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 صل اول:ف 
 نکال المللی و  اهی نیب شاخص 

  



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 های بین المللی شاخص

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

 عنوان شاخص
عنوان فارسی 

 شاخص

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 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
83 144 74 140 76 138 69 137 89 140 99 141 - - 

Index of 

Economic 

Freedom 

 180 164 180 155 180 156 180 155 186 171 186 171 186 173 آزادی اقتصادی

Ease of doing 

business 
 190 127 190 128 190 124 190 120 189 118 189 130 189 152 سهولت کسب و کار

The Global 

Innovation Index 
 - - 129 61 126 65 127 75 128 78 141 106 143 120 نوآوری جهانی

Goods Market 

Efficiency Index 
 - - - - - - 137 100 138 111 140 109 144 120 کارایی بازار کاال

The Legatum 

Prosperity Index 
 - - 167 119 149 108 149 117 149 118 149 118 149 118 رفاه لگاتوم

Product market 141 133 140 134 - - - - - - - - 1محصول بازار - - 

 .است نموده تغییر "محصول بازار" رکن به "کاال بازار کارایی" رکن ،(GCI) جهانی پذیری رقابت گزارش در 2018 از سال -1

  



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 شاخص های کالن اقتصادی
 

 نرخ رشد اقتصادی  

 (1390=100: نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش )2جدول شماره 
 درصدواحد: 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 نام بخش

کشاورزی گروه  4.8 4.5 5.3 4.6 1.1 1.5-  3.0 

1صنعت گروه  3.1-  3.8 0.4-  24.7 2.2 9.1-  14.7-  

صنعت -                          6.8-  5.2 4.7-  10.3 3.6 6.5-  1.8-  

معدن  -                           2.8-  0.3 1.8 33.5 1.6 13.3-  32.8-  

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        3.1-  0.3- 0.2- 36.0 1.5 14.1- 35.0- 

معادن سایر --      3.1 12.7 35.2 1.6 2.8 0.8 2.1-  

خدمات گروه  7.2 1.3 1.7-  4.9 7.3 1.3 0.3-  

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -             4.9 4.7-  13.2-  4.7 5.0 6.1-  4.8-  

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  2.0 2.4 0.2-  14.0 4.3 4.0-  7.0-  

(بازار قیمت به) 2نفت بدون داخلی ناخالص محصول  3.2 3.0 0.2- 9.2 5.1 1.3- 0.6- 

 مآخذ: مرکزآمار ایران

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

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

  



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 (1390=100فصلی ) -: نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش3جدول شماره 
 واحد: درصد

 نام بخش
 1فصل  
1397 

 2فصل 
1397 

 3فصل
1397 

 4فصل 
1397 

 1فصل  
1398 

 2فصل 
1398 

 3فصل
1398 

 4فصل 
1398 

-0.4 گروه کشاورزی  3.3-  1.8-  1.2 4.9 6.7 1.2-  1.6 

1گروه صنعت  0.04 3.0-  20.1-  13.6-  20.4-  22.1-  1.8-  11.5-  

صنعت -                          1.1-  3.0-  8.9-  12.1-  5.0-  3.7-  0.7-  2.4 

معدن  -                           1.1 0.8 31.6-  -24.6 39.2-  44.4-  14.1-  24.8-  

استخراج نفت و گاز طبیعی - -                      1.0 0.6 33.5-  -26.0 41.3-  46.9-  -15.3 26.8-  

سایر معادن - - 2.8 3.3 1.4-  1.4-  -3.5 -3.3 1.1-  0.5-  

-0.9 2.8 3.6 گروه خدمات  0.2-  0.1 0.1-  0.4 1.7-  

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده  -             0.3-  4.7-  8.5-  10.5-  6.6-  5.1-  -2.6 4.7-  

-0.4 1.9 محصول ناخالص داخلی ) به قیمت بازار (  10.7-  6.5-  10.0-  10.1-  1.0-  6.3-  

-0.7 2.2 محصول ناخالص داخلی )بدون نفت(  4.7-  1.7-  1.2-  0.2-  1.6 2.5-  

 
 مآخذ: مرکزآمار ایران  

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

 



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 ( 1390=100) 1اقتصادی های فعالیت برحسب داخلی ناخالص تولید : نرخ رشد4جدول شماره 
 واحد: درصد

 نام بخش 
1397 1398 

 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال 

 8.8 7.8 7.2 9.8 8.5 0.9- گروه کشاورزی

 38.7- 35.6- 10.1- 50.4- 47.4- 18.1- گروه نفت

 2.3 2.2 7.1 0.4 0.1- 4.3- گروه صنایع و معادن

 1.9 0.9 2.4 1.5 2.8 1 معدن

 2.1 10.7 6.7 3.6- 4.7- 8- صنعت

 4.1 6.5 3.8 1.9 4.5 2.2 برق، گاز و آب

 0.2- 22.8- 15.7 6.7 4.8 5.5- ساختمان

خدماتگروه   -0.6 -0.3 -1.7 2 -0.5 -0.2 

 2.6- 2.3 1.2 6.6- 6.9- 7.1- بازرگانی، رستوران و هتلداری

 6.3 4.2 8.9 5.3 7 2.6 حمل و نقل، انباری داری و ارتباطات

 3.6 5.9 2.3 3.3 2.7 1.5 خدمات موسسات پولی و مالی

خدمات مستغالت و خدمات حرفه ای و 

 تخصصی
2.9 5.2 2.1 1.3 -0.4 2.1 

-6.2 9.6- 11.8- 2- خدمات عمومی  -7.8 8.9-  

-2.8 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی  -3.8 -11.7 4.3 -14.2 -6.5 

شود کسر می              

 5.4 8.9 5.4 3.9 2.9 0.8 کارمزد احتسابی

 6.5- 6.4- 1.7 9.1- 11- 5.4- تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

قیمت پایه )بدون نفت(تولید ناخالص داخلی به   -1.8 0.4 0.5 3.8 0.1 1.1 

 مآخذ: بانک مرکزی
 .قبل سال مشابه دوره رقم به نسبت جاری دوره رقم تغییر درصد از است عبارت رشد نرخ -1

  



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 جاری های به قیمت  GDPسهم ارزش افزوده رشته فعالیت های عمده اقتصادی از: 5جدول شماره 
 واحد: درصد

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 نام بخش

کشاورزی گروه  7.8 8.4 9.5 8.9 8.4 8.0 8.1 

1صنعت گروه  48.0 44.0 35.7 38.5 40.3 44.6 44.5 

صنعت -                          15.3 16.0 15.6 15.7 15.8 16.6 17.5 

معدن  -                           23.1 18.0 11.2 13.4 15.1 18.2 15.6 

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        22.3 17.3 10.6 12.6 14.4 17.4 14.7 

معادن سایر --      0.8 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.9 

خدمات گروه  44.1 47.7 54.4 51.6 50.5 46.7 46.9 

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -             12.7 13.0 13.0 12.1 12.1 11.8 11.9 

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(بازار قیمت به) 2نفت بدون داخلی ناخالص محصول  77.7 82.7 89.4 87.4 85.6 82.6 85.3 

 مآخذ: مرکزآمار ایران

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

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

 
  



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

  1اقتصادی به قیمت های جاری های فعالیت برحسب داخلی ناخالص تولید : سهم6جدول شماره 
 واحد: درصد 

 نام بخش
1397 1398 

 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 12.5 1.7 11.9 22.7 12.1 10.2 گروه کشاورزی

 7.4 6.9 7.4 5.6 10.3 13 گروه نفت

 25 27.1 24.2 24.3 24.5 23.9 گروه صنایع و معادن

 1 1.1 1 0.8 1 0.9 معدن

 15.1 17.1 14.9 13.4 15.3 13.9 صنعت

 3.1 3.1 2.9 3 3.3 3.6 برق، گاز و آب

 5.8 5.8 5.4 7 4.8 5.5 ساختمان

 57.1 66.5 58.5 49.2 55.3 55 گروه خدمات

 14.7 17 14.9 12.4 14.8 13.7 بازرگانی، رستوران و هتلداری

 13 15.4 13.8 11 11.9 10.8 حمل و نقل، انباری داری و ارتباطات

 3.3 3.6 3.1 3.1 3.6 3.2 خدمات موسسات پولی و مالی

تخصصیخدمات مستغالت و خدمات حرفه ای و   13.0 14.2 11.5 13.7 13.8 13.2 

 9.9 13.6 9.4 8.7 7.9 10.8 خدمات عمومی

 3 3.1 3.5 2.6 3.1 3.4 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی

شود کسر می              

 2 2.2 1.9 1.8 2.2 2.1 کارمزد احتسابی

 100 100 100 100 100 100 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

ناخالص داخلی به قیمت پایه )بدون نفت(تولید   87 89.7 94.4 92.6 93.1 92.6 

 مآخذ: بانک مرکزی
 دارد  قرار نظر تجدید ساالنه، رقم شدن قطعی هنگام تا و بوده فصلی تعدیل از پیش سال هر فصلی ارقام -1

 
  



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

  ثابت های قیمت به کشور اقتصادی های فعالیت رشته افزوده ارزش و داخلی ناخالص محصول :7جدول شماره 
(100= 1390)  

 واحد: میلیارد ریال

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 نام بخش

کشاورزی گروه  403135 421379 443866 464086 469311 462299 476083 

1صنعت گروه  2755638 2861653 2850622 3555099 3633799 3302244 2816303 

صنعت -                          880697 926740 883513 974719 1009732 944597 927734 

معدن  -                           1257743 1261892 1284354 1714406 1741494 1510175 1014232 

طبیعی گاز و نفت استخراج                        --        1195159 1191336 1188983 1617466 1641868 1409777 915990 

معادن سایر --      62584 70556 95371 96940 99626 100397 98242 

خدمات گروه  3315447 3359932 3303458 3463747 3716218 3765102 3753139 

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده   -             844639 804818 698204 730755 767074 720451 686103 

(بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول  6482020 6638219 6623010 7553462 7879023 7567286 7037972 

(بازار قیمت به) 2نفت بدون داخلی ناخالص محصول  5286860 5446882 5434027 5935996 6237155 6157508 6121982 

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

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

 

  



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

  ثابت های قیمت به کشور اقتصادی های فعالیت رشته افزوده ارزش و داخلی ناخالص : محصول8جدول شماره 
(100= 1390)  

 واحد: میلیارد ریال

 نام بخش
 1فصل  
1397 

 2فصل 
1397 

 3فصل
1397 

 4فصل 
1397 

 1فصل  
1398 

 2فصل 
1398 

 3فصل
1398 

 4فصل 
1398 

 81600 141748 153661 99073 80312 143531 144041 94415 گروه کشاورزی

1گروه صنعت  891615 903000 714378 793251 709285 703459 701360 702199 

صنعت -                          240645 240740 229099 234113 228696 231824 227581 239633 

معدن  -                           447625 453065 299022 310463 272207 251690 256738 233597 

استخراج نفت و گاز طبیعی - -                      422330 427593 274031 285823 247803 227063 232033 209092 

سایر معادن - - 25294 25472 24991 24640 24404 24627 24705 24505 

 930394 924244 965396 933104 946936 920263 965898 932005 گروه خدمات

رستوران و هتل فروشی، خرده و عمده  -             179952 192816 176355 171328 168118 182952 171688 163346 

(محصول ناخالص داخلی ) به قیمت بازار   1927464 2019784 1777368 1842669 1735170 1816186 1759946 1726670 

 1517579 1527914 1589123 1487367 1556846 1503337 1592191 1505134 محصول ناخالص داخلی )بدون نفت(

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

 
  



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

  (1390 =100) 1اقتصادی فعالیتهای حسب بر داخلی ناخالص : تولید9جدول شماره 
 واحد: میلیارد ریال 

 نام بخش
1397 1398 

 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 491470 16224 118225 245423 111599 451714 گروه کشاورزی

 771817 179108 209025 172567 211117 1260082 گروه نفت

 1624216 411950 397183 441891 373193 1588059 گروه صنایع و معادن

 54334 14427 13752 13273 12883 53334 معدن

 772396 204151 193142 195669 179434 756708 صنعت

 507972 129428 121888 134442 122214 487784 برق، گاز و آب

 289515 63945 68401 98507 58661 290233 ساختمان

 3436654 877436 840591 870726 847901 3442164 گروه خدمات

 689987 181060 173431 167254 168243 708260 بازرگانی، رستوران و هتلداری

  750801 192157 188549 192059 178036 706224 حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات

 268863 70468 66758 69710 61926 259553 پولی و مالیخدمات موسسات 

 1036141 237038 253776 262340 282987 1014343 خدمات مستغالت و خدمات حرفه ای و تخصصی

 530440 159495 114023 139731 117191 582196 خدمات عمومی

 160422 37218 44054 39632 39517 171588 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی

       شود: کسر می

 186822 51622 46870 45625 42705 177309 کارمزد احتسابی

 6137336 1433097 1518153 1684982 1501104 6564709 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

 5365519 1253989 1309128 1512415 1289987 5304627 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )بدون نفت(

 مرکزی مآخذ: بانک
 دارد  قرار نظر تجدید ساالنه، رقم شدن قطعی هنگام تا و بوده فصلی تعدیل از پیش سال هر فصلی ارقام -1

 

  



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 های قیمت شاخص

 1390=100 پایه سال مبنای بر کشور تولیدکننده قیمت : شاخص10جدول شماره 

 عنوان شاخص
تابستان 

1396 

پاییز 

1396 

زمستان 

1396 

بهار 

1397 

تابستان 

1397 

پاییز 

1397 

زمستان 

1397 

بهار 

1398 

تابستان 

1398 

پاییز 

1398 

درصد 

 1تغییر

شاخص بهای 

 PPIتولید کننده
228.9 242.7 247.9 278.1 319.7 379.0 412.2 471.4 477.5 475.9 0.3-  

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 درصد تغییر آخرین فصل نسبت به فصل قبل  -1

 

 
 1398فصل منتهی به فصل پاییز  8در  :  شاخص بهای تولید کننده1نمودار 

 

  درصد کاهش و  0.3رسید که نسبت به شاخص فصل قبل  475.9، به عدد 1398شاخص بهای تولیدکننده، در فصل پاییز

 درصد افزایش داشته است.  25.6نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل 

  نسبت به دوره مشابه سال  1398میانگین درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال

درصد کاهش داشته  9.9، 1398درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال  50.0قبل معادل 

 است. 

  

 



 اول: شاخص های بین المللی و کالن.......... .......... فصل 1398عملکرد سال  ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 1395=100 پایه سال برمبنای کشور خانوارهای کنندهمصرف قیمت : شاخص 11جدول شماره 
 

عنوان 

 شاخص

فروردین 

1398 

اردیبهشت 

1398 

خرداد 

1398 

تیر 

1398 

مرداد 

1398 

شهریور 

1398 

مهر 

1398 

آبان 

1398 

آذر 

1398 

دی 

1398 

بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

درصد 

  1تغییر

شاخص 

بهای 

مصرف 

کننده 
CPI 

170.9 173.5 174.9 179.7 180.8 181.7 184.9 187.8 193.8 195.4 197.6 200.5 1.5 

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 درصد تغییر آخرین ماه نسبت به ماه قبل -1

 
 

 
 1398ماه  اسفندماهه منتهی به  12کننده در :  شاخص بهای مصرف2نمودار

 

  1.5رسید که نسبت به ماه قبل  200.5( به 1395=100عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور ) 1398ماه  اسفنددر 

 دهد. درصد افزایش نشان می

  باشد.درصد می 22درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 

  درصد رسید. 34.8برای خانوارهای کشور به عدد  1398ماه  اسفندنرخ تورم دوازده ماهه منتهی به



 

 

 

 

 

 مجوزاهفصل دوم: 
 

 
 
 
 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 مجوزهای صادره

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

 1398 دی نام مجوز
 بهمن

1398 

 اسفند

1398 

 زمستان فصل

1398 

 پاییز فصل
1398 

درصد 

 تغییر

 صنعت
تاسیسجواز   3090 2758 2495 8343 7165 16.4 

1برداریپروانه بهره  643 661 658 1962 1619 21.2 

 معدن

 25 232 290 77 112 101 پروانه اکتشاف

 16.1 124 144 48 37 59 گواهی کشف

برداریپروانه بهره  42 40 49 131 158 -17.1 

 12.7 112721 127092 33765 47725 45602 پروانه های صنفی اصناف

تجارت 

 خارجی
 2.7- 2032 1978 591 700 687 کارت بازرگانی

تجارت 

 الکترونیک 
 21.4 41034 49820 14553 18044 17223 گواهی امضای الکترونیکی

برداری نرم افزارپروانه بهره نرم افزار   4 4 1 9 17 -47.1 

پژوهش، 

فنی و 

مهندسی، 

تحقیق و 

 توسعه

 17.3- 98 81 11 34 36 جواز خدمات فنی و مهندسی

 17.6 51 60 22 17 21 پروانه فنی و مهندسی

مرکز  تاسیسجواز 
صنعتی و معدنی های پژوهش  

3 4 0 7 6 16.7 

پروانه پژوهش مرکز 
صنعتی و معدنی های پژوهش  

2 1 0 3 4 -25.0 

توسعهگواهی تحقیق و   22 31 13 66 72 -8.3 

 42.6- 54 31 2 13 16 پروانه تحقیق و توسعه

ای برداری ایجادی و توسعهشامل پروانه بهره -1  

 
  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 1398سال  : تعداد مجوزهای صادره2جدول شماره 
 واحد: فقره

 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال نام مجوز

 صنعت
تاسیسجواز   28303 24484 15.6 

1برداریبهرهپروانه   6572 6277 4.7 

 معدن

 6.8- 1029 959 پروانه اکتشاف

-9.5 559 506 گواهی کشف  

برداری بهرهپروانه    575 648 11.3-  

 6.3- 449068 420703 پروانه های صنفی اصناف

 0.6- 7616 7568 کارت بازرگانی تجارت خارجی

 تجارت الکترونیک 
 51.3 109484 165601 گواهی امضای الکترونیکی

 10.9 13933 15451 نماد اعتماد الکترونیکی

برداری نرم افزارپروانه بهره نرم افزار   37 29 27.6 

پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق 

 و توسعه

 3.1 324 334 جواز خدمات فنی و مهندسی

 10.8- 212 189 پروانه فنی و مهندسی

صنعتی و معدنی های پژوهشمرکز  تاسیسجواز   21 14 50.0 

صنعتی و  های پژوهشپروانه پژوهش مرکز 
 معدنی

8 14 -42.9 

 5.4- 314 297 گواهی تحقیق و توسعه

 11.6- 190 168 پروانه تحقیق و توسعه

برداری ایجادی و توسعه ایشامل پروانه بهره -1  
 

 
 )فصلی( سرمایه مجوزهای صادره: 3جدول شماره 

 میلیارد ریالواحد: 

 1398دی  نام مجوز
بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

زمستان فصل 

1398 

فصل پاییز 

1398 

درصد 

 تغییر

 صنعت
1تاسیسجواز   969320.4 229429.7 254589.3 1453339 842647.2 72.5 

برداریپروانه بهره  39814.1 106944.1 122256.5 269014.7 161865.7 66.2 

2گواهی کشف معدن  86.6 87.0 95.3 270 418 -35.4 

 پیش بینی سرمایه گذاری -1

 هزینه عملیات اکتشاف  -2
 



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 
 1398سال  : سرمایه مجوزهای صادره4جدول شماره 

 واحد: میلیارد ریال

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  نام مجوز

 صنعت
1تاسیسجواز   3684913 2885387 27.7 

برداریپروانه بهره  675401 640673.6 5.4 

2گواهی کشف معدن  1108.5 702.3 57.8 

 پیش بینی سرمایه گذاری -3

  هزینه عملیات اکتشاف -4

 
 

 )فصلی( : اشتغال مجوزهای صادره5جدول شماره 
 واحد: نفر

 1398دی  نام مجوز
بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

زمستان فصل 

1398 

فصل پاییز 

1398 

درصد 

 تغییر

 صنعت
1تاسیسجواز   64976 54372 68312 187660 153447 22.3 

برداریپروانه بهره  8681 12422 13768 34871 25331 37.7 

برداریپروانه بهره معدن  226 490 353 1069 1092 -2.1 

نرم افزار برداریپروانه بهره نرم افزار  330 640 10 980 4114 -76.2 

 پیش بینی اشتغال-1
 

 

 1398سال  : اشتغال مجوزهای صادره6جدول شماره 
 واحد: نفر

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  نام مجوز

 صنعت
1تاسیسجواز   643998 554480 16.1 

برداریپروانه بهره  108159 107921 0.2 

برداریپروانه بهره معدن  4756 5209 8.7-  

برداری نرم افزارپروانه بهره نرم افزار  5959 1654 260.3 

 پیش بینی اشتغال-1
 

 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 صنعتی تاسیسجواز 
 صادره به تفکیک استان تاسیسجوازهای : 7جدول شماره 

 نفر -میلیارد ریال -فقرهواحد: 

 استان
1397 سال 1398 سال    درصد تغییر 

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

 47.8 88.3 31.0 34622 101154.1 1434 51188 190510.4 1878 آذربایجان شرقی

غربیآذربایجان   797 32656.3 13612 580 31262.9 11629 37.4 4.5 17.1 

 90.7 218.3 1.4 15004 38970.5 442 28614 124053.1 448 اردبیل

 22.2 82.6 45.7 24056 73853.6 933 29393 134831.0 1359 اصفهان

 56.7 283.0 38.5 17196 46907.7 514 26942 179643.0 712 البرز

 30.8- 246.3 0.5- 5742 69284.8 185 3971 239927.6 184 ایالم

 26.5- 25.5- 31.3- 4676 14461.8 249 3435 10780.2 171 بوشهر

 35.2 136.7 21.7 30844 45591.0 961 41714 107898.8 1170 تهران

 45.0- 79.2- 17.5- 2556 15782.2 103 1406 3282.5 85 جنوب کرمان

 7.8 56.6 8.6 6516 16320.7 510 7024 25554.3 554 چهارمحال و بختیاری

 58.8- 70.4- 6.8- 11789 70734.4 237 4854 20912.5 221 خراسان جنوبی

 91.1 61.6 48.8 35869 83412.6 1683 68538 134753.9 2505 خراسان رضوی

 10.7- 135.7 4.6 4389 9213.6 237 3921 21716.1 248 خراسان شمالی

 12.8- 30.8- 8.7 23531 371497.1 956 20512 257161.2 1039 خوزستان

 6.3- 20.6- 35.0 18844 104829.1 765 17664 83283.1 1033 زنجان

 1.2- 38.5 5.0 56429 88014.6 2144 55767 121879.5 2252 سمنان

 0.2 109.7 1.1 9858 13575.7 627 9881 28465.8 634 سیستان و بلوچستان

 9.1- 22.1- 4.7- 26661 137503.8 1672 24241 107159.5 1594 فارس

 36.0 62.6 19.3 17420 65935.4 545 23684 107205.5 650 قزوین

 23.9- 9.2 44.5- 24391 58818.1 1799 18556 64233.5 998 قم

 13.0 27.1 56.2 7978 47489.7 520 9012 60369.3 812 کردستان

 11.1 87.0 24.3 11462 94046.8 507 12738 175845.5 630 کرمان

 8.9- 69.9 7.4- 19600 42321.8 819 17857 71907.8 758 کرمانشاه

 22.0- 52.6- 21.2 3041 18908.7 137 2372 8955.2 166 کهگیلویه و بویر احمد

 17.3 22.5 45.4 6329 25318.1 262 7422 31022.6 381 گلستان

 36.1- 30.0- 20.0- 10616 27992.4 445 6781 19588.2 356 گیالن

 17.9 235.9 5.6 8077 25069.2 396 9519 84206.5 418 لرستان



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 استان
1397 سال 1398 سال    درصد تغییر 

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

 7.8- 3.1 11.0 15356 53871.3 785 14163 55525.9 871 مازندران

 11.4- 23.7 1.2- 21330 86527.5 804 18895 107076.9 794 مرکزی

 9.4- 57.1 22.9- 17295 414528.3 384 15669 651133.6 296 مناطق ویژه و آزاد 

 11.0- 82.8- 2.3- 14048 480643.5 519 12500 82853.1 507 هرمزگان

 39.0 57.2 41.3 9933 35899.2 608 13805 56442.3 859 همدان

 76.5 275.5 69.7 27393 75646.9 1722 48348 284078.2 2923 یزد

 16.1 27.7 15.6 554480 2885387.3 24484 643998 3684912.8 28303 مجموع

 

  هزار 644اشتغال  بینی پیش و ریال میلیاردهزار  3685بینی سرمایه  با پیش تاسیسفقره جواز هزار 28 حدود 1398درسال 

 است. گردیده صادر نفر

  و گذاری  سرمایهدرصدی در  27.7 ،در تعداد درصد 15.6مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش

 .  باشد می درصدی در اشتغال 16.1

  فقره صادر  2252و  2505و  2923سمنان به ترتیب با خراسان رضوی و های یزد، در استان تاسیسبیشترین تعداد جواز

 شده است.

