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 مقدمه

 پراکندگی معادن از نظر بهره برداری-0نقشه 

بخش از در بخش های مختلف اقتصااادی اساات این  تولید مواد معدنی نقطه آغاز یک زنجیره تامین باارزش 

ساختمان، بنادر،     عمده ترین بخش های تأمین  صالح مورد نیاز برای ایجاد  صنعت و م کننده مواد اولیه بخش 

ساادها، فرودگاه هاو ... محسااوه شااده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک املان بالقوه می تواند نقش   

صنعتی      ساسی را در توسعه  ستان   ا شرقی از نظر وجود ذخایر مختلف و مت   ایفا نماید. ا ستان آذربایجان  وع نا

شد بطوری که تاکنون    نوع ماده معدنی موجود  52ماده معدنی از  25معدنی یلی از مناطق غنی کشور می با

ده است این مواد معدنی شامل مواد اولیه مصالح ساختمانی ، مرمریت ،      در کشور در این استان شناسایی ش      

شد      صنعتی می با سنگ چینی و کانی های فلزی و انواع خاک های  ستان آذربا  .کنگلومرا و  به  یشرق جانیا

ساختار زم  لیدل س  نیموقعیت و  ست به  خاص دارای جایگاه ویژه از یشنا صل   کهیطورنظر معدنی ا در حدفا

س   نیدو زون مهم زم سنندج  یشنا شرق و  سیرجان در جنوه و  -و ایالت فلززائی )زون   –زون طارم  جنوه 
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ارزش مثل مس، طال،  نظر اکتشاف فلزات با  تواند ازشده که می  شمال استان( واقع   داغ در شمال شرق و  قره

شد  روی و و سره  ،مولیبدن، نقره ستان  . ... دارای اهمیت ویژه با سعه معادن،  شرقی  آذربایجانا را از منظر تو

 نمود. یبندمیهای زیر تقستوان به بخشمی

سیرجان و  - در زون سنندج نشدواقع لی( به دلانهیزون جنوبی استان )جنوه چاراویماق و هشترود و م -9

روی انگوران و معادن و زره شوران، سره  زنجان و معادن طالی آغ دره و -با منطقه فلززائی تلاه یجوارهم

 حتی آهن باشد. و روی ،جیوه، سره تواند دارای ارزش مطالعاتی باال در خصوص طال،تلاه می آهن زنجان و

ارزش مثل مس،  نظر فلزات با طارم قره داغ دارای ارزش باال از وقوع در زون لیزون شمالی استان به دل -5

 اکتشاف در زمینه و برداریچندین پروانه بهره در حال حاضرکه  . شایان ذکر استباشد... میو  طال، مولیبدن

 است. شده صادر اکلیبر و خاروان ،ورزقان ،مس در مناطق اهر و طال

 وش وبزگ تن ذخیره ماده معدنی نفلین سینیت )در بودن میلیاردهادارا  لیمنطقه سراه و کلیبر به دل -9

چند  .باشدمی یلی از مواد اولیه تولید آلومیناسزایی برخوردار است. نفلین سینیت از اهمیت به...(  زرگاه و

در  تواندبرداری مناسب میبهرهدر صورت  و استشده  صادر در این خصوص اکتشاف برداری وپروانه بهره

 .واقع گرددسعه استان بسیار مؤثر تو

های تبخیری وجود نهشته لیهشترود و شمال چاراویماق به دل ،آبادبخش مرکزی استان میانه، بستان -4

 احداث چندین کارخانه گچ دارای اهمیت ویژه است. ذخایر باالی گچ و ژهیوبه

 نوع رنگ( 7) تنوع رنگی متفاوت دارای ذخایر باالی سنگ تزئینی تراورتن و مرمر با منطقه آذرشهر -2

 شود.های مهم سنگ تزئینی تراورتن کشور محسوه مییلی از قطب دارای شهرت جهانی بوده و

 بوده و ازهای معدنی مالحظه پوکه غره هشترود دارای ذخایر قابل شمال و و تبریز ،آبادطق بستانامن -5

عالوه بر مصارف داخلی کشور به منطقه محصوالت  .شودترین ذخایر پوکه کشور محسوه میشاخص

 شود.نیز صادر می فارس جیخل هشیاعراق و ح هایکشور

ید ای برای تولتواند زمینهباشد که میمراغه دارای پتانسیل باالی میلیاردها تن آهک می منطقه آذرشهر و -7

 آهک هیدراته باشند.

جزو معادن خوه کشور  واالی کائولن هستند منطقه زنوز مرند و آبگرم چاراویماق دارای پتانسیل ب -8

 .شوندمحسوه می
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تواند از مواد معدنی مینیز یبی ساحل دریاچه ارومیه سهای ترمعادن گنبدهای نمک شمال تبریز و نمک -1

 شود. محسوهمناسب 

این  ده وی از ذخایر انبوه و متنوع معدنی استان مستلزم برنامه ریزی های دقیق بومبهره برداری صحیح و عل 

هدف جز با در اختیار داشتن آمار و اطالعات دقیق و به هنگام از فعالیت های این بخش میسر نخواهد شد 

طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری استان با هدف تهیه آمار و اطالعات مربوط به عمللرد این 

رزش تولیدات مواد معدنی، مقدار و مقدار و ا، بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی استان 

ارزش صادرات مستقیم، ارزش افزوده، ترکیب نیروی انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی، ارزش سرمایه 

سازمان مدیریت و برنامه  اطالعات گذاری و ... توسط مرکز آمار ایران و در این استان توسط معاونت آمار و

 گذاشته می شود. به اجرا ریزی

مواد  ی این طرح مأموران آمارگیر با مراجعه به تمامی دفاتر مرکزی معادن و محل های اساااتخراج            در اجرا

آمار و اطالعات جمع آوری شده پس از بازبینی   .، جمع آوری اطالعات این طرح را به انجام می رسانند معدنی

شلاالت احت        سامانه مرکز آمار وارد می گردد و پس از رفع ا سی در  شنا ستخراج گزارش  و کنترل کار مالی، ا

 انجام می پذیرد.

ازتمامی عزیزانی که با هملاری      داند ساااازمان مدیریت و برنامه ریزی اساااتان آذربایجان شااارقی الزم می           

 مسئوالنه خود در اجرای این طرح مشارکت فعاالنه داشته اند تشلر نماید.

