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هيات وزيران) به كارگيري معيارها، استانداردها و ضوابط فني  20/4/1385، مورخ ه 33497/ ت 42339نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره

اكيد جدي قرار داده است و ها را مورد تبرداري در قيمت تمام شده طرحهاي نگهداري و بهرهدر مراحل تهيه و اجراي طرح و نيز توجه الزم به هزينه
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 .نمود خواهد فراهم را هاآن نمودن برطرف و شناسايي موجبات
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بندي  المللي رده هاي بين بررسي سامانه

 هاي معدني  محصوالت و فعاليت
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انه -اولفصل  ي ردهها سام ن الملل ت و ي بي حصوال دي م ت بن الي ع دني ف ع  3 هاي م

 

 

 آشنايي -1-1

ها و  آوري داده بندي صنعتي در جهان ايجاد شده است. بيشتر كشورها در جمع ردههاي  بيش از شش دهه است كه سامانه
كنند. كشورهاي مختلف با توجه به  ها استفاده مي از جمله محصوالت معدني از اين سامانه ،هاي آماري توليدات صنعتي خود گزارش

كنند. اين  بندي مورد نياز خود را تعريف مي ردههاي  المللي، سامانه ملي و بر اساس الگوهاي استاندارد بين ايعهاي صن ساختار و ويژگي
ثرتر وهاي مورد بررسي با هدف مطالعه م تر علمي بين نمونه ها بر اساس معيارهاي ساده توصيفي و همچنين روابط پيچيده بندي رده
ي جديد و پيشرفت فناوري همواره موجب تغيير و تنوع ساختار صنعت به اقتضاي مختصات هاي اقتصاد گيرد. فعاليت ها انجام مي آن

هاي  بندي ردهدر حال حاضر در جهان  هاي صنعتي نياز به بازنگري مداوم دارند. بندي ردهشود و از اين رو است كه  جغرافيايي آن مي
ها  بندي ردهبرخي از اين  1-1جدول در د. شو ميتفاوت استفاده هاي مختلف و بر اساس معيارهاي م سازمان به وسيلهصنعتي متنوعي 

 .ارايه شده استرا به طور مختصر 
 هاي صنعتي بندي برخي از رده -1-1جدول 

 

 توضيحات بندي نام رده رديف

0Fبندي صنعتي استاندارد، ( رده 1

١SIC( 

آمريكا به وسيله موسسات دولتي به كار گرفته شد. در  1937رقمي است كه از سال  4بندي بر اساس كدهاي  اين سامانه رده
بندي صنعتي  رود.  اين سامانه به وسيله سامانه رده اين سامانه همچنين در كشورهاي ديگر همچون بريتانيا نيز به كار مي

NAICSP1Fآمريكاي شمالي (

٢
Pاين  1999تا  1000گيرد. از كد  ها استفاده قرار مي ) جايگزين شده اما هنوز هم در برخي آمار

 سامانه به بخش معدن و محصوالت معدني تعلق دارد. 

2 
بندي صنعتي آمريكاي  سامانه رده

 )NAICSشمالي (
با دفتر آمار آمريكا، كانادا و مكزيك به منظور هماهنگي  1997رقمي است كه از سال  6بندي بر اساس كدهاي  اين سامانه رده

 شد.   SICد و تا حدي جايگزين بين كشورهاي آمريكاي شمالي به كار گرفته ش

3 
بندي توليد آمريكاي  سامانه رده

NAPCSP2Fشمالي (

٣
P( 

بندي  ، دفتر سرشماري آمريكا و ديگر همتاهايش در كانادا و مكزيك اين سامانه ردهNAICSهاي سامانه  به دليل محدوديت
 را تهيه كردند. در اين سامانه محصوالت توليدي بيشتر از فرآيند توليد آن مورد نظر قرار گرفت.   

4 

 بندي صنعتي استاندارد  رده

هاي اقتصادي  المللي همه فعاليت بين

)ISICP3F

٤
P( 

بازبيني  2002و  1989، 1968، 1958هاي  تاييد و در سال 1948بندي به وسيله بخش آمار سازمان ملل در سال  اين سامانه رده
 شد. 

5 
المللي استاندارد  بندي بين رده

4Fتجارت

٥ )SITC( 
زهاي پيش آمده، چندين بار به وسيله سازمان ملل تهيه شد و با توجه به نيا 1950المللي استاندارد تجارت در سال  بندي بين رده

 است. 2006روزآمد شده است كه چهارمين نسخه آن مربوط به سال 

6 
سامانه هماهنگ كدگذاري و توصيف 

5Fكاال

6Fهماهنگ (يا سامانه  ٦

٧( 

، 2002، 1996، 1992هاي  منتشر و كدهاي اين سامانه در سال 1988اين سامانه به وسيله سازمان گمرك جهاني در سال 
كنند.  المللي استفاده مي كشور از اين سامانه براي داد و ستدهاي تجاري بين 200روزآمد شده است. بيش از  2012و  2007

 شود.  بندي مي سامانه هماهنگ رده درصد مبادالت تجاري جهاني در قالب 98بيش از 

7Fبندي محصول اصلي رده 7

٨ )CPC( 2007به وسيله بخش آمار سازمان ملل تهيه و آخرين نسخه اصالحي آن در سال  1989بندي در سال  اولين نسخه اين رده 
 منتشر شد. 

 

                                                
1- Standard industrial classification 
2- North American industry classification system 
3- North American product classification system 
4- International standard industrial classification of all economic activities 
5- Standard international trade classification 
6- Harmonized commodity description and coding system 
7- Harmonized system 
8- Central product classification (CPC) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Industrial_Classification
http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Industry_Classification_System
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Industrial_Classification_of_All_Economic_Activities
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 هاي صنعتي بندي برخي از رده -1-1ادامه جدول 

 توضيحات بندي نام رده رديف

8 
هاي  بندي آماري فعاليت رده

NACEاقتصادي اتحاديه اروپا ( P8F

١
P( 

 رود.   رقمي است كه به وسيله اتحاديه اروپا به كار مي 6بندي بر اساس كدهاي  اين سامانه رده

9 
بندي صنعتي استاندارد مالزي  رده

)MSICP9F

٢
P( 

 ISICبر اساس آخرين نسخه سامانه  MSICبازبيني شد. بازبيني  2000ايجاد و در سال  1972بندي در سال  اين سامانه رده
 انجام شده است.

ICBP10Fبندي صنعتي ( معيار رده 10

٣
P( 

FTSE11Fو  Dow Jonesبندي بر اساس كدهاي چهار رقمي است كه به وسيله  اين سامانه رده

توسعه داده  2005در سال  ٤
زيربخش تشكيل شده است و در حال حاضر به وسيله  114و  بخش 41بخش بزرگ،  19صنعت،  10شد. ساختار اين سامانه از 

NYSEبرخي بازارها همچون  12F

 گيرد. مورد استفاده قرار مي ٥

11 
بندي صنعتي جهاني  استاندارد رده

)GICSP13F

٦
P( 

MSCI14Fرقمي است و به وسيله  8تا  2بندي بر اساس كدهاي  اين سامانه رده

S&P15Fو  ٧

براي استفاده متخصصان امور مالي  ٨
گروه  24بخش،  10گذاري و فرآيند مديريت دارايي توسعه داده شد. ساختار اين سامانه از  مالي براي تسهيل مطالعات سرمايه

 تشكيل شده است. زيرصنعت 154و  صنعت 68صنعتي، 
 

1Tالمللي شامل موارد زير توضيح  بندي بين ايج ردهبندي صنعتي موجود در جهان، چهار سامانه معتبر و ر هاي رده با بررسي سامانه
 شود:   داده مي

 ويرايش چهارم )ISIC( هاي اقتصادي فعاليت تمامالمللي  بندي صنعتي استاندارد بين رده -

 ميالدي 2007نسخه  )CPC( بندي محصول اصلي رده -

P16Fسامانه هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال -

9
P يا سامانه هماهنگ)P17F

10
Pويرايش دوم ( 

 ميالدي 2006ويرايش چهارم منتشر شده در سال  )SITC( المللي استاندارد تجارت بندي بين رده -

ها  گيرند و كشورهايي نيز كه به طور مستقيم از اين سامانه ميدر جهان مورد استفاده قرار اي  اكنون به طور گستردهها  اين سامانه
ي مشابه و متناظر براي خود طراحي كرده اند. با توجه به اهميت موضوع، در هاي بندي ردهكنند، با الگو قرار دادن آن ها،  مياستفاده ن

معدني هاي  فعاليت ي مرتبط با محصوالت وها بخشبا نگاه ويژه به  المللي بندي بين ردهاين چهار سامانه هاي  اين فصل آخرين نسخه
 گيرد. ميمورد بررسي قرار 

 ويرايش چهارم )ISIC( هاي اقتصادي المللي همه فعاليت ينبندي صنعتي استاندارد ب رده -1-2

، 1958هاي  منتشر شد و در سال 1948در سال  بخش آمار سازمان ملل به وسيلهاقتصادي هاي  براي فعاليتبندي  ردهاين سامانه 
آوري و  نظور استفاده در جمعبه مها  فعاليتبندي  ردهمورد بازبيني قرار گرفت. هدف اصلي اين سامانه،  2008و 1990،2004، 1968

                                                
1- Statistical classification of economic activities in the european community 
2- Malaysia standard Industrial classification 
3- Industry classification benchmark 
4- Financial times and stock exchange 
5- New york stock exchange 
6- Global industry classification standard 
7- Morgan stanley capital international 
8- Standard & Poor's 
9 -Harmonized commodity description and coding system 
10 -Harmonized system  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_and_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_Classification_of_Economic_Activities_in_the_European_Community
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_Classification_of_Economic_Activities_in_the_European_Community
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Classification_Benchmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Classification_Benchmark
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Industry_Classification_Standard
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Industry_Classification_Standard
http://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_Stanley_Capital_International
http://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_Stanley_Capital_International
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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يا سامانه ملي خود را بر  كنند ميملي خود استفاده هاي  فعاليتبندي  ردهگزارش آمار است. بسياري كشورها يا اين سامانه را براي 
 دهند. ميمبناي اين سامانه تهيه كرده و مورد استفاده قرار 

شود)،  ميشامل قسمت (با حروف بزرگ انگليسي بندي  ردهاست. ها  بر اساس سلسله مراتب فعاليتبندي  ردهروش كدگذاري اين 
 21بندي  ردهچهار رقم كد شناسايي) است. اين سامانه ( رده(سه رقم اول كد شناسايي)،  گروهبخش (دو رقم اول كد شناسايي)، 

ي قرار ندارد و اعداد پشت سر ا لهها فاص ارقام چهار رقمي هستند كه بين ارقام آن ISICبندي  رده. كدهاي دارد بخش 99قسمت و 
هاي فلزي  سنگمعدنكاري كانتوان به بخش  ميها  با عنوان معدنكاري و استخراج كواري B. براي مثال، در قسمت گيرند ميهم قرار 

 هاي آهن اشاره كرد. نحوه كدگذاري اين فعاليت به شرح زير است: سنگو گروه كان

 است). 07و بخش  071 گروه، 0710 ردهكننده  خصآهن (كد چهار رقمي مش معدنكاري: 0710
وجود دارد و در راهنماهاي اين دو سامانه اين  CPCمثل بندي  هاي رده و ديگر سامانه ISICبندي  ردهارتباطاتي بين سامانه 

 موضوع به تفصيل بحث شده است. 
اختصاص دارد ها  معدنكاري و استخراج كواريهاي  به فعاليت Bچهارم)، قسمت  ويرايش( ISICبندي  ردهدر آخرين نسخه سامانه 

ه يارا 2-1در جدول  ها بخشاين هاي  ردهو ها  گروه، تعداد ها بخشيات بيشتر در مورد عناوين يبخش تقسيم شده است. جز 5و به 
 شده است.

