

وطن شیرین بازرگانی تولیدی شرقی آذربایجان   وآشامیدنیها غذائی محصوالت 1 533.4 

کفپوش آسیا سبز جزیره  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 وپالستیک ازالستیک محصوالت 50 516.3

خراسان خودرو ایران رضوی خراسان   موتوری نقلیه وسایل 305 507.0 

دنده یاران  منسوجات ساخت 011 510.1 قزوین 

زهرا بوئین آریان آهن ذوب  اساسی فلزات ساخت 111 511.1 قزوین 

الوند پرتو آوران فن  برقی ودستگاههای آالت ماشین 101 571.3 تهران 

اسپادانا ساویس نساجی صنایع  منسوجات ساخت 007 517.0 اصفهان 

 سهامی کارون فسفات های فرآورده مجتمع

 خاص
اروند آزاد منطقه  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 47 515.1 
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 استان نام واحد
سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
رقمی 4گروه فعالیت   

پارس پایدار متین پویش تولیدی رضوی خراسان   ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی 01 557.0 

ارس باتری دورنا ارس آزاد منطقه   برقی ودستگاههای آالت ماشین 155 551.7 

نیشابور پیشرو پارت نفیس رضوی خراسان   موتوری نقلیه وسایل 41 551.5 

نوین شیرین تولیدی گروه  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 1 555.6 تهران 

شمال درفک آهن ذوب مجتمع  اساسی فلزات ساخت 031 544.7 گیالن 

نیشابور پیشرو پارت نفیس رضوی خراسان   موتوری نقلیه وسایل 4 515.3 

نوین گچ کانیار  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 41 504.5 سمنان 

ارس بافت آذر الکا ارس آزاد منطقه   منسوجات ساخت 55 511.3 

کاشمر عسل قند رضوی خراسان   وآشامیدنیها غذائی محصوالت 011 461.5 

ویتانا عام سهامی  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 05 461.1 قزوین 

خوارزم شهد آذین  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 305 415.6 تهران 

ارس بافت آذر الکا ارس آزاد منطقه   منسوجات ساخت 51 410.5 

ایرانیان ریلی صنایع توسعه  ونقل حمل سایرتجهیزات 5 410.4 زنجان 

گنبد سفید طالی  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 01 455.0 گلستان 

دانش دارو زیست  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 13 455.6 البرز 

ارومیه باتری آذر غربی آذربایجان   برقی ودستگاههای آالت ماشین 11 453.1 

سبز پالستیک آرمین  وپالستیک ازالستیک محصوالت 0 451.5 قزوین 

آدینه سبز آرمان  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 11 455.7 مرکزی 

پارس اقتدار طنین  وتجهیزات آالت ماشین ساخت 31 451.5 تهران 

نهاد نیک نامی  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 351 445.7 البرز 

کاشان پازیریک های بافته  منسوجات ساخت 43 444.1 اصفهان 

سبز جبهه پویان ره ارس آزاد منطقه   منسوجات ساخت 17 441.3 

دیزیچه جباری قاسمعلی  اساسی فلزات ساخت 15 441.1 اصفهان 

 03 436.1 تهران یاتااکسپرس
-چمدان-کیف- چرم- دباغی

 کفش

غرب صنعت دومان ماکو آزاد منطقه   غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 06 435.1 

کاشان شاد نگین  منسوجات ساخت 11 433.7 اصفهان 

آریان پاك رویان  شیمیائی موادومحصوالت ساخت 1 431.1 قزوین 
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 استان نام واحد
سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
رقمی 4گروه فعالیت   

ویتانا عام سهامی  وآشامیدنیها غذائی محصوالت 314 411.1 قزوین 

چست چی محورسازان صنعتی و تولیدی غربی آذربایجان   موتوری نقلیه وسایل 1 411.0 

الیاف فواد صنعتی تولیدی شرکت  منسوجات ساخت 1 406.7 تهران 

سراوك ساختمانی  غیرفلزی کانی سایرمحصوالت 11 406.5 همدان 

 ماشین اسپارك سازی قالب و صنعتی شرکت

 تول
 فابریکی فلزی محصوالت 35 406.1 گیالن

نوائی اصغر  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی 06 405.0

چلیک شیراز  فابریکی فلزی محصوالت 51 403.5 فارس 

خاوران چرم آذین وصنعتی تولیدی مجتمع  
 ویژه منطقه

 اقتصادی
 وپالستیک ازالستیک محصوالت 14 401.3

مشهد پودر متالورژی رضوی خراسان   فابریکی فلزی محصوالت 01 414.7 

 انگیز شگفت و سالم های فرآورده و محصوالت

 مدیترانه

 ویژه منطقه

 اقتصادی
 وآشامیدنیها غذائی محصوالت 7 410.6

شمال استرآباد کیسه پویا  منسوجات ساخت 6 411.1 گلستان 

فوالد آریان نورد  اساسی فلزات ساخت 01 411.1 قزوین 

 مجموع
 

517175.1 05157.1 _ 
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 به تفکیک استان  1برداری صادره ایجادی های بهره پروانه .25جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 0922  0922 

مجوز سرمایه تعداد مجوز اشتغال  مجوز سرمایه تعداد  مجوز اشتغال   اشتغال سرمایه تعداد 

شرقی آذربایجان  101 6117.5 1550 154 15315.1 4416 10.1 071.3 51.0 

غربی آذربایجان  75 1141.1 0114 16 01153.1 1355 -1.0 461.5 035.5 

 011.1 15.6 55.1 1557 7116.5 031 0317 5751.3 77 اردبیل

 11.6 55.7 1.1- 5113 35711.7 166 4133 13414.4 314 اصفهان

 1.0 54.0 5.5- 4153 30755.7 057 3671 06401.7 056 البرز

 51.1 30.1 50.6 160 115.1 34 064 537.7 10 ایالم

 5.5 64.1- 51.1 0051 1567.7 35 0161 51670.0 13 بوشهر

 11.6- 50.4 11.7- 3013 14111.7 055 3646 04663.6 061 تهران

کرمان جنوب  01 0743.4 165 11 1415.5 304 16.4 30.5 5.4 

بختیاری و چهارمحال  11 1105.1 745 77 050340.5 0006 11.1 5111.3 31.3 

جنوبی خراسان  17 655.1 356 45 4315.6 553 54.3 351.5 70.6 

رضوی خراسان  015 00546.1 3535 133 10361.5 4341 31.4 75.1 11.7 

شمالی خراسان  11 1500.5 315 11 0117.5 135 1.1 -53.1 -31.1 

 065.0 03410.4 31.3 3310 575441.5 013 0005 4331.0 63 خوزستان

 011.1 0177.7 13.5 0715 41356.3 74 770 3365.1 57 زنجان

 05.1 54.4 3.7- 1174 6155.5 010 0614 5531.1 015 سمنان

بلوچستان و سیستان  51 0556.5 540 45 0151.1 575 -7.1 5.1 1.1 

 11.1- 41.4- 04.5 1067 6514.0 076 1153 07161.5 055 فارس

 1.6- 53.1 03.1 3513 07045.5 117 3131 00011.5 073 قزوین

 43.3 111.5 51.6 3450 01033.1 051 1405 1573.7 015 قم

 15.5- 7.5- 1.7- 101 0365.5 10 651 0511.0 11 کردستان

 1.7- 05.1- 51.1 1156 51364.5 001 1446 11131.5 17 کرمان
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 استان
 درصد تغییر 0922  0922 

مجوز سرمایه تعداد مجوز اشتغال  مجوز سرمایه تعداد  مجوز اشتغال   اشتغال سرمایه تعداد 

 056.4 0466.0 11.0 0131 01113.5 51 375 154.4 35 کرمانشاه

احمد بویر و کهگیلویه  13 401.5 131 16 775.7 145 15.0 005.1 5.1 

 03.5 10.0 31.4 0163 5655.6 67 0037 5141.0 14 گلستان

 13.1 041.1 53.1 0357 01117.6 77 0014 1116.4 54 گیالن

 01.3 061.1 33.3 140 3461.1 61 511 0114.4 56 لرستان

 07.3 055.4 07.6 1450 11436.4 015 1110 7174.4 015 مازندران

 15.0 151.0 00.3- 1116 06574.0 033 0516 5474.4 051 مرکزی

 31.7 431.5 01.1 0116 7163.4 54 131 0553.4 46 هرمزگان

 010.1 574.5 45.0 0565 01155.5 14 151 0511.5 50 همدان

 41.0 031.5 16.1 1644 15113.1 110 1010 00475.6 010 یزد

 15.5 171.1 05.6 55313 0077743 3536 50513 300111.6 3036 مجموع

 شود.اندازی واحدهای جدید صنعتی صادر می برداری ایجادی برای راه بهرهپروانه  -0
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 1برداری صادره ایجادی به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پروانه های بهره .26جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره  

 استان

 0922   0922  درصد تغییر 

 تعداد
سرمایه 

 مجوز 

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

سرمایه 

 مجوز 

اشتغال 

 مجوز 
  اشتغال سرمایه تعداد

 منطقه آزاد ارس
45 0505.6 611 17 0365.5 545 -36.0 -03.5 -41.6 

 منطقه آزاد اروند
34 5757.1 1354 10 754.5 354 -37.1 -75.4 -75.1 

 منطقه آزاد انزلی
35 0341.1 771 05 443.1 335 -57.3 -51.0 -50.6 

 منطقه آزاد چابهار
01 014.1 034 31 4303.1 111 111.1 3311.5 411.5 

 منطقه آزاد قشم
11 4066.1 155 04 0011.1 375 -31.1 -13.7 -47.6 

 منطقه آزاد کیش
04 716.1 151 10 00164.7 115 51.1 0165.7 067.0 

 منطقه آزاد ماکو
31 0166.0 514 30 0113.7 413 3.3 -5.3 -10.1 

 منطقه ویژه اقتصادی
030 51011.1 5753 011 101101.1 01574 -07.3 301.1 71.5 

 مجموع
310 51770.31 00175 156 137715 04051 -05.1 150.7 11.1 

 اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است. -0
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 به تفکیک استان 1برداری صادره توسعه ای های بهره پروانه .27جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

  اشتغال

 مجوز
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

  اشتغال

 مجوز
  اشتغال  سرمایه تعداد

شرقی آذربایجان  351 01075.1 4755 166 07671.1 4774 -05.0 01.5 1.4 

غربی آذربایجان  045 3140.6 563 011 5101.5 0571 -01.4 77.1 055.4 

 050.1 07.3 000.5 601 0110.5 60 355 0437.5 43 اردبیل

 4.0 40.3 07.4- 4531 11557.3 116 4454 05657.5 155 اصفهان

 1.0 011.1 1.1- 3171 06111.1 113 3105 6157.4 111 البرز

 006.4 3405.0 51.4- 111 007704.1 01 014 3316.1 10 ایالم

 13.4- 16.6- 53.7 066 05541.1 11 141 13514.1 03 بوشهر

 15.5 40.3- 7.1 7114 11714.5 166 4551 41416.5 115 تهران

کرمان جنوب  5 71.1 40 4 035.3 005 -33.3 55.1 071.6 

بختیاری و چهارمحال  41 613.1 634 50 0101.0 551 10.4 75.0 -16.1 

جنوبی خراسان  6 140.7 116 07 353.1 015 011.1 51.0 -35.6 

رضوی خراسان  156 55111.5 5557 111 10711.0 4345 1.4 -55.1 -11.1 

شمالی خراسان  01 1411.5 156 07 1351.1 041 51.1 -57.1 -41.1 

 033.6 110.6 34.5 0141 05511.1 11 530 4444.1 51 خوزستان

 00.1 314.5 1.6- 0411 6655.3 11 0151 1453.5 15 زنجان

 47.0 61.1 03.3- 0334 01073.0 75 610 5051.1 67 سمنان

بلوچستان و سیستان  41 311.3 064 33 0354.1 351 -01.5 313.1 70.4 

 5.5- 34.1 5.4 0643 31715.1 035 1151 11655.7 016 فارس

 50.6 45.1 11.1 4145 01151.5 131 1165 1331.5 063 قزوین

 4.1 510.7 1.6- 1013 01313.6 033 1141 1141.7 031 قم

 16.7 77.1 5.3- 353 741.1 35 111 447.1 37 کردستان



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 9911سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

  

51 

 

 استان

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

  اشتغال

 مجوز
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

  اشتغال

 مجوز
  اشتغال  سرمایه تعداد

 63.1 111.1 05.1 0371 16713.7 56 105 7131.5 50 کرمان

 5.3- 01.7- 00.3- 573 0514.1 41 116 0615.3 53 کرمانشاه

احمد بویر و کهگیلویه  05 356.4 013 00 071.3 50 -15.1 -46.7 -57.5 

 7.7 11.7 41.1 0064 4667.3 015 0161 4031.1 11 گلستان

 13.1 16.7- 11.1 0151 5361.5 017 0107 6015.0 77 گیالن

 53.4 4.5 01.4 314 755.7 53 075 717.1 47 لرستان

 6.3- 15.3 01.3 1151 01305.4 006 1114 5671.5 015 مازندران

 75.7 0531.6 46.5 1734 056045.3 066 0501 6064.3 033 مرکزی

 044.1 115.0 3.5- 561 3167.1 11 144 354.1 17 هرمزگان

 66.3 100.1 33.3 577 1576.7 35 165 754.1 11 همدان

 33.4 010.4 51.1 0575 01513.6 031 0076 3631.4 61 یزد

 11.4 013.1 5.1 54141 571661.0 3305 45454 171051.44 3031 مجموع

 شود.توسعه ای برای توسعه واحد های فعال صنعتی صادر میبرداری  پروانه بهره -0
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 1برداری صادره توسعه ای به تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی های بهره پروانه .28جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان

 0922   0922  درصد تغییر 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

سرمایه 

 مجوز 

  اشتغال

 مجوز
  اشتغال  سرمایه تعداد

 منطقه آزاد ارس
31 0307.5 546 35 5151.5 0151 05.1 331.4 016.1 

 منطقه آزاد اروند
4 131.1 71 31 5651.5 311 111.1 1606.6 333.3 

 منطقه آزاد انزلی
53 171.6 571 51 4011.5 611 -5.1 0351.4 55.5 

 منطقه آزاد چابهار
1 431.1 76 5 771.7 77 -17.5 015.5 -0.0 

 منطقه آزاد قشم
3 03.5 11 4 4503.7 134 33.3 34115.3 0111.1 

 منطقه آزاد ماکو
06 650.5 450 06 171.7 355 1 -01.1 -11.7 

 منطقه ویژه اقتصادی
70 07116.6 4511 014 35614.5 4111 17.4 60.1 1.1 

 مجموع
061 11115.53 5417 146 56106.5 1635 15.4 057.1 13.7 

 اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است. -0
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 به تفکیک گروه فعالیتاستانها برداری صادره  های بهرهپروانه  .21جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
  اشتغال سرمایه تعداد

 16.4- 115.1 11.1 017 3401.1 5 053 414.4 5 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 51.5- 11.4- 15.0- 0315 54105.1 01 3017 71470.1 13 استخراج کانه های فلزی

 5.7- 13.4 11.1- 0455 5411.1 045 0555 5151.5 075 استخراج سایرمعادن

 1.0 1.6- 0.7 05314 13537.1 607 05355 14177.5 611 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 50.1- 61.3- 51.1- 54 65.7 4 055 665.3 7 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 5.0 14.1 0.1- 5567 41511.7 151 5310 13151.0 153 ساخت منسوجات

 11.5- 53.6- 15.4 0114 656.5 51 0473 1116.0 53 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 کفش
41 544.1 555 35 0771.6 0155 -01.1 061.4 011.0 

چوب ومحصوالت چوبی 

 بجزمبل
71 01614.3 0161 15 06101.4 0351 -01.5 14.0 4.6 

 01.5 51.1 01.1- 1465 10150.1 051 1101 03045.1 057 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 13.7- 77.6- 54.1- 61 556.7 00 350 5135.4 14 انتشاروچاپ وتکثیر

 31.1 0051.4 01.7- 1145 101551.6 046 1010 55311.1 051 کک وفراورده های حاصل ازنفت

ساخت موادومحصوالت 

 شیمیائی
711 17114.1 00464 0135 377655.5 05113 15.3 363.7 31.6 

وپالستیکمحصوالت ازالستیک   113 15671.7 7105 703 41751.3 7130 5.1 11.4 7.6 

 0.7- 51.3 05.1 1441 51647.6 575 1514 30540.5 511 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 31.1 57.5 1.4 7557 010631.5 105 5557 011155.1 101 ساخت فلزات اساسی

 01.4 010.1 6.4 1465 41066.1 461 5373 13451.4 447 محصوالت فلزی فابریکی

 31.5 045.5 03.4 01033 37576.3 534 1151 05567.5 410 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 15.4- 51.1- 00.0- 145 511.3 31 0104 0151.4 35 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 14.3 15.3- 01.1- 5571 05176.7 105 4476 11146.7 145 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 014.1 0145.4 06.5 771 7133.5 46 430 547.5 40 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 534.5 537.0 306.1 6671 10535.1 511 0513 1601.6 010-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
  اشتغال سرمایه تعداد

 ساعت

 011.6 031.5 00.3 5737 05301.1 051 1711 5755.1 040 وسایل نقلیه موتوری

 75.7 011.1 06.5- 0555 3051.6 45 765 0507.1 55 سایرتجهیزات حمل ونقل

 05.6 75.3 01.5 0361 3715.1 015 0065 1171.1 65 مبلمان سایرمصنوعات

 05.1- 06.1 03.1- 115 3146.5 015 730 1557.7 010 بازیافت

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل؛ فعالیتهای 

 آژانسهای مسافرتی

40 0645.4 357 17 0557.1 151 -30.1 -06.4 -31.0 

 - - - 15 765.1 1 1 1.1 1 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

سایرفعالیتهای خدمات 

 مهندسی
131 3311.3 0704 111 5671.1 1011 -05.5 000.3 06.1 

فاضالب، دفع زباله، بهداشت 

 محیط و سایر فعالیتهای مشابه
1 4.1 5 1 05.1 5 1.1 135.6 11.1 

 13.1 065.1 01.7 011145 0110733.1 5655 61111 567073.3 5115 مجموع

 

 باشد می "ساخت مواد و محصوالت شیمیایی"فقره متعلق به گروه  0135برداری صادره با  بیشترین پروانه بهره .

 است. ریال میلیارد 315.5گروه  این در واحد یک اندازی راه گذاری برای سرمایه متوسط

 هزار میلیارد 101.5)حدود  "از نفت حاصل های و فراورده کک " گذاری محقق شده در گروه باالترین سرمایه 

 است. داده اختصاص خود به را کشور گذاری کل سرمایه از درصد41.0باشد. که  می( ریال

   باشد. می نفر 05314با حدود  "محصوالت غذائی وآشامیدنیها "بیشترین اشتغال ایجاد شده در گروه 
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 به تفکیک گروه فعالیت 1ه مناطق آزاد و ویژه اقتصادیبرداری صادر های بهرهپروانه  .31جدول

 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
  اشتغال سرمایه تعداد

 63.0- 65.5- 1.1 15 173.0 0 351 13071.6 0 استخراج کانه های فلزی

 17.1 035.6 1.1 31 63.1 4 15 36.5 4 استخراج سایرمعادن

 5.3 46.5 5.5- 113 3507.6 16 111 1407.1 30 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 01.1 17.0 15.1- 157 3131.1 3 131 1510.5 4 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 74.3 155.4 55.1 511 1711.1 05 175 163.1 6 ساخت منسوجات

 51.4- 55.1- 40.1- 516 505.1 13 0415 0053.1 36 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 کفش
1 346.1 311 3 001.1 37 -51.0 -57.5 -71.5 

چوب ومحصوالت چوبی 

 بجزمبل
00 356.6 017 01 736.6 057 -6.0 011.0 -00.1 

 041.1 07.5- 75.1 055 441.1 03 55 541.1 1 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 - - - 37 0101.6 0 1 1 1 انتشاروچاپ وتکثیر

 13.7- 41.0 57.7 1135 01741.3 11 1633 01033.5 01 کک وفراورده های حاصل ازنفت

ساخت موادومحصوالت 

 شیمیائی
63 01115.3 4151 74 15111.3 3167 -6.1 41.5 -31.1 

 41.6- 56.0 10.3- 460 5071.6 31 730 3551.1 41 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 15.5 414.1 31.0- 411 1161.5 06 315 0361.1 17 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 003.1 6314.3 13.0- 0031 046157.1 01 531 0570.1 03 ساخت فلزات اساسی

 150.6 631.7 51.6 611 5617.1 15 111 511.1 01 محصوالت فلزی فابریکی

ماشین آالت وتجهیزاتساخت   45 5315.3 0133 51 5107.1 0175 31.7 -5.7 14.4 

 04.6 76.5- 31.7- 341 555.6 07 311 5413.4 15 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 51.6 111.0 03.1- 611 3147.3 33 556 0115.0 37 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 31.5- 71.4- 45.1- 530 313.1 7 617 0743.1 05 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 ساعت
10 515.7 346 10 5611.0 456 1.1 0017.3 34.4 
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
  اشتغال سرمایه تعداد

 306.5 505.6 60.1 4737 16454.1 13 0053 4115.1 01 وسایل نقلیه موتوری

 470.6 1145.0 55.5- 0057 00115.7 4 066 503.7 6 سایرتجهیزات حمل ونقل

 41.0 0157.1 011.1 066 1473.6 01 041 033.1 5 مبلمان سایرمصنوعات

 335.4 6.6 011.1 47 54.6 4 00 51.1 1 بازیافت

 - - - 01 316.6 0 1 1 1 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل؛ فعالیتهای 

 آژانسهای مسافرتی

0 51.1 03 1 454.1 61 011.1 565.5 561.3 

 - - - 011 3571.3 7 1 1 1 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

سایرفعالیتهای خدمات 

 مهندسی
05 545.1 100 07 7037.5 555 01.5 0056.4 105.5 

فاضالب، دفع زباله، بهداشت 

 محیط و سایر فعالیتهای مشابه
1 1 1 0 4.5 5 - - - 

 10.5 130.4 1.1 11165 161744.5 507 07063 76771.6 507 مجموع

 اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است. -0
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 صادره استانها به تفکیک گروه فعالیت 1برداری ایجادی های بهره پروانه .31جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 مجوز  سرمایه تعداد