 برنامه ریزان و پژوهشگران قرار گیرد. گذاران اقتصادی،  امید است اطالعات ارائه شده مورد استفاده سیاست
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تعاریف و مفاهیم-0  

زون های مواد معدنی در استان-1نقشه    

 معدن-9-9

معدن عبارت است از مجموعه کانسار )ذخیره معدنی که بهره برداری از آن اقتصادی است( و ماشین آالت و 

نه آرایی از کانسار ایجاد شده است. الزم به ذکر تسهیالتی که به منظور اکتشاف و تجهیز و بهره برداری و کا

 است که در این طرح معادن نفت، گاز و خاک رس پوشش داده نمی شود.

آرایی و به دست ای از عملیات، به منظور استخراج، کانهمعدنی که در آن مجموعه: برداریبهره در حال معدن 

 .شودآوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می

 قابل گوناگون اشلال به که است استخراج فعالیت رشتاه از یاک حاصال مواد معدنی : مجموعمعدنی اتیدتول

از کانسار  که صورتی همان به ، مواد معدنیاز معادن در بعضی که ذکر است باشد. شایانبازار می به عرضه

 ، مواد استخراجمعادن ها یافعالیت دیگر از رشته در بعضی هک گردد در صورتیمی شود، عرضهمی استخراج

ها کانه ک، تفلیاز مواد باطله قسمتی منظور جدا کردن به الزم یا شیمیایی فیزیلی عملیات انجام از پس شده

 .شود.می بازار عرضه ، بهخام عیار ماده و یا افزایش
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 شاغالن-0-1

ند که در داخل یا خارج معدن به صورت تمام وقت یا پاره وقت برای معدن کار می کنند.  تمامی افرادی هست 

شاغالن اداری، مالی و خدماتی      شاغالن خط تولید و  شاغالن از نظر وظیفه ای که به عهده دارند به دو گروه 

 تفلیک می شوند.

 ارزش کل تولیدات-0-9

ل فروش مواد معدنی به قیمت تولید کننده یعنی قیمت مواد معدنی استخراج شده و ارزش ضایعات قاب    شارز

 فروش به مشتریان در محل معدن است.

 ارزش تغییرات اموال سرمایه ای ( سرمایه گذاری )-0-4

ارزش خرید یا تحصاایل و  ساارمایه گذاری عبارت اساات از تاییرات ایجاد شااده در ارزش اموال ساارمایه ای )

 ش یا انتقال اموال سرمایه ای ( طی دوره آماریهزینه تعمیرات اساسی منهای ارزش فرو

ارزش دریافتی معدن، عبارت از ارزش دریافتی بابت خدمات تولیدی  (: هاستانده ) هادریافتی ارزش-0-5

 و خدمات غیرتولیدی است.

 جبران خدمات شاغالن-0-1

 ( به شاغالن جبران خدمات عبارت است از مزد و حقوق و سایر پرداختی ها )پول و کاال و ...

 ارزش افزوده-0-7

ستانده و     ست از مابه التفاوت ارزش دریافتی ها و ارزش پرداختی ها یا به عبارتی مابه التفاوت ارزش  عبارت ا

 ارزش داده فعالیت معدنی 
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 های اقتصادی بخش معدن حساب

  میلیون ریال                     (0931-0935) جاری قیمت بخش معدن به ناخالص ستانده-0جدول 

 

(                     0931-0935جاری ) قیمت ستانده ناخالص بخش معدن به -0نمودار   

 

 

 (0931-0935)نسبت ستانده بخش معدن استان به کشور با نفت و بدون نفت-1جدول 

 درصد                                                                                                                                       
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احتساب نفت نسبت به کشور بدون  4195 9183 9141 9193 4151 7117 
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میلیون ریال                       (1093-5093جاری ) قیمت مصرف واسطه بخش معدن به -9جدول    

 

(                       0931-0935جاری ) قیمت مصرف واسطه بخش معدن به -1نمودار   

 

 

( 1093-5093معدن استان به کشور با نفت و بدون نفت)مصرف واسطه نسبت -4جدول   

درصد     
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 4155 1107 1170 1114 9139 4111 نسبت به کشور بدون احتساب نفت
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میلیون ریال                       (1093-5093جاری ) قیمت ارزش افزوده بخش معدن به-5جدول   

 

 (                       0931-0935جاری ) قیمت رزش افزوده بخش معدن بها-9نمودار 

 

 

 

( 1093-5093معدن استان به کشور با نفت و بدون نفت)ارزش افزوده بخش نسبت -1جدول  

  درصد
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 1143 1199 1105 1109 1105 1101 نسبت به کشور با احتساب نفت

 8157 5187 9174 9179 9188 4198 نسبت به کشور بدون احتساب نفت
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      سال سابهای منطقه ای  ساس آخرین اطالعات ح ستانده      9912برا شرقی ، میزان  ستان آذربایجان  ا

میلیون ریال   95552017به  9910میلیون ریال در سااال  5199508بخش معادن فعال اسااتان از 

ودن برابری به قیمت های جاری را نمایش می دهد باتوجه به جاری ب 4رساایده اساات که رشاادی  

روند  قیمت های فوق و تورم ایجاد شده در این بخش،  رشد بیان شده واقعی نخواهد بود با این حال   

به  9910درصد )بدون احتساه بخش نفت( در سال  4392افزایش سهم ستانده استان از  صعودی و 

 کل کشور نشان از افزایش فعالیتهای معدنی در این استان دارد. 7357

 نشااان می دهد میزان مصاارف  9912تا  9910واسااطه بخش معدن از سااال  مطالعه میزان مصاارف

رساایده اساات که این  9912میلیون ریال در سااال  208841به  595558واسااطه بخش معدن از 

سال   ست.    9912لاایت  9915میزان از  شته ا سطه به       با این حالروندی ثابت دا صارف وا سبت م ن

ستان  یستانده در بخش معدن  شاخص در      روندی کاهشی دا  ا ست که این  ست و این درحالی ا شته ا

. ارقام حاکی از توان به نسبت باالتر بخش معدن استان در خلق   کشور روندی صعودی داشته است      

 افزوده است.ارزش

 

     تایج ساااال عدن از   9912براسااااس ن به    5978071، میزان ارزش افزوده بخش م یال  میلیون ر

با افزایش قابل توجهی به  9912پس در ساااال رسااایده و سااا 9914میلیون در ساااال  4258955

میلیون ریال افزایش یافته است.براساس شاخص نسبت ارزش افزوده بخش معدن استان       1782911

ساه نفت از         ستان با احت سهم ارزش افزوده ا شور ، صد به   0395به کل ک سال     0341در صد در  در

درصااد از کل  8327سااهم به  بالغ گردیده اساات ودر صااورت کنار گذاشااتن بخش نفت ، این 9912

مطالعه روند میزان ارزش را نمایش می دهد . 9910درصدی از سال  900کشور می رسد که رشدی   