 ساس ويرايش چهارم)(بر ا ISICبندي  ها در سامانه رده هاي معدنكاري و استخراج كواري بندي فعاليت رده -2-1جدول 

 شرح بخش قسمت
 تعداد

 رده گروه

B 

 2 2 سنگ، ليگنيت و تورب استخراج زغال 05
 2 2 استخراج نفت خام و گاز طبيعي 06
 3 2 هاي فلزي استخراج كانسنگ 07
 5 2 ها استخراج كواري 08
 2 2 هاي خدماتي استخراجي فعاليت 09

 

در نظر گرفته شده است. ها  قابليت استفاده و موجود بودن داده مانند(ويرايش چهارم) عوامل متعددي  ISICبندي  ردهدر راهنماي 
تر،  به سطوح جزييها  فعاليتبندي  ردهد. در معيارهاي تفكيك نكن ميتغيير  ها ردهاين معيارها همچنين بر اساس سطح و دامنه تعريف 

 . شود توجه مييند توليدي نيز آفرهاي  شباهتبه 
ISIC  پردازد و بدين منظور  مياقتصادي هاي  بندي فعاليت توليد يا عرضه به دسته و بر اساسبر مبناي چهارچوب مفهومي

كه به هايي  گيرد. وزن ميمحصول خروجي و كاربرد آن نيز مورد توجه قرار هاي  وري توليد، ويژگيآ يند و فنآها، فر فعاليتهاي  ورودي
كاربردي و عملي ، ISICبندي  رده. در سامانه استمتفاوت بندي  ردهشود در بين طبقات و يا سطوح  ميداده هر كدام از اين معيارها 

گيرند تا  مي قرار ردهمالك مهمي است كه در نظر گرفته شده است. به عالوه اطمينان از اين كه كاالهايي كه در يك سطح و  بودن
ست كه همواره مد نظر قرار گرفته است. با توجه به اين كه هميشه عالقه شديدي ند موضوعي اباشپذير است مشابه  آن جا كه امكان

، خروجي ردهاند كه محصول خروجي هر  تعريف شدهاي  به گونه ISICهاي  ردهبا محصوالت وجود دارد، ها  براي ارتباط دادن فعاليت
در نظر گرفته شده  ردهبه طور عمده خروجي كاالها و خدماتي كه براي  ردهباشد. به بيان ديگر واحدهاي آن  ردهعمده واحدهاي آن 

كه در هايي  است. براي فعاليتها  شود اهميت نسبي فعاليت مي لحاظ ISICبندي  ردهرا توليد كنند. يكي ديگر از مالحظاتي كه در 
 مجزا تعريف شده است.هاي  ردهاي دارد  در اقتصاد جهاني يا منطقهاي  اغلب كشورها مشترك است يا اهميت ويژه
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 )CPC( بندي محصول اصلي رده -1-3

دهد. هدف  مي كه كاالها و خدمات را پوشش است بندي كامل محصوالت شامل دسته 2007ويرايش  محصول اصليبندي  رده
هاي  ت محصوالت در زمينهالزم براي شرح جزيياهاي  بندي تمام داده براي تجميع و دسته المللي بيناستفاده از آن داشتن استانداردي 

و آمار ها  ، تراز پرداختالمللي بينملي، صنايع خدماتي، داد و ستد داخلي و خارجي كاال، تجارت خدمات هاي  توليد صنعتي، حساب
سازي انواع مختلف  و ترويج هماهنگ المللي بينسازي يك چارچوب براي مقايسه  فراهم ،مصرف و هزينه است. اهداف اساسي ديگر

توان از آن به عنوان مبنايي براي توسعه فهرست كاالها و خدمات براي اهداف خاص  مي مرتبط با كاال و خدمات است. همچنين آمار
استفاده كرد. مزيت اصلي اين سامانه داشتن معيارهايي با استاندارهاي جهاني است. اين  نظاير آنو ها  مانند گزارش آماري هزينه

 استفاده كرد.  المللي هاي بين توان به عنوان چارچوبي براي مقايسه مي آن شده و ازبندي به خوبي پذيرفته  دسته

ايجاد يك  اي، چنين سامانههيه شد. هدف از تهيه بخش آمار سازمان ملل ت به وسيله 1989در سال بندي  ردهاولين نسخه اين 
بندي  ردهراهنماي اع محصوالت بود. همانطور كه در وآماري مختلف مربوط به انهاي  داده المللي بينچارچوب كلي براي مقايسه 

CPC  ،و در اين راستا  گيرد انجام ميسازي در طبقات  در اين سامانه با هدف بيشينه كردن همگنبندي  ردهتوضيح داده شده
و ذاتي، فيزيكي هاي  مد نظر بوده است. ويژگيها  فيزيكي و ماهيت ذاتي محصوالت به همراه اصالت صنعتي آنهاي  ويژگي

يا ، مراحل مورد استفاده در ساخت كاالشامل مواد خام ها  معيارهاي مناسبي براي شناسايي و تفكيك محصوالت است. اين ويژگي
 ، كاربران و قيمت فروش محصوالت است.توليد كاال يا عرضه خدماتهاي  روش

(رقم اول كد شناسايي)، بخش  شامل قسمتي بند ردهبر اساس سلسله مراتب محصوالت است. بندي  ردهسامانه كدگذاري اين 
(همه پنج رقم كد شناسايي) رده (چهار رقم اول كد شناسايي) و زير رده(سه رقم اول كد شناسايي)،  گروه(دو رقم اول كد شناسايي)، 

و  رده 9به  گروهو به همين ترتيب هر  گروه 9هر بخش به  وبخش  9به  است و هر قسمت 9تا  صفركد مربوط به قسمت بين  است.
، گروه 293بخش،  69قسمت،  10قابل تعريف است. اما در عمل،  ردهزير 65610تئوري،  از نظرشود.  ميتفكيك  ردهزير 9به  ردههر 

قرار ندارد  اي فاصلهها  محصول اصلي ارقام پنج رقمي هستند كه بين ارقام آنبندي  ردهوجود دارد. كدهاي  ردهزير 1811و  رده 1050
توان به كانسنگ و كنسانتره مس و نحوه كدگذاري  مي اند. براي مثال، از قسمت محصوالت معدني اد پشت سر هم قرار گرفتهو اعد

 اشاره كرد: اين محصول به شرح زير
 14210 ردهو زير 1421 رده، 142 گروه، 14، بخش يككننده قسمت  : كانسنگ و كنسانتره مس (كد پنج رقمي مشخص14210

 است).

بندي  رده يكقسمت  ) وجود دارد.HSو  ISIC(مثل بندي  هاي رده و ديگر سامانه )CPC(بندي  ردهبين اين سامانه  هايي تشابه
CPC بخش تقسيم شده است كه شش بخش  8و مواد معدني، الكتريسيته، گاز و آب اختصاص دارد. اين قسمت به ها  گنبه كانس

ارايه  3-1در جدول  ها بخشاين هاي  ردهو زيرها  ردهها،  گروهدر مورد تعداد  آن مربوط به محصوالت معدني است. جزييات بيشتر
 شده است.
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 CPCبندي  بندي مواد معدني در سامانه رده رده -3-1جدول 
 

 

 يا سامانه هماهنگو سامانه هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال  -1-4

بندي  ردهبراي  المللي بين اي سامانه و شود مي سامانه هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال كه به اختصار سامانه هماهنگ ناميده
، 2002، 1996، 1992هاي  منتشر شد. كدهاي اين سامانه در سال 1988در سال  جهانيگمرك سازمان  به وسيلهكاالها است كه 

ن سامانه براي كشور از اي 200گيرد و بيش از  ميكاال را در بر گروه 6000روزآمد شده است. سامانه هماهنگ، حدود  2012و  2007
بندي  ردهدرصد مبادالت تجاري جهاني در قالب سامانه هماهنگ  98 بيش ازكنند.  مي استفاده المللي بينداد و ستدهاي تجاري 

گمركي و هاي  براي تعرفهاي  توان گفت كه سامانه هماهنگ، زبان اقتصاد جهاني است. اين سامانه به عنوان پايه مي شود. بنابراين مي
، تعيين مبدا كاالها و تعقيب كاالهاي تحت كنترل همچون مواد باطله خطرناك، مواد مخرب المللي بينر مبادالت تجاري تهيه آما

 رود.  مي به كارنظاير آن جانوري و گياهي در معرض انقراض و هاي  اليه ازن، گونه
مرحله ساخت  مانه هماهنگ بر اساستهيه شده است. الگوي چيدمان كاالها در سا فصل 96و  قسمت 21سامانه هماهنگ در 

شود و متشكل از  مي ، محصوالت مياني و نهايي است. در اين سامانه هر قسمت به وسيله اعداد رومي نشان دادهكاال شامل مواد خام
 وينو عناها  هر قسمت توضيحاتي در مورد محتواي فصلهاي  خاص از كاالها تعلق دارد. يادداشتاي  ردهچندين فصل است كه به 
فصل و توصيف مختصري در مورد كاالهاي موجود در آن فصل هاي  اشتدكند. هر فصل شامل ياد مي موجود در آن قسمت ارايه

 است. 
، عناوين و زيرعناوين ها مربوط به محصوالت معدني است. جزييات بيشتر در مورد تعداد فصلبندي  ردهقسمت چهارم اين سامانه 

 ارايه شده است. 4-1اين قسمت در جدول 
 

 بندي هماهنگ بندي مواد معدني در سامانه رده رده -4-1جدول 

 شرح فصل قسمت
 تعداد

 زيرعنوان عنوان

4 

 77 30 ، آهك و سيمانهاي صنعتي ، سنگگوگردنمك،  25

P18Fو خاكستر ، سربارههاي فلزي كانسنگ 26

1 21 34 

هاي  هاي معدني، مواد قيري و واكس هاي معدني، نفت سوخت 27
 معدني 

16 40 

 

                                                
1 -Ores slag and ash 

 شرح بخش قسمت
 تعداد

 زير رده رده گروه

1 

 5 5 1 تورب و سنگ، ليگنيت زغال 11
 3 1 1 نفت خام و گاز طبيعي 12
 1 1 1 هاي اورانيم وتوريم  كانسنگ 13
 6 6 2 هاي فلزي كانسنگ 14
 8 8 4 ، ماسه و رسهاي صنعتي سنگ 15
 8 8 3 مواد معدني ساير  16
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شود. دو رقم اول آن معرف فصلي است كه عنوان در آن  مي يك كد چهار رقمي معرفي به وسيلهدر سامانه هماهنگ، هر عنوان 
توان به  مي "قسمت محصوالت معدني"براي مثال، از  .قرار گرفته و دو رقم آخر نشان دهنده موقعيت عنوان در فصل مربوط است

 د:كرگرافيت طبيعي و نحوه كدگذاري اين محصول اشاره 
 كننده عنوان چهارم در فصل بيست و پنجم است)  : گرافيت طبيعي (كد چهار رقمي مشخص2504

اين حالت كدهاي شش رقمي كنند. در  مي تعريف به عالوه هر جا الزم باشد با اضافه كردن دو رقم يا بيشتر به عناوين، زيرعنوان
 به عنوان مثال: ،شود مي و هشت رقمي ايجاد

 كوچك شامل:هاي  : گرافيت طبيعي پودري و تكه250410
 : گرافيت طبيعي بلورين 25041010
  آمورف: گرافيت طبيعي 25041020

پنجم هاي  هنده عنوان و رقمشوند. چهار رقم اول نشان د مي بنابراين در سامانه هماهنگ، كاالها با كدهاي شش رقمي مشخص
شود. كدهاي  مي داده قرارو ششم معرف زيرعنوان است. جايي كه نياز به تعريف زيرعنوان نباشد، به جاي اعداد پنجم و ششم صفر 

دي بن ردهگيرد و تمام كشورهايي كه از سامانه هماهنگ به عنوان سامانه  مي مورد استفاده قرار المللي بندي بين ردهشش رقمي در 
و سنگاپور فراتر از آن  آسه. اين در حالي است كه برخي كشورها همچون كشورهاي عضو كنند از اين كد استفاده ميكنند  مي استفاده

و از  دهند ميبندي كاالها را با جزييات بيشتر و تا يك مرحله بعد از زيرعنوان هم ادامه  و تقسيمكنند  ميكدهاي شش رقمي عمل 
 كنند. مي فادهكدهاي هشت رقمي است

صنعت توليدكننده  ماننداست. براي اصالت صنعتي، معيارهايي بندي  ردهفيزيكي معيار اوليه هاي  ويژگي سامانه هماهنگدر 
گيرند. معيار اصالت صنعتي  مي وري و سازمان توليدكننده محصول مد نظر قرارآ براي تهيه محصول، فنها  محصوالت، ساختار ورودي

براي  مثال ،نيز است. به كارگيري اين اصل در عمل با مشكالتي همراه است ISICبندي  ردهبه كار رفته در سامانه  بندي ردهاز اصول 
زيرا در  ،شود مي ايجادبندي  ردهصنعت تعمير، نگهداري و ساخت كه هم توليد كاال و هم ارايه خدمات دارد مشكل  مانندصنعتي 
مختلف هستند. در اين شرايط با توجه به مقايسه نسبي ميزان توليد كاال در مقابل ارايه ي ها بخش، خدمات و كاالها در CPCسامانه 

شود كه كاالهاي توليد شده با  مي نيز گاه مشاهده CPCشود. به عالوه، در سامانه  مي گيري خدمات در مورد جايگاه صنعت تصميم
گري و  بين محصوالت فلزي حاصل از ريخته HS مانندسامانه به طور مثال در اين  ،قرار دارند ردهاصالت صنعتي متفاوت در يك 

 ديگر محصوالت فلزي تمايزي قايل نشده است. 

 )SITC(استاندارد تجارت  المللي بندي بين رده -1-5

سازمان ملل تهيه و با توجه به نيازهاي پيش آمده، چندين  به وسيلهميالدي  1950استاندارد تجارت در سال  المللي بندي بين رده
بندي كاالهاي  براي دستهبندي  ردهميالدي منتشر شد. اين سامانه  2006در سال  SITC ويرايشبار روزآمد شده است. چهارمين 

. علي رغم اينكه سازمان رود ميمختلف به كار هاي  صادراتي و وارداتي كشورها به منظور مقايسه وضعيت تجاري كشورها در سال
 د اما همچنان سامانهكرايجاد  1980را در اواخر دهه  HSبندي  ردهكاالها، سامانه بندي  هاي رده سامانه سازي يكسانملل با هدف 



انه -اولفصل  ي ردهها سام ن الملل ت و ي بي حصوال دي م ت بن الي ع دني ف ع  9 هاي م

 

 

SITC  قبلي هاي  ويرايشو سازمان ملل بدين منظور  گيرد ميبه منظور مطالعه روند تجاري مورد استفاده كشورها قرارSITC را با 
 ده است. كراصالح بندي  هاي رده توجه به تغييرات ديگر سامانه

 SITCكشورها توصيه كرده و سامانه  المللي بينتجاري هاي  را به منظور گردآوري داده HSكميسيون آمار سازمان ملل، سامانه 
 .       كرده است يشنهادرا به عنوان يك ابزار تحليلي براي بررسي روند تجاري كاالهاي صادراتي و وارداتي كشورها پ

 (رقم اول كد شناسايي)، بخش شامل قسمتبندي  ردهبر اساس سلسله مراتب محصوالت است. بندي  ردهسامانه كدگذاري اين 
(همه پنج رقم كد  (چهار رقم اول كد شناسايي) و عنوان اصلي گروهسه رقم اول كد شناسايي)، زيرگروه ((دو رقم اول كد شناسايي)، 

ي قرار ندارد و اعداد پشت سر هم ا فاصلهها  محصول اصلي ارقام پنج رقمي هستند كه بين ارقام آنبندي  ردهاست. كدهاي  شناسايي)
 د:كرتوان به گرافيت طبيعي و نحوه كدگذاري اين محصول اشاره  مي اند. براي مثال، از محصوالت معدني قرار گرفته

 27822و عنوان اصلي  2782 گروه، زير278 گروه، 27، بخش 2ه قسمت كنند : گرافيت طبيعي (كد پنج رقمي مشخص27822
 است).