اشتغال 

 مجوز 
  اشتغال سرمایه تعداد

.. ولینیت سنگ زغال استخراج  5 414.4 053 4 3317.5 010 -11.1 565.0 -34.1 

فلزی های کانه استخراج  05 31431.5 0447 01 53131.5 0114 -11.1 65.5 -05.5 

سایرمعادن استخراج  017 4016.1 0116 64 5404.1 0051 -15.5 16.5 -6.0 

وآشامیدنیها غذائی محصوالت  317 06736.7 5044 333 35511.3 5111 7.0 16.1 1.5 

وتنباکو ازتوتون محصوالت  5 163.1 011 4 65.7 54 -11.1 -71.7 -41.1 

منسوجات ساخت  036 01414.4 1531 051 13156.4 3415 1.6 010.5 34.5 

خز پوست آوردن وعمل پوشاك  45 1141.1 0151 37 161.6 711 -01.4 -51.6 -34.4 

-چمدان-کیف- چرم- دباغی

 کفش
06 545.3 313 13 661.1 411 10.0 70.5 01.5 

 چوبی ومحصوالت چوب

 بجزمبل
56 7175.7 637 51 07041.4 0035 -05.3 014.4 10.0 

کاغذی کاغذومحصوالت ساخت  001 7635.1 0475 011 05353.0 0105 -01.1 10.6 05.5 

وتکثیر انتشاروچاپ  03 5451.7 137 7 555.5 71 -37.5 -76.5 -53.4 

ازنفت حاصل های وفراورده کک  36 54511.7 0355 37 553011.3 0556 -1.5 633.1 10.4 

 موادومحصوالت ساخت

 شیمیائی
357 35013.7 5511 460 071145.5 5515 31.1 431.5 07.0 

وپالستیک ازالستیک محصوالت  354 04713.4 3773 316 14353.1 4516 4.0 54.5 01.6 

غیرفلزی کانی سایرمحصوالت  335 11413.7 5556 375 16130.5 4111 05.1 16.5 -05.5 

اساسی فلزات ساخت  71 50710.6 3351 011 017373.0 5141 15.1 016.1 55.0 

فابریکی فلزی محصوالت  111 01113.7 3554 165 37735.5 4651 6.5 171.5 35.3 

وتجهیزات آالت ماشین ساخت  154 01113.1 4053 155 05455.5 4517 1.4 50.4 00.4 

وحسابداری دفتری آالت ماشین  11 430.1 416 01 351.7 416 -05.1 -07.1 00.1 

برقی ودستگاههای آالت ماشین  034 4641.1 1561 005 6754.1 1555 -04.1 66.5 -0.1 

ارتباط وسایل رادیوتلویزیون  10 165.3 111 11 5551.4 563 17.5 0701.0 006.5 

 515.4 615.1 361.0 1534 01175.5 314 0150 0517.0 15-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 مجوز  سرمایه تعداد

اشتغال 

 مجوز 
  اشتغال سرمایه تعداد

 ساعت

موتوری نقلیه وسایل  55 3570.1 0451 16 5451.571 1060 10.5 47.3 46.4 

ونقل حمل سایرتجهیزات  13 0131.0 314 14 1160.6 0117 4.3 75.3 113.1 

سایرمصنوعات مبلمان  55 0513.0 760 11 3115.4 651 01.7 65.7 7.5 

 06.3- 41.4 7.7- 535 1101.5 51 554 0617.1 51 بازیافت

 کمکی و پشتیبانی فعالیتهای

 فعالیتهای نقل؛ و حمل

مسافرتی آژانسهای  

15 0511.5 315 01 0375.5 131 -34.5 -1.1 -11.0 

مربوطه کامپیوتروفعالیتهای  1 1 1 1 765.1 15 - - - 

 خدمات سایرفعالیتهای

 مهندسی
013 0556.0 643 63 5341.5 0035 -6.1 143.1 11.4 

 بهداشت زباله، دفع فاضالب،

مشابه فعالیتهای سایر و محیط  
1 1 1 0 05.1 5 - - - 

 15.5 171.1 05.6 55313 0077741.751 3536 50513 300111.6 3036 مجموع
 باشد.برداری صادره برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی میهای بهرهبرداری ایجادی شامل پروانه بهرهپروانه  -0

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 9911سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

  

59 

 

 به تفکیک گروه فعالیت 2صادره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 1برداری ایجادی های بهره پروانه .32جدول

 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
  اشتغال سرمایه تعداد

 63.0- 65.5- 1.1 15 173.0 0 351 13071.6 0 استخراج کانه های فلزی

 5.1 035.6 33.3- 10 63.1 1 11 36.5 3 استخراج سایرمعادن

 1.6 01.3 4.7- 556 1164.1 11 507 0655.1 10 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 47.3- 55.6- 51.1- 006 756.0 1 131 1510.5 4 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 4.5- 111.4 17.5 051 361.1 6 015 011.1 1 ساخت منسوجات

 70.0- 75.1- 55.1- 115 041.5 6 0175 0116.6 11 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 کفش
5 115.1 044 0 5.0 01 -71.1 -61.5 -63.0 

چوب ومحصوالت چوبی 

 بجزمبل
5 151.1 055 4 414.1 14 -33.3 51.0 -51.5 

 465.7 567.6 133.3 043 433.6 01 14 51.0 3 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 00.1- 01.3- 35.1- 0547 01466.3 6 0141 00566.5 04 کک وفراورده های حاصل ازنفت

ساخت موادومحصوالت 

 شیمیائی
54 01611.7 1607 30 5315.5 0511 -41.5 -50.5 -45.1 

 55.5- 07.5 15.1- 064 3535.4 05 571 3154.6 11 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 53.1 451.0 05.1- 374 5561.0 05 150 0063.5 07 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 111.5 31411.1 55.1- 560 045000.7 1 073 447.5 5 ساخت فلزات اساسی

 153.7 551.7 041.6 163 3714.7 01 107 516.5 1 محصوالت فلزی فابریکی

 16.0 05.0- 01.6 151 3155.5 35 570 3541.7 30 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 01.7 071.1 35.1- 116 571.1 6 113 110.5 04 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 00.4 00.7- 33.3- 451 710.0 05 403 671.1 14 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 64.1- 61.1- 15.1- 36 35.1 3 554 416.3 01 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 ساعت
04 176.1 161 01 5371.6 364 -04.3 1001.1 31.1 

 553.1 551.7 15.1 3101 14501.5 04 557 3567.6 7 وسایل نقلیه موتوری



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 9911سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

  

60 

 

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
  اشتغال سرمایه تعداد

حمل ونقل سایرتجهیزات  5 465.7 035 1 01630.5 0011 -51.1 1015.1 134.7 

 40.4- 03.5- 51.1 17 005.3 5 033 033.4 4 مبلمان سایرمصنوعات

 111.1 07.7- 51.1 40 41.5 3 00 51.1 1 بازیافت

 - - - 01 316.6 0 1 1.1 1 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 

فعالیتهای حمل و نقل؛ 

 آژانسهای مسافرتی

0 51.1 03 1 454.1 61 011.1 565.5 561.3 

 - - - 013 1065.0 3 1 1.1 1 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

سایرفعالیتهای خدمات 

 مهندسی
01 566.4 014 05 1640.5 503 51.1 0115.1 151.3 

فاضالب، دفع زباله، بهداشت 

 محیط و سایر فعالیتهای مشابه
1 1.1 1 0 4.5 5 - - - 

 11.1 150.7 05.1- 04051 137715.1 156 00175 51770.3 310 مجموع
 باشد.برداری صادره برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی میهای بهرهبرداری ایجادی شامل پروانه پروانه بهره -0

 ویژه جمع بندی شده است.اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و  -1
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 صادره استانها به تفکیک گروه فعالیت 1برداری توسعه ای های بهرهپروانه  .33جدول
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره    

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922 0922

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

  اشتغال

 مجوز
  اشتغال  سرمایه تعداد

استخراج زغال سنگ ولینیت 

.. 
1 1 1 1 37.564 1 - - - 

 64.1- 66.4- 31.5- 010 175.513 5 0571 51144.13 7 استخراج کانه های فلزی

 6.1 1.7- 01.0- 314 0153.155 50 111 0110.411 57 استخراج سایرمعادن

محصوالت غذائی 

 وآشامیدنیها
564 54447.11 01100 575 37005.51 01011 -0.5 -31.1 -0.0 

 011.1- 011.1- 011.1- 1 1 1 57 113.03 3 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 06.3- 35.7 01.3- 1161 01443.41 011 1736 01741.57 004 ساخت منسوجات

پوشاك وعمل آوردن پوست 

 خز
1 36.111 113 16 050.511 141 304.3 303.5 01.7 

-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 کفش
10 67.150 061 03 761.116 735 -37.0 714.1 334.6 

چوب ومحصوالت چوبی 

 بجزمبل
17 1737.413 356 15 711.154 114 -1.0 -56.3 -31.5 

ساخت کاغذومحصوالت 

 کاغذی
55 4101.475 130 51 5567.10 116 -01.1 35.3 5.5 

 65.5- 70.7- 11.1- 5 013.35 3 003 557.556 00 انتشاروچاپ وتکثیر

وفراورده های حاصل کک 

 ازنفت
017 0715.611 135 000 041451.5 0171 -03.3 1155.3 41.6 

ساخت موادومحصوالت 

 شیمیائی
451 43551.60 5651 545 110610 7147 07.1 351.5 45.5 

محصوالت ازالستیک 

 وپالستیک
416 01016.43 4033 434 13466.01 4051 5.0 61.6 1.5 

سایرمحصوالت کانی 

 غیرفلزی
051 6131.115 0605 111 13601.3 1107 06.7 057.6 40.6 
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922 0922

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

  اشتغال

 مجوز
  اشتغال  سرمایه تعداد

 1.0 15.4 00.5- 3417 53541.31 005 3110 51153.75 031 ساخت فلزات اساسی

 5.1- 35.6- 6.1 1537 7353.511 064 1106 03153.57 017 محصوالت فلزی فابریکی

ساخت ماشین آالت 

 وتجهیزات
101 5465.51 3504 116 11113.76 5515 17.5 314.4 51.3 

ماشین آالت دفتری 

 وحسابداری
05 530.403 575 05 054.515 151 -5.3 -15.5 -54.4 

ماشین آالت ودستگاههای 

 برقی
000 05716.56 0761 011 5435.575 3105 -6.6 -55.5 56.1 

 17.3 156.5 01.1 171 3113.051 11 050 353.376 11 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 ساعت
45 0316.165 511 033 4146.1 1345 065.5 114.5 346.4 

 057.1 141.7 1.5 3541 01755.45 17 0401 3075.500 15 وسایل نقلیه موتوری

 01.5- 066.0 35.4- 451 751.630 10 511 171.715 33 سایرتجهیزات حمل ونقل

 40.4 41.4 01.1 431 566.710 33 314 415.615 31 مبلمان سایرمصنوعات

 0.7 46.1- 01.1- 011 331.006 53 051 551.160 54 بازیافت

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل؛ فعالیتهای 

 آژانسهای مسافرتی

05 445.131 43 00 071.461 03 -15.1 -56.0 -56.7 

سایرفعالیتهای خدمات 

 مهندسی
034 0147.154 710 011 0541.065 0131 -11.0 -5.1 06.0 

فاضالب، دفع زباله، بهداشت 

محیط و سایر فعالیتهای 

 مشابه

1 4.55 5 0 1 1 -51.1 -011.1 -011.1 

 11.4 013.1 5.1 54141 571661 3305 45454 171051 3031 مجموع

 باشد.میبرداری صادره برای توسعه واحد های فعال  های بهره برداری توسعه ای شامل پروانه پروانه بهره -0
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 به تفکیک گروه فعالیت 2صادره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 1برداری توسعه ای های بهرهپروانه  .34جدول

 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره    

 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

  اشتغال

 مجوز
  اشتغال  سرمایه تعداد

 011.1 011.1- 011.1 00 1 1 5 1 0 استخراج سایرمعادن

 1.4 075.1 01.1- 104 0314.6 6 116 453.1 01 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 - - - 036 1310.5 0 1 1.1 1 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 114.3 154.1 111.1 351 1431.1 5 000 575.1 1 ساخت منسوجات

پوست خزپوشاك وعمل آوردن   01 033.1 336 04 351.1 414 05.1 015.1 36.7 

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   1 041.3 053 1 014.6 17 1.1 -15.3 -71.7 

 170.7 175.6 11.1 74 435.6 5 11 001.1 5 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 57.3- 67.1- 15.1- 03 5.1 3 40 411.6 4 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

وتکثیرانتشاروچاپ   1 1 1 0 0101.6 37 - - - 

 41.3- 0563.4 511.1 577 1347.1 07 0063 433.6 3 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 5.5- 111.3 35.6 0110 11603.7 53 0741 5715.5 36 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 07.3 331.0 07.5- 161 1541.4 11 150 561.1 11 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 16.5- 155.3 51.1- 77 111.4 4 015 061.0 01 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 11.7 051.6 04.3 445 1655.0 7 346 0033.0 1 ساخت فلزات اساسی

 153.7 3117.1 01.1- 074 1173.3 6 51 51.5 01 محصوالت فلزی فابریکی

 07.4 05.1 61.6 535 0653.1 11 451 0571.5 04 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 06.1 67.5- 15.1- 007 75.6 6 66 5110.7 01 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 066.4 1513.4 10.4 451 1311.1 01 055 71.6 04 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 033.0 17.7- 55.1 561 177.5 5 154 0353.1 3 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  1 171.7 51 6 571.1 15 17.5 011.3 44.1 

 61.7 356.1 015.1 0017 4641.1 6 575 0111.3 4 وسایل نقلیه موتوری
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 گروه صنعت دو رقمی

 درصد تغییر 0922  0922 

 تعداد
  سرمایه

 مجوز

اشتغال 

 مجوز 
 تعداد

  سرمایه

 مجوز

  اشتغال

 مجوز
  اشتغال  سرمایه تعداد

 50.5- 417.1 51.1- 30 65.3 1 54 07.1 4 سایرتجهیزات حمل ونقل

 0517.5 176406.3 311.1 010 1357.5 4 1 1.3 0 مبلمان سایرمصنوعات

 - - - 1 04.4 0 1 1 1 بازیافت

 - - - 14 0461.0 5 1 1 1 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

 43.1 311.5 51.1- 53 061.1 3 31 45.7 5 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 13.7 057.1 15.4 1635 56106.5 146 5417 11115.5 061 مجموع

 باشد.فعال میبرداری صادره برای توسعه واحد های  های بهره برداری توسعه ای شامل پروانه پروانه بهره -0

 اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است. -1
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 واحدهای فعال 

 1311 اسفندواحد های فعال به تفکیک استان تا پایان  .35جدول
 نفر -واحد: فقره    

مجوز اشتغال تعداد استان  

 014534 4170 آذربایجان شرقی

 51571 0660 آذربایجان غربی

 15411 0033 اردبیل

 157163 7476 اصفهان

 031035 3373 البرز

 6604 474 ایالم

 13571 505 بوشهر

 430107 01074 تهران

 4131 151 جنوب کرمان

 11161 601 چهارمحال و بختیاری

 00661 516 خراسان جنوبی

 065114 5351 خراسان رضوی

 03115 313 خراسان شمالی

 71757 0711 خوزستان

 45135 0173 زنجان

 51415 0155 سمنان

 15176 0171 سیستان و بلوچستان

 65635 3746 فارس

 051631 3455 قزوین

 57547 1115 قم
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مجوز اشتغال تعداد استان  

 01053 763 کردستان

 57141 0311 کرمان

 31053 773 کرمانشاه

 1675 511 کهگیلویه و بویر احمد

 15751 0101 گلستان

 14013 1355 گیالن

 11410 0061 لرستان

 73141 1551 مازندران

 001415 1543 مرکزی

 14450 717 هرمزگان

 17116 0177 همدان

 67311 1631 یزد

 1434411 10547 مجموع
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 1311 اسفندتا پایان  1واحد های فعال به تفکیک مناطق آزاد و ویژه .36جدول
 نفر -واحد: فقره    

مجوز اشتغال تعداد منطقه  

 منطقه آزاد ارس
150 7615 

 منطقه آزاد اروند
057 5567 

 منطقه آزاد انزلی
065 5115 

 منطقه آزاد چابهار
011 3145 

 منطقه آزاد قشم
036 5355 

 منطقه آزاد کیش
41 0511 

 منطقه آزاد ماکو
031 3653 

 منطقه ویژه اقتصادی
570 55401 

 مجموع
0545 010105 

 مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است.اطالعات این بخش بر اساس  -0
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 1311 اسفندواحد های فعال استانها به تفکیک گروه فعالیت تا پایان  .37جدول
 نفر -واحد: فقره    

مجوز اشتغال تعداد فعالیت  

 416 43 کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته

 771 11 ولینیت ..استخراج زغال سنگ 

 14471 001 استخراج کانه های فلزی

 07111 0370 استخراج سایرمعادن

 357114 7416 آشامیدنیها محصوالت غذائی و

 7501 31 تنباکو توتون و محصوالت از

 057107 4116 ساخت منسوجات

 01671 116 عمل آوردن پوست خز پوشاك و

 01150 101 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 30556 0415 محصوالت چوبی بجزمبل چوب و

 41164 0111 محصوالت کاغذی و ساخت کاغذ

 7351 175 تکثیر چاپ و و انتشار

 41351 0041 نفت فراورده های حاصل از کک و

 113171 5355 محصوالت شیمیائی و ساخت مواد

 011130 1373 پالستیک الستیک و محصوالت از

 315447 05156 محصوالت کانی غیرفلزی سایر

 071415 1715 ساخت فلزات اساسی

 046615 5056 محصوالت فلزی فابریکی

 071113 5351 تجهیزات ساخت ماشین آالت و

 7603 134 حسابداری ماشین آالت دفتری و

 61600 1115 دستگاههای برقی ماشین آالت و
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مجوز اشتغال تعداد فعالیت  

 07655 336 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 41510 0115 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 047415 0547 وسایل نقلیه موتوری

 30163 430 سایرتجهیزات حمل ونقل

 13531 0040 مبلمان سایرمصنوعات

 00415 511 بازیافت

 051 01 تولید انرژی

 17 1 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

آژانسهای فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای 

 مسافرتی
171 5707 

 11573 146 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

 11511 0156 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 357 05 فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه

 1434411 10547 مجموع
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 1311 اسفندبه تفکیک گروه فعالیت تا پایان  1واحد های فعال مناطق آزاد و ویژه .38جدول

 نفر -واحد: فقره    

مجوز اشتغال تعداد فعالیت  

 54 1 کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته

 610 3 استخراج کانه های فلزی

 010 07 معادن استخراج سایر

 3154 015 آشامیدنیها محصوالت غذائی و

 157 7 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 0111 44 ساخت منسوجات

 4145 71 عمل آوردن پوست خز پوشاك و

 515 01 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 0570 41 محصوالت چوبی بجزمبل چوب و

 550 17 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 57 1 انتشاروچاپ وتکثیر

 06311 73 فراورده های حاصل ازنفت کک و

 01534 131 محصوالت شیمیائی و ساخت مواد

 4573 071 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 1115 66 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 4531 35 ساخت فلزات اساسی

 1166 56 محصوالت فلزی فابریکی

 4301 046 تجهیزات ساخت ماشین آالت و

 0011 41 حسابداری ماشین آالت دفتری و

 3116 76 دستگاههای برقی ماشین آالت و

 0711 15 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
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مجوز اشتغال تعداد فعالیت  

 0301 41 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 04501 43 وسایل نقلیه موتوری

 5155 44 سایرتجهیزات حمل ونقل

 735 35 مصنوعات مبلمان سایر

 75 1 بازیافت

 157 3 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

 041 1 مسافرتی

 560 01 فعالیتهای مربوطه کامپیوترو

 0141 55 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 15 1 فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه

 010105 0545 مجموع

 اطالعات این بخش بر اساس مجوزهای صادر شده در سامانه سیفام توسط مناطق آزاد و ویژه جمع بندی شده است. -0
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 مجوزهای معدنی

 به تفکیک استانصادره  پروانه اکتشاف .31جدول
 واحد: فقره

 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال استان

 54.5 50 30 شرقی آذربایجان

 51.7- 11 54 غربی آذربایجان

 13.7- 05 10 اردبیل

 73.3 55 35 اصفهان

 1 1 1 البرز

 33.3- 1 3 ایالم

 011.1 5 3 بوشهر

 311.1 4 0 تهران

 37.0- 03 10 جنوب استان کرمان

 17.5- 5 1 چهارمحال و بختیاری

 17.1 011 17 خراسان جنوبی

 1.1- 51 50 خراسان رضوی

 1.1 05 05 خراسان شمالی

 56.1- 7 15 خوزستان

 1.1- 14 15 زنجان

 05.1 43 31 سمنان

 41.6 71 55 سیستان و بلوچستان

 33.3 77 55 فارس

 01.1 34 16 قزوین

 51.1 5 4 قم
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 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال استان

 1.6 35 34 کردستان

 01.5- 67 006 کرمان

 33.3 01 6 کرمانشاه

 711.1 07 1 کهگیلویه و بویراحمد

 51.1- 0 1 گلستان

 1.1 0 0 گیالن

 55.1 11 01 لرستان

 11.1- 4 5 مازندران

 31.5- 16 43 مرکزی

 05.6- 46 56 هرمزگان

 45.5 31 11 همدان

 0.5- 54 55 یزد

 57.3 06 01 صنعتی ماکو-تجاریمنطقه آزاد 

 5.3 0111 651 مجموع
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   به تفکیک استان صادره گواهی کشف  .41جدول
 میلیارد ریال -هزارتن -فقرهواحد : 

 استان

 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال

 تعداد

تناژ 

ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 تعداد

تناژ 

ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 تعداد

تناژ 

ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 606.7 1.0- 33.3 007.3 31611.1 14 00.5 30514.1 07 آذربایجان شرقی

 65.1 44.5- 01.6- 64.3 5551.1 11 47.0 01117.3 30 آذربایجان غربی

 56.1- 40.1- 51.5- 4.0 07617.3 6 01.1 31055.1 06 اردبیل

 4.1- 55.3- 14.0- 57.1 6513.5 11 50.3 10157.1 16 اصفهان

 7.1 75.0- 1.1 1.1 0715.1 3 1.5 03451.0 3 البرز

 0411.1 05.1- 011.1 4.5 143.1 1 1.3 161.1 0 ایالم

 051.1 63.4- 51.1- 1.3 1075.0 3 1.7 017114.0 5 بوشهر

 33.3 540.7 11.1- 1.4 31116.4 4 0.7 4165.0 5 تهران

 73.5- 55.5- 31.5- 01.5 7641.5 5 15.7 11556.1 7 جنوب استان کرمان

 011.1 141.1 011.1 1.1 1011.6 4 0.0 537.7 1 چهارمحال و بختیاری

 031.1 556.0 04.3 011.7 045154.6 41 44.1 11155.4 35 خراسان جنوبی

 015.1 010.1 14.1 005.6 56165.4 51 50.7 16366.6 51 خراسان رضوی

 5.1 03.0- 6.0 01.0 4351.1 01 00.5 5106.7 00 خراسان شمالی

 35.7 7.4- 1.1 1.5 01411.1 05 0.6 03501.1 05 خوزستان

 11.4 050.1 05.1 07.7 7151.1 04 01.5 3055.1 01 زنجان

 01.5 1.1- 01.6- 53.0 7100.1 11 45.1 6360.1 30 سمنان

 7511.3 513.0 1.1 311.7 33115.7 6 3.1 4510.7 6 سیستان و بلوچستان

 00.7- 1.1 15.3- 055.5 06353.1 17 071.1 06355.6 37 فارس

 111.4 031.5 004.3 05.5 11015.5 31 5.4 00401.1 04 قزوین

 51.0- 044.5 11.1- 0.5 1741.1 4 3.5 0050.1 5 قم

 00.6 106.1 1.0- 05.1 7500.1 03 03.4 1557.1 04 کردستان

 50.5- 07.3 6.0 51.5 1510.4 14 014.6 5366.1 11 کرمان

 456.1 01.4 01.5 31.5 6415.5 6 5.5 7434.4 7 کرمانشاه

 033.3 1554.1 011.1 1.1 30110.1 1 1.3 0016.5 0 کهگیلویه و بویراحمد
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 استان

 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال

 تعداد

تناژ 

ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 تعداد

تناژ 

ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 تعداد

تناژ 

ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 - - - 36.0 411.0 1 1.1 1.1 1 گلستان