روند کشوری ، روند افزایش افزوده ایجاد شده بخش معدن در استان و کشور نشان می دهد برخالف 

سه      ست که باعث افزایش  سالهای اخیر مثبت بوده ا ستان در  ستان از ارزش افزوده  ارزش افزوده ا م ا

 فعالیتهای معدنی گردیده است.
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0931ی طرح برای سال یافته ها  

ه تفکیک شهرستانهای استانبپراکندگی معادن -9نقشه    

 1-0-تعداد معادن در حال بهره برداری، تعداد شاغالن و وضعیت حقوقی 

 بوده است  9915فعال در سال معدن 2929کشور  و در حال بهره برداری در  تعداد کل معادن فعال

 ست.ادرصد ازمعادن فعال کشور را دار 4345معدن فعال ،  591که استان آذربایجان شرقی با 

  نشان می دهد تعداد  9912در مقایسه با سال  9915بررسی عمللرد معادن در حال بهره برداری سال

رسیده  9915ل در سال معدن فعا 591به  9912معدن فعال در سال  599معادن فعال استان از 

 دارد. استان را درصدی در تعداد معادن فعال 99357است که نشان از افزایش 

 نفر به صورت  5745نفر با  4184، 9915متوسط تعداد شاغالن کل معادن فعال استان در سال

 9599 نفر کارگر ساده، 9542بوده است. از تعداد فوق  )مستقیماً از معدن دریافتی ندارند( پیمانلاری

 791نفر شاغالن در امور حمل و نقل،  495نفر مهندس،  558نفر تلنسین ،  957ماهر، نفر کارگر 

معدن ، تعداد معادن  955تعداد معادن فعال فصل بهار  نفر شاغالن در امور اداری و مالی بوده اند.

عادن فعال فصل معدن و تعداد م 951معدن ، تعداد معادن فعال فصل پاییز  590فعال فصل تابستان 

 929، 9915متوسط تعداد معادن دارای یک شیفت کاری در طول سال  معدن بوده است. 81زمستان 
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 9و  2معدن بوده است این مقدار برای معادن دارای دوشیفت و سه شیفت کاری به ترتیب برابر با  

ر طول سال ، بوده است.)به دلیل متایر بودن فعالیت معادن بر حسب فصول و شیفت های کاری د

 .مجموع مقادیر فوق برابر با مجموع معادن فعال استان نیست(

   معدن بین  70روز ،  971تا  10معدن بین  57روز،  10معدن کمتر از  47مدت کار  9915در سال

 روز و بیشتر بوده است. 570معدن بیش از  22روز و  551تا  980

  که این افراد کاهش یافته است  9915فر در سال ن 51به  9912نفر در سال  45تعداد شاغالن زن از

دهنده سهم  نشاندر بخش های غیر تولیدی و دفاتر مرکزی معادن فعال مشاول به فعالیت هستند و 

ول مسئضمناً افرادی که به عنوان  ناچیز شاغالن زن در این بخش از فعالیت های اقتصادی می باشد.

 منظور نشده اند.فعالیت دارند درآمارفوق الذکر  فنی معدن

  به  9912درصد در سال  95354سطح تحصیالت شاغالن تولیدی در مقاطع لیسانس و باالتر، از

 عالی در سطح تحصیالت یدرصد 9392رسیده است که حاکی از رشد  9915درصد در سال  92391

 شاغالن بخش تولیدی می باشد.

  ون مزد و حقوق در معادن استان شاغل نفر بد 980نفر با مزد و حقوق و 5055تعداد   9915در سال

میلیون ریال پرداختی بابت مزد و حقوق شاغالن معدن )عمومی و خصوصی(  191217بوده اند و مبلغ 

 نشان می دهد. میلیون ریال در سال را  425که سرانه پرداختی متوسطی در حدود بوده است. 

 در  (درصد 7معدن ) 97خصوصی و  عادن فعال استان به صورتاز م (درصد 19معدن ) 555 ماللیت

پروانه  599 ، استخراج صادر شده مجوز نوعو از نظر  بوده است عمومیقالب شرکت های تعاونی و 

بوده است. اجازه های برداشت عموماً برای تامین  9915ازه برداشت در سال اج 58بهره برداری و 

 طعی می باشند.مصالح مورد نیاز در پروژه های عمرانی صادر می گردند و مق

  ، 5معدن مستقیماً توسط خود بهره بردار و  599براساس نتایج طرح آمارگیری از معادن فعال استان 

 (زیر زمینی مورد 4به استثنای ) تمامی معادن استان .معدن توسط پیمانلار استخراج گردیده است

 روباز استخراج می گردند. روشبه همگی 

 

 

 

 



     07                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 0931تا  0931از سال حال بهره برداری استان معادن در  عدادت -4نمودار 

 

 

 1-1-مقدار تولید، ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم معادن در حال بهره برداری

  برای کل کشور 9915در سال  ( قبل از کانه آرایی) ه معدنی خاممادمیزان استخراج     

برای تن 55552749به میزان درصد از استخراج کل کشور،  2395با نسبت حدود  تن و 490514949

 .است استان بوده 

  که میلیون ریال تولید شده  59007187تن مواد معدنی به ارزش  8228780، حدود  9915در سال

 8398 و ارزش 5395استان از نظر مقداری سهم  کهمیلیون ریال است  91245580ارزش افزوده آن 

درصدی از کل کشور را شامل می گردد 90309 درصد از کل کشور می باشد و این تولید ارزش افزوده

کاهش صورت گرفته ولی از نظر ارزش محصوالت تولید  9912درصد نسبت به سال  5از نظر مقداری 

درصد افزایش را نشان می دهد که به نظر می رسد بخشی از آن به دلیل تورم قیمتی صورت  75شده 

 نمی باشد. دهنده رشد واقعی گرفته در این بخش می باشد و نشان
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  242972استان  مستقیمصادرات میزان  ، 9915بر اساس اطالعات بدست آمده از اجرای طرح در سال 

  های تزئینی به صورت کوپ می باشد که بخش عمده ای از آن مربوط به سنگ بوده استدالر هزار 

ود اختصاص درصدی را به خ 90359هزار دالری کل کشور ، سهم  9809704در مقایسه با صادرات  و

  داده است.