به مواد معدني اختصاص دارد. جزييات بيشتر در مورد تعداد  SITCبندي  رده 32و  28، 27ي ها بخشو  3و  2هاي  قسمت
 ارايه شده است. 5-1در جدول  ها بخشو عناوين اصلي اين ها  گروهها، زير گروه
 

 چهارم ويرايشبر اساس  SITCبندي  بندي مواد معدني در سامانه رده رده -5-1جدول 

 شرح بخش قسمت
 تعداد

 عنوان اصلي زيرگروه گروه

2 
27 

اشاره  56هايي كه در بخش  كودهاي خام (غير از آن
، نفت و سنگ معدني (به جز زغالخام شده است) و مواد 

 هاي گرانبها) سنگ
9 17 43 

 43 24 5 هاي فلزي مواد معدني فلزي و قراضه 28

 8 6 3 ها ، كك و بريكتسنگ زغال 32 3
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 گذاري، كدگذاري و  نام

 كشور هاي موجود در بندي رده
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 آشنايي -2-1

مراكز ذيربط در زمينه گردآوري و انتشار آمار  به وسيله كدگذاري و واژگان مورد استفادهگذاري،  ، نامبندي دهردر اين فصل انواع 
 شود. مي ارايهشناسانه در دو بخش به شرح زير  با نگاهي آسيب معدنيهاي  فعاليت

 وضع موجود -2-2

آمار، سازمان نظام مهندسي  مواد معدني شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مركز بندي و گروه بندي ردهاندركار  مراكز دست
 معدن و گمرگ جمهوري اسالمي ايران است.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -2-2-1

ارايه مربوط به همراه نام معادن ي به تفكيك استانو  بندي ردهبر اساس حروف الفبا  وزارت ياد شده اسامي مواد معدني پورتالدر 
 شده است.

 مركز آمار ايران -2-2-2

مربوط به استخراج مواد معدني هاي  فعاليت خورشيدي 1387 برداري كشور سال تايج آمارگيري معادن در حال بهرهدر گزارش ن
المللي همه  صنعتي استاندارد بين بندي ردهكشور به غير از استخراج نفت، گاز، مواد راديواكتيو و خاك رس، بر اساس ويرايش سوم 

 به شرح زير ارايه شده است: ردهاقتصادي با كدهاي چهار رقمي و در قالب شش هاي  فعاليت
 

 )1010 تيفعال كد( سنگ استخراج زغال -
 )1310 تيفعال كدي (هاي آهن استخراج سنگ -
 )1320هاي فلزي غيرآهني (كد فعاليت  استخراج سنگ -
 )1410تيفعال كد... ( استخراج سنگ، شن و ماسه و -
 )1421كد فعاليت معدني شيميايي و ... ( خراج مواداست -
 )1429استخراج ساير مواد معدني (كد فعاليت  -

 سازمان نظام مهندسي معدن ايران -2-2-3

 :بندي شده است گروه زير ردهدر پورتال سازمان نظام مهندسي معدن ايران معادن در حال استخراج كشور در قالب پنج 
 معادن مواد فلزي    -
 غيرفلزي معادن مواد -
 هاي تزييني و نما  معادن سنگ -
 ساير معادن -
 عدم انتخاب  -

 



1 عمل 4 ستورال ن  د سا سامي  يك يسازي ا دن ع د م  موا

 

 

گروه ماده معدني، زيرگروه  ،)استان( شده، اطالعاتي مربوط به معادن كشور شامل نام معدن، محل معدن در پورتال سازمان ياد
 ماده معدني و نام ماده معدني ارايه شده است.

سنگ، سنگ تزييني و نما و  معادن بر مبناي روش استخراج به پنج گروه شامل روباز، زيرزميني، زيرزميني زغال ،در اين سامانه
اي ياد شده بر مبناي نوع ماده معدني به شش زيرگروه فلزي، غيرفلزي، مصالح ه هعدم انتخاب تقسيم شده است. سپس گرو

 تقسيم شده است.تزييني و نما، عدم انتخاب و ساير هاي  ساختماني، سنگ
 نمايانگر محل معدنبه ترتيب   آن دوم و سوم ،ارقام اولكه  دارداي  در روش كدگذاري اين سامانه، هر معدن شماره شناسه

 دهد. مي را نشان شماره سريال معدن در استان مربوط ،رقم نهايي چهارو است كد زيرگروه معدن و گروه اصلي ماده معدني  ،)استان(

 مهوري اسالمي ايرانگمرك ج -2-2-4

و بر اساس اطالعات موجود  1390تا  1381 هاي معدني طي سالهاي  كاالگمرگ آمار صادرات و واردات انواع  پورتالدر 
اي ه هو بر اساس تعرفبندي  ردهدر ستون شرح تعرفه اسامي مواد و محصوالت معدني بدون  1391كارشناسي نشده هشت ماهه 

 كدهاي شش رقمي ارايه شده است. با )HS(سامانه هماهنگ 

 شناسي آسيب -2-3

 :شود ميز ياد شده از معيارهاي زير استفاده مراك به وسيله بندي مواد معدني در رده
 حروف اول اسامي مواد معدني -

 كاربرد مواد معدني -

 هاي معدنكاري مواد معدني روش استخراج و تفاوت -

 بندي آيسيك رده -

 دهند. شده معيارهاي متفاوت و متنوع زير را مورد استفاده قرار مي مواد معدني مراكز ياد گذاري نامبراي 

 سنگ و يا مواد فلزي زغال مانندفيزيكي، شيميايي و ذاتي  هاي ويژگي -
 هاي تزييني و نما و سنگ الشه  مواد معدني صنعتي، سنگ مانندكاربرد  -
 قيمتي هاي قيمتي و نيمه ها و كاني سنگ مانندارزش اقتصادي و قيمت  -

 آهن پالسري مانندطرز تشكيل  -

 تراورتن ليمويي مانندرنگ  -

 سنگ رسوبي پرفسيل مانندشكل ظاهري  -

 قلوه سنگ آهكي مانندجنس  -

 خاك زرد درجه دو مانندكيفيت  -

 فلدسپات پتاسيك مانندتركيب شيميايي  -

 الشه و يا كوپ مانندشكل فيزيكي  -

 سنگ زيرزميني زغال مانندذاتي  هاي ويژگيتركيبي از روش استخراج و  -
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 تراورتن سفيد الشه مانندتركيبي از چند معيار مختلف  -

 به برخي اشكاالت به شرح زير اشارهياد شده مراكز  به وسيلهمواد معدني  واژگانو  گذاري بندي، نام ردهدر بررسي چگونگي 
 شود: مي

 ها و محصوالت معدني   بندي فعاليت المللي در رده رايج و به روز بينعدم استفاده و يا استفاده ناقص از الگوهاي  -

 معدني بندي مواد به كارگيري معيارهاي متفاوت در يك روش رده -

 ربط ذي هاي دستگاه به وسيلههاي معدني  شيوه هماهنگ، جامع و يكسان كدگذاري اسامي مواد و فرآورده نبود -
هاي  سنگ مانندگذاري يك ماده معدني  به كارگيري معيارهاي چندگانه و در مواردي تركيب چند معيار متفاوت براي نام -

 كوپ گرانيت خاكستري و يا تراورتن قرمز ،تزييني

 ماسه نسوز و يا ماسه بادي كوهي ماننداسامي مبهم و نادرست  كارگيري  به -

 سنگ خارا و گل سرشوي ماننداستفاده از اسامي منسوخ  -

 سنگ تزييني و يا خاك صنعتي مانندها يا ماده معدني  استفاده از نام گروه مواد معدني براي زير گروه -

 هاليت و سيلويت براي معرفي ماده معدني نمك مانندهاي تشكيل دهنده ماده معدني  استفاده از نام كاني -

س و يا مارن و يس و پوميپام ،سولفات دو سود و سولفات سديم مانندماده معدني  استفاده از دو نام متفاوت براي يك نوع -
 مارل 

 KCl)(سيلويت  مانندكنار نام كاني  بردن فرمول شيميايي در به كار -

گچ  مانندسنگ گچ و در مواردي بدون پيشوند سنگ  مانندگذاري با استفاده از پيشوند سنگ براي برخي مواد معدني  نام -
 و يا سنگ الشه و الشه

 مانندهاي ديگر  ها و بدون رنگ در استان گذاري براي يك ماده معدني با استفاده از پسوند رنگ در برخي استان نام -
 مرمريت قرمز و مرمريت و يا سنگ چيني و سنگ چيني سفيد

 2 نمك آبيش ماننداضافه كردن حروف و شماره به نام ماده معدني  -
سنگ نمك و نمك سنگي و يا  مانندآن  )استان(ي اسامي متفاوت براي يك ماده معدني بر حسب محل معدن كارگير  به -

 باريت و باريتين 

بندي برخي مواد معدني قابل  گروه ماننددو و چند گروه مواد معدني  در زيرقرار گرفتن يك ماده معدني هم زمان  -
 مواد معدني صنعتي و يا مواد معدني شيميايي گروهها  استحصال از آب

ا آپاتيت در كنار گندله و يقرار دادن نام گرونا و ماسه در كنار ايليت و خاك نسوز و  مانندبندي نادرست مواد معدني  گروه -
 هماتيت

 ردهك صنعتي در يك دادن خاك نسوز و خا قرار مانندبندي  عدم توجه به رابطه سلسله مراتبي اسامي مواد معدني در رده -

 پيروكسن در كنار آندالوزيت در يك گروه مانندماده معدني  ها در كنار دادن اسامي كاني قرار -

 سيانيت به جاي كيانيت مانندترجمه نادرست اسامي مواد معدني  -

 سنگ تزييني سنگ و يا تزييني به جاي زغال به جاي زغال مانندبه كارگيري ناقص اسامي شناخته شده مواد معدني  -

 آلوويوم براي شن و ماسه مانندگذاري ماده معدني  استفاده از نام محل تشكيل ماده معدني در نام -
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 آلومينا) و گندله به عنوان ماده معدني آلومين (منظور مانندهاي معدني  استفاده از اسامي فرآورده -

 بندي شده، پوزوالنا و نمك سفيد ماسه شكسته كوهي، شن درجه ماننداستفاده از اسامي غيرمعمول  -

 هاي مربوط هاي معدني در پورتال دقتي در نگارش اسامي مواد و يا فرآورده بي -

 سنگ   غالذسنگ يا  هاي متفاوت براي يك ماده معدني مثل زغالامالاستفاده از  -

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 3صل ف
 

 گذاري بندي و نام سازي رده يكسان

 مواد معدني در كشور   
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 آشنايي -3-1

هاي  اسامي خارجي و كدگذاري اسامي مواد معدني به صورتي انجام شده است كه به نياز معادل، انتخاب بندي ردهدر اين فصل 
معدني ا و كاالهاي معدني شامل مواد خام ه يآوري و انتشار آمار و اطالعات مربوط به معادن و كوار جمعهاي  بعدي مراكز و دستگاه

 پاسخ دهد. المللي   بين مرجعهاي  معدني به صورتي هماهنگ با سامانههاي  و فرآورده
به صورتي متناظر   بندي مواد معدني رده سامانه مواد معدني، سپس واژگانو  گذاري نام سازي يكسانو قواعد  بندي ردهابتدا اصول 

با استفاده از بندي كاالهاي معدني  نامه اجرايي آن و در پايان سامانه رده بندي مندرج در قانون معادن و آيين بندي و گروه با شيوه طبقه
به  موردالمللي در سه  هاي مرجع بين بندي و كدگذاري سامانه به صورتي متناظر با رده بندي مواد معدني اين دستورالعمل و سامانه رده

 شود: شرح زير ارايه مي
هاي نگارش  يوهش و اسامي خارجي معادلگذاري مواد معدني شامل تعيين  سازي نام قواعد يكسان بندي، كدگذاري و اصول رده -

 ها فارسي اسامي آن
 بندي قانون معادن و آيين نامه اجرايي  گروهبندي و  ردهبندي مواد معدني به صورتي متناظر با شيوه  ردهطراحي و ارايه سامانه  -
 المللي هاي مرجع بين بندي كاالهاي معدني به صورتي متناظر با سامانه ردهطراحي و ارايه سامانه  -

 مواد معدني گذاري نامسازي  قواعد يكسان و بندي ردهاصول  -3-2

هاي فيزيكي و ماهيت ذاتي مواد معدني است.  گذاري مواد معدني در سطح بخش (كدهاي دو رقمي)، ويژگي بندي و نام ردهمعيار 
 .هاي فيزيكي و ماهيت ذاتي، معيارهاي مختص خود ماده معدني است منظور از ويژگي
(كدهاي پنج  رده(كدهاي چهار رقمي) و زير رده(كدهاي سه رقمي)،  گروهگذاري مواد معدني در سطوح  امبندي و ن ردهمعيارهاي 

 رقمي و بيشتر) شامل جنس، كاربرد، رنگ، منشا پيدايش و محل تشكيل مواد معدني است.

 شوند.  بندي مي ردهز است، بندي از كل به ج ردهاسامي با كدهاي عددي كه معرف سلسله مراتب بندي مواد معدني  ردهدر نظام 

بندي شامل قسمت (رقم اول كد شناسايي)، بخش  ردهبندي مواد معدني بر اساس سلسله مراتب  ردههاي  نظام كدگذاري در سامانه
(پنج، شش، هفت و هشت رقم  رده(چهار رقم اول كد شناسايي)، زير رده(سه رقم اول كد شناسايي)،  گروه(دو رقم اول كد شناسايي)، 

 كد شناسايي) است. 

