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مشخصات کلی طرح  

هدف   
هـدف اصلی از تهیه و اجراي طرح آمارگیري از معادن متشکل کشور،  تهیه  اطالعـات جـامع و بـ   ه  هنگـام از ویژگـی   هـاي معـادن در 
حــال بهره برداري کشور، براي برنامه ریزي توسعه و اتخاذ سیاست هاي اقتصادي و ارزیابی نتایج حاصل از اجراي برنامه هاي توسعه بـه 

ویـژه توسـعه     بخش معدن می باشد.  

جامعه  آماري   
جامعه  آماري این طرح تمامی معادن متشکل و در حال بهره برداري کشور(بجز معادن نفت، گاز، مـواد رادیـو اکتیـو و    خـاك رس )  است   

واحد آماري   
هر یک از معادن متشکل و در حال بهره برداري کشور ( بجز معادن نفت، گاز، مواد رادیو اکتیو و خاك رس) واحد آماري ایـن طرح را تشکیل 

می دهد.  

چارچوب آماري 
چارچوب آماري این طرح فهرست تمامی معادن متشکل و در حال بهره برداري کشور است که در مورد معادن شن و ماسه براساس مجوزهاي 

صادره توسط شهرداري ها و فرمانداري ها و در مورد سایر معادن براساس مجوزهاي صادره توسط وزارت صنایع و معادن  تهیه و با اسـتفاده از 
اطالعات آمارگیري سال قبل به  هنگام شده است   

.
زمان آماري   

زمان آماري این طرح از اول فروردین تا آخر اسفند سال بوده است   

زمان آمارگیري   
. زمان آمارگیري این طرح از اول  خرداد ماه تا نیمه  مرداد ماه سال بوده است 

  روش آمارگیري 
  . براي سایر معادن به صورت سرشماري بوده است اي و صورت نمونهماسه به  روش آمارگیري این طرح براي معادن شن و
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  مفاهیم تعاریف و

  معدن 
کـه بـه منظـور تسـهیالتی  آالت و ماشـین  و) باشـد  برداري از آن اقتصادي مـی  معدنی که بهره  ذخیره(معدن عبارت است از مجموعه کانسار 

  . کانسار ایجاد شده استآرایی از  کانه برداري و تجهیز و بهره اکتشاف و

  معدن متشکل
. باشد) ماسه براي معادن شن و( ها فرمانداري و ها یا توسط شهرداري و صنع، معدن وتجارتبرداري از وزارت  معدنی است که داراي مجوز بهره

  برداري  معدن متشکل درحال بهره
  بـه منظـور  ) آرایـی  کانـه  اي موارد همـراه بـا   در پاره(عملیات استخراج   شود که در سال مورد آمارگیري مجموعه به معدن متشکلی اطالق می

حـال معادنی که فقط در(در آن انجام گرفته است ) صورت پیوستـه یا ناپیوستهه روز ب 30حداقل به مدت (دست آوردن کانه قابل فروش به 
  ).اند آماري طرح قرار نداشته  ند در جامعها برداري آزمایشی بوده یا بهره سازي و آماده یا تجهیز و اکتشاف و

  معدنی   ماده
قشـر زمـین بوجـود شناسی در هاي مختلف زمین اثر تحوالت طبیعی در دوران هر عنصر یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد، مایع یا گاز در

  . شود معدنی نامیده می  ، ماده است   آمده

  کانه 
  . داراي ارزش اقتصادي استمواد معدنی موجود درکانسار است که 

  قطعی   ذخیره
  .سایر مشخصات آن با عملیات اکتشافی تعیین باشد عیار و قطعی آن مقدار از کانسار است که ابعاد و  ذخیره

  استخراج ماده معدنی 
داراي ارزش اقتصـادي صـورتاست که با هدف دستیابی بـه مـواد معـدنی    ...) برداري، بارگیري و حفاري، آتشباري، باطله(عملیاتی   مجموعه

  .گیرد می

  برداري  باطله
.  زمـین را برداشـت    پوسـته   معدنی مورد نظر، نیاز است که مقدار متنـابهی از مـواد تشـکیل دهنـده      اي از موارد براي دستیابی به ماده پاره در

  .نامند می» برداري باطله«اصطالحاً این عملیات را 

  آرایی کانه
هـا از کانـه و یـا تفکیـک کانـه     جدا کردن قسمتی از مواد باطلـه از  شیمیایی که به منظور ت از تمامی عملیات فیزیکی وآرایی عبارت اس کانه

  . شود یکدیگر انجام می
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بـاالتري نسـبت بـهآرایی مواد خام استخراج شده به دست آمده و داراي عیــار  شود که از کانه به ترکیبی از مواد معدنی اطالق می  کنسانتره
  . خام باشد  ماده