  در خصوص توزیع استانی  9915بررسی نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری سال

،   951988ارزش تولیدات نشان می دهد استانهای کرمان ، یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب با 

 د اختصاص داده اند.میلیارد ریال باالترین ارزش تولید ساالنه کشور را به خو 59007و  45999

 ارزش سرمایه گذاری و ارزش افزوده تولید شده معادن در حال بهره برداری  1-9

   میلیون 59514924کل ارزش سرمایه گذاری انجام شده در بخش معدنی کشور     9915در سال

در کل  میلیون ریال   912994594ریال بوده اسااات که باعث تولید ارزش افزوده ای به میزان        

شده و ارزش افزوده         کشور گردی  سرمایه گذاری انجام  شرقی از  ستان آذربایجان  سهم ا ست . ده ا

 درصد بوده است.90309و 5319تولید شده به ترتیب  

   میلیون ریال بوده  595929، 9915سال   استان طی  انجام شده در معدنی میزان سرمایه گذاری

دهنده کاهش  نشااانل میلیون ریا 5957990به میزان  9912اساات که در مقایسااه با سااال   

 درصد می باشد. 79به میزان  سرمایه گذاری

 ریال میلیارد 91245 و 99899، 12595ترتیب  به شاارقی آذربایجان و یزد کرمان، اسااتانهای 

 افزوده در کشور را دارند. ارزش ترین بیش

       صورت گرفته در سرمایه گذاری  شترین  شین بی سایل  و ابزار آالت، ما   595929 با بادوام کار و

با  نقلیه وسااایل ،میلیون ریال 909591( با زمین بدون) تأساایسااات و ساااختمان میلیون ریال،

 ریال بوده است. 9548با  اختصاصی راهمیلیون ریال و  955508

    ستان در سال میلیون ریال بوده است که  59007187، 9915ارزش کل تولیدات بخش معدنی ا

میلیون ریال را ایجاد کرده اسااات. ارزش افزوده معادن     91245580ای در حدود   ارزش افزوده

سبت به سال      ستان ن شان می دهد. البته با توجه    78افزایشی در حدود   9912فعال ا درصد را ن

این بخش به  قیمت جاری و به دلیل نرخ تورم باال در سالهای به محاسبه شاخص های اقتصادی 

 ن بخش باشد.قبل رشد فوق نمی تواند بیانگر رشد واقعی ای

   بااه   9912تن در سااااال  9228817977میزان ذخااایر قطعی معااادن فعااال اساااتااان از

 افزایش یافته است. 9915در سال  تن4554529948
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    واحد تحقیق و  دارایمعدن  9تنها  9915براساااس نتایج طرح معادن فعال اسااتان ، در سااال

برای  میلیون ریال 1500مبلغ  نفر محقق  22 با داشاااتن این معادن توساااعه بوده اسااات که

 تحقیقات هزینه نموده اند.

   میلیون ریال -تن- 0931در سال  استان و کشور برداری بهره حال در معادن اطالعات خالصه-7شماره  جدول

تعداد  

 معادن

 کل ارزش تولید مقدار

 تولیدات

 ارزش سرمایه افزوده ارزش

 گذاری

خدمات  جبران

 و مزد

 بگیران حقوق

 51827948 59514924 912994594 520482949 959502574 2929 کشور

 5915795 595929 91245580 59007187 8221780 591 استان

سهم از 

 کشور

4345 5395 8398 90309 5319 7394 

 

 0931در سال  استان و کشور برداری بهره حال در معادن اطالعات خالصه -5نمودار 
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 معادن شن و ماسه  -1-4

تایی از معادن  49معدن شن و ماسه استان نشان می دهد در نمونه  49ت آمده از اطالعات بدس

ستان      سه ) غیر کوهی( ا صی فعالیت       599شن و ما صو صورت خ شاغل بوده اند که همگی ب نفر 

سال      سه در  شن و ما صورت   9905818دارند. مقدار تولید  ست که ارزش کل تولیدات  تن بوده ا

ست  میلیون ریال بوده 14958گرفته  میلیون ریال ایجاد 58812ارزش افزوده ای در حدود  که ا

کوهی و نمونه ای بودن از شاان وماسااه کرده اساات. به دلیل تفلیک شاان و ماسااه رودخانه ای 

شده      معادن سه آمارگیری  سال   شن و ما سه عمللرد  سال    9915، مقای سبت به  عملی  9912ن

 نمی باشد.

 میلیون  ریال(  لیدات )عادن استان برحسب ارزش توتعداد م-8جدول 

 

 )میلیون  ریال(                    برحسب ارزش تولیدات   0931در سال  تعداد معادن استان-1نمودار
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 تن        به تفکیک نوع ماده معدنی 0931سال در  استان میزان تولیدات مواد معدنی-8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدار فعالیت ردیف مقدار فعالیت ردیف

 51111 الشه آهکی 15 9111 زغال سنگ 0

 8330 تراورتن گردویی  11 91111 سنگ آهن 1

 3414 تراورتن لیمویی  17 901111 مس کنسانتره 9

 41395 سایر تراورتن  18 0311 مولیبدن کنسانتره 4

 01931 سایر سنگ های تزئینی 13 110141 مخلوط شن و ماسه 5

 04139 گرانیت )گرانودیوریت و ...( 91 94813 بادی ماسه 1

 907047 الشه ساختمانی 90 541117 شسته ماسه 7

 94811 مالون 91 15008 ماسه شکسته 8

 111197 سنگ گچ 99 078111 شن درجه بندی شده 3

 139031 کائولن 94 0173710 هیسایر شن و ماسه کو 01

 13111 خاك صنعتی 95 18151 مرمر ساده  00

 - دولومیت 91 101 مرمر سفید  01

 1111  باریت 97 - مرمر سبز  09

 0319 خاکینمک  98 5118 سایر مرمر 04

 079111 نمک آبی 93 704 سفیدمرمریت  05

 01111 نمک سنگی 41 - مرمریت قرمز  01

 1953151 سنگ آهک 40 - اهمرمریت سی 07

 15304 سیلیسسنگ  41 - مرمریت لیمویی 08

 0111 زئولیت 49 9045 سایر مرمریت  03

 041381 پرلیت 44 5151 تراورتن سفید 11

 941939 )پامیس( پومیس 45 008079 ماسه شکسته کوهی 10

 5704 شیل 41 418193 ماسه شسته کوهی 11

 7911 سنگ مس 47 080111 ماسه بادی کوهی 19

 174914 سنگ طال 48 051 ورمیکولیت 14
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 )میلیون ریال(                                                       برداری برحسب فعالیتمشخصات عمومی معادن در حال بهره -3

جبران خدمات مزد و 

 بگیرانحقوق

تعداد 

 شاغالن

 تعداد معادن

 یریتنحوه مد سال و فعالیت
 جمع

 دولتی خصوصی

11848 0944 015 11 045 0981 ........................................................  

71331 0101 8 81 34 0985 .......................................................  

198003 4910 111 3 190 0931 ........................................................  

