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 مقدمه

می وقو  اجاوا  کل آمار عموو اداره وسیلهه ب 1342ماه  ماری صنعتی کشور، در مردادشاولین سر

های صونعتی کشوور آمار از کارگاه وزارت اقتصاد وق  به تهیه 1351تا سال 1343گرف . از سال 

 حول شد.موق  و معادن يع به بعد، اين وظیفه به وزارت صنا 1352مبادرت جمود و از سال 

( توربیشکن و کوار جفور 10های بزرگ صنعتی )برای اولین بار از کارگاه 1351مرکز آمار در سال

های اوز سوال، اين سرشماری را همه ساله ب1366عمل آورد و از آن سال تا سال ه سرشماری ب

 د.یبه اجاا  رساج 1357و  1356

 هوای صونعتی،ر و ضرورت بررسی آماری کول کارگاهبر اثر تغییرات حاصل در باف  صنعتی کشو

در آورد کوه اجرا  ه، طرح جامع آمارگیری صنعتی را تهیه و به مرحل1367در سال  مرکز آمار ايران

 جیز ادامه ياف . 1370اجرای اين طرح با اجاا  تغییراتی، تا سال 

 10) های بزرگ صنعتیبا توجه به اين امر که قسم  اعظم تولید بخش صنع ، مربوط به کارگاه

هوای بوزرگ ارگاهاجرای طرح آموارگیری از ک( اس ، مرکز آمار ايران مادداً تربیشکارکن و  جفر

همچنوین در  جیز اداموه يافو . 1373و  1372های سال آغاز کرد که در 1371صنعتی را در سال 

 رآورد.اجرا د ، اين مرکز طرح سرشماری عمومی صنع  و معدن را به مرحله1373سال 

 دو  مرحله، و معدن صنع  عمومی سرشماری از مرحله اول آمده دس به از چارچوب با استفاده

 ، درو معدن صنع  یهابخوش موربوط به تفوصیلی اطالعات تهیه مذکور با هدف سرشماری

 6کمتر از  صنعتی یهااهکارگ 1373 الوار سو، آمهورحلوم نودر اي اجورا درآمود به 1374 سال

 تر با روشو بیش جفر کارکن 6 دارای صنعتی یهاو کارگاه گیوریجموجه بوا روش جفر کارکون

 .قرار گرف  مورد آمارگیری سرشماری

همزمان  ،1373از سال  بعد شده های شناسايیچارچوب فوق و کارگاه با استفاده از 1376در سال 

. در اين مرحله، کشور، اقدا  شدصنعتی  هایکارگاه 1375و  1374های آمار سال برای گردآوری

دارای  هایارگاهکبه روش سرشماری و اطالعات آماری  تربیشکارکن و  جفر 10های آمار کارگاه

 شد.  آوریجمع گیریبه روش جموجه 1375جفر کارکن، فقط برای سال  10از کمتر 
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هور سوال اجاوا   تربیشو  جفر کارکن 10دارای  های صنعتی ارگاه، سرشماری از ک1377از سال 

 های مختلو  صونعتیهای مذکور، بر حسب فعالی کارگاهسال قبل  شود و اطالعات تفصیلیمی

آوری معج، طرح سرشماری عمومی کارگاهی با هدف 1381گردد. در سال می منتشر و آوریجمع

 ا  شد.ها و خاجوارها، اجاشور اعم از کارگاههای اقتصادی کاطالعات چارچوبی فعالی 

و  1381 ، با استفاده از چارچوب به دسو  آموده از سرشوماری عموومی کارگواهی1382در سال 

بوه صوورت  جفور کوارکن، 10کمتور از دارای هوای صونعتی هزار جموجه، کارگاه 50اجتخاب حدود 

ن چارچوب، با روش استفاده از هما با جیز تربیشجفر کارکن و  10دارای های گیری و کارگاهجموجه

 سرشماری مورد آمارگیری قرار گرف . 

، 1381کارگاهی می  آمده از سرشماری عموبوا استفواده از چارچوب به دسجیز  های بعدسالدر 

  .گرف  تر با روش سرشماری مورد آمارگیری قرارجفر کارکن و بیش 10ی دارای هاکارگاه

ها  ن فعالیبه اي آوری اطالعات مربوطجمع صنعتی خاجوار، لزو  هایالی فع با توجه به اهمی 

 رحط قالب ، درمورد تأکید قرار گرف  و طرح آمارگیری از خاجوارهای دارای فعالی  صنعتی

اجرا  مرحله گیری بهبا روش جموجه 1376و  1374سرشماری عمومی صنع  و معدن، در سال 

 درآمد. 

 از شروع که اس  ديگری آماری ، فعالی جديد صنعتی یهاجامههزاجا آمار مشخصات گردآوری

 .شودمی طور مستمر اجاا  به تاکنون، ، معدن و تاارتصنع  اداره کل آماری یهافعالی 

 اداره کلتوسط  صادر شده صنعتی یهاجامهاجازه مشخصات شامل فصل در اين آماری اطالعات

و  صنعتی یهاکارگاه و عملكرد اقتصادی از مشخصات منتخبی، و تاارت نعدم ، صنع

و  مرکز آمار ايران آماری یهااز طرح حاصل جتايج به مربوط ،صنعتی فعالی  دارای یخاجوارها

ار و رفاه ، کونتعاکل  اداره پوشش تح  صنعتی تعاوجی یهاشورک  عمومی مشخصات

 اس . شده ارائهبه صورت ثبتی  اجتماعی

هايی اس  که تح  مربوط به کارگاه 8-4لغاي   8-1شايان ذکر اس  آمار ارائه شده در جداول 

 اداره زير جظر اين کهها آمار پااليشگاه بنابراين. جظارت اداره کل صنع ، معدن و تاارت قرار دارد

 بخش یهافعالی  بندیطبقه برای دارد که ضرورت جكته ذکر اين .اس  جشده قرار جدارد، درج

 .اس  استفاده شده ،(ISICاقتصادی ) یهافعالی  المللیبین بندیطبقه چهار ، از ويرايش صنع 
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 فاهیمم و تعاریف

 .اس  ايااد واحد صنعتی برای ماوز اولیه (:اصولي )موافقت سیسات جواز

 در تولید آزمايشی از موفقی  پس واحد تولیدی که اس  ماوزی :برداريبهره پروانه

 کند.خود را آغاز می فعالی  شود و سپسمی آن درياف  به ، موفقمحصول

کار به  ویای از سرمايه و جیرماموعه ،مكان مشخص و ثابتی اس  که در آن: کارگاه صنعتي

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

 :کارگاه وضع مالکیت

درصود سورمايه آن متعلوق بوه  50کوه تموا  يوا بویش از  اسو هوايی : منظوور کارگاهعمومي

ها و سواير شوهرداریتعاوجی، جهادهای اجقالب اسالمی،  ها،های دولتی، باجکها، سازمانوزارتخاجه

 باشد.ش عمومی میسسات بخوم

ه بخش بدرصد سرمايه آن متعلق  50منظور کارگاهی اس  که تما  يا بیش از  :خصوصي

 .ها باشدخصوصی اعم از افراد يا تعاوجی

 .«معدنو  6 فصل»مفاهیم و رجوع کنید به تعاري   (:)کارکنان شاغالن

در  که تر خاجوار اس شیب ساله و 10منظور افراد  خانوار: صنعتي يهافعالیت شاغالن

 جد.اداشته اشتغال صنعتی فعالی  خاجوار به سكوج  ، در محلاز سال يا قسمتی تما 

 ط تعدادمتوس»در ارائه آمار شاغالن، توضیح اين جكته ضروری اس  که در محاسبه از روش 

 استفاده شده اس .  «شاغالن در سال

 کشاورزی، جنگلداری وو  5فصل »ه رجوع کنید ب :بگیرانوقمزد و حق خدمات جبران

 .«شیالت

 .«کشاورزی، جنگلداری و شیالتو  5فصل »رجوع کنید به  :مزد و حقوق

اک و زينه خورهها شامل پاداش، اضافه کار، اين پرداختی کاال و ...(:ها )پول،سایر پرداختي

هووا، سوهم  ماموري ، بودی آب ومندی، حق اياب و ذهاب، حق اوالد، حق عائلهپوشاک، هزينه 

 های اجتماعی، خواربار، بلیط اتوبوس و ... اس .کارفرما از بیمه

 کشاورزی،و  5فصل "رجوع کنید به  (:ياسرمایه اموال تغییراتارزش گذاري )سرمایه

 ."شیالت و جنگلداری

 .«تداری و شیالکشاورزی، جنگلو  5فصل »رجوع کنید به  :ياسرمایه اموال
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بارت اس  از ارزش افزوده فعالی  صنعتی کارگاه ع :فعالیت صنعتي افزوده ارزش

 التفاوت ارزش ستاجده و ارزش داده فعالی  صنعتی.مابه

کار و  و جیروی از سرمايه گیریبا بهره هستند که يیهاتعاوجی :صنعتي تعاوني يهاشرکت

صنع   مختل  یهادر رشته ،اجرايی در اساسنامه مندرج فعالی  موضوع براساس ،اعضا تخصص

 کنند.می فعالی 

مواد  و توزيع مینات در زمینه هستند که يیهاتعاوجی :دستباف فرش تعاوني يهاشرکت

 دارجد. فعالی  وابسته و تولیدات دستباف یهافرش و تولید اجواع اولیه

 

 تگزیده اطالعا

 معادل استان تصنع ، معدن و تاارسازمان صادر شده توسط سیس اتتعداد جواز  1398در سال 

ر اين سال دهمچنین  درصد افزايش داشته اس  3/45فقره بوده که جسب  به سال قبل  1343

ارد ريال توسط اين میلی 38359گذاری حدود به ارزش سرمايه بردایبهره پرواجهفقره  566تعداد 

ها مشغول به ارگاهکجفر در اين  8082های صنعتی صادر شده و تعداد برای ايااد کارگاهسازمان 

  اجد.کار شده

 شاغلجفر  207103تر با جفر کارکن و بیش 10کارگاه صنعتی دارای  3825تعداد  1397در سال 

 اهش داشتهکدرصد  7/3و  8/1که به ترتیب جسب  به سال قبل،  وجود داشته اس در استان 

عمومی  درصد به بخش 1/0ها به بخش خصوصی و درصد از اين کارگاه 9/99مالكی   اس .

