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 مقدمه

کل آمار عموومی وتوا ااموا       اداره  وسیلهه ب 2431ماه  ماری صنعتی کشور، در مردادشاولین سر

های صونعتی کشوور    آمار از کارگاه  وزارت اتتصاد وتا به تهیه 2432تا سال 2434گرفا. از سال 

 وتا محول شد.و معادن به بعد، اين وظیفه به وزارت صنايع  2431مبادرت امود و از سال 

( تور  بوی  کوارکن و   افر 21های بزرگ صنعتی ) برای اولین بار از کارگاه 2432مرکز آمار در سال

هوای   ، اين سرشماری را همه ساله بمز سوال 2411عمل آورد و از آن سال تا سال ه سرشماری ب

 د.یبه ااما  رساا 2431و  2431

هوای صونعتی،    بر اثر تغییرات حاصل در بافا صنعتی کشور و ضرورت بررسی آماری کل کارگواه 

در آورد کوه  اجرا   ، طرح جامع آمارگیری صنعتی را تهیه و به مرحله2411در سال  مرکز آمار ايران

 ادامه يافا.ایز  2411اجرای اين طرح با ااما  تغییراتی، تا سال 

 21های بزرگ صنعتی ) با توجه به اين امر که تسما اعظم تولید بخ  صنعا، مربوط به کارگاه

هوای بوزرگ    اجرای طرح آمارگیری از کارگواه ( اسا، مرکز آمار ايران ممدداً تر بی کارکن و  افر

همچنوین در  ایز اداموه يافوا.    2414و  2411های  سال آغاز کرد که در 2412صنعتی را در سال 

 اجرا درآورد.  ، اين مرکز طرح سرشماری عمومی صنعا و معدن را به مرحله2414سال 

  دو   مرحله،  و معدن  صنعا  عمومی  سرشماری  از مرحله اول  آمده  دسا به  از چارچوب  با استفاده

 ، در معدن و  صنعا  ی  ها بخو   موربوط به  تفوصیلی  اطالعات  تهیه  مذکور با هدف  سرشماری

 1کمتر از   صنعتی  ی   ها کارگاه 2414  الوار سو، آم هورحلوم  نودر اي اجورا درآمود  به 2413  سال

  تر با روش و بی   افر کارکن 1  دارای  صنعتی ی   ها و کارگاه  گیوری امواه  بوا روش  افر کارکون

 .ترار گرفا  مورد آمارگیری  سرشماری



  6937آماري استان اصفهان سالنامه                                                                                    963
 

، همزمان 2414از سال  بعد  شده های شناسايی چارچوب فوق و کارگاه استفاده ازبا  2411در سال 

کشور، اتدا  شد. در اين مرحله، صنعتی  های کارگاه 2413و  2413های  برای گردآوری آمار سال

دارای  های به روش سرشماری و اطالعات آماری کارگاه تر بی کارکن و  افر 21های  آمار کارگاه

 شد.  آوری جمع گیری به روش امواه 2413افر کارکن، فقط برای سال  21از کمتر 

هور سوال ااموا      تر بی و  افر کارکن 21دارای  های صنعتی  ، سرشماری از کارگاه2411از سال 

 های مختلو  صونعتی   های مذکور، بر حسب فعالیا کارگاهسال تبل  شود و اطالعات تفصیلی می

آوری   ، طرح سرشماری عمومی کارگاهی با هدف جمع2432 گردد. در سال می منتشر و آوری جمع

 ها و خااوارها، ااما  شد. های اتتصادی کشور اعم از کارگاه اطالعات چارچوبی فعالیا

و  2432، با استفاده از چارچوب به دسوا آموده از سرشوماری عموومی کارگواهی      2431در سال  

افور کوارکن، بوه صوورت      21کمتور از  ی داراهوای صونعتی    هزار امواه، کارگاه 31ااتخاب حدود 

استفاده از همان چارچوب، با روش  ایز با تر بی افر کارکن و  21دارای های  گیری و کارگاه امواه

 سرشماری مورد آمارگیری ترار گرفا. 

، 2432کارگاهی  ا آمده از سرشماری عمومیبوا استفواده از چارچوب به دسایز  های بعد سالدر 

  .تر با روش سرشماری مورد آمارگیری ترار گرفا افر کارکن و بی  21دارای ی    ها کارگاه

ها  آوری اطالعات مربوط به اين فعالیا جمع صنعتی خااوار، لزو  های فعالیا با توجه به اهمیا

 طرح مورد تأکید ترار گرفا و طرح آمارگیری از خااوارهای دارای فعالیا صنعتی، در تالب

اجرا  مرحله گیری به با روش امواه 2411و  2413سرشماری عمومی صنعا و معدن، در سال 

 درآمد. 

  از شروع  که  اسا  ديگری  آماری  ، فعالیا جديد صنعتی  ی   ها اامه  هزاجا  آمار مشخصات  گردآوری

 .شود می  ااما طور مستمر   به  تاکنون،، معدن و تمارت  صنعا اداره کل  آماری  ی   ها فعالیا

 اداره کلتوسط   صادر شده  صنعتی  ی   ها اامه اجازه  مشخصات  شامل  فصل  در اين  آماری  اطالعات

و   صنعتی  ی   ها کارگاه  و عملكرد اتتصادی  از مشخصات  منتخبی، و تمارت نعدم ، اصنع

و   مرکز آمار ايران  آماری  ی   ها حاز طر  حاصل  اتايج  به  مربوط  ،صنعتی  فعالیا  دارای  ی   خااوارها

، کار و رفاه تعاونکل  اداره  پوش   تحا  صنعتی  تعاوای  ی   ها شورکا  عمومی  مشخصات

 اسا.  شده  ارائهبه صورت ثبتی  اجتماعی
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هايی اسا که تحا  مربوط به کارگاه 3-3لغايا  3-2شايان ذکر اسا آمار ارائه شده در جداول 

 اداره  زير اظر اين  که                             ها  آمار پااليشگاه  بنابراين. اظارت اداره کل صنعا، معدن و تمارت ترار دارد

  بخ   ی   ها فعالیا  بندی طبقه  برای  دارد که  ضرورت  اكته  ذکر اين . اسا  اشده  ترار ادارد، درج

 . اسا  استفاده شده ،(ISICاتتصادی )  ی   ها فعالیا  المللی بین  بندی طبقه چهار ، از ويراي   نعاص

 

 فاهیمم و تعاریف

 . اسا  ايماد واحد صنعتی  برای  مموز اولیه (: اصولي  )موافقت  سیسأت جواز

  تولید آزمايشیدر   از موفقیا  پس  واحد تولیدی  که  اسا  مموزی : برداري  بهره  پروانه

 کند. خود را آغاز می  فعالیا  شود و سپس می  آن  دريافا  به  ، موفق محصول

ای از سرمايه و ایروی کار به  ممموعه ،مكان مشخص و ثابتی اسا که در آن: کارگاه صنعتي

 کار گرفته شده اسا.ه منظور تولید يک يا چند محصول صنعتی ب

 کارگاه وضع مالکیت

درصود سورمايه آن متعلوق بوه      31کوه تموا  يوا بوی  از      اسوا هوايی   کارگواه : منظور عمومي

سسات ؤها و ساير م اهادهای ااقالب اسالمی، شهرداری ها، های دولتی، بااک ها، سازمان وزارتخااه

 باشد. بخ  عمومی می

درصد سرمايه آن متعلق به بخ   31منظور کارگاهی اسا که تما  يا بی  از   :خصوصي

 .ها باشدخصوصی اعم از افراد يا تعاوای

کشاورزی، جنگلداری و و  3 فصل"رجوع کنید به تعاري  مفاهیم  (: )کارکنان شاغالن

 ."شیالت

در   که  خااوار اساتر  ی ب ساله و 21منظور افراد  خانوار:  صنعتي  ي   ها فعالیت  شاغالن

 اد.   ا داشته  اشتغال  صنعتی  فعالیا  خااوار به  سكواا  ، در محل از سال  يا تسمتی  تما 

متوسط تعداد "در ارائه آمار شاغالن، توضیح اين اكته ضروری اسا که در محاسبه از روش 

 استفاده شده اسا.  "شاغالن در سال

ها )پول، کاال بارت از مزد و حقوق و ساير پرداختیع : بگیران  وقمزد و حق  خدمات  جبران
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 .بگیران اسا و ...( به مزد و حقوق

يا کاال به مزد و و  های کارگاه به صورت پول منظور، ممموع پرداختی : مزد و حقوق

 بگیران اسا. حقوق

ها شامل پاداش، اضافه کار، هزينه خوراک  اين پرداختی ها )پول و کاال و ...(: سایر پرداختي

مندی، حق ماموريا، بدی آب و هووا، سوهم    اياب و ذهاب، حق اوالد، حق عائلهو پوشاک، هزينه 

 های اجتماعی، خواروبار، بلیط اتوبوس و ... اسا. کارفرما از بیمه

 کشاورزی،و  3فصل "رجوع کنید به  (: ي   ا سرمایه  اموال  تغییراتارزش گذاري ) سرمایه

 ."شیالت و جنگلداری

 ."شیالت و جنگلداری کشاورزی،و  3فصل "رجوع کنید به  : ي   ا سرمایه  اموال

منظور از مواد خا  و  : دوام مصرف شده ، ابزار، لوازم و ملزومات کماولیهخام و مواد 

اولیه، موادی اسا که به منظور تغییر شكل فیزيكی يا شیمیايی به کارگاه وارد و به مصرف 

رسد. اين مواد ممكن اسا خا  يا ایمه ساخته باشد که برای مراحل بعدی عملیات تولید کاال  می

ابزار، لواز  و ملزومات  شود. منظور از )تكمیل، تغییر شكل و مواتاژ( در کارگاه به کار گرفته می

ی تولیدی    دوا  مصرف شده، آن دسته از ابزار، لواز  و ملزوماتی اسا که جها ااما  کارها کم