715183 5019 181 0 187 0931 .......................................................  

851904 4571 114 4 118 0939 .......................................................  

193514 4975 151 1 158 0934 .......................................................  

0191837 4740 118 9 100 0935 .......................................................  

1031791 4384 191 1 198 0931 .......................................................  

  .............................. سنگاستخراج زغال 1 1 1 04 1073

  ..................... های آهنیاستخراج سنگ 0 1 0 4 551

  ............................................ سرب و روی 1 1 1 1 1

  ................................................ سنگ طال 1 1 1 031 47015

  ............................................... سنگ مس 9 0 1 9494 0319418

  ................................................... کرومیت 1 1 1 1 1

  ....................................................... منگنز 1 1 1 1 1

  .................................................. بوکسیت 1 1 1 1 1

  .....................نیکل، آنتیموان و تیتانیون 1 1 1 1 1

  ............................................... شن وماسه 40 0 41 109 17188

  .......................................... سنگ تزیینی 15 1 15 031 55447

  .............................................. سنگ الشه 90 1 90 38 00118

  .......................................... سنگ باالست 1 1 1 1 1

  .............................................. آهکسنگ 11 0 15 479 18445

  ................................................. سنگ گچ 07 1 07 84 01994

   ............................... کائولن و خاك نسوز 8 0 7 78 01111
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 )میلیون ریال(                                  )دنباله(  برداری برحسب فعالیتمشخصات عمومی معادن در حال بهره -3

جبران خدمات مزد و 

 بگیرانحقوق

تعداد 

 شاغالن

 تعداد معادن

 نحوه مدیریت سال و فعالیت
 جمع

 دولتی خصوصی

  .............................................................. دولومیت 0 0 0 0 1

  .................................... بنتونیت و گل سرشوی 0 0 0 0 1

  .................................................. استخراج باریت 9 0 9 2 317

  ................................. وم و برسولفات استرونسی 0 0 0 0 1

  .................................................... سولفات سدیم 0 0 0 0 1

  .................................. باریت، خاک سرخ و زرد 0 0 0 0 1

  ................................................................. فلورین 0 0 0 0 1

  ........................................... پتاس، فسفات و ید 0 0 0 0 1

  .................................................... استخراج نمک 1 0 1 95 1311

  ............ استخراج قیر جامد طبیعی)بیتومین( 0 0 0 0 1

  ................................................................سیلیس 9 9 5 99 5953

  ........................................................ پوکه معدنی 58 9 57 959 03115

  ............................................................. تفلدسپا 0 0 0 0 1

  ..................................................................... تالک 9 0 9 9 54

  ......................................... صدف دریایی و میلا 0 0 0 0 1

  ......................................... منیزیت و گل سفید 0 0 0 0 1

های قیمتی و نیمه قیمتی، فیروزه و سایر سنگ 0 0 0 0 1

  ..................................................................... عقیق
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      برداری برحسب فعالیت و نوع استخراجتعداد معادن در حال بهره -01

استخراج روباز و 

 زیرزمینی

ج استخرا

 زیرزمینی

استخراج 

 روباز
 سال و فعالیت جمع

111 000 000 000 9980 ..................................................................  

111 000 000 000 9982 ..................................................................  

111 000 000 000 9910 ..................................................................  

1 9 585 587 9915 ..................................................................  

1 5 555 558 9919 ..................................................................  

1 9 527 528 9914 ..................................................................  

1 5 501 599 9912 ..................................................................  

0 4 194 198 0931 .......................................................  

  .......................................... سنگاستخراج زغال 5 0 5 1

  ............................... ی آهنیهااستخراج سنگ 9 9 0 1

  ....................................................... سره و روی 0 0 0 1

  ........................................................... سنگ طال 5 5 0 1

  .......................................................... سنگ مس 9 9 0 1

  ............................................................... کرومیت 0 0 0 1

  ................................................................... منگنز 0 0 0 1

  .............................................................. بوکسیت 0 0 0 1

  .............................. نیلل، آنتیموان و تیتانیون 0 0 0 1

  ......................................................... ماسه شن و 49 49 0 1

  ..................................................... سنگ تزیینی 52 52 0 1

  ......................................................... سنگ الشه 99 99 0 1

  ..................................................... سنگ باالست 0 0 0 1

  .......................................................... آهکسنگ 55 55 0 1

  ............................................................ سنگ گچ 97 97 0 1

  ......................................... کائولن و خاک نسوز 8 8 0 1

 
  



     25                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 برداری برحسب فعالیت و نوع استخراج)دنباله(تعداد معادن در حال بهره -01

استخراج روباز و 

 زیرزمینی

استخراج 

 زیرزمینی

استخراج 

 روباز
 سال و فعالیت جمع

  .............................................................. دولومیت 0 0 0 1

  .................................... بنتونیت و گل سرشوی 0 0 0 1

  .................................................. اج باریتاستخر 9 9 0 1

  ................................. سولفات استرونسیوم و بر 0 0 0 1

  .................................................... سولفات سدیم 0 0 0 1

  .................................. باریت، خاک سرخ و زرد 0 0 0 1

  ................................................................. فلورین 0 0 0 1

  ........................................... پتاس، فسفات و ید 0 0 0 1

  .................................................... استخراج نمک 1 1 0 1

  ............ استخراج قیر جامد طبیعی)بیتومین( 0 0 0 1

  ................................................................سیلیس 9 9 0 1

  ........................................................ پوکه معدنی 58 55 5 1

  ............................................................. پاتفلدس 0 0 0 1

  ..................................................................... تالک 9 9 0 1

  ......................................... صدف دریایی و میلا 0 0 0 1

  ......................................... منیزیت و گل سفید 0 0 0 1

های قیمتی و نیمه قیمتی، فیروزه و سایر سنگ 0 0 0 1

  ..................................................................... عقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



     26                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 برداری برحسب فعالیتتعداد شاغالن معادن در حال بهره -00

 جمع سال و فعالیت
 سایر کارکنان کارکنان خط تولید

 ساده ماهر  ی، مالی و خدماتی()ادار 

0981 ............................................................  9951 259 549 952 

0985 ...........................................................  9444 405 559 989 

0931 ............................................................  4959 9152 9295 880 

0931 ............................................................  2959 5949 5505 597 

0939 ...........................................................  4270 5945 9199 299 

0934............................................................  4972 5981 9412 419 

0935 ...........................................................  4745 5279 9255 549 

9915 ......................................................................... 4384 1111 0145 793 