 

 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

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

 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

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

 12.5- 145.2 35.3 2060 4369.4 51 1802 10714.1 69 منطقه آزاد ارس

 70.3- 96.1- 53.8- 417 7627.5 13 124 299.1 6 منطقه آزاد اروند

انزلیمنطقه آزاد   40 2574.5 1483 38 1010.4 1053 5.3 154.8 40.8 

 95.3- 96.7- 88.6- 774 1296.8 35 36 43.4 4 منطقه آزاد چابهار

 - - - 526 12767.1 12 0 0.0 0 منطقه آزاد قشم

 - - - 0 0.0 0 400 648.3 1 منطقه آزاد کیش

 24.3- 183.5 44.8- 3616 79583.5 96 2737 225596.2 53 منطقه آزاد ماکو

 2.7 33.6 11.5- 8849 307873.6 139 9087 411258.0 123 منطقه ویژه اقتصادی

 9.4- 57.1 22.9- 17295 414528.3 384 15669 651133.6 296 مجموع

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

 

 

 
1397و  1398 سالصادره در   تاسیس: مقایسه جواز های 1نمودار شماره   

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 صادره به تفکیک گروه فعالیت تاسیس: جوازهای 9جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی
 درصد تغییر 1397سال  1398 سال

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

زغال سنگ ولینیت .. 1استخراج  13 1965.1 450 8 908.9 260 62.5 116.2 73.1 

کانه های فلزی 1استخراج  76 23242.4 3298 80 22834.3 3923 -5.0 1.8 -15.9 

سایرمعادن 1استخراج  304 11311.2 4332 338 13080.0 4897 -10.1 -13.5 -11.5 

ها آشامیدنی محصوالت غذائی و  3275 256317.5 79778 3399 231017.0 79028 -3.6 11.0 0.9 

 9.6- 14.4- 14.3 915 4556.0 21 827 3898.5 24 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 15.5 102.1 22.2 27986 92336.7 864 32315 186584.1 1056 ساخت منسوجات

عمل آوردن پوست خز پوشاك و  893 24578.0 43533 791 23192.7 31614 12.9 6.0 37.7 

کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی   365 16935.7 13731 188 3969.1 3535 94.1 326.7 288.4 

محصوالت چوبی بجزمبل چوب و  682 66875.9 15576 593 30462.4 10124 15.0 119.5 53.9 

محصوالت کاغذی و ساخت کاغذ  965 204237.4 26729 746 77951.9 18716 29.4 162.0 42.8 

تکثیر انتشاروچاپ و  61 11052.9 1184 57 3511.0 1070 7.0 214.8 10.7 

فراورده های حاصل ازنفتو  کک   378 623844.9 16172 314 909096.7 20121 20.4 -31.4 -19.6 

شیمیاییمحصوالت  و ساخت مواد  3272 880898.2 72088 2506 576618.0 60979 30.6 52.8 18.2 

پالستیک ازالستیک ومحصوالت   2738 223883.6 43339 2340 107358.1 37339 17.0 108.5 16.1 

 23.0 39.6 9.0 49800 164733.0 2964 61241 229958.5 3232 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 8.7 33.2 18.0 24004 220882.0 532 26091 294238.2 628 ساخت فلزات اساسی

 15.4 45.4 22.4 34841 77610.7 2026 40219 112862.4 2479 محصوالت فلزی فابریکی

تجهیزات ساخت ماشین آالت و  1796 92861.0 42723 1639 64887.8 39619 9.6 43.1 7.8 

حسابداری ماشین آالت دفتری و  104 5349.5 2386 85 3733.4 1891 22.4 43.3 26.2 

های برقی دستگاه ماشین آالت و  795 80944.6 19478 652 56332.4 15182 21.9 43.7 28.3 

 4.4- 45.0- 15.2- 5138 46061.4 204 4911 25351.2 173 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی  546 33052.2 11108 447 20909.8 9996 22.1 58.1 11.1 

 15.5 27.1 14.9 20117 51583.8 498 23226 65580.1 572 وسایل نقلیه موتوری

نقل سایرتجهیزات حمل و  143 55078.6 9665 141 7902.5 5577 1.4 597.0 73.3 

مصنوعات مبلمان سایر  1277 29056.7 18987 1070 19319.3 17082 19.3 50.4 11.2 

 5.6- 40.0 13.5 7953 17853.9 513 7511 24999.9 582 بازیافت

 - - - 30 321.6 2 0 0.0 0 تولید انرژی

تصفیه و توزیع آب جمع آوری،  0 0.0 0 2 444.9 35 - - - 
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 گروه صنعت دو رقمی
 درصد تغییر 1397سال  1398 سال

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

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
2های مسافرتی نقل؛ فعالیتهای آژانس  

1 105.0 10 6 1237.9 79 -83.3 -91.5 -87.3 

های مربوطه فعالیت و کامپیوتر  327 50445.6 0 0 0.0 0 - - - 

های خدمات مهندسی فعالیت سایر  1535 35928.5 22495 1444 26849.3 21995 6.3 33.8 2.3 

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و 
3های مشابه سایر فعالیت  

11 13475.4 595 14 7830.7 634 -21.4 72.1 -6.2 

 16.1 27.7 15.6 554480 2885387.3 24484 643998 3684912.8 28303 مجموع

 باشد.های مرتبط با  استخراج مواد معدنی نمیباشد و شامل فعالیتفرآوری میها مربوط به واحدهای مجوزهای صادره این گروه -1

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

 باشد.تصفیه، بی خطر سازی و امحاء پسماندهای ویژه میهای ای صادره این گروه مربوط به واحدمجوزه -3

 

  محصوالت غذایی و انواع "گروه  ، بیشترین تعداد مربوط به1398صادره در سال  تاسیسفقره جواز  هزار 28حدود از

 .                    باشد میجواز فقره  3272با  "شیمیاییمحصوالت  و ساخت مواد"و  3275با  "آشامیدنی

 با "شیمیاییمحصوالت  و ساخت مواد"گروه های صنعتی متعلق به  گذاری در گروهباالترین سهم پیش بینی سرمایه  

 باشد. میجواز ها گذاری  سرمایه کل از درصد 23.9
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 1398سال  در دست اجرا در مهم های : طرح10جدول شماره 
 نفر -واحد: میلیارد ریال

 رقمی 2گروه فعالیت  اشتغال مجوز سرمایه مجوز استان نام واحد

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  1000 218964.6 منطقه آزاد ماکو صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجان منطقه آزاد ماکو

 کک وفراورده های حاصل ازنفت  700 183230.0 ایالم پترو پاالیش دهلران

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  700 183225.3 منطقه ویژه اقتصادی پترواولفین فن آوران

 کک وفراورده های حاصل ازنفت  450 98302.7 یزد نفت و گاز امید خاورمیانه

 کک وفراورده های حاصل ازنفت  1123 75024.4 منطقه ویژه اقتصادی پتروپاالیش کنگان

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  184 62425.2 البرز ویتان فارمد

گاز خاورمیانهبین المللی افق نفت و   کک وفراورده های حاصل ازنفت  300 60847.5 خوزستان 

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  200 56839.4 کرمان مجتمع پتروشیمی کرمان

 کک وفراورده های حاصل ازنفت  460 47494.5 منطقه ویژه اقتصادی توسعه پتروشیمی کنگان

رهاوردتهیه و تولید مواد اولیه آلومینیوم آرمان   ساخت فلزات اساسی  1554 41104.1 منطقه ویژه اقتصادی 

 کک وفراورده های حاصل ازنفت  300 38000.0 فارس بین المللی تبدیل گاز به مایع نارکنگان

 محصوالت ازالستیک وپالستیک  970 35047.4 تهران پرتو تجارت آسمان

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  120 33037.1 کرمان مجتمع پتروشیمی کرمان

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  95 30062.6 منطقه ویژه اقتصادی سراج گستران رجال

 8156 1163604.9 مجموع
- 
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 های در دست اجراطرح 

   1398 اسفند پیشرفت فیزیکی تا پایان های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و: تعداد طرح11جدول شماره 
 فقره

 پیشرفت فیزیکی                    

 سرمایه   
 مجموع 80-99 60-80 40-60 20-40 0-20

نفر کارکن 10کمتر از   18742 1025 1289 3275 1274 25605 

نفر کارکن 50تا  10  23398 2077 2051 4528 2232 34286 

نفر کارکن 100تا  50  1685 237 235 556 266 2979 

نفر و بیشتر کارکن100  1177 242 227 390 236 2272 

 65142 4008 8749 3802 3581 45002 مجموع

 

   1398اسفند تاپایان دردست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی هایبینی سرمایه طرح پیش: 12جدول شماره
 میلیارد ریال

 پیشرفت فیزیکی                    

 سرمایه   
 مجموع 80-99 60-80 40-60 20-40 0-20

 486915.7 14346.1 61735.6 17052.2 8752.3 385029.5 کارکن نفر 10 از کمتر

 1592280.3 90720.6 242758.1 70920.5 59822.8 1128058.3 کارکن نفر 50 تا 10

 929086.6 56171.4 120527.6 135099.3 53543.3 563745.0 کارکن نفر 100 تا 50

 7148055.5 467955.8 525078.5 622528.0 886631.1 4645862.1 کارکن بیشتر و نفر100

 10156337.9 629193.8 950099.7 845600.0 1008749.5 6722694.9 مجموع
 

 

   1398اسفند تاپایان فیزیکی پیشرفت شتغال وا اجرا به تفکیک های دردستبینی اشتغال طرح پیش: 13جدول شماره 
 نفر

 پیشرفت فیزیکی                    

 سرمایه   
 مجموع 80-99 60-80 40-60 20-40 0-20

 194520 9805 24880 9939 8232 141664 نفر کارکن 10کمتر از 

 731666 51160 101928 46489 47880 484209 نفر کارکن 50تا  10

 214169 19504 40103 16651 17016 120895 نفر کارکن 100تا  50

 796995 101161 106643 93968 91544 403679 نفر و بیشتر کارکن100

 1937350 181630 273554 167047 164672 1150447 مجموع

 



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 استان های در دست اجرا به تفکیک: طرح14جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 اشتغال مجوز سرمایه مجوز  تعداد استان

 103655 327271.3 3790 آذربایجان شرقی

 44653 105682.1 1778 آذربایجان غربی

 61067 223327.3 1158 اردبیل

 144565 342956.9 4667 اصفهان

 104744 408386.0 2015 البرز

 13686 373573.6 355 ایالم

 19824 223558.5 583 بوشهر

 99249 171335.0 2604 تهران

 10669 28468.6 420 جنوب کرمان

 26097 117174.6 1437 چهارمحال و بختیاری

 19636 74501.4 552 جنوبی خراسان

 118274 392791.8 3927 خراسان رضوی

 11564 36080.7 427 خراسان شمالی

 93745 889092.3 2486 خوزستان

 64404 262683.6 2225 زنجان

 108445 219415.8 4104 سمنان

 24742 58586.8 1457 سیستان و بلوچستان

 69986 408584.8 3244 فارس

 88873 249339.3 1983 قزوین

 42039 138905.0 2329 قم

 19418 97952.1 1321 کردستان

 68564 613519.0 2117 کرمان
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 اشتغال مجوز سرمایه مجوز  تعداد استان

 48665 476704.7 1563 کرمانشاه

 14577 174388.5 489 کهگیلویه و بویر احمد

 31011 104894.5 1066 گلستان

 54221 164869.9 1509 گیالن

 41330 222117.4 1202 لرستان

 93464 264462.1 3446 مازندران

 61467 275979.8 2002 مرکزی

 9792 41222.8 190 منطقه آزاد ارس

 1018 10554.3 27 منطقه آزاد اروند

 2538 5574.3 61 منطقه آزاد انزلی

 115 169.5 13 منطقه آزاد چابهار

 729 7705.7 13 منطقه آزاد قشم

 460 937.1 2 منطقه آزاد کیش

 3942 228301.4 93 آزاد ماکومنطقه 

 20461 1078000.1 244 منطقه ویژه اقتصادی

 31785 695372.1 1238 هرمزگان

 32817 111701.2 1617 همدان

 131059 530196.1 5388 یزد

 1937350 10156338.0 65142 مجموع
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 فعالیتگروه های در دست اجرا به تفکیک : طرح15جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 اشتغال مجوز سرمایه مجوز  تعداد فعالیت

 145 151.6 8 کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته

 927 2857.8 24 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 22276 243042.2 242 استخراج کانه های فلزی

 13144 31134.1 912 استخراج سایرمعادن

 261203 697189.6 8535 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 2738 12375.0 57 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 107094 351682.0 2822 ساخت منسوجات

 78978 51801.7 1605 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 19259 20339.4 562 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 37318 129865.7 1652 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 62194 332119.5 2079 کاغذیساخت کاغذومحصوالت 

 3643 17133.4 170 انتشاروچاپ وتکثیر

 65628 2379586.2 975 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 200760 2151765.8 6386 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 116273 399007.6 6376 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 231581 611977.4 8967 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 220072 1367354.6 2114 ساخت فلزات اساسی

 105007 219932.6 5552 محصوالت فلزی فابریکی

 96563 172590.5 3845 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 5968 11223.6 191 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 47636 142790.3 1721 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 14595 127480.4 368 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 25361 58351.9 1049 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی
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 اشتغال مجوز سرمایه مجوز  تعداد فعالیت

 76604 162752.5 1242 وسایل نقلیه موتوری

 18242 67095.1 347 سایرتجهیزات حمل ونقل

 35384 47913.6 2270 مبلمان سایرمصنوعات

 20492 47145.0 1291 بازیافت

 2373 30098.5 121 تولید انرژی

 100 66686.8 1 و توزیع آب جمع آوری، تصفیه

 2316 120403.5 795 فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

 25 33.0 3 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

 81 54.1 2 تحقیق وتوسعه

 42269 61553.9 2838 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 0 20849.1 20 فعالیتهای مشابهفاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر 

 1937350 10156338.0 65142 مجموع
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 صنعتیبرداری  بهرهپروانه 
 صادره به تفکیک استانبرداری  بهره: پروانه 16جدول شماره 

 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

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

 7.7 46.5- 15.7 6930 48488.4 479 7466 25938.9 554 آذربایجان شرقی

 29.8- 9.2 7.5 2276 3804.3 214 1597 4153.9 230 آذربایجان غربی

 37.4 290.5 3.1- 1215 2107.6 127 1669 8229.9 123 اردبیل

 23.1- 33.9 12.4- 10578 28800.3 653 8134 38576.8 572 اصفهان

 27.2- 19.6 2.1- 9758 24249.8 384 7100 29012.9 376 البرز

 22.8 50.7 33.3 254 2586.7 30 312 3899.0 40 ایالم

 54.9 75.4 0.0 1190 42527.3 39 1843 74595.6 39 بوشهر

 52.0 478.2 14.2 5374 14787.4 408 8169 85500.4 466 تهران

 27.7- 76.2 25.8- 465 1092.6 31 336 1925.5 23 کرمانجنوب 

 6.5 14.9 22.8 1657 2676.5 92 1765 3075.0 113 چهارمحال و بختیاری

 8.7- 65.1- 24.1 681 3355.6 29 622 1172.1 36 خراسان جنوبی

 13.8- 76.3 10.9 9546 43365.5 387 8233 76471.9 429 خراسان رضوی

 344.4 2416.4 83.3 144 398.3 18 640 10021.6 33 1خراسان شمالی

 40.5 188.7 8.2- 3109 5349.5 158 4367 15444.5 145 خوزستان

 19.6 38.6- 16.9 1755 9499.9 118 2099 5830.5 138 زنجان

 13.6- 4.2- 0.5- 3257 7846.3 198 2815 7517.5 197 سمنان

 3.9 66.1 0.0 804 1198.9 90 835 1991.9 90 سیستان و بلوچستان

 42.6 18.9 2.4- 3365 34476.9 294 4797 40984.0 287 فارس

 20.4 35.5 50.2 5460 13639.3 249 6576 18475.8 374 قزوین

 10.3- 34.0- 12.3- 4957 7165.2 276 4448 4731.4 242 قم

 14.6 8.8- 65.2 1044 2108.5 69 1196 1922.9 114 کردستان

 91.4 585.1 8.0 1770 11772.9 125 3388 80652.0 135 کرمان

 52.1- 55.0- 7.6 2277 5821.0 79 1091 2618.4 85 کرمانشاه

 23.7 11.7- 40.7 287 871.9 27 355 769.9 38 کهگیلویه و بویر احمد

 27.8 52.8 4.2- 1593 5929.4 144 2036 9061.9 138 گلستان

 15.8 93.2 13.1- 1794 8286.8 160 2077 16012.8 139 گیالن
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 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

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

 40.8 122.4 0.8 630 931.9 120 887 2072.2 121 لرستان

 15.3 95.4 5.1- 3763 6383.7 217 4338 12476.0 206 مازندران

 37.0- 23.5- 8.7- 4802 18212.8 298 3024 13932.8 272 مرکزی

 27.0 44.3- 19.1 8005 64324.8 330 10166 35835.8 393 مناطق ویژه و آزاد 

 67.9- 87.2- 17.2- 3752 193807.2 93 1204 24801.7 77 هرمزگان

 7.9- 61.1- 3.8- 1148 5379.8 80 1057 2092.4 77 همدان

 17.8- 19.7- 3.4 4281 19426.6 261 3517 15603.0 270 یزد

 0.2 5.4 4.7 107921 640673.6 6277 108159 675401.0 6572 مجموع

 .باشد میگذاری  سرمایههزار میلیارد ریال  7.3با آلومینای ایران  های مربوط به واحدخراسان شمالی استان گذاری  سرمایهرشد باالی  -1

 
 

  نفرهزار  108 اشتغال و ریال میلیاردهزار  675گذاری  سرمایه بابرداری  بهره پروانه فقره هزار 7حدود ، 1398طی سال 
 .است شده صادر

  و  در سرمایه درصدی 5.4 و تعداد در یدرصد 4.7 نشان دهنده افزایش گذشته سال مشابه مدت با فوق ارقام مقایسه
 است. اشتغال  در درصدی 0.2

  باشد میفقره توسعه ای  3205فقره آن ایجادی و  3367صادره، برداری  بهرهاز این تعداد پروانه.  

 572آذربایجان شرقی با  اصفهان و استان  به مربوط های کشورصادره در بین استانبرداری  بهرهپروانه تعداد بیشترین 
 به جنوب کرمان تعلق دارد. فقره 23 فقره و کمترین با 554و 

  هزار  86حدود با  تهرانمتعلق به استان صادره، برداری  بهرهمندرج در پروانه های گذاری  سرمایهباالترین میزان
 کل کشور است.      ازدرصدی  12.7 سهم باو  ریال میلیارد

  باشد.میلیارد ریال می 103برای ایجاد یک واحد در این دوره گذاری  سرمایهمتوسط 

  هزار  8و هزار 10حدود  به ترتیب با  خراسان رضویاستان باالترین اشتغال ایجاد شده مربوط به مناطق آزاد و ویژه و
 باشد. نفر می
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 1و ویژه اقتصادی مناطق آزادصادره به تفکیک برداری  بهرههای  : پروانه17جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

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

 122.8 90.8 55.0 482 1293.9 40 1074 2468.7 62 منطقه آزاد ارس

 103.1 9.6 80.6 1468 6479.0 31 2981 7099.9 56 منطقه آزاد اروند

 131.5 10.8- 95.0 451 1283.3 40 1044 1144.8 78 منطقه آزاد انزلی

 91.5- 96.3- 75.0- 697 1225.7 36 59 44.8 9 منطقه آزاد چابهار

 28.8- 44.1 52.6- 798 2491.3 38 568 3589.1 18 منطقه آزاد قشم

 - - - 4 55.5 1 0 0 0 منطقه آزاد کیش

 21.0 13.0- 2.9- 582 1965.6 34 704 1709.5 33 منطقه آزاد ماکو

 6.0 60.1- 24.5 3523 49530.4 110 3736 19779.1 137 منطقه ویژه اقتصادی

 27.0 44.3- 19.1 8005 64324.8 330 10166 35835.8 393 مجموع

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

 

  

 

 
1397و  1398سال در صنعتی صادره برداری  بهرههای  : مقایسه پروانه2نمودار شماره   
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 1398 سال در 1ایجادی شده اندازی راه مهم های : طرح18جدول شماره 
 نفر -واحد: میلیارد ریال

نوع 

 برداری  بهره
 رقمیدو  گروه فعالیت اشتغال مجوز سرمایه مجوز  استان نام واحد

 ایجادی

 کک وفراورده های حاصل ازنفت  880 50703.0 بوشهر پتروشیمی بوشهر

 ساخت فلزات اساسی  552 24740.5 کرمان توسعه آهن و فوالد گل گهر

 استخراج کانه های فلزی  360 23180.9 هرمزگان ماد کوش

 استخراج کانه های فلزی  385 22695.4 کرمان معدنی و صنعتی گل گهر

 ساخت فلزات اساسی  223 15295.3 کرمان بابک مس ایرانیان

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  1003 13351.0 فارس کربنات سدیم کاوه

 کک وفراورده های حاصل ازنفت  1380 8652.4 اقتصادیمنطقه ویژه  پاالیش نفت الوان

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  103 5541.1 البرز ویتان فارمد

 استخراج کانه های فلزی  198 5329.2 کرمان فوالد بوتیای ایرانیان

 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی  523 5192.6 خراسان رضوی صنایع شیشه آذرمیناجام

 انتشاروچاپ وتکثیر  30 4722.1 اصفهان سپاهانترام چاپ 

 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل  150 4709.0 گیالن صنعت فیبر وینا

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  1500 4000.0 منطقه آزاد اروند پتروشیمی آبادان

 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی  63 3555.2 یزد صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد

 محصوالت ازالستیک وپالستیک  30 2833.0 اردبیل صنعتی آرتاویل تایرمجتمع 

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  163 2639.0 البرز داروسازی اکتوورکو

 ساخت فلزات اساسی  178 2194.6 خراسان شمالی تولیدی فوالد کیمیای صبا

 کک وفراورده های حاصل ازنفت  12 2109.8 اصفهان پایا انرژی کاوه ایرانیان

  شیمیاییساخت موادومحصوالت  250 1710.2 تهران پتروشیمی محب پلی استر خاوران

 کک وفراورده های حاصل ازنفت 80 1686.0 منطقه ویژه اقتصادی پاالیش وپخش پلیمر پارس هرمزان

 وآشامیدنیهامحصوالت غذائی  22 1666.8 آذربایجان شرقی آرد سهند مراغه

 ساخت فلزات اساسی 162 1513.5 جنوب کرمان صنایع معدنی فراوری مس امید سبزواران

 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 150 1427.7 گلستان آلتن دانه صحرا

 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 122 1425.7 اصفهان شهدینه آران هشت بهشت

 استخراج کانه های فلزی 266 1384.3 کرمان بین المللی اسمیران

 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل 135 1272.8 قزوین صنایع چوبی و بازرگانی ای جی تی ایرانیان

 ساخت فلزات اساسی 140 1245.1 خوزستان فوالد پارس هفت تپه

 وسایل نقلیه موتوری 106 1212.1 منطقه ویژه اقتصادی شایان دیزل صنعت پارس
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نوع 

 برداری  بهره
 رقمیدو  گروه فعالیت اشتغال مجوز سرمایه مجوز  استان نام واحد

 محصوالت ازالستیک وپالستیک 120 1191.9 تهران آریاتوسعه تجارت عدالت 

 محصوالت ازتوتون وتنباکو 180 1188.9 منطقه آزاد قشم توتون صنعت پارسیان قشم

 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 80 1095.0 قزوین سهامی عام ویتانا

 استخراج کانه های فلزی 150 1070.2 خراسان رضوی پایست معدن سفیر

 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 150 1032.3 اردبیل هفت آسمان سبالنرویای 

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  45 1011.8 مازندران مهندسین فن آور مبتکر کاسپین

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  325 1000.8 منطقه ویژه اقتصادی دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک

 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 80 988.6 زنجان آریا فرم آرا

 ساخت منسوجات 342 977.1 سمنان درین ریس سمنان

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  144 924.4 البرز رنگسازی نیپون و ایرانیان

 محصوالت فلزی فابریکی 9 911.2 فارس ماهان فلز فجر

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  45 869.5 منطقه ویژه اقتصادی آرای سان رونیکا

 وسایل نقلیه موتوری 30 861.8 کرمان پارس آلومینیومی رینگ وساخت طراحی،مهندسی

 ساخت منسوجات 22 843.8 تهران توسعه بافت و تکمیل آپادانا

 سایرتجهیزات حمل ونقل 5 797.1 اصفهان همراه سیکلت جهان

 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 85 792.1 یزد کاشی کارون نوین ایساتیس

 محصوالت ازتوتون وتنباکو 15 682.5 منطقه آزاد قشم دخانیات متحد احسان قشم

 محصوالت ازتوتون وتنباکو 36 675.0 قزوین زرین صنعت شفا

 محصوالت ازتوتون وتنباکو 26 645.4 منطقه آزاد قشم شرکت آینده تنباکو آسیا قشم

 پوشاك وعمل آوردن پوست خز 200 639.8 مازندران صنایع پوشاك اویشن

 ساخت فلزات اساسی 200 612.9 اصفهان ذوب روی اصفهان

 - 11455 234800.4 مجموع
 شود می اطالقگذاری  سرمایه تومان میلیارد 60 از بیش با های طرح بهایجادی  شده اندازی راه مهم های طرح-1

 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 1398سال  در 1توسعه ای شده اندازی راه مهم های : طرح19جدول شماره 
 نفر -واحد: میلیارد ریال

نوع 

 برداری  بهره
 رقمی دو گروه فعالیت اشتغال مجوز سرمایه مجوز  استان نام واحد

 ای توسعه

 استخراج کانه های فلزی 1150 42302.9 خراسان رضوی صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان

 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 29 25465.2 تهران توسعه بن دا فرآور

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  695 23520.5 بوشهر پتروشیمی پردیس

 ساخت فلزات اساسی 678 19627.6 فارس ذوب آهن پاسارگاد

 آشامیدنیها محصوالت غذائی و 0 18765.9 تهران مواد غذایی برنا لبن

 ساخت فلزات اساسی 168 13304.4 خراسان رضوی مجتمع فوالد خراسان

 آشامیدنیها محصوالت غذائی و 82 11811.7 تهران کشت و صنعت پنج گل پروان

 ساخت فلزات اساسی 197 7322.2 خراسان شمالی آلومینای ایران

 استخراج کانه های فلزی 329 6531.6 کرمان فوالد سیرجان ایرانیان

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  1153 6272.8 خوزستان پتروشیمی شهید تندگویان           

 محصوالت فلزی فابریکی 30 4578.9 گیالن تالک ایرانیان

 ماشین آالت ودستگاههای برقی 94 4444.9 تهران جنرال کب پارس

 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی 187 3044.6 مرکزی زرین رویا

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  60 2960.5 ایالم پتروشیمی ایالم

 محصوالت ازالستیک وپالستیک 0 2715.3 خوزستان بهظرف یاران خوزستان

 ماشین آالت ودستگاههای برقی 100 2600.6 اصفهان مجتمع صنعتی سپاهان باتری

 آشامیدنیها محصوالت غذائی و 0 2571.2 آذربایجان شرقی تولیدی شکوه آذین

 ماشین آالت ودستگاههای برقی 12 2540.4 شرقیآذربایجان  بین المللی راشا مهر نیکان

 محصوالت فلزی فابریکی 35 2299.2 آذربایجان شرقی آهنگری تراکتور سازی ایران

 ساخت منسوجات 190 2214.3 مازندران ساوین تاب

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  45 2071.1 گیالن فومن شیمی

 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 95 2027.5 خراسان رضوی شیشه فلوت کاویان

 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 25 1960.9 تهران عالیفرد

 ماشین آالت ودستگاههای برقی 95 1867.2 مرکزی کابل سینا

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  7 1602.5 البرز شیمی داروئی آفاق

گروه صنعتی بازرگانی سامان صنعت 
 اطلس

 آشامیدنیها غذائی ومحصوالت  23 1550.7 البرز

 آشامیدنیها محصوالت غذائی و 155 1481.3 مازندران تولید فرآورد های گوشتی کاله آمل

 مبل چوب ومحصوالت چوبی بجز 30 1251.0 اصفهان آریاك کیمیای خوانسار
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نوع 

 برداری  بهره
 رقمی دو گروه فعالیت اشتغال مجوز سرمایه مجوز  استان نام واحد

 آشامیدنیها محصوالت غذائی و 449 1193.5 تهران فرآورده های لبنی تین )دامداران(

 ساخت منسوجات 82 1191.5 آذربایجان غربی نساجی خویکارخانجات 

 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 37 1171.9 مرکزی صنایع سنگبری سنگستان محالت

 ساخت فلزات اساسی 0 1035.0 اصفهان شرکت تولیدی فوالد اصفهان

 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 24 988.3 تهران کناف ایران

 ساخت فلزات اساسی 230 986.9 اصفهان فوالد گستر حداد کچو

ملی صنایع مس ایران مجتمع مس 
 سونگون

 استخراج کانه های فلزی 38 976.0 آذربایجان شرقی

جدیدصلح آسمانی  فناوری مهندسی گروه
 اروند

 محصوالت ازالستیک وپالستیک 8 966.6 منطقه آزاد اروند

صنایع تولیدی پلی استایرن انبساطی 
 سهند

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  60 880.8 مازندران

 تجهیزات ساخت ماشین آالت و 287 861.7 فارس فاتح صنعت کیمیا

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  0 844.1 تهران بین المللی امید پارسینا دماوند

 ساخت فلزات اساسی 149 843.6 منطقه آزاد ماکو کابی آلیاژ منطقه آزاد ماکو

 محصوالت فلزی فابریکی 21 837.5 قزوین کابلسازی افق البرز

 آشامیدنیها محصوالت غذائی و 56 803.0 قزوین نستله ایران

 آشامیدنیها محصوالت غذائی و 40 788.9 قزوین کشت و صنعت طالچین

 آشامیدنیها محصوالت غذائی و 12 786.4 آذربایجان شرقی آرد سازی زهره بناب

 وسایل نقلیه موتوری 0 760.0 تهران صنعتی حدید مبتکرانشرکت 

 مبل چوب ومحصوالت چوبی بجز 60 750.0 گلستان تخته فشرده ممتاز گلستان

حیاتی -داروسازی ومکملهای غذایی 
 کارن

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  99 743.2 یزد

 ودستگاههای برقیماشین آالت  0 709.7 خراسان رضوی پارس سامان ایرانیان

 ساخت منسوجات 111 685.5 منطقه آزاد ارس جلفاکاران ارس

 ساخت منسوجات 105 632.4 یزد نساجی آفرین اردکان

 تجهیزات ساخت ماشین آالت و 5 614.2 قم کارا فیدار رادمان فراز

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  0 600.0 آذربایجان شرقی داروسازی دانا

 ساخت منسوجات 80 595.0 زنجان پرریس

 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی 13 543.2 خوزستان خوش طعم خوزستان
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نوع 

 برداری  بهره
 رقمی دو گروه فعالیت اشتغال مجوز سرمایه مجوز  استان نام واحد

صنایع بسته بندی امیدان چهار طاقی 
 طوس

 محصوالت فلزی فابریکی 39 541.0 خراسان رضوی

 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 51 526.2 فارس سنگبری نی ریز برلیان

 استخراج سایرمعادن 3 514.3 اصفهان پارسیان کانی اسپادانا

تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه 
 هامون

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  0 509.8 کرمان

 شیمیاییساخت موادومحصوالت  10 508.1 خراسان رضوی تولیدی و صنعتی سامد

 ساخت فلزات اساسی 47 498.0 لرستان مجتمع فوالد خرم آباد

 ساخت فلزات اساسی 53 496.1 گیالن گیل راد شمال

 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی 35 475.0 منطقه ویژه اقتصادی پارس چیچک آراز

 وسایل نقلیه موتوری 21 467.4 کرمانشاه مارپیچ باختر

 دستگاههای برقی ماشین آالت و 70 440.0 البرز استام صنعت

 ساخت منسوجات 50 435.5 مازندران ریسندگی و بافندگی اکریل تاب

 ساخت ماشین آالت وتجهیزات 265 434.2 تهران علی ، مختار و غالمرضا پاکزاد

 کک وفراورده های حاصل ازنفت 1193 432.9 خوزستان پتروشیمی مارون

 ساخت منسوجات 63 424.2 آذربایجان شرقی راد فرش مروارید

 ساخت منسوجات 0 419.2 اصفهان بهارجین اصفهان

 آشامیدنیها محصوالت غذائی و 228 416.7 گلستان شیر فجر گنبد صنایع

 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 0 411.0 مازندران تولیدی ساریه شمال

 ماشین آالت ودستگاههای برقی 65 401.8 اردبیل تولیدی و بازرگانی اشجع باطری

 - 9823 248847.2 مجموع
 شود می اطالقگذاری  سرمایه تومان میلیارد 40 از بیش با  های طرح توسعه ای به شده اندازی راه مهم های طرح -2
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 استان  به تفکیک 1صادره ایجادیبرداری  بهرههای  : پروانه20جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