 1411.1 045.1 011.1 1.5 13415.1 1 1.0 6555.5 0 گیالن

 45.4- 13.1 15.1- 3.1 4640.1 5 5.5 1744.1 7 لرستان

 763.7 057.5 15.1 05.6 05105.1 1 0.5 5751.1 4 مازندران

 50.7- 5.5 55.4 75.0 01376.1 43 115.0 05311.1 15 مرکزی

 34.7- 57.0- 5.1 01.5 45040.1 05 05.0 001131.1 05 هرمزگان

 041.3 06.7- 45.1 01.5 03301.1 11 5.1 05564.1 05 همدان

 5.4 035.6 03.3- 013.3 65635.3 36 005.6 41601.6 45 یزد

-منطقه آزاد تجاری

 صنعتی ماکو
5 3515.6 03.3 1 1501.1 14.5 05.1 -11.5 74.1 

 36.5 11.1 5.1 0546.3 105053.5 535 0001.5 571041.3 511 مجموع
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 استان تفکیک به معدنصادره برداری  بهره های پروانه و اشتغال اسمی میزان استخراج تعداد، .41جدول
 نفر -هزارتن -واحد: فقره

 نام استان

 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال

 تعداد

میزان 

استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 

استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 

استخراج 

 اسمی

 اشتغال

 011.6 55.7 13.3 311 1355.1 31 036 0511.3 31 آذربایجان شرقی

 05.6- 6.1- 13.0- 047 417.1 11 015 411.3 15 آذربایجان غربی

 6.7- 07.1- 11.1- 55 455.5 01 50 555.1 05 اردبیل

 55.5 44.5 71.1 311 0401.7 54 137 670.1 31 اصفهان

 71.5 001.1 51.0 051 0671.7 00 71 643.4 1 البرز

 01.7- 06.4- 1.1 34 071.1 4 36 133.1 4 ایالم

 43.6 000.3 44.4 71 0110.1 03 51 704.5 6 بوشهر

 15.5- 56.3- 51.1- 11 317.7 5 64 0135.1 01 تهران

 016.1 0114.3 55.1 10 554.3 5 30 46.3 3 جنوب کرمان

 014.7 411.1 111.1 43 135.1 5 10 41.1 1 چهارمحال و بختیاری

 3.5- 1101.6 5.0- 401 05751.1 45 411 553.0 46 خراسان جنوبی

 10.0 04.7 10.0 553 1473.5 56 455 1053.3 51 خراسان رضوی

 01.6 50.1- 31.5 10 057.1 00 54 415.1 7 خراسان شمالی

 03.1- 05.0 04.1- 057 3110.5 16 073 1171.5 34 خوزستان

 31.5 73.1 35.3 017 601.4 13 67 461.5 01 زنجان

 41.6 61.7 6.0 170 511.1 35 061 166.4 33 سمنان

 001.5 1101.3 11.1 011 0607.1 00 71 61.7 6 سیستان و بلوچستان

 33.1 30.6- 1.1 465 0137.5 50 313 1554.3 50 فارس

 044.1 110.4 007.7 073 0166.5 35 15 561.1 05 قزوین

 061.1 0.1 55.1 16 001.1 5 01 005.1 3 قم

 1.6 01.6- 7.3 001 155.5 03 000 163.5 01 کردستان

 43.1- 35.1 11.7 415 513.4 31 103 461.6 07 کرمان

 14.3- 31.4- 01.5- 53 061.6 1 11 317.1 7 کرمانشاه

 011.1- 011.1- 011.1- 1 1.1 1 11 061.1 1 کهگیلویه و بویر احمد
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 نام استان

 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال

 تعداد

میزان 

استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 

استخراج 

 اسمی

 تعداد اشتغال

میزان 

استخراج 

 اسمی

 اشتغال

 11.1 056.1 51.1 01 11.1 3 01 15.1 1 گلستان

    5 11.1 0 1 1.1 1 گیالن

 4.0 06.1- 01.1- 15 330.6 6 13 400.1 01 لرستان

 307.1 50.1 011.1 45 364.4 4 00 151.1 1 مازندران

 35.6 1.5 11.7 117 0003.7 45 113 0171.1 35 مرکزی

 03.7- 13.1 00.0 137 3516.6 11 115 1111.1 07 هرمزگان

 01.1 005.4 5.6 014 677.4 07 015 455.1 01 همدان

 33.6 5.3- 34.5 165 0075.5 36 110 0151.1 16 یزد

-آزاد تجاریمنطقه 

 صنعتی ماکو
1 074.1 55 4 015.1 31 -41.6 -4.6 -33.6 

 05.4 67.1 07.0 5505 41454.3 571 4117 13771.5 515 مجموع
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 های اصناف  پروانه

 )فصلی(به تفکیک استان  1صادره پروانه های کسب تعداد  .42جدول

 0922اسفند  0922بهمن  0922دی  استان
فصل زمستان   

0922 

فصل پاییز 

0922 
 درصد تغییر

 17.6 106 611 146 330 341 های کشوریاتحادیه

 54.0 5731 00107 3554 3115 3746 آذربایجان شرقی

 47.0 5561 6153 3113 3306 3110 آذربایجان غربی

 45.6 1315 3455 0151 0076 0115 اردبیل

 54.0 01536 05361 5551 5411 5357 اصفهان

 41.1 5415 1677 1561 1501 1570 البرز

 00.0- 1336 1171 115 566 555 ایالم

 17.1 1751 3541 0077 0147 0100 بوشهر

 53.1 11175 31130 01557 6475 01577 تهران

 43.3 771 0150 436 441 371 جنوب کرمان

 54.3 0711 1657 615 0035 601 چهارمحال وبختیاری

 31.1 0155 1407 141 755 711 خراسان جنوبی

 55.5 01014 11145 1137 5131 5117 خراسان رضوی

 35.1 0515 1171 715 175 561 خراسان شمالی

 14.4 5157 7411 1713 1174 1711 خوزستان

 31.6 1046 1654 0117 671 766 زنجان

 31.1 0761 1413 714 717 740 سمنان

 16.4 3373 4311 0575 0164 0461 سیستان وبلوچستان

 55.6 5174 01515 3510 3454 3500 فارس

 45.7 1541 3114 0315 0035 0063 قزوین

 55.4 1111 3117 0011 641 0055 قم

 51.1 1617 4717 0503 0575 0516 کردستان

 56.1 3755 5036 1053 0611 0666 کرمان

 61.6 1746 5537 0751 0744 0644 کرمانشاه

 16.0 0011 0673 141 515 550 کهگیلویه وبویراحمد

 14.6 4470 5565 0610 0645 0147 گلستان
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 0922اسفند  0922بهمن  0922دی  استان
فصل زمستان   

0922 

فصل پاییز 

0922 
 درصد تغییر

 36.0 1115 01101 3531 3541 3443 گیالن

 11.7 1711 4715 0511 0131 0501 لرستان

 15.1 00161 03751 4157 4551 4441 مازندران

 30.5 3611 5030 0151 0550 0117 مرکزی

 40.1 3357 4110 0751 0455 0454 هرمزگان

 44.1 4160 5017 1050 1176 0637 همدان

 57.6 3115 4115 0573 0515 0551 یزد

 41.3 053155 115450 11071 13731 14440 مجموع

 .باشد میشامل مجوز های صنفی جدید صادر شده و تمدید شده  -0
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 به تفکیک استان  1تعداد پروانه های کسب  صادره .43جدول

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  استان

 35.1 1611 1046 های کشوریاتحادیه

 54.6 31547 07517 آذربایجان شرقی

 51.0 17516 01553 آذربایجان غربی

 43.5 01450 1115 اردبیل

 51.7 46711 31541 اصفهان

 14.1 14154 03614 البرز

 31.1 7114 5655 ایالم

 50.1 00515 1103 بوشهر

 51.1 77053 51116 تهران

 07.4 3311 1177 جنوب کرمان

 35.1 7311 5053 وبختیاریچهارمحال 

 53.7 1406 4715 خراسان جنوبی

 15.7 56010 33430 خراسان رضوی

 34.3 5756 5005 خراسان شمالی

 55.4 14111 04753 خوزستان

 43.7 7135 5114 زنجان

 35.1 1737 5153 سمنان

 50.6 01351 1516 سیستان وبلوچستان

 14.1 31316 14354 فارس

 57.6 00060 1145 قزوین

 74.6 6155 4613 قم

 41.0 03061 6174 کردستان
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 درصد تغییر 0922سال  0922سال  استان

 50.6 07076 00617 کرمان

 57.0 05101 01556 کرمانشاه

 55.3 5510 3511 کهگیلویه وبویراحمد

 51.5 01311 01716 گلستان

 15.3 30565 01611 گیالن

 57.1 04110 6134 لرستان

 45.1 43071 16541 مازندران

 51.1 05010 6670 مرکزی

 55.6 01613 7115 هرمزگان

 15.1 07315 01360 همدان

 10.1 04017 7160 یزد

 57.1 555511 411515 مجموع

 باشد. شامل مجوز های صنفی جدید صادر شده و تمدید شده می -0
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 )فصلی(صادره جدید به تفکیک استان  های کسب پروانهتعداد  .44جدول

 0922دی  استان
بهمن 

0922 

اسفند 

0922 

زمستان   فصل 

0922 

فصل پاییز 

0922 
 درصد تغییر

 11.1 536 174 116 171 165 های کشوریاتحادیه

 50.0 3753 5114 1144 1171 1011 آذربایجان شرقی

 44.7 3753 5516 0713 0611 0174 آذربایجان غربی

 15.3 0311 0555 513 541 515 اردبیل

 46.4 5117 1775 1573 1560 1501 اصفهان

 45.5 3355 4765 0541 0511 0541 البرز

 01.4- 0540 0355 455 453 431 ایالم

 11.1 0141 1114 134 116 150 بوشهر

 50.3 01513 05664 5531 4164 5553 تهران

 41.1 514 776 311 300 150 جنوب کرمان

 50.1 0111 0541 511 570 454 چهارمحال وبختیاری

 31.3 761 0111 351 415 434 خراسان جنوبی

 54.4 1101 00755 4067 3501 4145 خراسان رضوی

 37.1 641 0311 450 436 411 خراسان شمالی

 11.1 3774 4656 0135 0544 0571 خوزستان

 40.1 651 0341 467 411 411 زنجان

 33.3 647 0154 415 363 455 سمنان

 07.1 1017 1505 604 116 711 سیستان وبلوچستان

 53.7 3716 5651 1103 0613 1130 فارس

 30.0 0415 0743 565 551 567 قزوین

 51.5 0017 0560 571 463 507 قم
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 0922دی  استان
بهمن 

0922 

اسفند 

0922 

زمستان   فصل 

0922 

فصل پاییز 

0922 
 درصد تغییر

 56.0 0440 1161 700 157 113 کردستان

 51.7 1315 3510 0177 0003 0011 کرمان

 13.5 0554 1710 615 773 0101 کرمانشاه

 13.3 116 0351 505 451 375 کهگیلویه وبویراحمد

 06.3 1533 3110 0110 0141 601 گلستان

 37.3 4556 5456 1110 1051 1017 گیالن

 71.5 0531 1641 0110 0105 615 لرستان

 11.1 5447 1171 1116 1557 1503 مازندران

 13.1 0653 1417 747 175 165 مرکزی

 51.6 0101 1161 0015 757 713 هرمزگان

 35.5 1451 3351 0011 0017 0151 همدان

 50.1 0516 1545 771 171 715 یزد

 43.6 75431 014351 43175 41151 40111 مجموع
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 های کسب صادره جدید به تفکیک استان تعداد پروانه .45جدول

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  استان

 16.5 1570 0660 های کشوریاتحادیه

 55.1 05645 01064 آذربایجان شرقی

 11.1 05017 6355 آذربایجان غربی

 37.5 5143 3175 اردبیل

 41.7 14116 05161 اصفهان

 51.0 04645 7645 البرز

 47.5 5551 3140 ایالم

 51.5 1133 4315 بوشهر

 53.1 45011 11553 تهران

 1.7 1311 1131 جنوب کرمان

 11.1 4553 3555 چهارمحال وبختیاری

 55.3 3541 1043 خراسان جنوبی

 13.5 34103 06104 خراسان رضوی

 31.4 3715 1777 خراسان شمالی

 51.1 04031 7431 خوزستان

 35.1 4041 3141 زنجان

 37.6 3616 1704 سمنان

 51.7 1151 4500 سیستان وبلوچستان

 06.0 05145 04150 فارس

 53.5 5505 3434 قزوین

 61.1 4545 1406 قم

 40.3 5415 4573 کردستان
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 درصد تغییر 0922سال  0922سال  استان

 55.0 01443 5576 کرمان

 51.0 7655 5775 کرمانشاه

 50.5 3150 1415 کهگیلویه وبویراحمد

 57.6 6416 5511 گلستان

 70.6 07545 01061 گیالن

 50.3 7366 5553 لرستان

 51.1 14010 05143 مازندران

 50.1 1137 4175 مرکزی

 41.5 5664 4137 هرمزگان

 71.3 01117 5566 همدان

 71.3 1441 4171 یزد

 51.5 355166 130756 مجموع
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 به تفکیک بخش و استان 1311 اسفندپایان تا دارای اعتبار های صنفی  واحدوضع موجود  .46جدول

 تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب واحدهای تجهیز شده

صندوق  استان

 مکانیزه

ترازوی 

 دیجیتال

کارت 

 خوان
 کل

خدمات 

 فنی 
 تولیدی  خدماتی توزیعی

 اتحادیه های کشوری 056 507 4516 1065 1450 3511 0001 1453

 آذربایجان شرقی 11061 05467 50137 05053 000570 11716 13036 40413

 آذربایجان غربی 06017 03505 45610 07067 61763 51111 07710 16710

 اردبیل 5555 1130 07116 5576 37175 13446 1336 1106

 اصفهان 41331 17111 71135 31355 073416 66441 15110 46711

 البرز 00051 01106 34366 00355 13640 41041 7310 06411

 ایالم 5045 3110 05551 4674 17101 00511 3551 1156

 بوشهر 5501 5043 14031 5651 41146 34103 1156 00451

 تهران 55653 50617 051111 36610 311731 115616 55157 010533

 جنوب کرمان 1013 0617 1017 1036 03167 00116 3416 1005

 چهارمحال وبختیاری 1111 3111 01104 5576 34071 35051 01604 1371

 خراسان جنوبی 5116 3511 01364 5473 15133 10456 5155 4176

 خراسان رضوی 34556 16565 61711 31116 071173 004711 35756 50165

 خراسان شمالی 5063 1656 01514 4657 15154 05575 4151 3055

 خوزستان 05115 03034 51110 01455 61741 11101 13305 31611

 زنجان 1031 3141 05163 5457 33017 07304 5567 5575

 سمنان 4555 3560 03776 5440 11511 05450 4537 4476

 سیستان وبلوچستان 5417 5476 10153 1641 40011 13034 5541 5611

 فارس 07170 05747 55371 10575 010765 001536 11411 43114

 قزوین 5005 5341 01463 1503 35450 13576 5111 01111

 قم 1165 3347 05063 5103 30146 05406 5501 5160

 کردستان 01115 5515 11150 01171 54545 16160 1403 01611

 کرمان 01171 7305 35606 03506 11635 46171 05555 01537

 کرمانشاه 00515 1156 11054 6555 55565 36515 05113 7754

 کهگیلویه وبویراحمد 3310 3354 03141 3134 14045 07315 5165 5511

 گلستان 01300 5557 30401 01411 57750 16554 01135 5106
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 تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب واحدهای تجهیز شده
 استان

صندوق 

 مکانیزه

ترازوی 

 دیجیتال

کارت 

 خوان

خدمات  کل

 فنی 

 تولیدی  خدماتی توزیعی

 گیالن 05175 11017 41511 05050 011110 36465 01757 01115

 لرستان 7653 5103 15511 7537 51115 11506 1551 5154

 مازندران 17516 17411 57505 15461 051003 56105 15111 35344

 مرکزی 01004 1530 15056 7615 50761 34635 00474 6706

 هرمزگان 5416 5153 13711 5111 41414 34175 7411 01165

 همدان 00150 1304 17001 6515 55111 13411 5774 7555

 یزد 6151 5045 06711 7741 43546 33715 7564 05431

 مجموع 440357 357751 0047561 376775 1337111 0417463 440531 531164

 

 

  ، همگن، مجازی و شبکه ایای زنجیره بزرگ های وضع موجود پروانه کسب فروشگاه .47جدول

 0922 اسفند انیپا تا 0922 اسفند انیپا تا نوع فروشگاه

 140 111 ایهای بزرگ زنجیره فروشگاه

 0034 641 فروشگاه زنجیره چند منظوره

 11 11 ای )همگن(فروشگاه زنجیره

 1513 0414 کسب کار مجازی

 50 35 بازاریابی شبکه ای
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 کارت بازرگانی 

  )فصلی( های بازرگانی به تفکیک اتاقهای بازرگانی صادره  کارت .48جدول
 واحد: فقره

 اتاق استان 
دی 

9911 

بهمن 

9911  

 اسفند

9911 

زمستان فصل 

9911 

فصل پاییز 

9911 
 درصد تغییر 

 37.5 03 07 0 01 1 اردبیل اردبیل

 اصفهان
 34.7 55 76 35 11 31 اصفهان

 5.6- 01 05 7 5 3 کاشان

 75.1 11 51 11 01 5 کرج البرز

 111.1 0 3 0 0 0 ایالم ایالم

 017.1 15 51 15 07 7 ارومیه آذر بایجان غربی

 67.0 53 015 35 36 31 تبریز آذربایجان شرقی

 65.1 51 67 41 15 31 بوشهر بوشهر

 4.3- 460 411 110 003 035 تهران تهران

 4.3 13 14 7 01 5 شهرکرد چهار محال بختیاری

 5.6- 01 05 4 5 5 بیرجند خراسان جنوبی

 36.5 65 034 51 43 40 مشهد خراسان رضوی

 77.6 6 01 3 1 1 بجنورد خراسان شمالی

 خوزستان

 011.1 5 01 5 5 1 آبادان

 000.0 6 06 7 1 4 خرمشهر

 171.1 5 06 01 1 1 اهواز

 111.1 5 07 4 1 1 زنجان زنجان

 33.3 01 05 5 1 4 سمنان سمنان

 00.7- 01 05 7 1 5 زاهدان سیستان و بلوچستان

 31.1- 41 17 00 6 7 شیراز فارس

 16.1- 14 01 7 4 5 قزوین قزوین

 70.7 11 41 11 7 01 قم قم

 61.6 17 54 01 04 13 سنندج کردستان

 053.5 11 57 17 06 00 کرمان کرمان

 035.4 00 15 1 01 6 کرمانشاه کرمانشاه
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 اتاق استان 
دی 

9911 

بهمن 

9911  

 اسفند

9911 

زمستان فصل 

9911 

فصل پاییز 

9911 
 درصد تغییر 

 055.1 3 7 5 0 1 یاسوج کهگیلویه و بویر احمد

 111.1 5 07 7 7 1 گرگان گلستان

 7.1 13 15 01 7 1 رشت گیالن

 355.1 3 04 5 5 4 خرم آباد لرستان

 41.6 10 31 01 03 1 ساری مازندران

 001.5 7 01 01 3 4 اراك مرکزی

 47.7 40 50 11 01 01 بندرعباس هرمزگان

 54.3 04 13 01 5 5 همدان همدان

 41.5 31 45 06 00 05 یزد یزد

 33.4 0140 0555 567 477 456 مجموع
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  1311 سالهای بازرگانی  های بازرگانی صادره به تفکیک اتاق کارت .41جدول
 واحد: فقره

 درصد تغییر 0922سال   0922سال   اتاق استان

 34.5- 50 17 اردبیل اردبیل

 اصفهان 
 31.1- 311 446 اصفهان

 31- 53 61 کاشان

 37.3- 014 110 کرج البرز 

 74.1- 6 56 ایالم ایالم 

 31.1- 041 115 ارومیه آذر بایجان غربی 

 37.1- 135 371 تبریز آذربایجان شرقی

 06.1- 063 136 بوشهر بوشهر

 17.5- 0747 1575 تهران تهران

 45.0- 56 017 شهرکرد چهار محال بختیاری 

 31.6- 46 13 بیرجند خراسان جنوبی

 14.7- 470 541 مشهد خراسان رضوی 

 05.1 41 35 بجنورد خراسان شمالی 

 خوزستان

 34- 35 53 آبادان

 41.5- 41 13 خرمشهر

 15.1- 35 041 اهواز

 16.6- 41 51 زنجان زنجان

 10.1- 51 55 سمنان سمنان

 51.7- 46 015 زاهدان سیستان و بلوچستان

 41.5- 033 154 شیراز فارس

 11.3- 11 66 قزوین قزوین

 5.0- 011 004 قم قم

 7.5- 031 041 سنندج کردستان

 01.6- 033 051 کرمان کرمان

 51.4- 56 014 کرمانشاه کرمانشاه 

 5.6 07 01 یاسوج کهگیلویه و بویر احمد

 51.5- 46 030 گرگان گلستان
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 درصد تغییر 0922سال   0922سال   اتاق استان

 33.6- 17 007 رشت گیالن

 54.1- 16 54 خرم آباد لرستان

 31.0- 016 055 ساری مازندران

 43.4- 41 73 اراك مرکزی

 5.1 051 054 بندرعباس هرمزگان

 35.4- 53 71 همدان همدان

 11.1- 037 013 یزد یزد 

 30.5- 5075 1557 مجموع
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 )فصلی( های بازرگانی به تفکیک اتاق تمدیدیهای بازرگانی  کارت .51جدول
 واحد: فقره   

 اتاق استان
دی 

0922 

بهمن 

0922 

 اسفند

0922 

فصل زمستان 

0922 

فصل پاییز 

0922 

درصد 

 تغییر

 11.1 11 37 6 11 1 اردبیل اردبیل

 اصفهان
 10.0 041 017 16 51 36 اصفهان

 31.4 55 13 33 11 03 کاشان

 51.5 51 71 35 17 13 کرج البرز

 33.3- 5 4 0 0 1 ایالم ایالم

 054.5 44 001 51 34 17 ارومیه آذر بایجان غربی

 74.1 006 106 71 63 44 تبریز آذربایجان شرقی

 13.4 016 076 51 55 51 بوشهر بوشهر

 51.1 0536 1515 0005 755 544 تهران تهران

 04.7- 11 13 00 7 4 شهرکرد چهار محال بختیاری

 001.5 7 01 5 1 4 بیرجند خراسان جنوبی

 05.4 056 075 11 15 41 مشهد خراسان رضوی

 71.1 5 6 4 1 3 بجنورد خراسان شمالی

 خوزستان

 005.1 5 03 5 5 3 آبادان

 11.7 14 40 05 07 1 خرمشهر

 11.5- 44 35 03 05 1 اهواز

 073.3 07 50 14 01 01 زنجان زنجان

 44.4 07 15 01 04 1 سمنان سمنان

 017.1 15 51 15 05 05 زاهدان سیستان و بلوچستان

 14.1 13 011 11 35 11 شیراز فارس

 10.1 45 55 13 06 04 قزوین قزوین

 34.0 40 55 11 04 04 قم قم

 73.7 31 57 31 06 01 سنندج کردستان

 37.3 51 73 17 30 14 کرمان کرمان

 013.1 11 55 11 10 01 کرمانشاه کرمانشاه

 311.1 1 7 5 1 0 یاسوج کهگیلویه و بویر احمد

 035.1 15 56 13 07 07 گرگان گلستان



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 9911سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

  

93 

 

 اتاق استان
دی 

0922 

بهمن 

0922 

 اسفند

0922 

فصل زمستان 

0922 

فصل پاییز 

0922 

درصد 

 تغییر

 51.6 34 51 11 06 03 رشت گیالن

 355.1 3 04 1 5 1 خرم آباد لرستان

 1.1- 45 44 04 07 01 ساری مازندران

 11.5 41 46 07 03 07 اراك مرکزی

 17.6 15 035 51 55 13 بندرعباس هرمزگان

 53.5 00 07 00 5 1 همدان همدان

 07.1 11 60 33 44 04 یزد یزد

 55.5 3031 4761 1141 0574 0055 مجموع
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 1311 سالهای بازرگانی  های بازرگانی تمدیدی به تفکیک اتاق کارت .51جدول
 واحد: فقره   