 سال کمتر اسا.  شود و عمر مفید آن از يک کارگاه به کار گرفته می

ارزش افزوده فعالیا صنعتی کارگاه عبارت اسا از ما  : فعالیت صنعتي افزوده  ارزش

 التفاوت ارزش ستااده و ارزش داده فعالیا صنعتی. به

 اسبا ارزش افزوده به تعداد کارگاه. ي صنعتي:   ها وري کارگاه بهره

 اسبا ارزش افزوده به تعداد شاغالن. وري نیروي کار: بهره

و کار   و ایروی  از سرمايه  گیری با بهره  هستند که  يی   ها تعاوای : صنعتي  تعاوني  ي  ها شرکت

  مختل   ی   ها در رشته ، اجرايی  در اساسنامه  مندرج  فعالیا  موضوع  براساس ء،اعضا  تخصص

 کنند. می  صنعا فعالیا

مواد   و توزيع  تأمین  در زمینه  هستند که  يی   ها تعاوای : دستباف  فرش  تعاوني  ي  ها شرکت

 داراد.  فعالیا  وابسته  و تولیدات  دستباف  ی   ها فرش  و تولید ااواع  اولیه
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 گزیده اطالعات

برداری در  پروااه بهره 143جواز تاسیس و  313سازمان صنايع و معادن تعداد  2431در سال 

 .استان صادر اموده اسا

 افر کارکن 123314تر با  افر کارکن و بی   21کارگاه صنعتی دارای  4333تعداد  2431در سال 

 1/1ها به بخ  خصوصی و  درصد از اين کارگاه 3/33که مالكیا  .وجود داشته اسادر استان 

های  افر در کارگاه 11233، کل کارکنانهمچنین از درصد به بخ  عمومی تعلق داشته اسا. 

افر در  211134افر کارکن و  31-33 ی دارای   ها کارگاهدر  افر 11111، کارکن افر 21-33دارای 

 .ااد بوده فعالیار مشغوول به ت افر کارکن و بی  211 دارای های کارگاه

تر  افر کارکن و بی  21های صنعتی دارای  ،  ارزش افزوده فعالیا صنعتی کارگاه2431در سال  

 داشته اسا.  افزاي درصد  2/31ريال بوده که اسبا به سال تبل  میلیارد 113122در استان 

به فعالیا بوده که در  شرکا تعاوای صنعتی مشغول 311، در سطح استان تعداد 2431در سال 

 .داشته اسا وجود ريال سرمايه میلیون 131124افر شاغل و  3131افر عضو،  3333  ،اين تعداد

افر مشغول به فعالیا  3131ایز در استان با  دستباف شرکا تعاوای فرش 43همچنین تعداد 

 .ااد بوده
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 صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ایجاد (1)تعداد جواز تأسیس-1-8

 )فقره(                                                      صنعتي برحسب نوع فعالیت هاي  کارگاه
 2434 2431 2433 2431 فعالیا 

 108٤ ١0٤ 1١١١ 1٤٣١  ........................................................................ جمع

 1 1 1 1  .......................................................... استخراج زغال سنگ و لینیا
 1 1 1 1  ................................................................... فلزیهای  استخراج کااه

 1 1 1 1  ........................................................................ استخراج ساير معادن
 31 11 233 211  ......................................................... صنايع مواد غذايی و آشامیدای

 1 1 1 1  .................................... سیگار -توتون و تنباکو تولید محصوالت از

 243 11 243 431  ................................................................................. تولید منسوجات

 3 3 22 3  ................ تولید پوشاک و عمل آوردن و راگ کردن پوسا خزدار
 3 1 3 3  ....... کی ، چمدان، زين و يراق و تولید کف دباغی و عمل آوردن چر ، ساخا 

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و 
 21 1 41 21  .................................................... ساخا کاال از ای و مواد حصیری

 11 11 31 43  ..................................................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 1 1 1 2  ..................................... های ضبط شده ااتشار، چاپ و تكثیر رسااه
 3 11 22 22  ...... ای های هسته های افا و سوخا پااليشگاهصنايع تولید زغال کک، 

 13 33 231 14  ......................................... صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 14 13 414 221  .......................................... تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی

 211 232 123 433  ............................................. تولید ساير محصوالت کاای غیرفلزی

 214 33 213 33  ........................................................................... تولید فلزات اساسی

 243 11 231 11  ....... آالت و تمهیزات فابريكی بمز ماشینتولید محصوالت فلزی 

 13 31 231 31  ....... بندی اشده در جای ديگر آالت و تمهیزات طبقه تولید ماشین

 4 3 23 3  ................................ آالت اداری و حسابگر محاسباتی تولید ماشین

های برتی  آالت مولد و ااتقال برق و دستگاه تولید ماشین
 13 21 31 43  ......................................................... بندی اشده در جای ديگر طبقه

 21 3 13 1  ..................... ها و وسايل ارتباطی تولید راديو و تلويزيون و دستگاه

های مچی  تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دتیق و ساعا
 22 3 23 3  ........................................................................... و ااواع ديگر ساعا

 11 3 31 11  ................................... تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و ایم

 4 3 3 22  ......................................................... تولید ساير وسايل حمل و اقل

 21 22 13 21  .............. بندی اشده در جای ديگر تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 14 23 21 1  .............................................................................................. بازيافا

 1 1 1 1  ....................................................................................... تولید اارژی

های  های پشتیباای و کمكی حمل و اقل؛ فعالیا فعالیا
 2 1 1 1  ......................................................................... های مسافرتی آژااس

 1 111 111 1  ........................................................ های مربوطه فعالیا کامپیوتر و

 1 111 111 1  ................................................................................ تحقیق و توسعه
 31 1 1 1  .................................................. های خدمات مهندسی ساير فعالیا

 4 1 3 111  ........................................................................ استخراج ساير معادن
 .....  1 1 1 1 

 .....................................................  111 1 1 1 

 



  967                                                                                                                         صنعت -8 
 
صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ایجاد  (1)تعداد جواز تأسیس-1-8

 )فقره(                                            صنعتي برحسب نوع فعالیت )دنباله(   هاي کارگاه
 2431 2431 2433 2433 فعالیا 

 ١٨٣ 11٤٤ ١5١ 8٦٨  ........................................................................... جمع

 2 1 2 1  .............................................................. استخراج زغال سنگ و لینیا

 1 2 1 1  ....................................................................... فلزیهای  استخراج کااه

 1 1 1 1  ............................................................................ استخراج ساير معادن
 13 241 211 31  ............................................................. صنايع مواد غذايی و آشامیدای

 1 1 1 1  ........................................ سیگار -توتون و تنباکو تولید محصوالت از

 231 232 213 211  ..................................................................................... تولید منسوجات

 3 3 1 3  .................... تولید پوشاک و عمل آوردن و راگ کردن پوسا خزدار
 1 2 1 2  ..... کی ، چمدان، زين و يراق و تولید کف دباغی و عمل آوردن چر ، ساخا 

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و 
 23 11 22 23  ........................................................ ساخا کاال از ای و مواد حصیری

 12 14 23 12  ......................................................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 2 3 4 2  ......................................... های ضبط شده ااتشار، چاپ و تكثیر رسااه
 3 23 3 3  ..... ای های هسته های افا و سوخا پااليشگاهصنايع تولید زغال کک، 

 13 32 13 11  ............................................. صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 33 223 31 33  .............................................. تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی

 33 213 31 224  ................................................. تولید ساير محصوالت کاای غیرفلزی

 41 31 33 13  ............................................................................... تولید فلزات اساسی

 211 214 221 211  ........... آالت و تمهیزات ماشینتولید محصوالت فلزی فابريكی بمز 

 34 11 31 32  ........... بندی اشده در جای ديگر آالت و تمهیزات طبقه تولید ماشین

 1 2 1 1  .................................... آالت اداری و حسابگر محاسباتی تولید ماشین

بندی  های برتی طبقه آالت مولد و ااتقال برق و دستگاه تولید ماشین
 41 13 44 13  ............................................................................... اشده در جای ديگر

 22 3 4 3  ......................... ها و وسايل ارتباطی تولید راديو و تلويزيون و دستگاه

های مچی و  تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دتیق و ساعا
 3 22 23 3  .................................................................................. ااواع ديگر ساعا

 23 13 3 21  ....................................... تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و ایم

 4 1 1 1  ............................................................. تولید ساير وسايل حمل و اقل

 24 21 1 23  .................. بندی اشده در جای ديگر مبلمان و مصنوعات طبقهتولید 

 42 23 24 21  .................................................................................................. بازيافا

 1 1 1 1  ........................................................................................... تولید اارژی

های  های آژااس های پشتیباای و کمكی حمل و اقل؛ فعالیا فعالیا
 1 2 2 2  ...................................................................................................... مسافرتی

 1 1 1 1  .............................................................. های مربوطه کامپیوتر وفعالیا

 1 1 1 1  .................................................................................... تحقیق و توسعه

 33 13 13 33  ...................................................... خدمات مهندسیهای  ساير فعالیا

 3 3 1 3  ............................................................................ استخراج ساير معادن
 ....  1 1 1 1 

 .........................................................  1 1 1 1 

 ( شامل واحدهای جديد صنعتی و توسعه واحدهای موجود اسا.2
 .اصفهان معدن و تمارت استان  سازمان صنعا، -مأخذ
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  963                                                                                                                         صنعت -8 
 
صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي  (1)برداري تعداد پروانه بهره-8-٨

 )فقره(                                           صنعتي برحسب نوع فعالیت       هاي  کارگاه ایجاد
 2434 2431 2433 2431 فعالیا 

 ٤٤٦ ٣٦١ ٦8١ ١٣١  .............................................................................. جمع

 1  ................................................................. استخراج زغال سنگ و لینیا
 1  .......................................................................... های فلزی استخراج کااه

 1  ............................................................................... استخراج ساير معادن
 11 33 13 41  ................................................................ صنايع مواد غذايی و آشامیدای