فارسي رعايت شده  ياتها اصول واژه گزيني و نگارش فرهنگستان زبان و ادب اسامي خارجي و شيوه نگارش آن معادلدر گزينش 
 است.

معدني درج  بندي مواد ردههاي  ها در سامانه هاي اين بخش، اسامي مواد معدني و شيوه نگارش آن بر اساس نتايج و خروجي
 .شود مي

گذاري مربوط به مواد معدني است كه بر اساس ماده چهار قانون معادن در حيطه نظارت وزارت صنعت،  سازي نام قواعد يكسان
 گيرد.  هاي نفت خام، گاز طبيعي و مواد پرتوزا را در برمي معدن و تجارت قرار دارد. بنابراين قواعد ياد شده بخش

به شش بخش (كدهاي دو رقمي) با عناوين  )CPC(المللي محصول اصلي   بندي بين ردهدوم  ويرايشمواد معدني بر اساس الگوي 
 شوند:  بندي مي ردهزير 
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 سنگ، ليگنيت و تورب  زغال -

 نفت خام و گاز طبيعي -

 مواد پرتوزا -
 مواد فلزي -

 سنگ، سنگدانه و رس -
 مواد معدني ساير -

 مواد معدني براي طراحي گذاري نام سازي يكسانو قواعد  بندي ردهگانه اشاره شده اصول  ششهاي  ه ترتيب بخشدر ادامه ب
 شود. مي مواد معدني ارايه بندي ردهسامانه 

 سنگ، ليگنيت و تورب بخش زغال -3-3

 سنگ، ليگنيت و تورب  زغال گروه -3-3-1

 شود. سنگ، ليگنيت و تورب تقسيم مي زغال گروهسنگ در سطح كدهاي سه رقمي به  بخش زغال -
 ،يت، بيتومينوساآنتراس به جاي، گيرد انجام ميسنگ  هاي معدني كه با هدف استحصال انواع مختلف زغال در فعاليت -
 استفادهليگنيت و تورب  ،قيري سنگ نيمه زغال، سنگ قيري زغال هاي آنتراسيت، به ترتيب نامپيت  و ليگنايت ،بيتومينوس ساب
 .شود مي

 بخش مواد فلزي -3-4

 شود: به شرح زير تقسيم مي يآهن و گروه فلزات غيرآهنفلزات بخش مواد فلزي در سطح كدهاي سه رقمي به دو گروه  -

 آهن فلزات  گروه -3-4-1

آن نظير منيتيت، هماتيت، سيدريت، ليمونيت، گوتيت و هاي  معدني كه با هدف استحصال فلز آهن از كانههاي  در فعاليت -
بيشتر  ميزان عيار منگنزآهن  كانسنگدر صورتي كه در  شود. مي ماده معدني از نام سنگ آهن استفاده براي، گيرد انجام ميتاكونيت 

ن از نام كنسانتره آهن استفاده هبراي محصول فرآوري شده آ شود. استفاده مي آهن منگنزدارباشد، از نام  درصد 10و كمتر از  5 از
 اضافه كردن پسوند شكل ذخيره، چگونگي و شرايط تشكيل كانسارهاي آهن مجاز نيست. شود. مي

 شوند. بندي مي فلزات آلياژ آهن نظير كروم، منگنز، نيكل، كبالت، موليبدن، تنگستن و واناديم در گروه فلزات غيرآهني رده -

 يآهنگروه فلزات غير -3-4-2

اين گروه به پنج رده شامل  ند.هستشامل فلزاتي است كه فاقد آهن به عنوان يك جز اصلي در تركيب خود  يگروه فلزات غيرآهن
گذاري  براي نام شود. تقسيم مي )3-3(جدول  و ساير فلزات غيرآهني )2-3(جدول  ، فلزات قيمتي)1-3(جدول  مس، نيكل، آلومينيم

 شود.اين گروه، از پيشوند كنسانتره به عالوه نام فلز استفاده ميمحصوالت حاصل از فرآوري فلزات 
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 شامل مس، نيكل و آلومينيم يگذاري و واژگان فلزات غيرآهن نام -1-3جدول 

فلز مورد 

 استحصال
نام اختصاص داده شده در  ها كانه

CPC 
 توضيحات

  مس كالكوسيت، كالكوپيريت،كوپريت، ماالكيت و آزوريت مس
  نيكل نيكل)-پنتالنديت ( سولفيد آهن نيكل

  آلومينيم كريوليتو گيبسيت ،التريت بوكسيت، آلومينيم
 

 قيمتي گذاري و واژگان فلزات  نام -2-3جدول 

فلز مورد 
 استحصال

نام اختصاص داده شده در  ها كانه
CPC 

 توضيحات

  نقره آرژانتيت و تتراهدريت نقره
اضافه كردن پسوند شكل ذخيره،  طال سيلوانيتو  كرنرليت، كاالوريت طال

چگونگي و شرايط تشكيل كانسار طال 
 به نام آن مجاز نيست.

  گروه پالتين پالتينيم، پاالديم، روديم، روتنيم، اوسميم و اريديم فلزات گروه پالتين
 

شامل منگنز، كبالت، تنگستن، موليبدن، تيتانيم، كروميت، زيركونيم، واناديم، آنتيموان، روي، سرب،  يرده ساير فلزات غيرآهن -
 شود.  قلع، عناصر (فلزات) خاكي كمياب و جيوه مي

 يساير فلزات غيرآهن گذاري و واژگان نام -3-3جدول 

فلز مورد 

 استحصال
نام اختصاص داده شده در  ها كانه

CPC 
 توضيحات

يت ،پسيلومالن نبراونيت، پيرولوزيت، هوسمانيت، منگا منگنز
 و رودوكروزيت

آهن در ميزان عيار  در صورتي كه منگنز
 درصد 35تا  20 نمنگنز بي كانسنگ

استفاده  دارمنگنز آهنباشد، از نام 
 شود. مي

  كبالت ليناييت كبالت

  تنگستن ولفراميت و شيليت تنگستن

  موليبدن موليبدنيت موليبدنيم
  تيتانيم ايلمنيت و روتيل تيتانيم

  كروميت كروميت كروم

  زيركن زيركن زيركونيم

  واناديم واناديت واناديم
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 يساير فلزات غيرآهن گذاري و واژگان نام -3-3جدول ادامه 

فلز مورد 

 استحصال
نام اختصاص داده شده در  ها كانه

CPC 
 توضيحات

  آنتيموان جيمسونيتاستيبنيت، تتراهدريت و  آنتيموان

  روي اسفالريت، اسميت زونيت، كاالمين و زينكيت روي

  سرب گالن سرب

  قلع كاسيتريت قلع

  عناصر نادر خاكي ايتربيم عناصر نادر خاكي

  جيوه سينابر جيوه

 بخش سنگ، سنگدانه و رس -3-5

سنگ ساختماني و يادبود، سنگ گچ و سنگ آهك،  گروهسنگدانه و رس در سطح كدهاي سه رقمي به چهار  بخش سنگ،
 شود. مي تقسيم آسفالت طبيعي و رس و سنگدانه، قير

 سنگ ساختماني و يادبود  گروه -3-5-1

 آهكي ساختماني و يادبود وهاي  مرمر و ديگر سنگ ،لوح  (كدهاي چهار رقمي)، سنگ ردهساختماني و يادبود به سه هاي  سنگ
 شود. مي ساختماني و يادبود تقسيمهاي  ر سنگسنگ و ديگ گرانيت، ماسه

اي رنگ سنگ  و پسوند يك كلمه بندي رده به كار رفته در سامانههاي  ساختماني و يادبود، با استفاده از نامهاي  سنگ گروهاسامي 
 شود. مي نظير تراورتن قرمز تعيين

 استفاده ، براي ماده معدني از اسم سنگ لوحگيرد ميانجام اسليتي هاي  معدني كه با هدف استحصال سنگهاي  در فعاليت
 شود. مي

 شود. ار به عنوان نوعي مرمر شناخته ميو در بازاست پذير  است كه صيقلاي  منظور از مرمريت سنگ آهك متراكم و فشرده

 رنگ هم اندازه و يكنواخت است. منظور از سنگ چيني مرمرهاي داراي بلور سفيد

 مرمرهاي درشت بلور سفيد رنگ است.منظور از سنگ كريستال 

هاي  براي ماده معدني از نام، گيرد انجام ميساختماني و يادبود هاي  سنگ معدني كه با هدف استحصال ماسههاي  در فعاليت
درصد  90ي است كه حاوي حداقل سنگ ماسهكوارتزيتي  سنگ ماسهمنظور از  شود. مي سنگ كوارتزيتي استفاده سنگ و ماسه ماسه

 مگاپاسكال است. 69كوارتز به عالوه سيمان سيليسي) با مقاومت فشاري بيش از هاي  يس آزاد (دانهسيل

براي ، گيرد انجام ميآهكي ساختماني و يادبود هاي  معدني كه با هدف استحصال لوماشل به عنوان يكي از سنگهاي  در فعاليت
 شود. مي صدف سنگ استفاده ماده معدني از اسم
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 ساختماني و يادبود غيرطبيعي استفاده از پسوند مصنوعي در آخر اسم سنگ الزامي است.هاي  براي سنگ

 سنگ گچ و سنگ آهك گروه -3-5-2

 رده سنگ گچ -الف

سنگ گچ  ماده معدني از نام براي، گيرد انجام مي) تمعدني كه با هدف استحصال سولفات كلسيم (ژيپس و انيدريهاي  در فعاليت
 سنگ گچ مجاز نيست. به نام نظاير آنسنگ گچ نظير بنايي، تحرير، پزشكي و  اضافه كردن پسوندهاي كاربردشود.  مي استفاده

 رده سنگ آهك -ب

در صورت مصرف آن در صنايع ، گيرد انجام ميمعدني كه با هدف استحصال آهك به منظور مصارف صنعتي هاي  در فعاليت
 شود. يمان از نام سنگ آهك سيمان استفاده ميمتالورژي از نام سنگ آهك كمك ذوب و در صنعت س

و اضافه كردن  شود ميدر ساير مصارف صنعتي و ساختماني سنگ آهك (نظير توليد پودر سنگ) فقط از نام سنگ آهك استفاده 
 پسوند مصارف و كاربردهاي آن به نام سنگ آهك مجاز نيست.

 آسفالت طبيعي و سنگدانه، قير گروه -3-5-3

 شوند. مي طبيعي ساخت و ساز و قير و آسفالت طبيعي تقسيمهاي  طبيعي صنعتي، سنگدانههاي  ماسه ردهه به س گروهاين 

 هاي صنعتي ماسه رده -الف

انجام طبيعي به منظور مصارف صنعتي (به غير از مصارف ساخت و ساز) هاي  معدني كه با هدف استحصال ماسههاي  در فعاليت
هاي  و شيوهها  آن نظير ماسه سيليسي، ماسه كوارتزي و ديگر نامهاي  نام ماسه و پسوند جنس دانهبراي ماده معدني از ، گيرد مي

قرار  ردهفلزي در اين هاي  حاوي كانههاي  ماسه شود. مي مواد معدني اين دستورالعمل استفاده بندي ردهنگارش مندرج در سامانه 
 گيرند. نمي

مجاز  نظاير آنسازي، سايشي و  گيري، تصفيه، شيشه گري، قالب از قبيل ريختهصنعتي هاي  اضافه كردن پسوند كاربرد ماسه
 نيست.

 مجاز نيست. نظاير آناي، ساحلي، بادي و  صنعتي نظير رودخانههاي  تشكيل ماسه هاضافه كردن پسوند منشا پيدايش و نحو

 هاي ساخت و ساز سنگدانهرده  -ب

سازي،  ساخت و ساز نظير راههاي  طبيعي مورد استفاده در فعاليتهاي  سنگدانه معدني كه با هدف استحصالهاي  در فعاليت
مخلوط  اي، شن و ماسه رودخانه شن و ماسه،هاي  ها، از نام بر اساس معيار اندازه سنگدانه، گيرد انجام ميسازي  سدسازي و ساختمان

 شود. مي كوهي، مخلوط آبرفتي، سنگ الشه و سنگ الشه توفي استفاده

بدون ذكر اي  متر) با منشا غيررودخانه ميلي 64تا  2ماسه تا شن (هاي  طبيعي در اندازههاي  منظور از شن و ماسه كليه سنگدانه
 است. ها  منشا و محل پيدايش آن

قديمي هاي  دايمي، فصلي و مسيل رودخانههاي  است كه از بستر رودخانهاي  اي، شن و ماسه منظور از شن و ماسه رودخانه
 شود. مي رداشتب
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هاي  آبرفتي در اندازههاي  و يا نهشتهاي  دامنههاي  با منشا واريزههاي  منظور از مخلوط كوهي و مخلوط آبرفتي به ترتيب سنگدانه
 متر) است. ميلي 256متر) تا تخته سنگ ( ميلي 64تا  2بزرگتر از شن (

دار به  قواره و گوشه متر) و بيشتر از آن است كه به صورت بي يميل 256با اندازه تخته سنگ (هايي  منظور از سنگ الشه سنگدانه
 رود. مي كار

در صورتي كه جنس سنگدانه از توف باشد، استفاده از پسوند توفي پس از سنگ الشه بدون ذكر رنگ به صورت سنگ الشه 
 مجاز است. توفي

 طبيعي قير و آسفالت -پ
 قير طبيعي و آسفالت طبيعي استفادههاي  از نام، گيرد انجام ميمعدني كه با هدف استحصال قير و آسفالت طبيعي هاي  در فعاليت

 نظير بيتومين و يا بيتومينا مجاز نيست.هايي  شود. استفاده از نام مي

 رس  گروه -3-5-4

هاي مندرج در سامانه شامل رس معمولي،  از نام، گيرد انجام ميهاي رسي  هاي معدني كه با هدف استحصال انواع كاني در فعاليت
 شود. رس ديرگداز، كائولن، رس توپي، بنتونيت و رس شاموتي استفاده مي خاك رنگبر،

 رس ديرگداز مجاز نيست. معادلرس نسوز، خاك نسوز و رس آتشخوار به عنوان هاي  به كار بردن واژه

 شود. ت، كيانيت و سيليمانيت استفاده ميهاي آندالوزي هاي خانواده كيانيت از نام براي كاني

 مجاز نيست. گروهشده در اين  بندي ردهبه كار بردن درجه كيفيت به عنوان پسوند اسامي مواد معدني 

مجاز  گروهشده در اين  بندي ردهسنگ و خاك و پسوند نسوز و يا صنعتي به عنوان پسوند اسامي مواد معدني هاي  به كار بردن نام
 نيست.