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

 17.3- 18.8- 1.0 3196 10995.5 207 2642 8931.2 209 آذربایجان شرقی

 5.8 29.3 7.6- 949 1578.1 92 1004 2040.7 85 آذربایجان غربی

 80.7 586.1 20.5 735 1000.2 73 1328 6862.3 88 اردبیل

 27.4- 41.4 13.5- 5859 16466.9 377 4252 23287.4 326 اصفهان

 24.3- 19.2 4.3 5254 16262.8 161 3975 19389.4 168 البرز

 4.6- 79.1- 25.0 197 2528.4 16 188 527.9 20 ایالم

 3.6 20.1 20.7- 1052 42444.2 29 1090 50981.1 23 بوشهر

 30.0 52.0 24.8 2774 8490.8 157 3607 12906.2 196 تهران

 29.8- 74.9 34.6- 420 1053.9 26 295 1843.4 17 جنوب کرمان

 20.8- 70.2 30.9 1078 1276.4 55 854 2172.1 72 چهارمحال و بختیاری

 38.3- 69.2- 17.4 556 3019.2 23 343 930.4 27 خراسان جنوبی

 35.4- 69.0- 6.4- 5470 37233.5 188 3536 11536.2 176 خراسان رضوی

 211.8 610.8 61.5 119 365.7 13 371 2599.1 21 خراسان شمالی

 23.5- 17.1 11.7- 1437 3599.4 103 1100 4214.3 91 خوزستان

 15.3- 36.2- 9.7 1040 5324.3 62 881 3395.0 68 زنجان

 17.5 34.2 7.2 1674 4189.0 97 1967 5621.5 104 سمنان

 27.4 194.1 22.0 503 567.7 41 641 1669.6 50 سیستان و بلوچستان

 23.4 127.8 5.3- 2218 7914.8 171 2737 18028.8 162 فارس

 82.3 37.8 85.9 2085 8093.8 99 3800 11155.6 184 قزوین

 8.6- 37.4- 20.3- 2643 4284.2 133 2415 2683.8 106 قم

 25.9 16.3- 63.8 764 1824.2 47 962 1527.1 77 کردستان

 167.6 1090.4 8.0 994 6087.2 75 2660 72462.3 81 کرمان

 76.6- 82.6- 16.7- 1644 4399.1 42 385 764.4 35 کرمانشاه

 19.0 6.8 27.8 195 384.5 18 232 410.5 23 کهگیلویه و بویر احمد

 46.3 67.8 10.9 753 3313.4 64 1102 5558.8 71 گلستان

 0.3- 110.8 35.8- 1101 3285.5 81 1098 6926.2 52 گیالن

 42.8 83.8 8.8- 491 680.5 80 701 1250.7 73 لرستان

 6.0- 25.6 8.8- 2245 4473.7 113 2110 5618.8 103 مازندران



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

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

 23.2- 51.1- 9.9- 2058 10902.0 161 1580 5335.5 145 مرکزی

 16.0 48.7- 4.1- 7171 61731.7 243 8320 31692.4 233 مناطق ویژه و آزاد 

 69.7- 87.4- 26.9- 3153 193544.7 67 956 24388.3 49 هرمزگان

 1.6 47.9- 6.1 765 3041.7 49 777 1584.0 52 همدان

 0.4- 53.4 14.6 2257 7555.7 157 2249 11588.6 180 یزد

 4.3- 24.7- 1.4 62850 477912.8 3320 60158 359883.7 3367 مجموع

 شود.اندازی واحدهای جدید صنعتی صادر می ایجادی برای راهبرداری  بهرهپروانه  -1

 

 1مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادره ایجادی به تفکیکبرداری  بهره: پروانه های 21جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره  

 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

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

 76.9 1.4 64.0 355 1172.3 25 628 1188.8 41 منطقه آزاد ارس

 103.2 5.2- 82.8 1453 6445.7 29 2953 6112.0 53 منطقه آزاد اروند

 159.1 101.6 52.9 208 483.3 17 539 974.4 26 منطقه آزاد انزلی

 96.3- 98.5- 91.2- 682 1216.7 34 25 18.7 3 منطقه آزاد چابهار

 27.3- 203.3 58.3- 754 1178.7 36 548 3575.6 15 منطقه آزاد قشم

 - - - 4 55.5 1 0 0 0 منطقه آزاد کیش

 41.6- 57.4- 44.8- 450 1900.4 29 263 810.4 16 منطقه آزاد ماکو

منطقه ویژه 
 اقتصادی

79 19012.5 3364 72 49279.1 3265 9.7 -61.4 3.0 

 16.0 48.7- 4.1- 7171 61731.7 243 8320 31692.4 233 مجموع

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

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 استان به تفکیک 1صادره توسعه ایبرداری  بهرههای  : پروانه22جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان
 تغییردرصد  1397سال  1398سال 

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

 29.2 54.6- 26.8 3734 37492.9 272 4824 17007.7 345 آذربایجان شرقی

 55.3- 5.1- 18.9 1327 2226.3 122 593 2113.2 145 آذربایجان غربی

 29.0- 23.5 35.2- 480 1107.4 54 341 1367.6 35 اردبیل

 17.7- 24.0 10.9- 4719 12333.4 276 3882 15289.5 246 اصفهان

 30.6- 20.5 6.7- 4504 7986.9 223 3125 9623.5 208 البرز

 117.5 5681.4 42.9 57 58.3 14 124 3371.2 20 ایالم

 445.7 28323.5 60.0 138 83.1 10 753 23614.5 16 بوشهر

 75.5 1052.9 7.6 2600 6296.6 251 4562 72594.2 270 تهران

 8.9- 111.9 20.0 45 38.7 5 41 82.0 6 جنوب کرمان

 57.3 35.5- 10.8 579 1400.1 37 911 902.9 41 چهارمحال و بختیاری

 123.2 28.1- 50.0 125 336.4 6 279 241.8 9 خراسان جنوبی

 15.2 959.0 27.1 4076 6132.1 199 4697 64935.7 253 خراسان رضوی

 976.0 22668.4 140.0 25 32.6 5 269 7422.5 12 خراسان شمالی

 95.4 541.7 1.8- 1672 1750.1 55 3267 11230.2 54 خوزستان

 70.3 41.7- 25.0 715 4175.6 56 1218 2435.5 70 زنجان

 46.4- 48.2- 7.9- 1583 3657.3 101 848 1896.0 93 سمنان

 35.5- 48.9- 18.4- 301 631.2 49 194 322.3 40 سیستان و بلوچستان

 79.6 13.6- 1.6 1147 26562.1 123 2060 22955.1 125 فارس

 17.7- 32.0 26.7 3375 5545.5 150 2776 7320.2 190 قزوین

 12.1- 28.9- 4.9- 2314 2881.0 143 2033 2047.6 136 قم

 16.4- 39.2 68.2 280 284.4 22 234 395.8 37 کردستان

 6.2- 44.0 8.0 776 5685.7 50 728 8189.7 54 کرمان

 11.5 30.4 35.1 633 1421.9 37 706 1854.0 50 کرمانشاه

 33.7 26.3- 66.7 92 487.4 9 123 359.4 15 کهگیلویه و بویر احمد

 11.2 33.9 16.3- 840 2615.9 80 934 3503.0 67 گلستان

 41.3 81.7 10.1 693 5001.3 79 979 9086.7 87 گیالن

 33.8 226.8 20.0 139 251.4 40 186 821.5 48 لرستان



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 استان
 تغییردرصد  1397سال  1398سال 

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

 46.8 259.0 1.0- 1518 1910.0 104 2228 6857.2 103 مازندران

 47.4- 17.6 7.3- 2744 7310.7 137 1444 8597.3 127 مرکزی

 121.3 59.8 83.9 834 2593.0 87 1846 4143.4 160 مناطق ویژه و آزاد 

 58.6- 57.4 7.7 599 262.5 26 248 413.4 28 هرمزگان

 26.9- 78.3- 19.4- 383 2338.1 31 280 508.4 25 همدان

 37.4- 66.2- 13.5- 2024 11870.9 104 1268 4014.4 90 یزد

 6.5 93.9 8.4 45071 162760.8 2957 48001 315517.3 3205 مجموع

 شود.فعال صنعتی صادر میتوسعه ای برای توسعه واحد های برداری  بهرهپروانه  -1

  

 1مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادره توسعه ای به تفکیکبرداری  بهرههای  : پروانه23جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

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

 251.2 952.3 40.0 127 121.6 15 446 1279.9 21 منطقه آزاد ارس

 86.7 2869.8 50.0 15 33.3 2 28 987.9 3 منطقه آزاد اروند

 107.8 78.7- 126.1 243 800.0 23 505 170.4 52 منطقه آزاد انزلی

 126.7 189.7 200.0 15 9.0 2 34 26.1 6 منطقه آزاد چابهار

 54.5- 99.0- 50.0 44 1312.6 2 20 13.5 3 منطقه آزاد قشم

 234.1 1277.6 240.0 132 65.3 5 441 899.1 17 منطقه آزاد ماکو

 44.2 205.0 52.6 258 251.3 38 372 766.5 58 منطقه ویژه اقتصادی

 121.3 59.8 83.9 834 2593.0 87 1846 4143.4 160 مجموع

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

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 فعالیت صادره به تفکیک گروهبرداری  بهرههای : پروانه 24جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی
 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

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

استخراج زغال سنگ ولینیت 
.. 

5 424.4 153 4 2536.4 184 25.0 -83.3 -16.8 

 58.4 221.7 41.2 2202 32843.1 17 3488 105662.6 24 استخراج کانه های فلزی

 3.1 81.1 4.5 1515 2873.6 179 1562 5205.0 187 استخراج سایرمعادن

 محصوالت غذائی و
 آشامیدنیها

905 100101.9 15394 811 39153.6 15502 11.6 155.7 -0.7 

 7.5- 159.9 100.0 427 1353.5 6 395 3517.8 12 تنباکو توتون و محصوالت از

 5.0- 23.8 13.3- 5693 18914.1 294 5411 23412.4 255 ساخت منسوجات

عمل آوردن پوست  پوشاك و
 خز

76 2229.6 2122 91 1434.1 1618 -16.5 55.5 31.1 

-کیف-چرم -دباغی 
 کفش-چمدان

43 791.8 738 54 887.6 763 -20.4 -10.8 -3.3 

چوب ومحصوالت چوبی 
 بجزمبل

94 11211.9 1409 126 9053.0 2356 -25.4 23.8 -40.2 

ساخت کاغذومحصوالت 
 کاغذی

171 13542.4 2250 141 12789.1 2845 21.3 5.9 -20.9 

 42.7 594.5 33.3 246 869.1 18 351 6036.4 24 چاپ وتکثیر و انتشار

کک وفراورده های حاصل 
 ازنفت

176 67804.3 4870 188 209141.6 6869 -6.4 -67.6 -29.1 

ساخت موادومحصوالت 
 شیمیایی

883 93037.7 15432 772 129925.6 11732 14.4 -28.4 31.5 

محصوالت ازالستیک 
 وپالستیک

804 29400.4 8592 911 35122.0 9597 -11.7 -16.3 -10.5 

سایرمحصوالت کانی 
 غیرفلزی

515 30363.4 7708 534 28591.6 7264 -3.6 6.2 6.1 

 4.1- 139.0 0.5- 7145 41850.9 218 6852 100010.6 217 ساخت فلزات اساسی

 15.7- 24.1- 9.6 7713 31437.4 427 6499 23858.7 468 محصوالت فلزی فابریکی

ساخت ماشین آالت 
 وتجهیزات

496 13421.6 8230 447 13525.3 7126 11.0 -0.8 15.5 

 232.1 332.7 42.1 340 290.2 38 1129 1255.7 54ماشین آالت دفتری 



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 گروه صنعت دو رقمی
 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

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

 وحسابداری

ماشین آالت ودستگاههای 
 برقی

262 20329.7 4356 234 6609.7 4068 12.0 207.6 7.1 

 28.4 210.3 28.2 430 254.4 39 552 789.3 50 ارتباط رادیوتلویزیون وسایل

-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی
 ساعت

141 3472.0 1790 99 2000.4 1883 42.4 73.6 -4.9 

 21.9- 17.5- 19.0 4647 10666.9 126 3628 8799.6 150 وسایل نقلیه موتوری

 9.7- 101.7 20.8 1136 812.8 53 1026 1639.6 64 سایرتجهیزات حمل ونقل

 3.2- 48.1 14.9- 1324 1455.1 114 1282 2154.7 97 مبلمان سایرمصنوعات

 3.7- 23.2 12.8 874 2117.6 109 842 2608.8 123 بازیافت

جمع آوری، تصفیه و توزیع 
 آب

0 0 0 1 432.3 86 - - - 

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای 

 آژانسهای مسافرتی
23 773.4 117 21 1028.8 306 9.5 -24.8 -61.8 

سایرفعالیتهای خدمات 
 مهندسی

251 3540.8 1976 201 2357.6 2020 24.9 50.2 -2.2 

فاضالب، دفع زباله، بهداشت 
محیط و سایر فعالیتهای 

 مشابه

2 4.7 5 4 346.3 10 -50.0 -98.7 -50.0 

 0.2 5.4 4.7 107921 640673.6 6277 108159 675401.0 6572 مجموع

 

  متوسط. باشد می "محصوالت غذائی و آشامیدنی"گروه فقره متعلق به  905صادره با برداری  بهرهبیشترین پروانه 

 است. ریال میلیارد 110.6گروه  این در واحد یک اندازی راه برایگذاری  سرمایه

  که  .باشد می( ریال میلیارد هزار 106حدود ) "های فلزی استخراج کانه" گروه محقق شده درگذاری  سرمایهباالترین

 است. داده اختصاص خود به را کشور کلگذاری  سرمایه از درصد 15.6 حدود

   باشد می نفر هزار15حدود با  "شیمیایی مواد و محصوالت ساخت"بیشترین اشتغال ایجاد شده در گروه. 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 گروه فعالیت صادره به تفکیک 1ایجادیبرداری  بهرههای  : پروانه25جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره

 گروه صنعت دو رقمی
 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

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

استخراج زغال سنگ 
 ولینیت ..

5 424.4 153 2 2425.7 138 150.0 -82.5 10.9 

 9.3- 98.6 6.7 1994 28002.9 15 1808 55618.5 16 استخراج کانه های فلزی

 3.4 74.8 2.3 1275 2444.3 129 1318 4272.9 132 استخراج سایرمعادن

محصوالت غذائی 
 وآشامیدنیها

325 20887.2 5565 288 19550.5 6636 12.8 6.8 -16.1 

محصوالت ازتوتون 
 وتنباکو

9 3314.7 337 5 1353.5 427 80.0 144.9 -21.1 

 11.7- 1.4 10.4- 3074 10397.6 163 2713 10547.4 146 ساخت منسوجات

پوشاك وعمل آوردن 
 پوست خز

59 2173.8 1645 72 553.6 1179 -18.1 292.7 39.5 

-کیف-چرم -دباغی 
 کفش-چمدان

20 550.7 383 39 686.5 486 -48.7 -19.8 -21.2 

چوب ومحصوالت چوبی 
 بجزمبل

64 8272.9 1044 68 3729.8 1216 -5.9 121.8 -14.1 

ساخت کاغذومحصوالت 
 کاغذی

114 8972.4 1494 88 3267.3 1148 29.5 174.6 30.1 

 31.5 1200.1 18.2 181 420.6 11 238 5467.8 13 انتشاروچاپ وتکثیر

کک وفراورده های حاصل 
 ازنفت

50 65587.6 2984 54 207404.9 5863 -7.4 -68.4 -49.1 

ساخت موادومحصوالت 
 شیمیایی

399 44334.4 8129 366 94257.1 6240 9.0 -53.0 30.3 

محصوالت ازالستیک 
 وپالستیک

379 16207.7 4325 434 17815.2 5267 -12.7 -9.0 -17.9 

سایرمحصوالت کانی 
 غیرفلزی

351 21261.3 5775 368 21894.0 5772 -4.6 -2.9 0.1 

 19.3- 66.6 7.4- 4503 31389.1 94 3636 52283.8 87 ساخت فلزات اساسی

 0.6 50.1 2.9 3801 7076.4 275 3823 10625.3 283 محصوالت فلزی فابریکی

ساخت ماشین آالت 
 وتجهیزات

274 7883.6 4543 254 6702.0 4081 7.9 17.6 11.3 



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 گروه صنعت دو رقمی
 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

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

ماشین آالت دفتری 
 وحسابداری

28 598.9 496 24 225.4 248 16.7 165.7 100.0 

ماشین آالت ودستگاههای 
 برقی

147 5489.1 2615 136 3036.7 2058 8.1 80.8 27.1 

رادیوتلویزیون وسایل 
 ارتباط

28 433.5 387 27 237.0 331 3.7 82.9 16.9 

-اپتیکی-ابزارپزشکی
 ساعت-دقیق

89 1880.0 1235 64 968.7 991 39.1 94.1 24.6 

 7.3 25.6- 21.7 2061 7534.9 60 2211 5608.3 73 وسایل نقلیه موتوری

 42.8- 121.5 0.0 790 608.2 28 452 1347.1 28 سایرتجهیزات حمل ونقل

 5.9 43.8 18.8- 967 1256.7 85 1024 1806.5 69 مبلمان سایرمصنوعات

 1.2- 7.1 3.3- 683 1827.5 61 675 1958.0 59 بازیافت

جمع آوری، تصفیه و توزیع 
 آب

0 0 0 1 432.3 86 - - - 

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقل؛ 
فعالیتهای آژانسهای 

 مسافرتی

8 327.6 74 13 935.3 267 -38.5 -65.0 -72.3 

سایرفعالیتهای خدمات 
 مهندسی

112 1748.2 1076 95 1430.1 1077 17.9 22.2 -0.1 

فاضالب، دفع زباله، 
بهداشت محیط و سایر 

 فعالیتهای مشابه

0 0 0 1 49.0 10 - - - 

 4.3- 24.7- 1.4 62850 477912.8 3320 60158 359883.7 3367 مجموع

 باشد.برداری صادره برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی میهای بهرهایجادی شامل پروانهبرداری  بهره پروانه -1

 
 
 
 
 
 



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 گروه فعالیت صادره به تفکیک 1توسعه ایبرداری  بهرههای : پروانه 26جدول شماره 
 نفر -میلیارد ریال -واحد: فقره    

گروه صنعت دو 

 رقمی

 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

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

استخراج زغال سنگ 
 ولینیت ..

0 0 0 2 110.8 46 - - - 

استخراج کانه های 
 فلزی

8 50044.0 1680 2 4840.3 208 300.0 933.9 707.7 

 1.7 117.1 10.0 240 429.3 50 244 932.1 55 استخراج سایرمعادن

محصوالت غذائی 
 وآشامیدنیها

580 79214.7 9829 523 19603.1 8866 10.9 304.1 10.9 

محصوالت ازتوتون 
 وتنباکو

3 203.1 58 1 0.0 0 200.0 - - 

 3.0 51.1 16.8- 2619 8516.4 131 2698 12865.0 109 ساخت منسوجات

پوشاك وعمل آوردن 
 پوست خز

17 55.7 477 19 880.5 439 -10.5 -93.7 8.7 

-کیف-چرم -دباغی 
 کفش-چمدان

23 241.1 355 15 201.1 277 53.3 19.9 28.2 

چوب ومحصوالت چوبی 
 بجزمبل

30 2939.0 365 58 5323.2 1140 -48.3 -44.8 -68.0 

کاغذومحصوالت ساخت 
 کاغذی

57 4569.9 756 53 9521.8 1697 7.5 -52.0 -55.5 

 73.8 26.8 57.1 65 448.6 7 113 568.6 11 انتشاروچاپ وتکثیر

کک وفراورده های 
 حاصل ازنفت

126 2216.7 1886 134 1736.7 1006 -6.0 27.6 87.5 

ساخت موادومحصوالت 
 شیمیایی

484 48703.3 7303 406 35668.5 5492 19.2 36.5 33.0 

محصوالت ازالستیک 
 وپالستیک

425 13192.8 4267 477 17306.8 4330 -10.9 -23.8 -1.5 

سایرمحصوالت کانی 
 غیرفلزی

164 9102.1 1933 166 6697.6 1492 -1.2 35.9 29.6 

 21.7 356.2 4.8 2642 10461.8 124 3216 47726.8 130 ساخت فلزات اساسی

محصوالت فلزی 
 فابریکی

185 13233.5 2676 152 24360.9 3912 21.7 -45.7 -31.6 
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گروه صنعت دو 

 رقمی

 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

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

ساخت ماشین آالت 
 وتجهیزات

222 5538.0 3687 193 6823.3 3045 15.0 -18.8 21.1 

ماشین آالت دفتری 
 وحسابداری

26 656.8 633 14 64.8 92 85.7 913.1 588.0 

ماشین آالت 
 ودستگاههای برقی

115 14840.5 1741 98 3573.0 2010 17.3 315.4 -13.4 

رادیوتلویزیون وسایل 
 ارتباط

22 355.8 165 12 17.4 99 83.3 1944.7 66.7 

-اپتیکی-ابزارپزشکی
 ساعت-دقیق

52 1592.0 555 35 1031.7 892 48.6 54.3 -37.8 

 45.2- 1.9 16.7 2586 3132.0 66 1417 3191.3 77 وسایل نقلیه موتوری

سایرتجهیزات حمل 
 ونقل

36 292.5 574 25 204.5 346 44.0 43.0 65.9 

 27.7- 75.5 3.4- 357 198.4 29 258 348.2 28 مبلمان سایرمصنوعات

 12.6- 124.4 33.3 191 290.0 48 167 650.8 64 بازیافت

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقل؛ 
فعالیتهای آژانسهای 

 مسافرتی

15 445.7 43 8 93.5 39 87.5 376.5 10.3 

سایرفعالیتهای خدمات 
 مهندسی

139 1792.6 900 106 927.5 943 31.1 93.3 -4.6 

فاضالب، دفع زباله، 
بهداشت محیط و سایر 

 فعالیتهای مشابه

2 4.7 5 3 297.3 0 -33.3 -98.4 - 

 6.5 93.9 8.4 45071 162760.8 2957 48001 315517.3 3205 مجموع

 د.باشمیصادره برای توسعه واحد های فعال برداری  بهرههای  پروانهتوسعه ای شامل برداری  بهرهپروانه  -1
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 واحد های فعال 
 : واحد های فعال به تفکیک استان27جدول شماره 

 نفر -واحد: فقره    

 مجوز اشتغال تعداد استان

 115708 3873 آذربایجان شرقی

 54726 1983 آذربایجان غربی

 22551 1026 اردبیل

 262498 8585 اصفهان

 132405 3340 البرز

 9543 471 ایالم

 25181 543 بوشهر

 402915 9785 تهران

 4346 242 جنوب کرمان

 21280 922 چهارمحال و بختیاری

 11667 517 خراسان جنوبی

 193290 5294 خراسان رضوی

 12922 316 خراسان شمالی

 100787 2038 خوزستان

 44036 1238 زنجان

 53255 1849 سمنان

 25193 1074 سیستان و بلوچستان

 98719 3982 فارس

 147368 3361 قزوین

 56662 2232 قم

 16765 843 کردستان

 66617 1288 کرمان
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 مجوز اشتغال تعداد استان

 29654 864 کرمانشاه

 8160 523 کهگیلویه و بویر احمد

 22992 926 گلستان

 79036 2640 گیالن

 21496 1122 لرستان

 89968 2795 مازندران

 108070 2634 مرکزی

 6391 210 منطقه آزاد ارس

 5289 125 منطقه آزاد اروند

 4316 163 منطقه آزاد انزلی

 1416 73 منطقه آزاد چابهار

 3447 117 منطقه آزاد قشم

 70 2 منطقه آزاد کیش

 2330 84 منطقه آزاد ماکو

 17863 318 منطقه ویژه اقتصادی

 27927 879 هرمزگان

 26078 1034 همدان

 96879 2940 یزد

 2429816 72251 مجموع
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 : واحد های فعال به تفکیک گروه فعالیت28جدول شماره 
 نفر -واحد: فقره    

 مجوز اشتغال تعداد فعالیت

 468 43 کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته

 773 18 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 28134 109 استخراج کانه های فلزی

 17098 1275 استخراج سایرمعادن

 362223 8682 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 8982 41 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 175512 4241 ساخت منسوجات

 21259 783 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 17595 751 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 32724 1503 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 45954 1711 کاغذومحصوالت کاغذیساخت 

 8329 292 انتشاروچاپ وتکثیر

 62128 1192 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 200358 5178 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 168091 7524 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 382837 15822 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 178990 2814 ساخت فلزات اساسی

 149524 6252 فلزی فابریکیمحصوالت 

 180688 5423 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 8097 266 ماشین آالت دفتری وحسابداری
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 مجوز اشتغال تعداد فعالیت

 86025 2003 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 20586 343 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 31717 865 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 147132 1564 وسایل نقلیه موتوری

 34697 487 سایرتجهیزات حمل ونقل

 22651 1142 مبلمان سایرمصنوعات

 11159 599 بازیافت

 162 12 تولید انرژی

 114 3 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

 4203 221 فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

 596 64 کامپیوتروفعالیتهای مربوطه

 20639 1012 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 371 16 فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه

 2429816 72251 مجموع
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 مجوزهای معدنی
 به تفکیک استانصادره  پروانه اکتشاف: 29جدول شماره 

 واحد: فقره

1398 سال استان 1397 سال   درصد تغییر 

شرقی آذربایجان  31 45 -31.1 

غربی آذربایجان  64 59 8.5 

 5.0 20 21 اردبیل

 30.8- 52 36 اصفهان

 - 1 0 البرز

 50.0 2 3 ایالم

 70.0- 10 3 بوشهر

 50.0- 2 1 تهران

 48.8- 41 21 جنوب استان کرمان

 100.0 4 8 چهارمحال و بختیاری

 39.3 56 78 خراسان جنوبی

 3.8- 53 51 خراسان رضوی

شمالیخراسان   15 14 7.1 

 33.3- 39 26 خوزستان

 13.3- 30 26 زنجان

 7.5- 40 37 سمنان

 6.7- 60 56 سیستان و بلوچستان

 19.8- 81 65 فارس

 20.8 24 29 قزوین

 0.0 4 4 قم

 25.9 27 34 کردستان

 37.2 86 118 کرمان
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1398 سال استان 1397 سال   درصد تغییر 

 43.8- 16 9 کرمانشاه

 33.3- 3 2 کهگیلویه و بویراحمد

 0.0 2 2 گلستان

 - 0 1 گیالن

 0.0 12 12 لرستان

 16.7- 6 5 مازندران

 25.9- 58 43 مرکزی

 3.5 57 59 هرمزگان

 37.1- 35 22 همدان

 20.7- 82 65 یزد

صنعتی ماکو -منطقه آزاد تجاری  12 8 50.0 

 6.8- 1029 959 مجموع

  

 
 1397و  1398سال : مقایسه تعداد پروانه اکتشاف صادره در 3نمودار شماره 
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   به تفکیک استان صادره گواهی کشف : 30جدول شماره 
 میلیارد ریال -هزارتن -فقرهواحد : 

 استان

1398سال  1397سال    درصد تغییر 

 تعداد
تناژ ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 تعداد
تناژ ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 تعداد

تناژ 

ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 14.7- 36.4- 28.0- 13.6 49686.9 25 11.6 31604.0 18 آذربایجان شرقی

 45.8 42.8 24.0 33.0 7148.2 25 48.1 10208.3 31 آذربایجان غربی

 354.5 198.6 111.1 2.2 10772.3 9 10.0 32166.2 19 اردبیل

 59.9 24.5- 22.9- 36.2 24762.9 35 57.9 18706.5 27 اصفهان

 39.1- 9047.3 300.0 6.9 150 1 4.2 13721.0 4 البرز

 78.6- 77.1- 75.0- 1.4 1265.2 4 0.3 290.0 1 ایالم

 31.7- 41.9- 0.0 4.1 186107.8 6 2.8 108204.1 6 بوشهر

 10.0- 24.3- 0.0 2.0 6339.13 5 1.8 4796.1 5 تهران

 65.5 334.2 11.1- 46.4 4737 9 76.8 20569.0 8 جنوب استان کرمان

 26.7- 83.1- 33.3- 1.5 3771 3 1.1 638.8 2 چهارمحال و بختیاری

 23.3- 98.2- 2.8- 58.3 1218598 36 44.7 22266.4 35 خراسان جنوبی

 18.8 25.5- 5.7- 43.6 39475.0 53 51.8 29399.9 50 خراسان رضوی

 455.0 36.8- 120.0 2.0 6600 5 11.1 4169.8 11 خراسان شمالی

 52.5- 74.3- 59.5- 4.0 52956.2 37 1.9 13610.0 15 خوزستان

 62.9- 80.1- 50.0- 28.6 15874 24 10.6 3165.0 12 زنجان

 67.4 168.9 63.2 27.0 3492 19 45.2 9391.0 31 سمنان

 0.0 0.1 28.6 3.7 4596.0 7 3.7 4601.8 9 سیستان و بلوچستان

 65.8 47.0- 22.4- 113.2 36527.1 49 187.7 19365.9 38 فارس

 107.7 164.9 55.6 2.6 4310 9 5.4 11417.0 14 قزوین

 1066.7 16.1 400.0 0.3 1000 1 3.5 1161.0 5 قم

 65.4 92.8- 6.7- 8.1 36847 15 13.4 2668.2 14 کردستان

 91.6 57.8- 8.3- 65.2 15163.3 24 124.9 6399.0 22 کرمان
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 استان

1398سال  1397سال    درصد تغییر 

 تعداد
تناژ ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 تعداد
تناژ ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 تعداد