 1 1 1 1  ........................................... سیگار -توتون و تنباکو ازتولید محصوالت 

 33 13 233 231  ........................................................................................ تولید منسوجات

 2 2 1 1  ....................... تولید پوشاک و عمل آوردن و راگ کردن پوسا خزدار
 1 1 3 3  ......... دباغی و عمل آوردن چر ، ساخا کی ، چمدان، زين و يراق و تولید کف 

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و ساخا 
 2 3 22 1  ....................................................................... کاال از ای و مواد حصیری

 3 1 23 21  ............................................................ تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 2 2 1 2  ............................................ های ضبط شده ااتشار، چاپ و تكثیر رسااه

 24 3 3 1  ... ای های هسته های افا و سوخا صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 13 33 13 43  ................................................ صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 31 13 31 11  ................................................. الستیكی و پالستیكیتولید محصوالت 

 31 33 241 242  .................................................... تولید ساير محصوالت کاای غیرفلزی

 21 13 12 44  .................................................................................. تولید فلزات اساسی

 43 41 31 12  .............. آالت و تمهیزات تولید محصوالت فلزی فابريكی بمز ماشین

 23 41 33 34  .............. بندی اشده در جای ديگر آالت و تمهیزات طبقه تولید ماشین

 1 1 2 1  ....................................... آالت اداری و حسابگر محاسباتی ماشینتولید 

بندی  های برتی طبقه آالت مولد و ااتقال برق و دستگاه تولید ماشین
 23 3 23 13  .................................................................................. اشده در جای ديگر

 2 1 4 3  ............................ ها و وسايل ارتباطی تولید راديو و تلويزيون و دستگاه

مچی و های  تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دتیق و ساعا
 1 2 1 3  ..................................................................................... ااواع ديگر ساعا

 3 3 12 14  .......................................... تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و ایم

 3 1 4 3  ................................................................ تولید ساير وسايل حمل و اقل

 1 2 2 21  ..................... بندی اشده در جای ديگر تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 3 22 1 3  ..................................................................................................... بازيافا

 1 111 111 1  .............................................................................................. تولید اارژی

های  های آژااس کمكی حمل و اقل؛ فعالیاهای پشتیباای و  فعالیا
 2 1 1 1  ................................................................................................... مسافرتی

 1 2 1 1  ................................................................. های مربوطه کامپیوتر وفعالیا

 1 111 111 1  ....................................................................................... تحقیق و توسعه

 23 1 2 1  ......................................................... های خدمات مهندسی ساير فعالیا

 23 1 1 1  ............................................................................... استخراج ساير معادن

 ..  1 1 1 1 

 ............................................................  1 1 1 1 
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صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي  (1)برداري تعداد پروانه بهره -8-٨

 )فقره(                 هاي صنعتي برحسب نوع فعالیت )دنباله(                    ایجاد کارگاه
 2431 2431 2433 2433 فعالیا 

 ٦٤8 51٦ ٣8١ ٣18  ............................................................................. جمع

 2 1 1 1  ................................................................ استخراج زغال سنگ و لینیا
 1 1 1 1  ......................................................................... های فلزی استخراج کااه

 1 1 1 1  .............................................................................. استخراج ساير معادن
 33 33 32 43  ............................................................... صنايع مواد غذايی و آشامیدای

 2 1 1 2  .......................................... سیگار -توتون و تنباکو تولید محصوالت از
 221 33 11 31  ....................................................................................... تولید منسوجات

 2 1 1 1  ...................... پوسا خزدارتولید پوشاک و عمل آوردن و راگ کردن 
 2 1 2 1  ........ دباغی و عمل آوردن چر ، ساخا کی ، چمدان، زين و يراق و تولید کف 

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و 
 1 3 4 4  .......................................................... ساخا کاال از ای و مواد حصیری
 24 1 3 3  ........................................................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 3 1 1 1  ........................................... ضبط شدههای  ااتشار، چاپ و تكثیر رسااه
 23 23 23 11  ....... ای های هسته های افا و سوخا صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 14 31 33 31  ............................................... صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 31 11 13 32  ................................................ تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی
 33 41 31 33  ................................................... تولید ساير محصوالت کاای غیرفلزی

 44 14 14 21  ................................................................................. تولید فلزات اساسی
 34 43 43 43  ............. آالت و تمهیزات تولید محصوالت فلزی فابريكی بمز ماشین

 33 43 41 43  ............. بندی اشده در جای ديگر آالت و تمهیزات طبقه تولید ماشین
 1 1 1 2  ...................................... آالت اداری و حسابگر محاسباتی تولید ماشین
بندی  های برتی طبقه آالت مولد و ااتقال برق و دستگاه تولید ماشین

 41 21 21 12  ................................................................................. اشده در جای ديگر
 1 1 2 1  ........................... ها و وسايل ارتباطی تولید راديو و تلويزيون و دستگاه

های مچی و  تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دتیق و ساعا
 23 23 21 1  .................................................................................... ااواع ديگر ساعا

 23 22 3 3  ......................................... تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و ایم
 3 1 3 3  ............................................................... حمل و اقل تولید ساير وسايل

 4 1 2 3  .................... بندی اشده در جای ديگر تولید مبلمان و مصنوعات طبقه
 3 1 3 1  .................................................................................................... بازيافا

 1 1 1 1  ............................................................................................. تولید اارژی
های  های آژااس های پشتیباای و کمكی حمل و اقل؛ فعالیا فعالیا

 1 2 1 1  .................................................................................................. مسافرتی
 1 1 1 1  ................................................................ های مربوطه کامپیوتر وفعالیا
 1 1 1 1  ...................................................................................... تحقیق و توسعه

 21 21 23 21  ........................................................ های خدمات مهندسی ساير فعالیا
 21 4 1 3  .............................................................................. استخراج ساير معادن

 ......  2 1 1 1 

 ...........................................................  1 1 1 1 

و واحودهای   واحدهای موجودتوسعه اادازی شده،  راهواحدهای جديد برداری صادره جها  های بهره پروااهشامل ( 2
 باشد. فاتد جواز تأسیس می

 معدن و تمارت استان اصفهان.  سازمان صنعا، -مأخذ



  936                                                                                                                         صنعت -8 
 
 سازمان توسط شده صادر (1)برداري بهره پروانه داراي صنعتي هاي کارگاه اشتغال میزان -8-٤

                                                    معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت   صنعت،
 2434 2431 2433 2431 فعالیا 

 5١٦5 10١١٣ 1٤٣٤1 11٤٤٣  ................................................................. جمع

 1  ................................................. استخراج زغال سنگ و لینیا
 1  .......................................................... های فلزی استخراج کااه

 1  ............................................................... استخراج ساير معادن
 141 114 111 131  ................................................ صنايع مواد غذايی و آشامیدای

 1 1 1 1  ........................... سیگار -توتون و تنباکو تولید محصوالت از
 2113 2113 4222 1332  ........................................................................ تولید منسوجات

 11 3 31 13  ....... تولید پوشاک و عمل آوردن و راگ کردن پوسا خزدار
دباغی و عمل آوردن چر ، ساخا کی ، چمدان، زين و 

 1 31 211 11  ................................................................... يراق و تولید کف 
تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( 

 23 31 213 33  ....................................... ای و مواد حصیریو ساخا کاال از 
 11 331 311 11  ............................................ تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 23 3 44 3  ............................ های ضبط شده ااتشار، چاپ و تكثیر رسااه
 231 11 233 213  ....... ای های هسته های افا و سوخا صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 333 331 333 331  ................................ صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 112 143 311 131  ................................. تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی
 311 2331 1413 1311  .................................... تولید ساير محصوالت کاای غیرفلزی

 443 4113 142 144  .................................................................. تولید فلزات اساسی
 311 331 2131 2141  ....... آالت و تمهیزات تولید محصوالت فلزی فابريكی بمز ماشین

 431 2111 2131 331  ....... در جای ديگربندی اشده  آالت و تمهیزات طبقه تولید ماشین
 1 1 3 43  ....................... آالت اداری و حسابگر محاسباتی تولید ماشین
های برتی  آالت مولد و ااتقال برق و دستگاه تولید ماشین

 333 233 423 314  ................................................ بندی اشده در جای ديگر طبقه
 1 23 421 14  ............ ها و وسايل ارتباطی تولید راديو و تلويزيون و دستگاه

های  ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دتیق و ساعاتولید 
 23 22 141 43  ........................................................ مچی و ااواع ديگر ساعا

 122 211 113 211  .......................... تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و ایم
 211 11 32 231  ................................................ تولید ساير وسايل حمل و اقل
 41 23 21 212  ..... بندی اشده در جای ديگر تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 111 131 23 41  ..................................................................................... بازيافا
 1 111 111 111  .............................................................................. تولید اارژی

های  های پشتیباای و کمكی حمل و اقل؛ فعالیا فعالیا
 23 1 1 111  ................................................................ های مسافرتی آژااس

 1 1 1 111  ............................................... های مربوطه فعالیا کامپیوتر و
 1 111 111 111  ....................................................................... تحقیق و توسعه

 231 1 31 111  ......................................... های خدمات مهندسی ساير فعالیا
 111 1 1 111  ............................................................... ساير معادن استخراج

 .................................................................  1 
 ............................................  1 1 1 1 

 



  6937آماري استان اصفهان سالنامه                                                                                    933
 
سازمان  توسط شده صادر (1)برداري بهره پروانه داراي صنعتي هاي کارگاه اشتغال میزان -8-٤

 معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت )دنباله(                                                    صنعت،
 2431 2431 2433 2433 فعالیا 

 105٤0 8٦1٦ ١٦١0 ٦50٤  ..................................................................... جمع

 1 1 1 1  ...................................................... استخراج زغال سنگ و لینیا
 1 1 1 1  ............................................................... های فلزی استخراج کااه