، کارکن جفر 10-49های دارای جفر در کارگاه 64515، کل کارکنانهمچنین از تعلق داشته اس . 

 100 دارای هایجفر در کارگاه 118463و  جفر کارکن 50-99 ی دارایهاکارگاهدر  جفر 24125

 .اجدبوده فعالی ر مشغوول به تن و بیشجفر کارک

تر بیش جفر کارکن و 10های صنعتی دارای ، ارزش افزوده فعالی  صنعتی کارگاه1397در سال  

 س . داشته ا افزايشدرصد  3/54سب  به سال قبل ريال بوده که جمیلیارد 407359در استان 

  بوده که در به فعالی ی مشغولشرک  تعاوجی صنعت 432، در سطح استان تعداد 1398در سال 

 .داشته اس  وجود ريال سرمايهمیلیون 623852جفر شاغل و  4209جفر عضو،  9063 ،اين تعداد

ل به فعالی  جفر مشغو 3620جیز در استان با  دستباف شرک  تعاوجی فرش 41همچنین تعداد 

 .اجدبوده
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 براي ایجاد معدن و تجارتتوسط سازمان صنعت،  (1)صادر شده  سیساتعداد جواز ت-1-8

 فقره()                                                          صنعتي برحسب نوع فعالیت هاي کارگاه
 1394 1390 1385 1380 فعالی  

 8٦٢ ٧0٣ 1٧٧٧ 1٣٤٩  ........................................................................ جمع

 0 0 0 0  .......................................................... استخراج زغال سنگ و لینی 
 0 2 0 0  ................................................................... های فلزیاستخراج کاجه
 4 2 5 000  ........................................................................ ر معادناستخراج ساي

 92 76 188 107  ......................................................... صنايع مواد غذايی و آشامیدجی

 0 0 0 0  .................................... یگارس -توتون و تنباکو تولید محصوالت از

 102 72 138 357  ................................................................................. تولید منسوجات

 8 5 11 5  ................ تولید پوشاک و عمل آوردن و رجگ کردن پوس  خزدار
ید لتو دباغی و عمل آوردن چر ، ساخ  کی ، چمدان، زين و يراق و

 1 2 9 5  ......................................................................................................... کفش

 ون( تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلما
 18 7 32 10  .................................................... ساخ  کاال از جی و مواد حصیری

 21 20 46 35  ..................................................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 1 0 2 1  ..................................... های ضبط شدهاجتشار، چاپ و تكثیر رساجه
 8 20 11 11  ...... ایههای هستهای جف  و سوخ صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 60 49 140 73  ......................................... صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 98 69 303 112  .......................................... تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی

 113 141 219 359  ............................................. تولید ساير محصوالت کاجی غیرفلزی

 25 48 109 59  ........................................................................... تولید فلزات اساسی

 100 70 196 60  ....... آالت و تاهیزاتتولید محصوالت فلزی فابريكی باز ماشین

 41 47 152 52  ....... بندی جشده در جای ديگرآالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین

 0 5 19 4  ................................ آالت اداری و حسابگر محاسباتیتولید ماشین

های برقی آالت مولد و اجتقال برق و دستگاهتولید ماشین
 64 17 57 34  ......................................................... بندی جشده در جای ديگرطبقه

 4 4 29 6  ..................... ها و وسايل ارتباطیاهتولید راديو و تلويزيون و دستگ

های مچی اع تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دقیق و س
 9 9 15 8  ........................................................................... و اجواع ديگر ساع 

 10 9 47 22  ................................... تريلرتولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و جیم

 7 4 8 11  ......................................................... تولید ساير وسايل حمل و جقل

 14 11 25 12  .............. در جای ديگربندی جشده تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 12 14 16 6  .............................................................................................. بازياف 

 0 0 0 0  ....................................................................................... تولید اجرژی

های های پشتیباجی و کمكی حمل و جقل؛ فعالی فعالی 
 1 0 0 0  ......................................................................... های مسافرتیآژاجس

 0 000 000 0  ........................................................ های مربوطهفعالی  کامپیوتر و

 0 000 000 0  ................................................................................ تحقیق و توسعه

 49 0 0 0  .................................................. های خدمات مهندسیساير فعالی 
 .....  0 0 0 0 

 .....................................................  000 0 0 0 
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ت براي ایجاد توسط سازمان صنعت، معدن و تجار (1)صادر شده  سیساتعداد جواز ت-1-8

 فقره()                                              صنعتي برحسب نوع فعالیت )دنباله(   هايکارگاه
 1398 1397 1396 1395 فعالی  

 1٣٤٣ ٩٢٤ 11٣٣ ٩5٧  ........................................................................... جمع

 1 1 0 1  ............................................................. استخراج زغال سنگ و لینی 

 0 0 1 0  ...................................................................... های فلزیاستخراج کاجه

 3 9 4 7  ............................................................................استخراج ساير معادن

 82 68 130 127  ............................................................ صنايع مواد غذايی و آشامیدجی

 3 0 2 2  ....................................... یگارس -توتون و تنباکو تولید محصوالت از

 226 197 191 165  .................................................................................... تولید منسوجات

 5 4 5 7  ................... تولید پوشاک و عمل آوردن و رجگ کردن پوس  خزدار
د ولیدباغی و عمل آوردن چر ، ساخ  کی ، چمدان، زين و يراق و ت

 3 0 1 0  ............................................................................................................. کفش

 ( وتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان
 26 15 20 11  ....................................................... ساخ  کاال از جی و مواد حصیری

 35 21 23 19  ......................................................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 2 1 4 3  ......................................... های ضبط شدهاجتشار، چاپ و تكثیر رساجه
 13 5 14 5  .... ایهای هستههای جف  و سوخ صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 110 74 81 65  ............................................ صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 115 84 118 96  ............................................. تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی

 129 88 109 92  ................................................. تولید ساير محصوالت کاجی غیرفلزی

 60 36 42 45  .............................................................................. تولید فلزات اساسی

 204 120 123 112  .......... آالت و تاهیزاتتولید محصوالت فلزی فابريكی باز ماشین

 88 43 70 47  ...........بندی جشده در جای ديگرآالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین

 1 0 1 0  .................................... یو حسابگر محاسباتآالت اداری تولید ماشین

بندی های برقی طبقهآالت مولد و اجتقال برق و دستگاهتولید ماشین
 47 32 28 33  .............................................................................. جشده در جای ديگر

 9 11 8 3  ........................ ها و وسايل ارتباطیتولید راديو و تلويزيون و دستگاه

ی و های مچع تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دقیق و سا
 15 9 11 14  ................................................................................. ر ساع اجواع ديگ

 10 14 29 9  ...................................... تريلرتولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و جیم

 6 3 6 7  ............................................................ تولید ساير وسايل حمل و جقل

 5 13 17 6  ................. بندی جشده در جای ديگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 100 31 15 13  ................................................................................................. بازياف 

 0 0 0 2  ........................................................................................... تولید اجرژی

های های آژاجسل؛ فعالی های پشتیباجی و کمكی حمل و جقفعالی 
 0 0 1 1  ....................................................................................................... مسافرتی

 0 0 0 0  ............................................................ های مربوطهفعالی  کامپیوتر و

 0 0 0 0  .................................................................................... تحقیق و توسعه

 44 45 79 65  ...................................................... های خدمات مهندسیساير فعالی 
 ...  0 0 0 1 

 ........................................................  0 0 0 0 

 واحدهای جديد صنعتی و توسعه واحدهای موجود اس . ( شامل1
 .اصفهان معدن و تاارت استان سازمان صنع ، -ماخذ
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 هاي صنعتيهسیس صادر شده براي ایجاد کارگااتعداد جواز ت -8-1
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سازمان صنعت، معدن و تجارت براي  توسط (1)شده صادر  برداريتعداد پروانه بهره-8-٢

 فقره()                                                   صنعتي برحسب نوع فعالیت هاي کارگاه ایجاد
 1394 1390 1385 1380 فعالی  

 ٤18 ٤٦٩ ٦8٩ ٧٤٧  .............................................................................. جمع

 0 0  ................................................................. استخراج زغال سنگ و لینی 
 0 0  .......................................................................... های فلزیاستخراج کاجه

 8 0 0 0  ............................................................................... استخراج ساير معادن

 39 45 28 37  ................................................................ صنايع مواد غذايی و آشامیدجی

 1 0 0 0  ........................................... رسیگا -توتون و تنباکو تولید محصوالت از

 47 68 185 180  ........................................................................................ تولید منسوجات

 2 1 2 2  ....................... تولید پوشاک و عمل آوردن و رجگ کردن پوس  خزدار
 0 2 4 5  .. فشید کو يراق و تولدباغی و عمل آوردن چر ، ساخ  کی ، چمدان، زين 

اخ  و س تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان(
 3 4 11 7  ....................................................................... کاال از جی و مواد حصیری

 8 6 19 10  ............................................................ تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0 1 2 1  ............................................ های ضبط شدهاجتشار، چاپ و تكثیر رساجه

 27 9 8 7  ... ایهای هستههای جف  و سوخ صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 40 44 28 38  ................................................ صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 51 64 90 66  ................................................. تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی

 44 99 132 131  .................................................... تولید ساير محصوالت کاجی غیرفلزی

 17 25 21 33  .................................................................................. تولید فلزات اساسی

