
 ریاست جمهوري
 سازمان برنامه و بودجه
 مـرکـز آمـار ایـران

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتایج طرح آمارگیري از

 کشور تربیشنفر کارکن و  10هاي صنعتی کارگاه

1398 
 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 پیشگفتار

رزیابی و ابه منظور  .هاي توسعه اقتصادي کشور، بخش صنعت یکی از محورهاي اساسی توسعه تعیین شده است          در برنامه     

ي توسـعه، در اختیار داشـتن آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از این بخش امري بسـیار    هاتحقق اهداف بخش صـنعت در برنامه 

 .حیاتی است

ــال مرکز آمار ایران در   ــنعتی  دوره آمارگیري از کارگاه    مینهفتل و چه  1399سـ تر را به منظور  نفر کارکن و بیش  10هاي صـ

ساختار صنعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطالعاتی مناسب براي برنامه       س  ، هاي توسعه صنعتی  ریزيشناخت  سیا هاي تاتخاذ 

صحیح     صادي  شور       23624با مراجعه به ، هابرنامهو ارزیابی نتایج اجراي اقت سر ک سرا صنعتی در  ست  کارگاه  این  .اجرا نموده ا

 .در سراسر کشور اجرا شده است 1357و  1356هاي سال جزبهبه صورت ساالنه  1351طرح از سال 

 مفید است: ،از نتایج این نشریه نکات زیر در استفادهتوجه به 

خواهد بود لذا در این  ریپذامکانهاي صنعتی  هاي مالی کارگاه، پس از نهایی شدن حساب  هرسال آوري اطالعات جمع •

 .است آوري شده) جمع1398سال یک سال قبل (طرح، اطالعات 

صنعتی  آمار کارگاه • صیه هاي  سازمان ملل با توجه به تو سال   هاي  سب کد   1395از  صادي  بنديطبقهبر ح   فعالیت اقت

(ISIC) شده است گردآوري و منتشر 4 شیرایو. 

ستاي مدرن مرکز آمار ایران  • شور و    در را سخ به منظور سازي نظام آماري ک رح ط کیفیت گویی و افزایشکاهش بار پا

 شده ثبتصنعتی  هاي کارگاه اطالعات تاکنون 1395سال   از ،تربیشنفر کارکن و  10نعتی هاي ص آمارگیري از کارگاه

 1398در سال   .کندگردآوري می هاي مالی حسابرسی شده آن   هااوراق بهادار را بر مبناي صورت  بورس ونزد سازمان  

نفر کارکن  10هاي صنعتی کارگاه افزودهارزشاز کل  هاآن افزودهارزشسهم  کارگاه و 504برابر با ها تعداد این کارگاه

 .استبوده  درصد 2/39 تربیشو 

و  اديفعالیت اقتصــ بنديطبقهکد بر حســب  هاکارگاهاین ، آمار غیرفعالهاي صــنعتی اهمیت تعداد کارگاهبا توجه به  •

 .آورده شده استنیز  1398 و 1397در سال  استان



مندي با مأموران آمارگیري همکاري نموده و هاي صنعتی که با محبت و عالقه داند از مسئوالن کارگاه مرکز آمار ایران الزم می

سمت   ستادي  تمامی کسانی که در  سر کشور در    هاي مختلف اجرایی و  شته   سرا شارکت دا ین و همچن اندانجام این آمارگیري م

 وهاي صنعتی  اي کارگاهتامین اطالعات پایه برايوزارت جهاد کشاورزي   جرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هاي ادستگاه 

 .صمیمانه قدردانی نمایدمرکز این ارسال به 

این نشــریه در دفتر صــنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران، توســط کارشــناســان گروه آمارهاي صــنعت تهیه شــده و نتایج 

امید است اطالعات به دست آمده از این  .قابل دسترسی است www.amar.org.irتفصیلی آن در سایت این مرکز به نشانی 

 .ازندمند سهاي خود بهرههنماییریزان و پژوهشگران قرار گیرد و این مرکز را از رابرنامه، گذاراناستیسآمارگیري مورد استفاده 

   مرکز آمار ایران 
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 طرح مشخصات کلی
 
 

 هدف     
ــلی از تهیه و اجراي طرح آمارگیري از کارگاه ــنعتی، تهیههاي هدف اص ــب از ویژگی زمینه ص ــنعتی هاي کارگاهاطالعاتی مناس  برايهاي ص

سیاست   ،صنعتی  ریزي توسعه برنامه سیاست    هاي توسعه هاي اقتصادي و ارزیابی نتایج حاصل از اجراي برنامه  اتخاذ  ي اقتصادي  هاصنعتی و 
 .است

 
 آماري جامعه
  کارکنانمتوسط تعداد   1398سال  هاي صنعتی واقع در نقاط شهري و روستایی کشور است که در      کارگاه تمامیآماري این طرح شامل   جامعه

 .تر بوده استبیش نفر و 10 هاآن
 

 واحد آماري
 .استآماري مزبور  واحد آماري در این طرح یک کارگاه صنعتی مستقل یا متبوع از جامعه

 
 چارچوب آماري

ــت کارگاه ــتفاده در این طرح، فهرس ــتقل و متبوع چارچوب مورد اس ــنعتی مس ــتتر بیش و نفر کارکن 10هاي ص ــتفاده از نتایج  اس که با اس
 .بهنگام شده استهاي اجرایی از اطالعات دستگاه با استفاده 1398 تا 1394هاي سالو در  تهیه 1381سال  کارگاهیسرشماري عمومی 

 
 زمان آماري

 .بوده است 1398آماري سال زمان 
 

 رگیريزمان آما
 .تا پایان همان سال ادامه داشته استشروع شده و  1399سال  مهرتر از بیش و نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهزمان 

 
 روش آمارگیري

صنعتی داراي  براي کارگاهمارگیري در این طرح روش آ شماري و براي کارگاه     تربیشنفر کارکن و  50هاي  سر صورت  صنعتی داراي  به  هاي 
 .گیري بوده استنفر کارکن به صورت نمونه 49تا  10
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 تعاریف و مفاهیم
 کارگاه صنعتی

ست که در آن مجموعه    صنعتی مکان ثابتی ا شده        کارگاه  صنعتی به کار گرفته  صول  سرمایه و نیروي کار به منظور تولید یک یا چند مح اي از 
 .است

 
 فعالصنعتی کارگاه 

 .داشته باشد به فعالیت تولیدي اشتغال رمنظمیغکاري را در سال به طور منظم یا  روز 30شود که حداقل کارگاهی فعال محسوب می
 

 غیرفعالکارگاه صنعتی 
 :شوندمحسوب می غیرفعالهاي زیر کارگاه صنعتی کارگاه

صورت   ريآما زماندر  تعمیرات یا به هر دلیل دیگري،ارگاه به علت ک -1 سال مورد نظر هیچ  تعطیل بوده موقتبه  یدي گونه فعالیت تولو در 
 .دهددوباره به فعالیت صنعتی خود ادامه می است امانداشته 

 .در آینده نخواهد داشتفعالیت تولیدي گونه هیچ وتعطیل دائم شده است در زمان آماري کارگاه  -2
 

 ترو بیش نفر کارکن 10کارگاه صنعتی 
 .تر بوده استبیش ونفر  10، متوسط تعداد کارکنانش ،1398در سال  کهاست  فعالی یکارگاه صنعت

 
 نفر کارکن شده 10کارگاه صنعتی فعال زیر 

سال قبل از زمان آما      ست که متوسط تعداد کارکنان آن در  نفر کارکن  10آماري به زیر  نفر بوده اما در زمان 10ري، حداقل کارگاه صنعتی فعالی ا
 .کاهش پیدا کرده است

 
 جبران خدمات

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

 مصرف شده دوامکممواد خام و اولیه، ابزار، لوازم و ملزومات 
است خام   این مواد ممکن .رسد مصرف می منظور تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی به کارگاه وارد و به  منظور از مواد خام و اولیه، موادي است که به 

شکل و مونتاژ) در کارگاه به    یا نیم شد که براي مراحل بعدي عملیات تولید کاال (تکمیل، تغییر  از ابزار، لوازم و  ورمنظ. شود کار گرفته میساخته با
شده، آن     دوامکمملزومات  صرف  ست که جهت انجام کارهاي تولیدي کارگاه به   م سته از ابزار، لوازم و ملزوماتی ا د شود و عمر مفی کار گرفته مید

 .کمتر است سال کیآن از 
 

 مواد و ملزومات خارجی
 .نگرفته باشدها انجام گونه عملیات تولیدي روي آنمنظور مواد و ملزوماتی است که از خارج کشور وارد شده و در داخل کشور هیچ

 
 ارزش تولید

 .ارزش ضایعات قابل فروش و ارزش تولید عبارت است از مجموع ارزش کاالهاي تولید شده
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 اي)گذاري (ارزش تغییرات اموال سرمایهسرمایهارزش 
تعمیرات اساسی منهاي ارزش    اي (ارزش خرید یا تحصیل و هزینه  گذاري عبارت است از تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سرمایه   سرمایه ارزش 

 .آماري اي) طی دورهفروش انتقال اموال سرمایه
 

 فعالیت صنعتی ادهنهارزش 
ست از مجموع ارزش مواد خام و اولیه، ابزار و لوازم و ملزومات     دهنهاارزش  صنعتی عبارت ا صرف        دوامکمفعالیت  سوخت م شده، ارزش  صرف  م

سرمایه         ساخت یا ایجاد اموال  شده براي  شده، ارزش مواد و قطعات مصرف  ، ارزش مواد غذایی اي توسط کارگاه شده، ارزش برق و آب خریداري 
 .و پرداختی بابت خدمات صنعتی طبخ شده توسط شاغالن کارگاه

 
 فعالیت صنعتی ارزش ستانده

شده،         ست از مجموع ارزش کاالهاي تولید  صنعتی عبارت ا ستانده فعالیت  شاغالن کارگاه،      ارزش  سط  شده تو ت دریافتی بابارزش غذاي طبخ 
خدمات صنعتی، تغییرات ارزش موجودي کاالهاي در جریان ساخت، تفاوت ارزش فروش از ارزش خرید کاالهایی که بدون تغییر شکل به فروش     

 .ارزش برق و آب تولید و فروخته شده و توسط کارگاه شدهساخته ايموال سرمایهاند، ارزش ارسیده
 

 فعالیت صنعتی افزودهارزش
 .فعالیت صنعتی ادهنهارزش ستانده و ارزش  التفاوتمابهفعالیت صنعتی کارگاه عبارت است از  افزودهارزش