  وضع مالکیت 
ها، نهادهـاي  هـاي دولتی، بانک ـانه، سازمانــهـا متعلق به وزارتخ آن  د سرمایهـدرص 50ادنی است که تمام یا بیش ازـمنظور مع -عمومی  

  .باشد  ها و سایر موسسات بخش عمومی انقالب اسالمی، شهرداري 
ها متعلق به اعضاء تعاونی  درصد سهام آن 50تمام یا بیش از ثبت رسیده و  که به صورت شرکت تعاونی به منظور معادنی است -تعاونی  
  باشد

  .ها متعلق به افراد باشد درصد سرمایه آن 50بیش از  منظور معادنی است که تمام یا -) تعاونی غیر(خصوصی  

  برداري  بهره  پروانه
  .شود می اي که مشخص شده است صادر محدوده برداري از معادن در است که براي بهرهمجوزي 

  اجازه برداشت
مصرف مقـدار مشخصـی مصـالـح ساختمانی  ها جهت استخراج و یا به پیمانکاران آن نهادهاي رسمی و مجوزي است که به موسسات دولتی و

  .شود ده میمشخصی دا  یا محدوده منطقه و براي کار مورد نظر در

  شاغالن 
اي کـه بـه شاغالن از نظر وظیفـه . کنند وقت براي معدن کار می تمامی افرادي هستند که در داخل یا خارج معدن به صورت تمام وقت یا پاره

 . شوند خدماتی تفکیک می شاغالن اداري، مالی و دارند به دو گروه شاغالن خط تولید و  عهده

  شاغالن تولیدي 
 تولید سر با استخراج و به طور مستقیم معدن شرکت داشته و... آرایی و عملیات اکتشاف، استخراج، کانه تولیدي کسانی هستند که درشاغالن 

  .باشند نقل مشمول شاغالن تولیدي می کارکنان امور حمل و ها، مهندسین و ماهر، تکنیسین کارگران ساده و. و کار دارند

  خدماتی  شاغالن اداري، مالی و
در امـر به طـور مسـتقیم  باشند که  یا دفتر مرکزي می خدماتی معدن و خدماتی شامل کارکنان دفتري، اداري، مالی و شاغالن اداري، مالی و

  .تولید دخالت ندارند استخراج و

  کارگران ساده 
  .خط تولید مشغول کارند در ندارد وکسب مهارت  شود که شغل مورد تصدي آنان نیاز به تعلیم و به تمامی کارگرانی اطالق می

  کارگران ماهر 
در خـط تولیـد اند توانایی انجام کارهاي فنی را دارنـد و  اي که کسب کرده تجربه شود که به اعتبار دانش فنی و به تمامی کارگرانی اطالق می

  . مشغول به کارند

  ها  تکنیسین
عمل بـه دسـت مهارت کافی را نیز در آموزشی مربوط به کاردانی، تجربه و  دورهشود که ضمن طی  به آن دسته از کارکنان معدن اطالق می

  .خط تولید مشغول به کارند در شوند و به همین عنوان شناخته می اند و آورده
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  مهندسین 
تولید معدن مشغول خط  در سطح کارشناسی بوده و شود که داراي تحصیالت عالی فنی، حداقل در به آن دسته از کارکنان معدن اطالق می

  .به انجام وظیفه هستند

  نقل امور حمل و
. نقل اشتغال دارند امور مربوط به حمل و شود که در به آن دسته از کارکنان معدن اطالق می

  حقوق بگیر شاغالن مزد و
. دارند حقوق معینی دریافت می دهند، مزد و مقابل کاري که براي معدن انجام می شاغالنی هستند که در

  حقوق  و شاغالن بدون مزد
. باشد همچنین کارکنان فـامیلی بـدون مــزد می حقوق و هاي معدنی بدون مزد و اعضاي تعاونی برداران، پیمانکاران و این گروه شامل بهره 

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

  حقوق  مزد و
  .  حقوق به مزد و حقوق بگیران است یا کاال تحت عنوان مزد و هاي معدن به صورت پول و حقوق، مجموع پرداختی مزد و منظور از

  نقدي غیر نقدي و  هاي ساالنه سایر پرداختی
 مندي، حق ماموریـت، بـدي آب و   ذهاب، حق اوالد، حق عائله ایاب و  پوشاك، هزینه خوراك و  کار، هزینه شامل پاداش، اضافهها  این پرداختی

  . حقوق بگیران است به مزد و... بار، بلیط اتوبوس و و هاي اجتماعی، خوار هوا، سهم کارفرما از بیمه
  ارزش کل تولیدات 

محل  قیمت فروش به مشتریان در  کننده یعنی قیمت تولید  به  ش ضایعات قابل فروش مواد معدنیارز و  معدنی استخراج شده ارزش مواد
  . معدن است