 9 4 7 94  .................................. سنگاستخراج زغال

 5 9 9 4  ......................... های آهنیاستخراج سنگ

 0 0 0 0  ................................................. سرب و روی

 49 52 84 915  .....................................................سنگ طال

 982 9557 9789 9494  ................................................... سنگ مس

 0 0 0 0  ....................................................... کرومیت

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

 0 0 0 0  ...................................................... بوکسیت

 0 0 0 0  ......................... نیکل، آنتیموان و تیتانیون

 47 55 904 599  ................................................... شن وماسه

 50 99 909 915  .............................................. سنگ تزیینی

 99 94 29 18  .................................................. شهسنگ ال

 0 0 0 0  .............................................. سنگ باالست

 15 955 521 479  .................................................. آهکسنگ

 55 7 29 84  ..................................................... سنگ گچ

 99 99 25 78  .................................... کائولن و خاك نسوز

 
  

  



     27                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 برداری برحسب فعالیت  )دنباله(تعداد شاغالن معادن در حال بهره -00

 جمع سال و فعالیت
 سایر کارکنان کارکنان خط تولید

 ساده ماهر )اداری، مالی و خدماتی(

 0 0 0 0  ...................................................... دولومیت

 0 0 0 0  ............................... بنتونیت و گل سرشوی

 9 5 5 2  ........................................... استخراج باریت

 0 0 0 0  .......................... سولفات استرونسیوم و بر

 0 0 0 0  .............................................سولفات سدیم

 0 0 0 0  ............................. باریت، خاك سرخ و زرد

 0 0 0 0  ......................................................... فلورین

 0 0 0 0  ..................................... پتاس، فسفات و ید

 2 99 50 95  ............................................. استخراج نمک

 0 0 0 0  ........ امد طبیعی)بیتومین(استخراج قیر ج

 7 7 91 99  ........................................................ سیلیس

 55 98 25 959  ................................................. پوکه معدنی

 0 0 0 0  ..................................................... فلدسپات

 0 9 5 9  ............................................................ تالک

 0 0 0 0  ................................... صدف دریایی و میکا

 0 0 0 0  .................................... منیزیت و گل سفید

های قیمتی و نیمه قیمتی، فیروزه و سایر سنگ

  ............................................................. عقیق

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     28                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 میلیون ریال( -هزارتن)برداری بر حسب فعالیت     ولیدات مواد معدنی معادن در حال بهرهتو ارزش مقدار  -01

 فعالیت
 مقدار

9915 9919 9914 9912 9915 

 8553 8790 01000 00995 01111  ........................................................................... کل معادن

 4 9 4 7 5 ........................................... سنگاستخراج زغال

 90 92 95 2 90 ................................... های آهنیاستخراج سنگ

 0 0 0 0 0 .......................................................... سرب و روی

 574 58 0 0 0 .............................................................. السنگ ط

 950 517 575 955 925 ............................................................ سنگ مس

 0 0 0 0 0 ................................................................ کرومیت

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

 0 0 0 0 0 ................................................................بوکسیت

 0 0 0 0 0 .................................. ، آنتیموان و تیتانیوننیکل

 9907 582 9150 750 9952 ............................................................ شن وماسه

 977 959 951 521 599 ....................................................... سنگ تزیینی

 941 591 250 598 442 ........................................................... سنگ الشه

 0 990 0 0 0 ....................................................... سنگ باالست

 4555 4411 4920 2227 4509 ........................................................... آهکسنگ

 507 558 9028 117 9520 .............................................................. سنگ گچ

 755 521 525 892 250 ............................................. کائولن و خاك نسوز

  
 

  



     29                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 برداری بر حسب فعالیت  )دنباله(تولیدات مواد معدنی معادن در حال بهرهو ارزش مقدار  -01

 میلیون ریال( -هزارتن) 

 فعالیت
 مقدار

9915 9919 9914 9912 9915 

 0 0 0 0 2 ............................................................... دولومیت

 0 0 0 0 0 ........................................ بنتونیت و گل سرشوی

 5 0 0 0 0 .................................................... استخراج باریت

 0 0 0 0 0 ................................... سولفات استرونسیوم و بر

 0 0 0 0 0 ...................................................... سولفات سدیم

 0 5 2 7 7 ...................................... باریت، خاك سرخ و زرد

 0 0 0 0 0 .................................................................. فلورین

 0 0 0 0 0 .............................................. پتاس، فسفات و ید

 984 907 588 552 225 ...................................................... استخراج نمک

 0 0 0 0 0 ................. استخراج قیر جامد طبیعی)بیتومین(

 57 519 0 555 925 ................................................................. سیلیس

 481 284 725 9991 191 .......................................................... پوکه معدنی

 0 0 0 0 0 .............................................................. فلدسپات

 9 0 0 0 9 ...................................................................... تالک

 0 0 0 0 0 ............................................ صدف دریایی و میکا

 0 0 0 0 0 ............................................. منیزیت و گل سفید

های قیمتی و نیمه قیمتی، فیروزه و عقیقسایر سنگ

 ................................................................................ 

0 5 2 9 0 

   
  



     31                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 میلیون ریال( -هزارتن)برداری بر حسب فعالیت     تولیدات مواد معدنی معادن در حال بهرهو ارزش مقدار  -01

 فعالیت
 ارزش

9915 9919 9914 9912 9915 

 10117387 01114370 5917013 4814875 4941195  ........................................................... کل معادن

 2540 5155 7920 1750 5194  ............................. سنگاستخراج زغال

 1149 95520 90159 9020 92100  .................... های آهنیتخراج سنگاس

 0 0 0 0 0  ............................................ سرب و روی

 515954 91208 0 0 0  ................................................سنگ طال

 91545459 99997927 4245890 9717549 9011887  .............................................. سنگ مس

 0 0 0 0 0  .................................................. کرومیت

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

 0 0 0 0 0  ................................................. بوکسیت

 0 0 0 0 0  .................... نیکل، آنتیموان و تیتانیون

 14958 54021 905995 44825 50255  .............................................. شن وماسه

 524299 918185 917090 592999 987292  ......................................... سنگ تزیینی

 25755 55954 59755 70471 98119  ............................................. سنگ الشه

 0 57000 0 0 0  ......................................... سنگ باالست

 491792 959125 558155 580957 570905  ............................................. آهکسنگ

 59709 59758 88511 51471 79491  ................................................ سنگ گچ

 85519 991749 80107 74902 958855  ............................... کائولن و خاك نسوز

  
 

  



     30                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 میلیون ریال( -هزارتن)برداری بر حسب فعالیت  )دنباله( تولیدات مواد معدنی معادن در حال بهرهو ارزش مقدار  -01

 فعالیت
 ارزش

9915 9919 9914 9912 9915 

 0 0 0 0 9500  ............................................................... دولومیت