 مواد معدني ساير -3-6

مواد معدني ساير هاي طبيعي و  قيمتي، ساينده هاي قيمتي و نيمه اين بخش به سه گروه مواد شيميايي و كود، نمك و سنگ
 شود. تقسيم مي

 مواد شيميايي و كود گروه -3-6-1

 شوند مي تقسيم معدني شيمياييو ساير مواد  پيريت و گل سفيد، گل سفيد فسفاتي،ها  فسفات ردهبه سه  گروهدر سامانه اين 
 .)4-3(جدول 
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 گذاري و واژگان گروه مواد شيميايي و كود نام -4-3جدول 

 ها كانه فلز مورد استحصال
نام اختصاص داده 

 CPCشده در 
 توضيحات

هاي طبيعي اعم از  انواع فسفات
 رسوبي و يا آذرين

هاي كلسيم طبيعي)  آپاتيت (فسفات
 آلومينيم طبيعي)و برلينيت (فسفات 

  فسفات

به كار بردن واژه باريتين براي اين ماده  باريت ؟ سولفات باريم طبيعي
 معدني مجاز نيست.

بوراكس (بورات سديم آبدار) و  بور
 دار) كلمانيت (بورات كلسيم

  بور

در صورت همراه بودن تركيبات فسفات با  گل سفيد هونتيت گل سفيد
 "گل سفيد فسفاتي"گل سفيد استفاده از نام 

 مجاز است.
با توجه به تركيب شيميايي فلدسپات،  فلدسپات ؟ ها انواع فلدسپات

اضافه كردن پسوند سديك و يا پتاسيك به نام 
 آن مجاز است.

اضافه كردن پسوند درجه كيفيت به نام 
 فلدسپات همراه آن مجاز نيست. 

اضافه كردن پسوند  اسامي ساير مواد 
 نام فلدسپات مجاز نيست.معدني همراه به 

 "سينيت نفليني"براي نفلين سينيت از نام 
 شود. استفاده مي

  فلورين  فلوريد كلسيم
  سولفات منيزيم و كايزريت اپسوميت هاي منيزيم طبيعي سولفات
هاي رنگي حاوي  ازخاك هاي طبيعي رنگدانه

 هاي آهن  رنگدانه
تجاري نظير اخري و سينا هاي  استفاده از نام خاك سرخ و خاك زرد

 هاي اكسيد آهن مجاز نيست. براي رنگدانه

هماتيت، منيتيت و  استفاده از پسوندهاي
ليمونيت به دنبال نام تعيين شده براي ماده 

 معدني مجاز نيست.

استفاده از درجه كيفيت به عنوان پسوند نام 
 تعيين شده براي ماده معدني مجاز نيست.

 و گالسريت، كارناليت،سيلويت طبيعيانواع تركيبات پتاسيم 
 نيترات پتاسيمو  هاليت پلي

گذاري اين ماده معدني به كار بردن  در نام پتاس
 هاي شوره و يا نيترات پتاسيم مجاز نيست. نام

گذاري پتاس نحوه تشكيل كانسارهاي آن  در نام
و استفاده از پسوند سنگي و يا  رددخالت ندا

 اي مجاز نيست.  شورابه
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 نمك گروه -3-6-2

انجام  نظاير آنو  سيلويت، كارناليت، بيشوفيتاي آن نظير هاليت، ه يمعدني كه با هدف استحصال نمك از كانهاي  در فعاليت
 شود. مي نمك سنگي، نمك آبي و نمك دريايي استفاده براي ماده معدني از نام هاي گيرد، مي

مجاز  گروهاين  شده در بندي ردهو صنعتي به عنوان پسوند اسامي مواد معدني  استفاده از كاربردهاي نمك نظير خوراكي، بهداشتي
 نيست.

 مواد معدني سايرطبيعي و هاي  قيمتي، ساينده قيمتي و نيمههاي  سنگ گروه -3-6-3

گيرد،  ام ميانج ردهشده در اين  بندي ردهقيمتي  قيمتي و نيمههاي  ا و سنگه يمعدني كه با هدف استحصال كانهاي  در فعاليت -
 شود. مي استفاده به شرح زير نگارش مندرج در سامانههاي  و شيوهها  ماده معدني از نام براي

 قيمتي است.هاي  سنگ گروهاي قيمتي نظير الماس، انواع ياقوت، بريل، زمرد و توپاز نام ه يو كانها  سنگ معادل

شود  مي با ساير طبقات ابتدا نام كاني و يا سنگ سپس از پسوند زينتي استفاده ردهدر تعيين نام مواد معدني مشترك ميان اين 
 (نظير گارنت زينتي و آندالوزيت زينتي).

 تيت و روتيل) سنگ سنباده است.يواژه امري طبيعي (اكسيد آلومينيم و مخلوطي از اسپينل آهندار، من معادل

استفاده از پسوند  شود. مي براي ماده معدني از نام مارن استفادهگيرد،  مي انجاممعدني كه با هدف استحصال مارن هاي  در فعاليت
 گذاري اين ماده معدني مجاز نيست. به كار بردن واژه مارل در نام رسي و يا آهكي در تعيين نام مارن مجاز نيست.

انجام اهيدرات و يا ميرابليت اي آن نظير تنارديت، دكه يهاي معدني كه با هدف استحصال سولفات سديم از كان در فعاليت
سولفات دو سود و يا نمك گالبر مجاز هاي  و به كار بردن نام شود ميدر تعيين نام ماده معدني از نام سولفات سديم استفاده گيرد،  مي

 نيست.

معدني از نام زاج  ماده برايگيرد،  انجام مي) مضاعف پتاسيم و آلومينيممعدني كه با هدف استحصال زاج (سولفات هاي  در فعاليت
 به كار بردن پسوند رنگ و نام غيرفارسي آلوم به جاي زاج مجاز نيست. شود. مي استفاده

و به كار بردن  شود ميماده معدني از نام تالك استفاده  برايگيرد،  انجام ميهاي معدني كه با هدف استحصال تالك  در فعاليت
 پسوند رنگ مجاز نيست.

 مواد معدني  بندي ردهسامانه  -3-7

اسامي مواد معدني و شيوه نگارش  گذاري نام سازي يكسانو قواعد  بندي ردهمواد معدني بر اساس اصول  بندي ردهدر اين سامانه 
نامه اجرايي آن  بندي مواد معدني به كار رفته در قانون معادن و آيين بندي و گروه نظام طبقه و نيزاشاره شده  3-6در بند  مواد معدني

 .شده است ارايه
كشور مواد معدني در ماده سه قانون معادن به چهار  هاي اجرايي ذيربط در بر اساس الزامات ناشي از نظام تقسيم كار ميان دستگاه

 است: طبقه به شرح زير تقسيم شده
 ها اير آنآبي و سنگي، صدف دريايي، مارن و نظهاي  يك شامل مواد اوليه مصالح ساختماني، نمك طبقهمواد معدني  -الف
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اي ه يو كانها  دو شامل مواد معدني فلزي، مواد معدني شيميايي و كودها، مواد معدني صنعتي، سنگ طبقهمواد معدني  -ب
و ها  و قير طبيعي و سنگ آسفالت طبيعي، مواد معدني قابل استحصال از آب  سنگ تزييني و نما، زغالهاي  قيمتي، سنگ قيمتي و نيمه

 موجود در فالت قارهگازها و مواد معدني 
 سنگ  به استثناي زغالها  سه شامل كليه هيدروكربن طبقهمواد معدني  -پ
 چهار شامل كليه مواد معدني پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه  طبقهمواد معدني  -ت

مواد  ،قانون معادننامه اجرايي  همچنين بر اساس الزامات اجرايي مواد مربوط به فصل اكتشاف قانون معادن، در ماده سه آيين
 به شرح زير تقسيم شده است: گروه) قانون معادن به شش 3يك و دو موضوع ماده (هاي طبقهمعدني 
 ماسه و خاك رس  ،اول: شن گروه -الف

 ) قانون1الشه ساختماني طبق بند (ص) ماده (هاي  دوم: سنگ گروه -ب

 دو يك وهاي  گروهيك به استثناي  ردهسوم: مواد معدني  گروه -پ

 تزييني و نماهاي  چهارم: سنگ گروه -ت

 چهار گروهسنگ و  دو غيرفلزي به استثناي زغال ردهپنجم: مواد معدني  گروه -ث

 سنگ دو فلزي و زغال ردهششم: مواد معدني  گروه -ج

مواد معدني به كار رفته در قانون معادن و  بندي بندي و گروه بندي مواد معدني متناظر با طبقه ردهساختار تفصيلي  1-3جدول در 
بندي  رده كدهاي به كار رفته در اين سامانه تا مرحله رده متناظر با نظام كدگذاري سامانه. ارايه شده استنامه اجرايي آن  آيين
 ها بر اساس نظام كدگذاري داخلي است. و در زيررده CPCالمللي محصول اصلي   بين

 نامه اجرايي آن بندي آيين بندي قانون معادن و گروه ندي مواد معدني متناظر با ردهب سامانه رده -5-3جدول 

 نام رديف
 كدهاي شناسايي متناظر كد شناسايي

نامه گروه در آيين  رده در قانون زيررده رده گروه بخش قسمت   
سنگ، ليگنيت و تورب زغال 1  1 11      
سنگ، ليگنيت و تورب زغال 2    110     
سنگ زغال 3     1101    
آنتراسيت  4      11011 2 6 
سنگ قيري زغال 5      11012 2 6 
قيري سنگ نيمه زغال 6      11013 2 6 
 6 2  1103    ليگنيت  7
 6 2  1105    تورب 8
      12 1 نفت خام و گاز طبيعي 9
     120   نفت خام و گاز طبيعي 10

11 
خام حاصل نفت نفت خام و 

قير معدني از     1201    

 --- 3 12011     نفت خام 12
 --- 3 12012     نفت خام حاصل از قير معدني 13
 --- 3  1202    گاز طبيعي 14

15 
نفت خام حاصل از شيل نفتي 

هاي قيردار و ماسه  
   1203    



2 عمل 8 ستورال ن  د سا ي يك دن ع د م سامي موا  سازي ا

 

 

 نامه اجرايي آن بندي آيين معادن و گروهبندي قانون  بندي مواد معدني متناظر با رده سامانه رده -5-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كدهاي شناسايي متناظر كد شناسايي

نامه گروه در آيين  رده در قانون زيررده رده گروه بخش قسمت   
 --- 3 12031     شيل نفتي 16
هاي قيردار ماسه 17      12032 3 --- 
      13 1 مواد پرتوزا 18
    1300 130   اورانيم و توريم 19
 --- 4 13001     اورانيم 20
 --- 4 13002     توريم 21
      14 1 مواد فلزي 22
    1410 141   آهن 23
 6 2 14101     سنگ آهن 24
 6 2 14102     آهن منگنزدار 25
     142   فلزات غير از آهن 26
 6 2  1421    مس 27
 6 2  1422    نيكل 28
 6 2  1423    آلومينيم 29
    1424    فلزات قيمتي 30
 6 2 14241     نقره 31
 6 2 14242     طال 32
 6 2 14243     گروه پالتين 33
    1429    ديگر فلزات غير آهن 34
 6 2 14291     منگنز 35
 6 2 14292     منگنز آهندار 36
 6 2 14293     كبالت 37
 6 2 14294     تنگستن 38
 6 2 14295     موليبدن 39
 6 2 14296     تيتانيم 40
 6 2 14297     كروميت 41
يمزيركن 42      14298 2 6 
 6 2 14299     واناديم 43
 6 2 142910     روي 44
 6 2 142911     سرب 45
 6 2 142912     قلع 46
 6 2 142913     آنتيموان 47
خاكي  نادر عناصر 48      142914 2 6 
 6 2 142915     جيوه 49
      15 1 سنگ، سنگدانه و رس 50
     151   سنگ ساختماني و يادبود 51
لوح  سنگ 52     1511    
 4 2 15111     سنگ لوح 53
 4 2 15112     شيل 54

 
 



م سو سان -فصل  دي و  سازي رده يك م بن ا شور ن ي در ك دن ع د م ري موا ذا 2 گ 9 

 

 

 نامه اجرايي آن آيينبندي  بندي قانون معادن و گروه بندي مواد معدني متناظر با رده سامانه رده -5-3ادامه جدول 

 نام رديف
 كدهاي شناسايي متناظر كد شناسايي

نامه گروه در آيين  رده در قانون زيررده رده گروه بخش قسمت   

55 
هاي آهكي  مرمر و ديگر سنگ

 ساختماني و يادبود
   1512    

 4 2 15121     مرمر 56
 4 2 15122     سنگ چيني 57
 4 2 15123     سنگ كريستال 58
 4 2 15124     مرمر انيكس 59
 4 2 15125     مرمريت 60
 4 2 15126     تراورتن 61