 درصد تغییر  0922سال  0922سال  اتاق استان

 1.5 015 011 اردبیل اردبیل

 اصفهان 
 01.4- 601 0105 اصفهان

 5.5 311 311 کاشان

 7.5- 355 377 کرج البرز 

 50.7- 55 004 ایالم ایالم 

 31- 301 455 ارومیه آذر بایجان غربی 

 04.5- 150 717 تبریز آذربایجان شرقی

 7.0- 514 511 بوشهر بوشهر

 06.0- 7655 00174 تهران تهران

 11.7- 004 044 شهرکرد چهار محال بختیاری 

 01.3- 54 13 بیرجند خراسان جنوبی

 7.1- 777 613 مشهد خراسان رضوی 

 11.6- 31 47 بجنورد خراسان شمالی 

 خوزستان

 41.0- 55 004 آبادان

 30- 041 113 خرمشهر

 41.3- 103 351 اهواز

 11.1- 011 103 زنجان زنجان

 36.3- 011 057 سمنان سمنان

 31.5- 055 147 زاهدان سیستان و بلوچستان

 11.1- 543 567 شیراز فارس

 4.1 113 104 قزوین قزوین

 01.1- 110 151 قم قم

 16.1- 061 113 سنندج کردستان

 06.0- 336 406 کرمان کرمان

 06.7- 141 317 کرمانشاه کرمانشاه 

 06.1- 10 15 یاسوج بویر احمدکهگیلویه و 

 07.1- 116 151 گرگان گلستان
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 درصد تغییر  0922سال  0922سال  اتاق استان

 11.5- 111 175 رشت گیالن

 51.5- 36 16 خرم آباد لرستان

 11.4- 151 344 ساری مازندران

 5.1 065 074 اراك مرکزی

 1.3- 365 361 بندرعباس هرمزگان

 30.3- 015 071 همدان همدان

 1.7- 354 365 یزد یزد 

 07.0- 01755 10705 مجموع

 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 9911سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

  

96 

 

 یمرکز توسعه تجارت الکترونیک
 

 (ستاد) دولت الکترونیکی تدارکات سامانه .52جدول

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

بهمن 

0922 

اسفند 

0922 

درصد 

 تغییر

سال 

0922 

سال 

0922 

درصد 

 تغییر

 ثبت نام
ثبت نام بخش خصوصی 

 گر(کننده و مزایده)تأمین
 11.1 75555 56156 10.3- 5366 7035 تعداد

 خرید
 51.1- 0315 1561 13.1- 64 011 تعداد دستگاه عضو

 55.5 335413 105105 17.1 51151 41501 تعداد سفارشات خرید

 مزایده

 31.1- 711 0155 06.1- 53 17 تعداد دستگاه عضو

 03.1 55154 51113 01.1- 5303 5456 تعداد های منتشر شدهمزایده

های دارای مزایده

 پیشنهاد
 14.5 13111 07465 01.3 1515 1176 تعداد

 مناقصه

 31.0- 111 0114 05.1- 55 55 تعداد دستگاه عضو

 17.1 51631 40005 5.3- 5065 5500 تعداد های منتشر شدهمناقصه

های بازگشایی مناقصه

 شده
 01.5 11105 07141 35.1 3171 1156 تعداد

 011.6 0175161 756505 11.7 317517 150313 میلیاردریال مجموع معامالت
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 نماد اعتماد الکترونیکی .53جدول

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

بهمن 

0922 

اسفند 

0922 

درصد 

 تغییر

سال  

0922 

سال 

0922 

درصد 

 تغییر

 051.7 33144 03011 3.1- 3141 3043 تعداد نماد اعتماد الکترونیکی اعطا شده

رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای 

 اینترنتی
 013.3 15615 6745 15.5- 1337 3036 تعداد

 

 
 

 1صدور گواهی الکترونیکی عملکرد  .54جدول

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

بهمن 

0922 

اسفند 

0922 

درصد 

 تغییر

سال  

0922 

سال 

0922 

درصد 

 تغییر

توسط ه صادر  امضای الکترونیکی گواهی

 مراکز میانی
 114.1 576544 070757 13.0 005617 64055 تعداد

به جای اعالم آمارهای صدور  پسطبق هماهنگی به عمل آمده در خصوص آمار مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی، مقرر گردید که از این -0

 ، آمار به صورت واحد منتشر گردد."مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه"و  "مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام"جداگانه مربوط به 
 

 

 عملکرد امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات( .55جدول

 درصد تغییر 0922سال 0922سال  واحد سنجش عنوان

-51.6 7 01 پرونده آزمون و ارزیابی محصوالت زیرساخت کلید عمومی  
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 توسعه همکاری های بین الملل .56جدول

 درصد تغییر 0922سال   0922سال  واحد سنجش عنوان

 011- 1 0 تعداد ای و جهانیهای منطقهها و سازمانپیمانپیوستن و عضویت در 

المللی مرتبط با حوزه های بینمشارکت و حضور در نشست

 تجارت الکترونیکی
 141 01 5 تعداد

 

 

 درآمد ها .57جدول

 عنوان
واحد 

 سنجش
 0922سال 

 511.3 میلیاردریال همتادرآمد وصولی مرکز از محل صدور گواهی الکترونیکی، خدمات تجارت الکترونیکی و سامانه 

 

 

 سامانه جامع تجارت، حوزه تجارت خارجی .58جدول

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  واحد سنجش شاخص

-01.0 075761 100501 تعداد تعداد ثبت سفارش  

-04.0 51110 57117 میلیون یورو ارزش ثبت سفارش  
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 پروانه تولید نرم افزار

 )فصلی( افزارتولید نرم برداری  بهرهپروانه  .51جدول

 عنوان
واحد 

 سنجش

 دی

0922 

 بهمن

0922  

 اسفند

0922 

 زمستان فصل

0922 

 پاییز فصل

0922 

 درصد

 تغییر

 برداری تولید  پروانه بهره

 نرم افزار صادر شده
 10.4- 04 00 1 3 0 تعداد

 برداری تولید  پروانه بهره

 نرم افزار تمدید شده
 135.4 00 31 01 7 01 تعداد

برداری تولید نرم  پروانه بهرهشاغالن 

 افزار صادره
 01.0- 315 337 104 55 57 نفر

 

 

 1311 سالتولید نرم افزار در برداری  بهرهپروانه  .61جدول

 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال واحد سنجش عنوان

 5.4 36 31 تعداد برداری تولید نرم افزار صادر شده پروانه بهره

 31.4 51 45 تعداد افزار تمدید شدهبرداری تولید نرم  پروانه بهره

 14.6- 0464 5656 نفر برداری تولید نرم افزار صادره شاغالن پروانه بهره

برداری تولید  گذاری پروانه بهره ارزش  سرمایه

 نرم افزار صادره
 307.1 30145574 1571101 میلیون ریال

 
 

 تولید نرم افزاربرداری  بهرهوضع موجود پروانه  .61جدول

 عنوان
 واحد

 سنجش

وضع موجود تا 

 0922 اسفند

وضع موجود تا 

 0922 اسفند

درصد 

 تغییر

 03.1 071 050 تعداد برداری تولید نرم افزار پروانه بهره

 5.1 11561 06470 نفر برداری تولید نرم افزار معتبر شاغالن پروانه بهره

برداری معتبر نرم  کل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره

 افزاری
 03.1 1655 1501 نفر

 1.5 40 41 تعداد پروانه  های دارنده بررسی گزارشات عملکردی واصله از شرکت
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 مجوز های پژوهشی، فنی و مهندسی

 )فصلی( های فنی و مهندسی مجوز .62جدول
 واحد: فقره

 عنوان
دی 

0922 

بهمن 

0922  

اسفند 

0922 

فصل 

زمستان 

0922 

فصل پاییز 

0922 
 درصدتغییر

 36.0 71 010 43 45 31 تاسیس خدمات فنی مهندسی صادرهجواز 

 1.0- 04 03 5 5 1 جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

 1.5 41 43 01 04 01 پروانه فنی مهندسی صادره

 31.5 05 11 1 5 01 پروانه فنی مهندسی تمدید شده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1311سال در  های فنی و مهندسی مجوز .63جدول
 واحد: فقره                                                                                                                                                                           

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  عنوان

 5.1 354 334 جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره

 03.5- 45 51 جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

 04.3- 051 076 پروانه فنی مهندسی صادره

 0.4 11 56 پروانه فنی مهندسی تمدید شده

 
 

 )فصلی( های صنعتی و معدنی های مرکز پژوهش مجوز .64جدول
 واحد: فقره

 عنوان
دی 

0922 

بهمن 

0922  

اسفند 

0922 

فصل زمستان 

0922 

پاییز فصل 

0922 

درصد

 تغییر

 1 4 4 0 1 0 های صنعتی و معدنی صادره جواز تاسیس مرکز پژوهش

 33.3- 3 1 0 1 0 های صنعتی و معدنی تمدید شده جواز تاسیس مرکز پژوهش

 1 1 1 1 1 1 های صنعتی و معدنی  صادره پروانه پژوهش مرکز پژوهش
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 1311سال در  های صنعتی و معدنی های مرکز پژوهش مجوز .65جدول
 واحد: فقره

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  عنوان

 17.5- 05 10 های صنعتی و معدنی صادره جواز تاسیس مرکز پژوهش

 11.1 00 6 های صنعتی و معدنی تمدید شده جواز تاسیس مرکز پژوهش

 51.5- 3 7 های صنعتی و معدنی  صادره پروانه پژوهش مرکز پژوهش

 

 

  )فصلی( تحقیق و توسعهمجوزهای صادره  .66جدول
 واحد: فقره

 درصدتغییر 0922فصل پاییز  0922فصل زمستان  0922اسفند   0922بهمن  0922دی  عنوان

 56.1 15 44 07 07 7 گواهی تحقیق و توسعه

 011.1- 17 1 1 1 1 پروانه تحقیق و توسعه
 

 

 

 1311سال در مجوزهای صادره تحقیق و توسعه  .67جدول
 واحد: فقره

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  عنوان

 گواهی تحقیق و توسعه
161 011 -51.1 

 پروانه تحقیق و توسعه
057 010 -17.1 
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 شده ثبت اختراعات و جغرافیایی نشان تجاری، عالمت
 

  ثبت شده عالمت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات .68جدول

 0922سال  0922سال  عنوان
درصد 

 تغییر

 75.1- 1 05 عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدیتعداد ثبت بین المللی 

 57.1- 00501 11550 تعداد ثبت داخلی عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی

 41.5- 00 10 تعداد ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران

 41.6- 4 1 شده جهت تجاری سازی تعداد اختراعات حمایت

تعداد ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصوالت استراتژیک ایران در سازمان 

 (WIPOجهانی مالکیت فکری )
3 01 133.3 
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 :فصل سوم

 تولید  و استخراج  
  



 سوم: تولید و استخراج.......... .......... فصل 9911سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

104 

 

 آمار تولید

 کاالهای منتخب صنعتی )مقدماتی(آمار تولید .1جدول

 واحد سنجش عنوان ردیف
 بهمن

0922 

  اسفند

0922 

درصد 

 تغییر
 0922 سال 0922سال 

درصد 

 تغییر

 06.0 613.6 157.6 05.5- 14.7 77.5 هزاردستگاه انواع سواری 0

 1.7- 0713.1 1130.1 31.4- 016.1 115.1 دستگاه اتوبوس ، مینی بوس و ون 1

 54.0 5405.1 4054.1 17.4- 500.1 104.1 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده 3

 44.5 546.1 446.1 06.4- 57.1 11.1 دستگاه کمباین 4

 05.6 10555.1 07567.1 05.0- 0713.1 1013.1 دستگاه تراکتور 5

 01.4- 0515.3 0166.1 03.6 077.1 055.3 هزارتن روغن ساخته شده نباتی 5

 0.1 46.4 47.7 11.0- 3.3 4.1 میلیاردعدد داروی انسانی 1

 1.5- 534.4 550.4 5.1- 50.7 55.5 هزارتن پودر شوینده 7

 11.1 117.1 130.6 4.6- 13.6 15.1 هزارتن الستیک خودرو 6

 1.6- 0111.7 0116.5 0.1 76.1 77.0 هزارتن انواع کاغذ 01

 1.5 513.3 533.0 5.6 55.5 53.4 هزارتن کارتن 00

 01.1 160.7 105.5 5.5 55.3 50.6 هزارمترمکعب  نئوپان 01

 4.4 0510.4 0533.7 4.0- 031.7 043.1 هزارمترمکعب  فیبر 03

 00.1- 33.1 31.5 13.1 3.17 1.51 هزارتن سموم دفع آفات نباتی 04

05 
روغن صنعتی و موتور تصفیه 

 اول
 5.4 557.1 517.1 6.3- 51.5 53.5 هزارتن

 05.7 040.4 010.0 0.5- 01.5 01.7 هزارتن دوده 05

 7.6 51.1 55.1 0.0- 4.66 5.15 میلیون تن  پتروشیمی 01

 065.1 5.15 0.10 70.1- 1.11 1.03 هزارتن الیاف اکریلیک 07

 1.5- 114.0 165.1 1.1 15.5 15.1 هزارتن نخ فیالمنت پلی استر 06

 0.0- 131.3 136.6 00.0 15.1 11.5 هزارتن الیاف پلی استر 11

10 
نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی 

 الیاف مصنوعی
 01.1 116.4 137.3 1.7- 14.1 14.1 هزارتن

 چرم 11
میلیون فوت 

 مربع
4.1 5.1 10.3 46.1 43.1 -01.7 

 1.3 043.1 036.7 6.1 05.5 04.1 میلیون زوج انواع پاپوش و کفش 13
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 واحد سنجش عنوان ردیف
 بهمن

0922 

  اسفند

0922 

درصد 

 تغییر
 0922 سال 0922سال 

درصد 

 تغییر

 41.5 0151.1 773.5 0.7- 006.7 010.6 هزاردستگاه  انواع تلویزیون 14

 31.1 1160.5 0571.3 01.6- 074.6 111.5 هزاردستگاه  یخچال و فریزر 15

 50.7 0013.4 141.1 6.1- 001.6 014.4 هزاردستگاه  ماشین لباسشویی 15

 5.6- 0134.1 0300.5 3.4 075.3 071.0 هزاردستگاه  کولر آبی 11

 6.3- 7476.0 6354.1 0.7- 156.1 171.6 هزاردستگاه  الکتروموتور 17

 1.0 57.1 54.7 - - - میلیارد نخ سیگارت  16
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 آمار تولید )مقدماتی (کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی .2جدول

 واحد سنجش عنوان ردیف
بهمن 

0922 

اسفند  

0922 

درصد 

 تغییر

سال 

0922 

سال 

0922 

درصد 

 تغییر

 1.3 17357.1 15441.7 4.1 1310.7 1107.3 هزارتن فوالد خام 31

 1.4 15010.6 13361.0 5.3 1017.0 1111.5 هزارتن محصوالت فوالدی 30

 04.5 161.7 154.0 0.1- 15.4 15.1 هزارتن کاتد مس 31

 51.3 430.5 171.0 4.0 41.1 41.4 هزارتن شمش آلومینیوم خالص 33

 0.7- 116.0 133.1 6.1- 01.5 06.4 هزارتن آلومینا 34

 1.5 0557.6 0511.5 05.4- 030.1 055.1 هزارتن کنسانتره زغالسنگ 35

 01.5 56371.0 50555.4 11.3 5163.4 5131.6 هزارتن سیمان 35

 1.1 447651.4 431143.1 5.6- 37000.5 41501.5 هزارمتر مربع کاشی و سرامیک 31

 3.3 0057.7 0010.6 00.7- 61.0 014.5 هزارتن شیشه جام 37

 1.0 130.1 105.6 1.1 55.0 54.5 هزارتن شیشه ایظروف  36

 1.7- 55.5 57.0 00.3- 4.1 5.4 هزارتن ظروف چینی 41

 1.0 005.6 004.5 3.1- 6.5 6.7 هزارتن چینی بهداشتی 40
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  آمار تولید )مقدماتی( کاالهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی .3جدول
 واحد: هزار تن

 0922بهمن  نــــام 
اسفند  

0922 

 درصد

 تغییر
 0922سال 

سال 

0922 

درصد 

 تغییر

 437.5 454.0 3.5 4715.5 5141.3 7.5 (PEپلی اتیلن) 

(PP)3.1- 753.7 765.7 05.5- 53.0 14.7 پلی پروپیلن 

(PS)13.7 530.4 416.4 6.3 53.1 47.5 پلی استایرن 

(ABS)5.7 51.1 53.4 53.0- 3.1 5.4 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

(PVC) 0.3 511.5 511.3 1.1 50.1 50.5 پلی وینیل کلراید 

(ER)51.0 1.1 4.6 55.1- 1.1 1.5 اپوکسی رزین 

(PC)3.5 7.5 7.3 41.1- 1.6 0.5 پلی کربنات 

(PET)3.1 543.3 511.4 01.1- 46.3 55.1 پلی اتیلن ترفتاالت 

(SBR) 3.4- 51.5 54.7 0.6 5.4 5.3 استایرن بوتادین رابر 

(PBR)  بوتادین رابرپلی   4.1 5.0 7.5 36.1 50.1 55.5 

 1.1 1654 1431 1.1- 575 571 جمع پلیمری

 6.5 5515.6 5657.7 5.6 515.1 537.6 اوره

 6.3 4557.3 4010.6 4.7 365.1 311.4 آمونیاك

 6.1 40545 37061 3.0- 3335 3441 سایر

 6.0 51131 47317 0.1- 4315 4356 جمع شیمیایی

 7.6 51564 55157 0.0- 4661 5145 جمع کل
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 فصل چهارم:

 خارجی و بازرگانی داخلی تجارت 
  



 فصل چهارم: تجارت خارجی و بازرگانی داخلی .......... .......... 9911سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

109 

 

 تجارت خارجی

 و دیسف نفت کوره، نفت خام، نفت یاستثنا به) کشور ینفت ریغ یکاالها یقطع صادرات زانیم ،0366 سال در

 بوده دالر اردیلیم 35.1 ارزش به تن ونیلیم 003.1 بر بالغ ،(یچمدان تجارت محل از صادرات بدون نیهمچن

 کاهش یدالر ارزش در یدرصد 04.5 و وزن در یدرصد 05.0 قبل، سال مشابه مدت با سهیمقا در که است

 ارزش در درصد 00.1و  وزن در درصد 5.7 کاهش با مدت نیا در کشور واردات زانیم نیهمچن. است داشته

 .است بوده رو به رو 0367 سال مشابه مدت با سهیمقا در یدالر

 واردات و( گازی میعانات با) غیرنفتی کاالهای صادرات مقدماتی آمار .1جدول

 عنوان

 درصد تغییر 0922سال  0922سال 

 وزن

 )هزارتن(

 ارزش

 دالر()میلیون

 وزن

 )هزارتن(

 ارزش

 )میلیون دالر(
 ارزش وزن

 00.1- 5.7- 37763 33135 44157 35705 واردات

 04.5- 05.0- 34667 003514 41665 033703 صادرات

 - - 13760 041401 75154 056516 یتجار حجم

 ماخذ: گمرك جمهوری اسالمی ایران
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  1311سال   در رانیا یمبادالت تجار .2جدول

  عنوان

 درصد تغییر 0922سال   0922سال  

    وزن

 )هزار تن(

ارزش 

 )میلیون دالر(

 وزن 

 )هزار تن(

ارزش 

 )میلیون دالر(
 ارزش وزن

 04.5- 05.0- 34667 003514 41665 033703 صادرات کاال

 57.4- - 3171 - 01317 - صادرات خدمات

 00.1- 5.7- 37763 33135 44157 35705 واردات کاال

 - - -3765 16637 -3151 61661 )بدون احتساب خدمات(تراز تجاری 

 - - 13760 041401 75154 056516 مبادالت تجاری )بدون احتساب خدمات(

 ماخذ: دفتر خدمات اطالعات تجاری سازمان توسعه تجارت

 

 

 

 1311سال  درروند ماهانه صادرات و واردات 
 ارزش :میلیون دالر
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 عمده  یبخش ها کیبه تفک 1311سال   در ینفت ریصادرات غ .3جدول

 بخش عمده

 درصد تغییرات 0922سال   0922سال  

وزن         

 )هزار تن(

ارزش 

 )میلیون دالر(

وزن          

 )هزار تن(

ارزش 

 )میلیون دالر(
 ارزش وزن

 11.3- 1.4- 01514 51614 10613 51535 پتروشیمی و میعانات گازی

 01.5- 13.1- 1513 43311 7365 55156 معدن و صنایع معدنی

 7.1 15.4 5013 7737 5115 5661 کشاورزی و صنایع غذایی

 04.6- 55.1 030 15 054 05 فرش و صنایع دستی

صنعت )کلیه صنایع 

 تولیدی به جز صنایع فوق(
3014 4155 3546 3535 00.7 -03.1 

 17.5- 66.5- 050 05 111 4316 سایر 

 04.5- 05.0- 34667 003514 41665 033703 مجموع

 آمار صادرات به تفکیک بخشها بر اساس گروه بندی معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت 

 ماخذ: دفتر خدمات اطالعات تجاری سازمان توسعه تجارت
 

 1311از صادرات سال  ییعمده کاال یبخش ها یسهم ارزش
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 شرکت بازرگانی دولتی ایران  

 خرید داخل کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران  .4جدول
 میلیارد ریال -واحد: هزارتن

 محصول
 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال

 ارزش وزن ارزش وزن 0ارزش وزن

 5692 696 20781098 822592 13305096 771692 گندم

   0 090 090 0 برنج )شیرودی، صدری هاشمی، ندا و نعمت(

 1497- 3896- 1184398 26497 1389096 4309909 روغنی )کلزا، سویا،گلرنگ و آفتاب گردان(دانه های 

 های تبعی خرید محاسبه شده است.ارزش بدون احتساب هزینه -0
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 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 

 )فصلی( بازرسی و کنترل  واحدهای صنفی .5جدول

 عنوان
دی 

0922 

بهمن 

0922 

اسفند 

0922 

فصل زمستان 

0922 

فصل پاییز 

0922 

درصد 

 تغییر 

 1.6 0.03 0.04 1.40 1.35 1.37 بازرسی )میلیون فقره(

 00.0 10.4 16.3 17.5 15.1 14.0 پرونده های متشکله )هزار فقره(

 00.1 76.3 66.3 34.5 33.6 31.6 تخلفات کشف شده )هزار فقره(

 3.0 37.4 36.5 01.4 03.1 03.5 رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(

 - - - 56 55 54 درصد رسیدگی به شکایات )متخلف(
 

 

 

 1311 سالبازرسی و کنترل واحدهای صنفی در  .6جدول

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  عنوان

 5.6 4.33 4.16 بازرسی )میلیون فقره(

 05.5- 170 331 پرونده های متشکله )هزار فقره(

 1 345 345 فقره(تخلفات کشف شده )هزار 

 5.5- 141 151 کل شکایات )هزار فقره(

 5.4- 35 31 درصد رسیدگی  به شکایات )متخلف(

 0.6 53 51 درصد رسیدگی  به شکایات )غیر متخلف(

 6.0 01 00 درصد رسیدگی  به شکایات )در دست بررسی(

 15.6 133 033 ارزش ریالی پرونده های صنفی  ) میلیارد ریال (

 051.1 0.6 1.14 جرایم وصولی پرونده های صنفی  ) میلیارد ریال (میزان 
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 قیمت داخلی کاالهای اساسی