 34 30 52 61  .............. آالت و تاهیزاتتولید محصوالت فلزی فابريكی باز ماشین

 34 37 55 83  .............. بندی جشده در جای ديگرآالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین

 1 0 1 2  ....................................... آالت اداری و حسابگر محاسباتیتولید ماشین

بندی های برقی طبقهآالت مولد و اجتقال برق و دستگاهتولید ماشین
 21 8 18 28  .................................................................................. جشده در جای ديگر

 2 2 3 4  ............................ طیو وسايل ارتباها تولید راديو و تلويزيون و دستگاه

و  های مچی تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دقیق و ساع
 6 1 2 5  ..................................................................................... اجواع ديگر ساع 

 5 8 21 23  .......................................... تريلرتولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و جیم

 5 2 3 8  ................................................................ تولید ساير وسايل حمل و جقل

 5 1 1 12  ..................... ربندی جشده در جای ديگتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 7 11 2 4  ..................................................................................................... بازياف 

 0 000 000 0  .............................................................................................. تولید اجرژی

های های آژاجسهای پشتیباجی و کمكی حمل و جقل؛ فعالی فعالی 
 0 0 0 0  ................................................................................................... مسافرتی

 0 1 0 0  ................................................................. های مربوطهکامپیوتر وفعالی 

 0 000 000 0  ....................................................................................... تحقیق و توسعه

 10 0 1 0  ......................................................... های خدمات مهندسیساير فعالی 

 ..  0 0 0 1 
 ............................................................  0 0 0 0 
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توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي  (1)صادر شده  برداريتعداد پروانه بهره -8-٢

 قره(ف)                                    هاي صنعتي برحسب نوع فعالیت )دنباله(   ایجاد کارگاه
 1398 1397 1396 1395 فعالی  

 5٦٦ ٦٣8 51٦ ٤8٧  ............................................................................. جمع

 1 1 0 0  ................................................................ استخراج زغال سنگ و لینی 
 0 0 0 0  ......................................................................... های فلزیاستخراج کاجه

 20 10 3 6  .............................................................................. استخراج ساير معادن
 45 48 55 41  ............................................................... صنايع مواد غذايی و آشامیدجی

 2 1 0 0  .......................................... یگارس -توتون و تنباکو تولید محصوالت از
 98 110 94 72  ....................................................................................... وجاتتولید منس

 1 1 2 2  ...................... تولید پوشاک و عمل آوردن و رجگ کردن پوس  خزدار
 1 1 0 1  ... فشکید و يراق و تولدباغی و عمل آوردن چر ، ساخ  کی ، چمدان، زين

و  تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان(
 6 6 9 3  .......................................................... ساخ  کاال از جی و مواد حصیری

 19 13 6 8  ........................................................... حصوالت کاغذیتولید کاغذ و م
 4 5 2 2  ........................................... های ضبط شدهاجتشار، چاپ و تكثیر رساجه

 19 14 19 18  ....... ایهای هستههای جف  و سوخ صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه
 54 63 52 59  ............................................... صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 57 87 67 65  ................................................ تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی

 44 54 37 56  ................................................... الت کاجی غیرفلزیتولید ساير محصو
 31 33 23 23  ................................................................................. تولید فلزات اساسی

 55 43 38 35  ............. آالت و تاهیزاتتولید محصوالت فلزی فابريكی باز ماشین
 30 58 39 32  ............. بندی جشده در جای ديگرآالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین
 1 0 0 0  ...................................... آالت اداری و حسابگر محاسباتیتولید ماشین

بندی های برقی طبقهآالت مولد و اجتقال برق و دستگاهشینتولید ما
 16 30 17 17  ................................................................................. جشده در جای ديگر

 5 6 2 1  ........................... ها و وسايل ارتباطیتولید راديو و تلويزيون و دستگاه
و  های مچی تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دقیق و ساع

 15 14 14 16  .................................................................................... اجواع ديگر ساع 
 8 14 11 5  ......................................... تريلره موتوری، تريلر و جیمتولید وسايل جقلی

 10 4 7 4  ............................................................... تولید ساير وسايل حمل و جقل
 6 3 2 1  .................... بندی جشده در جای ديگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 5 9 6 5  .................................................................................................... بازياف 
 0 0 0 0  ............................................................................................. تولید اجرژی

های های آژاجسهای پشتیباجی و کمكی حمل و جقل؛ فعالی فعالی 
 0 0 1 0  .................................................................................................. مسافرتی

 0 0 0 0  ................................................................ های مربوطهامپیوتر وفعالی ک
 0 0 0 0  ...................................................................................... تحقیق و توسعه

 13 10 10 15  ........................................................ های خدمات مهندسیساير فعالی 
 ......  0 0 0 0 

 ...........................................................  0 0 0 0 

 و واحودهای وجودمتوسعه واحدهای اجدازی شده، راهيد واحدهای جدبرداری صادره جه  های بهرهپرواجهشامل ( 1
 باشد.سیس میافاقد جواز ت

 معدن و تاارت استان اصفهان. سازمان صنع ، -ماخذ
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 سازمان توسط (1)شده صادر برداريبهره پروانه داراي صنعتي هايکارگاه اشتغال میزان -8-٣

                                                    معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت   صنعت،
 1394 1390 1385 1380 فعالی  

 ٦50٣ 10٩٩٤ 1٣٤٣1 11٣٣٤  ................................................................. جمع

 0 0  ................................................. استخراج زغال سنگ و لینی 
 0 0  .......................................................... های فلزیاستخراج کاجه

 66 0 0 000  ............................................................... استخراج ساير معادن
 448 773 767 786  ................................................ صنايع مواد غذايی و آشامیدجی

 20 0 0 0  ........................... یگارس -توتون و تنباکو از تولید محصوالت
 818 1224 3111 2491  ........................................................................ تولید منسوجات

 47 5 47 24  ....... تولید پوشاک و عمل آوردن و رجگ کردن پوس  خزدار
دباغی و عمل آوردن چر ، ساخ  کی ، چمدان، زين و 

 0 50 107 77  ................................................................... يراق و تولید کفش
ن( المتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مب

 36 82 124 85  ....................................... و ساخ  کاال از جی و مواد حصیری
 98 447 470 72  ............................................ تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0 9 33 5  ............................ های ضبط شدهاجتشار، چاپ و تكثیر رساجه
 218 60 184 125  ....... ایهای هستههای جف  و سوخ صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 772 592 558 887  ................................ صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 593 735 902 646  ................................. تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی
 403 1552 2374 2422  .................................... تولید ساير محصوالت کاجی غیرفلزی

 424 3208 631 733  .................................................................. تولید فلزات اساسی
 339 592 1282 1032  ....... آالت و تاهیزاتتولید محصوالت فلزی فابريكی باز ماشین

 1204 1070 1242 842  ....... بندی جشده در جای ديگرقهآالت و تاهیزات طبتولید ماشین
 8 0 4 38  ....................... آالت اداری و حسابگر محاسباتیتولید ماشین
های برقی آالت مولد و اجتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 232 184 314 523  ................................................ ربندی جشده در جای ديگطبقه
 0 15 316 63  ............ یها و وسايل ارتباطتولید راديو و تلويزيون و دستگاه

های ع سا وتولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دقیق 
 73 11 237 38  ........................................................ مچی و اجواع ديگر ساع 

 64 102 609 167  .......................... تريلرتولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و جیم
 213 20 51 147  ................................................ تولید ساير وسايل حمل و جقل
 55 15 12 101  ..... بندی جشده در جای ديگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 274 246 14 30  ..................................................................................... بازياف 
 0 000 000 000  .............................................................................. تولید اجرژی

های های پشتیباجی و کمكی حمل و جقل؛ فعالی فعالی 
 0 0 0 000  ................................................................ های مسافرتیآژاجس

 0 2 0 000  ............................................... های مربوطهفعالی  کامپیوتر و
 0 000 000 000  ....................................................................... تحقیق و توسعه

 93 0 42 000  ......................................... های خدمات مهندسیساير فعالی 

 .................................................................  0 5 
 ............................................  0 0 0 0 
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سازمان  توسط (1)شده صادر برداريبهره پروانه داراي صنعتي هايکارگاه اشتغال میزان -8-٣

                            معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت )دنباله(                         صنعت،
 1398 1397 1396 1395 فعالی  

 808٢ 105٣0 8٦1٦ ٧٦٩0  ..................................................................... جمع

 16 6 0 0  ..................................................... استخراج زغال سنگ و لینی 
 0 0 0 0  .............................................................. های فلزیاستخراج کاجه

 139 68 13 57  .................................................................... استخراج ساير معادن
 911 995 706 378  .................................................... صنايع مواد غذايی و آشامیدجی

 16 10 0 0  ............................... یگارس -و تنباکو توتون تولید محصوالت از
 1374 2514 2776 2027  ............................................................................ تولید منسوجات

 6 8 203 65  ........... تولید پوشاک و عمل آوردن و رجگ کردن پوس  خزدار
و  راقدباغی و عمل آوردن چر ، ساخ  کی ، چمدان، زين و ي

 25 5 0 6  ................................................................................... تولید کفش
( و مانتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبل

 86 97 100 23  ............................................... کاال از جی و مواد حصیری ساخ 
 324 190 57 62  ................................................. تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 95 113 25 6  ................................. های ضبط شدهاجتشار، چاپ و تكثیر رساجه
 129 174 162 127  . ایهای هستههای جف  و سوخ صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 693 643 649 787  .................................... صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 564 1022 936 1097  ..................................... تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی
 432 691 319 555  ......................................... تولید ساير محصوالت کاجی غیرفلزی

 1057 612 601 683  ...................................................................... تولید فلزات اساسی
 481 654 482 569  .. تآالت و تاهیزاتولید محصوالت فلزی فابريكی باز ماشین