62 
هاي آهكي ساختماني و  ديگر سنگ

 4 2 15127     يادبود

 4 2 151270     صدف سنگ 63
 4 2 151271     سنگ دولوميت 64

65 
سنگ و ديگر  گرانيت، ماسه

هاي ساختماني و يادبود سنگ  
   1513    

 4 2 15131     گرانيت 66
 4 2 15132     گرانيت رنگين كماني 67
هاي سياه گرانيت 68      15133 2 4 
ها ساير گرانيت 69      15134 2 4 
 4 2 15135     گنايس 70
سنگ ماسه 71      15136 2 4 
كوارتزيتي سنگ ماسه 72      15137 2 4 
 4 2 15138     كوارتزيت 73
هاي ساختماني ويادبود ديگر سنگ 74      15139   
اكنگلومر 75      151390 2 4 
يتسرپانتين 76      151391 2 4 
 4 2 151392     بازالت 77
 4 2 151393     ديوريت 78
 4 2 151394     گابرو 79
 4 2 151395     سينيت 80
 4 2 151396     سنگ صابون 81
و سنگ آهك چسنگ گ 82    152     
و سنگ آهك چسنگ گ 83     1520    
 3 1 15201     سنگ گچ 84
 3 1 15202     سنگ آهك 85
 3 1 15203     سنگ آهك كمك ذوب 86
 3 1 15204     سنگ آهك سيمان 87
آسفالت سنگدانه، قير طبيعي و 88    153     

89 
هاي صنعتي (به غير از  ماسه

هاي فلزدار) ماسه  
   1531    

هاي سيليسي ماسه 90      15311 2 5 
هاي كوارتزي ماسه 91      15312 2 5 
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 نامه اجرايي آن بندي آيين بندي قانون معادن و گروه بندي مواد معدني متناظر با رده سامانه رده -5-3ادامه جدول 

 نام رديف
 كدهاي شناسايي متناظر كد شناسايي

قانونرده در  زيررده رده گروه بخش قسمت نامه گروه در آيين     
هاي صنعتي ديگر ماسه 92      15313 2  
 5 2 153130     ماسه اوليويني 93
 5 2 153131     ماسه گارنتي 94
 5 2 153132     ماسه شاموتي 95

96 
هاي ساخت و  سنگدانه

 ساز
   1532    

 1 1 15321     شن و ماسه 97
اي شن و ماسه رودخانه 98      15322 1 1 
 1 1 15323     مخلوط كوهي 99
 1 1 15324     مخلوط آبرفتي 100
 2 1 15325     سنگ الشه 101
 2 1 15326     سنگ الشه توفي 102
    1533    قير و آسفالت طبيعي 103
 5 2 15331     قير طبيعي 104
 5 2 15332     آسفالت طبيعي 105
ها رس 106     154     
ها رس 107     1540    
 5 2 15401     كائولن 108
 5 2 15402     بنتونيت 109
 5 2 15403     خاك رنگبر 110
 5 2 15404     رس ديرگداز 111
 5 2 15405     آندالوزيت 112
 5 2 15406     كيانيت 113
 5 2 15407     سيليمانيت 114
 5 2 15408     موليت 115
ها ديگر رس 116      15409   
 1 1 154090     رس معمولي 117
 5 2 154091     رس توپي 118
 5 2 154092     رس شاموتي 119
مواد معدني ساير 120  1 16      
     161   مواد شيميايي و كود 121

122 
ها و گل سفيد  فسفات

    1611    فسفاتي

 5 2 16111     فسفات 123
 5 2 16112     گل سفيد فسفاتي 124
 5 2  1612    پيريت 125

126 
ر مواد معدني ساي

 شيميايي
   1619    

 5 2 16191     باريت 127
 5 2 16192     ويتريت 128
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 نامه اجرايي آن بندي آيين بندي قانون معادن و گروه بندي مواد معدني متناظر با رده سامانه رده -5-3ادامه جدول 

 نام رديف
 كدهاي شناسايي متناظر كد شناسايي

 زيررده رده گروه بخش قسمت
رده در 
  قانون

گروه در 
نامه آيين   

 5 2 16193     بور 129
 5 2 16194     فلدسپات سديك 130

   16195     فلدسپات پتاسيك 
 5 2 16196     لوسيت 131
 5 2 16197     نفلين 132
 5 2 16198     سينيت نفليني 133
 5 2 16199     فلورين 134
ديگر جايمواد معدني اشاره نشده در  135      161990   
 5 2 1619100     ورميكوليت 136
 5 2 1619101     پرليت 137
 5 2 1619102     كلريت 138
 5 2 1619103     سولفات منيزيم 139
 5 2 1619104     خاك سرخ 140
 5 2 1619105     خاك زرد 141
 5 2 1619106     گوگرد 142
 5 2 1619107     پتاس 143
 5 2 1619108     سولفات سديم 144
 5 2 1619109     سلستين 145
 5 2 161911010     يد 146
     162   نمك 147
    1620 162   نمك 148
 3 1 16201     نمك سنگي 149
 3 1 16202     نمك آبي 150
 3 1 16203     نمك دريايي 151

152 
قيمتي،  ي قيمتي و نيمهها و كاني ها سنگ

ر مواد معدنيسايهاي طبيعي و  ساينده    163     

قيمتي هاي قيمتي و نيمه سنگ 153     1631    
قيمتي هاي نيمه ها و كاني مجموعه سنگ 154      16311 2 5 
 5 2 163110     دركوهي 155
 5 2 163111     عقيق 156
 5 2 163112     يشم 157
هاي زينتي مجموعه گارنت 158      163113 2 5 
 5 2 163114     مجموعه تورمالين 159
 5 2 163115     آمتيست 160
 5 2 163116     دونيت زينتي 161
 5 2 163117     آندالوزيت زينتي 162
 5 2 163118     ديستن زينتي 163

 
 
 



3 عمل 2 ستورال ن  د سا ي يك دن ع د م سامي موا  سازي ا

 

 

 نامه اجرايي آن بندي آيين بندي قانون معادن و گروه بندي مواد معدني متناظر با رده ردهسامانه  -5-3ادامه جدول 

 نام رديف
 كدهاي شناسايي متناظر كد شناسايي

نامه گروه در آيين  رده در قانون زيررده رده گروه بخش قسمت   
 5 2 163119     سيليمانيت زينتي 164
 5 2 1631110     ماالكيت زينتي 165
 5 2 1631111     آزوريت زينتي 166
 5 2 1631112     اپيدوت 167
 5 2 1631113     فلورين زينتي 168
 5 2 1631114     اسپينل 169
 5 2 1631115     ژاسپروئيد 170
 5 2 1631116     كهربا 171
 5 2 1631117     پيروكسن زينتي 172
 5 2 1631118     فيروزه 173
 5 2 1631119     ابسيدين زينتي 174
 5 2 1631120     مرجان زينتي 175
هاي طبيعي ساينده 176     1632    
 5 2 16321     سنگ سنباده 177
 5 2 16322     كرندوم 178
 5 2 16323     گارنت 179
ميسوپ 180      16324 2 5 
هاي طبيعي ديگر ساينده 181      16325   
سايندهماسه  182      163250 2 5 
 5 2 163251     كوارتز ساينده 183
    1633    گل سفيد و دولوميت 184
 5 2 16331     گل سفيد 185
 5 2 16332     دولوميت 186

187 
بندي نشده در  ساير مواد معدني رده

 جاي ديگر
   1639    

 5 2 16391     دياتوميت 188
 5 2 16392     پوزوالن 189
 5 2 16393     پوكه معدني 190
 5 2 16394     سيليس 191
 5 2 16395     زئوليت 192
 5 2 16396     آلونيت 193
 3 1 16397     مارن 194
 3 1 16398     صدف دريايي 195
 5 2 16399     گلوكونيت 196
 5 2 163910     چرت 197
 5 2 163911     پيروفيليت 198
 5 2 163912     زاج 199
 5 2 163913     ميكا 200
 5 2 163914     گرافيت 201
 5 2 163915     كوارتز 202
 5 2 163916     خاك دياتوميتي 203

 



م سو سان -فصل  دي و  سازي رده يك م بن ا شور ن ي در ك دن ع د م ري موا ذا 3 گ 3 

 

 

 نامه اجرايي آن بندي آيين بندي قانون معادن و گروه بندي مواد معدني متناظر با رده سامانه رده -5-3ادامه جدول 

 نام رديف
 كدهاي شناسايي متناظر كد شناسايي

نامه گروه در آيين  رده در قانون زيررده رده گروه بخش قسمت   
 5 2 163917     منيزيت 204
 5 2 163918     آزبست 205
 5 2 163919     تالك 206

 بندي كاالهاي معدني  رده سامانه -3-8

 بندي و كدگذاري ردهنظام  كه بر اساس معدنيهاي  فرآوردهمواد خام و  شامل كاالهاي معدني بندي ردهدر اين بخش سامانه 
 شود. مي ارايه ،زير تهيه شده المللي  بينهاي  سامانه

 ميالدي  2007نسخه  )CPC(محصول اصلي  بندي ردهسامانه  -

بين سامانه  رابطه. )ISIC(صنعتي يا آيسيك هاي  همه فعاليتالمللي   بيناستاندارد  بندي ردهسوم و چهارم هاي  ويرايش -
به نحوي است كه هر محصول معدني با رشته  )ISIC(آيسيك هاي  محصوالت معدني اين دستورالعمل با سامانه بندي رده

 شود. مي مرتبط خود در طبقات آيسيك متناظرهاي  فعاليت

 ميالدي  2007 ويرايش) HS(سامانه هماهنگ توصيف و كدگذاري كاالهاي معدني  -

 است.منتشر شده ميالدي  2006در سال  )SITC( المللي استاندارد تجارت  بين بندي ردهچهارم  ويرايش -

 .ارايه شده استالمللي   بينمرتبط هاي  كاالهاي معدني متناظر با نظام كدگذاري سامانه بندي ردهساختار تفصيلي  6-3جدول در 
 المللي مرجع بينهاي  كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول 

 نام رديف
 كد شناسايي كد شناسايي متناظر كد شناسايي

متناظر 
ISIC.Ver3 

كد شناسايي 
 .متناظر

ISICVer4 

كد شناسايي 
 متناظر

HS 

كد شناسايي 
متناظر    

SITC 
CPC 

 زيررده رده زيررده رده گروه بخش قسمت

1 
سنگ، ليگنيت و  زغال
          11 1 تورب

2 
سنگ، ليگنيت و  زغال
         110   تورب

3 
 هسنگ آگلومر زغال
   510 1010 11010 1101  1101    نشده

 3211 270111 510 1010 11010 1101 11011     آنتراسيت 4
سنگ قيري زغال 5      11012 1101 11010 1010 510 270112 32121 
قيري  سنگ نيمه الزغ 6      11013 1101 11010 1010 510 270119 32122 

 

 

 



3 عمل 4 ستورال ن  د سا ي يك دن ع د م سامي موا  سازي ا

 

 

 المللي هاي مرجع بين كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي كد شناسايي متناظر كد شناسايي

متناظر 
ISIC.Ver3 

كد شناسايي 
 .متناظر

ISICVer4 

كد شناسايي 
 متناظر

HS 

 كد شناسايي 
 متناظر 
SITC 

CPC 
 زيررده رده زيررده رده گروه بخش قسمت

7 

و  ها بريكت
هاي  سوخت

 جامد مشابه
ساخته شده از 

سنگ زغال  

   1102 11020 1102 11020 1020 1920 270120 3221 

8 
ليگنيت پودر 

نشده و 
نشده هآگلومر  

   1103 11030 1103 11030 1020 520 270210 32221 

9 
ليگنيت 

شده هآگلومر     1104 11040 1104 11040 1020 1920 270220 32222 

 3223 2703 892 1030 11050 1105 11050 1105    تورب 10

11 

كك و 
كك از  شبه

سنگ،  زغال
ليگنيت يا 

تورب، كربن 
تقطير شده 

 (قطران)

   3310 33100 3310 33100 2310 1910 270400 325 

12 
نفت خام و 
          12 1 گاز طبيعي

13 
نفت خام و 
         120   گاز طبيعي

14 

نفت خام و 
نفت خام 

حاصل از قير 
 معدني

   1201  1201 12010 1110 610   

 3330 2709 610 1110 12010 1201 12011     نفت خام 15

16 
نفت خام 

حاصل از قير 
 معدني

    12012 1201 12010 1110 610 2709 3330 

17 

گاز طبيعي به 
صورت مايع 
شده يا حالت 

 گازي

   1202 12020 1202 12020 1110 620 2711.11.021 3431.3432 

18 

نفت خام 
حاصل از شيل 

نفتي و 
هاي  ماسه
 قيردار

   1203  1203 12030 1110 610   

 27896 2714.1 610 1110 12030 1203 12031     شيل نفتي 19

هاي  ماسه 20
 27896 2714.1 610 1110 12030 1203 12032     قيردار



م سو سان -فصل  دي و  سازي رده يك م بن ا شور ن ي در ك دن ع د م ري موا ذا 3 گ 5 

 

 

 المللي هاي مرجع بين كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي كد شناسايي متناظر كد شناسايي

متناظر 
ISIC.Ver3 

 كد شناسايي
 متناظر

ISIC.Ver4 

كد شناسايي 
 متناظر
HS 

كد شناسايي 
 متناظر
 SITC 

CPC 
ردهزير رده گروه بخش قسمت ردهزير رده   

21 
ها و  انسنگك

هاي  كنسانتره
 مواد پرتوزا

1 13          

22 
ها و  كانسنگ
هاي  كنسانتره

 اورانيم و توريم
  130 1300  1300 13000 1200 721   

 2861 261210 721 1200 13000  13001     كانسنگ اورانيم 23
 2861 261210 721 1200 13000  13002     كنسانتره اورانيم 24
توريمكانسنگ  25      13003  13000 1200 721 261220 286 
 2862 261220 721 1200 13000  13004     كنسانتره  توريم 26