 
 دریافتی و پرداختی بابت خدمات غیر صنعتی

ــت از دریافتی       دریافتی و پرداختی   ــنعتی عبارت اسـ ــاختمان، اجار   هاي کارگاه بابت خدماتی از قبیل اجاره         ها و پرداختی بابت خدمات غیر صـ  هسـ
 ...کاري و العملحمل و نقل، خدمات حسابرسی و حقوقی و آموزشی، حق آالت، ارتباطات، مخابرات،ماشین

 
 افزودهارزش

.کارگاه دریافتی و پرداختی غیر صنعتیارزش  التفاوتمابه يعالوهبهکارگاه  فعالیت صنعتی افزودهارزشبارت است از ع افزودهارزش



 

 هافعالیت بنديطبقهراهنماي 
ستاندارد بین طبقه صادي ( هاي المللی تمامی فعالیتبندي ا ست المللی فعالیتبندي مرجع بینطبقه) ISICاقت صلی آن   .هاي تولیدي ا هدف ا

ــته فراهم آوردن مجموعه  ــت که می   اي از رسـ هایی بهره  وري و گزارش آمار مربوط به چنین فعالیت    آتوان از آن براي گردهاي فعالیتی اسـ
ستاندارد بین طبقه بازنگري کشور بر اساس چهارمین   تربیشنفر کارکن و  10هاي صنعتی  ارگاهاز کطرح آمارگیري .گرفت می  ی تماالمللبندي ا
 .دهدهاي زیر را پوشش میو فعالیت است اجرا شده) ISIC, Rev4اقتصادي (هاي فعالیت
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 مالت از مشروب و مالت ساخت 11030 مشروبات ترکیب و تصفیه تقطیر، 11010
 پرشده يهاآب سایر و معدنی هايآب تولید الکل؛ بدون يهانوشابه ساخت 11040 شراب انواع ساخت 11020

 بطري در
 تنباکو و توتون هايفراورده تولید -12 

   تنباکو و توتون يهافرآورده ساخت 12000
 منسوجات تولید -13

 دستباف يقالیچه و قالی تولید 13931 نساجی الیاف ریسندگی و سازيآماده 13110
 دستباف جاجیم و زیلو و گلیم تولید 13932 منسوجات بافندگی 13120
 موکت و ماشینی فرش تولید 13933 تکمیل (پرداخت) منسوجات 13130
 تور و چندالیه نخ ریسمان، طناب، تولید 13940 بافیقالب و کشباف يهاپارچه ساخت 13910
 دیگر جاي در نشده بنديطبقه منسوجات سایر تولید 13990 پوشاك جزبه آماده، نساجی کاالهاي ساخت 13920

 پوشاك تولید -14
 جوراب جزبه -شدهبافیقالب و کشباف پوشاك تولید 14301 خزدار پوست از پوشاك استثناي به پوشاك تولید 14100
 بافیجوراب 14302 خزدار کاالهاي ساخت 14200

 وابسته يهافراورده و چرم تولید -15
 پاپوش و کفش ساخت 15200 خز رنگرزي و پرداخت چرم؛ پرداخت و دباغی 15110
   افسار و زین آن، مشابه و دستی کیف چمدان، ساخت 15120

 حصیربافی و مواد حصیر از کاال ساخت - مبلمان جزبه– پنبهچوبو  چوب يهافراورده و چوب تولید -16
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 چوبی هايمحفظه و ظروف تولید 16230 چوب کردنرنده و کشیاره 16100
 ساختمان درودگري و نجاري کاالهاي ساخت 16220 است چوب آن اصل که ییهاصفحه و روکش يهاورقه ساخت 16210
 حصیربافی مواد و حصیر ،پنبهچوب جنس از کاالهایی ساخت چوب؛ از هاوردهفرا سایر ساخت 16290

 کاغذي يهافراورده و کاغذ تولید -17
 مقوا و کاغذ از کاالها سایر ساخت 17090 مقوا و کاغذ کاغذ، خمیر ساخت 17010
   مقوایی و کاغذي يهاجعبه و زنبوري مقواي و کاغذ ساخت 17020

 شده ضبط هايرسانه تکثیر و چاپ -18
 شده ضبط يهارسانه تکثیر 18200 چاپ 18110
   چاپ به وابسته خدماتی هايفعالیت 18120

 نفت پاالیش از حاصل يهافراورده و کک تولید -19
 نفت يشده پاالیش يهاوردهافر ساخت 19200 پزي کک يکوره يهاوردهفرا ساخت 19100

 شیمیایی يهافراورده و شیمیایی مواد تولید -20
 بتونه و چاپ جوهر آن، همانند يهاپوشش و جال روغن رنگ، ساخت 20220 اساسی شیمیایی مواد ساخت 20110
 آرایشی مواد و عطرها کننده، براق و تمیزکننده ترکیبات ،هاشوینده و صابون ساخت 20230 نیتروژن ترکیبات و کودها ساخت 20120
 دیگر جاي در نشدهبنديطبقه شیمیایی يهاوردهفرا سایر ساخت 20290 نخستین يهاشکل در مصنوعی الستیک و پالستیک ساخت 20130
 مصنوعی الیاف ساخت 20300 کشاورزي-شیمیایی يهاوردهفرا سایر و هاکش آفت ساخت 20210

 گیاهی و شیمیایی دارویی يهافراورده و داروها تولید -21
   گیاهی و شیمیایی دارویی، يهاوردهفرا داروها، ساخت 21000

 پالستیکی و الستیکی هايفراورده تولید -22
 بازســازي و کردن روکش الســتیکی؛ يهاتیوب و تایر ســاخت 22110

 الستیکی تایرهاي
 پالستیک يهاوردهفرا ساخت 22200

   الستیکی يهاوردهفرا سایر ساخت 22190
 غیرفلزي معدنی يهافراورده سایر تولید -23

 سرامیک و چینی يهاوردهافر ساخت 23930 ايشیشه محصوالت تولید 23101
 گچ و آهک سیمان، ساخت 23940 جام جزبه ايشیشه محصوالت تولید 23102
 گچ و سیمان بتون، از کاالها ساخت 23950 نسوز يهافراورده تولید 23910
 سنگ پرداخت ودهی شکل برش، 23960 آجر تولید 23921
 دیگر جاي در نشدهبنديطبقه غیرفلزي معدنی هايوردهفرا سایر ساخت 23990 آجر جزبه  -رس خاك از ساختمانی مواد تولید 23922
   ساختمانی نسوز غیر سرامیکی و گلی محصوالت سایر تولید 23923

 پایه فلزات تولید -24
 آلومینیوم و مس ،فوالد آهن، جزبه ـ اساسی محصوالت سایر و گرانبها فلزات تولید 24203 پایه فوالد و آهن ساخت 24100
 فوالد و آهن گريریخته 24310 مسی اساسی محصوالت تولید 24201
 آهنی غیر فلزات گريریخته 24320 آلومینیومی اساسی محصوالت تولید 24202

 تجهیزات و آالتماشین جزبه ،شدهساخته فلزي محصوالت تولید -25
 غلتک، با فلزات دهیشکل کاري،پتک نی،زقالب کاري،پرس کاري،چکش 25910 ايسازه فلزي محصوالت ساخت 25110

 گردها متالورژي
 کاريماشین فلزات؛ کردن روکش و آوريعمل 25920 فلزي کانتینرهاي و مخزن منبع، ساخت 25120
 عمومی آالتیراق و دستی ابزار برنده، آالت ساخت 25930 مرکزي حرارت گرم آب يهادیگ جزبه بخار، مولدهاي ساخت 25130
 دیگر جاي در نشدهبنديطبقه يشدهساخته فلزي محصوالت سایر ساخت 25990 مهمات و سالح تولید 25200

 نوري و الکترونیکی اي،رایانه محصوالت ساخت -26
 ساعت انواع ساخت 26520 الکترونیکی يهاقطعه و مدار تخته ساخت 26100
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 الکترودرمانی و الکتروپزشکی پرتودهی، تجهیزات ساخت 26600 جانبی تجهیزات و رایانه ساخت 26200
 عکاسی تجهیزات و اپتیکی ابزار ساخت 26700 مخابراتی تجهیزات ساخت 26300
 تولید –خام نوري دیسک 26800 الکترونیکی مصرفی کاالهاي ساخت 26400
   کنترل و راهبري آزمون، ،گیرياندازه تجهیزات ساخت 26510

 برقی تجهیزات تولید -27
 تولید -کابلشو و گالوانیزه هايسیم سر انواع 27330 برق وکنترل توزیع هايدستگاه و ترانسفورماتور دینام، موتوربرقی، ساخت 27100
 برقی روشنایی تجهیزات ساخت 27400 انباره و باتري ساخت 27200
 منزل (خانگی) برقی وسایل ساخت 27500 نوري فیبر يهاکابل ساخت 27310
 برقی وسایل سایر تولید 27900 برقی و الکترونیکی هايکابل و هاسیم سایر ساخت 27320

 دیگر درجاي نشدهبنديطبقه تجهیزات و آالتماشین تولید -28

 هوایی، ينقلیه وسایل موتورهاي جزبه توربین، و موتور ساخت 28110
 ادامه)( عام کاربرد با آالتماشین سایر ساخت 28190 موتورسیکلت و خودرو

 داريجنگل کشاورزي آالتماشین تولید 28210 تولید -هیدرولیک اجزاي 28120
 ابزار ماشین و فلزدهی شکل آالتماشین ساخت 28220 هاسوپاپ و شیرها کمپرسورها، ،هاپمپ سایر ساخت 28130
 فلزات ذوب- متالوژِي آالتماشین تولید 28230 دیفرانسیل و دندهچرخ یاتاقان، ساخت 28140
 ساختمان و معدن استخراج آالتماشین تولید 28240 کوره مشعل و کوره اجاق، ساخت 28150
 دخانیات و هانوشیدنی غذایی، مواد آوريعمل آالتماشین تولید 28250 جاکنندهجابه و باالبر تجهیزات ساخت 28160
 چرم و البسه و منسوجات تولید براي آالتماشین تولید 28260 دفتري تجهیزات و آالتماشین ساخت 28170
 خاص کاربرد با آالتماشین سایر ساخت 28290 موتوردار دستی ابزار تولید 28180

 تریلر نیم و تریلر موتوري، نقلیه وسایل تولید -29
 موتوري نقلیه وسایل الحاقی لوازم و قطعات تولید 29300 موتوري نقلیه وسایل تولید 29100
 تریلر نیمه و تریلر ساخت موتوري؛ ينقلیه وسایل اتاق)( بدنه ساخت 29200

 نقل و حمل تجهیزات سایر تولید -30
 جنگی نقلیه وسایل ساخت 30400 شناور هايسازه و کشتی تولید 30110
 موتورسیکلت ساخت 30910 ورزشی و تفریحی يهاقایق تولید 30120
 معلولین دارچرخ صندلی و دوچرخه ساخت 30920 ریلی نقلیه وسایل و آهنراه لوکوموتیوهاي تولید 30200
 دیگر جاي در نشدهبنديطبقه نقل و حمل تجهیزات سایر ساخت 30990 وابسته آالتماشین و فضاپیما و هواپیما تولید 30300