 0 0 0 0 0  ........................................ بنتونیت و گل سرشوی

 9500 0 0 0 0  .................................................................... باریت

 0 0 0 0 0  ................................... ولفات استرونسیوم و برس

 0 0 0 0 0  ......................................................سولفات سدیم

 0 5180 2 95490 2500  ...................................... باریت، خاك سرخ و زرد

 0 0 0 0 0  .................................................................. فلورین

 0 0 0 0 0  .............................................. پتاس، فسفات و ید

 1880 99599 588 57295 55715  ...................................................... استخراج نمک

 0 0 0 0 0  ................. استخراج قیر جامد طبیعی)بیتومین(

 8299 24018 0 58529 75000  ................................................................. سیلیس

 55594 59577 725 901180 85007  .......................................................... پوکه معدنی

 0 0 0 0 0  .............................................................. فلدسپات

 900 0 0 0 5420  ..................................................................... تالک

 0 0 0 0 0  ............................................ صدف دریایی و میکا

 0 0 0 0 0  ............................................. منیزیت و گل سفید

های قیمتی و نیمه قیمتی، فیروزه و عقیقسایر سنگ

 ..............................................................................  

0 9020 2 9200 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



     32                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 )میلیون ریال(  0931: برداری برحسب فعالیتهای معادن در حال بهرهها و دریافتزش پرداختافزوده و ارارزش -09

 ها(دریافتها )ستانده ها(ها )دادهپرداخت افزودهارزش فعالیت

 10140374 0435139 03541181  .............................................................................. جمع

 ........................................... سنگاستخراج زغال

 ..............................................................................  

9850 5572 5995 

 90090 5954 9555  .................................. های آهنیاستخراج سنگ

 0 0 0  .......................................................... سرب و روی

 517115 908299 981489  ..............................................................سنگ طال

 91541759 9085442 98257578  ............................................................ سنگ مس

 0 0 0  ................................................................ کرومیت

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

 0 0 0  ............................................................... بوکسیت

 0 0 0  .................................. نیکل، آنتیموان و تیتانیون

 909878 95189 58812  ............................................................ وماسه شن

 552515 45258 591951  ....................................................... سنگ تزیینی

 29857 59707 95921  ........................................................... سنگ الشه

 0 0 0  ....................................................... سنگ باالست

 455119 15418 955412  ........................................................... آهکسنگ

 59709 59908 98219  .............................................................. سنگ گچ

 85551 44959 45452  ............................................. کائولن و خاك نسوز

 
 

 

 

  

  



     33                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 )میلیون ریال( )دنباله( برداری برحسب فعالیتهای معادن در حال بهرهها و دریافتزش پرداختافزوده و ارارزش -09

 ها(دریافتها )ستانده ها(ها )دادهپرداخت افزودهارزش فعالیت

 0 0 0  ............................................................... دولومیت

 0 0 0  ........................................ بنتونیت و گل سرشوی

 9500 781 5499  .................................................................... باریت

 0 0 0  ................................... ولفات استرونسیوم و برس

 0 0 0   ..................................................... سولفات سدیم

 0 0 0  ...................................... باریت، خاك سرخ و زرد

 0 0 0  .................................................................. فلورین

 0 0 0  .............................................. پتاس، فسفات و ید

 1192 9959 5725  ..................................................... استخراج نمک

 0 0 0  .................استخراج قیر جامد طبیعی)بیتومین(

 8885 9978 7208  ................................................................. سیلیس

 59054 52500 97854  .......................................................... پوکه معدنی

 0 0 0  .............................................................. فلدسپات

 900 991 955  ..................................................................... تالک

 0 0 0  ............................................ صدف دریایی و میکا

 0 0 0  ............................................. منیزیت و گل سفید

های قیمتی و نیمه قیمتی، فیروزه و سایر سنگ

  .................................................................... عقیق

0 0 0 

 

 

 

 

  



     34                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

برداری برحسب فعالیت و نوع اموال معادن در حال بهره ای()ارزش تغییرات اموال سرمایهگذاری سرمایه -04

 )میلیون ریال( 0931ای: سرمایه

 
 

  

 جمع فعالیت
ماشین آالت، ابزار و وسایل 

 کار بادوام و تجهیزات اداری
 وسایل نقلیه

 011118 019114 191950  ........................................................................... کل معادن

 5 582- 558-  ........................................... سنگاستخراج زغال

 0 72 72  .................................. های آهنیاستخراج سنگ

 0 0 0  .......................................................... سرب و روی

 0 5200 9990  ..............................................................سنگ طال

 952851 19225 247004  ............................................................ سنگ مس

 0 0 0  ................................................................ کرومیت

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

 0 0 0  ............................................................... بوکسیت

 0 0 0  .................................. نیکل، آنتیموان و تیتانیون

 0 4794 2518  ............................................................ شن وماسه

 95 140 1855  ....................................................... سنگ تزیینی

 7 5214 9580  ........................................................... سنگ الشه

 0 0 0  ....................................................... سنگ باالست

 500 40205 49250   ........................................................... آهکسنگ

 0 2514 2514  .............................................................. سنگ گچ

 990 589 9407  ............................................. کائولن و خاك نسوز



     35                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

برداری برحسب فعالیت و نوع اموال معادن در حال بهرهای( )ارزش تغییرات اموال سرمایهگذاری سرمایه -04

 )میلیون ریال(                                                                                                  )دنباله(            0931ای: سرمایه

 جمع فعالیت
ماشین آالت، ابزار و وسایل کار 

 بادوام و تجهیزات اداری
 وسایل نقلیه

 0 0 0  ............................................................... دولومیت

 0 0 0  ........................................ بنتونیت و گل سرشوی

 0 0 0  .................................................................... باریت

 0 0 0  ................................... سولفات استرونسیوم و بر

 0 0 0  ......................................................سولفات سدیم

 0 0 0  ...................................... باریت، خاك سرخ و زرد

 0 0 0  .................................................................. فلورین

 0 0 0  .............................................. پتاس، فسفات و ید

 0 9057 9457  ...................................................... استخراج نمک

 0 0 0  ................. استخراج قیر جامد طبیعی)بیتومین(

 0 958 558  ................................................................. سیلیس

 0 99525 99814  .......................................................... پوکه معدنی

 0 0 0  .............................................................. فلدسپات

 0 0 0  ..................................................................... تالک

 0 0 0  ............................................ صدف دریایی و میکا

 0 0 0  ............................................. منیزیت و گل سفید

های قیمتی و نیمه قیمتی، فیروزه و سایر سنگ

  ..................................................................... عقیق

0 0 0 

 
 

 

  