تناژ 

ذخیره 

 قطعی

هزینه 

عملیات 

 اکتشافی

 58.2- 29.2- 20.0- 15.8 11920 10 6.6 8434.4 8 کرمانشاه

 62.5- 87.2- 50.0- 0.8 8850 2 0.3 1129.6 1 کهگیلویه و بویراحمد

 - - - 0.9 457.385 2 0.0 0.0 0 گلستان

 50.0- 45.0- 0.0 0.2 17384.5 1 0.1 9555.6 1 گیالن

 34.9- 89.3- 66.7- 8.6 26668.9 24 5.6 2844.0 8 لرستان

 95.0- 1.9 33.3 31.7 5743.5 3 1.6 5850.0 4 مازندران

 400.2 66.4 38.1- 45.0 9751.9 42 225.1 16230.0 26 مرکزی

 94.0 41.3 0.0 8.3 77994 15 16.1 110230.7 15 هرمزگان

 16.1- 779.6 0.0 6.2 1875.2 15 5.2 16494.7 15 همدان

 53.9 57.6- 12.5 75.3 94832.2 40 115.9 40218.0 45 یزد

صنعتی -تجاریمنطقه آزاد 
 ماکو

6 3605.9 13.3 4 4593.05 5.6 50.0 -21.5 137.5 

 57.8 70.7- 9.5- 702.3 1990249 559 1108.5 583111.8 506 مجموع

 
   

 
 1397و  1398سال : مقایسه گواهی کشف صادره در 4نمودار شماره 
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 استان تفکیک به معدنصادره برداری  بهره های پروانه و اشتغال اسمی میزان استخراج : تعداد،31جدول شماره 
 نفر -هزارتن -واحد: فقره

 نام استان

 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

 تعداد
استخراج  میزان

 اسمی
 تعداد اشتغال

استخراج  میزان

 اسمی
 تعداد اشتغال

استخراج  میزان

 اسمی
 اشتغال

 7.4- 1.6- 18.9- 148 1497.8 37 137 1474.3 30 آذربایجان شرقی

 9.3 11.8 23.8 161 420.5 21 176 470.3 26 آذربایجان غربی

 1.7 2.0- 6.3- 60 542.8 16 61 531.7 15 اردبیل

 32.2- 31.0- 28.6- 351 1413.5 42 238 976.0 30 اصفهان

 112.2 39.0 75.0 41 678.5 4 87 943.4 7 البرز

 51.3- 59.5- 55.6- 80 576.0 9 39 233.0 4 ایالم

 10.0 19.8- 0.0 50 1028.0 9 55 824.5 9 بوشهر

 26.1- 17.2- 7.1- 157 1491.0 14 116 1235.0 13 تهران

 93.9- 96.7- 84.2- 511 1492.0 19 31 49.3 3 جنوب کرمان

 67.7- 88.8- 80.0- 65 420.0 10 21 47.0 2 چهارمحال و بختیاری

 19.1- 27.5- 8.9 528 781.5 45 427 566.7 49 خراسان جنوبی

 30.0 78.5 1.7- 353 1167.2 58 459 2083.3 57 خراسان رضوی

 25.0 194.7 33.3 36 87.1 6 45 256.7 8 خراسان شمالی

 29.9- 36.6- 19.5- 254 4396.5 41 178 2785.5 33 خوزستان

 28.9 14.7- 10.5- 76 583.0 19 98 497.5 17 زنجان

 8.0 51.8- 6.5 176 670.4 31 190 322.9 33 سمنان

 67.9- 85.1- 55.0- 249 609.0 20 80 90.8 9 سیستان و بلوچستان

 1.3- 76.0 13.3 378 1451.1 45 373 2554.3 51 فارس

 6.3- 4.0 14.3 80 564.5 14 75 587.0 16 قزوین

 50.0- 81.0- 40.0- 20 490.0 5 10 93.0 3 قم

 11.2- 30.9- 29.4- 125 424.5 17 111 293.5 12 کردستان

 136.9 39.4- 45.5- 301 821.3 33 713 497.9 18 کرمان

 7.7 19.2- 0.0 65 381.0 8 70 308.0 8 کرمانشاه

 17.6 90.0 0.0 17 100.0 2 20 190.0 2 کهگیلویه و بویر احمد

 33.3- 4.0 33.3- 15 25.0 3 10 26.0 2 گلستان

 - - - 0 0.0 0 0 0.0 0 گیالن

 7.4 12.3- 0.0 68 468.5 10 73 411.0 10 لرستان

 84.1- 80.0- 71.4- 69 1303.0 7 11 260.0 2 مازندران
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 نام استان

 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

 تعداد
استخراج  میزان

 اسمی
 تعداد اشتغال

استخراج  میزان

 اسمی
 تعداد اشتغال

استخراج  میزان

 اسمی
 اشتغال

 100.0 107.1 84.2 100 511.1 19 200 1058.5 35 مرکزی

 24.9 47.1 5.9 221 1373.2 17 276 2020.2 18 هرمزگان

 26.9 22.5- 21.4 78 576.1 14 99 446.7 17 همدان

 28.5- 29.8 42.0- 309 964.9 50 221 1252.2 29 یزد

-منطقه آزاد تجاری
 صنعتی ماکو

7 184.0 56 3 105.0 67 133.3 75.2 -16.4 

 8.7- 14.0- 11.3- 5209 27413.8 648 4756 23570.0 575 مجموع

 

 

 
 1397و  1398 سالمعدن صادره در برداری  بهره: مقایسه پروانه 5نمودار شماره 
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 های اصناف  پروانه

 )فصلی(به تفکیک استان  1صادره پروانه های کسب : تعداد 32جدول شماره 

 درصدتغییر 1398 پاییز فصل 1398 زمستان فصل 1398 اسفند 1398 بهمن 1398 دی استان

 18.5 454 538 149 188 201 های کشوری اتحادیه

 9.2 4928 5383 1438 1876 2069 آذربایجان شرقی

 17.4 4846 5688 1638 2060 1990 آذربایجان غربی

 8.7 1978 2151 465 895 791 اردبیل

 24.0 8141 10095 2683 3850 3562 اصفهان

 0.4 3944 3960 1188 1495 1277 البرز

 11.4 1698 1891 480 769 642 ایالم

 6.1 1903 2019 446 804 769 بوشهر

 10.5 14140 15623 4547 5795 5281 تهران

 15.8- 1081 910 231 380 299 جنوب کرمان

 16.0 1555 1804 483 703 618 چهارمحال وبختیاری

 29.6 1285 1665 447 600 618 خراسان جنوبی

 21.3 8250 10011 2804 3720 3487 خراسان رضوی

 12.0 1413 1582 420 643 519 خراسان شمالی

 18.9 4028 4790 1223 1901 1666 خوزستان

 30.4 1514 1974 527 760 687 زنجان

 1.8- 1577 1549 443 544 562 سمنان

 4.4- 2502 2392 723 813 856 سیستان وبلوچستان

 10.7 6183 6844 1795 2648 2401 فارس

 24.7 1746 2178 541 803 834 قزوین
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 درصدتغییر 1398 پاییز فصل 1398 زمستان فصل 1398 اسفند 1398 بهمن 1398 دی استان

 32.4 1202 1592 422 629 541 قم

 14.1 2475 2823 725 1051 1047 کردستان

 16.8 3344 3907 1181 1480 1246 کرمان

 11.0 2758 3061 767 973 1321 کرمانشاه

 14.1 963 1099 289 431 379 کهگیلویه وبویراحمد

 6.9 3185 3405 799 1308 1298 گلستان

 0.4- 4959 4939 917 1824 2198 گیالن

 14.4 2531 2895 672 1164 1059 لرستان

 7.2 8030 8605 2122 3330 3153 مازندران

 11.4 2717 3026 719 1177 1130 مرکزی

 9.1 2430 2651 710 921 1020 هرمزگان

 39.8 2542 3553 1213 1252 1088 همدان

 2.9 2419 2489 558 938 993 یزد

 12.7 112721 127092 33765 47725 45602 مجموع

 .باشد میشامل مجوز های صنفی جدید صادر شده و تمدید شده  -1
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 )فصلی( صادره جدید به تفکیک استان های کسب پروانه: تعداد 33جدول شماره 

 درصدتغییر 1398 پاییز فصل 1398 زمستان فصل 1398 اسفند 1398 بهمن 1398 دی استان

 20.8 400 483 144 163 176 اتحادیه های کشوری

 8.7 2637 2867 773 987 1107 آذربایجان شرقی

 15.4 2578 2975 879 1060 1036 آذربایجان غربی

 11.2 1049 1167 237 507 423 اردبیل

 20.0 4205 5045 1356 1858 1831 اصفهان

 2.8- 2596 2524 774 933 817 البرز

 10.4 1096 1210 300 491 419 ایالم

 4.6 1171 1225 271 493 461 بوشهر

 11.0 7453 8270 2504 2974 2792 تهران

 20.2- 912 728 189 302 237 جنوب کرمان

 2.7- 934 909 223 340 346 چهارمحال وبختیاری

 32.6 604 801 232 266 303 خراسان جنوبی

 20.8 4806 5806 1692 2114 2000 خراسان رضوی

 1.0 831 839 229 324 286 خراسان شمالی

 19.3 2342 2793 694 1092 1007 خوزستان

 28.8 803 1034 284 379 371 زنجان

 0.4- 818 815 249 249 317 سمنان

 20.7- 1645 1305 382 453 470 سیستان وبلوچستان

 3.6 3651 3781 953 1442 1386 فارس

 25.0 896 1120 297 410 413 قزوین

 35.7 610 828 217 322 289 قم



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 درصدتغییر 1398 پاییز فصل 1398 زمستان فصل 1398 اسفند 1398 بهمن 1398 دی استان

 23.0 1255 1544 407 552 585 کردستان

 15.1 1932 2224 691 809 724 کرمان

 6.8 1618 1728 445 530 753 کرمانشاه

 9.7 729 800 198 312 290 کهگیلویه وبویراحمد

 9.7 1673 1836 443 680 713 گلستان

 4.6- 2886 2753 499 980 1274 گیالن

 10.0 1591 1750 418 689 643 لرستان

 10.5 4292 4742 1170 1816 1756 مازندران

 4.1 1373 1429 336 543 550 مرکزی

 4.9 1409 1478 366 490 622 هرمزگان

 34.4 1413 1899 618 685 596 همدان

 0.2 1239 1242 279 450 513 یزد

 10.2 63447 69950 18749 25695 25506 مجموع

 
  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 به تفکیک بخش و استان 1398 اسفندپایان تا دارای اعتبار های صنفی  واحدوضع موجود : 34جدول شماره 

 پروانه کسبتعداد واحدهای صنفی دارای  واحدهای تجهیز شده

صندوق  استان

 مکانیزه

ترازوی 

 دیجیتال

کارت 

 خوان
 تولیدی  فنی   خدمات توزیعی خدماتی کل

 اتحادیه های کشوری 147 2362 3118 396 6023 3223 799 2013

 آذربایجان شرقی 25052 15966 48620 15490 105128 71950 24569 42675

 آذربایجان غربی 17689 16915 43075 11689 89368 61893 20048 34529

 اردبیل 6246 5613 17529 6692 36080 23676 7633 8633

 اصفهان 40289 31067 75481 28368 175205 110804 29061 59472

 البرز 9797 10593 29849 14612 64851 38754 8756 17440

 ایالم 4848 4629 13942 2808 26227 12095 3900 2571

 بوشهر 5157 5566 22298 4729 37750 33437 7218 12741

 تهران 63742 38463 146480 59594 308279 234156 71486 130953

 جنوب کرمان 2053 2036 6890 1719 12698 10148 3293 2167

 چهارمحال وبختیاری 6398 5643 17913 3568 33522 33432 12388 8411

 خراسان جنوبی 4972 5334 11901 3448 25655 21201 5218 5246

 خراسان رضوی 31595 29240 84253 25312 170400 115635 37409 67908

 خراسان شمالی 5022 4629 12187 2696 24534 15047 4747 3093

 خوزستان 14997 17265 50391 12619 95272 78841 24888 42057

 زنجان 6842 6525 15178 3762 32307 20482 6432 8125

 سمنان 4261 5172 13150 3561 26144 16783 4892 5207

 سیستان وبلوچستان 6017 7406 19722 4482 37627 25043 7490 7378

 فارس 17774 21785 65147 15724 120430 106910 27816 45085

 قزوین 5559 7198 16414 4818 33989 24893 6526 12805

 قم 6699 5111 14367 3036 29213 17617 5679 7019

 کردستان 9983 10396 27684 5958 54021 33858 9283 16402

 کرمان 11254 13250 34395 7610 66509 47871 15108 13952

 کرمانشاه 11535 9259 25410 6548 52752 38040 14669 10553

 کهگیلویه وبویراحمد 3346 3750 13944 3318 24358 17106 6066 7109

 گلستان 9663 10031 29348 5919 54961 30101 11105 6561

 گیالن 15080 14801 42948 16407 89236 38508 14479 10642



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 پروانه کسبتعداد واحدهای صنفی دارای  واحدهای تجهیز شده

صندوق  استان

 مکانیزه

ترازوی 

 دیجیتال

کارت 

 خوان
 تولیدی  فنی   خدمات توزیعی خدماتی کل

 لرستان 8534 8045 24417 5418 46414 28225 9602 10006

 مازندران 26935 24994 64215 24292 140436 72346 26230 39042

 مرکزی 9310 8479 23176 7631 48596 35377 11424 10749

 هرمزگان 4870 5761 21559 4635 36825 32373 7971 17147

 همدان 10416 9216 25383 6078 51093 24191 8021 9773

 یزد 9269 7903 17116 4447 38735 32367 8676 18052

 مجموع 415351 374403 1077500 327384 2194638 1506383 462882 695516

 

 
 

  همگن، مجازی و شبکه ای ،ای زنجیره بزرگ های فروشگاه: وضع موجود پروانه کسب 35 جدول شماره

 1397تا پایان اسفند  1398تا پایان اسفند  نوع فروشگاه

 126 209 ای فروشگاه های بزرگ زنجیره

 854 947 فروشگاه زنجیره چند منظوره

 18 20 ای )همگن( فروشگاه زنجیره

 1000 1474 کسب کار مجازی

 31 35 بازاریابی شبکه ای 

 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 کارت بازرگانی 

  )فصلی( های بازرگانی به تفکیک اتاقهای بازرگانی صادره  : کارت36جدول شماره 
 واحد: فقره

 درصد تغییر  1398پاییز  1398زمستان  1398اسفند  1398بهمن  1398دی  اتاق استان

 0.0 22 22 5 8 9 اردبیل اردبیل

 12.3- 122 107 33 41 33 اصفهان اصفهان 

 5.9 17 18 3 7 8 کاشان اصفهان 

 28.9 45 58 20 11 27 کرج البرز 

 20.0- 15 12 0 8 4 ایالم ایالم 

 15.4 52 60 18 20 22 ارومیه آذر بایجان غربی 

 1.9 107 109 27 40 42 تبریز آذربایجان شرقی

 9.6 73 80 24 31 25 بوشهر بوشهر

 15.0- 780 663 190 248 225 تهران تهران

 3.0 33 34 18 6 10 شهرکرد چهار محال بختیاری 

 6.3 16 17 3 3 11 بیرجند خراسان جنوبی

 2.9- 171 166 49 58 59 مشهد خراسان رضوی 

 83.3- 12 2 1 0 1 بجنورد خراسان شمالی 

 21.4 14 17 8 2 7 آبادان خوزستان

 37.5 16 22 10 5 7 خرمشهر خوزستان

 9.4 32 35 8 7 20 اهواز خوزستان 

 316.7 6 25 10 10 5 زنجان زنجان

 0.0 12 12 1 7 4 سمنان سمنان

 116.7 18 39 13 14 12 زاهدان سیستان و بلوچستان

 81.4 43 78 33 20 25 شیراز فارس

 40.6- 32 19 5 7 7 قزوین قزوین

 20.7- 29 23 8 10 5 قم قم



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 درصد تغییر  1398پاییز  1398زمستان  1398اسفند  1398بهمن  1398دی  اتاق استان

 25.0- 44 33 15 8 10 سنندج کردستان

 21.1 38 46 3 24 19 کرمان کرمان

 0.0 33 33 9 8 16 کرمانشاه کرمانشاه 

 60.0- 5 2 1 0 1 یاسوج کهگیلویه و بویر احمد

 30.4 23 30 12 10 8 گرگان گلستان

 20.0- 30 24 5 8 11 رشت گیالن

 181.8 11 31 15 6 10 خرم آباد لرستان

 3.0 33 34 11 17 6 ساری مازندران

 92.3 13 25 7 12 6 اراك مرکزی

 31.1- 61 42 13 14 15 بندرعباس هرمزگان

 26.9- 26 19 4 11 4 همدان همدان

 14.6- 48 41 9 19 13 یزد یزد 

 2.7- 2032 1978 591 700 687 مجموع

  

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

  1398 سالهای بازرگانی  های بازرگانی صادره به تفکیک اتاق : کارت37جدول شماره 
 واحد: فقره

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  اتاق استان

 0.0 78 78 اردبیل اردبیل

 اصفهان 
 12.5- 513 449 اصفهان

 73.1 52 90 کاشان

 2.9- 207 201 کرج البرز 

 14.5- 69 59 ایالم ایالم 

 27.3- 282 205 ارومیه آذر بایجان غربی 

 7.6 353 380 تبریز آذربایجان شرقی

 29.9 184 239 بوشهر بوشهر

 5.0 2463 2586 تهران تهران

 73.0 74 128 شهرکرد چهار محال بختیاری 

 17.7 62 73 بیرجند خراسان جنوبی

 17.9 543 640 مشهد خراسان رضوی 

 12.5 32 36 بجنورد خراسان شمالی 

 خوزستان

 23.2- 69 53 آبادان

 32.4- 108 73 خرمشهر

 28.3- 205 147 اهواز

 36.2- 105 67 زنجان زنجان

 8.3- 72 66 سمنان سمنان

 20.4- 157 125 زاهدان سیستان و بلوچستان

 13.6- 294 254 شیراز فارس

 28.6 77 99 قزوین قزوین

 10.2- 127 114 قم قم

 19.3 119 142 سنندج کردستان

 2.4- 166 162 کرمان کرمان

 4.2 119 124 کرمانشاه کرمانشاه 

 19.0- 21 17 یاسوج کهگیلویه و بویر احمد

 14.9- 154 131 گرگان گلستان

 0.0 118 118 رشت گیالن

 6.7 60 64 خرم آباد لرستان



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  اتاق استان

 14.8- 183 156 ساری مازندران

 2.4- 85 83 اراك مرکزی

 26.3- 209 154 بندرعباس هرمزگان

 4.7- 86 82 همدان همدان

 1.8 170 173 یزد یزد 

 0.6- 7616 7568 مجموع

 

 

 )فصلی( های بازرگانی به تفکیک اتاق تمدیدیهای بازرگانی  : کارت38جدول شماره 
 واحد: فقره   

 درصد تغییر 1398پاییز  1398زمستان  1398اسفند  1398بهمن  1398دی  اتاق استان

 31.4- 35 24 3 8 13 اردبیل اردبیل

 اصفهان 
 43.3 238 341 121 135 85 اصفهان

 27.5 80 102 24 39 39 کاشان

 80.0 90 162 48 46 68 کرج البرز 

 23.5- 34 26 3 12 11 ایالم ایالم 

 2.1- 145 142 32 47 63 ارومیه آذر بایجان غربی 

 9.2 249 272 75 95 102 تبریز آذربایجان شرقی

 21.7 152 185 53 62 70 بوشهر بوشهر

 35.5 2772 3755 1082 1242 1431 تهران تهران

 4.7- 43 41 13 8 20 شهرکرد چهار محال بختیاری 

 42.9 14 20 6 5 9 بیرجند خراسان جنوبی

 17.0 265 310 78 113 119 مشهد خراسان رضوی 

 175.0 8 22 8 7 7 بجنورد خراسان شمالی 

 خوزستان

 68.0 25 42 21 8 13 آبادان

 53.5 43 66 22 18 26 خرمشهر

 47.1 70 103 33 30 40 اهواز
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 درصد تغییر 1398پاییز  1398زمستان  1398اسفند  1398بهمن  1398دی  اتاق استان

 63.5 52 85 23 35 27 زنجان زنجان

 76.3 38 67 21 22 24 سمنان سمنان

 55.6 45 70 15 27 28 زاهدان سیستان و بلوچستان

 33.5 164 219 56 68 95 شیراز فارس

 44.4 54 78 20 36 22 قزوین قزوین

 89.3 56 106 32 52 22 قم قم

 0.0 79 79 27 33 19 سنندج کردستان

 8.6 116 126 26 39 61 کرمان کرمان

 12.2- 82 72 15 24 33 کرمانشاه کرمانشاه 

 16.7- 6 5 3 2 0 یاسوج کهگیلویه و بویر احمد

 33.9 59 79 20 30 29 گرگان گلستان

 12.5 80 90 23 30 37 رشت گیالن

 160.0 15 39 17 7 15 خرم آباد لرستان

 27.3 77 98 26 35 37 ساری مازندران

 4.8 62 65 15 24 26 اراك مرکزی

 13.0- 131 114 47 32 35 بندرعباس هرمزگان

 44.2 43 62 17 20 25 همدان همدان

 15.9 113 131 24 36 71 یزد یزد 

 30.0 5535 7198 2049 2427 2722 مجموع

  

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 1398 سالهای بازرگانی  های بازرگانی تمدیدی به تفکیک اتاق : کارت39شماره جدول 
 واحد: فقره   

 درصد تغییر  1397سال  1398سال  اتاق استان

 12.9- 140 122 اردبیل اردبیل

 اصفهان 
 1.7 999 1016 اصفهان

 25.3 245 307 کاشان

 21.6 319 388 کرج البرز 

 52.9- 242 114 ایالم ایالم 

 0.9- 470 466 ارومیه آذر بایجان غربی 

 13.3 775 878 تبریز آذربایجان شرقی

 15.6 493 570 بوشهر بوشهر

 16.2 9540 11084 تهران تهران

 25.0- 192 144 شهرکرد چهار محال بختیاری 

 11.0- 82 73 بیرجند خراسان جنوبی

 25.9 773 973 مشهد خراسان رضوی 

 38.5- 78 48 بجنورد خراسان شمالی 

 خوزستان

 10.2- 127 114 آبادان

 33.2- 304 203 خرمشهر

 7.3- 385 357 اهواز

 9.8 194 213 زنجان زنجان

 66.3 101 168 سمنان سمنان

 36.6- 391 248 زاهدان سیستان و بلوچستان

 0.9 692 698 شیراز فارس

 36.3 157 214 قزوین قزوین

 0.7- 269 267 قم قم

 11.1- 307 273 سنندج کردستان

 2.3- 429 419 کرمان کرمان

 25.4- 413 308 کرمانشاه کرمانشاه 

 0.0 26 26 یاسوج احمدکهگیلویه و بویر 

 14.3- 300 257 گرگان گلستان

 11.5- 323 286 رشت گیالن

 31.7 60 79 خرم آباد لرستان



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 درصد تغییر  1397سال  1398سال  اتاق استان

 15.8 297 344 ساری مازندران

 54.6 119 184 اراك مرکزی

 3.4 384 397 بندرعباس هرمزگان

 7.1- 196 182 همدان همدان

 43.6 275 395 یزد یزد 

 8.5 20097 21815 مجموع

 

  



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 یمرکز توسعه تجارت الکترونیک

 )فصلی( -: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(40جدول شماره 
 واحد: فقره

1398دی  نام استان 1398بهمن   1398اسفند   1398فصل پاییز  1398زمستان فصل    درصد تغییر 

 5.6 1367 1444 371 516 557 اردبیل

 25.7 1972 2479 574 836 1069 اصفهان

 24.6 930 1159 313 456 390 البرز

 11.3 675 751 197 335 219 ایالم

 15.1 2189 2519 688 879 952 آذربایجان شرقی

 36.5 1173 1601 490 715 396 آذربایجان غربی

 10.5 836 924 329 319 276 بوشهر

 22.5 9100 11152 3072 4088 3992 تهران

 43.3 672 963 275 356 332 چهارمحال و بختیاری

 8.5 979 1062 340 330 392 خراسان جنوبی

 0.8- 2442 2423 747 811 865 خراسان رضوی

 16.3 576 670 220 221 229 خراسان شمالی

 21.8 2434 2964 954 976 1034 خوزستان

 58.3 552 874 297 268 309 زنجان

 27.5 552 704 239 200 265 سمنان

بلوچستانسیستان و   344 431 271 1046 670 56.1 

 39.8 1847 2582 706 915 961 فارس

 31.7 559 736 257 261 218 قزوین

 64.6 412 678 215 303 160 قم

 21.7 736 896 307 332 257 کردستان

 11.4 1490 1660 500 628 532 کرمان

 26.3 1149 1451 449 509 493 کرمانشاه



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

1398دی  نام استان 1398بهمن   1398اسفند   1398فصل پاییز  1398زمستان فصل    درصد تغییر 

 11.8 774 865 267 349 249 کهگیلویه و بویراحمد

 38.1 761 1051 276 355 420 گلستان

 12.1 906 1016 272 396 348 گیالن

 10.6 1031 1140 390 427 323 لرستان

 27.8 1072 1370 442 496 432 مازندران

 71.4 213 365 114 135 116 مرکزی

 16.4 1135 1321 407 416 498 هرمزگان

 12.9 1035 1168 368 478 322 همدان

 1.1- 795 786 206 307 273 یزد

 21.4 41034 49820 14553 18044 17223 مجموع

  
 

 1398 سالمیانی عام( در  : تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز41جدول شماره 
 واحد: فقره

1398سال  نام استان 1397سال    درصد تغییر 

 32.4 4000 5296 اردبیل

 60.4 4288 6877 اصفهان

 33.1 3374 4490 البرز

 51.9 1793 2723 ایالم

 45.6 5990 8724 آذربایجان شرقی

 56.6 3276 5130 آذربایجان غربی

 29.7 2364 3066 بوشهر

 42.2 25383 36104 تهران

 41.1 2267 3199 چهارمحال و بختیاری

 74.9 1947 3406 خراسان جنوبی



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

1398سال  نام استان 1397سال    درصد تغییر 

 64.4 5597 9204 خراسان رضوی

شمالی خراسان  2408 1531 57.3 

 59.0 5809 9236 خوزستان

 33.4 1737 2318 زنجان

 59.0 1541 2450 سمنان

 69.0 1674 2829 سیستان و بلوچستان

 63.8 5504 9016 فارس

 28.1 1692 2168 قزوین

 80.3 1109 2000 قم

 44.2 2065 2977 کردستان

 94.3 2864 5565 کرمان

 32.5 3859 5112 کرمانشاه

 26.2 2344 2958 کهگیلویه و بویراحمد

 73.5 2017 3500 گلستان

 60.2 2441 3911 گیالن

 59.8 2559 4089 لرستان

 59.5 2730 4355 مازندران

 80.8 621 1123 مرکزی

 97.1 2157 4251 هرمزگان

 32.1 3068 4053 همدان

 62.7 1883 3063 یزد

 51.3 109484 165601 مجموع

 

 

 



 دوم: مجوزها.......... .......... فصل 1398سال  عملکرد ها دادهدفترآمار و فرآوری 

  

 (ستاد) دولت الکترونیکی تدارکات سامانه: 42 شماره جدول

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

درصد 

 تغییر

سال 

1398 

سال 

1397 

درصد 

 تغییر

 خرید

 1.7 2656 2702 58.6- 87 210 تعداد دستگاه عضو

 77.5 122157 216829 23.5 31083 25178 تعداد سفارشات خرید

 1.7- 14520 14279 411.1 5402 1057 تعداد گر عضوکننده/ مناقصه تامین

 مزایده

 44.6 872 1261 44.6- 67 121 تعداد دستگاه عضو

 105.3 7672 15748 27.3- 1503 2068 تعداد گر عضومزایده

 68.2 34027 57223 23.6- 5781 7566 تعداد های منتشر شدهمزایده

 66.5 11178 18608 4.9- 2278 2396 تعداد های دارای پیشنهادمزایده

 مناقصه

 21 835 1010 46.4- 52 97 تعداد دستگاه عضو

 24.3 29588 36773 8.1- 3758 4088 تعداد های منتشر شدهمناقصه

 13.6 18702 21248 14.2 2007 1758 تعداد های بازگشایی شدهمناقصه

 مجموع معامالت
میلیارد 

 ریال
457428 79734 -82.6 1199862 470069 155.3 

 
 

 : نماد اعتماد الکترونیکی43جدول شماره 

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

درصد 

 تغییر

سال 

1398 

سال 

1397 

درصد 

 تغییر

 10.9 13933 15451 16.9 2313 1979 تعداد نماد اعتماد الکترونیکی اعطا شده

 9.8 8968 9846 65.3 1613 976 تعداد رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی

 
 

 : عملکرد مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه44جدول شماره 

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

دی 

1398 

بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

زمستان 

1398 

پاییز 

1398 

درصد 

 تغییر 

 18.1 45110 53269 15082 19494 18693 تعداد مراکز میانیصادر شده توسط   گواهی
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 1398در سال  : عملکرد مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه45جدول شماره 

 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال واحد سنجش نام شاخص

 43.2 126618 181288 تعداد صادر شده توسط مراکز میانی  گواهی

 

 

 عملکرد امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات( :46جدول شماره 

 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال واحد سنجش عنوان

 325 4 17 پرونده آزمون و ارزیابی محصوالت زیرساخت کلید عمومی
 

 
 

 : توسعه همکاری های بین الملل47 جدول شماره

 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال واحد سنجش عنوان

 - 0 1 تعداد 1ای و جهانیهای منطقهها و سازمانعضویت در پیمانپیوستن و 

 - 7 5 تعداد 1المللی مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکیهای بینمشارکت و حضور در نشست