 524 1020 351 460  ... ای ديگرجشده در بندی جآالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین
 11 0 0 0  ............................ آالت اداری و حسابگر محاسباتیتولید ماشین
های برقی آالت مولد و اجتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 269 314 263 253  .................................................... بندی جشده در جای ديگرطبقه
 30 75 19 10  ................ ها و وسايل ارتباطیتولید راديو و تلويزيون و دستگاه

 وهای مچی  ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دقیق و ساعتولید 
 213 350 321 239  ................................................................................. اجواع ديگر ساع 

 137 607 300 71  .............................. تريلرتولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و جیم
 355 53 132 25  .....................................................تولید ساير وسايل حمل و جقل
 92 76 18 10  ......... بندی جشده در جای ديگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 10 140 72 32  ..........................................................................................بازياف 
 0 0 0 0  ................................................................................... تولید اجرژی

های های پشتیباجی و کمكی حمل و جقل؛ فعالی فعالی 
 0 0 31 0  ......................................................................... های مسافرتیآژاجس

 0 0 0 0  ..................................................... های مربوطهکامپیوتر وفعالی 
 0 0 0 0  ............................................................................ تحقیق و توسعه

 93 93 80 148  .............................................. های خدمات مهندسیساير فعالی 
 ......  0 0 0 0 

 ................................................  0 0 0 0 

دهای وجود و واحوماجدازی شده، توسعه واحدهای برداری صادره جه  واحدهای جديد راههای بهرهشامل پرواجه( 1
 باشد.سیس میافاقد جواز ت

 معدن و تاارت استان اصفهان. سازمان صنع ، -ماخذ
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 سازمانتوسط  (1)شده برداري صادربهره پروانه داراي صنعتي هايکارگاه گذاريمایهسر -8-٤

 ریال(میلیون)                                        معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت  صنعت،
 1394 1390 1385 1380 فعالی  

 11555٤0٧ ٢٢٣00٦5٧ ٦٣155٦٣ 10٤٤٣٤٦  ........................................................... جمع

 0 0  ............................... ینی استخراج زغال سنگ و ل
 0 0  ........................................ های فلزیاستخراج کاجه

 114707 0 0 000  ............................................. ساير معادناستخراج 
 530496 1086189 657186 135412  .............................. صنايع مواد غذايی و آشامیدجی

 13300 0 0 0  ......... یگارس -تولید محصوالت از توتون و تنباکو
 2305586 996745 1058529 134306  ...................................................... تولید منسوجات
عمل آوردن و رجگ کردن پوس   تولید پوشاک و

 12449 1500 2544 142  ............................................................................. خزدار
دباغی و عمل آوردن چر ، ساخ  کی ، چمدان، 

 0 24690 74759 3081  ......................................زين و يراق و تولید کفش
 تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر

 69790 47000 26262 2353  ... یاز مبلمان( و ساخ  کاال از جی و مواد حصیر
 177352 222418 196802 4516  .......................... ذ و محصوالت کاغذیتولید کاغ

 0 15000 32270 720  .......... های ضبط شدهاجتشار، چاپ و تكثیر رساجه
های جف  و صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 582487 99969 350260 17514  ............................................. ایهای هستهسوخ 
 1818545 2753110 827878 109984  .............. صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 892095 759871 335166 77464  ............... تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی
 840729 1788606 1331628 198355  .................. تولید ساير محصوالت کاجی غیرفلزی

 1278910 12373206 274794 148275  ................................................ تولید فلزات اساسی
آالت تولید محصوالت فلزی فابريكی باز ماشین

 434676 1110635 283446 69310  ............................................................. و تاهیزات
بندی جشده آالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین
 628407 611542 285428 70377  ......................................................... در جای ديگر
 670 0 5100 501  ..... آالت اداری و حسابگر محاسباتیتولید ماشین
های و دستگاهو اجتقال برقآالت مولدتولید ماشین
 322936 76418 155080 31106  .................... بندی جشده در جای ديگربرقی طبقه

 89296 7120 10000 2430  ...تباطیها و وسايل ارید راديو و تلويزيون و دستگاهتول
 وقیق د تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار

 29401 12000 47346 4747  .................. های مچی و اجواع ديگر ساع ساع 
 211510 48448 340648 13954  ........ تريلرتولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و جیم

 114643 27589 8347 9669  .............................. ير وسايل حمل و جقلتولید سا
 54875 8000 1030 5695  گربندی جشده در جای ديتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 920887 230600 2060 4435  ................................................................... بازياف 
 0 000 000 000  ............................................................ تولید اجرژی

های پشتیباجی و کمكی حمل و جقل؛ فعالی 
 0 0 0 000  .......................... های مسافرتیهای آژاجسفعالی 

 0 1 0 000  ............................... های مربوطهکامپیوتر وفعالی 
 0 000 000 000  ..................................................... تحقیق و توسعه

 105460 0 9000 000  ....................... های خدمات مهندسیساير فعالی 

 ...............................................  0 0 0 6200 
 ..........................  0 0 0 0 

 



  335                                                                                                                         صنعت -8 
 
 سازمانتوسط  (1)شده برداري صادربهره پروانه داراي صنعتي هايکارگاه گذاريسرمایه -8-٤

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

اجدازی شده، توسعه واحدهای موجود و واحودهای برداری صادره جه  واحدهای جديد راههای بهرهشامل پرواجه( 1
 باشد.سیس میافاقد جواز ت

 .اصفهان معدن و تاارت استان صنع ، سازمان -ماخذ

 1398 1397 1396 1395 فعالی  

 ٣8٣5٩01٩ ٢٦٦٢٣٦5٦ 1٦٤٤٦٩٤5 1٦8٦8٢٣8  ........................................................... جمع

 145656 7100 0 0  ........................................ استخراج زغال سنگ و لینی 
 0 0 0 0  ................................................. های فلزیاستخراج کاجه

 996626 223416 24400 143308  ....................................................... استخراج ساير معادن
 2479010 976712 704902 344170  ....................................... صنايع مواد غذايی و آشامیدجی

 13640 520 0 0  ...................یگارس -توتون و تنباکو تولید محصوالت از
 7944480 7924733 5792364 4091265  ............................................................... تولید منسوجات

 1540 500 131955 13387  ........ ک و عمل آوردن و رجگ کردن پوس  خزدارتولید پوشا
 دباغی و عمل آوردن چر ، ساخ  کی ، چمدان، زين

 86500 1270 0 7215  ....................................................... و يراق و تولید کفش
ن( لماتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مب

 1552832 124480 264746 56700  ....................................... و ساخ  کاال از جی و مواد حصیری
 597440 562221 77900 139698  .................................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 5054128 259558 113170 10700  .................... های ضبط شدهاجتشار، چاپ و تكثیر رساجه
های جف  و صنايع تولید زغال کک، پااليشگاه

 2505347 468003 416860 216460  ...................................................... ایهای هستهسوخ 
 1123265 1944957 951112 2939489  ....................... صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 1676004 1635625 2003372 2235311  ........................ تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی
 1496093 2599306 968351 1663604  ............................ تولید ساير محصوالت کاجی غیرفلزی

 4669328 1773802 2071241 2958393  ......................................................... تولید فلزات اساسی
آالت و تولید محصوالت فلزی فابريكی باز ماشین

 1991356 884031 785058 662122  ................................................................................. یزاتتاه
 907305 3265804 505742 581447  . ديگردر جای بندی جشده آالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین
 700 0 0 0  ........................ آالت اداری و حسابگر محاسباتیتولید ماشین
قی های برستگاه د و اجتقال برق و دآالت مولتولید ماشین

 2987120 381508 558524 244565  ............................................... ربندی جشده در جای ديگطبقه
 97540 50178 31680 40900  ............ یها و وسايل ارتباطتولید راديو و تلويزيون و دستگاه

 ویق تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار دق
 405890 199654 223619 152589  ............................ اع ديگر ساع های مچی و اجوساع 

 427630 2821623 196628 66168  ..................لرتريتولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و جیم
 935864 34722 398154 24362  ........................................ تولید ساير وسايل حمل و جقل
 38467 11992 15471 14680  ..... بندی جشده در جای ديگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 49300 345646 59400 68150  ............................................................................. بازياف 
 0 0 0 0  ...................................................................... ژیتولید اجر
های های پشتیباجی و کمكی حمل و  جقل؛ فعالی فعالی 
 0 0 60400 0  ............................................................... های مسافرتیآژاجس

 0 0 0 0  ........................................ های مربوطهکامپیوتر وفعالی 
 0 0 0 0  ............................................................... تحقیق و توسعه

 175958 126295 91896 193555  ................................. یهای خدمات مهندسساير فعالی 

 ................................................................  0 0 0 0 
 ............................................  0 0 0 0 
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 برداري صادر شده  ي داراي پروانه بهرههاي صنعتگذاري کارگاهسرمایه -٢-8

 1٣٩8و  1٣٩٧هاي براي چند نوع فعالیت سال
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 تر برحسبب نبوع فعالیبت، ن بوهنفر کارکن و بیشهاي صنعتي داراي ده تعداد کارگاه -8-5

 کارکن  مالکیت و طبقات 

 سال و فعالی 
 هاکل کارگاه

 جمع
10-49 
 جفر

50-99 
 جفر

 جفر 100
 ترو  بیش 

1380 ............................................................................................  1785 1467 140 178 

1385 ............................................................................................  2273 1807 234 232 
1390 ............................................................................................  1832 1284 273 275 

1393 ............................................................................................  1561 1030 250 281 

1394(1) ........................................................................................  3921 3198 397 326 

1395 ............................................................................................  3795 3066 402 327 

1396 ............................................................................................  3894 3160 399 334 
1٣  .................................................................. ٣٩٧8٢5 ٣1٣ ٣٦58 ٣٣1 
 34 45 291 369  ......................................................... (2) های غذايیوردهآتولید فر

 000 000 000 000  ............................................................. (2)هاتولید اجواع آشامیدجی