 مبلمان تولید -31
   مبلمان ساخت 31000

 دیگر جاي در نشدهبنديطبقه مصنوعات سایر تولید -32
 بازياسباب و بازي وسایل تولید 32400 مربوط کاالهاي و جواهرات ساخت 32110
 دندانپزشکی و پزشکی وسایل و ملزومات ساخت 32500 وابسته کاالهاي و بدلی جواهرات تولید 32120
 دیگر جاي در نشدهبنديطبقه صنعتی تولیدات سایر 32900 موسیقی آالت ساخت 32200
   ورزشی کاالهاي ساخت 32300

 تجهیزات و آالتماشین و نصب تعمیر -33
 نقل و حمل وسایل سایر تعمیر و سرویس خدمات 33150 تجهیزات و آالتماشین جزبه شدهساخته فلزي محصوالت تعمیر 33110
 تجهیزات سایر تعمیر و سرویس خدمات 33190 آالتماشین تعمیر 33120

شکی،  ابزار تعمیر و سرویس  خدمات 33130 شمی  ابزار و دقیق ابزار پز  یا چ
 صنعتی تجهیزات و آالتماشین نصب 33200 اپتیکی

 دیگر جاي در نشده بنديطبقه برقی هايدستگاه و آالتماشین تعمیر و سرویس خدمات 33140
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 هاخالصه یافته
 فعالتعداد کارگاه 

صنعتی  نتایج طرح آمارگیري از کارگاه • سال  نفر کارکن و بیش 10هاي  شان می  1398تر در  صنعتی   29148تعداد دهد، ن  10کارگاه 
 .داشته است ) کاهشکارگاه 22(درصد  1/0 قبلکه نسبت به سال  اندتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشتهنفر کارکن و بیش

ــال  29148 از تعداد • ــنعتی فعال در س ــد) در طبقه  6/77کارگاه ( 22614، 1398کارگاه ص کارگاه  6534نفر کارکن و  10-49درص
 .قرار دارندتربیشو  نفر کارکن 50درصد) در طبقه  4/22(

سال   فعال نفر کارکن 10-49هاي صنعتی  تعداد کارگاه •  تربیشنفر کارکن و  50هاي صنعتی  و کارگاهکاهش درصد   9/1، 1398در 
 .داشته است افزایش 1397درصد نسبت به سال  9/6، فعال

ستان  • ضوي به ترتیب با      هاي تهران، ا سان ر صفهان و خرا صنعتی فعال و   ترینبیشکارگاه،  2258و  3702، 5553ا تعداد کارگاه 
ستان  سان   احمد ویربایالم، کهگیلویه و هاي ا تعداد کارگاه صنعتی فعال را   ترینکم ،کارگاه 135و  64، 40به ترتیب با  شمالی و خرا

 .در کشور دارند
صد  ترینبیش • صنعتی فعال  کاهش  در سال      تربیشنفر کارکن و  10تعداد کارگاه  سبت به  ستان در  1397ن و  تهران، ایالمهاي ا

صد   4/7و  8/11، 9/25به ترتیب با  همدان ست در ستان  بوده ا ستان  ، قزوینهاي و ا ستان و  سی سان  و  بلوچ  به ترتیب با جنوبیخرا
 .اندبوده تربیشنفر کارکن و  10تعداد کارگاه صنعتی فعال درصد افزایش در  ترینبیشدرصد داراي  9/22و  0/23، 7/25

تعداد   ترینبیش 5157و  5353به ترتیب با  "هاي غذاییتولید فراورده"و  "هاي معدنی غیرفلزيفراوردهســـایر  تولید"هاي فعالیت •
و  آالتماشــین و نصــبتعمیر "و  "هاي توتون و تنباکوتولید فراورده"هاي فعالیت و تربیشنفر کارکن و  10 کارگاه صــنعتی فعال

صنعتی   ترینکمکارگاه،  68و  20به ترتیب با  "تجهیزات صنعتی   را در بین فعالیت تربیشنفر کارکن و  10فعال تعداد کارگاه  هاي 
 .دارند

صنعتی فعال     ترینبیش • صد کاهش تعداد کارگاه  سال      تربیشنفر کارکن و  10در سبت به  چاپ و  " هايفعالیت مربوط به 1397ن
 7/16، 0/17ا به ترتیب بو  "تولید پوشاك"، "تولید سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر " ،"هاي ضبط شدهتکثیر رسانه

صنعتی فعال     ترینبیشو  6/16و  صد افزایش تعداد کارگاه  شین آالت و  " هايمربوط به فعالیت تربیشنفر کارکن و  10در تولید ما
شده درجاي دیگر  شین آالت و تجهیزات  "، "تجهیزات طبقه بندي ن صب ما صوالت رایانه اي، الکترونیکی    "و  "تعمیر ون ساخت مح

 .استدرصد  6/9و  3/13 ،8/18 به ترتیب باو  ،"ونوري
 

 کارکنانتعداد 
 نفر بوده است  1،803،811 تر کشور نفر کارکن و بیش 10نعتی هاي ص کارگاه کارکنانتعداد  1398نتایج این طرح در سال   بر اساس  •

سال   سبت به  شان می ) نفر 70،022( افزایشدرصد   0/4 ،)1،733،789( 1397 که ن درصد)   7/25(نفر  463،103 از این تعداد .دهدن
صد)   3/74(نفر  1،340،708 و نفر کارکن 10-49 صنعتی فعال  هايکارگاهمربوط به  نفر  50 صنعتی فعال  هايکارگاه مربوط بهدر

 .است تربیشو  کارکن
ستان در  کارکنان ترینبیش • صفهان  نفر 401،411 با تهرانهاي ا سان رضوي   نفر  205،481 با، ا شدند و  نفر و 116،792 باو خرا اقع 

 .است نفر 7096 با خراسان جنوبیو نفر  3265 باایالم ، نفر 3160 با بویراحمد کهگیلویه و هاياستانمربوط به  کارکنان ترینکم
صد کاهش تعداد کارکنان   ترینبیش • سال   در سبت به  ستان  1397ن شاه،  هايدر ا ،  0/15به ترتیب با  آذربایجان غربی، و ایالم کرمان

  3/22، 3/30به ترتیب با هرمزگان، اردبیل و کردستان  هاي درصد افزایش مربوط به استان   ترینبیشدرصد بوده است و    0/6و  6/7
 .درصد بوده است 4/17و 

سال   درصد کاهش تعداد کارکنان   ترینبیش • سبت به  تولید چوب "و "تولید پوشاك "، "مبلمانتولید " هايمربوط به فعالیت 1397ن
 ترینبیشو  5/6و  4/8، 3/9به ترتیب با  "و مواد حصیربافی حصیر از کاال ساخت - مبلمانجز به –پنبه چوب هاي چوب وفراورده و
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صد افزایش تعداد کار  شین " هايفعالیتنان مربوط به کدر شده درجاي دیگر بنديآالت و تجهیزات طبقهتولید ما صب   ر وتعمی"، "ن ن
 .درصد است 2/12و  1/14، 5/14به ترتیب با  "شیمیایی وگیاهیهاي دارویی فراورده تولید داروها و"و "و تجهیزات آالتنیماش

 
 افزودهارزش
اند که میلیارد ریال ایجاد کرده 4،201،630 اي برابر باافزودهارزش 1398در سال   کشور  تربیشنفر کارکن و  10هاي صنعتی  کارگاه •

سال   سبت به  شان می   3/48 ،)2،833،211( 1397 ن صد افزایش ن سهم میلیارد ریال  644،594از این رقم . دهددر صد)   3/15 (با  در
سهم  (میلیارد ریال  3،557،036و  نفر کارکن 49تا  10هاي کارگاه مربوط به صد)   7/84با  نفر کارکن و  50هاي مربوط به کارگاهدر

 .است تربیش
ــده  افزوده ترین ارزشبیش • ــنعتی  کارگاه  در ایجادشـ ــیمیایی و   تولید مواد "فعالیت   مربوط به  تر و بیش نفر کارکن  10هاي صـ شـ

ــیمیایی  فراورده به   "هاي غذایی  تولید فراورده "و  "تولید فلزات پایه   " هاي و پس از آن فعالیت  میلیارد ریال    971،541با   "هاي شـ
ست میلیارد ریال  506،299 و 833،470 ترتیب با شین  "، "تولید پوشاك " هاي و فعالیت بوده ا و  "و تجهیزات آالتتعمیر و نصب ما

 .را ایجاد کردند ترین ارزش افزودهکم ،میلیارد ریال 9811 و 9123،  8710 به ترتیب با "هاي وابستهتولید چرم و فعالیت"
،  "هاي توتون و تنباکوفراوردهتولید  " يهامربوط به فعالیت 1397نســبت به ســال  افزوده ایجادشــده ارزشافزایش در ترین بیش •

شامیدنی تولید انواع " شده درجاي دیگر   "و  "هاآ شین آالت و تجهیزات طبقه بندي ن   4/84و  8/94،  9/261به ترتیب با  " تولید ما
 درصد بوده است. 8/2با  " تولید پوشاك "هاي مربوط به فعالیتافزوده ایجادشده ارزشترین کاهش در درصد و بیش

و  میلیارد ریال 496،930استان تهران با   مربوط بهتر نفر کارکن و بیش 10عتی هاي صن کارگاهدر ایجادشده  افزوده ترین ارزشبیش  •
ــتانپس از آن  ــهر و  هاياس ــفهانبوش ــتمیلیارد ریال  482،529 و 484،753به ترتیب با  اص ــتانو  بوده اس یلویه و گکههاي اس

ستان    احمد، بویر ستان و بلوچ سی شور   افزودهارزش ترینکممیلیارد ریال  10،779و  4876، 2326به ترتیب با رقم  ایالم و  را براي ک
  .ایجاد کردند

شده   افزودهارزشایش در زافترین بیش • سال    ایجاد سبت به  ستان  1397ن شاه به ترتیب با    هاي مربوط به ا ستان و کرمان اردبیل، کرد
کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، همدان و سیستان   هاي استان ترین کاهش مربوط به بیشو  بوده است  درصد  6/130و  7/205، 2/257

 .بوده استدرصد  6/2و  4/14، 1/19، 9/19و بلوچستان به ترتیب با 
 
 

 گذاريسرمایه ارزش
سال   نفر کارکن و بیش 10هاي صنعتی  کارگاه • سرمایه  515،835د حدو 1398تر کشور در  سبت به   اند کهگذاري کردهمیلیارد ریال  ن