 قیمت کاالهای اساسی و مهم  .7جدول
 واحد: ریال

 0922اسفند 0922بهمن  واحد کاال نام
 درصد

 تغییر 
 0922اسفند  0922اسفند 

 درصد

 تغییر 

 45.1 341506 134416 0.3 341506 337314 کیلوگرم طارم اعال برنج

 43.5 333514 131545 0.3 333514 316361 کیلوگرم برنج داخلی هاشمی

 003.5 145174 005071 0.0 145174 143411 کیلوگرم باسماتی برنج پاکستانی

 برنج تایلندی 

 (هومالی )غیراز
 000.0 055113 14114 0.7- 055113 056511 کیلوگرم

 075.4 135655 73115 1.6 135655 134145 کیلوگرم 0010برنج هندی 

 43.6 141575 051061 1.7 141575 137564 کیلوگرم برنج خزر

 005.5 103640 66111 1.0 103640 066105 کیلوگرم (نخود )درجه یک

 66.3 305557 057316 0.5 305557 300115 کیلوگرم (لوبیاچیتی)درجه یک

 60.5 114154 043117 1.3 114154 113101 کیلوگرم (لوبیا قرمز )درجه یک

 004.0 313016 014335 3.5 313016 351055 کیلوگرم (لپه )درجه یک

 011.1 154317 005311 0.7 154317 156535 کیلوگرم (عدس )درجه یک

 40.7 56430 40607 0.3 56430 57553 گرمی511بسته تک ماکارون

 47.1 16541 53130 1.6 16541 17706 گرمی111بسته تک ماکارون

 060.5 503464 015017 15.7 503464 417161 کیلوگرم (موز)درجه یک

 5.1 51153 41565 1.4 51153 51545 کیلوگرم سیب زمینی

 36.0- 54071 77661 6.7- 54071 51115 کیلوگرم پیاز

 05.1 176315 150047 1.7 176315 171116 کیلوگرم خرما مضافتی

 07.7 47164 41551 11.1- 47164 55016 کیلوگرم گوجه فرنگی

 71.4 050055 71551 4.7 050055 044056 کیلوگرم (سیب زرد )درجه یک  

)درجه  تامسون شمال پرتقال

 یک(
 035.4 053110 54710 6.3 053110 041104 کیلوگرم

 41.1 0143005 777115 5.1 0143005 0055575 کیلوگرم (گوشت گوسفندی)مخلوط

 45.1 0115411 140476 5.5 0115411 0106173 کیلوگرم (گوشت گوساله )مخلوط
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 0922اسفند 0922بهمن  واحد کاال نام
 درصد

 تغییر 
 0922اسفند  0922اسفند 

 درصد

 تغییر 

 71.1 137016 011356 1.5 137016 110541 کیلوگرم (تازهگوشت مرغ )

 73.1 071450 67571 1.6- 071450 075170 کیلوگرم (ریال /تخم مرغ )کیلوگرم

 جوجه یکروزه راس چهار

 منفی
 71.6 37101 10017 6.5- 37101 41171 قطعه

 010.0 011141 75607 7.5 011141 056116 کیلوگرم مرغ زنده

 35.1 554553 417701 5.7 554553 514313 کیلوگرم گوسفند زنده

 43.1 431571 315565 4.3 431571 406110 کیلوگرم گوساله زنده

گرمی 611 ماست پاستوریزه

 پگاه  پرچرب
 55.6 61505 57141 3.1 61505 71116 گرمی611

گرمی  1511ماست دبه ای 

 کم چرب پگاه
 41.4 077155 034035 1.3 077155 074117 دبه

 گرمی تتراپک 511پنیر 

 روزانه

بسته 

 گرمی511
111116 146161 03.1 031160 146161 77.7 

 33.1 56474 50651 1.0 56474 57115 بطر لیتری 0  شیر بطر کم چرب

 15.6 41001 15115 1.0 41001 41141 لیتر شیرخام درب دامداری

پاکتی  لیتری 0شیر استریل 

   پرچرب
 10.6 015710 13175 7.7 015710 005571 پاکتی

 گرمی 011کره پاستوریزه 
 011بسته 

 گرمی
61351 66016 0.7 45115 66016 006.6 

 شکر
 بسته

 گرمی611
65311 013410 7.5 56111 013410 14.1 

 11.0 015161 50141 03.7 015161 61300 کیلوگرم شکرسفید

 75.5 030431 11457 00.5 030431 001730 کیلوگرم قند شکسته

 چای خارجی دو

 (گرمی511غزال)
 13.0 0054173 511751 3.7 0054173 0010103 بسته

 چای خارجی احمد

 (گرمی511عطری)
 51.1 0177717 551160 1.6 0177717 0151611 بسته

 051.6 3151411 0051610 4.1 3151411 1617601 حلب 05حلب  روغن نباتی معمولی
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 0922اسفند 0922بهمن  واحد کاال نام
 درصد

 تغییر 
 0922اسفند  0922اسفند 

 درصد

 تغییر 

 کیلوگرمی

 4/5معمولی  روغن نیمه جامد

 کیلوگرمی الدن
 030.0 717717 346651 0.7 717717 164405 حلب

 روغن مایع سرخ کردنی

 گرمی بهار 701معمولی 
 35.7 61011 55371 01.3 61011 70176 بطر

معمولی  روغن مایع آفتابگردان

 گرمی الدن 701
 14.5 64160 15050 5.7 64160 77177 بطر

 111.0 011111 11505 4.6 011111 61411 کیلوگرم کنجاله سویا وارداتی

 011.7 41141 01531 00.6 41141 41573 کیلوگرم جو خارجی

 053.1 54046 11561 01.3 54046 47105 کیلوگرم جو داخلی

 011.7 40174 07440 04.1 40174 35674 کیلوگرم ذرت خارجی

 031.3 41614 07535 03.1 41614 31153 کیلوگرم ذرت داخلی

 011.4 33701 05315 1.7 33701 33531 کیلوگرم سبوس گندم

 -  00111 -  1.6- 00111 01131 -  ماسک سه الیه صنعتی

 برگ111دستمال کاغذی 

 معمولی چشمک
 16.1 11105 56561 1.0- 11105 11115 بسته

 برگ311دستمال کاغذی 

 معمولی چشمک
 30.0 001505 76541 1.1 001505 005115 بسته

 55.5 47101 16146 1.1 47101 41150 عدد گرمی031صابون گلنار 

 3151 مایع ظرفشویی پریل

 گرمی
 56.0 535555 315516 1.7 535555 530141 بسته

لیتری  0مایع ظرفشویی پریل 

 لیمو 011
 55.0 074540 000004 1.1 074540 073300 بسته

 طرحAVE دستشوییمایع 

S گرمی511و 
 54.5 015154 015414 1.0 015154 014777 بسته

پرسیل ماشینی   پودر

 گرمی511- 351لوندر
 51.3 010313 14147 1.0 010313 007701 بسته

 53.5 76371 54556 0.5 76371 71641 بسته 351پرسیل دستی لوندر  پودر
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 0922اسفند 0922بهمن  واحد کاال نام
 درصد

 تغییر 
 0922اسفند  0922اسفند 

 درصد

 تغییر 

 گرمی511-

 اندونزی گرمی 11کاغذ چاپ

 (نیماییبا ارز )
 43.1 4717441 3351101 0.7 4717441 4143161 بند

برگی )با  511بسته A4 کاغذ

 (ارز نیمایی
 -  513075  - 6.0 513075 515434 بند

 برگ یک 41دفترچه مشق 

 (رنگ چاپ )با ارز رسمی
 71.5 34175 06110 4.1 34175 33367 جلد

 وارداتی کاغذ روزنامه

 (با ارز نیمایی)
 51.5 055543 65167 3.4 055543 051557 کیلوگرم

-315 سیمان خاکستری تیپ

 فله 0
 51.7 3545355 1141677 1.1 3545355 3303161 تن

 51.4 3433317 1173161 5.5 3433317 3155717 تن فله 1سیمان خاکستری تیپ

 1سیمان خاکستری تیپ

 پاکتی
 57.4 141161 044101 3.0 141161 135505 پاکت

-315 خاکستری تیپسیمان 

 پاکتی 0
 51.1 131114 043110 5.0 131114 110515 پاکت

 56.3 405664 150055 1.1- 405664 405557 پاکت گرمی کیلو 51سیمان سفید

 کیلو 41گچ سفید کیسه 

 گرمی
 75.5 051375 74700 4.3 051375 051714 پاکت

 ذوب آهن05تیرآهن نمره

 اصفهان
 63.5 037414 10551 1.7- 037414 036566 کیلوگرم

 ذوب آهن07تیرآهن نمره

 اصفهان
 11.1 035311 15615 1.7- 035311 031456 کیلوگرم

 ذوب آهن04تیرآهن نمره

 اصفهان
 71.1 036540 11164 1.7- 036540 041171 کیلوگرم

ذوب  سنگین 11تیرآهن نمره 

 آهن
 030.5 050151 56750 5.0- 050151 011356 کیلوگرم

 67.1 035417 57376 1.0- 035417 035475 کیلوگرم 01نمره  میلگرد آجدار
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 0922اسفند 0922بهمن  واحد کاال نام
 درصد

 تغییر 
 0922اسفند  0922اسفند 

 درصد

 تغییر 

 65.6 033137 57114 1.3- 033137 033550 کیلوگرم 04میلگرد آجدار نمره 

 015.7 110560 61146 0.7 110560 101751 کیلوگرم مبارکه میلی متر 3ورق سیاه 

 056.3 3351155 0165505 1.6 3351155 3331534 کالف 0*0.5سیم

 041.1 4641154 1141776 1.1 4641154 4634511 کالف 0*1.5سیم

 016.3 4613341 1315711 4.0- 4613341 5075070 حلقه الستیک پرایدی بارز

 011.4 5661657 1531455 4.1- 5661657 5141111 حلقه بارز  الستیک پژویی

و  الستیک جینیو کامیونی

 اتوبوسی
 51.0 15111111 05500753 1.1 15111111 15111111 حلقه

 الستیک بارز اتوبوسی

5/11*71*305 
 013.4 43135511 06154561 0.0 43135511 41574451 حلقه

 پیروزی01*1114الستیک 

 (کامیونی)پارس
 011.5 43301061 11757101 1.3- 43301061 43434371 حلقه

ال نود  /الستیک بارز سمندی

075/75/05 
 033.7 5347645 1105657 1.3- 5347645 5465654 حلقه

 01111 روغن موتور

  چهار لیتری11w51sjایرانول
 37.3 646145 575461 1.6 646145 640115 گالن فلزی

 روغن موتور بهران

  چهار لیتری11w51sjپیشتاز
 40.5 0141061 135110 1.1 0141061 0141541 گالن فلزی

 روغن موتور پارس پایا

11w51sjچهار لیتری فلزی 
 41.1 0134435 111417 1.1 0134435 0111111 گاالن فلزی

اسپیدی  روغن موتور پاور

11w51sjچهار لیتری فلزی 
 40.3 0140110 135765 1.1 0140110 0134130 گاالن فلزی

ایکس  LED 55" تلویزیون

 XTU115 ویژن مدل
 - 015415154 - 0.1 015415154 013515145 دستگاه

ایکس  LED 43"تلویزیون

 XK511 ویژن مدل
 -  54117500 -  1.4 54117500 51671165 دستگاه

 مدل یخچال الکترواستیل

ESR14 
 11.7 74151031 41575117 1.1 74151031 71615313 دستگاه
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 0922اسفند 0922بهمن  واحد کاال نام
 درصد

 تغییر 
 0922اسفند  0922اسفند 

 درصد

 تغییر 

الکترواستیل  یخچال فریزر

 ESR14مدل
 55.5 053410541 67171656 0.1 053410541 050511033 دستگاه

کیلویی 1 لباسشویی آبسال

 سفید
 55.4 13751041 44555064 0.0 13751041 13115517 دستگاه

اسنوا  کیلویی 5لباسشویی 

 SWD-151S نقره ای مدل
 -  56510740 -  1.1 56510740 56066555 دستگاه

 3و  0،1شیرخشک اطفال نان 

 (گرمی 411)
 00.4 301616 170113 1.4 301616 300576 قوطی

 01.1 11301 14346 4.3 11301 15066 لیتری0/5 لیتری0/5آب معدنی

 54.1 341366 111111 0.1 341366 335451 کیلوگرم  خمیر مایه

 35.5 33735 14651 3.0 33735 31711 کیلوگرم صنف و صنعت  آرد

شیالنه  گرمی071تن ماهی 

 روغن معمولی
 70.0 151156 043533 0.3 151156 155113 قوطی

 رب گوجه فرنگی

 گرمی711تبرك
 01.4 050611 035101 4.0 050611 045155 قوطی
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 فصل پنجم: تسهیالت
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 تسهیالت بانکی
 هزار  0515.0 های اقتصادی مبلغ به بخش 0366ماهه  00ها و موسسات اعتباری در  تسهیالت پرداختی بانک

است. در  تومان هزار میلیارد 471.6است. تسهیالت پرداخت شده به بخش صنعت و معدن  تومانمیلیارد 

تسهیالت پرداخت شده است. سهم تسهیالت بخش صنعت و  تومان هزار میلیارد 175.0بخش بازرگانی نیز 

 درصد بوده است. 01.7و  31.4معدن و بازرگانی، به ترتیب 

 614.0مبلغ  سال جاری های اقتصادی طی گردش در تمام بخش سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در 

 است. کل تسهیالت پرداختی( درصد 51.5)معادلتومان هزار میلیارد 

  تومان هزار میلیارد 355.1در بخش صنعت و معدن مبلغ تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش 

 باشد.  درصد از کل تسهیالت اعطایی به این بخش می 15.0معادل 
 

 های اقتصادیتفکیک بخش ها و موسسات اعتباری بهتسهیالت پرداختی بانک .1جدول
 درصد -تومانواحد: هزار میلیارد 

 دوره / حوزه

 صنعت و  معدن کشاورزی
 و مسکن

 ساختمان
 کل متفرقه خدمات بازرگانی

 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

 707.5 1.0 1.5 33.1 110.6 06.1 050.5 1.0 57.4 30.1 155.3 7.1 11.6 0367ماهه  00 

 0515.0 1.14 1.51 36.1 516.1 01.7 175.0 5.1 60.4 31.4 471.6 5.6 001.3 0366ه ماه 00

 65.1  - 11.1  - 030.5 -  11.1 -  55.5  - 60.0 -  55.5 درصد تغییر

 مأخذ: بانک مرکزی
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 1311 ماهه 11های اقتصادی در تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش .2جدول
 درصد -تومانواحد: هزار میلیارد    

 مصارف

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

 مبلغ

سهم 

 از کل

 مبلغ

سهم 

 از کل

 مبلغ

 سهم

 از کل 

 مبلغ

سهم 

 از کل

 مبلغ

سهم 

 از کل

 مبلغ

سهم از 

 کل

 مبلغ

سهم 

 از کل

 ایجاد
14.1 11.1 15.5 05.1 06.1 10.1 00.7 4.0 55.5 01.5 1.1551 01.4 067.5 01.4 

 تامین سرمایه در گردش
13.1 55.1 355.1 15.0 17.5 30.1 016.1 45.0 315.7 56.7 1.44105 56.4 614.0 51.5 

 تعمیر
1.1 1.5 5.4 0.0 06.4 10.3 1.6 1.3 01.3 1.1 1.11171 0.1 37.6 1.4 

 توسعه
1.7 1.1 33.5 5.6 3.1 3.5 01.4 5.0 006.0 07.6 1.00545 07.1 070.1 00.3 

 خرید کاالی شخصی
0.1 0.0 4.6 0.1 1.14 1.14 015.6 44.1 3.3 1.5 1.1110 1.105 035.4 7.4 

 خرید مسکن
1.3 1.1 1.6 1.1 11.0 11.1 1.1 1.1 3.5 1.5 1.11147 1.115 15.4 0.5 

 سایر
3.0 1.7 1.3 1.0 1.6 0.1 1.3 1.0 47.0 1.5 1.11456 1.113 51.1 3.3 

 جمع
001.3 011 471.6 011 60.4 011 175.0 011 516.1 011 1.53434 011.1 0515.0 011 
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 بانک صنعت و معدن 

 عملکرد بانک صنعت و معدن .3جدول
 واحد: میلیارد ریال

 درصد تغییر  0922سال  0922سال  شرح

 54 001575 57531 های چهارگانه مانده سپرده

 35 361515 175650 *ها در پایان مقطع مانده سپرده

 036 55111 11171 گشایش اعتبارات اسنادی ریالی

 64- 17 436 گشایش اعتبارات اسنادی ارزی  )میلیون دالر(

 031 44075 06146 ضمانت نامه های ریالی

 55 313601 117154 مصوبات

 55 313601 117154 ریالی -مصوبات 

 - 1 1 ارزی -مصوبات 

 50 305713 065413 قراردادها

 51 305111 077757 ریالی -قراردادها 

 66- 013 1504 ارزی -قراردادها 

 54 157611 014611 ها پرداخت 

 11 151176 045515 ریالی -ها  پرداخت

 40- 05733 17331 ارزی -ها  پرداخت

 036 111713 003154 ها وصولی 

 014 106004 011313 ریالی -وصولی 

 111.7 50101 5760 ارزی -وصولی 

 16 0046311 764007 مانده مطالبات جاری

 51 011175 014751 ریالی -مانده مطالبات جاری   

 14 616140 176150 ارزی -مانده مطالبات جاری 

 13- 010151 057454 مانده مطالبات غیرجاری

ریالی -مانده مطالبات غیرجاری     41411 51414 06 

ارزی -مانده مطالبات غیرجاری   005133 10163 -36 

 10 0110164 0151511 (*خالص)مطالبات کل مانده

 51 111551 041116 ریالی -مانده کل مطالبات   

 05 0151534 615163 ارزی -مانده کل مطالبات 

 شاخص ریسک اعتباری بانک )درصد(

 بر اساس مانده مطالبات خالص
05.0 6.5 -35.4 

 شاخص ریسک اعتباری بانک )درصد(

 بر اساس مانده مطالبات ناخالص
01.6 7.3 -35.7 

 پایان مقطع در و ریالی 011111 یورو ریالی، 61111 دالر نرخ با 0367 اسفند پایان مقطع در بانک دفاتر در ارزی های سپرده و مطالبات مانده -0

 .است شده تسعیر( تناسب به نیز ارزها سایر) ریالی 016111 یورو ریالی، 001111 دالر نرخ با 0366اسفند
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 بانک توسعه صادرات ایران 
 

 صادرات بخش در صادره های نامه ضمانت و اعطایی تسهیالت .4جدول

 درصد تغییر  0922 سال 2092 سال واحد سنجش عنوان شاخص 

 45.6 61171 53155 میلیارد ریال صادراتی  -تسهیالت اعطایی ریالی

 05.0- 04.5 01.4 میلیون دالر صادراتی -ارزی تسهیالت اعطایی 

 05.1 3315 1746 میلیارد ریال مبلغ ضمانت نامه های ریالی 

 -31.1 3.36 4.75 میلیون دالر مبلغ ضمانت نامه های ارزی صادراتی  

 

 

  اقتصادی بخشهای تفکیک ارزی در بخش صادرات به اعطایی تسهیالت .5جدول
 میلیون دالر واحد:

 درصد تغییر 0922سال  2092سال  اقتصادیهای بخش

 - - - بخش بازرگانی و خدمات

 - - 3.5 بخش صنعت و معدن

 - - - بخش کشاورزی

 - - - بخش ساختمان

 5.7 04.5 03.7 خریدار اعتبار

 05.0- 04.5 01.4 مجموع

 

 

 اقتصادی های بخش تفکیک ریالی در بخش صادرات به اعطایی تسهیالت .6جدول
 واحد: میلیارد ریال   

 درصد تغییر  0922سال  2092سال  های اقتصادی بخش

 355.4  317.5 11 بخش بازرگانی و خدمات

 41.4  76775.1 51650 بخش صنعت و معدن

 3.7-  0667.1 1111 بخش کشاورزی

 51.1-  55.1 055 بخش ساختمان

 45.6  61116.5 53155 مجموع
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 صادرات به منجر واردات در بخش صادره های نامه ضمانت و اعطایی تسهیالت .7جدول

 درصدتغییر 0922سال  2092سال  واحد سنجش عنوان شاخص 

 14.7  0065.6 657.6 میلیارد ریال وارداتی  -تسهیالت اعطایی ریالی

 147 105.1 51 میلیون دالر وارداتی -تسهیالت اعطایی ارزی 

 - - - ریالمیلیارد  مبلغ ضمانت نامه های ریالی 

 - - - میلیون دالر مبلغ ضمانت نامه های ارزی وارداتی  

 

 

  اقتصادی های بخش تفکیک به اعطایی ارزی در بخش واردات منجر به صادرات  تسهیالت .8جدول
 میلیون دالر واحد:

 درصدتغییر 0922سال  2092سال  های اقتصادیبخش

 - 1.41 - بخش بازرگانی و خدمات

 147 105.30 51 بخش صنعت و معدن

 - - - بخش کشاورزی

 - - - بخش ساختمان

 خریدار اعتبار
- - - 

 147 105.13 51 مجموع

 

 

 اقتصادی های بخش تفکیک به اعطایی ریالی در بخش واردات منجر به صادرات  تسهیالت .1جدول
 ریال واحد: میلیارد

 درصدتغییر 0922سال  2092سال  بخشهای اقتصادی

 خدمات و بازرگانی بخش
- - - 

 35.0  0010.6 751.6 معدن و صنعت بخش

 14.5-  15 67 کشاورزی بخش

 -  1 - مسکن و ساختمان

 14.7  0065.6 657.6 مجموع
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  های گمرکی  معافیت

  )فصلی( های گمرکی تعداد معافیت .11جدول
 واحد: فقره

 0922دی  نام مجوز
 بهمن

0922 

 اسفند

0922 

 زمستانفصل 

0922 

  پاییزفصل 

0922 

 درصد

 تغییر

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  310 405 414 0051 0157 6.5 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  64 56 71 151 057 57.1 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  11 61 60 153 145 3.3 

  

 

 های گمرکی  تعداد معافیت .11جدول
 واحد: فقره

 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال نام مجوز

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  4167 3607 7.7-  

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  555 547 0.0-  

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  675 617 1.6-  

 

 های گمرکی  ارزش کاالهای مشمول معافیت .12جدول
 واحد: میلیون دالر 

 نام مجوز
دی 

0922 

بهمن 

0922 

اسفند 

0922 

فصل زمستان 

0922 

فصل پاییز  

0922 

درصد 

 تغییر

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  071.35 104.57 155.31 553.15 501.4 17.1 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  13.13 11.41 35.53 030.06 55.00 033.7 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  5.13 00.01 03.30 31.50 16.74 1.1 

 
 

 های گمرکی  ارزش کاالهای مشمول معافیت .13جدول
 واحد: میلیون دالر 

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  نام مجوز

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  1731.11 0641.14 30.1- 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  013.11 151.55 44.7 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  011.11 000.11 01.6 
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 به تفکیک استان  1آالت مشمول معافیت گمرکیارزش ماشین  .14جدول
 میلیون دالر-واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 1.5- 5.5- 053.17 311 055.43 340 آذربایجان شرقی