 1 1 1 1  .................................................................... استخراج ساير معادن
 333 111 413 333  ..................................................... غذايی و آشامیدایصنايع مواد 

 21 1 1 11  ................................ سیگار -توتون و تنباکو تولید محصوالت از
 1323 1111 1111 323  ............................................................................. تولید منسوجات

 3 114 13 31  ............ تولید پوشاک و عمل آوردن و راگ کردن پوسا خزدار
دباغی و عمل آوردن چر ، ساخا کی ، چمدان، زين و يراق و 

 3 1 1 1  .................................................................................... تولید کف 
تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و 

 31 211 14 41  ................................................ ساخا کاال از ای و مواد حصیری
 231 31 11 33  ................................................. تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 224 13 1 1  ................................. های ضبط شده ااتشار، چاپ و تكثیر رسااه
 213 211 211 123  .. ای های هسته های افا و سوخا صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 134 133 131 111  ..................................... صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 2111 341 2131 334  ...................................... تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی
 132 423 333 314  ......................................... تولید ساير محصوالت کاای غیرفلزی

 121 112 134 313  ....................................................................... تولید فلزات اساسی
 133 331 313 443  ... آالت و تمهیزات تولید محصوالت فلزی فابريكی بمز ماشین

 2111 432 311 2113  ... بندی اشده در جای ديگر آالت و تمهیزات طبقه تولید ماشین
 1 1 1 3  ............................ آالت اداری و حسابگر محاسباتی تولید ماشین
های برتی  آالت مولد و ااتقال برق و دستگاه تولید ماشین

 423 114 134 141  ..................................................... بندی اشده در جای ديگر طبقه
 13 23 21 1  ................. ها و وسايل ارتباطی تلويزيون و دستگاهتولید راديو و 

های مچی و  تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دتیق و ساعا
 431 412 143 14  .................................................................................. ااواع ديگر ساعا

 111 411 12 13  ............................... تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و ایم
 34 241 13 124  ..................................................... تولید ساير وسايل حمل و اقل

 11 23 21 33  .......... بندی اشده در جای ديگر مبلمان و مصنوعات طبقهتولید 
 231 11 41 113  .......................................................................................... بازيافا

 1 1 1 1  ................................................................................... تولید اارژی
های  های پشتیباای و کمكی حمل و اقل؛ فعالیا فعالیا
 1 42 1 1  .......................................................................... های مسافرتی آژااس

 1 1 1 1  ...................................................... های مربوطه کامپیوتر وفعالیا
 1 1 1 1  ............................................................................ تحقیق و توسعه

 34 31 233 34  .............................................. های خدمات مهندسی ساير فعالیا
 13 24 31 11  .................................................................... استخراج ساير معادن

 .......  3 1 1 1 
 .................................................  1 1 1 1 

و واحودهای  اادازی شده، توسعه واحدهای موجود  برداری صادره جها واحدهای جديد راه های بهره شامل پروااه( 2
 باشد. فاتد جواز تأسیس می

 معدن و تمارت استان اصفهان.  سازمان صنعا، -مأخذ



  939                                                                                                                         صنعت -8 
 
 توسط سازمان شده صادر (1)برداري بهره پروانه داراي صنعتي هاي کارگاه گذاري سرمایه -8-٣

 ریال( )میلیون                                        معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت  صنعت،
 2434 2431 2433 2431 فعالیا 

 ١1٦١00١ ٨٨٤00٦5١ ٦٤155٦٤ 10٣٣٤٣٦  ........................................................... جمع

 1  ............................... استخراج زغال سنگ و لینیا
 1  ........................................ های فلزی استخراج کااه

 1  ............................................. ساير معادناستخراج 
 131132 2131233 131231 243321  .............................. صنايع مواد غذايی و آشامیدای
 1 1 1 1  ......... سیگار -تنباکوتولید محصوالت از توتون و 

 2111331 331133 2133313 243411  ...................................................... تولید منسوجات
 14413 2311 1333 231  .. تولید پوشاک و عمل آوردن و راگ کردن پوسا خزدار

دباغی و عمل آوردن چر ، ساخا کی ، چمدان، 
 1 13131 13133 4132  ......................................زين و يراق و تولید کف 

پنبه )غیر تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب 
 33311 31111 11111 1434  ... از مبلمان( و ساخا کاال از ای و مواد حصیری

 223113 111323 231311 3321  .......................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی
 34131 23111 41111 111  .......... های ضبط شده ااتشار، چاپ و تكثیر رسااه

های افا و  صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه
 111111 33313 431111 21323  ............................................. ای های هسته سوخا

 143333 1134221 311313 213333  .............. صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 331333 133312 443211 11313  ............... تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی
 313131 2133111 2442113 233433  .................. تولید ساير محصوالت کاای غیرفلزی

 333211 21414111 113133 233113  ................................................ تولید فلزات اساسی
آالت  تولید محصوالت فلزی فابريكی بمز ماشین

 341313 2221143 134331 13421  ............................................................. و تمهیزات
بندی اشده  آالت و تمهیزات طبقه تولید ماشین
 214131 122331 133313 11411  ......................................................... در جای ديگر
 1 1 3211 312  ..... آالت اداری و حسابگر محاسباتی تولید ماشین
های  و دستگاه و ااتقال برق مولدآالت  تولید ماشین
 313143 11323 233131 42211  .................... بندی اشده در جای ديگر برتی طبقه

 2111 1211 21111 1341  ...ها و وسايل ارتباطی تولید راديو و تلويزيون و دستگاه
تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دتیق و 

 43233 21111 31431 3131  .................. های مچی و ااواع ديگر ساعا ساعا
 231131 33333 431133 24333  ........ تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و ایم

 13313 11333 3431 3113  .............................. تولید ساير وسايل حمل و اقل
 11241 3111 2141 3133  بندی اشده در جای ديگر تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 2311314 141111 1111 3343  ................................................................... بازيافا
 1 111 111 111  ............................................................ تولید اارژی

های پشتیباای و کمكی حمل و اقل؛  فعالیا
 21341 1 1 111  .......................... های مسافرتی های آژااس فعالیا

 1 2 1 111  ............................... های مربوطه کامپیوتر وفعالیا
 1 111 111 111  ..................................................... تحقیق و توسعه

 211331 1 3111 111  ....................... های خدمات مهندسی ساير فعالیا
 231111 1 1 111  ............................................. استخراج ساير معادن

 ...............................................  1 1 1 1 
 ..........................  1 1 1 1 

 



  6937آماري استان اصفهان سالنامه                                                                                    933
 
توسط سازمان           شده صادر (1)برداري بهره پروانه داراي صنعتي هاي کارگاه گذاري سرمایه -8-٣

 ریال( )میلیون                                      معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت )دنباله(   صنعت، 

اادازی شده، توسعه واحدهای موجود و واحودهای   جديد راهبرداری صادره جها واحدهای  های بهره شامل پروااه( 2
 باشد. فاتد جواز تأسیس می

 .اصفهان معدن و تمارت استان  سازمان صنعا، -مأخذ

 2431 2431 2433 2433 فعالیا 

 ٨٦٦٨٤٦5٦ 1٦٣٣٦١٣5 1٦8٦8٨٤8 11555٣0١  ........................................................... جمع

 1211 1 1 1  ........................................ استخراج زغال سنگ و لینیا
 1 1 1 1  ................................................. های فلزی استخراج کااه

 1 1 1 1  ....................................................... استخراج ساير معادن
 311121 113311 433211 341331  ....................................... صنايع مواد غذايی و آشامیدای

 311 1 1 24411  ...................سیگار -توتون و تنباکو تولید محصوالت از
 1313144 3131413 3132113 1413331  ............................................................... تولید منسوجات

 311 242333 24431 21333  ........ تولید پوشاک و عمل آوردن و راگ کردن پوسا خزدار
دباغی و عمل آوردن چر ، ساخا کی ، چمدان، زين 

 2111 1 1123 1  ....................................................... و يراق و تولید کف 
تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( 

 213331 113131 31111 13131  ....................................... و ساخا کاال از ای و مواد حصیری
 311112 11311 243133 211431  .................................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 133333 224211 21111 1  .................... های ضبط شده ااتشار، چاپ و تكثیر رسااه
های افا و  زغال کک، پااليشگاهصنايع تولید 

 313114 321311 121311 331331  ...................................................... ای های هسته سوخا
 2333331 332221 1343333 2323333  ....................... صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 2143113 1114411 1143422 331133  ........................ تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی
 1333411 313432 2114113 331113  ............................ تولید ساير محصوالت کاای غیرفلزی

 2114311 1112132 1333434 2113321  ......................................................... تولید فلزات اساسی
آالت و  تولید محصوالت فلزی فابريكی بمز ماشین

 333142 133133 111211 343111  ................................................................................. تمهیزات
 4113313 313131 332331 113311  . ديگردر جای بندی اشده  آالت و تمهیزات طبقه تولید ماشین

 1 1 1 111  ........................ آالت اداری و حسابگر محاسباتی ماشینتولید 
های برتی د و ااتقال برق و دستگاه آالت مول تولید ماشین

 432313 333313 133313 411341  ............................................... بندی اشده در جای ديگر طبقه
 31213 42131 31311 33131  ............ ها و وسايل ارتباطی تولید راديو و تلويزيون و دستگاه

ابزار اپتیكی و ابزار دتیق و تولید ابزار پزشكی و 
 233133 114123 231333 13312  ............................ های مچی و ااواع ديگر ساعا ساعا

 1312114 231113 11213 122321  ..................تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و ایم
 43111 433233 13411 223134  ........................................ تولید ساير وسايل حمل و اقل
 22331 23312 23131 33313  ..... در جای ديگربندی اشده  تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 433131 33311 13231 311331  ............................................................................. بازيافا
 1 1 1 1  ...................................................................... ژی تولید اار
های   های پشتیباای و کمكی حمل و  اقل؛ فعالیا فعالیا
 1 11311 1 1  ............................................................... های مسافرتی آژااس