صد   37/19 ) ،639،727( 1397سال   شان می  کاهشدر سهم  (میلیارد ریال  48،456از این رقم  .دهدن صد)   4/9با  مربوط به در
 .است تربیشنفر کارکن و  50هاي مربوط به کارگاهدرصد)  6/90 با سهم( میلیارد ریال 467،379و  نفر کارکن 10-49هاي کارگاه

ــال  • ــرمایهترین ارزش بیش 1398در س ــده با  گذاريس ي  هاتولید کک و فراورده"فعالیت مربوط به میلیارد ریال  139،891ایجادش
 .است "تولید پوشاك"به فعالیت میلیارد ریال مربوط  531با  گذاريسرمایهارزش  ترینکمو  "حاصل از پاالیش نفت

ستان  ،ترو بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی  کارگاهدر  • ستان میلیارد ریال  131،426با  هرمزگان ا تهران و اصفهان   هايو پس از آن ا
ستان و  ترینبیش میلیارد ریال 40،549و  43،282 به ترتیب با شمالی      585با  ایالم ، 242با  بویراحمد کهگیلویه وهاي ا سان  و خرا

 .اندداشته 1398در سال گذاري را ارزش سرمایه ترینکممیلیارد ریال   602با 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جداول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 
 1397-1398 :طبقات کارکنکشور برحسب  تربیشو نفر کارکن  10 فعال هاي صنعتیکارگاه آمار خالصه -1

 شرح
 تربیشنفر کارکن و  10

 درصد تغییرات 1398 1397

 0/1- 29148 29170  ....................................................................... تعداد

 4/0 1803811 1733789  ...............................................  (نفر) نکارکناتعداد 

 33/1 886159 665538  .................................  ریال)میلیارد (جبران خدمات 

 61/7 12815196 7926116  ..............................  ریال)میلیارد (ارزش مواد اولیه 

 58/2 17528445 11079851  .....................................  ریال)میلیارد (تولید ارزش 

 19/4- 515835 639727  .......................  ریال)میلیارد ( گذاريسرمایه ارزش

 60/3 13192540 8228833  ........................  ریال)میلیارد (نهاده صنعتی  ارزش

 57/2 17843441 11347574  ......................  ریال)میلیارد (ستانده صنعتی  ارزش

 49/1 4650900 3118741  ........................  ریال)میلیارد (صنعتی  افزودهارزش

 47/2 558164 379211  ............  ریال)میلیارد (پرداختی غیر صنعتی  ارزش

 16/2 108894 93681  .............  ریال)میلیارد (دریافتی غیر صنعتی  ارزش

3/48 4201630 2833211  ....................................  ریال)میلیارد ( افزودهارزش  

 
   

 

 
  



 19 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

  (دنباله) 7139-8139 :کارکنطبقات کشور برحسب  تربیشو نفر کارکن  10 فعال هاي صنعتیکارگاه آمار خالصه-1

 شرح
 تربیشنفر کارکن و  50 نفر کارکن 49-10

 درصد تغییرات 1398 1397 درصد تغییرات 1398 1397

 6/9 6534 6110 1/9- 22614 23060  ................................................................ تعداد 

 5/7 1340708 1268592 0/5- 463103 465197  .........................................  (نفر) نکارکناتعداد 

 31/8 737015 559333 40/4 149144 106205  ..........................  ریال)میلیارد (جبران خدمات 

 62/0 11393133 7033059 59/2 1422063 893057  ........................  ریال)میلیارد (ارزش مواد اولیه 

 58/2 15423607 9748862 58/1 2104838 1330988  ...............................  ریال)میلیارد (تولید ارزش 

 21/9- 467379 598227 16/8 48456 41500  .................  ریال)میلیارد ( گذاريسرمایه ارزش

 60/7 11732017 7302061 57/6 1460524 926772  ..................  ریال)میلیارد (نهاده صنعتی  ارزش

 57/3 15705096 9981717 56/6 2138344 1365857  ................  ریال)میلیارد (ستانده صنعتی  ارزش

 48/3 3973080 2679656 54/4 677820 439085  ..................  ریال)میلیارد (صنعتی  افزودهارزش

 45/7 521899 358101 71/8 36265 21111  ............  ریال)میلیارد (پرداختی غیر صنعتی  ارزش

 14/3 105855 92651 195/0 3039 1030  .......  ریال)میلیارد (دریافتی غیر صنعتی  ارزش

 47/3 3557036 2414206 53/8 644594 419005  ...................  ریال)میلیارد (کارگاه  افزودهارزش

       
 

  



 20 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

  1397-1398: طبقات کارکن و فعالیتبرحسب کشور هاي صنعتی کارگاهتعداد -2

 شرح
 تربیشنفر کارکن و  10

 درصد تغییرات 1398 1397

ت ع صن  0/1- 29148 29170  ..............................................  کل 

 0/9 5157 5110  ...........................................  غذایی هايفراورده تولید

 2/6 198 193  ............................................... هاآشامیدنی انواع تولید

 9/1- 20 22  ................................ تنباکو و توتون هايفراورده تولید

 12/9- 1625 1866  ......................................................... منسوجات تولید

 16/6- 402 482  ............................................................. پوشاك تولید

  .................................. وابسته هايفراورده و چرم تولید
 

363 350 -3/6 

ید  به و چوب چوب يها فراورده و چوب تول   جزبه  پن
 15/5- 381 451  ........... حصیربافی و مواد حصیر از کاال ساخت ان،مبلم

 7/4- 629 679  ............................... کاغذي هايفراورده و کاغذ تولید

 17/0- 523 630  ............................. شده ضبط هايرسانه تکثیر و چاپ

 4/9- 328 345  .......... نفت پاالیش از حاصل هايفراورده و کک تولید

 2/2- 1700 1739  ................. شیمیایی يهافراورده و شیمیایی مواد تولید

 2/9 319 310  ............. و گیاهی شیمیایی دارویی هايفراورده و داروها تولید

  ..................... پالستیکی و الستیکی هايفراورده تولید
 
 

2650 2650 0/0 

 2/8 5353 5207  ....................... يرفلزیغهاي معدنی تولید سایر فراورده

 2/2- 1188 1215  ......................................................... پایه فلزات تولید

 و آالتماشین  جزبه شده  ساخته  فلزي محصوالت  دیتول
 8/9 2594 2383  ................................................................... تجهیزات

 9/6 365 333  .......... نوري و الکترونیکی ي،ارایانه محصوالت ساخت

 3/4 1249 1208  .................................................. برقی تجهیزات تولید

 جاي در نشده بنديطبقه تجهیزات و آالتماشین  تولید

 18/8 1875 1578  ......................................................................... دیگر

 2/2- 904 924  ............... تریلر نیم و تریلر موتوري، نقلیه وسایل تولید

 2/5 167 163  ................................ نقل و حمل تجهیزات سایر تولید

 8/9- 633 695  .............................................................. مبلمان تولید

 16/7- 470 564  ...... دیگر جاي در نشدهبنديطبقه مصنوعات سایر تولید

  .........................تجهیزات و آالتماشین و نصب تعمیر
 

60 68 13/3 

    



 21 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

  (دنباله) 1397-1398طبقات کارکن و فعالیت: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهتعداد -2

 شرح
 تربیشنفر کارکن و  50 نفر کارکن 49-10

 درصد تغییرات 1398 1397 درصد تغییرات 1398 1397

ت ع صن  6/9 6534 6110 1/9- 22614 23060  ..............................................  کل 

 3/6 1095 1057 0/2 4062 4053  ...........................................  غذایی هايفراورده تولید

 6/8 63 59 1/5 136 134  ............................................... هاآشامیدنی انواع تولید

 8/3 13 12 30/0- 7 10  ................................ تنباکو و توتون هايفراورده تولید

 2/8 484 471 18/1- 1142 1395  ......................................................... منسوجات تولید

 9/0- 61 67 17/8- 341 415  ............................................................. پوشاك تولید

  .................................. وابسته هايفراورده و چرم تولید
 

308 304 -1/3 55 46 -16/4 

ید  به و چوب چوب يها فراورده و چوب تول   جزبه  پن
 2/6 78 76 19/2- 303 375  ........... حصیربافی مواد و حصیر از کاال ساخت ان،مبلم

 20/9 185 153 15/6- 444 526  ............................... کاغذي هايفراورده و کاغذ تولید

 24/1 67 54 20/8- 456 576  ............................. شده ضبط هايرسانه تکثیر و چاپ

 16/3- 72 86 1/2- 256 259  .......... نفت پاالیش از حاصل هايفراورده و کک تولید

 9/0 447 410 5/7- 1253 1329  ................. شیمیایی يهافراورده و شیمیایی مواد تولید

 18/4 174 147 11/0- 145 163  ............. گیاهی و شیمیایی دارویی هايفراورده و داروها تولید

  ..................... پالستیکی و الستیکی هايفراورده تولید
 
 

2214 2148 -3/0 436 502 15/1 

 7/3 724 675 2/1 4629 4532  ....................... غیرفلزيهاي معدنی تولید سایر فراورده

 6/7 462 433 7/3- 726 783  ......................................................... پایه فلزات تولید

 و آالتماشین  جزبه شده  ساخته  فلزي تولید محصوالت 
 14/8 505 440 7/5 2089 1944  ................................................................... تجهیزات

 4/9- 97 102 16/0 268 231  .......... نوري و الکترونیکی ي،ارایانه محصوالت ساخت

 10/1 370 336 0/8 879 872  .................................................. برقی تجهیزات تولید

 جاي در نشده بنديطبقه تجهیزات و آالتماشین  تولید

 12/4 436 388 20/9 1438 1189  ......................................................................... دیگر

 0/3- 388 389 3/4- 517 535  ............... تریلر نیم و تریلر موتوري، نقلیه وسایل تولید

 11/4- 62 70 11/7 105 94  ................................ نقل و حمل تجهیزات سایر تولید

 12/2- 79 90 8/3- 555 605  .............................................................. مبلمان تولید

 26/4 110 87 24/5- 360 477  ...... دیگر جاي در نشدهبنديطبقه مصنوعات سایر تولید

  .........................تجهیزات و آالتماشین و نصب تعمیر
 

43 52 20/9 17 16 -5/9 



 22 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 1397-1398طبقات کارکن و استان: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهتعداد -3

 استان
 تربیشنفر کارکن و  10

 درصد تغییرات 1398 1397

شور              0/1- 29148 29170  ................................... کل ک

 0/3- 1735 1741  .................................................... آذربایجان شرقی 

 6/8 687 643   ..................................................... آذربایجان غربی 

 4/4 261 250  ..................................................................... اردبیل 

 3/2- 3702 3825  .................................................................. اصفهان 

 1/2 1655 1635  ........................................................................  البرز

 25/9- 40 54  ....................................................................... ایالم 