 000 000 000 000  ............................................ (2)های توتون و تنباکوتولید فرآورده

 76 82 665 824  ............................................................................ تولید منسوجات
 2 2 7 11  ................................................................................ پوشاکتولید 

 2 2 3 7  ................................................. های وابستهتولید چر  و فرآورده
لمان های چوب و چوب پنبه به جز مبتولید چوب و فرآورده

 1 0 65 66  ...................................... ساخ  کاال از حصیر و مواد حصیربافی
 6 9 45 60  ............................................... های کاغذیوردهآتولید کاغذ و فر

 0 1 18 19  ............................................ های ضبط شدهچاپ و تكثیر رساجه
 8 8 39 55  ...................... جف  پااليش از حاصل هایفرآورده و کک تولید

 11 14 138 163  ...............................های شیمیايیوردهآشیمیايی و فر تولید مواد
 5 2 15 22  .............. گیاهی و شیمیايی دارويی هایفرآورده و وهادار تولید
 29 30 280 339  ................................... یپالستیك های الستیكی ووردهآفر تولید
 36 28 820 885  .................................... های معدجی غیرفلزیوردهآساير فر تولید

 35 34 148 217  ........................................................................... تولید فلزات پايه
 آالت وماشین محصوالت فلزی ساخته شده، به جز تولید

 17 29 219 265  ...................................................................................... تاهیزات
 3 6 14 23  ...................... جوری و الكتروجیكی ای،راياجه محصوالت ساخ 

 16 7 103 126  .................................................................... تولید تاهیزات برقی
 19 33 168 220  ... (3)يگرجای د بندی جشده درطبقهآالت و تاهیزات ماشینتولید 

 24 14 48 85  ............................. جیم تريلر تولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و
 4 7 10 21  ............................................... جقل و حمل تاهیزات ساير تولید
 0 1 20 21  ................................................................................. مبلمان تولید
 3 4 21 28  ............... ديگر جای در جشده بندیطبقه مصنوعات ساير تولید
 000 000 000 000  ................................... (3)تاهیزات و آالتماشین جصب و تعمیر

   



  1398آماري استان اصفهان سالنامه                                                                                    338
 

 تر برحسبب نبوع فعالیبت، ن بوهنفر کارکن و بیش هاي صنعتي داراي دهتعداد کارگاه -8-5

 )دنباله(  کارکنو طبقات  مالکیت

 سال و فعالی 
 خصوصی

 49-10 جمع
 جفر

50-99 
 جفر

 جفر  100
 ترو بیش

1380 .....................................................................................  1729 1450 133 146 

1385 .....................................................................................  2245 1801 225 219 
1390 .....................................................................................  1813 1279 270 263 

1393 .....................................................................................  1537 1020 247 270 
1394(1) ..................................................................................  3903 3193 396 314 

1395 .....................................................................................  3774 3057 401 316 

1396 .....................................................................................  3888 3158 399 330 
1٣  ............................................................ ٣٩٧8٢1 ٣1٣ ٣٢58 ٣٣1 
 34 45 291 369  ................................................... (2)های غذايیوردهآتولید فر

 000 000 000 000  ...................................................... (2)هاتولید اجواع آشامیدجی

 000 000 000 000  ..................................... (2)های توتون و تنباکوتولید فرآورده

 76 82 665 824  ..................................................................... تولید منسوجات
 2 2 7 11  ......................................................................... پوشاکتولید 

 2 2 3 7  .......................................... های وابستهتولید چر  و فرآورده
های چوب و چوب پنبه به جز تولید چوب و فرآورده

 1 0 65 66  .................. مبلمان ساخ  کاال از حصیر و مواد حصیربافی
 6 9 45 60  ........................................ های کاغذیوردهآتولید کاغذ و فر

 0 1 16 17  ..................................... های ضبط شدهچاپ و تكثیر رساجه
 8 8 39 55  ............... جف  پااليش از حاصل هایفرآورده و کک تولید

 11 14 138 163  ........................های شیمیايیوردهآی و فرشیمیاي تولید مواد
 5 2 15 22  ....... هیگیا و شیمیايی دارويی هایفرآورده و داروها تولید
 29 30 280 339  ............................ یكیپالست های الستیكی ووردهآفر تولید
 36 28 818 882  ............................. های معدجی غیرفلزیوردهآساير فر تولید

 35 34 148 217  .................................................................... تولید فلزات پايه
 و آالتماشین لزی ساخته شده، به جزمحصوالت ف تولید

 17 29 219 265  ............................................................................... تاهیزات
 3 6 14 23  ............... جوری و الكتروجیكی ای،راياجه محصوالت ساخ 

 16 7 103 126  ............................................................. تولید تاهیزات برقی
 19 33 168 220  . (3)يگردجای  بندی جشده درآالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین

 24 14 48 85  ...................... تريلر جیم تولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و
 4 7 10 21  ........................................ جقل و حمل تاهیزات ساير تولید
 0 1 20 21  .......................................................................... مبلمان تولید
 3 4 21 28  ........ ديگر جای در جشده بندیطبقه مصنوعات ساير تولید
 000 000 000 000  ............................ (3)تاهیزات و آالتماشین جصب و تعمیر
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 ر برحسبب نبوع فعالیبت، ن بوهتنفر کارکن و بیش هاي صنعتي داراي دهتعداد کارگاه -8-5
 کارکن )دنباله( و طبقات  مالکیت

 سال و فعالی 
 عمومی

 جمع
10-49 
 جفر

50-99 
 جفر

 جفر  100
 ترو بیش

1380 ...............................................................................................  56 17 7 32 
1385 ...............................................................................................  28 6 9 13 
1390 ...............................................................................................  17 5 1 11 
1393 ...............................................................................................  24 10 3 11 
1394(1) ............................................................................................  18 5 1 12 
1395 ...............................................................................................  21 9 1 11 
1396 ...............................................................................................  6 2 0 4 
1٤ ٤  .................................................................... ٣٩٧ 0 0 
 0 0 0 0  ............................................................. (2)های غذايیوردهآتولید فر

 0 0 0 0  ................................................................ (2)هاتولید اجواع آشامیدجی
 0 0 0 0  ............................................... (2)های توتون و تنباکوتولید فرآورده

 0 0 0 0  ............................................................................... تولید منسوجات
 0 0 0 0  ................................................................................... پوشاکتولید 

 0 0 0 0  .................................................... های وابستهتولید چر  و فرآورده
ان بلمهای چوب و چوب پنبه به جز متولید چوب و فرآورده

 0 0 0 0  ......................................... ساخ  کاال از حصیر و مواد حصیربافی
 0 0 0 0  .................................................. های کاغذیوردهآتولید کاغذ و فر

 0 0 2 2  ............................................... های ضبط شدهچاپ و تكثیر رساجه
 0 0 0 0  ......................... جف  پااليش از حاصل هایفرآورده و کک تولید

 0 0 0 0  ..................................های شیمیايیوردهآشیمیايی و فر تولید مواد
 0 0 0 0  ................. گیاهی و شیمیايی دارويی هایفرآورده و داروها تولید
 0 0 0 0  ...................................... پالستیكی های الستیكی ووردهآفر تولید
 0 0 2 2  ....................................... رفلزیهای معدجی غیوردهآساير فر تولید

 0 0 0 0  .............................................................................. تولید فلزات پايه
 0 0 0 0  .. هیزاتتا آالت وماشین ساخته شده، به جزمحصوالت فلزی  تولید

 0 0 0 0  ......................... جوری و جیكیالكترو ای،راياجه محصوالت ساخ 
 0 0 0 0  ....................................................................... تولید تاهیزات برقی

 0 0 0 0  .. (3)يگردجای  بندی جشده درآالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین
 0 0 0 0  ................................ جیم تريلر تولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و

 0 0 0 0  .................................................. جقل و حمل تاهیزات ساير تولید
 0 0 0 0  .................................................................................... مبلمان تولید
 0 0 0 0  .................. ديگر جای در جشده بندیهطبق مصنوعات ساير تولید
 0 0 0 0  ...................................... (3)تاهیزات و آالتماشین جصب و تعمیر

تر براساس منابع اداری، آمار جفر کارکن و بیش 10های صنعتی ( به دلیل بهنگا  سازی فهرس  کارگاه1
ابلی  مقايسه با قجسب  به آمار منتشر شده قبلی متفاوت اس  و اطالعات موجود  94های صنعتی در سال کارگاه

 به قبل را جدارد. 93های آمار منتشر شده در سال
 غذايی منظور شده اس . های فرآوردهدر آمار تولید  ها( آمار اين فعالی 2
 منظور شده اس . زات آالت و تاهیتولید ماشیندر آمار  تاهیزات و آالتماشین( آمار فعالی  تعمیر و جصب 3

 .زيربنايی و معدن صنع ، تردف .ايران آمار مرکز -ماخذ
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 1٣٩٧هاي صنعتي بر حسب طبقات کارکن سال تعداد کارگاه-٣-8

 
 8-5مبنا: جدول          
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مالکیت، طبقات  هتر برحسب ن ونفر کارکن و بیش 10هاي صنعتي داراي تعداد کارگاه -٦-8

  1٣٩٧و شهرستان: کارکن 

 شهرستان

 کل کارگاه

 جفر 99-50 جفر 49-10 جمع
 جفر 100

 ترو بیش 

 ٣٣1 ٣58 ٣1٣٦ (1)8٢5٣  ................................... کل استان
 18 13 000 000 ............................................. بیدگل و آران