 1 1 1 1  ........................................ های مربوطه کامپیوتر وفعالیا
 1 1 1 1  ............................................................... تحقیق و توسعه

 211133 32331 234333 213311  ................................. های خدمات مهندسی فعالیاساير 
 114321 13311 234413 223111  ....................................................... استخراج ساير معادن

 ................................................................  1111 1 1 1 
 ............................................  1 1 1 1 
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 برداري صادر شده   هاي صنعتي داراي پروانه بهره گذاري کارگاه سرمایه -8-٨

 1٤١١و  1٤١٦هاي  براي چند نوع فعالیت سال
 

 
 

 3-3جدولمبنا: 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

1397 1396

د 
ار

لی
می

ال
ری

 



  6937آماري استان اصفهان سالنامه                                                                                    931
 

  تر برحسبب نبوع فعالیبت، ن بوه     نفر کارکن و بیش هاي صنعتي داراي ده  تعداد کارگاه -5-8

 کارکن   مالکیت و طبقات 

 سال و فعالیا
 ها کل کارگاه

 جمع
33-21 

 افر

33-31 
 افر

 افر 211
 تر و  بی  

2431 ............................................................................................  2133 2311 231 213 

2433 ............................................................................................  1114 2311 143 141 
2431 ............................................................................................  2341 2133 114 113 

2431 ............................................................................................  2113 2234 114 133 

2434 ............................................................................................  2312 2141 131 132 

2433(2) ........................................................................................  4312 4233 431 411 

2433 ............................................................................................  4133 4111 311 411 

1٤  .................................................................. ٤١٦8٤ ١٣1٦0 ٤٤٣ ٤١١ 
 11 33 133 413  ......................................................... (1) های غذايی وردهآتولید فر

 111 111 111 111  ............................................................. (1)هاتولید ااواع آشامیدای

 111 111 111 111  ............................................ (1)تنباکوهای توتون و تولید فرآورده

 13 33 131 314  ............................................................................ تولید منسوجات
 2 3 1 24  ................................................................................ پوشاکتولید 

 1 1 3 3  ................................................. های وابستهتولید چر  و فرآورده
های چوب و چوب پنبه به جز مبلمان تولید چوب و فرآورده

 2 3 34 33  ...................................... ساخا کاال از حصیر و مواد حصیربافی
 1 22 31 33  ............................................... های کاغذی وردهآتولید کاغذ و فر

 1 2 41 44  ............................................ های ضبط شده چاپ و تكثیر رسااه
 1 3 42 31  ...................... افا پاالي  از حاصل های فرآورده و کک تولید

 21 23 32 223  ...............................های شیمیايی وردهآشیمیايی و فر تولید مواد
 1 1 21 13  .............. گیاهی و شیمیايی دارويی های فرآورده و داروها تولید
 44 43 113 131  ................................... پالستیكی های الستیكی و وردهآفر تولید
 43 33 132 311  ................................... فلزی های معدای غیر وردهآساير فر تولید

 43 43 211 133  ........................................................................... تولید فلزات پايه
 آالت وماشین محصوالت فلزی ساخته شده، به جز تولید

 11 12 113 111  ...................................................................................... تمهیزات
 4 3 32 33  ...................... اوری و الكتروایكی ای، رايااه محصوالت ساخا

 21 22 13 33  .................................................................... برتیتولید تمهیزات 
 11 13 111 134  .. جای ديگر بندی اشده درآالت و تمهیزات طبقهتولید ماشین

 13 22 31 33  ............................. ایم تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و
 3 1 21 23  ............................................... اقل و حمل تمهیزات ساير تولید
 1 2 41 42  ................................................................................. مبلمان تولید
 3 1 11 13  ............... ديگر جای در اشده بندی طبقه مصنوعات ساير تولید
 1 2 3 21  ...................................... تمهیزات و آالت ماشین اصب و تعمیر
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  تر برحسبب نبوع فعالیبت، ن بوه     نفر کارکن و بیش  هاي صنعتي داراي ده تعداد کارگاه -5-8

 کارکن )دنباله(  و طبقات  مالکیت

 سال و فعالیا
 خصوصی

 21-33 جمع
 افر

33-31 
 افر

 افر  211
 تر و بی 

2431 .....................................................................................  2113 2331 244 231 

2433 .....................................................................................  1133 2312 113 123 
2431 .....................................................................................  2324 2113 111 114 

2431 .....................................................................................  2121 2231 111 133 

2434 .....................................................................................  2341 2111 131 111 
2433(2) ..................................................................................  4314 4234 431 423 

2433 .....................................................................................  4113 4131 312 421 

1٤  ............................................................ ٤١٦888 ٤158 ٤٤ ٤١١0 
 13 33 133 411  ................................................... (1)های غذايی وردهآتولید فر

 111 111 111 111  ...................................................... (1)هاتولید ااواع آشامیدای

 111 111 111 111  ..................................... (1)های توتون و تنباکوتولید فرآورده

 13 33 131 314  ..................................................................... تولید منسوجات
 2 3 1 24  ......................................................................... پوشاکتولید 

 1 1 3 3  .......................................... های وابستهتولید چر  و فرآورده
های چوب و چوب پنبه به جز تولید چوب و فرآورده

 2 3 34 33  .................. مبلمان ساخا کاال از حصیر و مواد حصیربافی
 1 22 31 33  ........................................ های کاغذی وردهآتولید کاغذ و فر

 1 2 41 44  ..................................... های ضبط شده چاپ و تكثیر رسااه
 1 3 42 31  ............... افا پاالي  از حاصل های فرآورده و کک تولید

 3 23 32 223  ........................های شیمیايی وردهآشیمیايی و فر تولید مواد
 1 1 21 13  ....... گیاهی و شیمیايی دارويی های فرآورده و داروها تولید
 44 43 113 131  ............................ پالستیكی های الستیكی و وردهآفر تولید
 43 33 132 311  ............................ فلزی های معدای غیر وردهآساير فر تولید

 43 43 211 133  .................................................................... تولید فلزات پايه
 آالت وماشین محصوالت فلزی ساخته شده، به جز تولید

 11 12 113 111  ............................................................................... تمهیزات
 1 3 32 31  ............... اوری و الكتروایكی ای، رايااه محصوالت ساخا

 21 22 13 33  ............................................................. تولید تمهیزات برتی
جای  بندی اشده درآالت و تمهیزات طبقهتولید ماشین

 11 13 111 134  ...................................................................................... ديگر
 13 22 31 31  ...................... ایم تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و

 3 1 21 23  ........................................ اقل و حمل تمهیزات ساير تولید
 1 2 41 42  .......................................................................... مبلمان تولید
 3 1 11 11  ........ ديگر جای در اشده بندی طبقه مصنوعات ساير تولید
 1 2 3 21  ............................... تمهیزات و آالت ماشین اصب و تعمیر
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  تر برحسبب نبوع فعالیبت، ن بوه     نفر کارکن و بیش  هاي صنعتي داراي ده تعداد کارگاه -5-8

 کارکن )دنباله(  و طبقات  مالکیت

 سال و فعالیا
 عمومی

 21-33 جمع
 افر

33-31 
 افر

 افر  211
 تر و بی 

2431 ...............................................................................................  31 21 1 41 
2433 ...............................................................................................  13 1 3 24 
2431 ...............................................................................................  21 3 2 22 
2431 ...............................................................................................  23 4 2 22 
2434 ...............................................................................................  13 21 4 22 
2433(2) ............................................................................................  23 3 2 21 

2433 ...............................................................................................  12 3 2 22 

1٨ ٦  .................................................................... ٤١٦ 0 ٣ 
 2 1 1 2  ............................................................. (1)های غذايی وردهآتولید فر

 111 111 111 111  ................................................................ (1)هاتولید ااواع آشامیدای

 111 111 111 111  ............................................... (1)های توتون و تنباکوفرآوردهتولید 

 1 1 1 1  ............................................................................... تولید منسوجات
 1 1 1 1  ................................................................................... پوشاکتولید 

 1 1 1 1  .................................................... های وابستهتولید چر  و فرآورده
های چوب و چوب پنبه به جز مبلمان تولید چوب و فرآورده

 1 1 1 1  ......................................... ساخا کاال از حصیر و مواد حصیربافی
 1 1 1 1  .................................................. کاغذیهای  وردهآتولید کاغذ و فر

 1 1 1 1  ............................................... های ضبط شده چاپ و تكثیر رسااه
 1 1 1 1  ......................... افا پاالي  از حاصل های فرآورده و کک تولید

 2 1 1 2  ..................................های شیمیايی وردهآشیمیايی و فر تولید مواد
 1 1 1 1  ................. گیاهی و شیمیايی دارويی های فرآورده و داروها تولید
 1 1 1 1  ...................................... پالستیكی های الستیكی و وردهآفر تولید
 1 1 1 1  ...................................... فلزی های معدای غیر وردهآساير فر تولید

 1 1 1 1  .............................................................................. تولید فلزات پايه
 آالت وماشین محصوالت فلزی ساخته شده، به جز تولید

 1 1 1 1  ......................................................................................... تمهیزات
 2 1 1 2  ......................... اوری و الكتروایكی ای، رايااه محصوالت ساخا

 1 1 1 1  ....................................................................... تولید تمهیزات برتی
 1 1 1 1  ..... جای ديگر بندی اشده درتمهیزات طبقهآالت و تولید ماشین

 2 1 1 2  ................................ ایم تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و
 1 1 1 1  .................................................. اقل و حمل تمهیزات ساير تولید
 1 1 1 1  .................................................................................... مبلمان تولید
 1 1 1 1  .................. ديگر جای در اشده بندی طبقه مصنوعات ساير تولید
 1 1 1 1  ......................................... تمهیزات و آالت ماشین اصب و تعمیر