 17/2 211 180  ..................................................................... بوشهر 

 11/8- 5553 6294  ..................................................................... تهران 

 2/5- 236 242  ............................................ و بختیاري  چهارمحال

 22/9 145 118  .......................................................  جنوبی خراسان

 3/6 2258 2180  ...................................................... خراسان رضوي 

 12/5 135 120  ....................................................... خراسان شمالی 

 0/8- 647 652  ................................................................ خوزستان 

 11/8 475 425  .................................................................... زنجان 

 0/1- 963 964  .................................................................... سمنان 

 23/0 407 331  .............................................. سیستان و بلوچستان 

 1/8- 1271 1294  ..................................................................... فارس 

 25/7 1304 1037  ..................................................................... قزوین 

 7/1- 748 805  .......................................................................... قم 

 4/7 225 215  ................................................................ کردستان 

 14/4 675 590  .................................................................... کرمان 

 0/0 262 262  .................................................................کرمانشاه 

 10/3 64 58  ............................................ کهگیلویه و بویر احمد 

 0/7- 425 428  ................................................................... گلستان 

 11/8 843 754  .....................................................................گیالن 

 6/9 341 319  ................................................................... لرستان 

 5/2 1129 1073  ................................................................. مازندران 

 5/6 1132 1072  ................................................................... مرکزي 

 3/3 252 244  ................................................................ هرمزگان 

 7/4- 388 419  .................................................................... همدان 

 3/3 979 948  ......................................................................... یزد 



 23 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

                                (دنباله) 1397-1398طبقات کارکن و استان: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهتعداد -3

 استان
 تربیشنفر کارکن و  50 نفر کارکن 49-10

 درصد تغییرات 1398 1397 درصد تغییرات 1398 1397

شور              6/9 6534 6110 1/9- 22614 23060  ................................... کل ک

 0/5- 389 391 0/2- 1347 1350  .................................................... آذربایجان شرقی 

 6/0- 94 100 9/2 593 543   ..................................................... آذربایجان غربی 

 12/8 44 39 3/3 218 211  .................................................................... اردبیل 

 10/9 764 689 6/3- 2937 3136  ..................................................................اصفهان 

 9/2 560 513 2/3- 1095 1121  ....................................................................... البرز 

 0/0 8 8 30/4- 32 46  ...................................................................... ایالم 

 0/0 51 51 24/0 160 129  .................................................................... بوشهر 

 13/1 1328 1174 17/5- 4226 5120  ..................................................................... تهران 

 7/0 46 43 4/5- 190 199  ........................................... و بختیاري  چهارمحال

 0/0 27 27 29/7 118 91  ......................................................   جنوبی خراسان

 3/6- 433 449 5/4 1824 1731  ...................................................... خراسان رضوي 

 13/0- 20 23 19/8 115 96  ...................................................... خراسان شمالی 

 7/3- 166 179 1/5 480 473  ................................................................ خوزستان 

 2/0 152 149 17/0 323 276  .................................................................... زنجان 

 12/1 148 132 1/9- 816 832  ................................................................... سمنان 

 12/9- 27 31 26/3 379 300  .............................................. سیستان و بلوچستان 

 1/0 198 196 2/4- 1072 1098  ..................................................................... فارس 

 2/2- 310 317 38/1 994 720  .................................................................... قزوین 

 23/5 189 153 14/3- 559 652  .......................................................................... قم 

 8/6 38 35 3/9 187 180  ................................................................ کردستان 

 6/3 135 127 16/4 540 464  .................................................................... کرمان 

 5/5- 52 55 1/0 210 208  ................................................................ کرمانشاه  

 33/3- 8 12 21/7 56 46  ........................................... کهگیلویه و بویر احمد 

 5/3 79 75 1/7- 347 353  .................................................................. گلستان 

 4/4 190 182 14/0 653 573  .................................................................... گیالن 

 76/7 53 30 0/3- 288 289  ................................................................... لرستان 

 10/3 246 223 3/9 883 850  ................................................................. مازندران 

 17/1 349 298 1/2 783 774  .................................................................. مرکزي 

 21/6 62 51 2/1- 190 194  ................................................................ هرمزگان 

 1/4 72 71 9/2- 316 348  ................................................................... همدان 

 1/7 296 291 4/0 683 657  ......................................................................... یزد 



 24 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 نفر)(                                  1397-1398طبقات کارکن و فعالیت: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاه کارکنانتعداد -4

 شرح
 تربیشنفر کارکن و  10

 درصد تغییرات 1398 1397

ت ع صن  4/0 1803811 1733789 .............................................   کل 

 1/7 304118 299005  .........................................  غذایی هايفراورده تولید

 5/0 15933 15180  ............................................. هاآشامیدنی انواع تولید

 4/5 6182 5915  .............................. تنباکو و توتون هايفراورده تولید

 3/0- 103566 106767  ....................................................... منسوجات تولید

 8/4- 13812 15084  ........................................................... پوشاك تولید

  ................................ وابسته هايفراورده و چرم تولید
 

11937 11351 -4/9 

ید  به و چوب چوب يها فراورده و چوب تول  جزبه  پن
 6/5- 16422 17569  ......... حصیربافی و مواد حصیر از کاال ساخت ان،مبلم

 7/2 35296 32936  ............................. کاغذي هايفراورده و کاغذ تولید

 3/5- 17262 17882  ........................... شده ضبط هايرسانه تکثیر و چاپ

 4/6 45683 43694  ........ نفت پاالیش از حاصل هايفراورده و کک تولید

 5/9 139555 131777  ............... شیمیایی يهافراورده و شیمیایی مواد تولید

 12/2 39887 35539  ..... و گیاهی شیمیایی دارویی يهاو فراورده داروها تولید

  ................... پالستیکی و الستیکی هايفراورده تولید
 
 

105720 114327 8/1 

 11/1 233060 209778  ..................... غیرفلزيهاي معدنی تولید سایر فراورده

 1/4 162531 160355  ....................................................... پایه فلزات تولید

 آالتماشین جزبه شده ساخته  فلزي تولید محصوالت 

 11/3 109593 98479  .............................................................. تجهیزات و

 3/9- 24726 25740  ........ نوري و الکترونیکی ي،ارایانه محصوالت ساخت

 10/1 85742 77850  ................................................ برقی تجهیزات تولید

ــین تولید ــدهبنديطبقه تجهیزات و آالتماش   در نش
 14/5 92480 80787  ............................................................... دیگر جاي

 4/5- 161521 169106  ............. تریلر نیم و تریلر موتوري، نقلیه وسایل تولید

 0/0 23369 23375  .............................. نقل و حمل تجهیزات سایر تولید

 9/3- 20318 22408  ............................................................ مبلمان تولید

 2/0- 22043 22496  ........... دیگر جاي در نشدهبنديطبقه مصنوعات سایر تولید

  .......................تجهیزات و آالتماشین نصب و تعمیر
 

4412 5034 14/1 

    



 25 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 نفر)(                       (دنباله) 1397-1398طبقات کارکن و فعالیت: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهن کارکنا تعداد-4

 شرح
 تربیشنفر کارکن و  50 نفر کارکن 49-10

 درصد تغییرات 1398 1397 درصد تغییرات 1398 1397

ت ع صن  5/7 1340708 1268592 0/5- 463103 465197  ..............................................   کل 

 2/3 219151 214205 0/2 84968 84800  ...........................................  غذایی هايفراورده تولید

 5/5 13165 12473 2/3 2768 2707  ............................................... هاآشامیدنی انواع تولید

 5/4 6051 5742 24/3- 131 173  ................................ تنباکو و توتون هايفراورده تولید

 0/6 78613 78151 12/8- 24953 28616  .......................................................... منسوجات تولید

 1/6- 7245 7366 14/9- 6567 7718  ............................................................. پوشاك تولید

  .................................. وابسته هايفراورده و چرم تولید
 

5264 4902 -6/9 6673 6449 -3/4 

ید  به و چوب چوب يها و فراورده چوب تول   جزبه  پن
 3/3 10782 10439 20/9- 5640 7130  ............ حصیربافی و مواد حصیر از کاال ساخت ان،مبلم

 18/0 25381 21511 13/2- 9915 11425  ................................ کاغذي هايفراورده و کاغذ تولید

 14/2 8986 7867 17/4- 8276 10014  ............................. شده ضبط هايرسانه تکثیر و چاپ

 5/4 40348 38291 1/3- 5335 5403  .......... نفت پاالیش از حاصل هايفراورده و کک تولید

 8/5 113702 104824 4/1- 25853 26953  ..................شیمیایی يهافراورده و شیمیایی مواد تولید

 15/1 36387 31608 11/0- 3500 3931 ............. گیاهی و شیمیایی دارویی هايفراورده و داروها تولید

  ...................... پالستیکی و الستیکی هايفراورده تولید
 
 

45224 45744 1/1 60496 68583 13/4 

 15/0 143772 124998 5/3 89287 84781  ....................... غیرفلزيهاي معدنی تولید سایر فراورده

 2/0 146397 143476 4/4- 16133 16879  ......................................................... پایه فلزات تولید

 و آالتماشین جزبه شده ساخته فلزي تولید محصوالت
 12/2 68763 61289 9/8 40830 37190  ................................................................... تجهیزات

 7/3- 18799 20290 8/8 5927 5450  .......... نوري و الکترونیکی ي،ارایانه محصوالت ساخت

 13/7 67020 58953 0/9- 18722 18897  .................................................. برقی تجهیزات تولید

 جاي در نشده بنديطبقه تجهیزات و آالتماشین  تولید

 13/7 63234 55627 16/2 29246 25160  ......................................................................... دیگر

 4/7- 149333 156778 1/1- 12188 12328  ............... تریلر نیم و تریلر موتوري، نقلیه وسایل تولید

 0/8- 21260 21430 8/4 2109 1945  ................................ نقل و حمل تجهیزات سایر تولید

 12/1- 9850 11204 6/6- 10468 11204  .............................................................. مبلمان تولید

 19/7 13498 11281 23/8- 8545 11215 ............... دیگر جاي در نشدهبنديطبقه مصنوعات سایر تولید

  ......................... تجهیزات و آالتماشین نصب و تعمیر
 

790 1097 38/9 3622 3937 8/7 
 



 26 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 نفر)(                                      1397-1398طبقات کارکن و استان: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاه کارکنانتعداد -5

 استان
 تربیشنفر کارکن و  10

 درصد تغییرات 1398 1397

شور              4/0 1803811 1733789 .................................. کل ک

 2/8 109089 106142  .................................................. آذربایجان شرقی 

 6/0- 27319 29049   ................................................... آذربایجان غربی 

 22/3 12349 10100  ................................................................... اردبیل 

 0/8- 205481 207103  ................................................................ اصفهان 

 7/2 112408 104856  .................................................................... البرز  