  ) اي ارزش تغییرات اموال سرمایه(گذاري  سرمایه
تعمیـرات اساسـی منهـاي ارزش  هزینه ارزش خرید یا تحصیل و(اي  گذاري عبارت است از تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سرمایه سرمایه

  .آماري  طی دوره) اي فروش یا انتقال اموال سرمایه

  اي  اموال سرمایه
اي  ، امـوال سـرمایه   تر اسـت  سال بیش ها از یک تجهیزات متعلق به معدن که عمر مفید آن زمین، ساختمان، وسایل نقلیه و همچنین وسایل و

  . شود معدن محسوب می

  اي  خرید یا تحصیل اموال سرمایه
یا مستعمل خریداري یا تحصـیل کـرده اي است که معدن به صورت نو اي، ارزش اموال سرمایه منظور از ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه

اي  یـا تحصـیل امـوال سـرمایه      نیز جـزو ارزش خریـد  ... بیمه، ترخیص، مالیات، حمل، نصب و  هاي جنبی مربوط ا ز قبیل هزینه ، هزینه است
  . شود محسوب می

  اي  تعمیرات اساسی اموال سرمایه  هزینه
هاي معدن بابت تعمیراتی است کـه عمـر مفیـد، قـدرت تولیـدي و یـا ارزش امـوال اي، هزینه تعمیرات اساسی اموال سرمایه  منظور از هزینه

  .دهد اي معدن را افزایش می رمایهس
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  اي  فروش یا انتقال اموال سرمایه

  . آماري به فروش رسیده یا انتقال داده شده است  طی دوره اي است که در تملک معدن بوده و منظور ارزش اموال سرمایه

  حقوق دولتی 
بـرداري معدنی مربوطه یا حق بهره ي درصدي از ارزش مادهبردار معدن مکلف است مطابق قانون مصوب معادن به عنوان  مبلغی است که بهره

  .دولت بپردازد  شود به حساب خزانه ابالغ می فلزات تعیین و که توسط وزارت معادن و

  ها سایر پرداختی
تعمیـرات جزئـی  تجهیـزات اداري،   لـوازم و  هاي معدن بابت کارهاي کنتراتی، تعمیـرات جزئـی سـاختمان و    عبارت است از مجموع پرداختی

  ...آالت، آزمایشگاه و ماشین

  ها سایر دریافتی
تجهیـزات اداري، تعمیـرات جزئـی   لـوازم و  هاي معدن بابت کارهاي کنتراتی، تعمیـرات جزئـی سـاختمان و    عبارت است از مجموع پرداختی

  ...آالت، آزمایشگاه و ماشین

  ها ارزش پرداختی
  .ها سایر پرداختی ابزار و وسایل کارکم دوام، سوخت مصرف شده، برق خریداري شده، آب خریداري شده و عبارت است از مجموع ارزش مواد،

  ها ارزش دریافتی
اي توسط شـاغالن اساسی اموال سرمایه تعمیر ساخت و عبارت است از مجموع ارزش تولیدات مواد معدنی، ضایعات قابل فروش مواد معدنی،

  .ها سایر دریافتی معدن و

  رزش افزوده ا
  .ها ارزش پرداختی ها و التفاوت ارزش دریافتی عبارت است از مابه

  توضیحات ضروري 
  . استفاده شده است چهارمویرایش ) I.S.I.C(هاي اقتصادي  المللی فعالیت بندي بین انتشار این نشریه از طبقه تدوین و در  -
 و هاي معدنی تفکیک ، اطالعات مربوطه به فعالیت محل معدن انجام شده است صنعتی تواماً در هاي معدنی و در مورد معادنی که فعالیت  -

  . شده است نتایج طرح منظور در
 . است توسط معدن به خارج از کشور واسطه و اطالعات مربوطه به صادرات مستقیم فقط شامل ارزش فروش بی  -
 يبوده و بقیه معادن سرشمار% 4/61 یبیتقر يگیر با کسر نمونه يا نمونه يریآمارگاطالعات معادن شن و ماسه به صورت  ياور روش جمع  -

تعداد شاغالن، ارزش تولید، ارزش  يبرآوردگرها R.S.E(1( یاستاندارد نسب يخطا. هستند يگیر نمونه يخطا يبنابراین نتایج دارا. اند شده
 . است% 4/0و % 38/1، %24/0، %2/0، % 36/0و جبران خدمات در سطح کل کشور به ترتیب برابر با  يگذار افزوده، ارزش سرمایه

ادغام  اطالعات معادن به صورت موردي قابل شناسایی است،هاي معدنی که  شته فعالیتربه دلیل حفظ محرمانگی اطالعات، درآن دسته از  -
  .صورت گرفته است

  .دآی یبه دست م) x-1.96×SE×x   ,   x+1.96×SE×x(از رابطه % 95نان یبا اطم) x(ن براوردگر یی، حدود باال و پانسبی استاندارد يبراساس مقدار خطا  - 1
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