تر براساس منابع اداری، آمار  افر کارکن و بی  21های صنعتی  ( به دلیل بهنگا  سازی فهرسا کارگاه2
اسبا به آمار منتشر شده تبلی متفاوت اسا و اطالعات موجود تابلیا مقايسه با  33های صنعتی در سال  کارگاه

 به تبل را ادارد. 34های  آمار منتشر شده در سال
 غذايی منظور شده اسا. های  فرآوردهدر آمار تولید  ها فعالیا( آمار اين 1

 .زيربنايی و معدن صنعا، دفتر .ايران آمار مرکز -مأخذ
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 1٤١٦هاي صنعتي بر حسب طبقات کارکن سال  تعداد کارگاه-8-٤
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مالکیت، طبقات   تر برحسب ن وه نفر کارکن و بیش دههاي صنعتي داراي  تعداد کارگاه -8-٦

  1٤١٦و شهرستان: کارکن 

 شهرستان
 کل کارگاه 

 افر 31-33 افر 21-33 جمع
افر و  211

 تر بی 

 ٤٤٣ ٤١١ ٤1٦0 ٤8١٣  ..................................... کل استان
 24 41 111 422  ............................................... بیدگل و   آران

 1 1 11 11  ........................................................ اردستان
 13 213 2211 2413  ........................................................ اصفهان
 23 24 233 112  ...........................................................  برخوار
 2 21 31 11  ............................................... کرون و  تیران

 1 21 222 214  ................................................... شهر خمینی
 1 1 3 1  ......................................................... خوااسار

 1 1 4 4  .............................................. بیابااک و خور
 1 1 23 23  ...........................................................سمیر 
 33 11 122 134  ...................................... میمه و شهر شاهین
 1 11 223 232  ......................................................... شهرضا

 44 23 14 222  ...................................................... فالورجان
 31 31 431 331  ...........................................................  کاشان

 22 1 33 12  ....................................................... گلپايگان
 3 3 23 44  ...........................................................  لنمان
 11 41 111 113  ...........................................................  مبارکه

 3 3 21 13  ............................................................. ناايی
 41 13 443 433  ........................................................ آباد ام 
 3 3 21 11  .............................................................. اطنز

 2 1 1 3  ......................................... ها ساير شهرستان
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مالکیت، طبقات   تر برحسب ن وه نفر کارکن و بیش دههاي صنعتي داراي  تعداد کارگاه -8-٦

 )دنباله( 1٤١٦و شهرستان: کارکن 

 شهرستان
 عمومی خصوصی

 جمع
33-21 

 افر
33-31 

 افر

 افر 211
 تر و بی 

 جمع
33-21 

 افر
33-31 

 افر

 افر 211
 تر و بی 

 ٣ 0 ٨ ٦ ٤٤0 ٤١١ ٤158 ٤888  ......... کل استان
 1 1 1 1 24 41 111 422  ......... بیدگل و   آران

 1 1 1 1 1 1 11 11  .................. اردستان

 1 1 1 3 11 213 2133 2411  .................. اصفهان

 1 1 1 1 23 24 233 112  .....................  برخوار

 1 1 1 1 2 21 31 11  ......... کرون و  تیران

 1 1 1 1 1 21 222 214  ............. شهر خمینی

 1 1 1 1 1 1 3 1  ................... خوااسار

 1 1 1 1 1 1 4 4  ........ بیابااک و خور

 1 1 1 1 1 1 23 23  .....................سمیر 

 1 1 1 1 33 11 122 134  ... شهرومیمه شاهین

 1 1 1 1 1 11 223 232  ................... شهرضا

 1 1 1 1 44 23 14 222  ................ فالورجان

 1 1 1 1 31 31 431 331  .....................  کاشان

 2 1 1 2 21 1 33 11  ................. گلپايگان

 2 1 1 2 3 3 23 41  .....................  لنمان

 1 1 1 1 11 41 111 113  .....................  مبارکه

 1 1 1 1 3 3 21 13  ....................... ناايی

 1 1 1 1 41 13 443 433  .................. آباد ام 

 1 1 1 1 3 3 21 11  ........................ اطنز

 1 1 1 1 2 1 1 3  ... ها ساير شهرستان

 .زيربنايی و معدن صنعا، دفتر .ايران آمار مرکز -مأخذ
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  حقوق تر برحسب مزد و هاي صنعتي داراي ده نفر کارکن و بیش تعداد شاغالن کارگاه -8-١

 حقوق و جنس کارکنان بدون مزد و و بگیران          

 کل شاغالن  سال و طبقات کارکن
 بگیران مزد و حقوق

 زن مرد مرد و زن

2431 ..........................................................................  224313 222333 213111 4333 

2433 ..........................................................................  214131 212313 221332 3333 
2431 ..........................................................................  231331 232332 232421 21131 

2431 ..........................................................................  231123 233213 233131 22123 
2434 ..........................................................................  231333 231131 232233 22132 

2433(2) ......................................................................  113323 111113 231431 21411 

2433 ..........................................................................  113123 111313 233331 21411 

1٨  .................................................... ٤١٦1٨ ٣١١٤1٨1٣٤ 1١51٤0 1١01٤ 
 3311 33231 14114 11233  ................................................................. افر 33-21
 1411 13131 11313 11111  ................................................................. افر 33-31

 3123 221113 212331 211134  ...................................................... تر افر و بی  211

 

 سال و طبقات کارکن 
 کارکنان بدون مزد و حقوق 

 زن مرد مرد و زن 
2431 ..........................................................................  2313 2321 21 

2433 ..........................................................................  2342 2323 21 
2431 ..........................................................................  313 333 21 

2431 ..........................................................................  321 311 21 
2434 ..........................................................................  113 114 3 

2433(2) ......................................................................  1133 1231 212 

2433 ..........................................................................  1333 1111 31 

1٨  .................................................... ٤١٦8٤0 ١٣ ٨١٤٦ 

 33 1331 1343  ................................................................. افر 33-21

 4 233 233  ................................................................. افر 33-31

 3 213 211  ...................................................... تر افر و بی  211

آمار تر براساس منابع اداری،  افر کارکن و بی  21های صنعتی  ( به دلیل بهنگا  سازی فهرسا کارگاه2
اسبا به آمار منتشر شده تبلی متفاوت اسا و اطالعات موجود تابلیا مقايسه با  33های صنعتی در سال  کارگاه

 به تبل را ادارد. 34های  آمار منتشر شده در سال
 .زيربنايی و معدن صنعا، دفتر .ايران آمار مرکز -مأخذ

 
 
 



  999                                                                                                                         صنعت -8 
 

 تر برحسب نوع فعالیت و  کارکن و بیش هاي صنعتي داراي ده نفر تعداد شاغالن کارگاه -8-8

 1٤١٦طبقات کارکن:           

 جمع فعالیا
33-21 

 افر

33-31 
 افر

 افر 211
 تر و بی  

 1٨٨05٤ ٨٦١٦٨ ٦٦158 ٨1٣١١٤  .......................................................... جمع
 3432 4131 1442 23333  ............................................ (2)های غذايی وردهآتولید فر

 111 111 111 111  ............................................... (2)هاتولید ااواع آشامیدای

 111 111 111 111  .............................. (2)توتون و تنباکوهای تولید فرآورده

 21214 1331 21331 31111  .............................................................. تولید منسوجات

 111 431 231 133  .................................................................. پوشاکتولید 

 132 213 33 333  ................................... های وابستهتولید چر  و فرآورده

های چوب و چوب پنبه به جز تولید چوب و فرآورده
 211 134 133 2131  ........... مبلمان ساخا کاال از حصیر و مواد حصیربافی

 2233 113 2122 1311  ................................. های کاغذی وردهآتولید کاغذ و فر

 1 31 332 313  .............................. های ضبط شده چاپ و تكثیر رسااه

 3414 331 123 3133  ........ افا پاالي  از حاصل های فرآورده و کک تولید

 3333 334 2141 1314  ................. های شیمیايی وردهآشیمیايی و فر تولید مواد

 1113 233 311 1333  گیاهی و شیمیايی دارويی های فرآورده و داروها تولید

 1434 1131 3312 23131  ..................... پالستیكی های الستیكی و وردهآفر تولید

 21113 4222 23144 13413  ..................... فلزی های معدای غیر وردهآساير فر تولید

 31313 1341 3111 31231  ............................................................. تولید فلزات پايه

-ماشین محصوالت فلزی ساخته شده، به جز تولید

 3111 2331 3131 22413  ........................................................... تمهیزات آالت و

 2112 113 333 1314  ........ اوری و الكتروایكی ای، رايااه محصوالت ساخا

 3332 311 2131 1311  ...................................................... تولید تمهیزات برتی

 بندی اشده درآالت و تمهیزات طبقهتولید ماشین
 3133 2333 3413 21142  .......................................................................جای ديگر

 3331 134 2213 22331  ............... ایم تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و

 334 221 131 2431  ................................. اقل و حمل تمهیزات ساير تولید

 1 13 333 333  ................................................................... مبلمان تولید

 331 241 323 2141  ..... جای ديگر در اشده بندی طبقه مصنوعات ساير تولید

 1 11 241 111  ........................ تمهیزات و آالت ماشین اصب و تعمیر
 غذايی منظور شده اسا. های  فرآوردهها در آمار تولید  ( آمار اين فعالیا2

 .زيربنايی و معدن صنعا، دفتر .ايران آمار مرکز -مأخذ
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 تر برحسب شهرستان و  نفر کارکن و بیش دههاي صنعتي داراي  تعداد شاغالن کارگاه -8-١

 1٤١٦کارکن:  طبقات

 افر 31-33 افر 21-33 جمع شهرستان
 افر  211

 تر و بی 

 1٨٨05٤ ٨٦١٦٨ ٦٦158 ٨1٣١١٤  ..................................... کل استان
 4134 1133 3422 21334  ............................................... بیدگل و   آران