 01.4- 1.5 15.05 10 17.16 55 آذربایجان غربی

 017.1 45.6 11.55 54 1.40 31 اردبیل

 00.0- 01.0 74.55 151 65.15 113 اصفهان

 41.5- 06.0- 041.10 335 135.50 404 البرز

 0177.5 071.5 14.51 13 1.15 7 ایالم

 13.1- 37.0 45.43 57 51.33 41 بوشهر

 4.1- 0.4 044.71 354 050.60 346 تهران

 011.1- 011.1- 1.11   1.06 1 جنوب کرمان

 71.5- 11.1- 5.55 15 31.31 63 چهارمحال و بختیاری

 67.5- 47.4- 3.74 05 151.11 30 خراسان جنوبی

 31.4- 5.3- 75.43 063 015.37 115 خراسان رضوی

 517.1 011.1 01.35 01 0.11 5 خراسان شمالی

 46.5- 41.1- 031.55 056 157.11 165 خوزستان

 11.1- 30.0- 003.51 015 045.15 073 زنجان

 01.1- 6.1- 30.43 007 35.13 031 سمنان

 14.4- 71.1- 1.51 0 1.15 5 سیستان و بلوچستان

 51.3- 10.1- 43.15 014 016.14 031 فارس

 35.1- 11.5 75.61 111 035.15 056 قزوین

 30.1 51.4 016.55 311 67.14 071 قم

 615.6 011.1 4.11 05 1.44 7 کردستان

 04.4- 15.6- 130.50 107 111.45 164 کرمان

 000.1 71.7 33.11 41 05.56 15 کرمانشاه

 71.1 11.1 01.44 5 5.55 5 کهگیلویه و بویر احمد

 61.6- 51.1- 0.57 00 13.55 17 گلستان

 4.1 41.5- 15.55 51 15.57 66 گیالن

 01.1 5.1- 01.45 06 05.57 11 لرستان

 31.1- 17.1- 31.55 11 46.11 010 مازندران

 56.1- 15.1- 71.61 113 107.15 111 مرکزی
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 استان
 درصد تغییر 0922 سال 0922 سال

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 011.1- 011.1- 1 1  1.50 0 منطقه آزاد اروند

 - - 1.15 3 1 1  منطقه آزاد انزلی

 61.1- 73.3- 1.31 0 01.77 5 منطقه آزاد قشم

 531.5 33.3- 0.14 1 1.05 3 منطقه ویژه اقتصادی

 67.5 57.7 16.37 11 04.16 01 هرمزگان

 31.4- 15.5 14.30 43 35.61 34 همدان

 00.7- 1.1 055.70 450 076.14 450 یزد

 30.1- 7.7- 0641.14 3607 1731.11 4167 مجموع

 اند. های گمرکی شده که مشمول معافیت باشد میارزش ماشین آالتی -0
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 به تفکیک استان  1آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکیارزش ماشین  .15جدول
 میلیون دالر-واحد: فقره

 استان
 تغییردرصد  0922 سال 0922 سال

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 37.4- 55.4- 6.17 16 04.15 55 آذربایجان شرقی

 346.7 011.1 1.71 5 1.06 3 آذربایجان غربی

 741.3 55.1 06.13 45 1.01 16 اردبیل

 5.5- 00.7- 15.43 015 17.15 006 اصفهان

 353.3 0.6- 15.61 53 5.56 54 البرز

 11.6- 1.1 1.13 1 1.51 1 ایالم

 4.5 7.6- 04.53 50 03.76 55 تهران

 - - 1.11 01 1 1 چهارمحال و بختیاری

 011.1- 011.1- 1  1 1.10 0 خراسان جنوبی

 13.3 11.1 4.36 14 1.53 11 خراسان رضوی

 - - 1.71 5 1  1 خوزستان

 1350.3 111.1 41.15 41 0.11 04 زنجان

 30.1- 00.0- 0.04 7 0.55 6 سمنان

 - - 0.33 0 1  1 سیستان و بلوچستان

 011.1- 011.1- 1 1  0.01 1 فارس

 17.3 45.1 5.75 50 4.55 35 قزوین

 16.1- 51.0- 3.01 05 04.77 35 قم

 011.1- 011.1- 1 1  1.01 1 کردستان

 0511.1 33.3 5.11 4 1.35 3 کرمان

 461.1 111.1 1.55 7 1.00 0 کرمانشاه

 011.1- 011.1- 1 1  1.57 1 گلستان

 63.7- 55.1- 1.00 0 0.10 3 گیالن

 011.1- 011.1- 1 1  0.45 5 لرستان

 051.7 31.5- 5.03 01 1.15 05 مازندران

 5.1 01.1- 53.77 43 56.71 46 مرکزی

 - - 1.47 0 1 1 هرمزگان

 15.1 3.0 05.13 033 01.61 016 یزد

 44.7 0.0- 151.55 547 013.11 555 مجموع

 اند. های گمرکی شده که مشمول معافیت باشد میارزش ماشین آالت مستعملی -0
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 به تفکیک استان 1ارزش مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی .16جدول
 میلیون دالر -واحد: فقره  

 استان
 درصد تغییر 0922 سال 0922سال 

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 36.6- 55.5- 0.11 01 1.11 13 آذربایجان شرقی

 004.7 1.1 1.11 4 1.16 4 آذربایجان غربی

 011.1- 011.1- 1  1 1.31 01 اردبیل

 11.7- 11.1- 1.73 3 0.05 00 اصفهان

 35.3 0.5 01.31 51 1.51 55 البرز

 054.3 55.1 1.04 01 1.70 5 ایالم

 6.1 35.1- 3.64 37 3.56 51 تهران

 147.6 033.3 0.63 1 1.55 3 چهارمحال و بختیاری

 77.5 51.5 16.05 117 05.45 017 خراسان رضوی

 57.3- 61.6- 0.36 0 4.37 00 خوزستان

 70.5- 53.3- 1.15 00 0.34 31 زنجان

 01.4- 03.7- 1.05 70 1.41 64 سمنان

 317.5 011.1 1.51 1 1.01 0 سیستان و بلوچستان

 33.1- 17.5- 5.67 63 7.63 031 فارس

 03.4 1.6 31.01 035 17.31 015 قزوین

 033.3 141.6 1.11 14 1.33 1 قم

 540.5 1.1 1.31 1 1.15 1 کردستان

 11.1- 15.1- 1.53 6 1.16 01 کرمان

 011.1- 011.1- 1 1  1.13 1 گلستان

 036.3 01.1- 0.71 11 1.17 31 گیالن

 1.3 06.1- 3.01 50 3.15 53 مازندران

 15.6- 11.1- 01.51 006 05.61 054 مرکزی

 - - 1.16 0 1  1 منطقه ویژه اقتصادی

 67.3- 73.3- 1.111 1 1.03 01 همدان

 115.1 011.1 1.33 1 1.01 0 یزد

 01.6 1.6- 000.11 617 011.11 675 مجموع

 اند. های گمرکی شده باشد که مشمول معافیتای می ارزش مواد اولیه -0
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  خارجی گذاری سرمایه هیات مصوب های طرح
 

 گذاری خارجی های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه وضعیت طرح .17جدول
  میلیون دالر-واحد: فقره

 رییتغ درصد 0922 سال  0922 سال سال

 61.1 057 71 تعداد

 076.0 1456 754 حجم کل سرمایه گذاری خارجی
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 تسهیالت رونق تولید

در راستای  %61پیشرفت باالی های نیمه تمام بامتوسط و طرح های تولیدی کوچک،مالی بنگاه تامین .18جدول

 تفکیک استان به  1311سال در مقاومتی  اقتصاد
 میلیارد ریال_واحد: فقره

 استان
 تعداد 

 ثبت نام

 0مجموع پرداختی معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 4035.4 66 13131.1 135 316 آذربایجان شرقی

 553.1 07 4076.5 56 63 آذربایجان غربی

 0004.4 35 5115.7 011 107 اردبیل

 01755.7 475 44415.3 0341 0571 اصفهان

 15163.3 344 45314.5 400 515 البرز

 41.5 5 065.6 04 45 ایالم

 1663.5 101 1311.5 137 141 بوشهر

 410.1 56 3671.5 015 056 چهارمحال و بختیاری

 410.1 01 3157.5 31 41 خراسان جنوبی

 0151.5 313 03511.0 0300 0507 خراسان رضوی

 16.7 1 0560.1 1 06 خراسان شمالی

 0331.1 14 1511.0 130 400 خوزستان

 05311.1 007 11715.0 151 175 زنجان

 11066.0 705 11746.7 173 1511 سمنان

 1 1 1 1 5 سیستان و بلوچستان

 0745.5 14 00716.1 014 050 تهران

 1364.1 51 01541.5 105 315 فارس

 04501.5 150 15511.5 365 561 قزوین

 6551.6 553 07610.1 511 0111 قم

 651.4 54 0711.6 61 041 کردستان

 1103.5 54 7131.3 75 014 کرمان

 06.5 0 550.1 05 01 جنوب کرمان

 3511.3 55 4411.5 50 51 کرمانشاه

 41.1 1 33.1 1 11 کهگیلویه و بویر احمد

 01631.0 143 31140.0 511 501 گلستان

 7111.0 331 01533.7 573 565 گیالن

 1171.1 54 7110.6 115 415 لرستان
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 استان
 تعداد 

 ثبت نام

 0مجموع پرداختی معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 6131.1 315 33573.1 560 0011 مازندران

 4141.5 033 05665.5 116 411 مرکزی

 174.1 04 0471.6 14 57 هرمزگان

 1545.6 051 3110.1 113 551 همدان

 1751.5 63 03311.1 316 350 یزد

 0517.7 16 1510.7 56 035 مناطق آزاد

 055765.0 5141 414101.1 6561 05071 مجموع

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 باشد.شدگان سال قبل میشدگان به بانک، ناشی از پرداخت بانک به معرفیها نسبت به تعداد معرفیبیشتر بودن تعداد پرداختی .0
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 (18تبصره) اشتغال و تولید برنامه تسهیالت

 به تفکیک استان                                                         (18تبصره) اشتغال و تولید برنامه تسهیالت .11جدول

 1311 سالدر 
 واحد: میلیارد ریال

 ثبت نام استان
 0مجموع پرداختی معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

شرقیآذربایجان   115 51 1166.1 40 4154.0 

 1061.4 46 4171.0 71 005 آذربایجان غربی

 0137.0 31 0441.5 31 14 اردبیل

 6113.1 61 1111.1 71 166 اصفهان

 5411.1 11 1551.5 01 014 البرز

 736.6 06 336.1 05 31 ایالم

 0530.7 11 0314.5 05 05 بوشهر

 0414.5 13 1413.1 10 017 چهارمحال و بختیاری

 0443.6 15 0615.3 06 06 خراسان جنوبی

 4145.1 15 5113.3 53 053 خراسان رضوی

 0113.7 05 0741.1 31 41 خراسان شمالی

 0454.1 05 5410.4 41 011 خوزستان

 0051.1 04 3045.1 31 51 زنجان

 3151.5 31 0351.5 01 67 سمنان

 0531.7 11 3456.1 41 45 سیستان و بلوچستان

 1411.7 61 1341.3 41 51 تهران

 3046.3 35 4416.1 41 000 فارس

 1111.1 41 4351.7 44 61 قزوین

 3440.5 50 1510.1 05 53 قم

 714.3 51 1115.1 54 11 کردستان

 0311.1 36 1015.1 35 015 کرمان

 074.3 01 067.1 00 11 جنوب کرمان

 761.3 06 1455.0 36 40 کرمانشاه

بویر احمدکهگیلویه و   56 11 446.1 15 355.1 

 1173.1 17 3171.5 43 51 گلستان

 0071.5 31 0445.5 01 30 گیالن

 0154.1 01 1135.5 14 11 لرستان
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 ثبت نام استان
 0مجموع پرداختی معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 1151.7 35 3054.0 50 017 مازندران

 1100.1 15 3177.5 06 015 مرکزی

 0103.3 10 1051.1 34 45 هرمزگان

 3171.6 45 3166.1 44 15 همدان

 5175.6 011 5311.6 10 055 یزد

 766.1 7 1515.1 15 16 مناطق آزاد

 70516.4 0131 015103.6 0141 1754 مجموع

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 باشد.شدگان سال قبل میشدگان به بانک، ناشی از پرداخت بانک به معرفیها نسبت به تعداد معرفیبیشتر بودن تعداد پرداختی -0
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                                                        به تفکیک استان (18تبصره) اشتغال و تولید برنامه تسهیالت .21جدول

 1311 اسفندتا پایان  1317از ابتدای اسفند 
 واحد: میلیارد ریال

 ثبت نام استان
 مجموع پرداختی معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 5747.1 10 00610.1 017 351 آذربایجان شرقی

 1135.4 50 7131.1 071 313 آذربایجان غربی

 0147.6 31 3175.1 64 141 اردبیل

 01170.3 036 10054.5 113 714 اصفهان

 5171.1 15 1707.5 71 433 البرز

 736.6 06 0157.3 46 77 ایالم

 0635.1 16 1167.6 30 35 بوشهر

 0105.4 31 3565.1 41 016 چهارمحال و بختیاری

 0443.6 15 3515.6 41 41 خراسان جنوبی

 4145.1 15 05777.1 071 550 خراسان رضوی

 0044.3 10 1101.1 50 65 خراسان شمالی

 1011.4 16 7165.5 64 310 خوزستان

 1315.1 44 1155.5 011 060 زنجان

 4407.5 55 5334.1 55 174 سمنان

 0531.7 11 4541.7 51 15 سیستان و بلوچستان

 1411.7 61 07015.1 035 050 تهران

 4517.7 56 01175.5 006 115 فارس

 1141.1 43 5415.3 11 075 قزوین

 3440.5 50 5337.3 14 051 قم

 0011.5 55 1110.1 61 014 کردستان

 0311.1 36 1751.1 55 101 کرمان
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 ثبت نام استان
 مجموع پرداختی معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 074.3 01 300.5 13 33 جنوب کرمان

 761.3 06 5506.7 66 031 کرمانشاه

 111.3 31 0355.3 53 037 کهگیلویه و بویر احمد

 1173.1 17 1153.5 63 041 گلستان

 0071.5 31 1417.7 34 16 گیالن

 0154.1 01 4305.5 031 037 لرستان

 3004.1 44 5413.4 74 467 مازندران

 4465.1 53 00477.3 11 173 مرکزی

 0103.3 10 1564.1 41 51 هرمزگان

 3174.6 41 5511.0 54 011 همدان

 5175.6 011 03460.4 117 531 یزد

 0166.1 01 3311.1 35 055 مناطق آزاد

 65407.4 0476 106153.1 1603 1511 مجموع

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

  



 تسهیالتفصل پنجم : ......... .......... 9911سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

138 

 

 1311تا بهمن  1311اعطا شده به واحد های صادراتی از خردادتسهیالت  .21جدول

 واحد: میلیارد ریال

 نامثبت  استان
 مجموع پرداختی معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 0051.1 5 3555.1 05 30 آذربایجان شرقی

 411.1 5 501.1 7 05 آذربایجان غربی

 1.1 1 41.1 0 1 اردبیل

 0151.1 7 1501.1 03 16 اصفهان

 331.1 5 1147.1 01 10 البرز

 1.1 1 1.1 1 1 ایالم

 1.1 1 415.1 3 5 بوشهر

 1.1 0 671.1 3 5 چهارمحال و بختیاری

 011.1 0 135.1 3 5 خراسان جنوبی

 511.1 5 1173.1 05 30 خراسان رضوی

 1.1 1 01.1 0 0 خراسان شمالی

 1.1 1 51.1 0 1 خوزستان

 771.1 5 706.1 5 01 زنجان

 71.1 0 571.1 3 5 سمنان

 1.1 1 1.1 1 1 سیستان و بلوچستان

 615.1 5 3140.1 04 30 تهران

 1.1 1 650.1 1 01 فارس

 031.1 1 551.1 3 6 قزوین

 1.1 1 561.1 01 05 قم

 1.1 1 51.1 0 0 کردستان

 31.1 0 675.1 00 06 کرمان

 1.1 1 1.1 1 1 جنوب کرمان
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 نامثبت  استان
 مجموع پرداختی معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 1.1 3 0711.1 3 3 کرمانشاه

 1.1 1 1.1 1 1 کهگیلویه و بویر احمد

 1.1 1 1.1 1 1 گلستان

 401.1 3 551.1 4 4 گیالن

 151.1 1 315.1 4 5 لرستان

 1.1 1 40.1 1 5 مازندران

 011.1 5 671.1 6 07 مرکزی

 1.1 0 641.1 1 4 هرمزگان

 1.1 1 161.1 1 1 همدان

 311.1 5 0515.1 01 06 یزد

 711.1 1 0451.1 3 4 مناطق آزاد

 7045.4 14 16161.1 013 310 مجموع
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 صنایع کوچکگذاری  سرمایهضمانت صندوق 
 

 گذاری صنایع کوچک به تفکیک استان های صادره صندوق سرمایهنامه ضمانت .22جدول
 میلیون ریال -واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 0922 سال  0922 سال

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 - - 1 1 1 1 آذربایجان شرقی

 - - 11105 4 1 1 آذربایجان غربی

 - - 13715 0 1 1 اردبیل

 - - 1 1 1 1 اصفهان

 5153.0 111 30111 3 533.15 0 البرز

 01.6- 15- 00573.56 3 04133.35 4 ایالم

 - - 1 1 1 1 بوشهر

 553.5 55.1 71055 5 01537 3 تهران

 011- 011- 1 1 7535 0 چهارمحال و بختیاری

 51.7- 51- 06135 1 45704 5 خراسان جنوبی

 043.0 011 3541 1 0511 0 خراسان رضوی

 - - 1 1 1 1 خراسان شمالی

 - - 04377 0 1 1 خوزستان

 011- 011- 1 1 7156 0 زنجان

 - - 1 1 1 1 سمنان

 - - 1 1 1 1 سیستان و بلوچستان

 - - 1 1 1 1 فارس

 - - 1 1 1 1 قزوین

 011 1 31111 0 05111 0 قم

 - - 1 1 1 1 کردستان

 - - 1 1 1 1 کرمان

 - - 1 1 1 1 کرمانشاه

 - - 1 1 1 1 کهکیلویه و بویر احمد

 - - 1 1 1 1 گلستان

 53.0 1 35171 1 10637 1 گیالن

 60.4- 51- 1171 0 31151 1 لرستان

 - - 14617 3 1 1 مازندران
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 استان
 درصد تغییر 0922 سال  0922 سال

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 011- 011- 1 1 7741 1 مرکزی

 011- 011- 1 1 11111 0 هرمزگان

 - - 1 1 1 1 همدان

 - - 1 1 1 1 یزد

 51 05.1 315376.5 17 077556.4 14 مجموع

 

 

 

 گذاری صنایع کوچکضمانت نامه های صادره و تمدیدی صندوق سرمایه .23جدول

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  عنوان

 ضمانت نامه های صادره

 47.7- 55 011 تعداد طرح های ورودی )فقره(

 05.1 17 14 تعداد ضمانت نامه صادره )فقره(

 51.1 315376.5 077556.4 نامه صادره )میلیون ریال(مبلغ ضمانت 

ضمانت نامه های 

 تمدیدی

 05.7- 001 033 تعداد ضمانت نامه تمدیدی )فقره(

 6.1- 740715 630655.3 مبلغ ضمانت نامه تمدیدی )میلیون ریال(
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 صندوق توسعه صنایع دریایی

 دریایی صنایع توسعه عملکردصندوق .24جدول
 ریالمیلیارد  -واحد: فقره

 نوع عنوان شاخص
 مجموع 1399سال 

 ارزش تعداد ارزش تعداد

 تسهیالت بررسی شده

 180000 5 تعمیرات شناور

141 3664648 

 2378818 43 ساخت شناور

 830000 1 تجهیزات و زیرساخت

 90000 2 سرمایه در گردش

 0 0 ضمانتنامه

 185830 90 کارآفرینی

 0 0 یارانه تسهیالت متقاضی

 تسهیالت تایید شده

 153600 5 تعمیرات شناور

112 1444240 

 1095220 25 ساخت شناور

 0 0 تجهیزات و زیرساخت

 40000 1 سرمایه در گردش

 0 0  ضمانت نامه

 155420 81 کارآفرینی

 0 0 تسهیالت متقاضی یارانه

 تسهیالت مصوب در بانک

 173600 7 تعمیرات شناور

82 1141062 

 749862 7 ساخت شناور

 38000 2 تجهیزات و زیرساخت

 55000 2 سرمایه در گردش

 0 0 ضمانت نامه

 124600 64 کارآفرینی

 0 0 تسهیالت متقاضی یارانه
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وهشفصل ششم: آموزش و ژپ
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 معاونت آموزش و پژوهش و فناوری

 :0922اهم اقدامات کیفی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در اسفند ماه 

 دفتر آموزش و پژوهش:

   حضور در جلسه خبرگی بررسی طرح ها و برنامه های بهبود بهره وری  بخش معدن با حضورخبرگان ، نمایندگان کلیهه

 سازمان ها و شرکت های مرتبط در محل سازمان  ملی بهره وری ایران. 

       ن ، حضور در جلسه خبرگی بررسی طرح ها و برنامه ههای بهبهود بههره وری  بخهش بازرگانی)خهدمات(با حضهورخبرگا

 نمایندگان کلیه سازمان ها و شرکت های مرتبط  در محل سازمان  ملی بهره وری ایران.

  .انتشار مصاحبه وزیر محترم در حوزه بهره وری و گزارش فعالیت های بهره وری بخش صمت در نشریه  بهره وری 

   (الح01(آئین نامه اجرایی تبصره ) 46حضور در نشست تخصصی کارگروه تخصصی ماده ) (قهانون معهادن   04اق مهاده )

( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بررسی طرح ههای مطروحهه   35موضوع بند)الف( ماده )

 در این جلسه.

 . حضور در نشست کمیسیون تخصصی انرژی در دبیر خانه شورای عالی عتف که به صورت مجازی برگزار گردید 

  بررسی طرح ها و برنامه های بهبود بهره وری  بخهش صهنعت بها حضهورخبرگان ، نماینهدگان      حضور در جلسه خبرگی

 کلیه سازمان ها و شرکت های مرتبط   در محل سازمان  ملی بهره وری ایران.

 فقره گواهی نامه دوره های کوتاه مدت برگزار شده و امضای دوم گواهینامه ها. 011بررسی 

  سهازمان ههای صهمت     66دوره های کوتاه مدت آموزشی بخش صمت سال  66سال جمع بندی گزارش  اولیه عملکرد

 نفرساعت . 1435515استان ها و سازمان های تابعه و وابسته و تشکل های تخصصی با 

      تهیه و تدوین گزارش تکمیلی کاربرگ ها و برنامه های بهبود بهره وری سازمانهای وابسهته  در جههت اسهتقرار چرخهه

 و اجرایی نمودن طرح جامع چرخه مدیریت بهره وری و ارسال به سازمان ملی بهره وری ایران.مدیریت بهره وری 

 .تهیه گزارشات پیشرفت پروژه طراحی و استقرار مدل بهره وری در بیست بنگاه و ارسال جهت درج در گزارش ماهانه 
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 -صمت و معرفی  به دفتر وزارتهی   درخواست حمایت مالی و معنوی از رویداد ها و همایش های مرتبط با بخش5بررسی

 و مرکز روابط عمومی.

       برگزاری نشست مشترك با تشکل ها و انجمن های تخصصی، سازمانهای وابسته و تابعهه در جههت اجهرای مهدل ههای

بهبود بهره وری و چرخه مدیریت بهره وری و اجرایی نمودن طرح جامع چرخهه مهدیریت بههره وری در حهوزه سهتاد و      

 بخش صمت .