27 
هاي  كانسنگ

          14 1 فلزي

28 

ها و  كانسنگ
هاي  كنسانتره

آهن (به غير از 
آهن حاصل از 
 تشويه پيريت)

  141         

29 

كانسنگ و 
كنسانتره آهن 

آهن (به غير از 
حاصل از تشويه 

 پيريت)

   1410  1410 14100 1310 710   

 2815 260111 710 1310 14100  14101     كانسنگ آهن 30

31 
كنسانتره آهن 

نشده هآگلومر      14102  14100 1310 710 260111 2815 

32 

كنسانتره آهن 
ينتره، ز( هآگلومر

گندله، بريكت و 
 غيره)

    14103  14100 1310 710 260112 2816 

33 

ها و  كانسنگ
هاي  كنسانتره

فلزي غير از 
آهن (به غير از 

هاي اورانيم  كانه
 و توريم)

  142         

34 
ها و  كانسنگ
هاي  كنسانتره

 مس
   1421  1421 14210 1320 729   

 2831 260300 729 1320 14210  14211     كانسنگ مس 35
 2831 260300 729 1320 14210  14212     كنسانتره مس 36

 
 



3 عمل 6 ستورال ن  د سا ي يك دن ع د م سامي موا  سازي ا

 

 

 المللي هاي مرجع بين كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي كد شناسايي متناظر كد شناسايي

متناظر 
ISIC.Ver3 

 كد شناسايي
  متناظر

ISIC.Ver4 

كد شناسايي 
 متناظر

HS 

 كد شناسايي 
 متناظر
SITC 

CPC 
ردهزير رده گروه بخش قسمت ردهزير رده   

37 
كانسنگ و 

كنسانتره 
 نيكل

   1422  1422 14220 1320 729 260400 2841 

38 
كانسنگ 

 2841 260400 729 1320 14220  14221     نيكل

39 
كنسانتره 

 2841 260400 729 1320 14220  14222     نيكل

40 
كانسنگ و 

كنسانتره 
 آلومينيم

   1423  1423 14230 1320 729   

41 
كانسنگ 
 2851 260600 729 1320 14230  14231     آلومينيم

42 
كنسانتره 
 2851 260600 729 1320 14230  14232     آلومينيم

43 
كانسنگ و 

كنسانتره 
 فلزات قيمتي

   1424  1424 14240 1320 729   

 28911 261610 729 1320 14240  14241     كانسنگ نقره 44
 28911 261610 729 1320 14240  14242     كنسانتره نقره 45
 28919 261690 729 1320 14240  14243     كانسنگ طال 46
 28919 261690 729 1320 14240  14244     كنسانتره طال 47

48 
هاي  كانسنگ

 28919 261690 729 1320 14240  14245     گروه پالتين

49 
هاي  كنسانتره

 28919 261690 729 1320 14240  14246     گروه پالتين

50 

ديگر 
ها و  كانسنگ
هاي  كنسانتره

فلزات غير از 
 آهن

   1429  1429 14290 1320 729   

51 
كانسنگ 

 2877 260200 729 1320 14290  14291     منگنز

52 
كنسانتره 

 2877 260200 927 1320 14290  14292     منگنز

53 
كانسنگ 

 28793 260500 927 1320 14290  14293     كبالت

54 
كنسانتره 

 28793 260500 927 1320 14290  14294     كبالت

55 
كانسنگ 
 28792 261100 927 1320 14290  14295     تنگستن

56 
كنسانتره 
 28792 261100 927 1320 14290  14296     تنگستن

 



م سو سان -فصل  دي و  سازي رده يك م بن ا شور ن ي در ك دن ع د م ري موا ذا 3 گ 7 

 

 

 المللي هاي مرجع بين كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي

كد شناسايي 
 كد شناسايي متناظر

متناظر 
ISIC.Ver3 

 كد شناسايي 
رمتناظ  

ISIC.Ver4 

كد شناسايي 
 متناظر

HS 

كد شناسايي 
 متناظر 
SITC 

CPC 
ردهزير رده گروه بخش قسمت ردهزير رده   

57 
كانسنگ 

وليبدن (تشويه م
شده)ن  

    14297  14290 1320 927 261390 28782 

58 
كنسانتره 
 28782 261390 927 1320 14290  14298     موليبدن

 28783 261400 927 1320 14290  14299     كانسنگ تيتانيم 59
 28783 261400 927 1320 14290  142910     كنسانتره تيتانيم 60

61 
كانسنگ 
 28791 261000 927 1320 14290  142911     كروميت

62 
كنسانتره 
 28791 261000 927 1320 14290  142912     كروميت

 28784 261510 927 1320 14290  142913     كانسنگ زيركن 63
زيركنكنسانتره  64      142914  14290 1320 927 261510 28784 
 28785 261590 927 1320 14290  142915     كانسنگ واناديم 65
 28785 261590 927 1320 14290  142916     كنسانتره واناديم 66
 2875 260800 927 1320 14290  142917     كانسنگ روي 67
 2875 260800 927 1320 14290  142918     كانسانتره روي 68
 2874 260700 927 1320 14290  142919     كانسنگ سرب 69
 2874 260700 927 1320 14290  142920     كنسانتره سرب 70
 2876 260900 927 1320 14290  142921     كانسنگ قلع 71
 2876 260900 927 1320 14290  142922     كنسانتره قلع 72

73 
كانسنگ 
 28793 261710 927 1320 14290  142923     آنتيموان

كنسانتره  74
 28793 261710 927 1320 14290  142924     آنتيموان

75 
هاي  كانسنگ
نادر عناصر 
 خاكي 

    142925  14290 1320 927 261790 27899 

76 
هاي  كنسانتره
نادر عناصر 
 خاكي 

    142926  14290 1320 927 261790 27899 

 27899 261790 927 1320 14290  142927     كانسنگ جيوه 77
 27899 261790 927 1320 14290  142928     كنسانتره جيوه 78

79 
سنگ، سنگدانه 

          15 1 و رس

80 
 سنگ ساختماني

يادبود و    151         

        1511    سنگ لوح 81
 27311 251400 810 1410 15110 1510 15111     سنگ لوح (خام) 82
 27311 251400 810 1410 15110 1510 15112     شيل 83
 



3 عمل 8 ستورال ن  د سا ي يك دن ع د م سامي موا  سازي ا

 

 

 المللي هاي مرجع بين كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي

كد شناسايي 
 كد شناسايي متناظر

متناظر 
ISIC.Ver3 

 كد شناسايي 
رمتناظ  

ISIC.Ver4 

كد شناسايي 
 متناظر

HS 

كد شناسايي 
 متناظر 
SITC 

CPC 
ردهزير رده گروه بخش قسمت ردهزير رده   

84 

مرمر و ديگر 
هاي آهكي  سنگ

ساختماني و 
 يادبود

   1512  1512 15120 1410 810 251400 27311 

 27311 251400 810 1410 15120 1512 15121     مرمر 85
 27311 251400 810 1410 15120 1512 15122     سنگ چيني 86
 27311 251400 810 1410 15120 1512 15123     سنگ كريستال 87
 27311 251400 810 1410 15120 1512 15124     مرمر انيكس 88
 27311 251400 810 1410 15120 1512 15125     مرمريت 89
 27311 251400 810 1410 15120 1512 15126     تراورتن 90

91 
مرمر و تراورتن 

 27312 251511 810 1410 15120 1512 15127     خام

92 
مرمر و تراورتن 

)قواره شده(      15128 1512 15120 1410 810 251512 27312 

93 
هاي  ديگر سنگ

آهكي ساختماني 
 و يادبود

    15129 1512 15120 1410 810 251520 27312 

94 
صدف سنگ 

 27312 251520 810 1410 15120 1512 151290     (لوماشل)

 27312 251520 810 1410 15120 1512 151291     سنگ دولوميت 95

96 

گرانيت، 
و  سنگ ماسه

هاي  ديگر سنگ
 ساختماني و

 يادبود

   1513  1513 15130 1410 810 251611 27313 

)خامگرانيت ( 97      15131 1513 15130 1410 810 251611 27313 

98 
گرانيت رنگين 

 27313 251611 810 1410 15130 1513 15132     كماني

هاي سياه گرانيت 99      15133 1513 15130 1410 810 251611 27313 
ها ساير گرانيت 100      15134 1513 15130 1410 810 251611 27313 

101 
قواره گرانيت (

)شده      15135 1513 15130 1410 810 251612 27313 

 27312 251520 810 1410 15130 1513 15136     گنايس 102
(خام) سنگ ماسه 103      15137 1513 15130 1410 810 251621 27313 

104 
 سنگ ماسه

 27313 251621 810 1410 15130 1513 15138     كوارتزيتي

105 
 سنگ ماسه

)قواره شده(      15139 1513 15130 1410 810 251622 27313 

)خامكوارتزيت ( 106      151310 1513 15130 1410 810 250621 27851 

107 
كوارتزيت (تقريبا 

شده) كار      151311 1513 15130 1410 810 250629 27851 



م سو سان -فصل  دي و  سازي رده يك م بن ا شور ن ي در ك دن ع د م ري موا ذا 3 گ 9 

 

 

 المللي هاي مرجع بين كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي كد شناسايي متناظر كد شناسايي

متناظر 
ISIC.Ver3 

 كد شناسايي 
 متناظر

ISIC.Ver4 

شناسايي كد 
 متناظر

HS 

 كد شناسايي 
 متناظر
SITC 

CPC 
ردهزير رده گروه بخش قسمت ردهزير رده   

108 
هاي ساختماني  ديگر سنگ

يادبود و      151312 1513 15130 1410 810 251690 27313 

 27313 251690 810 1410 15130 1513 1513120     كنگلومرا 109
 27313 251690 810 1410 15130 1513 1513121     سرپانتين 110
 27313 251690 810 1410 15130 1513 1513122     بازالت 111
 27313 251690 810 1410 15130 1513 1513123     ديوريت 112
 27313 251690 810 1410 15130 1513 1513124     گابرو 113
 27313 251690 810 1410 15130 1513 1513125     سينيت 114
 27313 251690 810 1410 15130 1513 1513126     سنگ صابون 115
         152   سنگ گچ و سنگ آهك 116
و سنگ آهك چسنگ گ 117     1520  1520 15200 1410 810 251690 27313 

118 
سنگ گچ (ژيپس يا 

)تانيدري      15201 1520 15200 1410 810 252010 27323 

119 
تكليس گچ (شامل ژيپس 

و سولفات كلسيم) شده      15202 1520 15200 1410 810 252020 27324 

 27322 252100 810 1410 15200 1520 15203     سنگ آهك 120
 27322 252100 810 1410 15200 1520 15204     سنگ آهك كمك ذوب 121
 27322 252100 810 1410 15200 1520 15205     سنگ آهك سيمان 122
 27322 252210 810 1410 15200 1520 15206     آهك زنده 123
 27322 252220 810 1410 15200 1520 15207     آهك شكفته 124
 27322 252230 810 1410 15200 1520 15208     آهك هيدروليك 125

126 
سيمان پرتلند (به استثناي 

 2394 2694 37440 3744 37440 3744    سفيد)
252321.2

52329 66122 

127 
هاي پودر نشده  سيمان

 66121 252310 2394 2694 37430 3743 37430 3743    (كلينكر)

هاي هيدروليك سيمان 128     3744 37440 3744 37440 2694 2394 252390 66129 

129 
سنگدانه، قير طبيعي 

         153   وآسفالت

130 
هاي صنعتي (به غير  ماسه

هاي فلزدار) از ماسه     1531  1531 15310 1410 810   

هاي سيليسي ماسه 131      15311 1531 15310 1410 810 250510 27331 
هاي كوارتزي ماسه 132      15312 1531 15310 1410 810 250510 27331 
هاي صنعتي ديگر ماسه 133      15313 1531 15310 1410 810 250590 27339 
 27339 250590 810 1410 15310 1531 153130     ماسه اوليويني 134
 27339 250590 810 1410 15310 1531 153131     ماسه گارنتي 135
 27339 250590 810 1410 15310 1531 153132     ماسه شاموتي 136
هاي ساخت و ساز سنگدانه 137     1532  1532 15320 1410 810 250590 27339 
 27339 250590 810 1410 15320 1532 15321     شن و ماسه 138
اي شن و ماسه رودخانه 139      15322 1532 15320 1410 810 250590 27339 
 27339 250590 810 1410 15320 1532 15323     مخلوط كوهي 140

 
 



4 عمل 0 ستورال ن  د سا ي يك دن ع د م سامي موا  سازي ا

 

 

 المللي هاي مرجع بين كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي كد شناسايي متناظر كد شناسايي

متناظر 
ISIC.Ver3 

 كد شناسايي 
 متناظر

ISIC.Ver4 

كد شناسايي 
 متناظر
HS 

كد شناسايي 
 متناظر 
SITC 

CPC 
ردهزير رده گروه بخش قسمت ردهزير رده   

 27339 250590 810 1410 15320 1532 15324     مخلوط آبرفتي 141
 27339 250590 810 1410 15320 1532 15325     سنگ الشه 142