 331 233 313 2231  ........................................................ اردستان
 23312 3133 11312 33111  ........................................................ اصفهان
 1331 133 3311 21133  ...........................................................  برخوار
 211 341 2221 1131  ............................................... کرون و  تیران

 313 331 2311 1144  ................................................... شهر خمینی
 133 1 33 434  ......................................................... خوااسار

 1 1 32 32  .............................................. بیابااک و خور
 1 1 413 413  ...........................................................سمیر 
 21321 1141 3131 21121  ...................................... میمه و شهر شاهین
 2433 2113 4123 1231  ......................................................... شهرضا

 3223 2132 2411 21331  ...................................................... فالورجان
 24312 4331 3332 13313  ...........................................................  کاشان

 1312 211 2411 3434  ....................................................... گلپايگان
 21141 411 331 21112  ...........................................................  لنمان
 11333 1231 3342 43113  ...........................................................  مبارکه

 2311 411 112 1334  ............................................................. ناايی
 1113 1113 1332 21134  ........................................................ آباد ام 
 314 433 431 2333  .............................................................. اطنز

 111 233 41 332  ......................................... ها ساير شهرستان

 .زيربنايی و معدن صنعا، دفتر .ايران آمار مرکز -مأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  993                                                                                                                         صنعت -8 
 

  تر بر هاي صنعتي داراي ده نفر کارکن و بیش بگیران کارگاه خدمات مزد و حقوق جبران -10-8

 ریال( )میلیون                                             حسب طبقات کارکن و جنس                             

 سال و طبقات کارکن 
 مرد و زن

 ها ساير پرداختی مزد و حقوق  جمع

2431 .............................................................................  1131311 2433112 2111212 

2433 .............................................................................  1331133 4132341 4231111 

2431 .............................................................................  21111134 21311241 1131131 

2431 .............................................................................  13333313 21431214 21141332 

2434 .............................................................................  41443131 11321311 24314221 

2433(2) ..........................................................................  32133232 41113333 23414134 

2433 .............................................................................  33331113 34213313 23322133 

1٣١ ٦١٨٣١٤٨١  ....................................................... ٤١٦5٣٣80١ 1١١0٨5٨1 

 4411333 3332223 22333133  ..................................................................... افر 33-21

 2123441 4341213 3133313  ..................................................................... افر 33-31

 23113111 41131311 32144211  .......................................................... تر بی افر و  211
 

سال و طبقات 
 کارکن 

 زن مرد 

 مزد و حقوق  جمع
ساير 
 ها پرداختی

 مزد و حقوق  جمع
ساير 
 ها پرداختی

2431 ...................  1333231 2431131 2143231 11111 43132 14123 

2433 ...................  1313133 4332231 4143221 423311 111431 223231 

2431 ...................  21131334 21141143 1112223 313331 313311 143343 

2431 ...................  13133111 21313131 21142131 2133343 313334 311431 

2434 ...................  43341113 12331131 21341313 2311313 2121411 331333 

2433(2) ................  33134443 41141133 21331331 1313334 1133221 311144 

2433 ...................  33311111 31133212 23131313 4323312 1331114 2113233 

1٦  ............ ٤١٦5٨١١51٣٦١ ١55٣88 185٨٨0٤١٦١ ٤٨80٨١ ١8١٤٨0 1180٣8١ 

 131412 132113 333133 4132124 1333331 21321134  ........... افر 33-21

 211133 414343 332214 2332133 4121134 3113431  ........... افر 33-31

 131342 2113122 1311131 24313211 43134433 33211313  ... تر افر و بی  211

تر براساس منابع اداری، آمار  افر کارکن و بی  21های صنعتی  دلیل بهنگا  سازی فهرسا کارگاه ( به2
اسبا به آمار منتشر شده تبلی متفاوت اسا و اطالعات موجود تابلیا مقايسه با  33های صنعتی در سال  کارگاه

  به تبل را ادارد. 34های  آمار منتشر شده در سال
 .زيربنايی و معدن صنعا، دفتر .ايران آمار مرکز -مأخذ
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 هاي صنعتي داراي ده نفر کارکن  بگیران کارگاه قخدمات مزد و حقو جبران -8-٣

 1٤١٦تر در سال  و بیش
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  997                                                                                                                         صنعت -8 
 

 تر بر و بیشهاي صنعتي داراي ده نفر کارکن  بگیران کارگاه خدمات مزد و حقوق جبران -11-8

 ریال(  )میلیون                                           1٤١٦حسب نوع فعالیت و طبقات کارکن:             

 افر  31-33 افر 21-33 جمع فعالیا 
 افر 211

 تر و بی 

 51١٤٤1٦٦ 5٦55٣٦5 11858٦١8 ٦١٨٣١٤٨١ ........................................... جمع
 2331331 113413 2233133 4113133 ....................... (2)های غذايی وردهآتولید فر

 111 111 111 111 .......................... (2)ها تولید ااواع آشامیدای

 111 111 111 111 ......... (2)های توتون و تنباکو وردهآتولید فر

 4111111 2134113 1311133 1131231 ......................................... تولید منسوجات
 31322 34333 11131 221132 ............................................. تولید پوشاک

 33211 23322 21414 33313 .............. های وابسته وردهآتولید چر  و فر
چوب پنبه  های چوب و وردهآفر تولید چوب و

و  حصیر از کاال ساخا - جز مبلمان به  –
 44113 31133 233132 143111  ............................................. مواد حصیر بافی
 123331 213411 233333 333231 ............ های کاغذی وردهآتولید کاغذ و فر

 1 23133 31431 33232 ......... های ضبط شده چاپ و تكثیر رسااه
حاصل از پاالي  های  وردهآتولید کک و فر

 4113431 243143 113131 4121111  ................................................................ افا
 1411441 111132 413341 1313333  .. های شیمیايی وردهآشیمیايی و فر تولید مواد

 های دارويی شیمیايی و وردهآتولید داروها فر
 311123 41434 13341 2144233  ............................................................. گیاهی
 2342233 343233 2131323 1323133  پالستیكی های الستیكی و وردهآفر تولید
 4332313 143133 1332121 1331331 . های معدای غیرفلزی وردهآساير فر تولید

 11111331 114433 311213 13131323 ........................................ تولید فلزات پايه
محصوالت فلزی ساخته شده، به  تولید
 2423432 433231 314111 1141143 ...................... تمهیزات آالت وماشین جز

 الكتروایكی وای، ساخا محصوالت رايااه
 331313 31313 13143 334121  .............................................................. اوری

 2411313 213411 433134 2331114 ................................. تولید تمهیزات برتی
بندی آالت و تمهیزات طبقهتولید ماشین

 2431342 411133 113121 1311441 ................................... جای ديگر اشده در
 4134322 211313 114233 4313143  ایم تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و
 133133 13212 11321 434313 ............. تولید ساير تمهیزات حمل و اقل

 1 22331 33411 33313 .............................................. تولید مبلمان
بندی اشده تولید ساير مصنوعات طبقه

 211312 13134 33132 143113 ............................................ در جای ديگر
 1 21231 11133 41313 .... آالت و تمهیزاتاصب ماشین تعمیر و

 غذايی منظور شده اسا. های  فرآوردهها در آمار تولید  ( آمار اين فعالیا2
 .زيربنايی و معدن صنعا، دفتر .ايران آمار مرکز -مأخذ
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            هاي صنعتي داراي ده نفر کارکن و  اي( کارگاه گذاري )تغییرات اموال سرمایه سرمایه -8-1٨

 ریال( )میلیون                         اي و طبقات کارکن  تر برحسب نوع اموال سرمایه بیش

 آالت و ... ماشین جمع سال و طبقات کارکن
تمهیزات 
 اداری

 وسايل اقلیه

2431 ...................................................  143243 333331 13333 23331 

2433 ...................................................  3311111 1234333 12311 31133 

2431 ...................................................  1141114- 213111 31143- 11313- 

2431 ...................................................  22214131 1121133 123111 141131 

2434 ...................................................  21133333 21121413 423331 111331 

2433(2) ...............................................  23321233 24311331- 411331 333311 

2433 ...................................................  43211312 11323123 333313 132113 

1٤  ................................... ٤١٦11٨8٤٦5 18٤81٨1٤١١٨ ١81 1٣٤٨٤٤٨ 

 33223 32133 3333113 3334133  .......................................... افر 33-21

 234131 12333 2411133 1133321  .......................................... افر 33-31

 2113211 133113 21112431 11331231  ............................... تر افر و بی  211

 
 ار  افزارهای کامپیوتری  زمین  ساختمان )بدون زمین( سال و طبقات کارکن 

2431 ...................................................  211333 3131 313 

2433 ...................................................  2413142- 13113 3323 

2431 ...................................................  1314411- 114331 21413 

2431 ...................................................  1133321 411114 31143 

2434 ...................................................  3312331 111313 12331 

2433(2) ...............................................  3332121 11123331 211111 

2433 ...................................................  21411121 2313321 212421 

1١  ................................... ٤١٦0١١05٣ 1١5١٦ ١٦٨٤85١ 

 13111 233131 331121  .......................................... افر 33-21

 23342 213231 331243  .......................................... افر 33-31

 44311 2331133 1331233  ............................... تر افر و بی  211

اداری، آمار تر براساس منابع  افر کارکن و بی  21های صنعتی  ( به دلیل بهنگا  سازی فهرسا کارگاه2
اسبا به آمار منتشر شده تبلی متفاوت اسا و اطالعات موجود تابلیا مقايسه با  33های صنعتی در سال  کارگاه

 به تبل را ادارد. 34های  آمار منتشر شده در سال
 .زيربنايی و معدن صنعا، دفتر .ايران آمار مرکز -مأخذ

 
 



  993                                                                                                                         صنعت -8 
 
 هاي صنعتي داراي ده نفر کارکن و کارگاهاي(  گذاري )تغییرات اموال سرمایه سرمایه -8-1٤

 ریال(  )میلیون                              1٤١٦طبقات کارکن:  تر برحسب نوع فعالیت و بیش