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

 

 درآمد ها: 48جدول شماره 

 درصد تغییر  1397سال  11398سال  واحد سنجش عنوان

تجارت  درآمد وصولی مرکز از محل صدور گواهی الکترونیکی، خدمات
 1الکترونیکی و سامانه همتا

 883.9 27.4 269.6 میلیارد ریال

 وجود نداشته است. 1397آغاز گردیده و در سال  1398وصول درآمدهای مربوط به سامانه همتا، در طی نیمه دوم سال  -1

 
 

 : گوشی های ثبت شده در سامانه همتا49جدول شماره 

 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال واحد سنجش نوع ثبت گوشی

 12.9 3402303 3841184 تعداد گوشی همراه مسافری

 329.0 2593778 11128239 تعداد گوشی همراه وارداتی

 16.3- 361131 302135 تعداد گوشی همراه تولیدی
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 نرم افزارپروانه تولید 
 )فصلی( تولید نرم افزاربرداری  بهره: پروانه 50جدول شماره 

 درصدتغییر 1398پاییز  1398زمستان 1398اسفند  1398بهمن  1398دی  واحد سنجش عنوان

 تولید برداری  بهرهپروانه 
 نرم افزار صادر شده

 47.1- 17 9 1 4 4 تعداد

 تولید برداری  بهرهپروانه 
 شدهنرم افزار تمدید 

 30.8 13 17 10 3 4 تعداد

برداری  بهرهشاغالن پروانه 
 تولید نرم افزار صادره

 76.2- 4114 980 10 640 330 نفر

 

 

 1398 سالتولید نرم افزار در برداری  بهره : پروانه51جدول شماره 

 درصد تغییر 1397سال   1398سال  واحد سنجش عنوان

 27.6 29 37 تعداد صادر شدهتولید نرم افزار برداری  بهرهپروانه 

 6.1- 49 46 تعداد تولید نرم افزار تمدید شدهبرداری  بهرهپروانه 

 260.3 1654 5959 نفر تولید نرم افزار صادرهبرداری  بهرهشاغالن پروانه 

 5117.8 145325 7582717 میلیون ریال تولید نرم افزار صادرهبرداری  بهرهپروانه گذاری  سرمایهارزش  

 های دارنده  بررسی گزارشات عملکردی واصله از شرکت
 پروانه فعال

 -49.6 113 57 تعداد 

 
 

 تولید نرم افزاربرداری  بهره: وضع موجود پروانه 52جدول شماره 

 عنوان
واحد 

 سنجش

وضع موجود تا 

 1398اسفند 

وضع موجود تا 

 1397اسفند 
 درصد تغییر

 25.8 128 161 تعداد تولید نرم افزاربرداری  بهرهپروانه 

 62.9 11958 19481 نفر تولید نرم افزار معتبربرداری  بهرهشاغالن پروانه 

 34.8 1941 2617 نفر معتبر نرم افزاریبرداری  بهرهکل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه 
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 مجوز های پژوهشی، فنی و مهندسی
 

 )فصلی( های فنی و مهندسی : مجوز53جدول شماره 
 واحد: فقره

 درصدتغییر 1398فصل پاییز  1398فصل زمستان  1398اسفند 1398بهمن 1398دی  عنوان

خدمات فنی مهندسی صادره تاسیسجواز   36 34 11 81 98 -17.3 

خدمات فنی مهندسی تمدید شده تاسیسجواز   6 4 0 10 8 25.0 

 17.6 51 60 22 17 21 پروانه فنی مهندسی صادره

فنی مهندسی تمدید شدهپروانه   8 5 0 13 22 -40.9 
 

 

 

 1398 سالدر  های فنی و مهندسی : مجوز54جدول شماره 
 واحد: فقره

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  عنوان

خدمات فنی مهندسی صادره تاسیسجواز   334 324 3.1 

خدمات فنی مهندسی تمدید شده تاسیسجواز   52 65 -20.0 

صادرهپروانه فنی مهندسی   189 212 -10.8 

 7.8 64 69 پروانه فنی مهندسی تمدید شده

 
 

 )فصلی( های صنعتی و معدنی های مرکز پژوهش : مجوز55جدول شماره 
 واحد: فقره

 عنوان
دی 

1398 

بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

فصل زمستان 

1398 

فصل پاییز 

1398 
 درصد تغییر

صنعتی و معدنی صادره های پژوهشمرکز  تاسیسجواز   3 4 0 7 6 16.7 

صنعتی و معدنی تمدید شده های پژوهشمرکز  تاسیسجواز   1 1 0 2 3 -33.3 

صنعتی و معدنی  صادره های پژوهشپروانه پژوهش مرکز   2 1 0 3 4 -25.0 
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 1398 سالدر  های صنعتی و معدنی های مرکز پژوهش : مجوز56جدول شماره 
 واحد: فقره

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  عنوان

صنعتی و معدنی صادره های پژوهشمرکز  تاسیسجواز   21 14 50.0 

صنعتی و معدنی تمدید شده های پژوهشمرکز  تاسیسجواز   9 3 200.0 

صنعتی و معدنی  صادره های پژوهشپروانه پژوهش مرکز   8 14 -42.9 

 

 

  )فصلی( : مجوزهای صادره تحقیق و توسعه 57 جدول شماره
 واحد: فقره

1398دی  عنوان 1398بهمن   1398اسفند   1398فصل زمستان   1398فصل پاییز    درصد تغییر 

 8.3- 72 66 13 31 22 گواهی تحقیق و توسعه

 42.6- 54 31 2 13 16 پروانه تحقیق و توسعه
 

 
 

 

 1398 سالدر : مجوزهای صادره تحقیق و توسعه 58جدول شماره 
 واحد: فقره

1398سال  عنوان 1397سال    درصد تغییر 

 5.4- 314 297 گواهی تحقیق و توسعه

 11.6- 190 168 پروانه تحقیق و توسعه
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 شده ثبت اختراعات و جغرافیایی نشان تجاری، عالمت

 )فصلی( شده ثبت عالمت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات: 59جدول شماره 

1398فصل زمستان  عنوان 1398فصل پاییز    درصدتغییر 

ثبت بین المللی عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدیتعداد   2 2 0 

 14.5- 7250 6200 تعداد ثبت داخلی عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی

 150.0 4 10 تعداد ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران

 - 0 2 شده جهت تجاری سازی تعداد اختراعات حمایت

 

 

 1398 سالدر  شده ثبت عالمت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات: 60جدول شماره 

1398سال  عنوان 1397سال    درصد تغییر 

 68.1- 47 15 تعداد ثبت بین المللی عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی

 2.4- 28329 27651 تعداد ثبت داخلی عالمت تجاری تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی

 5.0 20 21 تعداد ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران

تعداد ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصوالت استراتژیک ایران در سازمان 

 (WIPOجهانی مالکیت فکری )
3 12 -75.0 

 22.2- 9 7 تعداد اختراعات حمایت شده جهت تجاری سازی



 
 
 
 
 
 

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

 واحد سنجش عنوان ردیف
بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

درصد 

 تغییر

سال 

1398 

سال 

1397 
 درصد تغییر

 14.4- 886.3 758.4 28.1- 60.7 84.4 هزاردستگاه انواع سواری 1

 29.5 51.6 66.8 33.2- 5.4 8.1 هزاردستگاه وانت 2

 45.7- 3632.0 1972.0 17.9- 142.0 173.0 دستگاه اتوبوس ، مینی بوس و ون 3

 54.5- 9947.0 4528.0 12.4- 424.0 484.0 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده 4

 39.7- 712.0 429.0 44.4 52.0 36.0 دستگاه کمباین 5

 13.3 16503.0 18698.0 15.9- 1420.0 1688.0 دستگاه تراکتور 6

 10.2 1641.8 1809.6 8.9- 145.2 159.4 هزارتن روغن ساخته شده نباتی 7

 24.8 39.0 48.7 23.4- 3.3 4.3 میلیاردعدد داروی انسانی 8

 4.8- 637.1 606.4 4.7 59.1 56.4 هزارتن پودر شوینده 9

 3.9 222.9 231.7 12.3- 20.7 23.6 هزارتن الستیک خودرو 10

 1.9 988.6 1007.3 25.3- 67.9 90.9 هزارتن انواع کاغذ 11

 5.6- 557.6 526.2 3.4 46.8 45.2 هزارتن کارتن 12

 12.0 624.8 699.9 10.1- 52.1 58.0 هزارمترمکعب  نئوپان 13

 3.6 1199.8 1242.7 7.2 109.7 102.4 هزارمترمکعب  فیبر 14

 40.5 26.7 37.5 2.2- 2.9 3.0 هزارتن سموم دفع آفات نباتی 15

 13.6- 666.4 576.1 7.6- 53.0 57.3 هزارتن روغن صنعتی و موتورتصفیه اول 16

 6.7- 129.8 121.1 2.3- 11.1 11.4 هزارتن دوده 17

 2.0 53.5 54.6 20.0 4.7 3.9 میلیون تن  پتروشیمی 18

 28.8- 2.4 1.7 19.2- 0.4 0.5 هزارتن الیاف اکریلیک 19

20 
نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف 

 مصنوعی
 220.2 238.3 6.1- 23.0 24.5 هزارتن

8.2 

 18.8 202.0 239.9 6.1- 20.0 21.3 هزارتن الیاف پلی استر 21

 20.8 245.1 296.2 13.7- 22.0 25.5 هزارتن پلی استرنخ فیالمنت  22

 0.9 48.5 49.0 33.3 6.0 4.5 میلیون فوت مربع چرم 23

 0.2 139.0 139.3 13.6 15.0 13.2 میلیون زوج انواع پاپوش و کفش 24

 3.6 796.6 825.6 44.4- 64.9 116.7 هزاردستگاه  انواع تلویزیون 25

 11.7 1082.5 1209.3 11.1- 107.4 120.8 هزاردستگاه  یخچال و فریزر 26

 32.7 559.2 742.2 32.3- 67.0 99.0 هزاردستگاه  ماشین لباسشویی 27
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 واحد سنجش عنوان ردیف
بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

درصد 

 تغییر

سال 

1398 

سال 

1397 
 درصد تغییر

 5.9 987.6 1046.3 24.5- 110.1 145.8 هزاردستگاه  کولر آبی 28

 15.9 8068.3 9352.3 12.6- 732.0 837.8 هزاردستگاه  الکتروموتور 29

 13.7 48.2 54.8 - - - نخ میلیارد سیگارت 30

 
 

 صنایع معدنی : آمار تولید )مقدماتی (کاالهای منتخب معدنی و2جدول شماره 

 واحد سنجش نام محصول ردیف
  بهمن 

1398 

 اسفند

1398 

درصد 

 تغییر

سال 

1398 

سال 

1397 
 درصدتغییر

 7.4 23606.0 25344.3 11.0 2061.6 1858.1 هزارتن فوالد خام 31

 5.0 19578.5 20548.1 0.8 1670.3 1656.9 هزارتن فوالدیمحصوالت  32

 1.4 249.1 252.7 36.3 25.9 19.0 هزارتن کاتد مس 33

 7.8- 310.0 285.8 12.0 29.6 26.4 هزارتن شمش آلومینیوم 34

 2.3- 237.8 232.4 6.8- 19.3 20.7 هزارتن آلومینا 35

 6.4- 1626.0 1522.7 12.7- 118.2 135.5 هزارتن کنسانتره زغالسنگ 36

 7.9 56890.3 61395.6 25.9 5683.9 4516.3 هزارتن سیمان 37

 4.4 383601.1 400386.1 16.6- 28317.7 33965.9 هزارمتر مربع کاشی و سرامیک 38

 5.9 981.1 1039.2 6.1- 75.8 80.7 هزارتن شیشه جام 39

 13.2 468.8 530.6 1.1- 44.3 44.8 هزارتن ظروف شیشه ای 40

 7.6 50.4 54.2 31.2- 3.2 4.6 هزارتن ظروف چینی 41

 5.1 104.2 109.6 11.3- 8.0 9.0 هزارتن چینی بهداشتی 42

  



 

 

 فصل چهارم:
خارجی و بازرگانی  تجارت 

 داخلی
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 تجارت خارجی

، میزان صادرات قطعی کاالهای غیر نفتی کشور )به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون 1398درسال 

میلیارد دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه  41.4میلیون تن به ارزش  134صادرات از محل تجارت چمدانی(، بالغ بر 

درصدی در ارزش دالری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در  7.4درصدی در وزن و کاهش  13.6سال قبل، افزایش 

 است.رو به رو بوده  1397درصد در ارزش دالری در مقایسه با مدت مشابه سال  1.3درصد در وزن  9.3این مدت با افزایش 

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

 عنوان
 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

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

 1.3 9.3 43169 32356 43735 35364 واردات

 7.4- 13.6 44670 117968 41370 134018 صادرات

 - - 86922 149274 85105 169382 حجم تجاری

 ماخذ: گمرك جمهوری اسالمی ایران

 نمایشگاه ها 
 )فصلی( های برگزار شده: نمایشگاه2جدول شماره 

 1398 پاییز فصل 1398زمستان فصل 1398 اسفند 1398 بهمن 1398 دی عنوان

 32 19 0 9 10 1های داخلی برگزار شدهتعداد نمایشگاه

 349609.45 149592.5 0 74625.6 74966.8 متراژ ریالی نمایشگاه داخلی )متر مربع(

 10179.4 1291.25 0 738.25 553 متراژ ارزی نمایشگاه داخلی )متر مربع(

 113 31 0 17 14 تعداد کشورهای خارجی شرکت کننده

 6571 2085 0 1193 892 تعداد مشارکت کنندگان داخلی

 505 55 0 23 32 تعداد مشارکت کنندگان خارجی

 6 0 0 0 0 2های خارجی برگزار شدهتعداد نمایشگاه

 1615.25 0 0 0 0 متراژ نمایشگاه خارجی

 93 0 0 0 0 های خارجیتعداد مشارکت کنندگان نمایشگاه

 ماخذ: شرکت نمایشگاه های بین المللی 
 گردد. می برگزار تهران المللی بین نمایشگاه دائمی محل در که داخلی هاینمایشگاه تعداد -1
 گردد. های بین المللی جمهوری اسالمی ایران برگزار می های که در خارج از کشور راساً توسط شرکت نمایشگاه تعداد نمایشگاه-2



 فصل چهارم: تجارت خارجی و بازرگانی داخلی .......... .......... 1398سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 1398 سالهای برگزار شده در : نمایشگاه3جدول شماره 

  تغییر درصد 1397 سال 1398سال  عنوان

 8.0 75 81 1های داخلی برگزار شدهتعداد نمایشگاه

 25.3 778545.67 975804.06 متراژ ریالی نمایشگاه داخلی )متر مربع(

 65.9- 57652.2 19654.15 متراژ ارزی نمایشگاه داخلی )متر مربع(

 42.2- 434 251 تعداد کشورهای خارجی شرکت کننده

 7.6 15564 16741 کنندگان داخلیتعداد مشارکت 

 66.0- 2906 987 تعداد مشارکت کنندگان خارجی

 11.1 9 10 2های خارجی برگزار شدهتعداد نمایشگاه

 151.0 987.5 2478.25 متراژ نمایشگاه خارجی

 108.2 61 127 های خارجیتعداد مشارکت کنندگان نمایشگاه
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 کنندگانسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
 

 )فصلی( : بازرسی و کنترل  واحدهای صنفی6جدول شماره 

1398دی  عنوان 1398بهمن  1398اسفند  1398فصل زمستان  1398فصل پاییز    درصد تغییر  

 9.5- 1.14 1.03 0.34 0.33 0.35 بازرسی )میلیون فقره(

 14.6- 80 68.3 20 21.3 27 پرونده های متشکله )هزار فقره(

شده )هزار فقره(تخلفات کشف   34 26.4 26 86.4 102 -15.3 

 8.5- 53 48.5 14 18.5 16 رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(

 - - - 70 29.0 71 درصد رسیدگی به شکایات )متخلف(

 

 

 

 1398سال در  واحدهای صنفی: بازرسی و کنترل 7جدول شماره 

1398سال  عنوان 1397سال    درصد تغییر  

)میلیون فقره(بازرسی   4.09 3.8 7.6 

 66.0 200 332 پرونده های متشکله )هزار فقره(

 21.0 286 346 تخلفات کشف شده )هزار فقره(

 2.3- 263 257 کل شکایات )هزار فقره(

 7.5- 40 37 درصد رسیدگی  به شکایات )متخلف(

 8.3 48 52 درصد رسیدگی  به شکایات )غیر متخلف(

شکایات )در دست بررسی(درصد رسیدگی  به   11 12 -8.3 

های صنفی ) میلیارد ریال ( ارزش ریالی پرونده  132693 137010 -3.2 

های صنفی ) میلیارد ریال ( میزان جرایم وصولی پرونده  740 856 -13.6 
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 قیمت داخلی کاالهای اساسی
 : قیمت کاالهای اساسی و مهم 8جدول شماره 

 واحد: ریال

 درصدتغییر  1397اسفند  1398اسفند   درصدتغییر 1398 بهمن 1398 اسفند  واحد کاال نام

 4.0 110732 115182 5.3 109404  115182 کیلوگرم 1برنج پاکستانی باسماتی درجه 

 11.7 66438 74224 0.8 73642 74224 کیلوگرم برنج تایلندی

 44.5 162221 234409 1.9 230107  234409 کیلوگرم برنج طارم اعال

 81.6 48995 88990 20.9 73620 88990 کیلوگرم پیاز

 19.8 82294 98587 0.3 98292 98587 کیلوگرم تخم مرغ

 40.1 55165 77294 15.3 67032  77294 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان14تیرآهن نمره

 49.5 47854 71557 10.2 64930  71557 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان16تیرآهن نمره

 70.0 45243 76905 19.5 64376  76905 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان18نمرهتیرآهن 

 1.5 17369 17632 1.0 17465  17632 کیلوگرم جو خارجی

 4.7 19665 20590 2.3 20134  20590 کیلوگرم جو داخلی

 22.7- 27326 21128 46.0- 39129  21128 قطعه جوجه یکروزه گوشتی

 35.7 185070 251148 1.1- 254023  251148 کیلوگرم خرما مضافتی

 12.5 16399 18441 3.9 17741  18441 کیلوگرم ذرت خارجی

 12.8 16522 18635 5.3 17692  18635 کیلوگرم ذرت داخلی

 56.1 439641 686492 0.5- 689627  686492 گالن فلزی 12000روغن موتور ایرانول 

 53.0 480507 735021 0.2- 736703  735021 گالن فلزی روغن موتور بهران پیشتاز

 8.9 14968 16305 1.4 16078  16305 کیلوگرم سبوس گندم

 32.1 36024 47595 11.8 42554  47595 کیلوگرم سیب زمینی درجه یک

 41.7 1586933 2247988 0.1- 2249700  2247988 تن فله1-325تیپ سیمان خاکستری

 36.2 105912 144217 0.3 143800  144217 پاکت پاکتی2سیمان خاکستری تیپ

 41.7 1611282 2283292 0.4- 2291508  2283292 تن فله2سیمان خاکستری تیپ

 37.5 104088 143071 1.0 141690  143071 پاکت-325سیمان خاکستری تیپ
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 درصدتغییر  1397اسفند  1398اسفند   درصدتغییر 1398 بهمن 1398 اسفند  واحد کاال نام

 پاکتی1

 13.8 53629 61047 11.6 54681  61047 کیلوگرم شکر سفید

 گرمی 900شکر بسته 
بسته 

 گرمی900
59202  56660 4.5 59202 51461 15.0 

 60.1 72679 116377 17.7 98886  116377 کیلوگرم عدس درجه یک

 14.3 61669 70468 5.4 66830  70468 کیلوگرم قند حبه

 کره پاستوریزه پگاه
بسته 

 گرمی100
45076  45050 0.1 45076 45250 -0.4 

 18.4- 33843 27616 1.4 27248  27616 کیلوگرم کنجاله سویا وارداتی

 22.5- 52494 40662 30.8- 58765  40662 کیلوگرم گوجه فرنگی

 9.0- 814848 741489 2.2 725870  741489 کیلوگرم گوشت گوساله

 2.4- 910258 888026 2.8 863716  888026 کیلوگرم گوشت گوسفندی )مخلوط(

 12.6- 145790 127359 1.8 125121  127359 کیلوگرم گوشت مرغ تازه

الستیک پرایدی 
 165*65*13بارز

 41.6 1678308 2375802 1.4 2342656  2375802 حلقه

 28.6 2050253 2637466 2.1 2582329  2637466 حلقه 185*65*14الستیک پژویی بارز

 78.4 97719 174336 20.8 144294  174336 کیلوگرم لپه درجه یک

 33.3 107292 143008 6.9 133759  143008 کیلوگرم لوبیا قرمزدرجه یک

 21.3 130613 158379 5.1 150726  158379 کیلوگرم لوبیاچیتی درجه یک

 34.9 130627 176178 8.8 161999  176178 کیلوگرم موزدرجه یک

 37.2 49832 68389 18.0 57951  68389 کیلوگرم 12میلگردآجدارنمره

 3.6 95775 99270 2.9 96459  99270 کیلوگرم نخود درجه یک

 46.2 50471 73785 0.3 73590  73785 پاکتی درصد 2.5شیر استریل پاکتی 

 42.1 163665 232546 1.9 228313  232546 کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک
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 کاالهای اساسی و مهم سایر  1: قیمت9جدول شماره 
 واحد: ریال

1398 اسفند واحد نام کاال 1398 بهمن   درصد تغییر 

 2.26 81191 83026 کیلوگرم 1121برنج هندی 

 3.62 161356 167192 کیلوگرم برنج خزر

 0.57- 42160 41918 گرمی  500بسته تک ماکارون

 0.01- 53735 53731 گرمی 700بسته  تک ماکارون

 1.08 84996 85918 کیلوگرم مرغ زنده

 5.32 388159 408817 کیلوگرم گوسفند زنده

 5.45 289884 305696 کیلوگرم گوساله زنده

 0.07 58004 58047 گرمی900 گرمی پر چرب پگاه 900ماست پاستوریزه 

 0.05- 134199 134136 دبه ماست دبه ای کم چرب پگاه

 0.00 132288 132291 گرمی 450بسته  گرمی تتراپک روزانه 520پنیر 

 0.17 51875 51962 بطر لیتری 1شیر بطری کم چرب 

 1.04 26501 26776 لیتر درصد چربی3/2شیر خام 

 0.23 671297 672850 بسته گرمی(500چای خارجی دو غزال )

 0.22- 653508 652091 بسته گرمی(500چای خارجی احمد عطری )

 1.20 1147210 1160921 حلب کیلوگرمی 16روغن 

 0.04- 350084 349952 حلب کیلوگرمی  نیمه جامد  4/5روغن 

 0.19 66257 66380 بطر گرمی سرخ کردنی 810روغن

 0.05 76127 76161 بطر گرمی  مایع آفتابگردان  810روغن

 6.19 3164848 3360712 بند گرمی اندونزی 70کاغذ چاپ

گرمی صنایع چوب وکاغذمازندران 70کاغذ چاپ
 100*70اندازه 

 2.61 327930 336493 بسته

 1.71- 97469 95798 کیلوگرم کاغذ روزنامه وارداتی

 0.01 261139 261156 پاکت کیلو گرمی 50سیمان سفید

 0.98 83988 84811 پاکت کیلو گرمی 40گچ سفید کیسه 
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1398 اسفند واحد نام کاال 1398 بهمن   درصد تغییر 

 15.83 60302 69851 کیلوگرم سنگین ذوب آهن 27تیرآهن نمره 

 18.24 57532 68024 کیلوگرم 14میلگرد آجدار نمره 

 24.35 78610 97749 کیلوگرم میلی متر مبارکه 3ورق سیاه 

 2.07 1270282 1296515 کالف 1*1.5سیم

 2.71 1986993 2040889 کالف 1*2.5سیم

 0.62- 19384468 19264692 حلقه 315*80*5/22الستیک بارز اتوبوسی 

 0.45- 20963841 20868710 حلقه پیروزی کامیونی)پارس(12*0024الستیک 

 1.74 2669569 2715968 حلقه 185/85/15الستیک بارز سمندی/ ال نود 

 0.28- 729556 727478 گاالن فلزی چهار لیتری فلزی20w50sjروغن موتور پارس پایا 

چهار لیتری 20w50sjروغن موتور پاور اسپیدی 
 فلزی

 0.92 730212 736895 گاالن فلزی

 0.01- 59593 59590 بسته برگ معمولی چشمک200دستمال کاغذی 

 0.11 89540 89642 بسته برگ معمولی چشمک300کاغذی دستمال 

 0.15- 29293 29249 عدد گرمی130صابون گلنار 

 0.43 374927 376529 بسته لیتری 4مایع ظرفشویی پریل 

 0.51 110553 111114 بسته لیمو 100لیتری  1مایع ظرفشویی پریل 

 1.42 104931 106424 بسته گرمی 500و Sطرح  AVEمایع دستشویی 

 0.04- 74781 74748 بسته گرمی500- 360پودر  پرسیل ماشینی لوندر

 0.16 54573 54659 بسته گرمی500- 360پودر  پرسیل دستی لوندر

 1.36 112786235 114319906 دستگاه 7900اینچ 55تلویزیون سامسونگ  

 0.33 83250622 83524773 دستگاه 6900اینچ 49تلویزیون سامسونگ  

 0.22- 47793045 47686028 دستگاه ES27الکترواستیل مدلیخچال 

 0.90 97910349 98787959 دستگاه ESR24یخچال فریزر الکترواستیل مدل

 0.97- 45092442 44655194 دستگاه کیلویی سفید7لباسشویی آبسال 

لباسشویی سامسونگ هفت کیلوئی 
 سیلور1243مدل

 2.36 73762692 75500771 دستگاه
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1398 اسفند واحد نام کاال 1398 بهمن   درصد تغییر 

 1.10 24083 24349 لیتری 1.5 لیتری 1.5 آب معدنی

 2.25 215229 220077 کیلوگرم خمیر مایه

 0.46- 25076 24962 کیلوگرم آرد  صنف و صنعت

 0.22 143314 143633 قوطی گرمی شیالنه روغن معمولی180تن ماهی 

 0.54 173385 174317 سی سی سی سی یک و یک 330آبلیمو 

 21.43 53365 64801 کیلوگرم یک( پرتقال تامسون شمال )درجه 

 0.77- 19421 19271 جلد برگ یک رنگ چاپ 40دفترچه مشق 

 2.55- 16019661 15611863 حلقه الستیک جینیو کامیونی و اتوبوسی

 0.19 280482 281023 قوطی گرمی( 400) 3و  1،2شیر خشک اطفال نان 

 1.40- 137136 135217 قوطی گرمی 800رب گوجه فرنگی تبرك

 سال جاری در دسترس است. از تیر ماه ها اطالعات آنقیمت سایر کاالهای اساسی که  -1

 

 



 

 

 

 

 

 

 : تسهیالتپنجمفصل 
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 تسهیالت بانکی

 هزار میلیارد تومان   975.0های اقتصادی مبلغ به بخش 1398ها و موسسات اعتباری در سال  تسهیالت پرداختی بانک
هزار 185.1هزار میلیارد تومان است. در بخش بازرگانی نیز  317.2است. تسهیالت پرداخت شده به بخش صنعت و معدن 

درصد 19 و  32.5 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است. سهم تسهیالت بخش صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب
 بوده است.