 با همکاری سازمان ههای صهمت اسهتان     0411و تدوین نیاز سنجی اولیه دوره های کوتاه مدت بخش صمت سال  تهیه

 ها، سازمان های تابعه و وابسته و شرکت های تخصصی.

         انعقاد تفاهم نامه همکاری  با دانشگاه فنی و حرفه ای و برگزاری نشسهت مشهترك جههت برنامهه ریهزی جههت تهداوم

 گاه جهت توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی در بخش صمت   همکاری با این دانش

    تهیه و تدوین و ارسال اهمٌ اقدامات دفترآموزش وپژوهش دروضعیت اجرای قوانین و تکالیف حقوق شههروندی در نظهام

 اداری

  ی.  قانون اساس 44تهیه و تدوین و  ارسال گزارش عملکرد دفتر آموزش و پژوهش در اجرای سیاست های کلی اصل 

   دفتهر آمهوزش و پهژوهش در اولویهت ههای ابالغهی       0366تهیه و تدوین و  ارسال گزارش عملکرد شش ماهه اول سهال

 ریاست جمهوری.  

  قانون بودجه سهال   11تهیه و تدوین و  ارسال گزارش عملکرد دفتر آموزش و پژوهش در اجرای اجرای بند)الف( تبصره

0366. 

 پیشرفته:مرکز توسعه فناوری و صنایع 

 ثبت نام بنگاه ها، دانشجویان و اساتید  و ثبت نیازهای پژوهشی به صورت مستمر در سامانه انجام می شود 

  مشارکت استان های زنجان، اصفهان، البرز، سمنان، فارس، کرمانشاه، مرکزی، بوشهر آذربایجان غربی، گلستان، خراسان

ربایجان شرقی، یزد و ایالم، خوزستان در اعالم فراخوان سرباز تاپ رضوی، خراسان جنوبی، همدان، کرمان، هرمزگان، آذ

 برای نیازهای اعالم شده از سوی بنگاه های تولیدی و تجارت متقاضی
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   پرونده سرباز امریه تاپ و بنگاه متناظر صنعتی و معدنی در کمیته کارشناسی دبیرخانه ستادی جهت اعهزام   01بررسی

 خرداد ماه

 ناسی با مگفا به منظور مرتفع نمودن اشکاالت سامانهارتباط مستمر کارش 

 صدور مجوز واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاههای تولیدی و تجاری 

  از استان ها  66تکمیل اطالعات واحدهای تحقیق و توسعه در سال 

  اشد.پرونده تحقیق و توسعه منتظر تایید و صدور می ب 63با توجه به اصالح دستورالعمل تحقیق و توسعه 

  به شرح زیر می باشد  0366اسفند سال  14آمار مربوط به ثبت نام در سامانه تا 

 

 پژوهشی نیازهای ثبت و  اساتید و دانشجویان ها، بنگاه نام ثبت .1جدول

 0922 سال عنوان

 03751 بنگاه

 4613 تعداد پروژه های ثبت شده در بنگاه

 100 استاد

 575 دانشجو

 

 صنعتی:دفتر حمایت از مالکیت 

 پی گیری الزم در خصوص امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری 

  میلیون دالر توسط دولت ژاپن به سازمان یونیدو برای پروژه توسعه صنعت شهیالت   3حضور در مراسم امضای تخصیص

 در چابهار در محل سفارت ژاپن

     بررسی گزارش  پیشرفت کار پروژه توسعه اشتغال یونیدو در سه رسته فناوری اطالعات ، زنبهو داری و صهنایع دسهتی و

 ارسال  نظرات تکمیلی بهسازمان یونیدو   
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     حضور درسه وبینار شامل: پروژه توسعه شیالت یونیدو، مونترال)حفاظت از الیحه ازون( و بررسی سهند آنهدف از طریهق

 undpرجه و وزارت امورخا

   حضور در همایش سه روزه مجازی  ایران و اروپا 

 هماهنگی و مکاتبه با سازمان منطقه آزادچابهار جهت اجرای پروژه توسعه زنجیره ارزش خرما در چابهار توسط یونیدو 

  ارزش صنایع هماهنگی مالقات نماینده یونیدو در ایران با معاون وزیر میراث فرهنگی جهت اجرای پروژه توسعه زنجیره

 دستی در استان سیتان و بلوچستان با  هزینه دریافتی از طریق دولت ژاپن

 برگزاری جلسه کمیته راهبری یونیدو با حضور نمایندگان سازمان یونیدو و وزارت امور خارجه 

 شرکت در کارگاههای آموزشی معرفی سیستم ژنو اکت 

 غرافیای سنگ عقیق شجر زیر کهوه، عقیهق پهائیزی سهه قلهه ،      هماهنگی و انجام پیگیریهای الزم در مورد ثبت نشان ج

 عقیق بهاری فردوس، فلورین خراسان جنوبی و گارنت نهبندان

    ارائه مشاوره در خصوص مسائل و مشکالت در حوزه ثبت مالکیت صنعتی )برند( به بنگاهها و صنوف تولیدی و 

  شهور در خصهوص رفهع مشهکالت واحهدهای تولیهدی  و       مکاتبه با مرکر مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امهالك ک

 صنعتی    

    ارائه پاسخ و اظهار نظر به نامه های واصله به این دفتر 

 حضور در وبینار افتتاحیه سیستم الکترونیکی ثبت بین المللی عالئم تجاری سیستم مادرید 

  امالك کشورپیگیری درخواست اختراع یک مخترع از مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و 

 معرفی یک مخترع به مرکز ملی فن بازار ایران جهت تجاری سازی اختراع 

 دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات:

  نقشه راه فناوری اینترنت اشیا و  "نشست تخصصی با مدیران پژوهشگاه فناوری اطالعات و پیمانکاران پروژه  1برگزاری

 ات اصالحی  و ارائه نقطه نظر "نگاشت اقتصادی متناظر
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     بهرداری تولیهد نهرم افهزار و      بررسی مدارك و مستندات فنی و حقوقی شرکتهای متقاضی صهدور و تمدیهد پروانهه بههره

 پاسخگویی به شرکتها

 شرکت در جلسات نظام صنفی رایانه ای و بررسی درخواست ارزی خدمات و الیسنس های نرم افزاری 

 قاضی دریافت پروانه بهره برداری تولید نرم افزاربازدید از شرکتهای تولید کننده نرم افزار مت 

        همکاری با سازمان ملی استاندارد درخصوص تدوین استانداردهای ملهی حهوزه فنهاوری اطالعهات )حضهور در جلسهات

 کمیته ملی تدوین استاندارد(

 حمایت معنوی از پنجمین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء 

 0366عاونت آموزش، پژوهش و فناوری در سال تهیه نسخه اولیه کتابچه عملکرد م 

       پیگیری و مکاتبه با سازمان امور مالیاتی پرونده عملکرد مالیاتی شرکتهای دارنده پروانه بههره بهرداری تولیهد نهرم افهزار

 بصورت موردی

  0366تهیه پیش نویس گزارش عملکرد پروژه های جهش تولید معاونت متبوع در سال 

  درخصوص تسهیل و ساده سازی مراحل شروع کسب و کارتهیه گزارش اقدامات 
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 سازمان مدیریت صنعتی

  عملکرد سازمان مدیریت صنعتی .2جدول

 درصد تغییر 0922سال  0922سال  واحد سنجش عنوان

دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار 

 شده

 1.0- 516 511 تعداد

 37.3- 050551 145510 نفر ساعت

 برگزار شدهدوره های آموزشی بلند مدت 

 04.0- 16 61 تعداد

 05.1- 731 677 نفر

 34.6- 016714 066365 نفر ساعت

 05.0 0511416 0457117 نفر ساعت ها شبکه نمایندگی

 11.0- 05 11 تعداد کتب ، مجالت و گزارشات منتشر شده
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 بازرگانی  پژوهشهای و مطالعات موسسه
 

 بازرگانی پژوهشهای و مطالعات موسسه عملکرد .3جدول

  0922سال  واحد سنجش  عنوان فعالیت 

 035 تعداد  طرح و گزارشات تحلیلی و پژوهشی

 63 تعداد  مشاوره تخصصی 

 7 تعداد  همایش، میزگرد، سخنرانی علمی

 15 تعداد  مقاالت علمی منتشرشده 

 51 تعداد  صمت جهانی دیدگاه و رصدتحوالت

 1 تعداد  نامه دانشجویی حمایت از پایان

 6 تعداد  مجالت منتشر شده 

 010 تعداد  کتب منتشر شده 

 1111 تعداد  دوره آموزشی 

 37 هزارنفر  پذیر آموزشی  دانش

 0175 هزارنفر  نفرساعت آموزشی 

 017011 تعداد  صدور کدملی کاال 

 005174 تعداد  0GSالمللی  صدور کدبین

 4300 تعداد  المللی  عضوگیری متقاضیان در سیستم کدینگ ملی و بین
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 :هفتم فصل

اهی وابسته سازماناه  و  ساری معاونت 
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 های صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك
 

 ها و نواحی صنعتی وضع موجود شهرك .1جدول

 عنوان
واحد 

 سنجش

سال 

0922 

سال 

0922 

درصد 

 تغییر

وضع 

موجود تا 

پایان سال 

0922 

وضع موجود 

تا پایان سال 

0922 

درصد 

 تغییر

شهرك و  ها و نواحی صنعتی مصوبشهرك

 ناحیه
- - - 665 0100 0.5 

 ) با احتساب مناطق ویژه اقتصادی (

-ها و نواحی صنعتی در دست بهرهشهرك

 برداری )واگذاری زمین(

شهرك و 

 ناحیه
- - - 710 717 1.6 

 0.1 050551 046151 17.5- 0711 1507 هکتار مساحت اراضی در اختیار

 1.0 51301 50133 11.4- 0117 0151 هکتار های صنعتی قابل واگذاری مساحت زمین

 ها و نواحی صنعتی دارای آبشهرك
شهرك و 

 ناحیه
00 01 -6.0 707 717 0.1 

 ها و نواحی صنعتی دارای برقشهرك
شهرك و 

 ناحیه
00 6 -07.1 731 740 0.0 

 ها و نواحی صنعتی دارای گازشهرك
شهرك و 

 ناحیه
13 15 03.1 531 555 4.0 

 01.5 63515 73057 63.1 00515 5114 قرارداد زمینتعداد قراردادهای واگذاری 

 00.1 43316 37116 010.6 5017 1541 هکتار مساحت زمین واگذار شده

 4 41516 45551 0.3- 1544 1517 واحد واحدهای به بهره برداری رسیده

 3.5 655101 610500 3.5 41375 41644 نفر اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده

برداری های فناوری به بهرهشهركتعداد 

 رسیده
 1 5 5 - - - شهرك

 1.1 37 31 - - - مرکز برداری رسیدهمراکز خدمات فناوری به بهره

 تعداد خوشه های شناسایی شده
خوشه 

 صنعتی
- - - 464 517 1.7 
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 عنوان
واحد 

 سنجش

سال 

0922 

سال 

0922 

درصد 

 تغییر

وضع 

موجود تا 

پایان سال 

0922 

وضع موجود 

تا پایان سال 

0922 

درصد 

 تغییر

 ای خاتمه یافتههای توسعه خوشهتعداد پروژه
خوشه 

 صنعتی
- - - 015 003 1.5 

های برگزار شده جهت شاغلین تعداد دوره

 واحدهای صنعتی
 6.5 41136 35131 3.5 3511 1453 دوره

 تعداد نفرات آموزش دیده جهت شاغلین
 7.0 677141 603713 3.5 14101 56466 نفر

 واحدهای صنعتی

 1.1 4153 3170 6.6- 111 311 تور تورهای صنعتی برگزار شده
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 ی کشوراکتشافات معدن و یشناس نیزم سازمان
 

 های زمین شناسیعملکرد اکتشافی و تهیه نقشه .2جدول

 0922سال  هدف کمی واحد سنجش اهداف

 013111 005111 کیلومتر مربع اکتشاف ذخایر معدنی کشور )شناسایی، پیجویی، اکتشاف عمومی و تفصیلی(

 55 55 گزارش -ورقه نقشه دریا(تهیه نقشه زمین شناسی کاربردی در مقیاس های مختلف )خشکی و 

تهیه نقشه های مهندسی و مخاطرات زمین شناختی و زیست محیطی )زلزله، 

 ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم، و ...(
 41 31 نقشه -گزارش ورقه 

اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی )برداشت، پردازش، تعبیر و تفسیر، مدلسازی 

 و معرفی مناطق امید بخش(
 35111 35111 کیلومتر خطی

 17350 17111 تعداد نمونه آنالیز شده نمونه های آنالیز شده زمین شناسی و اکتشافی

 0 0 محدوده ژئوپارك یابی و ارزیابی ژئوپارك های ایران پتانسیل

 5 5 گزارش استانی گزارشات تحلیلی مجموعه داده های زمین شناسی و اکتشافی

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

 

 طرح های توسعه :

میلیارد  9.3طرح معدن و صنایع معدنی با ارزش  02موفق به افتتاح   9911ایمیدرو به همراه شرکتهای تابعه و وابسته در سال

 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد گردیده است .  92122نفر اشتغال مستقیم و  3029دالر گردید . با بهره برداری از این طرح ها 

  
 1311 سالطرحهای افتتاح شده  .3جدول

 نفر-واحد: میلیون دالر

 گذاریسرمایه  محصول / هدف عنوان طرح /پروژه ردیف
 میزان اشتغال

 غیرمستقیم مستقیم

 0 فاز(  سالکو)  جنوب آلومینیوم 0
 بیلت و اسلب شمش، تن هزار 311

 آلومینیوم
0111 0511 5111 

 ( مس ملی)   آباد خاتون ذوب توسعه طرح 4

 به دستیابی و ذوب کارخانه توسعه

 آندی مس هزارتن 011 ظرفیت

 احداث سال، در کنسانتره از حاصل

 هزار 51 ظرفیت به کنسانتره انبار

 به اکسیژن کارخانه احداث تن،

 روز در تن 441 ظرفیت

010 30 011 

9 
 اسید - کرمان اسید کارخانجات احداث طرح

 ( مس ملی)  آباد خاتون سولفوریک
 051 55 001 سولفوریک اسید هزارتن 511 تولید

2 

 قاسم حاج سپهبد گندله)  ملی توسعه گندله

 ( سنگان( )  سلیمانی

 سناباد فراگیر توسعه معدنی صنعتی، شرکت) 

 ( خوزستان فوالد -

 0011 411 047 گندله تن میلیون 1.5 تولید

2 
 آهن سنگ کنسانتره تولید واحد احداث 0 فاز

 صنایع شرکت/  اصفهان مبارکه فوالد شرکت) 

 ( خراسان سنگان فوالد معدنی

 کنسانتره تن میلیون 1.5 تولید

 آهن سنگ
004 141 551 

2 
 آهن سنگ کنسانتره تولید واحد احداث 1 فاز

 صنایع شرکت/  اصفهان مبارکه فوالد شرکت) 

 ( خراسان سنگان فوالد معدنی

 کنسانتره تن میلیون 1.5 تولید

 آهن سنگ
004 141 551 
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 گذاریسرمایه  محصول / هدف عنوان طرح /پروژه ردیف
 میزان اشتغال

 غیرمستقیم مستقیم

 انگوران معدن سولفوره طرح 2

 سازی، آماده تکمیل عملیات انجام

 سالیانه تحویل و استخراج و تجهیز

 از استخراجی کانسنگ تن هزار 011

 روی و سرب معدن زیرزمینی بخش

 انگوران

51 511 1111 

2 
 سیرجان گهر گل معادن دسترسی راه پروژه

 (مالی مشارکت)

 41 مسیر طول: بنایی زیر طرحهای

 کیلومتر
5   

 (مالی مشارکت) ورزنه - ندوشن  راه احداث 2
 01 مسیر طول. زیربنایی طرحهای

 کیلومتر
1.15   

01 

)  گازی نیروگاه از حرارت بازیافت بویلر احداث

HRSG ) 
 شماره متوسط فشار و قوی فشار شبکه احداث

 53 و 411 سوچیگیریهای - خرازی شهید دو

 دو شماره کیلولت

 ( اصفهان مبارکه فوالد شرکت) 

 بازیافت با هیت سوپر بخار تولید

 گازی نیروگا دودکش از حرارت

 بخار نیروگاه در استفاده جهت

 برق تامین و داخلی شبکه پایداری

 شرکت ای توسعه نیاز مورد

54 61 1 

00 
 جنوب صنایع به فارس خلیج آب انتقال طرح

 ( اول قطعه. اول فاز)  کشور شرق

 خلیج آب سازی شیرین و تامین

 مترمکعب هزار 111 میزان به فارس

 تا بندرعباس از آب انتقال و روز در

 313 میزان به سیرجان گهر گل

 کیلومتر

617   

04 
 اندازی راه)  گرافیتی الکترود کارخانه احداث

(   اول فاز - کاری ماشین سالن اول خط

 اصفهان مبارکه فوالد شرکت

 4111 571 66 سال در گرافیتی الکترود تن هزار 31

09 
 صادرات و سازی ذخیره و انتقال جامع طرح

 ( مس ملی)  سولفوریک اسید

 جهت نیاز مورد زیرساختهای اجرای

 و سرچشمه مجتمع مس اسید انتقال

 طریق از صادراتی بنادر به آباد خاتون

 ریلی شبکه

30 05 51 

 1111 511 051 گندله تن میلیون 5 تولید (زمین گهر) سازی گندله کارخانه احداث 02

02 
 پارسیان بندر احداث

 اسکله پست 4 اندازی راه و تکمیل از اول فاز) 
 111 011 56 فله اسکله پست اولین از برداری بهره
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 گذاریسرمایه  محصول / هدف عنوان طرح /پروژه ردیف
 میزان اشتغال

 غیرمستقیم مستقیم

 ( پارسیان معدنی تخصصی بندر

02 
 جنوب صنایع به فارس خلیج آب انتقال طرح

 ( سوم و دوم قطعه. اول فاز)  کشور شرق

 مس تا گهر گل از آب انتقال

 051 طول به کرمان سرچشمه

 مس از آب انتقال و کیلومتر

 اردکان فوالد مجتمع تا سرچشمه

 کیلومتر 311 طول به یزد

016   

02 
 11 خط کابل احداث و تجهیزات تامین

 عباس مس کارخانه هوایی مداره دو کیلوولت

 میامی - آباد

   0 (کیلومتر) 31  طول

02 
 به مهاباد معادن به دسترسی راه احداث پروژه

 جو بره
   0 (کیلومتر) 4.4 مسیر طول

02 

 131 خط کامل احداث و تجهیزات تامین

 خط و مروست-ابرکوه مداره دو کیلوولت

 بتنی پایه مداره تک کیلوولت 031 اختصاصی

 اسمالون معدن

 67 مسیر بطول رسانی برق

 (کیلومتر)
1   

41 
 شرکت)  خورشیدی نیروگاه واحد احداث

 ( چادرملو صنعتی و معدنی
   1 مگاوات 01 ظرفیت

 05611 4150 3451 مجموع
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 اقدامات ایمیدرو در راستای توسعه 
 هزارکیلومتر مربع 111نزدیک به پهنه   013استان شامل   31فازهای شناسایی و پی جویی در اکتشاف پهنه ها در 

 گستره کشور در حال اجراست.

  کیلومتر مربع  34165محدوده امید بخش به مساحت  156تعداد شناسایی 

  حفاری اکتشافی صورت پذیرفته است هزار متر  071.0توسط ایمیدرو و شرکتهای تابعه، در مجموع  0366در سال 

 افزایش ) حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی  و صنایع معدنی

میلیارد تومان در  511و رسیدن به میزان  67میلیارد تومان در سال  351میلیارد تومان به  041 سرمایه صندوق از

 سال جاری نتیجه این اقدام است.(

  ایجاد کنسرسیوم های بزرگ با مشارکت بخش خصوصی با هدف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از قبیل: شرکت

سرمایه گذاری در  اکتشاف با مشارکت بخش خصوصی، هلدینگ مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا با هدف توسعه

میلیون تن و کنسرسیوم سرمایه گذاری با هدف توسعه فوالد تا  01منطقه ویژه خلیج فارس با هدف توسعه فوالد تا 

 میلیون تن در چابهار 01سقف 

  بخش خصوصی واگذار معدن به  41جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه معادن و صنایع معدنی به گونه ای که

ه، طرحهای الکترود گرافیتی و پترولیوم کک و تیتانیوم کهنوج، معادن آنومالی شمالی و میشدوان و پتاس خور و شد

 بیابانک و شورابه های ترود به شرکتهای بزرگ بخش

 ایجاد زیرساختهای مورد نیاز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 

 66ها جهت توسعه در سال بهبود مدیریت شرکتها و حفظ سود شرکت 

 ( با هدف حمایت از استارتاپهای معدنی افتتاح اولین مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی )ایمینو 

  استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO6110  و اخذ گوهینامه از شرکت  1105ویرایشSGS 

  تدوین و عملیاتی نمودن برنامه های نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی 
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  با هدف بهبود وضعیت پروژه ها در زمان، هزینه و کیفیت ، طراحی و پیاده سازی نظام مدیرت پروژه از سطح پورتفولیو

تا پروژه توسط انجمن مدیریت پروژه ایران آغاز گردیده است.سند پورتفولیوی پروژه تهیه گردیده و در حال طراحی 

 بهایی و اکتشافی می باشیم. ، فهرستEPCتیپ پروژه های  3نظام مدیریت پروژه در 

 . استراتژی های سازمان به روزسانی و نهایی گردیده است 

 رویکردهای جدید در ایمیدرو:

 توسعه صنعت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی گشور و سنگ های تزئینی

  سال  سندملی توسعه صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور و برنامه جامع عملیاتی این صنعت از» تائید

 توسط ریاست جمهوری« 0401جاری تا سال 

  به ریاست جمهوری  "برنامه اصالحات والزامات بر قوانین صادرات و واردات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی"ارسال 

  به روز رسانی طرح جامع صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 

 ی اصفهان و کنسرسیوم بخش خصوصی در اصفهان افتتاح بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با همکاری شهردار 

  بازارچه گوهرسنگ )مشهد و دوغارون( در خراسان رضوی با استانداری خراسان رضوی 1مبادله تفاهم نامه احداث 

  اجرای پروژه آسیب شناسی و بررسی جامع شرایط تولید واحدهای معدنی و فرآوری سنگ تزئینی در کشوردر

 اردیبهشت سال جاری
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 توسعه متوازن کشور  –احیا و فعالسازی معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی 

  احیا شده است. معدن در مناطق کمتر توسعه یافته045،  67با اجرای این طرح تا پایان سال 

   هدفگذاری گردیده است.  66واحد فرآوری در سال  15معدن و احداث  111احیای 

 

 : 22عملکرد سال 

 معدن  661دی شناسایی و اولویت بن 

  معدن  443انجام اقدام کلینیکی بر روی 

  معدن( 66معدن )از ابتدای طرح  153احیاء و فعال سازی 

 پژوهش :

 که باشد ریال می میلیون 116370.3  مبلغ  حدود( مصوبات بر مشتمل)  0366 سال در ایمیدرو پژوهشی عملکرد  

 .باشد می کتاب 4 از حمایت و  همایش 1 برگزاری تکمیلی، تحصیالت نامه پایان 6 پژوهشی، پروژه 06  شامل
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 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

 :0922منتهی به اسفند ماه  ها ها و پروژه آخرین وضعیت طرح

 گذاری: های سرمایه پروژه
 

 های در مرحله اجرایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیشرفت پروژه .4جدول
 نفر-ریالواحد: میلیارد 