 7/6- 3265 3532  ..................................................................... ایالم 

 8/0 28050 25961  ................................................................... بوشهر 

 4/6 401411 383618  ................................................................... تهران 

 3/0 10564 10257  .......................................... و بختیاري  چهارمحال

 2/0 7096 6959  .....................................................   جنوبی خراسان

 1/8 116792 114699  .................................................... خراسان رضوي 

 15/6 9188 7948  ..................................................... خراسان شمالی 

 3/4- 79593 82428  .............................................................. خوزستان 

 3/2 36113 35001  .................................................................. زنجان 

 1/6 40446 39797  .................................................................. سمنان 

 5/3 10437 9909  ............................................ سیستان و بلوچستان 

 0/3 58939 58790  ................................................................... فارس 

 7/2 81047 75621  ................................................................... قزوین 

 2/9 35619 34623  ........................................................................ قم 

 17/4 8955 7626  .............................................................. کردستان 

 11/6 46305 41502  .................................................................. کرمان 

 15/0- 16041 18870  ...............................................................کرمانشاه  

 11/9 3160 2823  .......................................... کهگیلویه و بویر احمد 

 2/2 16380 16029  ................................................................. گلستان 

 4/2 42623 40912  ...................................................................گیالن 

 13/3 13326 11763  ................................................................. لرستان 

 9/6 65968 60198  ............................................................... مازندران 

 9/2 88140 80705  ................................................................. مرکزي 

 30/3 30082 23092  .............................................................. هرمزگان 

 1/8 17311 17005  .................................................................. همدان 

 5/2 70319 66871  ....................................................................... یزد 



 27 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

   نفر)(                        (دنباله) 1397-1398طبقات کارکن و استان: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاه کارکنان تعداد-5

 تربیشنفر کارکن و  50 نفر کارکن 10-49 استان
 درصد تغییرات 1398 1397 درصد تغییرات 1398 1397

شور              5/7 1340708 1268592 0/5- 463103 465197  ................................. کل ک

 3/6 81641 78816 0/4 27448 27326  ................................................. آذربایجان شرقی 

 16/9- 15217 18316 12/8 12102 10733   .................................................. آذربایجان غربی 

 37/7 8195 5953 0/1 4154 4148  .................................................................. اردبیل 

 2/0 145481 142588 7/0- 60000 64515  ............................................................... اصفهان 

 10/4 88706 80374 3/2- 23701 24482  .................................................................... البرز  

 0/9 2664 2640 32/6- 601 892  .................................................................... ایالم 

 6/3 24819 23358 24/1 3231 2603  .................................................................. بوشهر 

 10/3 313775 284531 11/6- 87637 99087  .................................................................. تهران 

 5/4 7338 6963 2/1- 3226 3294  ......................................... و بختیاري  چهارمحال

 2/3- 5055 5173 14/3 2041 1786  ....................................................   جنوبی خراسان

 2/2- 79028 80813 11/4 37764 33886  ................................................... خراسان رضوي 

 7/6 6590 6123 42/4 2598 1825  .................................................... خراسان شمالی 

 3/1- 70527 72786 6/0- 9066 9642  ............................................................. خوزستان 

 0/7 29083 28886 15/0 7031 6115  .................................................................. زنجان 

 8/2 22903 21170 5/8- 17542 18628  ................................................................. سمنان 

 21/3- 3285 4176 24/8 7152 5733  ........................................... سیستان و بلوچستان 

 0/7 38357 38087 0/6- 20583 20703  .................................................................. فارس 

 0/9 60585 60074 31/6 20462 15548  .................................................................. قزوین 

 15/5 23586 20424 15/2- 12033 14198  ....................................................................... قم 

 33/3 5344 4008 0/2- 3611 3618  ............................................................. کردستان 

 9/9 36545 33247 18/2 9759 8255  ..................................................................کرمان 

 22/1- 11825 15181 14/3 4216 3689  .............................................................. کرمانشاه  

 0/9- 1866 1882 37/5 1294 941  ......................................... کهگیلویه و بویر احمد 

 5/7 8935 8454 1/7- 7444 7575  ................................................................ گلستان 

 2/3 30786 30089 9/4 11838 10823  .................................................................. گیالن 

 20/0 7942 6619 4/6 5384 5145  ................................................................ لرستان 

 11/5 46901 42068 5/2 19066 18130  .............................................................. مازندران 

 10/9 71203 64208 2/7 16937 16497  ................................................................ مرکزي 

 36/3 26100 19154 1/1 3982 3938  ............................................................. هرمزگان 

 8/1 10616 9822 6/8- 6694 7183  ................................................................. همدان 

 6/1 55811 52613 1/8 14508 14258  ....................................................................... یزد 



 28 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 ریال)میلیارد (                   1397-1398طبقات کارکن و فعالیت: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهي افزودهارزش -6

 شرح
 تربیشنفر کارکن و  10

 درصد تغییرات 1398 1397

تکل  ع  48/3 4201630 2833211 .............................................   صن

 57/1 506299 322242  .........................................  غذایی هايفراورده تولید

 94/8 37984 19499  ............................................. هاآشامیدنی انواع تولید

 261/8 51516 14237  .............................. تنباکو و توتون هايفراورده تولید

 42/1 109033 76739  ....................................................... منسوجات تولید

 6/8- 8710 9348  ........................................................... پوشاك تولید

  ................................ وابسته هايفراورده و چرم تولید
 

8184 9811 19/9 

ید  به و چوب چوب يها فراورده و چوب تول  جزبه  پن
ــ      لم ب ــاخــت ان،م یر  از کــاال ســ د موا  و حصــــ

  

19337 30769 59/1 

 51/1 58384 38641  ............................. کاغذي هايفراورده و کاغذ تولید

 53/2 20168 13168  ........................... شده ضبط هايرسانه تکثیر و چاپ

 0/9- 309150 312110  ........ نفت پاالیش از حاصل هايفراورده و کک تولید

 53/3 971541 633649  ............... شیمیایی يهافراورده و شیمیایی مواد تولید

 59/5 128150 80331  .......... و گیاهی شیمیایی دارویی هايو فراورده داروها تولید

  ................... پالستیکی و الستیکی هايفراورده تولید
 
 

122407 172237 40/7 

 57/6 326839 207411  ..................... غیرفلزيهاي معدنی تولید سایر فراورده

 46/5 833470 568759  ....................................................... پایه فلزات تولید

 آالتماشین جزبه شده ساخته  فلزي تولید محصوالت 

 60/1 120050 74961  .............................................................. تجهیزات و

 26/3 42551 33696  ........ نوري و الکترونیکی ي،ارایانه محصوالت ساخت

 81/5 142025 78249  ................................................ برقی تجهیزات تولید

ــین تولید ــدهبنديطبقه تجهیزات و آالتماش   در نش
 84/4 124205 67359  ............................................................... دیگر جاي

 49/5 110692 74026  ............. تریلر نیم و تریلر موتوري، نقلیه وسایل تولید

 59/7 35572 22281  .............................. نقل و حمل تجهیزات سایر تولید

 1/8- 16079 16378  ............................................................ مبلمان تولید

 84/2 27272 14809  ...... دیگر جاي در نشدهبنديطبقه مصنوعات سایر تولید

  .......................تجهیزات و آالتماشین نصب و تعمیر
 

5389 9123 69/3 

 


 



 29 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 ریال)میلیارد (           (دنباله) 1397-1398طبقات کارکن و فعالیت: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهي افزودهارزش -6

 شرح
 تربیشنفر کارکن و  50 نفر کارکن 49-10

 درصد تغییرات 1398 1397 درصد تغییرات 1398 1397

ت ع صن  47/3 3557036 2414206 53/8 644594 419005 ............................................   کل 

 54/8 353916 228582 62/7 152383 93661  ........................................  غذایی هايفراورده تولید

 97/9 34528 17444 68/2 3456 2055  ............................................ هاآشامیدنی انواع تولید

 270/6 51420 13875 73/4- 96 361  ............................. تنباکو و توتون هايفراورده تولید

 38/0 82026 59438 56/1 27007 17301  ...................................................... منسوجات تولید

 29/2 5143 3982 33/5- 3567 5366  .......................................................... پوشاك تولید

  .............................. وابسته هايفراورده و چرم تولید
 

3887 5111 31/5 4297 4700 9/4 

ید    جزبه  پنبه و چوب چوب يها فراورده و چوب تول
 63/4 24542 15018 44/2 6227 4318  ........ حصیربافی مواد و حصیر از کاال ساخت ان،مبلم

 61/9 45869 28323 21/3 12514 10317  ............................ کاغذي هايفراورده و کاغذ تولید

 81/7 13682 7531 15/1 6486 5637  ..........................شده ضبط هايرسانه تکثیر و چاپ

 4/8- 284766 299053 86/8 24385 13057  .......نفت پاالیش از حاصل هايفراورده و کک تولید

 52/5 918780 602461 69/2 52761 31189  .............. شیمیایی يهافراورده و شیمیایی مواد تولید

 62/7 121091 74417 19/4 7059 5914  ........ گیاهی و شیمیایی دارویی هايفراورده و داروها تولید

  .................. پالستیکی و الستیکی هايفراورده تولید
 
 

63777 61466 -3/6 58631 110771 88/9 

 65/1 244626 148195 38/8 82214 59216  ................... غیرفلزيهاي معدنی تولید سایر فراورده

 44/0 787493 546986 111/2 45976 21773  ..................................................... پایه فلزات تولید

ــوالت  ید محصـ ته   فلزي تول ــاخ ــده سـ   جزبه  شـ
 41/2 70435 49877 97/8 49615 25085  .......................................... تجهیزات و آالتماشین

 13/5 32481 28624 98/5 10070 5072  ....... نوري و الکترونیکی ي،ارایانه محصوالت ساخت

 83/5 115057 62709 73/5 26968 15540  ...............................................برقی تجهیزات تولید

ــین تولید ــدهبنديطبقه تجهیزات و آالتماش   در نش
 78/6 94901 53127 105/9 29304 14232  ..............................................................دیگر جاي

 49/3 99626 66730 51/7 11066 7297  ............ تریلر نیم و تریلر موتوري، نقلیه وسایل تولید

 59/6 33223 20816 60/2 2349 1466  ............................. نقل و حمل تجهیزات سایر تولید

 32/3- 6593 9738 42/9 9487 6640  .......................................................... مبلمان تولید

 44/6 13939 9639 157/9 13334 5171  ..... دیگر جاي در نشدهبنديطبقه مصنوعات سایر تولید

  ..................... تجهیزات و آالتماشین و نصب تعمیر
 

675 1695 151/1 4714 7427 57/6 
 



 30 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

  )ریالمیلیارد (                    1397-1398طبقات کارکن و استان: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهي افزودهارزش -7