 هزار میلیارد  526.1مبلغ  سال جاری های اقتصادی طی قالب سرمایه در گردش در تمام بخش سهم تسهیالت پرداختی در 
هزار میلیارد  94.1مشابه سال قبل مبلغ  دوره با مقایسه در که است کل تسهیالت پرداختی( درصد 54.0)معادل  تومان
 درصد افزایش داشته است. 21.8معادل  تومان

  68.3تومان معادل هزار میلیارد   216.7در بخش صنعت و معدن مبلغ تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش 
 . باشد میدرصد از کل تسهیالت اعطایی به این بخش 

 

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

 دوره / حوزه

 کل متفرقه خدمات بازرگانی ساختمانو مسکن معدن و  صنعت کشاورزی

 مقدار
سهم 

 از کل
 مقدار

سهم 

 از کل
 مقدار

سهم از 

 کل
 مقدار

سهم 

 از کل
 مقدار

سهم 

 از کل
 مقدار

سهم 

 از کل
 مقدار

 975.0 0.065 0.627 33.7 328.6 19.0 185.1 7.0 68.7 32.5 317.2 7.6 74.4 1398سال 

 773.7 0.1 0.74 37.4 289.2 14.6 112.6 13.4 103.7 27.0 208.9 7.6 58.5 1397سال 

 26.0 - -15.3 - 13.6 - 64.4 - 33.8- - 51.8 - 27.2 درصد تغییر
 أخذ: بانک مرکزیم
 

 1398 سال های اقتصادی در: تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش2جدول شماره 
 درصد -واحد: هزار میلیارد تومان   

 مصارف

 کل بخش ها متفرقه خدمات بازرگانی وساختمان 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

 11.5 111.9 3.6 0.023 12.8 42.2 3.9 7.2 14.2 9.8 11.4 36.3 21.9 16.4 ایجاد

 54.0 526.1 87.5 0.549 53.1 174.3 38.4 71.0 24.8 17.0 68.3 216.7 62.2 46.5 تامین سرمایه در گردش

 2.6 25.5 1.6 0.010 2.6 8.4 0.3 0.5 21.0 14.4 0.6 1.8 0.5 0.4 تعمیر

 13.6 132.9 5.4 0.034 15.4 50.5 8.6 16.0 5.8 4.0 17.5 55.5 9.3 6.9 توسعه

 11.3 110.2 1.1 0.007 4.8 15.9 47.7 88.3 0.3 0.2 1.5 4.6 1.5 1.1 خرید کاالی شخصی

 2.9 28.2 0.3 0.002 1.1 3.7 0.3 0.5 32.8 22.5 0.4 1.3 0.3 0.2 خرید مسکن

 4.1 40.1 0.6 0.004 10.2 33.5 0.8 1.6 1.1 0.8 0.3 1.1 4.2 3.2 سایر

 100.0 975.0 100.0 0.627 100.0 328.6 100.0 185.1 100.0 68.7 100.0 317.2 100.0 74.7 مجموع

 مأخذ: بانک مرکزی
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 بانک صنعت و معدن 
 : عملکرد بانک صنعت و معدن3جدول شماره 

 واحد: میلیارد ریال

 درصد تغییر 1397سال 1398سال  شرح

 40.4 47901 67235 های چهارگانه مانده سپرده

 7.7 243762 262467 ها در پایان مقطع مانده سپرده

 66.6 16371 27280 گشایش اعتبارات اسنادی ریالی

 -45.1 800 439 گشایش اعتبارات اسنادی ارزی  )میلیون دالر(

 52.4 12628 19249 ضمانت نامه های ریالی

 -33.2 256695 171430 مصوبات

 145.6 80005 196473 قراردادها

 36.1 127194 173067 ها پرداخت 

 44.8 78207 113264 ها وصولی 

 17.2 655412 768011 1مانده مطالبات جاری)خالص(

 18.0 93830 110732 ریالی -مانده مطالبات جاری   

 17.0 561582 657279 ارزی -مانده مطالبات جاری 

 -2.1 132350 129506 مانده مطالبات غیرجاری

 3.7 39568 41038 ریالی -مانده مطالبات غیرجاری   

 -4.6 92782 88468 ارزی –مانده مطالبات غیرجاری 

 13.9 787762 897517 مانده کل مطالبات

 13.8 133398 151771 ریالی -مانده کل مطالبات   

 14.0 654365 745747 ارزی -مانده کل مطالبات 

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

14.4 16.8 - 

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

12.3 14.3 - 

       ارزی مدنی مشارکت مشترك حساب و آتی های سال سود کسر از پس -1
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 بانک توسعه صادرات ایران 
 

 صادرات بخش در صادره های نامه ضمانت و اعطایی : تسهیالت4جدول شماره 

 درصد تغییر  1397 سال 1398 سال واحد سنجش عنوان شاخص 

 40.1 45174.8 63266 میلیارد ریال صادراتی  -تسهیالت اعطایی ریالی

 61.2- 44.9  17.4  میلیون دالر صادراتی -تسهیالت اعطایی ارزی 

 31.7- 4170 2849 میلیارد ریال های ریالی  مبلغ ضمانت نامه

 66.9-  14.7   4.9  میلیون دالر های ارزی صادراتی   مبلغ ضمانت نامه

 

 

  اقتصادی بخشهای تفکیک بهارزی در بخش صادرات  اعطایی : تسهیالت5جدول شماره 
 میلیون دالر واحد:

 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال های اقتصادیبخش

 - - - بخش بازرگانی و خدمات

 -78.1 16  3.5  بخش صنعت و معدن

 - 3.8    -  بخش کشاورزی

 - -    -  بخش ساختمان

 45.2- 25.2  13.8  خریدار اعتبار

 61.2- 44.9  17.4  مجموع

 

 
 اقتصادی های بخش تفکیک ریالی در بخش صادرات به اعطایی : تسهیالت6جدول شماره 

 واحد: میلیارد ریال   

 درصد تغییر  1397 سال 1398 سال های اقتصادی بخش

 6.5- 77 72 بخش بازرگانی و خدمات

 41.7 43020 60961 بخش صنعت و معدن

 1.42 2048 2077 بخش کشاورزی

 434.2 29.2 156 بخش ساختمان

 40.1 45174.8 63266 مجموع

 



 فصل پنجم : تسهیالت.......... .......... 1398سال  عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 صادرات به منجر واردات در بخش صادره های نامه ضمانت و اعطایی : تسهیالت7جدول شماره 

 1398سال  واحد سنجش عنوان شاخص 

 958.9 میلیارد ریال صادراتی  -تسهیالت اعطایی ریالی

  62  میلیون دالر صادراتی -تسهیالت اعطایی ارزی 

  -  میلیارد ریال مبلغ ضمانت نامه های ریالی 

 - میلیون دالر مبلغ ضمانت نامه های ارزی صادراتی  

 

 
  اقتصادی های بخش تفکیک به صادرات  اعطایی ارزی در بخش واردات منجر به : تسهیالت8جدول شماره 

 میلیون دالر واحد:

 1398 سال های اقتصادیبخش

 - بخش بازرگانی و خدمات

 62 بخش صنعت و معدن

 - بخش کشاورزی

 - بخش ساختمان

 - خریدار اعتبار

 62 مجموع

 
 

 اقتصادی های بخش تفکیک به صادرات  اعطایی ریالی در بخش واردات منجر به : تسهیالت9جدول شماره 
 ریال واحد: میلیارد

 1398 سال اقتصادی بخشهای

 - خدمات و بازرگانی بخش

 860.9 معدن و صنعت بخش

 98.0 کشاورزی بخش

 - مسکن و ساختمان

 958.9 مجموع
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  های گمرکی  معافیت
  )فصلی( های گمرکی : تعداد معافیت10جدول شماره 

 واحد: فقره

 1398دی  نام مجوز
بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

زمستان  فصل

1398  

فصل پاییز  

1398 

درصد 

 تغییر

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  382 385 431 1198 1123 6.7 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  88 59 123 270 153 76.5 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  97 69 106 272 250 8.8 

  
 

 های گمرکی  : تعداد معافیت11جدول شماره 
 واحد: فقره

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  نام مجوز

آالتهای گمرکی ماشینمعافیت  4302 4828 -10.9 

آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت  657 388 69.3 

های گمرکی مواد اولیهمعافیت  988 934 5.8 

 
 های گمرکی  : ارزش کاالهای مشمول معافیت12جدول شماره 

 واحد: میلیون دالر 

 نام مجوز
دی 

1398 

بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

فصل زمستان 

1398  

فصل پاییز 

 1398  
 درصد تغییر

 21.1 626.4 758.6 327.1 246.1 185.4 آالتهای گمرکی ماشینمعافیت

 92.0 38.6 74.1 23.2 9.8 41.1 آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت

 24.4 23.9 29.7 13.3 5.9 10.6 های گمرکی مواد اولیهمعافیت

 
 های گمرکی  : ارزش کاالهای مشمول معافیت13جدول شماره 

 دالرواحد: میلیون  

1398سال  نام مجوز 1397سال    درصد تغییر 

 27.2- 3892.8 2833.8 آالتهای گمرکی ماشینمعافیت

 88.0 92.2 173.3 آالت مستعملهای گمرکی ماشینمعافیت

 2.4- 103.5 101.1 های گمرکی مواد اولیهمعافیت
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 استان  به تفکیک 1آالت مشمول معافیت گمرکی: ارزش ماشین 14جدول شماره 
 میلیون دالر-واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 53.45- 9.97 361.56 311 168.29 342 آذربایجان شرقی

 151.02 50.00 11.19 44 28.09 66 آذربایجان غربی

 77.30- 51.32- 32.64 76 7.41 37 اردبیل

 44.59- 29.43- 171.90 316 95.25 223 اصفهان

 9.13 9.50 216.44 379 236.20 415 البرز

 91.46- 82.98- 24.16 47 2.06 8 ایالم

 0.63 40.00 59.95 30 60.33 42 بوشهر

 13.30- 19.21- 175.20 432 151.91 349 تهران

 91.35- 50.00- 2.20 4 0.19 2 جنوب کرمان

 80.66- 59.31- 172.86 231 33.43 94 چهارمحال و بختیاری

 509.97 29.17 42.74 24 260.70 31 خراسان جنوبی

 8.91 1.48 116.04 203 126.38 206 خراسان رضوی

 277.96 25.00 0.45 4 1.70 5 خراسان شمالی

 72.12- 37.95- 928.56 477 258.86 296 خوزستان

 8.63- 5.67- 159.51 194 145.75 183 زنجان

 21.83- 7.80- 45.71 141 35.73 130 سمنان

 98.71- 76.19- 57.95 21 0.75 5 سیستان و بلوچستان

 62.31- 29.79- 289.33 188 109.04 132 فارس

 51.34 24.22- 89.37 223 135.25 169 قزوین

 255.67 85.15 27.76 101 98.74 187 قم

 91.58- 100.00 5.27 4 0.44 8 کردستان

 12.36 4.23- 240.70 307 270.45 294 کرمان

 27.02- 31.58- 21.51 38 15.69 26 کرمانشاه

 33.90- 54.55- 8.41 11 5.56 5 کهگیلویه و بویر احمد

 144.55 6.67- 9.67 30 23.65 28 گلستان

 69.73- 20.16- 84.50 124 25.58 99 گیالن

 75.41 53.85 8.88 13 15.58 20 لرستان

 59.37- 24.63- 121.08 134 49.20 101 مازندران

 67.36 47.34 130.41 188 218.26 277 مرکزی

 - - 0.00 0 0.51 1 منطقه آزاد اروند
 - - 0.00 0 12.88 6 منطقه آزاد قشم
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 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 - - 0.05 1 0.00 0 منطقه آزاد کیش

 72.31- 50.00 0.59 2 0.16 3 منطقه ویژه اقتصادی

 35.26 112.50 10.94 8 14.79 17 هرمزگان

 445.77 36.00 6.59 25 35.97 34 همدان

 26.93- 7.24- 258.72 497 189.04 461 یزد

 27.20- 10.89- 3892.83 4828 2833.82 4302 مجموع

 اند. های گمرکی شده که مشمول معافیت باشد میارزش ماشین آالتی -1

 
 تفکیک استان  به 1آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی: ارزش ماشین 15جدول شماره 

 میلیون دالر-واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 87.2 75.7 7.88 37 14.75 65 آذربایجان شرقی

 83.3- 0.0 1.14 3 0.19 3 آذربایجان غربی

 71.4- 34.1- 7.35 44 2.10 29 اردبیل

 150.2 72.5 11.29 69 28.25 119 اصفهان

 58.0- 100.0 13.32 27 5.59 54 البرز

 50.9 50.0- 1.67 4 2.52 2 ایالم

 12.8- 11.8 16.07 51 14.01 57 تهران

 - - 0.45 4  0  0 چهارمحال و بختیاری

 96.9- 0.0 0.32 1 0.01 1 خراسان جنوبی

 416.3 150.0 0.49 8 2.53 20 خراسان رضوی

 - - 0.57 2  0  0 خراسان شمالی

 - - 0.22 2  0 0  خوزستان
 975.0 600.0 0.16 2 1.72 14 زنجان

 89.7 80.0 0.87 5 1.65 9 سمنان

 32.8- 87.5- 1.74 16 1.17 2 فارس

 32.5- 75.0 6.76 20 4.56 35 قزوین

 726.7 288.9 1.80 9 14.88 35 قم

 - - 0  0  0.10 2 کردستان

 57.8- 0.0 0.83 3 0.35 3 کرمان

 - - 0  0  0.11 1 کرمانشاه

 - - 0.06 2 0  0  کهگیلویه و بویر احمد
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 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 - -  0  0 0.68 2 گلستان

 0.6 25.0- 1.70 4 1.71 3 گیالن

 52.8- 33.3- 3.07 9 1.45 6 لرستان

 259.6 166.7 0.57 6 2.05 16 مازندران

 9556.5 880.0 0.62 5 59.87 49 مرکزی

 - - 5.31 2  0 0  همدان
 63.5 145.3 7.98 53 13.05 130 یزد

 88 69.3 92.23 388 173.33 657 مجموع

 اند. های گمرکی شده که مشمول معافیت باشد میارزش ماشین آالت مستعملی -1

 
 استان به تفکیک 1: ارزش مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی16جدول شماره 

 میلیون دالر -واحد: فقره

 استان
 تغییردرصد  1397 سال 1398 سال

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 28.6- 53.3 2.80 15 2.00 23 آذربایجان شرقی

 10.0- 33.3 0.10 3 0.09 4 آذربایجان غربی

 2.6- 233.3 0.38 3 0.37 10 اردبیل

 10.9- 0.0 1.29 11 1.15 11 اصفهان

 3.7- 15.8 7.91 57 7.62 66 البرز

 252.2 100.0 0.23 3 0.81 6 ایالم

 46.7- 6.3- 6.73 64 3.59 60 تهران

 16.7- 200.0 0.66 1 0.55 3 چهارمحال و بختیاری

 42.7 21.9 10.83 105 15.45 128 خراسان رضوی

 21800.0 266.7 0.02 3 4.38 11 خوزستان

 2.3 18.9- 1.31 37 1.34 30 زنجان

 128.6 77.4 1.05 53 2.40 94 سمنان

 - -     0.12 1 سیستان و بلوچستان

 32.9- 15.6- 13.30 154 8.93 130 فارس

 14.9- 26.9- 33.60 175 28.58 128 قزوین
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 استان
 تغییردرصد  1397 سال 1398 سال

 ارزش تعداد ارزش  تعداد  ارزش  تعداد 

 17.5- 40.0 0.40 5 0.33 7 قم

 400.0 100.0 0.01 1 0.05 2 کردستان

 397.6 200.0 0.42 4 2.09 12 کرمان

 130.0 0.0 0.10 2 0.23 2 گلستان

 14.7 114.3 0.68 14 0.78 30 گیالن

 14.3- 20.3- 3.56 79 3.05 63 مازندران

 2.9- 26.2 17.41 122 16.90 154 مرکزی

 68.3- 42.9- 0.41 21 0.13 12 همدان

 69.7- 50.0- 0.33 2 0.10 1 یزد

 2.4- 5.8 103.51 934 101.05 988 مجموع

 اند. های گمرکی شده باشد که مشمول معافیتای می ارزش مواد اولیه -1
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  خارجی گذاری سرمایه هیات مصوب های طرح

 گذاری خارجی هیات سرمایه های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در : وضعیت طرح17جدول شماره 
  میلیون دالر-واحد: فقره

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  سال

 1.2- 83 82 تعداد

 22.5- 1102.6 854.7 حجم کل سرمایه گذاری خارجی
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 تسهیالت رونق تولید

در  %60پیشرفت باالی های نیمه تمام باطرح متوسط و های تولیدی کوچک،مالی بنگاه تامین: 18جدول شماره 

 تفکیک استان به  1398در سال  مقاومتی راستای اقتصاد
 میلیارد ریال_واحد: فقره

 استان
 تعداد 

 ثبت نام

 پرداختی مجموع پرداخت مستقیم توسط بانک پرداخت درفرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ 1تعداد مبلغ تعداد

 16917.9 1514 13414.5 1380 3503.4 134 15994.5 271 427 آذربایجان شرقی

 2413.7 554 1197.9 485 1215.8 69 3274.4 113 242 آذربایجان غربی

 1507.6 142 1373.9 127 133.7 15 2512.0 64 98 اردبیل

 18384.5 924 12823.6 663 5560.9 261 33404.2 972 1519 اصفهان

 34133.2 587 13639.6 341 20493.6 246 29768.1 334 505 البرز

 1464.0 151 219.0 148 1245.0 3 1543.7 60 72 ایالم

 3847.4 249 1804.0 89 2043.4 160 2931.3 166 192 بوشهر

 1311.8 88 1197.3 57 114.5 31 1647.9 136 707 چهارمحال و بختیاری

 3193.2 1493 2228.0 1467 965.2 26 2306.3 37 57 خراسان جنوبی

 12439.8 709 10366.2 410 2073.7 299 9969.4 1483 1881 خراسان رضوی

 455.5 75 450.5 74 5.0 1 237.5 11 36 خراسان شمالی

 3674.6 286 2015.1 251 1659.4 35 6580.0 155 253 خوزستان

 16487.6 842 5256.1 725 11231.5 117 19204.7 221 255 زنجان

 17536.2 829 4201.1 153 13335.1 676 28595.0 1120 1685 سمنان

 778.8 57 763.8 56 15.0 1 14.7 1 4 سیستان و بلوچستان

 67441.7 1434 65373.4 1390 2068.4 44 8799.4 91 117 تهران

 13677.6 992 10994.0 912 2683.6 80 12254.9 305 432 فارس

 12800.3 687 7080.9 426 5719.4 261 16614.2 476 761 قزوین

 7756.8 1072 2538.5 560 5218.2 512 7216.8 647 1098 قم

 4860.3 255 616.6 138 4243.7 117 1948.0 159 195 کردستان

 11315.7 247 2727.6 198 8588.1 49 33123.9 103 178 کرمان

 14.5 3 0.0 0 14.5 3 608.5 5 6 جنوب کرمان

 2838.1 98 358.7 62 2479.4 36 3408.5 59 76 کرمانشاه

وبویر احمد کهگیلویه  46 17 701.0 4 67.0 24 116.7 28 183.7 

 7590.6 310 2079.2 162 5511.5 148 26586.5 497 559 گلستان

 12197.7 1588 9224.1 1341 2973.6 247 8169.9 466 945 گیالن

 3590.2 613 2590.2 572 999.9 41 5341.8 232 513 لرستان

 16016.4 1788 7808.2 1453 8208.1 335 19886.1 806 1515 مازندران
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 استان
 تعداد 

 ثبت نام

 پرداختی مجموع پرداخت مستقیم توسط بانک پرداخت درفرآیند رونق معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ 1تعداد مبلغ تعداد

 19469.8 2145 14756.4 1991 4713.4 154 13903.0 371 588 مرکزی

 5287.9 153 3351.4 136 1936.5 17 2538.9 39 66 هرمزگان

 3200.0 236 430.3 142 2769.7 94 5142.3 236 900 همدان

 12225.6 754 7506.4 599 4719.1 155 19870.0 375 508 یزد

آزاد مناطق  119 60 4065.9 26 703.7 1 56.0 27 759.7 

 335772.5 20930 208559.4 16533 127213.1 4397 348163.3 10088 16555 مجموع
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 (18تبصره) اشتغال و تولید برنامه تسهیالت

                                                        تفکیک استان به (18تبصره) اشتغال و تولید برنامه : تسهیالت19جدول شماره 

 1398 اسفندتا پایان  1397از ابتدای اسفند 
 واحد: میلیارد ریال

 تعداد ثبت نام استان
 مجموع پرداختی معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 1451.2 34 9967.0 125 158 آذربایجان شرقی

 1001.0 28 4735.9 129 224 آذربایجان غربی

 615.0 12 3000.3 111 222 اردبیل

 3783.9 56 16931.4 144 607 اصفهان

 3431.3 49 10286.8 113 379 البرز

 557.9 10 1733.5 51 68 ایالم

 420.4 14 2402.4 34 40 بوشهر

بختیاریچهارمحال و   106 48 5058.7 7 240.8 

 689.0 13 1962.3 45 48 خراسان جنوبی

 1420.9 28 13250.9 144 405 خراسان رضوی

 351.0 6 1676.2 48 76 خراسان شمالی

 949.4 15 3587.7 77 223 خوزستان

 1276.5 33 5410.5 87 147 زنجان

 2776.1 37 5782.0 83 196 سمنان

 471.8 17 1775.9 34 39 سیستان و بلوچستان

 3032.4 41 16012.8 148 165 تهران

 2039.3 27 9480.1 117 229 فارس

 1453.0 20 3632.5 54 98 قزوین

 1766.8 33 5036.2 79 121 قم

 276.3 15 536.0 41 64 کردستان

 367.8 16 7505.7 57 126 کرمان

 81.6 8 236.1 20 23 جنوب کرمان

 441.0 7 5476.7 66 105 کرمانشاه
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 تعداد ثبت نام استان
 مجموع پرداختی معرفی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 387.6 17 1525.8 78 102 کهگیلویه و بویر احمد

 1389.0 16 5557.0 66 89 گلستان

 500.5 16 4028.3 48 94 گیالن

 614.5 8 2732.0 73 91 لرستان

 1475.9 22 6656.1 74 367 مازندران

 2958.1 32 14096.1 104 186 مرکزی

 448.3 6 1638.9 22 33 هرمزگان

 899.1 16 9396.5 67 83 همدان

 2430.9 53 9883.3 202 501 یزد

 39998.3 712 190991.4 2589 5415 مجموع

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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 صنایع کوچکگذاری  سرمایهصندوق 
 

 کوچک به تفکیک استان  گذاری صنایعهای صادره صندوق سرمایهنامه : ضمانت20جدول شماره 
 میلیون ریال -واحد: فقره

 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 - - 1822 1 0 0 آذربایجان شرقی

 - - 3200 1 0 0 آذربایجان غربی

 - - 0 0 0 0 اردبیل

 - - 44170 2 0 0 اصفهان

 91.6- 66.7- 6363.9 3 533.05 1 البرز

 32.2- 20- 20987 5 14233.35 4 ایالم

 - - 18934 1 0 0 بوشهر

 58.6- 50 25680 2 10638 3 تهران

 458.6 0 1528 1 8535 1 چهارمحال و بختیاری

 22.0- 37.5- 60035 8 46814 5 خراسان جنوبی

 97.0- 75- 50438 4 1500 1 خراسان رضوی

 - - 0 0 0 0 خراسان شمالی

 - - 6018 1 0 0 خوزستان

 58.7- 0 20000 1 8269 1 زنجان

 - - 22890 1 0 0 سمنان

 - - 61430 3 0 0 سیستان و بلوچستان

 - - 51028 5 0 0 فارس

 - - 0 0 0 0 قزوین

 38.7- 66.7- 24479 3 15000 1 قم

 - - 15712 3 0 0 کردستان

 - - 0 0 0 0 کرمان

 - - 156226 30 0 0 کرمانشاه

 - - 0 0 0 0 کهکیلویه و بویر احمد

 - - 39825 2 0 0 گلستان

 29.4- 66.7- 31092 6 21938 2 گیالن

 13.6 33.3- 28416 3 32267 2 لرستان

 - - 60980 3 0 0 مازندران

 88.9- 66.7- 79776 6 8842 2 مرکزی
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 استان
 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 - - 0 0 20000 1 هرمزگان

 - - 36899 3 0 0 همدان

 - - 0 0 0 0 یزد

 78.3- 75.5- 867929 98 188569.4 24 مجموع

 
 

 گذاری صنایع کوچک: ضمانت نامه های صادره و تمدیدی صندوق سرمایه21جدول شماره 

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  عنوان

 های ضمانت نامه

 صادره

 60.6- 322 127 های ورودی )فقره( تعداد طرح

 75.5- 98 24 تعداد ضمانت نامه صادره )فقره(

 78.3- 867929.2 188569.4 مبلغ ضمانت نامه صادره )میلیون ریال(

های  ضمانت نامه

 تمدیدی

 31.8- 195 133 تعداد ضمانت نامه تمدیدی )فقره(

 26.8- 1272401.9 931956.3 مبلغ ضمانت نامه تمدیدی )میلیون ریال(
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 صندوق توسعه صنایع دریایی

 دریایی صنایع توسعه : عملکردصندوق22جدول شماره 
 میلیارد ریال-واحد: فقره

 نوع عنوان شاخص
 مجموع 1398سال 

 ارزش تعداد ارزش تعداد

 تسهیالت بررسی شده

 346591 12 تعمیرات شناور

217 3501641 

 2119560 18 ساخت شناور

 376557 4 تجهیزات و زیرساخت

 363000 4 سرمایه در گردش

 11203 1 ضمانت نامه

 284730 178 کارآفرینی

 0 0 تسهیالت متقاضی یارانه

 تسهیالت تایید شده

 66000 6 تعمیرات شناور

163 2984876 

 2426400 14 ساخت شناور

 149000 3 تجهیزات و زیرساخت

 115000 2 سرمایه در گردش

 27696 3  ضمانت نامه

 200780 135 کارآفرینی

 0 0 تسهیالت متقاضی یارانه

 تسهیالت مصوب در بانک

 30200 3 شناورتعمیرات 

141 717236 

 77560 2 ساخت شناور

 0 0 تجهیزات و زیرساخت

 396000 3 سرمایه در گردش

 27696 3 ضمانت نامه

 185780 130 کارآفرینی

 0 0 تسهیالت متقاضی یارانه
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 ایران صندوق ضمانت صادرات
 

 ها و خسارات پرداختی صندوق ضمانت صادرات  : پوشش23جدول شماره 
 میلیون دالر -واحد: فقره  

 عنوان
 درصد تغییر 1397ماهه  9 1398ماهه  9

 ارزش  تعداد ارزش  تعداد ارزش  تعداد

های بیمه ای پوشش  508 1286 239 731.2 112.6 75.9 

های تضمینی پوشش  214 254.5 264 366.5 -18.9 -30.6 

پرداختیخسارات   0 3.2 0 8.5 - -62.4 
 

 
 کاالیی  : پوشش های صندوق ضمانت صادرات به تفکیک گروه24جدول شماره 

 میلیون دالر -واحد: فقره

 عنوان
1398ماهه  9 1397ماهه  9   درصد تغییر 

 ارزش تعداد ارزش  تعداد ارزش  تعداد

 32.1 25- 2.8 4 3.7 3 پزشکی و مهندسی پزشکی و دارویی

فنی و مهندسی خدمات  31 565.5 29 174.5 6.9 224.1 

های جنبی وردهادام و طیور و شیالت و فر  11 4.6 20 36.4 -45.0 -87.4 

 - - 0.8 1 0 0 شیشه و مصنوعات از آنها

 41.1- 12.5 14.1 40 8.3 45 صنایع غذایی

 35.6- 34.6- 9 52 5.8 34 فرش و موکت و صنایع دستی

آنهافلزات و مصنوعات از   21 6.8 47 16.4 -55.3 -58.5 

 15.3 808.3 16.3 24 18.8 218 مواد پالستیکی و اشیا ساخته شده از این مواد

 53.5 25.0 547.5 144 840.4 180 محصوالت پتروشیمی و شیمیایی

 6.3- 53.6- 79.4 28 74.4 13 محصوالت صنعتی

 55.9- 6.7- 18.6 60 8.2 56 محصوالت کشاورزی

و البسهمنسوجات   0 0 1 0.3 - - 

 48.7- 11.1- 3.9 9 2 8 مواد معدنی و مصالح ساختمانی

 466.7 628.6 0.3 14 1.7 102 وسایط نقلیه و خودرو و قطعات یدکی

 - - 0 0 0 0 چوب و مواد سلولزی

 - - 0 0 0 0 خدمات فناوری اطالعات

 - - 0 0 0 0 مبلمان



  

 
 

 

 

 

 

 

فصل ششم: آموزش و 
 ژپوهش
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 معاونت آموزش و پژوهش و فناوری

 :1398 اسفند در فناوری و پژوهش آموزش، معاونت کیفی اقدامات اهم

 :پژوهش و آموزش دفتر

 عتف عالی شورای دبیرخانه در انرژی تخصصی کمیسیون تخصصی نشست در شرکت. 
 ها گواهینامه دوم امضای و شده برگزار مدت کوتاه های دوره نامه گواهی فقره 250بررسی. 
 وری بهره ها برنامه تدوین و تهیه جهت بررسی و بحث و مجازی صورت به وری بهره کارشناسی کارگروه جلسه برگزاری 

 .1399 سال در تجارت و صنعت،معدن بخش
 تاکنون ساعت نفرهزار  440حدود  با  استان 14در  1399سال مدت کوتاه های دوره نیازسنجی  بندی جمع و بررسی.  
 و معادن و صنایع دانشگاه شیراز، دانشگاه توسط کاربردی و تخصصی های دوره برگزاری طرح بررسی و ریزی برنامه 

  آلمان کشور های دانشگاه
 و1398 سال در دانشگاهها اساتید مطالعاتی فرصت طرح اجرای خصوص در شده انجام های فعالیت گزارش تدوین و تهیه 

 .فناوری و علوم، تحقیقات وزارت به نیاز مورد و یافته اتمام مطالعاتی فرصت مورد دو معرفی
 عتف عالی شورای خانه دبیر به فناوری و علم های سیاست به مربوط اقدامات تکمیلی گزارش  ارسال و تدوین و تهیه     . 
 میلیون 8.6 مجموع با ها شرکت و وابسته تابعه، های سازمان و ها استان ، 98 ماهه 9 عملکرد تکمیلی گزارش تهیه 

   نفرساعت

    
 :پیشرفته صنایع و فناوری توسعه مرکز

 کوانتومی های فناوری توسعه حوزه در شده انجام اقدامات گزارش تهیه 
 99 سال برای تاپ پروژه شکست ساختار تهیه و متبوع معاونت 1399 سال های پروژه روی بر نظر اظهار  
 تاپ از جمله:  طرح خصوص در گرفته صورت اقدامات 

o بنگاه و سرباز رسانی بهم فرآیند  سازی پیاده 
o مربوط اشکاالت نمودن برطرف و تاپ سرباز بخش سازی پیاده 
o سامانه در استاد 484دانشجو و  534فناورانه،  و پژوهشی پروژه 3298و  نیاز 3089 ثبت بنگاه، 9327 نهایی نام ثبت 