 عنوان پروژه ردیف

ارزش کل 

گذاری  سرمایه

 )معادل ریالی( 

 زایی  اشتغال شهر استان

پیشرفت 

فیزیکی تا پایان 

 0922اسفند 

 14.717 051 کرمانشاه کرمانشاه 5،111 طرح ایجاد واحد تولید بیواتانول سوختی  0

 6،011 طرح ایجاد واحد تولید بیواتانول سوختی  1
کهگیلویه و 

 بویر احمد
 04.517 051 باشت

3 

فاز دوم طرح بازسازی و نوسازی شرکت 

گسترش صنایع بلوچ ) ایجاد خط بافندگی و 

 خط چاپ و رنگرزی(

3،611 
سیستان و 

 بلوچستان
 171 ایرانشهر

انجام اقدامات 

 مقدماتی    

 44.617 15 ایالم ایالم 4،451 طرح تولید فیلترهای تصفیه آب )ممبران(  4

 11،416 تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین طرح 5
 خراسان

 شمالی
 0110111 131 اسفراین

5 
منطقه ویژه اقتصادی  0طرح ایجاد فاز 

 هکتار( 151گرمسار  )
 51.117 051 گرمسار سمنان 1،135

1 
منطقه ویژه اقتصادی  0طرح ایجاد فاز 

 هکتار( 75جهرم )
 56.317 71 جهرم فارس 0،151

7 
تکمیل زیرساخت های طرح احداث و 

 شهرك تحقیقاتی کاوش )بلوك پیشرو(
 47.357 15 ساوجبالغ البرز 354

6 

های  های خشک و کارگاه طرح احداث حوض

فاز ایجاد زیرساخت مورد نیاز  –پشتیبان 

 برای تعمیر انواع شناورهای پهن پیکر 

 بندر عباس هرمزگان 10،701

5111 

71.307 
 )کل طرح(

01 

ایجاد و راه اندازی سیستم به طرح 

اندازی و از آب گیری شناور و پارکینگ  آب

 شناورها )تراول لیفت( در ایزایکو

 01.617 551 بندر عباس هرمزگان 3،666

  5،115     030،514 جمع کل
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 های در مرحله مقدماتی و مطالعات اولیه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آخرین وضعیت پروژه .5جدول
 نفر-واحد: میلیارد ریال

 عنوان پروژه ردیف
گذاری  ارزش کل سرمایه

  )معادل ریالی(
 وضعیت طرح زایی  اشتغال شهر استان

 0344 خرم آباد لرستان 54117 طرح ایجاد واحد تولید تایر  1

بازنگری طرح توجیهی و 

اخذ مصوبه، 

تکلیف اخذ  تعیین

 تسهیالت بانکی

4 
طرح تولید کاغذ از کربنات 

 کلسیم 
 111 خرامه فارس 4151

بازنگری طرح توجیهی و 

اخذ مصوبه،  تعیین مدل 

تامین مالی،  تامین 

دانش فنی، اخذ 

تسهیالت بانکی و عقد 

 قرار اجرایی

 11434 طرح تولید الیاف شیشه 5
آذربایجان 

 شرقی
 بازنگری طرح توجیهی 105 مرند

   3553     056104 جمع کل

 

 های پیمانکاری عمومی: پروژه

 

 های پیمانکاری عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آخرین وضعیت پروژه .6جدول
 نفر-واحد: میلیون دالر

 عنوان پروژه ردیف
استان / 

 شهرستان

مرحله 

 پروژه

  حجم

گذاری  سرمایه

 کل 

 زایی اشتغال

پیشرفت فیزیکی 

واقعی تا پایان 

 0922اسفند ماه 

0 
میدان گازی پارس  04توسعه فاز 

 جنوبی
 1.7644 0147 5146 اجرایی بوشهر، عسلویه
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 :0922های تکمیل شده در سال  طرح

 طرح تکمیل مجتمع صنعتی اسفراین -0

  زایی  میلیون ریال با اشتغال 314میلیون یورو و  64طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین با سرمایه گذاری  0366در سال

 توسط ریاست محترم جمهور افتتاح گردید.  01/10/0411نفر تکمیل و در تاریخ  131

  ل، ایجاد واحد تابگیری و پوسته کنی هزار تن در سا 071تکیمل کارگاه ذوب و ریخته گری با هدف ارتقاء ظرفیت تولید تا

هزار تن در سال،  04هزار تن و پوسته کنی بیش از  31دستگاه پوسته کنی با ظرفیت تابگیری 1دستگاه تابگیری و  3شامل 

هزار تن  11دستگاه انواع تجهیزات ماشینکاری سی ان سی و تجهیزات جانبی با ظرفیت  6ایجاد واحد ماشین کاری شامل 

هزار تن در سال، ایجاد واحد ریخته  01یجاد واحد عملیات حرارتی شامل چهار کوره و مخازن کوئنج با ظرفیت در سال، ا

هزار تن در سال با هدف تامین نیاز شرکت لوله گستر  111هزار تن و ظرفیت اسمی  011گری پیوسته با ظرفیت ترکیبی 

با هدف تولید شمش های خاص جهت مصارف خاص و  هزار تن در سال 5اسفراین، ایجاد واحد ذوب مجدد با ظرفیت 

 تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی از جزئیات طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین است.

 

 های فاز اول منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تکمیل زیرساخت -1

  1711گذاری  برداری از منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با سرمایه های الزم برای شروع بهره کلیه زیرساخت 0366در سال 

 –میلیارد ریال تامین و این طرح با دریافت مجوز بهره برداری از فاز اول از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 

با حضور وزیر محنرم صنعت، معدن و تجارت و استاندار و مقامات سازمان  01/10/0411صنعتی و ویژه اقتصادی در تاریخ 

 گسترش و نوسازی صنایع ایران توسط رئیس محترم جمهور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

 هکتار است . میزان سرمایه گذاری انجام شده سازمان گسترش و  1111ساحت کل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار حدود م

 77میلیارد ریال بوده است و تاکنون  711هزار و  1زی صنایع ایر ان برای تامین زیرساخت های فاز اول این منطقه نوسا

 گذاری در این منطقه منعقد شده است . قرارداد سرمایه

  نفر در ساخت و ساز واحدهای صنعتی بوده است . 011نفر در تامین زیرساخت و  071اشتغال زایی این پروژه تاکنون 

  بینی شده است. هزار فرصت شغلی پیش 5برای طرح های سرمایه گذاری شده در فاز اول 
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 پیگیری تحقق اهداف در طرح های : 

 ونقل تجاری کشور: نوسازی ناوگان فرسوده حمل -0

  00،345میلیون دالر ثبت سفارش انجام شده و برای  0،355دستگاه انواع خودرو تجاری به ارزش  33،144تاکنون برای تعداد 

دستگاه به متقاضیان تحویل شده  551از صندوق توسعه ملی اخذ و حدود میلیون دالر مسدودی ارزی  507دستگاه، مبلغ 

 تقال ارز و تأمین منابع مالی مورد نیاز، ممکن خواهد بود.های اجرایی با رفع مشکالت ناشی از نقل و ان است. ادامه فعالیت

 

                                                     داخل   ساخت   قیتعم   و   تیتقو -1

 ریز   اقدامات   قیطر   از   خودرو   صنعت   در   داخل   ساخت   قیتعم   و   تیتقو   طرح   شبردیپ   یبرا   یریگیپ :                                                                                                                                                                                                                  

o یبرا  )ایرانخودرو و سایپا(کشور   بزرگ   سازان   خودرو   یهمکار   با   خودرو   صنعت   در   یتخصصمیز  4یبرگزار  

  هدف   با   الیر   اردیلیم  47111   یقرارداد   ارزش   به  ( خودرو   صنعت   در   کاربرد   پر   قطعه 055ی )ساز   یداخل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ورو؛ی   ونیلیم    335   زانیم   به   دیتول   کسالی   یارزبر   اهشک 

o کشور؛   خودرو   صنعت   توسعه   و   ارتقا   هدف   با   خودرو   صنعت   یرگوالتور   نقش   یفایا   یبرا   یزیر   برنامه                                                                                                                                                                                                    

 جهش   پروژه   قالب   در   کشور   داخل  ( درمترو   و   یمسافر   ،یبارواگن)   انواع   عدد   03011   ساخت   و   یطراح   یریگیپ  

                                                                                                                                                                                                                               . (دیتول 

 

 انیدانش بن یشده توسط شرکت ها جادیا یها یاز رسوخ فناور تیحما -3

o ارزش   با   یفناور   یمتقاض   یصنعت   یها شرکت   و   انیبن دانش   یها شرکت   مورد   051   از   شیب   رسانی هم به  

  یها شرکت   توسط   جادشدهیا   یها یفناور   رسوخ   از   تیحما   طرح   یاجرا   در   الیر   اردیلیم   11،711   یقرارداد 

  و   ینوآور   صندوق   به   یمال   التیتسه   از   استفاده   یبرا   شده ییشناسا   یها شرکت   یفمعر   و   ان،یبن دانش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ؛ییشکوفا 
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 4.1 یدر مواجهه با انقالب صنعت یهاب تبادل فناور جادیا   -4

o  تالیجیچهارم و بلوغ د یانقالب صنعت یبرا یآمادگ یابیو خود ارز یاطالع رسان نیآنالبومی پلتفرم ایجاد 

 ؛  www.iri4.ir/digital-assessmentو به نشانی  MI4MA با عنوان

o  پذیری  وری و رقابت های دیجیتال در راستای ارتقاء بهره فناوریپیشبرد سایر اقدامات در راستای توسعه

در صنایع تولیدی و افزایش آگاهی صنایع در  4.1های صنعت  المللی، کاربردی نمودن فناوری در سطح بین

 .4.1های صنعت  ها و مزایای فرآیندها و فناوری خصوص ضروریات، فرصت

 

 توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار -5

o  و  میلیارد ریال 063111گذاری  سرمایه ارزشا بگذاری  طرح سرمایه 36شناسایی  ،مطالعاتانجام

 ؛فراخوان برای جذب مشارکت بخش خصوصی برای اجرا رصدوو استان  01در  نفر 5111زایی حدود  اشتغال

o شاملدیگر پروژه توسعه صنعتی  1 اقدامات اجرایی برای پیشبرد پیگیری: 

 ی؛کورد در استان خراسان جنوب لیاست دیواحد تول جادیطرح ا -

  ی؛( خراسان جنوبیسندگیفردوس )ر یاحداث نساج طرح -

  ی؛( خراسان جنوبیفردوس )بافندگ یاحداث نساج طرح -

 ی؛چادر مشک دیتول طرح -

 ؛در استان خوزستان لیتریلونیآکر دیاحداث واحد تول طرح -

 ؛در استان تهران یرنظامیبالگرد غ دیاحداث واحد تول طرح -

 ی.در استان خراسان شمال یاژیشده آل زیخط نورد و مفتول سا احداث -

 

 بازسازی و نوسازی واحدهای منتخب صنعتی -5

 قالب   در   تجارت   و   معدن   صنعت،   وزارت   ابالغ   با   منتخب   صنعتی   واحدهای   نوسازی   و   بازسازی   مطالعات   انجام  

  شغلی   های فرصت   ایجاد   موجود،   اشتغال   حفظ   داخلی،   تولید   رونق   صنایع،   احیای   برای   تولید   رونق   راهبرد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . صنعتی   پذیری رقابت   افزایش   و   جدید 
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 گواتر: -های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک  ایجاد و توسعه مجتمع  پروژه -1

های اجرایی  ن ارشد دستگاهپس از بازدید از منطقه و جمع آوری اطالعات موجود، نسههبت به برگزاری جلسه با مدیرا

ریزی، صنعت، معدن و  دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان از جمله استانداری، سازمان مدیریت و برنامه

های محل اجرای طرح،  های صنعتی و... اقدام و با حضور در شهرستان ، شهركشیالتتجارت، جهاد کشاورزی، 

گذاران  بلوچستان و جاسک و سیریک در استان هرمزگان و نشست با سرمایهچابهار و کنارك در استان سیستان و 

و صنایع غذایی و کشاورزی  شیالتهای مرتبط با حوزه  ها و اتحادیه محلی و همچنین برگزاری جلسه با انجمن

اس گذاری اقدام شدکه اقدامات انجام شده براس های پیشنهادی جهت سرمایه نسبت به معرفی طرح و دریافت طرح

طرح به  6برداری از  میلیههارد ریال، منجر به بهره 0،141معادل  0366اعتبارات تخصیص یافته تا پایان سههال 

طرح با  1نفر و آغاز عملیات اجرایی ساخت و ایجاد  170زایی  میلیارد ریال و اشتغال 156گذاری  حجم سرمایه

 .نفر در منطقه جاسک تا گواتر گردیده است 453زایی  میلیارد ریال و اشتغال 1،011حجم سرمایه گذاری 

نفر در مرحله صدور مصوبه و یا  175میلیارد ریال و اشتغالزایی  1،161گذاری  طرح با حجم سرمایه 1این  عالوه بر

 طرح نیز در مرحله آغاز پذیرش بانک قرار دارند. 10درمراحل نهایی صدور مصوبه می باشند و 

 گواتر –های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک  توسعه مجتمع ایجاد و  وضعیت اعتباری پروژه .7جدول
 واحد سنجش:میلیارد ریال

 مجموع 0922 0922 0922 0922 0922 0922 0929 0924 سال 

 1753 101 101 101 404 556 557 411 111 اعتبار مصوب

 1114 016 073 057 360 533 557 411 111 اعتبار ابالغی

 0075 037 051 64 161 37 67 075 014 یافته تخصیص

 0141 - 051 64 161 37 67 075 014 هزینه شده

یافته  نسبت تخصیص

 به اعتبار ابالغی
547 447 017 17 147 567 607 117 447 

یافته  نسبت تخصیص

 به اعتبار مصوب
547 447 017 17 117 457 717 557 407 
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 (HSEEدفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی )
  66تعیین اولویتهای راهبردی بخش صنعت و معدن در حوزه محیط زیست در سال 

 های شورای عالی سالمت و  مشارکت در تدوین لیست فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت در کارگروه

 مورد( 5امنیت غذایی)

  66تهیه چک لیست شاخصهای ارزیابی عملکرد در سال  

 تابعه و وابسته سازمانهای کلیه به ابالغ و کروناویروس با مقابله راستای در پیشگیرانه اقدامات تدوین و تهیه  

  مورد( 1)

 دهی حوادث بر مبنای برنامه شاخص مدیریت ریسک حوادث ) ارتقاء فرایند ثبت و گزارشAccident risk 

management index)- 4  313مورد گزارش تحلیلی جهت استحضار مقام عالی وزارت و ثبت و پیگیری 

 مورد گزارش 

 شرایط اضطراری ) مدیریت واکنش درERP( واحدهای صنعتی / معدنی )واحد در شده برگزار مورد مانور 067 

 واحد وسطت سازمان به شده ابالغ و مورد سناریو تدوین 041 -هزار نفر ساعت آموزش 50حدود  -صنعتی

 صنعتی(

 طراحی سامانه جامع گزارش گیری و  درس آموزی حوادث 

 هدف تسریع و دقت گزارش گیری با حوادث گزارش های فرم اصالح 

 (ساعت نفر 01) 66 سال در ایمنی گروه عملیاتی برنامه سازی نهائی و تدوین 

 (ساعت نفر 111 از بیش) کشور سطح در رخداده مهم حادثه مورد 301 از بیش گزارش و بررسی 

 دفتر با مکاتبه مورد 11 از بیش به دهی پاسخ HSEE (ساعت نفر 011 از بیش)ایمنی  حوزه در 

 های  های آموزشی دستورالعمل مجوز انجام کار برای واحدهای صنعتی و معدنی توسط سازمان برگزاری دوره

 نفر ساعت آموزش( هزار07و حدود  انجام کار هزار فقره مجوز67تابعه و وابسته )صدورحدود 

  مورد حادثه مهم رخداده در سطح کشور  151بررسی و گزارش بیش از 

 بازدید و تهیه گزارش نهایی بازدید از واحد صنعتی بافت بلوچ استان سیستان و بلوچستان 

 بازدید و تهیه گزارش نهایی بازدید از واحدمعدنی سرتیتان استان کرمانشاه 
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 جلد( 0حوادث)  از آموزی درس کتاب سوم جلد تدوین 

  67تکمیل و بروز رسانی بانک اطالعات سیستم مجوز انجام کار در سال 

  67تکمیل و بروز رسانی سیستم مدیریت واکنش در شرایط اضطراری در سال 

 جلسه( 11) زیست محیط تخصصی کمیته جلسات برگزاری 

 ( 01مشارکت در جلسات کمیته ارزیابی )جلسه 

  بررسی گزارشاتEIA (03 )فقره 

 ( 11بررسی کارشناسی و پیگیری مشکالت زیست محیطی واحدهای صنعتی و معدنی )مورد 

  مورد( 31گزارش  و دستورالعملهای تخصصی محیط زیست ) 31بررسی و اظهار نظر در خصوص 

   سند از قوانین و الزامات زیست محیطی مرتبط با بخش صنعت و معدن   35اصالح و تعدیل 

  جلسه کارشناسی مرتبط با بررسی اسناد 001مشارکت در 

  نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل دستورالعمل ساماندهی صنایع آالینده و اخذ گزارشات عملکرد

 سازمانهای تابعه و وابسته 

  65نسبت به سال   67درصدی صنایع آالینده در سال  37کاهش 

  ارزیابی مطالعات  1ماده  جلسه کمیته 17مشارکت در(EIA ) گزارش ارزیابی اثرات زیست  44و بررسی

 محیطی طرح های توسعه

  گزارش  و دستورالعملهای تخصصی محیط زیست 31بررسی و اظهار نظر در خصوص 

 مشارکت در سامانه نظارتی خود ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در قانون هوای پاك 

 راستای الزامات کنوانسیونهای های بین المللی  مشارکت فعال در پیگیری و اجرایی سازی برنامه های ملی در

 محیط زیستی مرتبط با بخش صنعت و معدن )تغییر اقلیم، استکهلم، مینی ماتا، بازل و حفاظت الیه ازن(

  پیگیری بهره مندی و معرفی پروژه جهت تسهیالت بین المللی صندوق سبز اقلیم، صندوق سازگاری و

 اتاذیل کنوانسیون مینی م SIPتسهیالت 

 ( 15تهیه و تدوین گزارشات تخصصی و عملکردی )فقره 

 ( 1بررسی و اعالم نظر قوانین و الزامات حوزه محیط زیست )مورد 
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  05111تمدید گواهینامه معاینه فنی موتورخانه های ساختمان های ستادی براساس استاندارد. 

 فرهنگ سازی(. برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز براساس شیوه نامه مربوطه )آموزش و 

  قانون هوای پاك. 01پیاده سازی دستورالعمل اجرایی ماده 

 های کاریمحیط تهیه و تدوین پیش نویس بخشنامه اقدامات پیشگیرانه و کنترلی مقابله با کروناویروس در 

  تهیه، تدوین و ارسال گزارش مربوط به رصد و پایش وضعیت شیوع کروناویروس در سطوح ستاد، سازمانهای

 مورد( 13وابسته و تابعه و بخش های )واحدهای( صنعت و معدن )به صورت مدون و منظم( به حوزه وزارتی )

 - مورد(  11مورد( و کرونا ویروس ) 1های غیرواگیر )تدوین پمفلت، پوستر و بروشورآموزشی مرتبط بابیماری 

 در مرحله ابالغ( تهیه راهنمای رعایت ضوابط بهداشتی در محیط های صنعتی، معدنی و صنفی( 

 ( 0برگزاری دوره آموزشی مجازی برای کارکنان محترم واحد خدمات )مورد 

  تدوین و ابالغ راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال بهCOVID 06. 

 ( 5به روزرسانی دستورالعمل های گروه بهداشت)مورد 

 مورد مکاتبه با دفتر  51دهی به بیش از  پاسخHSEE 

 بر اساس برنامه عملیاتی ابالغی 67زارش عملکرد گروه ایمنی در سال تدوین گ 

 ( 16مشارکت در تدوین و بروزسانی و اجرایی سازی قوانین و الزامات )سند 

 ( 4انعقاد تفاهمنامه با شهرداری تهران به منظور اجرای طرح کاهش پسماند کاپ)جلسه 

 ت مدیریت سبزممیزی ساختمان های ستادی براساس شیوه نامه و چک لیس 

 تهیه گزارش مدیریت سبز برای ساختمانهای ستادی و سازمان های صمت استانی 

 تهیه گزارش عدم انطباق معیار مصرف انرژی در صنایع 
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 مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
 

 وضعیت  شرکت های تولید کننده سیگارت و تنباکوی معسل و سنتی .8جدول

 

 گاریس مصرف و قاچاق براورد تجارت، سهیمقا آمار .1جدول
 نخ اردیلیم: واحد

 رییتغ درصد 0922سال  0922سال  شرح

 1 1 1 واردات رسمی

 030.7 1.351 1.054 صادرات

 -35.6 5.50 01.30 بر آورد قاچاق

 - 55 55 برآورد مصرف 
 

 

 1311 اسفند انیپا تا فعال یدخان یکاالها کنندگان عیتوز تعداد .11جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   خزانه به یدخان محصوالت جهت ها شرکت و اشخاص یزیوار یا سهیمقا آمار .11جدول
 الیرمیلیون : واحد 

 عنوان
هالوگرام 

  )برچسب ایمنی(

حق انحصار 

 011واردات

حق انحصار 

 41تولید 
 توزیع

 فیش های 

 بین راهی
 درصد تغییر جمع 

 0115151.3 55761.7 0074.5 0111115.1 5534.3 354.5 0367 سال
41.5 

 1465113.1 33531.1 0540.1 1456631.1 501.6 011.1 0366 سال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تغییر 0366 سال 0367 سال واحد شرح

 11.5 4406 1551 تن تولید تنباکو

 16.5 051 63 عدد تاسیس،تولید صدور و تمدید مجوز

 50.7 75 55 دفعات کارخانجات از بازدید

 مجموع یسراسر یاستان شرح

 4074 061 3671 حقیقی 

 53 45 07 حقوقی

 4141 141 4115 مجموع
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 فصل هشتم:

 اه ی بخشساری شاخص 
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 شاخص بورس

 1311 اسفندماهه منتهی به  12شاخص کل در  .1جدول

 شاخص

 لک 

فروردین 

0922 

اردیبهشت 

0922 

خرداد 

0922 

 تیر

 0922 

 مرداد

0922 

شهریور 

0922  

مهر 

0922 

آبان 

0922 

 آذر

0922 

دی 

0922 

بهمن 

0922 

 اسفند

0922 

561145 606511 0174516 0551577 0636761 0543611 0531516 0114304 0441503 0335514 0106505 0105017 
 

 

 

 

 

 

 1311 اسفندماهه منتهی به  12: روند ماهیانه شاخص کل در 1نمودار 

 
 1311 اسفند: روند روزانه شاخص کل در 2نمودار 
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 1311 اسفندماهه منتهی به  12شاخص صنعت  .2جدول

 شاخص

 لک 

فروردین 

0922 

اردیبهشت 

0922 

خرداد 

0922 

 تیر

 0922 

 مرداد

0922 

شهریور 

0922  

مهر 

0922 

آبان 

0922 

 آذر

0922 

دی 

0922 

بهمن 

0922 

 اسفند

0922 

511177 715611 646155 0454141 0111401 0457514 0355131 0010471 0111016 0055337 0150515 0151704 

 

 
 1311 اسفندماهه منتهی به  12: شاخص ماهیانه صنعت در 3نمودار

 
 1311 اسفند: روند روزانه شاخص صنعت در 4نمودار 

 http://www.tsetmc.comماخذ بورس :  

http://www.tsetmc.com/