 4 0 000 000 ...................................................... اردستان

 88 114 000 000 ...................................................... اصفهان

 14 11 000 000 .........................................................  برخوار

 2 4 000 000 ............................................. کرون و تیران

 3 7 000 000 ................................................. شهرخمینی

 44 30 000 000 .................................... میمه و شهرشاهین

 6 39 000 000 ....................................................... شهرضا

 24 16 000 000 .................................................... فالورجان

 40 35 000 000 .........................................................  کاشان

 11 9 000 000 ..................................................... گلپايگان

 8 7 000 000 .........................................................  لناان

 25 30 000 000 .........................................................  مبارکه

 7 2 000 000 ........................................................... نجايی

 29 32 000 000 ...................................................... آبادجا 

 5 7 000 000 ............................................................ جطنز

 3 3 000 000 ....................................... هاساير شهرستان
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مالکیت، طبقات  هتر برحسب ن وکارکن و بیشنفر  دههاي صنعتي داراي تعداد کارگاه -٦-8

 )دنباله( 1٣٩٧و شهرستان: کارکن 

 شهرستان

 عمومی خصوصی

 جمع
10-49  
 جفر

50-99  
 جفر

 جفر 100
 ترو بیش

 جمع
10-49 
 جفر

50-99  
 جفر

 جفر 100
 ترو بیش

 0 0 ٤ (1)٤ ٣٣1 ٣58 ٣1٣٢ (1)8٢1٣ ......... کل استان
 0 0 000 000 18 13 000 000  .......... بیدگل و آران

 0 0 000 000 4 0 000 000  ................... ستانارد

 0 0 000 000 88 114 000 000  ................... اصفهان

 0 0 000 000 14 11 000 000  .....................  برخوار

 0 0 000 000 2 4 000 000  ......... کرون و تیران

 0 0 000 000 3 7 000 000  ..............شهرخمینی

 0 0 000 000 44 30 000 000  . میمه و شهرشاهین

 0 0 000 000 6 39 000 000  .................... شهرضا

 0 0 000 000 24 16 000 000  ................ فالورجان

 0 0 000 000 40 35 000 000  .....................  انکاش

 0 0 000 000 11 9 000 000  ..................گلپايگان

 0 0 000 000 8 7 000 000  .....................  لناان

 0 0 000 000 25 30 000 000  .....................  مبارکه

 0 0 000 000 7 2 000 000  ....................... نجايی

 0 0 000 000 29 32 000 000  .................. آبادجا 

 0 0 000 000 5 7 000 000  ........................ جطنز

 0 0 000 000 3 3 000 000  .... هاساير شهرستان
که بصورت  باشدجفر می 10-49صنعتی  هایاختالف سر جمع با اجزا به عل  عد  درج اطالعات کارگاه (1
 باشد.در دسترس جمی رستاجیهش

 .زيربنايی و معدن صنع ، دفتر .اناير آمار مرکز -ماخذ
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 حقوق تر برحسب مزد وهاي صنعتي داراي ده نفر کارکن و بیشتعداد شاغالن کارگاه -٧-8

 جنس برحسبحقوق  کارکنان بدون مزد و و بگیران         

 کل شاغالن  سال و طبقات کارکن
 بگیرانمزد و حقوق

 زن مرد مرد و زن

1380 ..........................................................................  113908 111984 108000 3984 

1385 ..........................................................................  123796 121865 112981 8884 
1390 ..........................................................................  152956 151991 141312 10680 

1393 ..........................................................................  152848 152240 141198 11041 

1394(1) ......................................................................  209914 207665 190346 17320 

1395 ..........................................................................  209718 206875 189547 17327 

1396 ..........................................................................  214973 212143 195130 17013 

1٢  .................................................... ٣٩٧0٧10٢ ٣0٤10٣ 18٧8٣٤ 1٦٢٦٩ 
 5154 56566 61719 64515  ................................................................. جفر 10-49
 2593 21416 24009 24125  ................................................................. جفر 50-99

 8522 109853 118375 118463  ...................................................... ترجفر و بیش 100

 

 سال و طبقات کارکن 
 کارکنان بدون مزد و حقوق 

 زن مرد مرد و زن 
1380 ..........................................................................  1924 1912 12 

1385 ..........................................................................  1931 1915 16 
1390 ..........................................................................  964 955 10 

1393 ..........................................................................  608 603 5 

1394(1) ......................................................................  2248 2147 101 

1395 ..........................................................................  2844 2762 82 

1396 ..........................................................................  2830 2736 94 
1٣  .................................................... ٣٩٧000 ٢٧81 ٢1٩ 
 208 2588 2796  ................................................................. جفر 10-49
 5 111 116  ................................................................. جفر 50-99

 6 83 89  ...................................................... ترجفر و بیش 100

تر براساس منابع اداری، آمار جفر کارکن و بیش 10های صنعتی ( به دلیل بهنگا  سازی فهرس  کارگاه1
ابلی  مقايسه با قجسب  به آمار منتشر شده قبلی متفاوت اس  و اطالعات موجود  94های صنعتی در سال کارگاه

 به قبل را جدارد. 93های آمار منتشر شده در سال
 .زيربنايی و معدن صنع ، دفتر .ايران آمار مرکز -ماخذ
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 تر برحسب نوع فعالیت و یشکارکن و ب هاي صنعتي داراي ده نفرتعداد شاغالن کارگاه -8-8

 1٣٩٧طبقات کارکن:           

 جمع فعالی 
10-49  
 جفر

50-99  
 جفر

 جفر 100
 ترو بیش 

 118٤٦٣ ٢٤1٢5 ٦٤515 ٢0٧10٣  .......................................................... جمع
 6026 3155 6087 15268  ............................................ (1)های غذايیوردهآتولید فر

 000 000 000 000  ............................................... (1)هاتولید اجواع آشامیدجی

 000 000 000 000  .............................. (1)و تنباکو های توتونتولید فرآورده

 16849 5602 14555 37006  .............................................................. تولید منسوجات

 311 137 81 529  .................................................................. پوشاکتولید 

 272 112 52 436  ................................... های وابستهتولید چر  و فرآورده

ز جهای چوب و چوب پنبه به تولید چوب و فرآورده
 102 0 1104 1206  ........... مبلمان ساخ  کاال از حصیر و مواد حصیربافی

 1159 719 1103 2981  ................................. های کاغذیوردهآکاغذ و فر تولید

 0 87 326 413  .............................. های ضبط شدهچاپ و تكثیر رساجه

 4301 550 737 5588  ........ جف  پااليش از حاصل هایفرآورده و کک تولید

 5277 901 2977 9155  ................. های شیمیايیوردهآشیمیايی و فر تولید مواد

 1529 149 389 2067  یاهیگ و یشیمیاي دارويی هایفرآورده و داروها تولید

 5300 1839 6247 13386  ..................... ستیكیپال های الستیكی ووردهآفر تولید

 11095 1856 14690 27641  ..................... فلزی های معدجی غیروردهآساير فر تولید

 40936 2323 3289 46548  ............................................................. تولید فلزات پايه
 و آالتماشین محصوالت فلزی ساخته شده، به جز تولید

 3925 2068 4413 10406  ............................................................................... تاهیزات

 1622 432 245 2299  ........ جوری و الكتروجیكی ای،راياجه محصوالت ساخ 

 4501 546 2389 7436  ...................................................... تولید تاهیزات برقی
ای ج بندی جشده درآالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین

 3707 2123 3697 9527  ................................................................................... (2)ديگر

 10011 869 1099 11980  ............... جیم تريلر تولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و

 999 341 184 1524  ................................. جقل و حمل تاهیزات ساير تولید

 0 81 309 390  ................................................................... مبلمان تولید

 541 236 544 1321  ..... جای ديگر در جشده بندیطبقه مصنوعات ساير تولید

 000 000 000 000  ..................... (2)تاهیزات و آالتماشین جصب و تعمیر

 يی منظور شده اس . غذاهای فرآوردهها در آمار تولید ( آمار اين فعالی 1
 منظور شده اس . زات آالت و تاهیتولید ماشیندر آمار  تاهیزات و آالتماشین( آمار فعالی  تعمیر و جصب 2

 .زيربنايی و معدن صنع ، دفتر .ايران آمار مرکز -ماخذ



  345                                                                                                                         صنعت -8 
 

 تر برحسب شهرستان و نفر کارکن و بیش دههاي صنعتي داراي تعداد شاغالن کارگاه -٩-8

 1٣٩٧ارکن: ک طبقات

 رجف 99-50 رجف 49-10 جمع شهرستان
  جفر 100

 ترو بیش

 118٤٦٣ ٢٤1٢5 ٦٤515 (1)0٧10٣٢  .................................... کل استان
 3596 880 000 000  .............................................. بیدگل و آران

 877 0 000 000  ....................................................... اردستان

 18578 7738 000 000  ....................................................... اصفهان

 6686 682 000 000  ..........................................................  برخوار

 233 311 000 000  .............................................. کرون و تیران

 703 485 000 000  .................................................. شهرخمینی

 9646 2039 000 000  ..................................... میمه و شهرشاهین

 1461 2491 000 000  ........................................................ شهرضا

 6407 1086 000 000  ..................................................... فالورجان

 13018 2501 000 000  ..........................................................  کاشان

 3044 548 000 000  ...................................................... گلپايگان

 16975 428 000 000  ..........................................................  لناان

 27239 1804 000 000  ..........................................................  مبارکه

 1838 175 000 000  ............................................................ نجايی

 6826 2241 000 000  ....................................................... آبادجا 

 827 474 000 000  ............................................................. جطنز

 509 242 000 000  ........................................ هاساير شهرستان
که بصورت  باشدیجفر م 10-49 یصنعت یها( اختالف سر جمع با اجزا به عل  عد  درج اطالعات کارگاه1

 .باشدیدر دسترس جم یشهرستاج
 .زيربنايی و معدن صنع ، دفتر .ايران آمار مرکز -ماخذ
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  تر برهاي صنعتي داراي ده نفر کارکن و بیشبگیران کارگاهخدمات مزد و حقوق جبران -8-10

 ریال()میلیون                                                                  و طبقات کارکنجنس حسب            

 سال و طبقات کارکن 
 مرد و زن

 هاساير پرداختی مزد و حقوق  جمع

1380 .............................................................................  2647862 1385701 1262161 