 اسفند پایان تا تاپ طرح
 

 :اطالعات فناوری کاربرد و توسعه دفتر

 پروژه پیشرفت بر نظارت و تاپ طرح سامانه فرایندهای سازی پیاده و طراحی به مربوط جلسات در شرکت و همکاری 
 و افزار نرم تولید برداری بهره پروانه تمدید و صدور متقاضی های شرکت حقوقی و فنی مستندات و مدارك بررسی 

 ها شرکت به پاسخگویی
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 اطالعات فناوری تولیدی شرکتهای مندی بهره درخصوص جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت با مکاتبه و همکاری 
 ملی توسعه صندوق تسهیالت و منابع از
 صدور اطالعاتی سامانه در فناوری و پژوهش آموزش، معاونت مجوزهای از هریک مستندات بروزرسانی و بازنگری 

 G4B.ir نشانی به "سام" کار و کسب مجوزهای
 مورد( 5ها و پیشنهادات )  کارشناسی طرح نظر اظهار و بررسی 

 
 :صنعتی مالکیت از دفترحمایت

 های طرح و اختراعات سازی تجاری و نوآوری واحد ایجاد" جانبه سه همکاری نامه تفاهم راهبری کمیته جلسات برگزاری 
 کوچک صنایع سازمان و جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت و فناوری و پژوهش آموزش، معاونت مابین فی "صنعتی

 ایران صنعتی های شهرك و
 کشور امالك و اسناد ثبت سازمان معنوی مالکیت مرکز جلسات در حضور  

 

           های برگزار شده شده و همایش های منعقد های پژوهشی و تفاهم نامه : پروژه1جدول شماره 

 آموزش، پژوهش و فناوری

 درصد تغییر  1397سال  1398سال  عنوان

 141.4 99 239 های پژوهشی انجام شده پروژه

 25.0 4 5 تفاهم نامه های منعقد شده

 20.0 5 6 همایش های برگزار شده

 54.5- 11 5 طرح پسا دکتری صنعتی نیاز سنجی شده

 7866.7 3 239 طرح فرصت مطالعاتی نیاز سنجی شده

 
 فناوری ای آموزشی کوتاه مدت آموزش، پژوهش وه : دوره2جدول شماره 

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  واحد سنجش عنوان

 دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده
 76.4 4641 8189 تعداد

 1.9 8389873 8553108 نفر ساعت

 

 ایران سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( در: 3جدول شماره 

 درصد تغییر  1397سال  1398سال  عنوان

 33.3 6 8 پروژه های در دست اجرای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( در ایران

یونیدو با حضور پیمانکاران ایرانیتعداد مناقصات بین المللی سازمان   3 6 -50.0 
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 سازمان مدیریت صنعتی

  : عملکرد سازمان مدیریت صنعتی4جدول شماره 

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  واحد سنجش عنوان

 دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده
 3.0 505 520 تعداد

 3.1- 253570 245601 نفر ساعت

بلند مدت برگزار شدهدوره های آموزشی   

 9.5 84 92 تعداد

 5.1 940 988 نفر

 1.3- 201983 199396 نفر ساعت

ها شبکه نمایندگی  39.7- 2418552 1458028 نفر ساعت 

 536.4 11 70 تعداد کتب ، مجالت و گزارشات منتشر شده

 

 معاونت توسعه  مدیریت، منابع و امور استانها

 آموزشی برگزار شدههای  :  دوره5جدول شماره 

1398سال  عنوان 1397سال    درصد تغییر 

های آموزشی اجرا شده تعداد دوره  61 51 -86.3 

 82.8- 1140 1608 مجموع ساعات آموزشی اجرا شده

 91.0- 5361 3985 تعداد فراگیران

 84.4- 59248 75880 نفر ساعت



 

 

 

 :هفتم فصل
اه  و  ساری معاونت 

اهی وابسته سازمان
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 های صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك
 

 ها و نواحی صنعتی : وضع موجود شهرك1جدول شماره 

 عنوان
واحد 

 سنجش

سال 

1398 

سال 

1397 

درصد 

 تغییر

وضع موجود 

تا پایان  

1398 

وضع موجود 

تا پایان 

1397 

درصد 

 تغییر

 ها و نواحی صنعتی مصوبشهرك
شهرك و 

 ناحیه
- - - 995 993 0.2 

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

شهرك و 
 ناحیه

- - - 821 812 1.1 

 1.7 147522 150040 52.5- 5301 2518 هکتار مساحت اراضی در اختیار

 3.0 59348 61108 25.9- 2375 1760 هکتار های صنعتی قابل واگذاری مساحت زمین

 ها و نواحی صنعتی دارای آبشهرك
شهرك و 

 ناحیه
11 6 83.3 818 807 1.4 

 ها و نواحی صنعتی دارای برقشهرك
شهرك و 

 ناحیه
11 5 120.0 832 821 1.3 

 ها و نواحی صنعتی دارای گازشهرك
شهرك و 

 ناحیه
23 23 0.0 629 606 3.8 

 5.6 78755 83168 14.6- 7056 6024 قرارداد تعداد قراردادهای واگذاری زمین

 4.9 36953 38779 30.1- 3632 2540 هکتار مساحت زمین واگذار شده

 5.0 43473 45662 7.8 2392 2578 واحد واحدهای به بهره برداری رسیده

 5.1 876650 921511 4.6 39126 40944 نفر اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده

 0.0 6 6 - - - شهرك برداری رسیدههای فناوری به بهرهتعداد شهرك

 2.7 37 38 - - - مرکز برداری رسیدهمراکز خدمات فناوری به بهره

 6.0 466 494 - - - خوشه صنعتی شدهتعداد خوشه های شناسایی 

 9.4 96 105 - - - خوشه صنعتی ای خاتمه یافتههای توسعه خوشهتعداد پروژه

های برگزار شده جهت شاغلین تعداد دوره
 واحدهای صنعتی

 12.4 32675 36737 -7.7 4399 4062 دوره

 تعداد نفرات آموزش دیده جهت شاغلین
 های صنعتیحدوا 

 11.2 821952 913823 -7.2 98994 91871 نفر

 8.7 3479 3781 3.5- 313 302 تور تورهای صنعتی برگزار شده
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 ی کشوراکتشافات معدن و یشناس نیزم سازمان
 

 های زمین شناسی: عملکرد اکتشافی و تهیه نقشه2جدول شماره 

 هدف کمی واحد سنجش اهداف
وضع موجود تا 

 1398اسفندپایان 
 توضیحات

 -معدنی مواد اکتشاف
  شناسایی،

 تفصیلی و عمومی جویی، پی
 112000 110000 کیلومتر مربع

عملکرد متناسب با برنامه تعیین شده در حال 
 پیشرفت است.

 شناسی زمین هاینقشه تهیه
25000 :1 

 -ورقه نقشه
 گزارش

47 47 
عملکرد متناسب با برنامه تعیین شده در حال 

 پیشرفت است.

  و مخاطرات مطالعه و بررسی
خیزی و زمین شناسی لرزه

 موضوعی

ورقه  -گزارش
 نقشه

 مطابق برنامه در حال انجام است. 35 35

 35000 30000 کیلومتر خطی هوایی ژئوفیزیک
در نیمه دوم سال عملیات برداشت فعالیت با تحلیل 

 و تفسیر جایگزین خواهد شد.

 آزمایشگاهی خدمات
تعداد نمونه آنالیز 

 شده
27000 28000 

عملکرد مرتبط با نیازهای بخش فنی در حال 
 پیشرفت است.

یابی و ارزیابی پتانسیل
 های ایرانژئوپارك

محدوده 
 ژئوپارك

1 1 

با توجه به اینکه مطالعات پتانسیل یابی انجام شده 
است و برداشت های صحرایی و انجام تجزیه و 
تحلیل های متناسب با فرآیند مذکور نیز صورت 

ت، در حال حاضر تهیه گزارش نهایی در گرفته اس
 دست تدوین است.

 ماخذ: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 

 

  



    سایر معاونت ها و سازمان های وابسته: فتم.......... .......... فصل ه1398سال عملکرد ها دفترآمار و فرآوری داده

 

 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(

 معدنی صنایع و معدن بخش توسعه در ایمیدرو کالن عملکرد 

های خراسان شمالی، کرمان، یزد،  هزار میلیارد تومان( طرح در استان 12میلیارد دالر )بیش از  1.2بیش از  1398در سال 

هزار میلیارد  20 میلیارد دالر )بیش از 2زنجان، خراسان جنوبی، اصفهان، گیالن، کردستان و البرز افتتاح شده و بیش از 

فتتاح بوده است. )مجموعا بیش از  تومان( طرح در استان های فارس، خراسان رضوی، کرمان، اصفهان، یزد و هرمزگان آماده ا

 میلیارد دالر( 3.2

 

 های اکتشافی  به عنوان زیربنای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسعه گسترده فعالیت 

هزار کیلومتر مربع در  405، مجوز بیش از 97 سال دوم نیمه ایمیدرو در راستای توسعه گسترده اکتشاف در کشور از •

 98های اکتشافی آن تا پایان سال  مساحت کشور را جهت اکتشاف دریافت نموده که عمده فعالیتهای مختلف از  استان

در مجموع  هزار کیلومتر مربع از پهنه ها اکتشاف شده است( 250صرفا  97اند. )این در حالیست که قبل از سال  خاتمه یافته

. با توجه به نیاز کشور باشد می( کشور اکتشاف قابل تمساح درصد 65) مربع کیلومتر هزار 651 ایمیدرو اکتشافی مساحت کل

های اکتشافی در کلیه استانهای دارای پهنه اکتشافی است که از طریق  به ذخایر جدید معدنی استراتژی ایمیدرو توسعه فعالیت

 گردد.  استفاده از دانش جدید در اکتشاف و مشارکت با بخش خصوصی عملیاتی می

شرکت بزرگ معدنی کشور به  11اولین شرکت بخش خصوصی متشکل از  کنسرسیوم شرکت توسعه معادن و فلزات و  •

هزار کیلومتر  66پهنه اکتشافی به مساحت  13گردیده و  تاسیسمنظور مشارکت در فعالیتهای اکتشافی با حمایت ایمیدرو 

 مربع به شرکت مذکور تخصیص داده شده است.

درصد از این محدوده ها جهت ارائه به سرمایه گذاران بخش خصوصی  70ه امیدبخش شناسایی شده که محدود 759تاکنون  •

 های باقی مانده شروع شده است. ههای تکمیلی اکتشاف برای محدود به سازمان صمت استان ها اعالم شده و فعالیت

 .باشد میسنگ آهن در معدن گل گهر  میلیون تن ذخیره قطعی 537یکی از نمونه های نتایج اکتشافات تکمیلی، کشف  •

  

 طراحی مدل تهاتر با هدف رونق تولید و کاهش اثرات تحریم 

ایمیدرو با هدف کاهش اثرات تحریم و حفظ و رونق تولید اقدام به طراحی مدل تهاتر کاالهای صادراتی بخش با مواد اولیه و  •

های بزرگ  با سازماندهی و هماهنگی مناسبی که با شرکت 98قطعات موردنیاز صنایع داخلی نموده است. از ابتدای سال 

کاالها  تامینهای بزرگ با هدف  بخش معدن و صنایع معدنی با محوریت ایمیدرو انجام شد، کلیه محصوالت صادراتی شرکت

تولید محقق و تجهیزات ضروری تولید داخل صادرگردیده و از طریق تهاتر کاال با کاال و بدون انتقال ارز، رونق صادرات و 

 شد.
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هزار میلیارد تومان از طریق مدل تهاتر کاالها و مواد اولیه استراتژیک مورد نیاز  20با استفاده از این مدل تاکنون بیش از  •

 زنجیره تولید وارد و محصوالت صادراتی بخش صادر گردیده است.

هزار تن الکترود  25ینای مورد نیاز آلومینیوم، هزار تنی پودرآلوم 30کشتی  17تولید، شامل  تامیناهم اقالم وارداتی جهت  •

تن سیانور مورد نیاز تولیدکنندگان طال  1000میلیون دالر قطعات مورد نیاز صنایع خودروسازی،  100مورد نیاز تولید فوالد، 

 .باشد می

مواد اولیه و مصرفی و صادرات محصوالت  تامینزنجیره فلزات اساسی آلومینیوم، مس و فوالد در  از طریق این مدل، ریسک •

 یافته است.  کاهشبه شدت 

درصد صادرات غیرنفتی کشور شده که این  30بیش از  98سهم ارزشی صادرات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی در سال  •

 درصد بوده است.  20 برابر 97عدد در سال 

 معدنی صنایع و معدنی بزرگ های بنگاه ارزی یتمدیر بر تکیه با تولید رونق سال در 98 سال در تولید رشد 

 ایمیدرو  در

با وجود  98های آن، در سال  های انجام شده به منظور رونق تولید و رفع گلوگاه با استفاده از پیاده سازی مدل تهاتر و پیگیری •

 گردیده است.محقق  97های داخلی و بین المللی رشد تولید زنجیره فلزات اساسی نسبت به سال  محدودیت

 :97نسبت به دوره مشابه سال  98درصد رشد تولید در سال  •

   کنسانتره 6% ، محصوالت فوالدی 5% ، شمش فوالد 7% ، گندله معادل سال قبل،  آهن اسفنجی 4کنسانتره آهن ، %

 % 13% و شمش طال 1مس معادل سال قبل، کاتد مس 

میلیون دالر(  478) 97برابر صادرات کل سال  2دالر؛ بیش از  اردمیلی 1.05ارزش ، به 98سال طی  صادرات شرکت ملی مس •

 . بوده است

 27، رشد 97هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال  7033، 98سال در  های بزرگ فوالدی کشور صادرات شرکت تناژ •

 داشته است. درصدی

 بوده است. افزایشی% 65، 97، نسبت به مدت مشابه سال 98در سال  تناژ صادرات شرکت فوالد مبارکه •

 

 توسعه های طرح اجرای در خصوصی بخش مشارکت افزایش و توسعه بر تمرکز 

سرمایه گذار جذب گردیده و اجرای آن با  کهنوج و پتاس خور و بیابانک کک، تیتانیوم پترولیوم های طرح تکمیل جهت •

 حمایت ایمیدور و توسط سرمایه گذار انجام خواهد شد.
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با هدف تکمیل زنجیره ارزش آلومینیوم و عدم وابستگی کشور به کک سوزنی و کک اسفنجی،  تفاهم نامه ای با وزارت نفت  •

های کشور در این امر اقدام به تولید این محصوالت  گذاری در پاالیشگاه مبادله گردیده که آن وزارتخانه از طریق سرمایه

 .باشد میوزارت نفت در این حوزه گذاری  سرمایهایمیدرو، محرك  نماید. خرید تضمینی محصوالت تولیدی توسط

 .است اقدام دست در فارس خلیج ویژه منطقه بندر توسعه جهت گذار سرمایه جذب فراخوان •

 باشد می 98های نیمه تمام نیز از طریق برگزاری جلسات ماهانه پایش یکی از اقدامات اساسی طی سال  رفع مشکالت طرح  •

 اقدامات به شرح زیر است: که نتیجه این

  سرمایه و مواد اولیه مورد نیاز راه اندازی سالکو برطرف و این واحد به عنوان بزرگترین و  تامینمشکالت مرتبط با

 مدرنترین واحد آلومینیومی کشور وارد مدار تولید شده است.

  تجهیزات فاز اول طرح الکترود گرافیتی وارد سایت شده و به محض برطرف شدن مشکل کرونا و حضور متخصصین

 خواهد رسید.برداری  بهرهچینی، در سال جاری به 

  خواهد شد.برداری  بهرهمشکل پیمانکار طرح بندر پارسیان برطرف و اولین پست اسکله آن در سال بعد 

 می باشند.برداری  بهرهاحیه سنگان آماده طرحهای کنسانتره و گندله ن 

 برداری  بهرههای فوالد استانی برطرف گردیده و از سال جاری با توجه به پیشرفت آنها به  بخش زیادی از مشکالت طرح

 خواهند رسید.

 تومان میلیارد 1800 به توامان میلیارد 750 از ایمیدروگذاری  سرمایه بودجه نتیجه ها تسریع و در تزریق منابع مالی به طرح 

 .شد اصالح 98 سال در

 1700 از بیش 98 سال ابتدای تمام که با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرامی باشند، از نیمه های طرح تکمیل جهت •

 .است شده خصوصی نقدینگی جذب بخش از تومان میلیارد

 .شد انجام فوالدی های طرح تکمیل جهت تهاتر نایو میلیون 800 از بیش •

 

  توسعه متوازن کشور –سازی معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی  و فعالاحیا 

سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور، با هدف فعال سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل  طرح فعال •

ی گردیده است. عملیات 98در سال  و تعریف 97شرایط داخلی یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شده اند، از آذر ماه سال 

زایی و گستردگی در نقاط مختلف کشور، می تواند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش  معادن کوچک و متوسط به دلیل اشتغال

نفر در  3000معدن با ایجاد اشتغال مستقیم  143، 98معدن و توسعه متوازن کشور نقش بسیار مهمی ایفا نماید. تا پایان سال 

 .شده است فعال همناطق کمتر توسعه یافت
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 طرح:  98عملکرد سال  •

 ها اخذ و بررسی آمار معادن از کلیه استان 

 1466های استانی:  تعداد معادن پایش 

  :معدن 146معادن اقدام نهایی شده 

  :28تعداد تفاهم نامه های منعقد شده  

 

 98 سال در توسعه جهت شرکتها سود حفظ در ایمیدرو نقش و ها شرکت مدیریت بهبود 

های بزرگ ملی مس، مبارکه، گل گهر، فوالد خوزستان و  ایمیدور با اتخاذ سیاست مناسب عدم توزیع سود در مجامع شرکت

ها و شروع  های توسعه این شرکت مجدد در شرکتهای مذکور از محل سود توانست به تکمیل طرحگذاری  سرمایهچادرملو و 

 98ارزش افزوده زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی کمک نماید. در سال  های توسعه در راستای ایجاد اشتغال و افزایش طرح

میلیارد تومان سود توزیع نشده که این اقدام در راستای عدم تزریق نقدینگی به کشور و هزینه نمودن این هزار  15بیش از 

 .باشد میمبلغ در راستای تولید و توسعه 

 

  افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی  و صنایع معدنیبخش خصوصی از طریق گذاری  سرمایهحمایت از 

های خطرپذیر  گذاری های معدنی به عنوان یکی از نهادهای حمایتی کشور به منظور توسعه سرمایه تقویت صندوق بیمه فعالیت

 140عملیاتی شده است. افزایش سرمایه صندوق از  98بخش معدن و صنایع معدنی یکی از اقدامات مهمی است که در سال 

 میلیارد تومان در سال آتی نتیجه این اقدام است. 500و رسیدن به میزان  98میلیارد تومان در سال  350میلیارد تومان به 

 

 های مورد نیاز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد زیرساخت 

خواهد برداری  بهرهفاز اول طرح انتقال آب خلیج فارس به مناطق شرقی کشور در ابتدای سال جاری با حمایت ایمیدرو به  •

 رسید.

با هدف  97برابر سال  5به بیش از  خصوصی بخش معادن برای برق و راه زیربنایی طرح اجرای 98افزایش بودجه سال  •

 .افزایش رونق تولید توسعه معادن بخش خصوصی

 است. آغاز حال در ایمیدرو حمایت با و خصوصی بخش توسط کشور شرقی استان 3 به عمان دریای آب انتقال خط طرح •

 .باشد میدرحال اجرا  درقالب قراردادمشارکت میلیاردتومان800سنگان، با ارزش ناحیهدر گذران های موردنیازسرمایه ایجادزیرساخت •
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  پرداخت بی سابقه مطالبات و دیون دولت 

 بیش میزان به...  مالیات، عوارض و دولت، سهام سود دولتی، تاکنون به دولت شامل حقوق 89دیون و تعهدات ایمیدرو از سال 

 تومان به خزانه پرداخت و تسویه گردیده است. میلیارد 4400 از

 

 های دانش بنیان و استارت آپهای مرتبط با معدن و صنایع معدنی حمایت از شرکت 

ایمیدرو با همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری )و صندوق نوآوری و شکوفایی( و دانشگاه تهران، جشنواره ایده های  •

 3شرکت و افراد دارای ایده ثبت نام کردند )نزدیک به  380برگزار نمود.  98( را در بهمن ماه 2ارزش آفرین )با نام اینوماین

 زه نیز جهت حمایت انتخاب شدند. ایده برتر این حو 15( و 97برابر سال 

 98های صنعتی شریف، امیر کبیر و تهران در سال  با مشارکت دانشگاه های معدنی عملیات اجرایی مرکز توسعه استارت آپ •

های دانشی و فناوری نوین در بخش معدن و صنایع  رسید. با احداث این مرکز، بستر مورد نیاز توسعه ایدهبرداری  بهرهآغاز و به 

 عدنی فراهم شده است.م

 

 از پایلوت عناصر نادر خاکیبرداری  بهره 

وزیار صانعت معادن و    "و  "معااون علمای ریایس جمهاور    "با حضور  98اولین پایلوت تولید عناصر نادر خاکی در بهمن ماه 

باالیی در استحصاال  اندازی شده که انعطاف پذیری  افتتاح شد. این پایلوت با استفاده از دانش متخصصان داخلی راه "تجارت

هاای مختلاف فارآوری از جملاه      عناصر استراتژیک با عیارهای بسیار پایین یا بسیار باال را دارد و با توجاه باه اینکاه از روش   

باه    های فیزیکی و هیدرومتالورژی در آن استفاده شده، امکان حذف همه ناخالصی ها را دارد. راه انادازی ایان پاایلوت،    روش

 . کند دانش استحصال مواد معدنی و استراتژیک از جمله آهن، تیتان و مواد پرتوزا کمک شایانی می کامل شدن زنجیره

 

 تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 

پروژه نیازمحور در حال  20در حال همکاری است و دانشگاه و مراکز علمی  11های امضا شده، با  نامه این سازمان طبق تفاهم

 50حمایت کرده است. بودجه حوزه پژوهش، رشد پایان نامه بخش معدن و صنایع معدنی  194از  ایمیدرو اجرا دارد. همچنین

 .داشته است 97درصدی در مقایسه با سال 100درصدی و بودجه بخش آموزش، رشد 

 

 کمک به بومی سازی بخش معدن و صنایع معدنی 

های مختلفی که معادن  ای متعدد بومی سازی در استانسازی و حمایت از سازندگان داخلی، نمایشگاه ه به منظور توسعه بومی  •

 اند، برگزار گردیده است. و صنایع معدنی بزرگ در آنها احداث شده
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صندوق پژوهش و فناوری "دریافت کرده و در این راستا از ایجاد  ایمیدرو مجوز حمایت از صندوق های پژوهش و فناوری را •

های بزرگ فوالدی و انجمن  که با مشارکت صندوق فناوری و شکوفایی )معاونت فناوری ریاست جمهوری( و شرکت "فوالد

 . باشد میباشد، حمایت نموده و موضوع در حال عملیاتی شدن  می تاسیسآهن و فوالد ایران در حال 

 برابر آن را تسهیالت و  9برآورده شده که صندوق فناوری و شکوفایی معادل میلیارد تومان  100کل سرمایه صندوق یزان م     

 نماید. ارائه می خط اعتباری     

 کند: های زیر فعالیت می این صندوق در زمینه  

 کنندگان  تامینهای دانش بنیان و  ارائه تسهیالت با نرخ ارز ترجیحی به شرکت

 ای برای طرح های بومی سازی واجد شرایط  ارائه خدمات ضمانت نامه 

فاوالدطراحی و رونماایی از ساامانه جماع آوری      های فناورانه بومی سازی در زنجیره آهان و  طرح خطرپذیر درگذاری  سرمایه •

 تولیدکنندگان فاوالد  با همکاری انجمن های فوالد های کشور در ساخت داخل تجهیزات و قطعات کارخانه اطالعات توانمندی

 های کشور به مصرف کنندگان داخلی رسانی توانمندی جهت اطالع

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
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 1398های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در اسفند ماه سال  اهم فعالیت

 گذاری: های سرمایه پروژه

 اجراییهای در مرحله  : جدول پیشرفت پروژه3جدول شماره 
 درصد  -نفر-واحد: میلیارد ریال

 عنوان پروژه ردیف
استان/ 

 شهرستان

  حجم

گذاری  سرمایه

 کل 

 اشتغال

 زایی 

پیشرفت فیزیکی 

واقعی تا پایان 

 1397اسفند 

پیشرفت فیزیکی 

واقعی تا پایان 

 1398اسفند  

پیشرفت 

سال 

1398 

1 

های خشک و  طرح احداث حوض
 های پشتیبان  کارگاه

 )کل طرح(

 3.0 80.0 77 5000 28530 هرمزگان، بندرعباس

2 
طرح تکمیلی مجتمع صنعتی 

 اسفراین*

خراسان شمالی، 
 اسفراین

13064 140 81.62 91.0 9.4 

3 
طرح ایجاد واحد تولید بیواتانول 

 سوختی در استان کرمانشاه
 6.4 69.6 63.2 152 4783 کرمانشاه، کرمانشاه 

4 

بیواتانول طرح ایجاد واحد تولید 
 سوختی در استان کهگیلویه

 و بویر احمد

کهگیلویه و بویر 
 احمد، باشت

5612 140 6 11.0 5.0 

5 
طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 

 (1گرمسار  )فاز 
 15.2 50.7 35.5 150 1374 سمنان، گرمسار

6 
طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 

 (1جهرم )فاز 
 8.7 56.9 48.2 80 1060 فارس، جهرم

7 

اندازی سیستم  طرح ایجاد و راه
گیری  اندازی و از آب آب به

 شناور)تراول لیفت(

 36.5 36.5 0 200 940 هرمزگان، بندرعباس

8 

طرح ایجاد خط ریسندگی شرکت 
 گسترش صنایع بلوچ 

 تن نخ در روز( 15)

سیستان و بلوچستان، 
 ایرانشهر

872 300 70.83 100.0 29.2 

9 
 احداث مراکز تولید انواع بیوایمپلنت  

 مرکز( 2 -) فاز اول 

کرمانشاه،کرمانشاه 
 آباد تهران، شمس

850 50 70 100.0 30.0 

10 

های  طرح احداث و تکمیل زیرساخت
شهرك تحقیقاتی کاوش )بلوك 

 پیشرو(

 25.0 45.0 20 25 354 البرز، ساوجبالغ

   6237 57439 جمع کل

 قبل اصالحیه داشته است.*نسبت به گزارش ماه 
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 رانیا عیصنا یگسترش و نوساز سازمان یدر مرحله مقدمات یها پروژه تیوضع نی: آخر4جدول شماره 
 نفر -واحد: میلیارد ریال

 عنوان پروژه ردیف
استان / 

 شهرستان

  حجم

 کل گذاری سرمایه
 آخرین وضعیت طرح زایی اشتغال

1 
طرح ایجاد واحد تولید تایر در 

 کردستاناستان 

کردستان، 
 سنندج

26629 1340 
منابع مالی از محل منابع صندوق  تامیندر مرحله 

 توسعه ملی با مشارکت بخش خصوصی

2 
طرح ایجاد واحد تولید تایر در 

 استان لرستان

لرستان، 
 آباد خرم

25958 1344 
منابع مالی از محل منابع صندوق  تامیندر مرحله 

 توسعه ملی با مشارکت بخش خصوصی

3 
طرح تولید تایر در استان 

  سیستان و بلوچستان

سیستان و 
بلوچستان، 

 زابل

8844 670 

  -منابع مالی تامیندر مرحله بازنگری طرح و 
شریک بخش خصوصی )شرکت جهانپارس( انتخاب 
شده و تفاهم نامه همکاری برای شراکت مبادله شده 

 است.