143 
سنگ الشه 

 27339 250590 810 1410 15320 1532 15326     توفي

144 

قلوه سنگ، شن، 
سنگ خرد و 
شكسته شده، 
ريگ و سنگ 

 چخماق

    15327 1532 15320 1410 810 251710 2734 

145 

آسفالت سرد 
اي،  سرباره

پسماندي يا 
هاي  مشابه باطله

 صنعتي

    15328 1532 15320 1410 810 251720 2734 

146 
آسفالت سرد 

 2734 251730 810 1410 15320 1532 15329     قيري

147 
 ها، سنگدانه
ها و  سنگريزه

 پودر سنگ مرمر
    153210 1532 15320 1410 810 251741 2734 

148 

 ها، سنگدانه
ها و  سنگريزه

پودربازالت، 
گرانيت، پورفير و 

سنگ ماسه  

    153211 1532 15320 1410 810 251749 2734 

149 
قير و آسفالت 

   899 1429 15330 1533  1533    طبيعي

 27897 271490 899 1429 15330 1533 15331     قير طبيعي 150
 27897 271490 899 1429 15330 1533 15332     آسفالت طبيعي 151
ها رس 152    154         
ها رس 153     1540  1540 15400 1410 810   

154 
كائولن و ديگر 

هاي كائولني رس      15401 1540 15400 1410 810 250700 27826 

 27827 250810 810 1410 15400 1540 15402     بنتونيت 155
 27829 250820 810 1410 15400 1540 15403     خاك رنگبر 156
 27829 250830 810 1410 15400 1540 15404     رس ديرگداز 157
 27829 250850 810 1410 15400 1540 15405     آندالوزيت 158
 27829 250850 810 1410 15400 1540 15406     كيانيت 159
 27829 250850 810 1410 15400 1540 15407     سيليمانيت 160
 27829 250860 810 1410 15400 1540 15408     موليت 161
ها ديگر رس 162      15409 1540 15400 1410 810 250840 27829 
معموليرس  163      154090 1540 15400 1410 810 250840 27829 

 



م سو سان -فصل  دي و  سازي رده يك م بن ا شور ن ي در ك دن ع د م ري موا ذا 4 گ 1 

 

 

 المللي هاي مرجع بين كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي كد شناسايي متناظر كد شناسايي

 متناظر
 ISIC.Ver3 

 كد شناسايي
 متناظر

ISIC.Ver4 

كد شناسايي 
 متناظر
HS 

كد شناسايي 
 متناظر 
SITC 

CPC 
ردهزير رده گروه بخش قسمت ردهزير رده   

 27829 250840 810 1410 15400 1540 154091     رس توپي 164
 27829 250870 810 1410 15400 1540 154092     رس شاموتي 165
مواد معدني ساير 166  1 16          

167 
مواد شيميايي و 

         161   كود

168 
فسفات ها و گل 

   891 1421 16110 1611  1611    سفيد فسفاتي

 2723 2510 891 1421 16110 1611 16111     فسفات 169

170 

فسفات كلسيم 
طبيعي، فسفات 
كلسيم آلومينيم 

طبيعي (آسيا 
 شده)

    16112 1611 16110 1421 891 251010 27231 

171 

فسفات كلسيم 
طبيعي، فسفات 
كلسيم آلومينيم 

طبيعي (آسيا 
 نشده)

    161120 1611 16110 1421 891 251020 27232 

172 
سفيد گل 

 2723 2510 891 1421 16110 1611 161121     فسفاتي

 2742 250200 891 1421 16120 1612 16120 1612    پيريت 173

174 
ر مواد معدني ساب

   891 1421 16190 1619  1619    شيميايي

 27892 251110 891 1421 16190 1619 16191     باريت 175
 27892 251120 891 1421 16190 1619 16192     ويتريت 176
(ها) بورات 177      16193 1619 16190 1421 891 252810 27894 

178 

هاي  بورات
طبيعي و 

كنسانتره، اسيد 
 بوريك طبيعي

    16194 1619 16190 1421 891 2528 2789 

179 

هاي  ساير بورات
طبيعي و 
هاي  كنسانتره

آن، اسيد بوريك 
 طبيعي

    16195 1619 16190 1421 891 252890 27894 

(ها) فلدسپات 180      16196 1619 16190 1421 891 2529 2785 
 27853 252930 891 1421 16190 1619 16197     لوسيت 181
 27853 252930 891 1421 16190 1619 16198     نفلين 182
 27853 252930 891 1421 16190 1619 16199     سينيت نفليني 183

184 

فلورين (حاوي 
فلوريد كلسيم 

درصد يا  97
 كمتر از آن)

    161910 1619 16190 1421 891 252921 27854 



4 عمل 2 ستورال ن  د سا ي يك دن ع د م سامي موا  سازي ا

 

 

 المللي هاي مرجع بين كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي متناظر كد شناسايي

 كد شناسايي
 متناظر

 ISIC.Ver3 

كد شناسايي 
 متناظر

ISIC.Ver4 

كد شناسايي 
 متناظر
HS 

كد 
 شناسايي 

 متناظر
SITC 

CPC 

ردهزير رده گروه بخش قسمت ردهزير رده   

185 
فلورين (حاوي 

فلوريد كلسيم بيش 
درصد) 97از   

    161911 1619 16190 1421 891 252922 27854 

186 
مواد معدني اشاره 

 2789 2530 891 1421 16190 1619 161912     نشده در جاي ديگر

187 
ورميكوليت 
)شونده (غيرمنبسط      1619120 1619 16190 1421 891 253010 27898 

188 
 پرليت (غيرمنبسط

)شونده      1619121 1619 16190 1421 891 253010 27898 

189 
ها  كلريت

)شونده (غيرمنبسط      1619122 1619 16190 1421 891 253010 27898 

190 
(هاي)  سولفات

 27899 253020 891 1421 16190 1619 1619123     منيزيم طبيعي

 27899 253030 891 1421 16190 1619 1619124     خاك سرخ 191
 27899 253030 891 1421 16190 1619 1619125     خاك زرد 192
 27899 253090 891 1421 16190 1619 1619126     گوگرد 193
 27899 253090 891 1421 16190 1619 1619127     پتاس 194
 27899 253090 891 1421 16190 1619 1619128     سولفات سديم 195
 27899 253090 891 1421 16190 1619 1619129     سلستين 196
 27899 253090 891 1421 16190 1619 16191210     يد 197

198 
اكسيدهاي آهن 

طبيعيميكايي       16191211 1619 16190 1421 891 253020 27899 

199 
نمك و كلريد 
آب (سديم خالص 

)دريا  
  162         

200 
نمك و كلريد 
آب (سديم خالص 

)دريا  
  162 1620  1619 16200 1422 893 250100 2783 

 2783 250100 893 1422 16200 1619 16201     نمك سنگي 201
 2783 250100 893 1422 16200 1619 16202     نمك آبي 202
 2783 250100 893 1422 16200 1619 16203     نمك دريايي 203

204 

هاي قيمتي و  سنگ
قيمتي،  نيمه

هاي طبيعي  ساينده
ر مواد معدنيسايو   

  163         

205 

هاي قيمتي  سنگ
ها،  (شامل الماس
هاي  غير از الماس

صنعتي) و 
يا  خامقيمتي،  نيمه

كمي اره شده يا 
دار شكل اتقريب  

   1631  1631 16310 1429 899   



م سو سان -فصل  دي و  سازي رده يك م بن ا شور ن ي در ك دن ع د م ري موا ذا 4 گ 3 

 

 

 المللي هاي مرجع بين كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي

كد شناسايي 
 كد شناسايي متناظر

متناظر 
ISIC.Ver3 

 كد شناسايي 
 متناظر

ISIC.Ver4 

كد 
شناسايي 

 متناظر
HS 

كد شناسايي 
متناظر 
SITC 

CPC 
ردهزير رده گروه بخش قسمت ردهزير رده   

206 
هاي قيمتي (شامل  سنگ
هاي  ها غير از الماس الماس

 صنعتي)
    16311 1631 16310 1429 899   

هاي جور نشده الماس 207      163110 1631 16310 1429 899 710210 6621 

208 
هاي غيرصنعتي، كار  الماس

نشده يا با برش ساده، شكسته 
 شده يا زبر

    163111 1631 16310 1429 899 710231 66722 

209 
يا خام قيمتي،  هاي نيمه سنگ

شكل  ابا برش ساده يا تقريب
 يافته

    16312 1631 16310 1429 899   

كوهي در 210      163120 1631 16310 1429 899 710310 66731 
 66731 710310 899 1429 16310 1631 163121     عقيق 211
 66731 710310 899 1429 16310 1631 163122     يشم 212
هاي زينتي گروه گارنت 213      163123 1631 16310 1429 899 710310 66731 
 66731 710310 899 1429 16310 1631 163124     گروه تورمالين 214
 66731 710310 899 1429 16310 1631 163125     آمتيست 215
 66731 710310 899 1429 16310 1631 163126     دونيت زينتي 216
 66731 710310 899 1429 16310 1631 163127     آندالوزيت زينتي 217
 66731 710310 899 1429 16310 1631 163128     ديستن زينتي 218
 66731 710310 899 1429 16310 1631 163129     سيليمانيت زينتي 219
 66731 710310 899 1429 16310 1631 1631210     ماالكيت زينتي 220
 66731 710310 899 1429 16310 1631 1631211     آزوريت زينتي 221
ها اپيدوت 222      1631212 1631 16310 1429 899 710310 66731 
 66731 710310 899 1429 16310 1631 1631213     فلورين زينتي 223
 66731 710310 899 1429 16310 1631 1631214     اسپينل 224
 66731 710310 899 1429 16310 1631 1631215     ژاسپروئيد 225
 66731 710310 899 1429 16310 1631 1631216     كهربا 226
 66731 710310 899 1429 16310 1631 1631217     پيروكسن زينتي 227
 66731 710310 899 1429 16310 1631 1631218     فيروزه 228
 66731 710310 899 1429 16310 1631 1631219     ابسيدين زينتي 229
 66731 710310 899 1429 16310 1631 1631220     مرجان زينتي 230
هاي طبيعي ساينده 231     1632  1632 16320 1429 899 710221 27711 

232 
يا با  خامهاي صنعتي،  الماس

برش ساده، شكسته شده يا 
 زبر

    16321 1632 16320 1429 899 251320 27722 

 27722 251320 899 1429 16320 1632 16322     سنگ سنباده 233
 27722 251320 899 1429 16320 1632 16323     كرندوم 234
 27722 251320 899 1429 16320 1632 16324     گارنت 235
 
 
 



4 عمل 4 ستورال ن  د سا ي يك دن ع د م سامي موا  سازي ا

 

 

 المللي مرجع بينهاي  كاالهاي معدني بر اساس سامانه  بندي رده سامانه -6-3جدول ادامه 

 نام رديف
 كد شناسايي كد شناسايي متناظر كد شناسايي

متناظر 
ISIC.Ver3 

 كد شناسايي
 متناظر

ISIC.Ver4 

كد شناسايي 
 متناظر

HS 

 كد شناسايي 
 متناظر 
SITC 

CPC 
ردهزير رده گروه بخش قسمت ردهزير رده   

ميسوپ 236      16325 1632 16320 1429 899 251310 27723 
هاي طبيعي ديگر ساينده 237      16326 1632 16320 1429 899 251320 27722 
 27722 251320 899 1429 16320 1632 163260     ماسه ساينده 238
 27722 251320 899 1429 16320 1632 163261     كوارتز ساينده 239
سفيد و دولوميتگل  240     1633  1633 16330     
 27891 2509 810 1410 16330 1633 16331     گل سفيد 241
)تكليس شدهدولوميت (غير 242      16332 1633 16330 1410 810 251810 27823 
)تكليس شدهدولوميت ( 243      16333 1633 16330 1410 810 251820 27823 
هدولوميت آگلومر 244      16334 1633 16330 1410 810 251830 27823 

245 
بندي  ردهساير مواد معدني 

 278 2530 889 1429 16390 1639  1639    نشده در جاي ديگر

 27899 253090 889 1429 16390 1639 16391     دياتوميت 246
 27899 253090 889 1429 16390 1639 16392     پوزوالن 247
 27899 253090 889 1429 16390 1639 16393     پوكه معدني 248
 27899 253090 889 1429 16390 1639 16394     سيليس 249
 27899 253090 889 1429 16390 1639 16395     زئوليت 250
 27899 253090 889 1429 16390 1639 16396     آلونيت 251
 27899 253090 889 1429 16390 1639 16397     مارن 252
 27899 253090 889 1429 16390 1639 16398     صدف دريايي 253
 27899 253090 889 1429 16390 1639 16399     گلوكونيت 254
 27899 253090 889 1429 16390 1639 163910     چرت 255
 27899 253090 889 1429 16390 1639 163911     پيروفيليت 256
 27899 253090 889 1429 16390 1639 163912     زاج 257
 27852 252510 889 1429 16390 1639 163913     ميكا 258
 27852 252520 889 1429 16390 1639 163914     پودر ميكا 259
 27852 252530 889 1429 16390 1639 163915     ضايعات ميكا 260

گرافيت طبيعي به صورت  261
 27822 250410 889 1429 16390 1639 163916     پودر يا پولك

262 
گرافيت طبيعي به صورت 

 27822 250490 889 1429 16390 1639 163917     غيرپودر يا پولك

هاي  كوارتز ( غير از ماسه 263
 27851 250610 889 1429 16390 1639 163918     طبيعي)

264 
قطعات فسيل سيليسي 

هاي دياتوميتي)،  (خاك
سيليسي مشابههاي  خاك  

    163919 1639 16390 1429 889 251200 27895 

 27824 251910 889 1429 16390 1639 163920     منيزيت 265
 2784 252490 889 1429 16390 1639 163921     آزبست 266
 27893 252610 889 1429 16390 1639 163922     تالك 267
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 اين نشريه 

معدني كشور را به منظور   بندي مواد و كاالهاي دستورالعمل رده
گذاري و نگارش فارسي مواد  بندي، نام ايجاد وحدت رويه در رده

كند. به كارگيري اين دستورالعمل  ارايه مي معدني در كشور
در مكاتبات و ها و درج مشابه اسامي مواد معدني را  تعريف
 كند. پذير مي هاي آماري رسمي امكان گزارش
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