 استان
 تربیشنفر کارکن و  10

 درصد تغییرات 1398 1397

شور              48/3 4201630 2833211 .................................. کل ک

 37/4 199586 145311  .................................................. آذربایجان شرقی 

 14/3 39492 34544   ................................................... آذربایجان غربی 

 257/2 39018 10923  ................................................................... اردبیل 

 24/7 482529 386874  ................................................................ اصفهان 

 102/9 253392 124913  .................................................................... البرز  

 19/1- 4876 6024  ..................................................................... ایالم 

 70/1 484753 285034  ................................................................... بوشهر 

 43/8 496930 345584  ................................................................... تهران 

 87/8 34277 18256  .......................................... و بختیاري  چهارمحال

 89/9 11183 5888  .....................................................   جنوبی خراسان

 53/7 161977 105374  .................................................... خراسان رضوي 

 119/7 32661 14865  ..................................................... خراسان شمالی 

 21/5 349753 287936  .............................................................. خوزستان 

 57/6 110042 69825  .................................................................. زنجان 

 110/7 85141 40402  .................................................................. سمنان 

 2/6- 10779 11068  ............................................ سیستان و بلوچستان 

 29/6 108655 83857  ................................................................... فارس 

 58/8 175437 110472  ................................................................... قزوین 

 76/4 54989 31171  ........................................................................ قم 

 205/7 20320 6646  .............................................................. کردستان 

 43/0 180839 126450  .................................................................. کرمان 

 130/6 70111 30403  ...............................................................کرمانشاه  

 19/9- 2326 2906  .......................................... کهگیلویه و بویر احمد 

 97/8 32473 16419  ................................................................. گلستان 

 98/0 89688 45297  ...................................................................گیالن 

 103/5 29598 14545  ................................................................. لرستان 

 26/9 73964 58287  ............................................................... مازندران 

 21/0 220733 182466  ................................................................. مرکزي 

 63/9 144848 88369  .............................................................. هرمزگان 

 14/4- 29654 34655  .................................................................. همدان 

 58/2 171608 108447  ....................................................................... یزد 



 31 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

                      ریال)میلیارد (             (دنباله) 1397-1398طبقات کارکن و استان: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهي افزودهارزش -7

 استان
 تربیشنفر کارکن و  50 نفر کارکن 49-10

 درصد تغییرات 1398 1397 درصد تغییرات 1398 1397

شور              47/3 3557036 2414206 53/8 644594 419005 .................................. کل ک

 29/2 153540 118838 73/9 46046 26473  .................................................. آذربایجان شرقی 

 18/6 28675 24171 4/3 10817 10373   ................................................... آذربایجان غربی 

 316/5 26264 6306 176/2 12754 4617  ................................................................... اردبیل 

 23/6 423917 343009 33/6 58612 43865  ................................................................ اصفهان 

 105/0 209596 102234 93/1 43796 22680  .................................................................... البرز  

 20/2- 4354 5456 8/1- 522 568  ..................................................................... ایالم 

 70/6 481132 282000 19/3 3621 3034  ................................................................... بوشهر 

 46/0 369502 253038 37/7 127428 92546  ................................................................... تهران 

 89/9 28924 15231 77/0 5353 3025  .......................................... و بختیاري  چهارمحال

 70/7 7538 4417 147/8 3645 1471  .....................................................   جنوبی خراسان

 47/1 119768 81427 76/3 42209 23947  .................................................... خراسان رضوي 

 121/7 29371 13249 103/5 3290 1617  ..................................................... خراسان شمالی 

 20/3 331015 275144 46/5 18738 12792  .............................................................. خوزستان 

 59/0 98480 61924 46/3 11562 7901  .................................................................. زنجان 

 94/6 40829 20982 128/2 44311 19420  .................................................................. سمنان 

 20/9- 5811 7343 33/4 4968 3725  ............................................ سیستان و بلوچستان 

 10/7 73895 66749 103/2 34759 17108  ................................................................... فارس 

 58/4 149608 94466 61/4 25830 16006  ................................................................... قزوین 

 102/9 39680 19561 31/9 15308 11610  ........................................................................ قم 

 280/6 14687 3859 102/0 5633 2788  .............................................................. کردستان 

 44/1 171996 119381 25/1 8843 7068  .................................................................. کرمان 

 137/1 62561 26387 88/0 7550 4016  ...............................................................کرمانشاه  

 46/1- 1229 2281 75/5 1097 625  .......................................... کهگیلویه و بویر احمد 

 96/0 20912 10671 101/1 11560 5748  ................................................................. گلستان 

 110/3 79452 37785 36/2 10235 7512  ...................................................................گیالن 

 121/4 22550 10186 61/7 7048 4358  ................................................................. لرستان 

 29/6 55051 42476 19/6 18912 15810  ............................................................... مازندران 

 19/7 199428 166607 34/3 21304 15859  ................................................................. مرکزي 

 63/0 136420 83716 81/2 8429 4653  .............................................................. هرمزگان 

 3/5 21338 20609 40/8- 8316 14045  .................................................................. همدان 

 57/9 149510 94701 60/8 22098 13745  ....................................................................... یزد 



 32 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 ریال)میلیارد (          1397-1398طبقات کارکن و فعالیت: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهگذاري ارزش سرمایه -8

 شرح
 تربیشنفر کارکن و  10

 درصد تغییرات 1398 1397

ت ع صن  19/4- 515835 639727 .............................................   کل 

 47/5 70472 47776  .........................................  غذایی هايفراورده تولید

 121/0 9243 4182  ............................................. هاآشامیدنی انواع تولید

 183/9 5053 1780  .............................. تنباکو و توتون هايفراورده تولید

 0/8- 15901 16025  ....................................................... منسوجات تولید

 69/6 531 313  ........................................................... پوشاك تولید

  ................................ وابسته هايفراورده و چرم تولید
 

631 1830 190/0 

ید  به و چوب چوب هاي و فراورده چوب تول   جزبه  پن
 62/1 4576 2823  ......... حصیربافی و مواد حصیر از کاال ساخت ان،مبلم

 28/4- 8604 12018  ............................. کاغذي هايفراورده و کاغذ تولید

 56/2 2756 1764  ........................... شده ضبط هايرسانه تکثیر و چاپ

 52/3- 139891 293530  ........ نفت پاالیش از حاصل هايفراورده و کک تولید

 50/8- 64777 131794  ............... شیمیایی يهافراورده و شیمیایی مواد تولید

 84/9 17204 9304  .......... و گیاهی شیمیایی دارویی هايو فراورده داروها تولید

  ................... پالستیکی و الستیکی هايفراورده تولید
 
 

12151 14780 21/6 

 82/8 43696 23900  ..................... غیرفلزيهاي معدنی تولید سایر فراورده

 81/3 56498 31158  ....................................................... پایه فلزات تولید

 آالتماشین جزبه شده ساخته  فلزي تولید محصوالت 

 1/1- 11646 11772  .............................................................. تجهیزات و

 46/8- 2083 3919  ........ نوري و الکترونیکی ي،ارایانه محصوالت ساخت

 7/6 8702 8088  ................................................ برقی تجهیزات تولید

ــین تولید ــدهبنديطبقه تجهیزات و آالتماش   در نش
 122/1 11194 5039  ............................................................... دیگر جاي

 49/6 22425 14986  ............. تریلر نیم و تریلر موتوري، نقلیه وسایل تولید

 74/9- 718 2864  .............................. نقل و حمل تجهیزات سایر تولید

 66/5- 588 1754  ............................................................ مبلمان تولید

 6/1 1697 1600  ........... دیگر جاي در نشدهبنديطبقه مصنوعات سایر تولید

  .......................تجهیزات و آالتماشین و نصب تعمیر
 

557 972 74/5 

     



 33 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 ریال)میلیارد (   (دنباله) 1397-1398طبقات کارکن و فعالیت: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهگذاري رمایهارزش س -8

 شرح
 تربیشنفر کارکن و  50 نفر کارکن 49-10

 درصد تغییرات 1398 1397 درصد تغییرات 1398 1397

ت ع صن  21/9- 467379 598227 16/8 48456 41500 .............................................   کل 

 46/7 57651 39309 51/4 12821 8467  .........................................  غذایی هايفراورده تولید

 128/3 9132 4000 39/6- 110 182  ............................................. هاآشامیدنی انواع تولید

 185/6 5047 1767 50/0- 6 12  .............................. تنباکو و توتون هايفراورده تولید

 1/1- 14239 14392 1/8 1662 1633  ........................................................منسوجات تولید

 33/6- 160 241 416/7 372 72  ........................................................... پوشاك تولید

  ................................ وابسته هايفراورده و چرم تولید
 

103 590 472/8 528 1239 134/7 

ید  به و چوب چوب هاي و فراورده چوب تول   جزبه  پن
 76/8 3521 1992 27/1 1055 830  ......... حصیربافی و مواد حصیر از کاال ساخت ان،مبلم

 31/0- 7541 10933 2/0- 1063 1085  ..............................کاغذي هايفراورده و کاغذ تولید

 126/7 2430 1072 52/8- 326 691  ........................... شده ضبط هايرسانه تکثیر و چاپ

 52/4- 139480 292762 46/4- 412 768  ........ نفت پاالیش از حاصل هايفراورده و کک تولید

 51/5- 60289 124344 39/8- 4487 7450  ............... شیمیایی يهافراورده و شیمیایی مواد تولید

 87/2 16395 8757 47/9 809 547  .......... و گیاهی شیمیایی دارویی هايو فراورده داروها تولید

  ................... پالستیکی و الستیکی هايفراورده تولید
 
 

5012 3139 -37/4 7139 11641 63/1 

 82/7 32233 17644 83/2 11462 6256  ..................... غیرفلزيهاي معدنی تولید سایر فراورده

 84/0 54930 29858 20/6 1568 1300  ....................................................... پایه فلزات تولید

 آالتماشین جزبه شده ساخته فلزي تولید محصوالت

 9/1- 8558 9412 30/8 3088 2360  .............................................................. تجهیزات و

 59/5- 1445 3570 83/1 639 349  ........ نوري و الکترونیکی ي،ارایانه محصوالت ساخت

 1/7 6953 6838 39/9 1749 1250  ................................................ برقی تجهیزات تولید

ــین تولید ــدهبنديطبقه تجهیزات و آالتماش   در نش
 188/3 10140 3517 30/7- 1054 1521  ............................................................... دیگر جاي

 51/7 21749 14341 4/7 675 645  ............. تریلر نیم و تریلر موتوري، نقلیه وسایل تولید

 81/8- 496 2730 65/7 222 134  .............................. نقل و حمل تجهیزات سایر تولید

 84/1- 202 1268 20/4- 386 485  ............................................................ مبلمان تولید