1385 .............................................................................  6897794 3741532 3156262 

1390 .............................................................................  17062793 10806136 6256657 

1393 .............................................................................  36335682 22812570 13523112 

1394(1) ..........................................................................  51048181 32674898 18373283 

1395 .............................................................................  58987628 43175874 15811754 

1396 .............................................................................  69247329 49544807 19702521 

1٣٩٧........................................................  8٩٢٢8118 585٣٦٩0٣ ٣0٦٩1٢15 
 4272080 10448353 14720433  .................................................................... جفر 10-49
 2078452 4300899 6379350  .................................................................... جفر 50-99

 24340684 43787651 68128335  .......................................................... تربیشجفر و  100
 

سال و طبقات 
 کارکن 

 زن مرد 

 مزد و حقوق  جمع
 ساير 
 هاپرداختی

 مزد و حقوق  جمع
ساير 
 هاپرداختی

1380 ...................  2585196 1346050 1239146 62666 39651 23015 

1385 ...................  6579294 3541182 3038112 318500 200350 118150 

1390 ...................  16257853 10236734 6021119 804940 569402 235539 

1393 ...................  34532774 21596250 12936524 1802908 1216320 586588 

1394(1) ................  48083339 30630788 17452550 2964843 2044110 920733 

1395 ...................  55467666 40685101 14782565 3519961 2490773 1029189 

1396 ...................  65277519 46755488 18522032 3969809 2789320 1180489 

1٣٩٧............  8٤٤٦٢٦٤5 55٢1٤٤1٢٩٢٤ ٩8٤٧٦ ٢٢٦5٣٣٢٢٤ ٤٧٤8٤ 1٤٤٢٩٩0 
 296954 813398 1110352 3975126 9634955 13610081  ........... جفر 10-49
 185769 430148 615917 1892683 3870751 5763434  ........... جفر 50-99

 960267 2078938 3039205 23380416 41708714 65089130 ... ترجفر و بیش 100

های تر براساس منابع اداری، آمار کارگاهجفر کارکن و بیش 10های صنعتی سازی فهرس  کارگاهدلیل بهنگا  ( به1
تشر آمار من مقايسه با جسب  به آمار منتشر شده قبلی متفاوت اس  و اطالعات موجود قابلی  94صنعتی در سال 

  به قبل را جدارد. 93های شده در سال
 .زيربنايی و معدن صنع ، دفتر .ايران آمار مرکز -ماخذ
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 هاي صنعتي داراي ده نفر کارکن بگیران کارگاهقخدمات مزد و حقو جبران -٤-8

 1٣٩٧تر در سال و بیش
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 تر بریشهاي صنعتي داراي ده نفر کارکن و ببگیران کارگاهخدمات مزد و حقوق جبران -8-11

 ریال( )میلیون                                           1٣٩٧حسب نوع فعالیت و طبقات کارکن:             

 جمع فعالی  
10-49  
 جفر

50-99  
 جفر

 جفر 100
 ترو بیش

 ٦81٢8٣٣5 ٦٣٧٩٣50 1٤٧٢0٤٣٣ 8٩٢٢8118  .................................................. جمع
 1998563 765893 1317687 4082143  .................................(1)های غذايیوردهآتولید فر

 000 000 000 000  .................................... (1)هاتولید اجواع آشامیدجی

 000 000 000 000  ................... (1)های توتون و تنباکووردهآتولید فر

 4251032 1396691 3207824 8855546  ................................................... تولید منسوجات
 79882 32816 16410 129108  ....................................................... تولید پوشاک

 54473 21442 11158 87073  ........................ های وابستهوردهآتولید چر  و فر
 –چوب پنبه های چوب ووردهآفر ید چوب وتول

و مواد  صیرح از کاال ساخ  -جز مبلمانبه 
 39665 0 177973 217638  .......................................................... حصیر بافی

 301201 184425 271297 756922  ......................های کاغذیوردهآتولید کاغذ و فر
 0 20163 91003 111166  ................... های ضبط شدهچاپ و تكثیر رساجه

 2719718 157212 163986 3040916  ..... پااليش جف های حاصل از وردهآتولید کک و فر
 2951825 270664 727820 3950309  ............. های شیمیايیوردهآشیمیايی و فر تولید مواد

 687254 43101 100590 830945  . هیگیا های دارويی شیمیايی ووردهآتولید داروها فر
 1567484 450692 1475641 3493818  .......... پالستیكی های الستیكی ووردهآفر تولید
 3590031 589226 3422203 7601461  ........... های معدجی غیرفلزیوردهآساير فر تولید

 41601055 643654 808063 43052772  .................................................. تولید فلزات پايه
 محصوالت فلزی ساخته شده، به جز تولید

 1011121 579109 984547 2574778  ...................................... تاهیزات آالت وماشین
 543677 129995 57047 730719  ..... ریجو ای، الكتروجیكی وساخ  محصوالت راياجه
 1506289 136690 552883 2195863  .......................................... تولید تاهیزات برقی

ده بندی جشآالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین
 1111985 569592 822552 2504129  ................................................... (2)جای ديگر در

 3594102 218126 280575 4092803  ........... رجیم تريل تولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و
 354535 98294 45425 498254  ....................... ير تاهیزات حمل و جقلتولید سا

 0 19216 62378 81594  ........................................................ تولید مبلمان
ای بندی جشده در جتولید ساير مصنوعات طبقه

 164442 52351 123369 340161  .................................................................... ديگر
 000 000 000 000  ............ (2)و تاهیزاتآالت ماشینجصب  تعمیر و

 غذايی منظور شده اس . های فرآوردهها در آمار تولید ( آمار اين فعالی 1
 منظور شده اس . زات آالت و تاهیتولید ماشیندر آمار  تاهیزات و آالتماشین( آمار فعالی  تعمیر و جصب 2

 .زيربنايی و معدن صنع ، دفتر .ايران آمار مرکز -ماخذ
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            ن و فر کارکهاي صنعتي داراي ده ناي( کارگاهگذاري )تغییرات اموال سرمایهسرمایه -8-1٢

 ریال(یلیون)م                         اي و طبقات کارکن تر برحسب نوع اموال سرمایهبیش

 وسايل جقلیه اداری تاهیزات آالت ماشین جمع سال و طبقات کارکن

1380 ...................................................  639135 488496 25488 14982 

1385 ...................................................  4976000 6143495 71562 57095 

1390 ...................................................  2236263- 164222 52735- 60805- 

1393 ...................................................  17695444 12012364 315597 206852 

1394(1) ...............................................  19412145 13570452- 320452 488972 

1395 ...................................................  39166801 26515619 455865 281779 

1396 ...................................................  31128365 18381217 399281 1432332 

1٦٤٣٧٦  ................................... ٣٩٧85 ٣٣٦10٢8- 8٤01٧٤ 5٧0٢٣٢ 

 112457 44053 3303105 4699203  .......................................... جفر 10-49

 78469 50271 2169453 3045163  .......................................... جفر 50-99

 379306 745850 -8833585 -1306680  ............................... ترجفر و بیش 100

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

1380 ...................................................  100898 8297 974 

1385 ...................................................  1329031- 24065 8814 

1390 ...................................................  2563320- 263997 12379 

1393 ...................................................  4461840 626809 71982 

1394(1) ...............................................  4851717 27214456 107000 

1395 ...................................................  10307712 1504510 101317 

1396 ...................................................  9079054 1759623 76857 

1٧٦  ................................... ٣٩٧0٢8٧0 ٦٦٦٩٦٩ 118٤٦8 

 28778 68896 1141913  .......................................... جفر 10-49

 37907 254058 455006  .......................................... جفر 50-99

 51784 344015 6005950  ............................... ترجفر و بیش 100

های تر براساس منابع اداری، آمار کارگاهجفر کارکن و بیش 10های صنعتی زی فهرس  کارگاهسا( به دلیل بهنگا 1
تشر آمار من مقايسه با جسب  به آمار منتشر شده قبلی متفاوت اس  و اطالعات موجود قابلی  94صنعتی در سال 

 به قبل را جدارد. 93های شده در سال
 .زيربنايی و معدن صنع ، دفتر .ايران آمار مرکز -ماخذ
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 فر کارکن وهاي صنعتي داراي ده ناي( کارگاهگذاري )تغییرات اموال سرمایهسرمایه -8-1٣

 ریال( میلیون)                              1٣٩٧طبقات کارکن:  تر برحسب نوع فعالیت وبیش

 جمع فعالی  
10-49   
 جفر

50-99  
 جفر 

 جفر 100
 ترو بیش 

 -1٣0٦٦80 ٣0٤51٦٣ ٤٦٩٩٢0٣ ٦٤٣٧٦85 .................................................. جمع
 305613 199722 739760 1245096  ................................ (1)های غذايیوردهآتولید فر

 000 000 000 000  .................................... (1)هاتولید اجواع آشامیدجی

 000 000 000 000  .................. (1)های توتون و تنباکووردهآتولید فر

 5379203 607507 598373 6585083  ...................................................تولید منسوجات
 982 96 4496 5573  ....................................................... تولید پوشاک

 7840 120 1246 9206  ........................های وابستهوردهآتولید چر  و فر
به  –پنبه چوب های چوب ووردهآفر تولید چوب و
 و مواد حصیر حصیر از کاال ساخ  -جز مبلمان

 1200 0 83389 84590  ........................................................................... بافی
 163225 267934 27279 458438  ..................... های کاغذیوردهآتولید کاغذ و فر

 0 17873 7986 25859  ................... های ضبط شدهچاپ و تكثیر رساجه
 1453495 41433 90125 1585053  ..... های حاصل از پااليش جف وردهآتولید کک و فر

 800517 57697 1000034 1858248  ............. های شیمیايیوردهآشیمیايی و فر تولید مواد
 265945 20389 5709 292043  .هیگیا های دارويی شیمیايی ووردهآتولید داروها فر