4 
طرح تولید الیاف شیشه  در 

 شرقیاستان آذربایجان 

آذربایجان 
 شرقی، مرند

14160 215 

منابع مالی از محل تسهیالت  تامیندر مرحله 
پیگیری برای برقراری تسهیالت  -فاینانس )چین(
 میلیون یورو در جریان است. 74فاینانس 

5 
طرح ایجاد واحد تولید استیل 

 کورد

خراسان 
 جنوبی، بیرجند

2642 153 
شرکت و اخذ مجوزهای قانونی  تاسیسدر مرحله 

 برای مشارکت با ایمیدرو

6 
طرح تولید کاغذ از کربنات 

 کلسیم
 201 1846 فارس، خرامه

منابع مالی از محل  تامیندر مرحله طراحی پایه و 
 تسهیالت بانکی

7 
طرح تولید فیلترهای تصفیه آب 

 )ممبران(  در استان ایالم
 70 1305 ایالم، ایالم

مذاکره با شریک بخش خصوصی  تامیندر مرحله 
برای مبادله قرارداد مشارکت و اجرایی سازی قرارداد 

 کننده چینی  تامینبا 

8 
طرح احداث واحد تولید 

 آکریلونیتریل

خوزستان، 
 ماهشهر

30000 150 
در مرحله مذاکرات برای اخذ مجوزهای قانونی برای 

 خوراك تامین

9 
طرح احداث واحد تولید بالگرد 

 غیرنظامی
 100 16800 تهران، تهران

های فنی برای اخذ  در مرحله مطالعات و تست
 منابع مالی تامینمجوزهای قانونی و 

10 

احداث خط نورد و تولید تسمه، 
میلگرد و مفتول سایز شده 

 آلیاژی

خراسان 
شمالی، 
 اسفراین

7805 200 
در مرحله بازنگری طرح )نوع و حجم محصوالت( و 

 منابع مالی تامین

11 
طرح احداث واحد ریسندگی 

 نساجی فردوس

خراسان 
جنوبی، 
 فردوس

 شرکت و اخذ مجوزهای قانونی تاسیسدر مرحله  134 1665

   4577 137653 جمع کل
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 های پیمانکاری عمومی: پروژه

 های پیمانکاری عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران : آخرین وضعیت پروژه 5جدول شماره 
 نفر -دالرواحد: میلیون 

 عنوان پروژه ردیف
استان / 

 شهرستان

مرحله 

 پروژه

  حجم

گذاری  سرمایه

 کل

 زایی اشتغال

پیشرفت 

فیزیکی واقعی 

تا پایان اسفند 

1397 

پیشرفت 

فیزیکی واقعی 

تا پایان اسفند 

 1398ماه 

پیشرفت 

 1398سال 

1 

و  17توسعه فاز 
میدان  18

گازی پارس 
 جنوبی

بوشهر، 
 عسلویه

 0.2 99.7 99.5 1048 3565 اختتامی

2 

 14توسعه فاز 
میدان گازی 
 *پارس جنوبی

بوشهر، 
 عسلویه

 3.4 87.7 84.4 1048 5249 اجرایی

 2096 8814 جمع کل
 

 1398در اسفند  -* تغییر در احجام و برنامه مصوب پروژه توسط کارفرما )شرکت نفت و گاز پارس(
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 :گواتر -در سواحل جاسک  گرا صادرات یدیتول یها و توسعه مجتمع جادیا  پروژه

یافته است که منجار باه آغااز عملیاات اجرایای       میلیارد ریال به این پروژه تخصیص 1047به صورت تجمعی  1398تا پایان سال 

 هاای سیساتان و بلوچساتان و    نفر در استان 734زایی  میلیارد ریال و اشتغال 2،548گذاری  طرح با حجم سرمایه 16ساخت و ایجاد 

 هرمزگان گردیده است.

 التیتساه  ازانیا م اال،یا ر ااردیا لیم 3056در مجمااوع   یاریا گیشااده در دساات پ   یمعرفاا  یطرح هااا گذاری  سرمایهحجام 

اسات کاه مقدمات  االیر ااردیلیم 824 التیتسه اراناهی اازیو اعتباارات ماورد ن االیر ااردیلیم 2111از باناک عامال  یدرخواسات

 گاردد. ینفار فراهام م 454 میمساتق ییاشاتغالزا

 

 گواتر –تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک  های ایجاد و توسعه مجتمع  : وضعیت اعتباری پروژه6جدول شماره 
 واحد سنجش: میلیارد ریال

 مجموع 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 عنوان

 2653 210 210 414 559 568 422 270 اعتبار مصوب

 2525 183 158 391 533 568 422 270 اعتبار ابالغی

 1047 *167 94 290 38 98 186 174 یافته تخصیص

 880 - 94 290 38 98 186 174 هزینه شده

 41 91 59 74 7 17 44 64 یافته به اعتبار ابالغی )درصد( نسبت تخصیص

 39 80 45 70 7 17 44 64 یافته به اعتبار مصوب )درصد( نسبت تخصیص

  صورت نقدی تخصیص میلیارد ریال به 5صورت اوراق خزانه اسالمی و  میلیارد ریال به 161.7یافته است. از این میزان   میلیارد ریال به پروژه تخصیص 167تاکنون * 

 .یافته است
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 های رونق تولید: پروژه

 صنایع ایرانو نوسازی  های رونق تولید سازمان گسترش : جدول پیشرفت پروژه7جدول شماره 
 درصد-نفر-واحد سنجش: میلیارد ریال

 عنوان پروژه

ای  پیشرفت برنامه

تا پایان اسفند 

1398 

پیشرفت فیزیکی 

واقعی تا پایان 

 1398اسفند 

 انحراف

 -41.3 33 74.32 ایجاد مراکز تحول دیجیتال در مواجهه با انقالب صنعتی چهارم

 -2 77.0 79.00 بنیان با صنعت دانشهای  توسط شرکت جادشدهیاهای  حمایت از رسوخ فناوری

 0 100.00 100.00 ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار های توسعه گذاری و اجرای طرح سرمایه

 -4.0 19.00 23.00 طرح نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی

 -42.31 15.02 57.33 عمومی سنگین کشورونقل  حملنوسازی ناوگان 

 -6.88 5.40 12.28 دستگاه انواع واگن 13100ریلی به تعداد  ونقل حملطرح حمایت از توسعه ناوگان 
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 دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 های اقتصادی پیشران بندی بنگاه تهیه و طراحی مدل رتبه 

 های بهین یاب و هماهنگ بازطراحی فرآیندهای موجود بر روی سامانه 

 های اجرایی کشور  دستگاه تبادل اطالعات برخط با 

 نامه آماری وزارت تکمیل، انتشار واجرای نظام 

 سازی مدیریت کیفیت آمارهای رسمی وزارت براساس مدل  طراحی و پیادهNQAF 

  توسعه سیستمGIS  بر مبنای پارامترهای آمایش صنعت، معدن و تجارت 

 توسعه اطالع ( رسانی براساس سامانه داده بازOPEN DATA) 

 همکاری ( با مرکز آمار ایران جهت تکمیل چارچوب ملی تضمین کیفیتNQAF) 

 ( تکمیل چارچوب ارزیابی کیفیت فرآیندهای آماری ستاد بر اساس چارچوب ملی تضمین کیفیتNQAF) 

 4طبقه بندی بین المللی آیسیک با نسخه 3تناظرسازی کد محصوالت نسخه 

  هاای   بنادی  کد تعرفه جدید گمرکی باا طبقاه   297و تناظرسازی  98کد تعرفه گمرکی سال 8200بررسیISIC  وBEC 

 جهت استفاده در گزارش های تجاری

  درخواست محصول جدید برای صدور مجوزهای وزارت متبوع، وزارت جهاد کشاورزی و مناطق آزاد و ویژه  1201بررسی

 کد محصول جدید با همکاری دفاتر تخصصی ذیربط  790اقتصادی و ایجاد 

 اعالم پیشرفت فیزیکای و صادور پرواناه    تاسیس واحدهای رمزارز )صدور جواز  آیند الکترونیکی صدور مجوزاندازی فر راه ،

 بهره برداری(

  1398راه اندازی فرآیند الکترونیکی اعطای تسهیالت رونق تولید سال 

 سازمان صنایع کوچک و سازی وب سرویس ارسال اطالعات مجوزهای صادره صنعتی به سازمان امور اراضی کشور،  پیاده

 توانیر و های صنعتی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرك

 های اجرایی سازی سامانه یکپارچه تقویم بازدید دستگاه پیاده 

 اندازی فرایند بررسی مجدد واحدهای غیرفعال همزمان با تعلیق آنها  راه 

 های ذیربط های تولید و با تایید معاونت سایی ظرفیتابطال مجوز واحدهای غیرفعال براساس نتایج پروژه شنا 

 اندازی فرآیند آمار تولید اصناف راه 

 اندازی فرآیند آمار تولید روزانه اقالم بهداشتی مقابله با کرونا راه 

 سازی الزمات اجرای طرح افق در فرآیند خرید مواد اولیه پتروشیمی پیاده 

 مواد اولیه پتروشیمیهای  فرآیند بررسی مجدد سهمیهسازی  پیاده 
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 راه اندازی فرآیند تسهیالت بازسازی و نوسازی اصناف 

 راه اندازی فرآیند اعطای تسهیالت بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده از سیل در حوزه صنعت، معدن و تجارت 

 های ستاد تسهیل راه اندازی فرآیند ثبت درخواست 

  مقدماتی و تفصیلی(قالب  2عملکرد در نسخه گزارش  12تهیه( 

  بولتن روزانه 234تهیه 

 تهیه گزارشات سری زمانی 

  گزارش سیمای استانها 64تهیه 

  محصوالت منتخبو  المللی های بین گزارش آمار و شاخص  7تهیه  

 شناسنامه( 112های آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت ) تهیه شناسنامه شاخص 

 های تولید دسترسی به خدمات الکترونیکی بر اساس نتایج طرح شناسایی ظرفیتها و واحدهای غیرفعال از  تعلیق طرح 

  طی سه مرحله 98هزار واحد غیرفعال شناسایی شده در پروژه از ابتدای آبان  13تعلیق مجوز حدود 

 سامانه های صنعتی با اطالعات  آوری شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرك انطباق و یکپارچه سازی اطالعات جمع

 هماهنگ

  آموزش، پشتیبانی و پیگیری مستمر تلفنی برای ثبت آمار تولید واحدهای منتخب از طریق شبکه ایجاد شده 

 هزار پیامک به واحدهای منتخب جهت ثبت آمار تولید 70ارسال 

            و بررسی، صحت سنجی و پیگیری اصاالح مقاادیر آماار تولیاد در صاورت باروز خطاا از ساوی واحادهای تولیدکنناده

 های استانی سازمان

 مکاتبه با واحدهای تولیدکننده مواد و محصوالت بهداشتی مقابله با کرونا و پیگیری ثبت آمار تولید روزانه آنها 
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 (HSEEدفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی )

 مورد ( 20بیش از) پیگیری حوادث گزارش شده 

 ( 30بیش از تجزیه تحلیل حوادث و تدوین درس آموزی )حادثه 

 با حضور رابطین بهداشت و ایمنی  روزه 1های آموزشی  برگزاری دورهHSEE های استانی  شهرستانهای تهران و سازمان

 قم، البرز، سمنان و کردستان

 برگزاری نشست هم اندیشی HSEE با حضور روسا و مدیران استانی 

 در حوزه  97وابسته در سال های تابعه و  سازمانبندی  ارزیابی عملکرد و  رتبهHSEE (36 )سازمان 

 راهبردی های اولویت تدوین HSEE 98 سال در  

 واگیر غربالگری بیماری های غیر 

  های شورای عالی سالمت و امنیت  در کارگروه در تدوین لیست فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمتمشارکت
 جلسه( 5غذایی)

  مورد( 51در سطح ستاد و کارشناسان استانی)ارتقاء دانش و فرهنگ از طریق آموزش 

  های مشمول براساس چک لیست و فرایند ارزیابی تدوین شده توسط  در سطح سازمانابالغ و اجرای ارزیابی بهداشتی
 وزارت متبوع   HSEEدفتر 

 مورد( 2) تابعه و ستهواب سازمانهای کلیه به ابالغ و کروناویروس با مقابله راستای در پیشگیرانه اقدامات تدوین و تهیه  

 دهای حاوادث بار مبناای برناماه شااخص مادیریت ریساک حاوادث )          یند ثبت و گازارش اارتقاء فرAccident risk 

management index)- 4    339مورد گزارش تحلیلی جهت استحضار مقام عالی وزارت و ثبت و پیگیاری بایش از 
 مورد گزارش

 مدیریت واکنش در ( شرایط اضطراریERP )/ صنعتی واحد در شده برگزار مورد مانور 328معدنی ) واحدهای صنعتی- 

 صنعتی( واحد توسط سازمان به شده ابالغ و مورد سناریو تدوین 192 -نفر ساعت آموزش هزار 91.2

 های تابعه و  های آموزشی دستورالعمل مجوز انجام کار برای واحدهای صنعتی و معدنی توسط سازمان برگزاری دوره

 (نفر ساعت آموزش هزار25.6و  کار انجام مجوز هزار فقره219حدود وابسته )صدور 

  مورد حادثه مهم رخ داده در سطح کشور 290بررسی و گزارش بیش از 

 های ستادی وزارت برگزاری دوره آموزشی واکنش در شرایط اضطراری ویژه مدیران ساختمان 

 خوزستان استان زده سیل حدهایوا از بازدید گزارش تهیه و بازدید 

 حوادث از آموزی درس کتاب سوم جلد تدوین 

 اتی در سطح ستاد وزارتتاسیسآموزی ایمنی ساختمان برای کارکنان خدماتی و برگزاری دوره باز 

  98تکمیل و بروز رسانی بانک اطالعات سیستم مجوز انجام کار در سال 
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  98شرایط اضطراری در سال تکمیل و بروز رسانی سیستم مدیریت واکنش در 

 جلسه( 6) زیست محیط تخصصی کمیته جلسات برگزاری 

 جلسه( 20) مشارکت در جلسات کمیته ارزیابی 

  تعداد گزارشاتEIA فقره( 55) بررسی شده 

 مورد( 21) بررسی کارشناسی و پیگیری مشکالت زیست محیطی واحدهای صنعتی و معدنی 

  مورد( 102ارجاعی )بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارشات 
 ( 18تهیه و تدوین گزارشات تخصصی و عملکردی )فقره 

 های شورایعالی حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گزارش 

  بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص برنامه ملی تغییر اقلیمNDC 

 احصاء قوانین و مقررات متعدد و متناقض در حوزه محیط زیست 

 آیین نامه کمیته ملی مدیریت پایدار کوهستان بررسی و ارائه نظرات در خصوص 

 جهت  (سبز مدیریت اجرایی نامه آیین) توسعه ششم برنامه قانون 38 ماده ز بند اجرایی پیشنهادی نامه آیین بررسی
 تصویب در هیئت محترم دولت

 های سازمانهای تابعه و وابسته به روز رسانی بانک اطالعاتی مدیریت سبز ساختمان 

  14254براساس استاندارد  97صمت در سال  های زیرمجموعه وزارت ستادی و سازمان های برچسب انرژی ساختمانتعیین 

 انجام ممیزی انرژی ساختمانهای شهیدان مهری، شهید الهی، شهید نادری، شهید زمردیان و شهید جعفرپوریان 

  برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز در شرکت محورسازان ایران خودرو 

 گزارش 4مورد( و تهیه  9استاندارد انرژی در حوزه کاال و معیار مصرف انرژی )گزاری جلسات بر 

 ( 31بررسی و اعالم نظر قوانین و الزامات حوزه محیط زیست )مورد 
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 یو معدن یصنعت یتشکل ها تیو فعال سینظارت بر تاس یاصل ونیسیکم

 یفرع ونیسیجلسه کم 7و  یاصل ونیسیجلسه کم 5 برگزاری  

 یو معدن یصنعت یبا انجمن ها ینشست تخصص 14 یبرگزار 

 بخش صنعت و معدن یاصل ینشست با تشکل ها 4 یبرگزار 

 شامل: همگن در استانها عیصنا یانجمن تخصص  14 لیتشک 

 :استان آذربایجان شرقی 

 انجمن تخصصی صنایع همگن شن، ماسه و بتن آماده -1

 انجمن تخصصی صنایع همگن کفش و منسوجات چرم  -2

  :استان قزوین 

 انجمن تخصصی صنایع همگن کانی غیرفلزی -1

 انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی -2

 :استان تهران 

 سازان خودرو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه -1

 :استان چهارمحال و بختیاری 

 انجمن تخصصی صنایع همگن شیمیایی و سلولزی -1

 سازی انجمن تخصصی صنایع همگن فلزی و ماشین -2

 انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی -3

 :استان سیستان و بلوچستان 

 انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی و پوشاك -1

 :استان کرمان 

 انجمن تخصصی صنایع همگن سلولزی و صنعت چاپ -1

 انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی -2

 انجمن تخصصی صنایع همگن پالستیک -3

 انجمن تخصصی صنایع همگن کود و سم -4

 تخصصی صنایع همگن بتن آمادهانجمن  -5

  استان : 14در صنعت ،معدن  یوزارت خانه به خانه ها اراتیاخت هفت مورد از  ضیتفواجرایی شدن 

 یصنعت یها و توسعه داخل شهرك سیتأس یارائه معاضدت و مشاوره در ارتباط با صدور مجوزها 
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 یو معدن یصنعت یسوخت واحدها عیو توز صیدر خصوص تخص شنهادینظارت و ارائه پ ،یهمکار 

 ها تشکل ریبا مشارکت سا یو مل یصنعت و معدن در سطح استان یمراسم روز مل تیریو مد یبرگزار 

 ( با نظر شورایمعادن استان )بدون حق رأ یمعادن و شورا یعال یخانه صنعت، معدن و تجارت در شورا ندهیدعوت از نما 

 استان یصنعت یها شرکت شهرك رهیمد أتیها دره استان نعت، معدن و تجارتخانه ص رهیمد أتیه یاز اعضا یکی تیعضو 

 رخانهیبه دب یمربوطه و معرف لیمسا یبررس یبرا یجلسات کارشناس یدار و برگزار مشکل یدیتول یواحدها ییشناسا 

 در ستاد یها جهت بررس استان لیستاد تسه

 توسط سازمان  دیو جلسات مرتبط با بخش تول ها ونیسیکم ها، تهیخانه صنعت، معدن و تجارت در کم ندهیدعوت از نما

 ها یگذار استیو س ها یزیر برنامه ها، یریگ میدرتصم یخصوص بخش ازنظرات یمند بهره ها جهت استان وتجارت صنعت،معدن
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 مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
 

 :1398 سالاهم اقدامات 

  مناطق کشت و پیگیری و ساماندهی کشت، حمل، خرید و فروش توتون و تنباکو درسطح کشور.اجرای طرح تحقیقاتی تعیین 

  قانون برنامه پنجم توسعه  102ماده  3پیگیری راه اندازی مابقی واحدهای تولیدی سیگارت سازی در چارچوب اجرای تبصره

 و جایگزینی تولید داخلی )با همان برند اصلی( با واردات.

 ام توزیع کاالی دخانی در سطح کشور درسامانه یکپارچه. تکمیل زنجیره نظ 

 .هدایت و حمایت از تولید محصوالت کشاورزی دخانی و تحقیقات کشاورزی مربوط 

 ومبارزه با قاچاق کاالی دخانی.به پیشگیریامور مربوط ریزی، پیگیری و مشارکت براجرای برنامه 

 بارزه با قاچاق کاالی دخانی.همکاری مستمر و جدی با مراجع ذیربط پیرامون م 

 های علمی و اطالع رسانی. همکاری در زمینه کاهش منطقی مصرف دخانیات با استفاده از روش 

 

 سیگار ورد قاچاق و مصرفاآمار مقایسه تجارت، بر :8جدول شماره 
 واحد: میلیارد نخ

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  شرح

 2.7 0.15 0.154 صادرات

 16.96 10.31 قاچاق آورد بر
-39.2 

 - 65 65 برآورد مصرف 

 

 
 : صادرات محصوالت دخانی9جدول شماره 

 درصد تغییر 1397سال 1398 سال واحد شرح

 29.0- 188.7 134 تن تنباکو سنتی

 73.3- 313.9 83.9 تن تنباکو معسل

 161.3 909.0 2374.8 تن توتون

 2.7 150 154 نخ میلیون سیگارت
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 : واردات محصوالت دخانی 10جدول شماره 

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  واحد شرح

 79.1- 3930.9 822.3 تن تنباکو معسل

 

 

 

 دخانی تولیدی کاالهای : واحدهای فعال 11جدول شماره 

 1397سال   1398سال  شرح

 20 21 سیگارت

 33 39 تنباکو

 53 60 مجموع
 

 

 
 

 1398پایان سال  توزیع کنندگان کاالهای دخانی فعال تا: تعداد 12جدول شماره 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 مجموع سراسری استانی شرح

 3354 172 3182 حقیقی 

 56 32 24 حقوقی

 3410 204 3206 مجموع
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 ها معاونت توسعه  مدیریت، منابع و امور استان

 های صادره ستاد وزارت : تعداد نامه13جدول شماره 
 فقرهواحد: 

 درصد تغییر  7139سال  8139سال  عنوان

 ECE 104012 174435 -40.4تبادل الکترونیک

 48.2- 168129 87100 پیام دولت

 43.4- 115800 65500 ارسال پستی

 

 : وضعیت تحصیالت نیروی انسانی14جدول شماره 

 عنوان

1398سال  1397سال    

زیر 
 دیپلم 

 دیپلم 
فوق 
 دیپلم 

 لیسانس 
فوق 

 لیسانس 
 سایر دکتری

زیر 
 دیپلم 

 دیپلم 
فوق 
 دیپلم 

 لیسانس 
فوق 

 لیسانس 
 دکتری

 ستاد

 190 208 21 8 30 9 1 8 208 190 21 30 9 رسمی 

 27 45 3 2 1 0  2 45 27 3 1 0 پیمانی 

 25 5   2 12 4 25 5 قانون کار 
 

4 2 12 

کار معین و 
مشاغل 
 کارگری

220 270 123 338 107 2 11 220 270 2 123 107 338 

 27 17 3 3 2 4 0 3 17 27 3 2 4 سایر 

 استان ها

 111 1025 1392 221 165 27 0 111 1025 1392 221 165 27 رسمی 

 6 436 863 118 63 8 0 6 436 863 118 63 8 پیمانی 

 0 3 13 4 22 7 0 0 3 13 4 22 7 قانون کار 

کار معین و 
مشاغل 
 کارگری

265 389 231 593 146 24 0 265 389 231 593 146 24 

 4 448 1934 396 99 38 0 4 448 1934 396 99 38 سایر 

شرکتها و 
موسسات 

 وابسته

 90 951 835 45 106 27 0 90 951 835 45 106 27 رسمی 

 22 310 179 9 32 13 0 22 310 179 9 32 13 پیمانی 

 5 219 829 82 143 71 0 5 219 829 82 143 71 قانون کار 

کارمعین و 
مشاغل 
 کارگری

217 404 252 731 249 21 0 217 404 252 731 249 21 

 56 340 397 129 448 372 0 56 340 397 129 448 372 سایر 
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 1398: وضعیت ارتقا شغلی وزارتخانه در سال 15جدول شماره 

 لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم عنوان
فوق 

 لیسانس
 دکتری

 ستاد

 

 3 0 6 0 0 0 عالی

 0 1 1 0 0 0 خبره

 0 0 0 0 0 0 ارشد

 0 1 3 1 0 0 پایه

 استان

 

 6 57 73 8 3 0 عالی

 0 13 37 10 1 0 خبره

 0 0 0 0 0 0 ارشد

 0 0 0 0 0 0 پایه

ها و  سازمان
های وابسته کت شر  

 0 2 10 1 0 0 عالی

 3 5 7 3 4 2 خبره

 0 0 0 0 0 0 ارشد

 0 0 0 0 0 0 پایه

 
  

 های اقامتی و تفریحی در اختیار ستاد : وضعیت استفاده از مکان16جدول شماره 
 واحد: نفر

 تغییر درصد 1397سال  8139سال  عنوان

 27.5- 1791 1299 تعداد استفاده کننده از زایر سرای مشهد

 81.9- 14775 2675 تعداد استفاده کننده از مجتمع های شمال

 31.6- 4739 3241 سایر اقامتگاه ها

 
 

 های پرداختی : وضعیت وام17جدول شماره 
 واحد: میلیون ریال

 نوع وام
 1397سال  1398سال 

 مبلغ کل تعداد مبلغ کل تعداد

 42550 686 54065 657 قرض الحسنه

 29100 153 62100 207 سایر



 

 

 

 

 

 :هشتم فصل
 اه ی بخشساری شاخص 
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 مصرف برق مشترکین صنعتی

  صنعتی مشترکین 1: میزان برق مصرفی1جدول شماره 
 ساعت وات واحد: میلیون مگا

 میزان مصرف 
 درصد تغییر 1397سال  1398سال 

94.5 88.5 6.8 

 ماخذ: توانیر 
 باشد.و شامل برق مصرفی تولید شده توسط مولدهای داخلی واحدهای صنعتی نمی باشد می میزان مصرف برق، مربوط به برق توزیع شده از طریق شبکه سراسری  .1

 
 

  ای منطقه برق های شرکت سطح در : میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی بزرگ2جدول شماره 
 ساعت وات واحد: مگا                                                                                                                                                              

 درصد تغییر 1397 سال 1398 سال شرکت

 21.5 1689004 2052596 آذربایجان

 0.5- 9789271 9744505 اصفهان

 4.6 5107681 5341641 باختر

 6.8- 1874367 1746251 تهران

 20.5 3065520 3694148 خراسان

 0.6 5973527 6010627 خوزستان

 16.2 849303 986608 زنجان

 1.5 669162 679403 سمنان

 4.0 233951 243388 سیستان

 10.8- 1251199 1115640 غرب

 14.0 2149953 2451281 فارس

 23.3 3748613 4623547 کرمان

 17.5 720605 846607 گیالن

 13.3 629460 713231 مازندران

 10.1- 5527933 4969720 هرمزگان

 5.7 4470051 4724621 یزد

 4.6 47749600 49943814 مجموع

 ماخذ: توانیر
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 برق نیروی توزیع های شرکت سطح در وکوچک متوسط : میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی3جدول شماره 
 ساعت وات واحد:  مگا                                                                                                                                                                         

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  شرکت

 10.9 1287929 1428231 *تبریز شهرستان 

 12.7 977571 1101766 شرقی آذربایجان استان 

 6.6 878825 937225 غربی آذربایجان استان 

 7.5 399141 429042 اردبیل استان 

 31.0 3659198 4794112 اصفهان استان 

 12.0 1542224 1727420 *اصفهان شهرستان 

 11.6 320409 357716 و بختیاری چهارمحال استان 

 9.5 1840495 2015204 مرکزی استان 

 16.7 363755 424402 همدان استان 

 2.4 371621 380722 لرستان استان 

 8.2 1888444 2043540 البرز استان 

 17.0 1640413 1919865 تهران بزرگ 

 7.9 4419526 4769226 تهران استان 

 1.4 973656 987319 استان قم 

 4.0 1644200 1710444 *مشهد شهرستان 

 8.7 1026439 1115563 رضوی خراسان استان 

 3.0 314959 324411 جنوبی خراسان استان 

 2.7 232696 239049 شمالی خراسان استان 

 7.6- 930522 859572 *اهواز شهرستان 

 11.3- 1642022 1455733 خوزستان استان 

 25.1- 286590 214657 و بویراحمد کهگیلویه استان 

 0.6 1776854 1786758 زنجان استان 

 7.3 1863459 1999487 قزوین استان 
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 درصد تغییر 1397سال  1398سال  شرکت

 13.0 1041077 1176033 سمنان استان 

 7.8 180412 194513 و بلوچستان سیستان استان 

 3.2- 371972 359888 کرمانشاه استان 

 15.8 226453 262128 کردستان برق استان 

 9.4- 86165 78092 ایالم استان 

 10.1 888322 978252 *شیراز شهرستان 

 4.9 656793 688773 فارس برق استان 

 5.7 159465 168522 بوشهر استان 

 11.2 613650 682467 کرمان شمال استان 

 1.3 289977 293718 کرمان جنوب استان 

 2.6 961693 987027 گیالن استان 

 6.5 1167428 1242944 مازندران استان 

 8.3 238544 258444 مازندران غرب استان 

 27.2 492206 625874 گلستان استان 

 4.0 319728 332516 هرمزگان استان 

 13.1 2693035 3045287 استان یزد 

 5.4 123172 129827 کیش

 9.2 40791040 44525769 مجموع

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

 لحاظ نشده است. 
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 مصرف گاز طبیعی کشور 
 

 : مصرف داخلی )فروش( گاز طبیعی کشور به تفکیک نوع مصرف4جدول شماره 

 واحد: میلیون متر مکعب 

 درصد تغییر 1397سال  1398سال  عنوان

 1.0- 7594.7 7519 حمل و نقل

 10.1- 69553.2 62524.5 نیرو گاه ها

 6.2 40879.5 43398.5 صنعت

 11.3 18401.5 20476.5 پتروشیمی

 16.6 2598.8 3029.5 کشاورزی

 3.2- 7845.5 7592 تجاری و عمومی

 1.1- 52199.0 51611 خانگی

 1.5- 199072.3 196151 مجموع

 شرکت ملی گاز ایران ماخذ:
 باشد.آمار به صورت مقدماتی می
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 شاخص بورس
 1398 اسفندماهه منتهی به  12: شاخص کل در 5جدول شماره 

شاخص 

 لک

 فروردین

1398 

اردیبهشت

1398 

 خرداد

1398 

 تیر

1398 

 مرداد

1398 

شهریور

1398 

 مهر

1398 

 آبان

1398 

 آذر

1398 

دی 

1398 

بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

191135 211718 227741 247255 256353 289384 316565 305622 328354 376796 442826 516796 

 

 

 

 

 

 

 
 1398 اسفندماهه منتهی به  12: روند ماهیانه شاخص کل در 1نمودار 

 

 
 1398 اسفند: روند روزانه شاخص کل در 2نمودار 
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 1398 اسفند ماهه منتهی به 12: شاخص صنعت 6جدول شماره 

شاخص 

 صنعت

 فروردین

1398 

 اردیبهشت

1398 

 خرداد

1398 

 تیر

1398 

 مرداد

1398 

شهریور

1398 

 مهر

1398 

 آبان

1398 

 آذر

1398 

 دی

1398 

بهمن 

1398 

اسفند 

1398 

172201 190358 203764 221119 230188 259894 282455 273896 293668 339068 395981 464038 

 

.  

 1398 اسفندماهه منتهی به  12: شاخص ماهیانه صنعت در 3نمودار
 

 
 1398 اسفند: روند روزانه شاخص صنعت در 4نمودار 

 http://www.tsetmc.comماخذ بورس :  

http://www.tsetmc.com/