 افر 21-33 جمع فعالیا 
33-31 

 افر

 افر 211
 تر و بی  

 ٨٨١8015٦ ٨٨5٣١10 58١٤٨١١ ٤11٨8٤٦5 ......................................... جمع
 131341 232142 414333 113111 ..................... (2)های غذايی وردهآتولید فر

 111 111 111 111 ........................ (2)ها تولید ااواع آشامیدای

 111 111 111 111 ....... (2)های توتون و تنباکو وردهآتولید فر

 1114121 313323 1124213 3413141 ....................................... تولید منسوجات
 141 2131 4134 3231 ........................................... تولید پوشاک

 3313 111 2332 21311 ............ های وابسته وردهآتولید چر  و فر
چوب  های چوب و وردهآفر و تولید چوب

 از کاال ساخا - جز مبلمان به  –پنبه 
 2132 234132 234413 133211  ............................. و مواد حصیر بافی حصیر

 33341 332 34413 213133 .......... های کاغذی وردهآتولید کاغذ و فر
 1 21133 12331 43132 ....... های ضبط شده چاپ و تكثیر رسااه
های حاصل از  وردهآتولید کک و فر

 2421341 43132 33141 2331212 ............................................ افا پاالي 
 433111 33311 213311 114423  های شیمیايی وردهآشیمیايی و فر تولید مواد

دارويی های  وردهآتولید داروها فر
 131331 23341 331 111111 ...................................... گیاهی شیمیايی و

 143111 213112 332311 331113  .... پالستیكی های الستیكی و وردهآفر تولید
 2121331 143313 2113133 1331113  ..... های معدای غیرفلزی وردهآفر ساير تولید

 21231133 214331 134324 21131331 ...................................... تولید فلزات پايه
محصوالت فلزی ساخته شده، به  تولید
 211431 33414 231311 441311 .................. تمهیزات آالت و ماشین جز

 ای، الكتروایكی وساخا محصوالت رايااه
 33313 1331 1234 13313  ............................................................ اوری

 143341 221121 33241 321331 ............................... تولید تمهیزات برتی
-آالت و تمهیزات طبقهتولید ماشین

 223333 34111 213233 411113 ....................... جای ديگر بندی اشده در
ایم  تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و

 4133112 24132 33333 4332131 .........................................................تريلر
 211333 3311 24131 232331 ........... تولید ساير تمهیزات حمل و اقل

 1 2134 14112 13123 ............................................ تولید مبلمان
بندی اشده در مصنوعات طبقهتولید ساير 
 2321 2333 211333 213314 ................................................. جای ديگر

 1 1 131 131  ........ آالت و تمهیزاتاصب ماشین تعمیر و

 غذايی منظور شده اسا. های  فرآوردهها در آمار تولید  ( آمار اين فعالیا2
 .زيربنايی و معدن صنعا، دفتر .ايران آمار مرکز -مأخذ
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 تر برحسب  هاي صنعتي داراي ده نفر کارکن و بیش ارزش افزوده فعالیت صنعتي کارگاه -8-1٣

 ریال( )میلیون                                                       نوع فعالیت و طبقات کارکن                    

 افر  31-33 افر 21-33 جمع سال و  فعالیا 
 افر  211

 تر و بی 

2431 ................................................................  21341241 311411 431331 3212441 
2433 ................................................................  32413321 4131311 2311111 41121232 
2431 ................................................................  33113411 1312143 4331343 11141232 
2431 ................................................................  233114333 21233231 1133232 241433333 
2434 ................................................................  232311133 21311111 1131111 214131112 

2433(2) .............................................................  232311213 14331231 21131411 213233131 
2433 ................................................................  233133113 41333333 24132113 232331131 

1٨٦٣  ............................................. ٤١٦010٦١8 ٤5٣٨٤٣٤1 1٦100٦١0 ٨1٨٣8٦5١٦ 
 4233311 1434331 4113411 3331141  .............................. (1)های غذايی وردهآتولید فر

 111 111 111 111  .................................. (1)ها تولید ااواع آشامیدای
 111 111 111 111  ................. (1)و تنباکوهای توتون  وردهآتولید فر

 3133133 4333332 21212334 11113143  ................................................. تولید منسوجات
 13134 31311 44113 231411  ..................................................... تولید پوشاک

 13343 42311 13443 243433  ...................... های وابسته وردهآتولید چر  و فر
 –چوب پنبه  های چوب و وردهآفر تولید چوب و

مواد و  حصیر از کاال ساخا - جز مبلمان به 
 33313 31314 411121 341313 .............................................................. حصیر بافی

 131421 111431 432334 2323131  ................... های کاغذی وردهآتولید کاغذ و فر
 1 21321 213122 231114  ................. های ضبط شده چاپ و تكثیر رسااه

 43234333 311313 132331 41421114 ... های حاصل از پاالي  افا وردهآتولید کک و فر
 1133111 133141 2213331 3112233  ... های شیمیايی وردهآفرشیمیايی و  تولید مواد

 4113312 233333 113331 4121333  ... گیاهی دارويی شیمیايی وهای  وردهآتولید داروها فر
 4311313 311313 1143311 1111123 ............... پالستیكی های الستیكی و وردهآفر تولید
 3331141 1231112 1341142 23213113  ......... های معدای غیرفلزی وردهآساير فر تولید

 211113131 2313342 4343341 211113331  ................................................ تولید فلزات پايه
 محصوالت فلزی ساخته شده، به جز تولید

 1343333 141311 1331343 3123131  .................................. تمهیزات آالت و  ماشین
 2131133 33333 233111 2331233 ... اوری ای، الكتروایكی وساخا محصوالت رايااه

 4332133 341133 2233133 3124121  ........................................ تمهیزات برتیتولید 
بندی آالت و تمهیزات طبقهتولید ماشین

 4333231 331311 2143121 1333112  .......................................... جای ديگر اشده در
 1133111 314321 341323 1132111  . ایم تريلر تولید وسايل اقلیه موتوری، تريلر و
 2111313 31311 233313 2311434  .................... تولید ساير تمهیزات حمل و اقل

 1 233311 243331 134212  ......................................................تولید مبلمان
 234134 44113 111341 411313  اشده در جای ديگربندی مصنوعات طبقهساير تولید 

 1 13133 43344 13331  ............ آالت و تمهیزاتاصب ماشین تعمیر و
براساس منابع اداری، آمار تر  افر کارکن و بی  21های صنعتی  ( به دلیل بهنگا  سازی فهرسا کارگاه2

اسبا به آمار منتشر شده تبلی متفاوت اسا و اطالعات موجود تابلیا مقايسه با  33های صنعتی در سال  کارگاه
 به تبل را ادارد. 34های  آمار منتشر شده در سال

 غذايی منظور شده اسا. های  فرآوردهها در آمار تولید  ( آمار اين فعالیا1
 .زيربنايی و معدن صنعا، دفتر .ايران آمار مرکز -مأخذ



  936                                                                                                                         صنعت -8 
 
                 سال  پایان و فرش دستباف در هاي تعاوني فعال صنعتي مشخصات عمومي شرکت -15-8

 ریال( )میلیون                                                                                                              

 شهرستانسال و 
 فرش دستباف صنعتی

 سرمايه شاغالن اعضاء تعداد سرمايه شاغالن اعضاء تعداد

2431 .....................  212 4233 2333 42113 41 21442 312 4323 

2433 .....................  132 3331 4231 31111 41 21131 313 4311 

2431 .....................  131 1133 1321 13311 31 12143 331 1111 

2434 .....................  444 1213 1343 111113 43 11331 2214 1333 

2433 .....................  333 3233 3133 331113 43 41131 3123 3123 

2433 .....................  313 3142 3133 121233 31 41331 3123 3331 

2431 .....................  331 3443 3323 331311 32 44111 1333 21231 

1٣٨١  ............. ٤١١ 8١55 ٦ ٣٨٣٨8١٦1٤٣٤ ٤١ ٤10 ٣٨5٨ 11١8٣ 

 1 1 1 1 2112 232 221 21  ......... بیدگل و   آران

 141 3 3 2 1313 34 13 1  .................. اردستان

 4321 4133 11321 21 211331 2311 2231 213  .................. اصفهان

 1 1 1 1 11433 242 231 24  ....................  برخوار

 1 1 1 1 4311 43 14 3  .. میاادشا و  بويین

 1 1 1 1 4333 214 213 3  ........ کرون و  تیران

 31 3 23 1 11112 111 31 1  ................... چادگان

 212 1 131 2 1431 13 42 3  ............. شهر خمینی

 1 1 1 1 322 213 214 21  .................. خوااسار

 1 1 1 1 123 22 11 1  ........ بیابااک و خور

 1 1 1 1 11331 211 33 23  ................... دهاتان

 31 11 12 4 21411 34 11 3  .................... سمیر 

 42 13 31 1 13421 32 34 21  ... شهرومیمه شاهین

 1 1 1 1 33331 221 131 13  ................... شهرضا

 11 31 23 1 1111 23 3233 3  ....................  فريدن

 1 1 1 1 21 1 1 2  ............. فريدواشهر

 33 143 1433 4 2311 131 133 44  ............... فالورجان

 331 31 41 1 33313 421 2133 33  ....................  کاشان

 12 3 1 2 21133 223 11 3  ................. گلپايگان

 3231 13 4441 4 12333 33 13 3  ....................  لنمان

 12 4 431 2 3131 31 31 24  ....................  مبارکه

 21 11 1 2 33111 13 213 3  .......................ناايی

 2311 1 33 2 34133 313 411 31  ................. آباد ام 

 1 1 1 1 4324 111 221 23  ....................... اطنز

 .استان اصفهان اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه -مأخذ
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1٤١0-1٤١١هاي  سال درهاي تعاوني فعال صنعتي  کتتعداد شاغالن شر -5-8  
       

 
 

           3-23مبنا: جدول     
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