 575833 153885 519253 1248971  ................. پالستیكی الستیكی و هایوردهآفر تولید
 620312 190515 915951 1726778  .................. های معدجی غیرفلزیوردهآساير فر تولید

 -12846261 41199 275564 -12529498  .................................................. تولید فلزات پايه
 محصوالت فلزی ساخته شده، به جز تولید

 319807 123001 128795 571602  .................................... تاهیزات آالت و ماشین
 15658 9900 6428 31986  ..... جوری ای، الكتروجیكی وساخ  محصوالت راياجه
 426167 149607 146164 721938  .......................................... تولید تاهیزات برقی

 ردبندی جشده آالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین
 206397 47469 114694 368561  .............................................................. (2)جای ديگر

 915958 1113961 20161 2050080  ... رريلجیم ت تولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و
 77929 606 1330 79865  ...................... تولید ساير تاهیزات حمل و جقل

 0 0 4249 4249  ....................................................... تولید مبلمان

 بندی جشده درتولید ساير مصنوعات طبقه
 3499 2249 8217 13965  ................................................... جای ديگر

 000 000 000 000  ................. (2)آالت و تاهیزاتجصب ماشین تعمیر و

 غذايی منظور شده اس . های فرآوردهتولید  ها در آمار( آمار اين فعالی 1
 منظور شده اس . زات آالت و تاهیتولید ماشیندر آمار  تاهیزات و آالتماشین( آمار فعالی  تعمیر و جصب 2

 .زيربنايی و معدن صنع ، دفتر .ايران آمار مرکز -ماخذ
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تر ن و بیشهاي صنعتي داراي ده نفر کارکارزش افزوده فعالیت صنعتي کارگاه -8-1٤
 ریال(میلیون)                                               نوع فعالیت و طبقات کارکن   برحسب

 جمع سال و  فعالی  
10-49 

 جفر 
50-99  
 جفر

 جفر  100
 ترو بیش

1380 .................................................................  10536132 967306 397496 9171330 
1385 .................................................................  41369917 3286500 1467276 36616141 
1390 .................................................................  88729326 7501238 3597938 77630151 
1393 .................................................................  141506248 10567700 7242277 123696271 

1394(1) ..............................................................  141406174 23950197 12256320 105199657 
1395 .................................................................  185798269 30549855 13691674 141556740 
1396 .................................................................  264010678 35423431 16100670 212486576 
1٤  .............................................. ٣٩٧0٧٣5٩1٤٦ ٩٩115٣٧5 ٢٣00٩٢٤5 ٣٣8٢٣٤5٧٩ 

 6406466 2187826 3886900 12481191  ............................... (2)های غذايیوردهآولید فرت
 000 000 000 000  ................................... (2)هاتولید اجواع آشامیدجی

 000 000 000 000  .................. (2)های توتون و تنباکووردهآتولید فر
 10249246 3830736 8824408 22904391  .................................................. تولید منسوجات
 143907 41109 62405 247421  ...................................................... تولید پوشاک

 97936 26967 23697 148601  ....................... های وابستهوردهآچر  و فرتولید 
 به –چوب پنبه  های چوب ووردهآفر تولید چوب و
ر و مواد حصی حصیر از کاال ساخ  -جز مبلمان

 72710 0 667523 740233  ......................................................................... بافی
 1146744 447113 816228 2410085  .................... های کاغذیوردهآتولید کاغذ و فر

 0 22439 308033 330472  .................. شدههای ضبط چاپ و تكثیر رساجه
 70245654 1663045 3217431 75126130  ... های حاصل از پااليش جف وردهآتولید کک و فر

 14888718 1710242 2831209 19430170  .... های شیمیايیوردهآشیمیايی و فر تولید مواد
 4683560 233152 338224 5254935 ........ گیاهی های دارويی شیمیايی ووردهآتولید داروها فر

 5810962 1133508 3764456 10708926  ............... پالستیكی های الستیكی ووردهآفر تولید
 10789745 2513203 9438743 22741690  .......... های معدجی غیرفلزیوردهآساير فر تولید

 188293126 4719321 4460515 197472962  ................................................. تولید فلزات پايه
 ماشین محصوالت فلزی ساخته شده، به جز تولید

 2319492 1275293 3153873 6748657  ..................................................... تاهیزات آالت و
 2360455 288044 125986 2774486  ... جوری ای، الكتروجیكی وساخ  محصوالت راياجه
 4812864 393122 1346055 6552042  ......................................... تولید تاهیزات برقی

 در بندی جشدهآالت و تاهیزات طبقهتولید ماشین
 3430586 1607646 1629746 6667978  ............................................................ (3)جای ديگر

 10375444 608276 633997 11617716  .. لرريجیم ت تولید وسايل جقلیه موتوری، تريلر و
 1841133 141532 151106 2133772  ..................... تولید ساير تاهیزات حمل و جقل

 0 24022 143587 167610  .......................................................تولید مبلمان
 265831 142651 291251 699733 ...... گربندی جشده در جای ديتولید ساير مصنوعات طبقه

 000 000 000 000  ......... (3)آالت و تاهیزاتجصب ماشین تعمیر و
های تر براساس منابع اداری، آمار کارگاهجفر کارکن و بیش 10های صنعتی سازی فهرس  کارگاه( به دلیل بهنگا 1

 تشرآمار من مقايسه با جسب  به آمار منتشر شده قبلی متفاوت اس  و اطالعات موجود قابلی  94صنعتی در سال 
 به قبل را جدارد. 93های شده در سال

 غذايی منظور شده اس . های فرآوردهها در آمار تولید ( آمار اين فعالی 2
 منظور شده اس . زات آالت و تاهیتولید ماشیندر آمار  تاهیزات و آالتماشین( آمار فعالی  تعمیر و جصب 3

 .زيربنايی و معدن صنع ، دفتر .ايران آمار مرکز -ماخذ



  1398آماري استان اصفهان سالنامه                                                                                    352
 
 ریال()میلیوناسفند           پایان در هاي تعاوني فعال صنعتيمشخصات عمومي شرکت -15-8

 سرمايه شاغالن اعضا تعداد سال و شهرستان

1380 ..................................................  161 3185 1888 31604 

1385 ..................................................  291 4887 3140 57206 

1390 ..................................................  282 7094 2417 78570 

1394 ..................................................  449 8185 4249 442774 

1395 ..................................................  525 5731 5654 610194 

1396 ..................................................  452 8335 4519 492960 

1397 ..................................................  427 8955 4242 687613 

1٣٩8 ..................................  ٩ ٤٣٢0٤٢ ٦٣0٦٢٣ ٩85٢ 

 1155 157 117 13  ..................................... بیدگل و آران

 12016 53 98 9  .............................................. اردستان

 74075 1504 1168 109  .............................................. اصفهان

 7574 131 150 13  .................................................  برخوار

 3477 56 82 11  ............................... میاجدش  و بويین

 3944 103 174 9  ..................................... کرون و تیران

 205072 202 80 7  ............................................... چادگان

 7390 29 31 4  ......................................... شهرخمینی

 512 133 124 17  ............................................... خواجسار

 615 11 20 2  .................................... بیاباجک و خور

 127890 106 101 14  ................................................ دهاقان

 10436 50 79 10  .................................................سمیر 

 3450 75 143 14  ............................... شهرومیمهشاهین

 17629 115 289 23  ............................................... شهرضا

 2606 15 4198 5  .................................................  فريدن

 11 7 7 1  .......................................... فريدوجشهر

 1800 253 293 33  ............................................ فالورجان

 53589 336 1154 52  .................................................  کاشان

 228 91 48 6  ............................................. گلپايگان

 784 72 68 9  .................................................  لناان

 4783 40 97 13  .................................................  مبارکه

 29646 69 169 9  ................................................... نجايی

 51424 426 277 37  .............................................. آبادجا 

 3746 175 96 12  .................................................... جطنز

 .استان اصفهان اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه -ماخذ
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 ریال()میلیوناسفند          پایان هاي تعاوني فرش دستباف درمشخصات عمومي شرکت -8-1٦

ايهسرم شاغالن اعضا تعداد سال و شهرستان  

1380 ..................................................  30 17331 401 3418 

1385 ..................................................  36 17650 475 3906 

1390 ..................................................  42 21735 550 6066 

1394 ..................................................  38 32792 4219 8014 

1395 ..................................................  46 32992 4715 8997 

1396 ..................................................  41 33726 7495 12186 

1397 ..................................................  39 34310 4252 11984 

1٣٩8 ...................................  ٤1 ٣٤٤1٣٦٢ ٤0 1٢٢٩0 

 0 0 0 0  ..................................... بیدگل و آران

 630 4 8 1  .............................................. اردستان

 3817 3284 27805 16  .............................................. اصفهان

 0 0 0 0  .................................................  برخوار

 0 0 0 0  ............................... میاجدش  و بويین

 46 42 35 3  ..................................... کرون و تیران

 0 0 0 0  ............................................... چادگان

 102 6 250 1  ......................................... شهرخمینی

 0 0 0 0  ............................................... خواجسار

 0 0 0 0  .................................... بیاباجک و خور

 0 0 0 0  ................................................ دهاقان

 87 20 21 3  .................................................سمیر 

 84 31 21 3  ............................... شهرومیمهشاهین

 0 0 0 0  ............................................... شهرضا

 22 52 14 2  .................................................  فريدن

 0 0 0 0  .......................................... فريدوجشهر

 59 63 2406 3  ............................................ فالورجان

 690 63 57 3  .................................................  کاشان

 0 0 0 0  ............................................. گلپايگان

 5220 30 3392 3  .................................................  لناان

 21 3 350 1  .................................................  مبارکه

 11 20 7 1  ................................................... نجايی

 1501 2 48 1  .............................................. آبادجا 

 0 0 0 0  .................................................... جطنز

 .ستان اصفهانا اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه -ماخذ
 
 