     36                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

برداری برحسب فعالیت و نوع اموال معادن در حال بهرهای( )ارزش تغییرات اموال سرمایهگذاری سرمایه -04

 )میلیون ریال(                                                                                                    )دنباله(            0931ای: سرمایه

 فعالیت

ساختمان و 

تأسیسات 

 بدون زمین

 راه اختصاصی
توسعه و 

 اکتشاف

افزارهای نرم

 رایانه ای
 سایر

 1 48 1114 9148 910193  ........................................................... کل معادن

 0 0 0 95 0  ............................. سنگاستخراج زغال

 0 0 0 0 0  .................... های آهنیاستخراج سنگ

 0 0 0 0 0  ............................................ سرب و روی

 0 0 0 980 520  ................................................سنگ طال

 0 92 0 0 581284  .............................................. سنگ مس

 0 0 0 0 0  .................................................. کرومیت

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

 0 0 0 0 0  ................................................. بوکسیت

 0 0 0 0 0  .................... نیکل، آنتیموان و تیتانیون

 0 99 0 509 948  .............................................. شن وماسه

 0 0 975 59 8541  ......................................... سنگ تزیینی

 0 0 0 574 4  ............................................. سنگ الشه

 0 0 0 0 0  ......................................... نگ باالستس

 0 0 0 9024 9800  ............................................. آهکسنگ

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

 0 0 0 114 0  ............................... کائولن و خاك نسوز

 
  



     37                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

برداری برحسب فعالیت و نوع اموال معادن در حال بهرهای( )ارزش تغییرات اموال سرمایهگذاری سرمایه -04

 )میلیون ریال(                                                                                      )دنباله(                       0931ای: سرمایه

 فعالیت

ساختمان و 

تأسیسات 

 بدون زمین

راه 

 اختصاصی

توسعه و 

 اکتشاف

نرم افزارهای 

 ایرایانه
 سایر

 0 0 0 0 0  ............................................................... دولومیت

 0 0 0 0 0  ........................................ بنتونیت و گل سرشوی

 0 0 0 0 0  .................................................................... باریت

 0 0 0 0 0  ................................... ات استرونسیوم و برسولف

 0 0 0 0 0  ......................................................سولفات سدیم

 0 0 0 0 0  ...................................... باریت، خاك سرخ و زرد

 0 0 0 0 0  .................................................................. فلورین

 0 0 0 0 0  .............................................. پتاس، فسفات و ید

 0 0 5010 990 500  ...................................................... استخراج نمک

 0 0 0 0 0  ................ )بیتومین( استخراج قیر جامد طبیعی

 0 0 900 0 0  ................................................................. سیلیس

 0 0 598 0 4  .......................................................... پوکه معدنی

 0 0 0 0 0  .............................................................. فلدسپات

 0 0 0 0 0  ..................................................................... تالک

 0 0 0 0 0  ............................................ صدف دریایی و میکا

 0 0 0 0 0  ............................................. منیزیت و گل سفید

های قیمتی و نیمه قیمتی، فیروزه و سایر سنگ

  ..................................................................... عقیق

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     38                                                                                                                                                                                    استان آذربایجان شرقی گزارش آماری  طرح معادن فعال    

 ی بخش معدن در استانهاتیو مزها نتایج ، چالش 

  فعال استان نشان می دهد علیرغم وجود ذخایر متنوع مواد  بررسی نتایج اجرای طرح آمارگیری از معادن

شده در این          سرمایه گذاری انجام  سب ذخایر معدنی ،  ستان در زون منا ستان و قرار گرفتن ا معدنی در ا

 .استان مناسب نیست

    درصدی تناسبی ندارد و ناشی از خام فروشی       9درصدی استان با سرمایه گذاری     01سهم ارزش افزوده

 بخش می باشد. در این

  ستان از مزیت   را که چ افزوده باید توجه گردد.بخش معدن در خلق ارزش توجهقابلتوان به بخش معدن ا

 برخوردار بوده است.در استان نسبی 

         ست سبب گردیده ا ستان  سیار باالی معادن مس در ا سایر بخش های معدنی     سهم ب سب  عملکرد نامنا

 .دیده نشود 

 به سرمایه گذاری در بخش مس ، طال و سایر مواد معدنی همراه با آن مانند مولیبدن  ای  مالحظه تمایل قابل

 سبب گردیده است سرمایه گذاری مناسبی بر روی سایر محصوالت معدنی صورت نگیرد.

       شدو وجود تنها ستان پایین می با صاد معدنی ا معدن دارای واحد  9سهم فعالیت های دانش بنیان در اقت

 ان از توسعه نیافتگی در این بخش دارد.تحقیق و توسعه نش

          ستان تمایل به خام فروشی در این کافی نبودن صنایع باالدستی و پایین دستی بخش صنایع معدنی در ا

 .زمینه را بسیار باال برده است 

    ستان سیار باالی مواد معدنی موجود در ا ستخراج مس   علیرغم تنوع ب ، تولیدات با فناوری باال به غیر از ا

   .استان بسیار نادر است  در

 ها بر تولید مواد معدنی با تکنولوژی پایین مانند سنگ آهک یا سنگ گچ متمرکز گردیده بسیاری از فعالیت

 است.

  هیای تزئینیی اسییتان ماننید تیراورتن قرمیز آذرشییهر از      رغیم آنکیه معیادن تییراورتن و سینگ    علیی

مبیود واحیدهای فیراوری و تولیید     شهرت جهانی برخوردارنید ولیی بیه دلییل تکنولیوژی پیایین و  ک      
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های تزئینی و پایین بودن دانیش تخصصیی و بهنگیام سیهم نیاچیزی از تولییدات میواد معیدنی         سنگ

 در استان را به خود تخصیص داده است.

       ستگاه صی و د صو صی تجارت خارجی در بخش خ ص ست   های دولتیپایین بودن نیروی تخ شکالت زی ، م

های  ن منابع تسهیالت بانکی و تاثیرات مربوط به اتفاقات در عرصهمحدودیت ها و مشکالت تامیمحیطی ، 

 استان می باشد.  ی بخش معدنهاسیاسی و اقتصادی از عوامل موثر در عدم توسعه متناسب با ظرفیت
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 منابع و مآخذ:

 9915  استان فعال معادن از آمارگیری طرح گزارش 

 9912 ای منطقه حسابهای 

 شرقی بایجانآذر سرزمین آمایش مطالعات 

 9917 سال  آماری سالنامه 

 دوم جلد -شرقی آذربایجان استان توسعه و تدبیر سند 

 9917- شرقی آذربایجان استان فرهنگی و اجتماعی،  اقتصادی گزارش 