 24/7- 961 1276 127/2 736 324  ........... دیگر جاي در نشدهبنديطبقه مصنوعات سایر تولید

  ....................... تجهیزات و آالتماشین و نصب تعمیر
 

20 25 25/0 537 947 76/4 
 



 34 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 یال) رمیلیارد (           1397-1398طبقات کارکن و استان: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهگذاري ارزش سرمایه -9

 استان
 تربیشنفر کارکن و  10

 درصد تغییرات 1398 1397

شور              19/4- 515835 639727 .................................. کل ک

 43/9 20795 14446  .................................................. آذربایجان شرقی 

 84/9 5784 3129   ................................................... آذربایجان غربی 

 50/0- 640 1281  ................................................................... اردبیل 

 529/8 40549 6438  ................................................................ اصفهان 

 62/3 33949 20919  .................................................................... البرز  

 30/2- 585 838  ..................................................................... ایالم 

 75/2- 22650 91391  ................................................................... بوشهر 

 21/9 43282 35505  ................................................................... تهران 

 5/8 2601 2458  .......................................... و بختیاري  چهارمحال

 302/6 3885 965  .....................................................   جنوبی خراسان

 17/0- 19313 23270  .................................................... خراسان رضوي 

 81/0- 602 3173  ..................................................... خراسان شمالی 

 35/6 31759 23427  .............................................................. خوزستان 

 69/5 16861 9946  .................................................................. زنجان 

 27/1 10976 8636  .................................................................. سمنان 

 5/2- 1238 1306  ............................................ سیستان و بلوچستان 

 61/7- 7330 19126  ................................................................... فارس 

 47/8 18988 12849  ................................................................... قزوین 

 131/2 6853 2964  ........................................................................ قم 

 74/1 947 544  .............................................................. کردستان 

 19/3 16618 13935  .................................................................. کرمان 

 18/6 1948 1643  ...............................................................کرمانشاه  

 1/7 242 238  .......................................... کهگیلویه و بویر احمد 

 7/5 3315 3085  ................................................................. گلستان 

 90/4 9426 4951  ...................................................................گیالن 

 139/7 2071 864  ................................................................. لرستان 

 40/4 11453 8155  ............................................................... مازندران 

 60/4 34476 21491  ................................................................. مرکزي 

 53/8- 131426 284765  .............................................................. هرمزگان 

 69/7- 1310 4322  .................................................................. همدان 

 2/2 13966 13667  ....................................................................... یزد 



 35 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

  ریال)میلیارد (    (دنباله) 1397-1398طبقات کارکن و استان: برحسب کشور هاي صنعتی کارگاهگذاري ارزش سرمایه -9

 استان
 تربیشنفر کارکن و  50 نفر کارکن 49-10

 درصد تغییرات 1398 1397 درصد تغییرات 1398 1397

شور              21/9- 467379 598227 16/8 48456 41500  ................................. کل ک

 43/0 18342 12823 51/1 2453 1623  .................................................. آذربایجان شرقی 

 90/2 4557 2396 67/6 1227 732   ................................................... آذربایجان غربی 

 78/3- 174 801 3/1- 465 480  .................................................................. اردبیل 

 1962/3 35842 1738 0/2 4707 4699  ................................................................ اصفهان 

 61/7 29440 18205 66/2 4510 2714  .................................................................... البرز  

 32/9- 535 797 24/4 51 41  ..................................................................... ایالم 

 75/7- 22087 91058 69/9 564 332  .................................................................. بوشهر 

 26/0 37848 30038 0/6- 5434 5466  ................................................................... تهران 

 3/2 2199 2130 22/9 402 327  .......................................... و بختیاري  چهارمحال

 325/6 3260 766 213/6 624 199  .....................................................   جنوبی خراسان

 18/5- 16565 20324 6/7- 2748 2946  .................................................... خراسان رضوي 

 83/7- 419 2577 69/5- 182 597  .....................................................خراسان شمالی 

 37/2 30903 22520 5/6- 856 907  .............................................................. خوزستان 

 83/2 15407 8408 5/5- 1454 1539  .................................................................. زنجان 

 81/8 8980 4940 46/0- 1996 3697  .................................................................. سمنان 

 15/9- 934 1111 55/4 303 195  ............................................ سیستان و بلوچستان 

 85/5- 2567 17764 249/7 4763 1362  ................................................................... فارس 

 55/5 17841 11472 16/8- 1146 1377  ...................................................................قزوین 

 160/5 5578 2141 54/8 1274 823  ........................................................................ قم 

 85/9 539 290 61/3 408 253  .............................................................. کردستان 

 15/8 15676 13542 139/1 942 394  .................................................................. کرمان 

 78/6 1663 931 60/0- 285 712  .............................................................. کرمانشاه  

 0/9- 227 229 66/7 15 9  .......................................... کهگیلویه و بویر احمد 

 106/2 2462 1194 54/9- 853 1892  ................................................................. گلستان 

 91/5 8533 4457 80/8 893 494  .................................................................. گیالن 

 175/1 1315 478 95/9 756 386  ................................................................. لرستان 

 26/0 8892 7059 133/6 2560 1096  ............................................................... مازندران 

 66/9 32572 19515 3/6- 1905 1976  ................................................................. مرکزي 

 54/6- 128770 283880 200/1 2656 885  .............................................................. هرمزگان 

 79/4- 751 3652 16/6- 559 670  .................................................................. همدان 

 13/7 12502 10993 45/2- 1465 2675  ....................................................................... یزد 
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 37 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 
 

یت دورقمی)      عال کد ف مت ( ــ   -قس
 شرح فعالیت

 هاي غذاییتولید فراورده - 10
 هاتولید انواع آشامیدنی - 11
 هاي توتون و تنباکوتولید فراورده - 12
 تولید منسوجات - 13
 تولید پوشاك - 14
 هاي وابستهتولید چرم و فراورده - 15
ید چوب و فراورده  - 16 هاي چوب   تول

ساخت    –جز مبلمان به –و چوب پنبه 
 کاال از حصیر و مواد حصیربافی

 هاي کاغذيتولید کاغذ و فراورده - 17
ــانــه - 18 هــاي  چــاپ و تکثیر رســ

 شدهضبط
هاي حاصــل  تولید کک و فراورده - 19

 از پاالیش نفت
یی و            - 20 میــا ی مواد شـــ لیــد  تو

 شیمیاییهاي فراورده
هــاي  تولیــد داروهــا و فراورده    - 21

 دارویی شیمیایی و گیاهی
ید فراورده  - 22 ــتیکی و  تول هاي السـ

 پالستیکی
ــایر فراورده - 23 هاي معدنی  تولید سـ

 غیرفلزي
 تولید فلزات پایه - 24
لزي            - 25 ف محصــــوالت  لیــد  تو

ــاخته آالت و جز ماشـــینشـــده، بهسـ
 تجهیزات

ــوالت    - 26 ــاخت محصـ اي،  رایانه  سـ
 الکترونیکی و نوري

 تولید تجهیزات برقی - 27
ــین   - 28 ید ماشـ آالت و تجهیزات  تول

 نشده در جاي دیگربنديطبقه
تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر   - 29

 تریلرو نیم
 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل - 30
 تولید مبلمان - 31
نوعــات         - 32 ــ ــایر مصـ تولیــد ســ

 نشده در جاي دیگربنديطبقه
ــین - 33 ــب ماشـ آالت و تعمیر و نصـ

  تجهیزات

 

 

 

22

60

163

193

310

345

363

333

451

482

564

630

679

695

924

1215

1208

1866

1739

1578

2383

2650

5110

5207

20

68

167

198

319

328

350

365

381

402

470

523

629

633

904

1188

1249

1625

1700

1875

2594

2650

5157

5353

12

33

30

11

21

19

15

26

16

14

32

18

17

31

29

24

27

13

20

28

25

22

10

23

نفر کارکن و بیش تر 10تعداد کارگاه هاي صنعتی -1نمودار 
و 1397براي سال هاي ) کد دورقمی(کشور به تفکیک فعالیت 

1398

1398 1397



 38 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 

 
 

یت دورقمی)      عال کد ف مت ( ــ   -قس
 شرح فعالیت

 هاي غذاییتولید فراورده - 10
 هاتولید انواع آشامیدنی - 11
 هاي توتون و تنباکوتولید فراورده - 12
 تولید منسوجات - 13
 تولید پوشاك - 14
 هاي وابستهتولید چرم و فراورده - 15
ید چوب و فراورده  - 16 هاي چوب   تول

ساخت    –جز مبلمان به –و چوب پنبه 
 کاال از حصیر و مواد حصیربافی

 هاي کاغذيتولید کاغذ و فراورده - 17
ــانــه - 18 هــاي  چــاپ و تکثیر رســ

 شدهضبط
هاي حاصــل  تولید کک و فراورده - 19

 از پاالیش نفت
یی و            - 20 میــا ی مواد شـــ لیــد  تو

 هاي شیمیاییفراورده
هــاي  تولیــد داروهــا و فراورده    - 21

 دارویی شیمیایی و گیاهی
ید فراورده  - 22 ــتیکی و  تول هاي السـ

 پالستیکی
ــایر فراورده - 23 هاي معدنی  تولید سـ

 غیرفلزي
 تولید فلزات پایه - 24
لزي            - 25 ف محصــــوالت  لیــد  تو

ــاخته آالت و ماشـــینجز شـــده، بهسـ
 تجهیزات

ــوالت رایانه     - 26 ــاخت محصـ اي،  سـ
 الکترونیکی و نوري

 تولید تجهیزات برقی - 27
ــین   - 28 ید ماشـ آالت و تجهیزات  تول

 نشده در جاي دیگربنديطبقه
تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر   - 29

 تریلرو نیم
 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل - 30
 نتولید مبلما - 31
نوعــات         - 32 ــ ــایر مصـ تولیــد ســ

 نشده در جاي دیگربنديطبقه
ــین - 33 ــب ماشـ آالت و تعمیر و نصـ

  تجهیزات

 

 
 
 

4412

5915

11937

15084

15180

17569

17882

22408

22496

23375

25740

32936

35539

43694

77850

80787

106767

98479

105720

131777

169106

160355

209778

299005

5034

6182

11351

13812

15933

16422

17262

20318

22043

23369

24726

35296

39887

45683

85742

92480

103566

109593

114327

139555

161521

162531

233060

304118

33

12

15

14

11

16

18

31

32

30

26

17

21

19

27

28

13

25

22

20

29

24

23

10

نفر کارکن و بیش تر  10تعداد کارکنان کارگاه هاي صنعتی -2نمودار 
1398و 1397براي سال هاي ) کد دورقمی(کشور به تفکیک فعالیت 

1398 1397



 39 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 
 

یت دورقمی)      عال کد ف مت ( ــ   -قس
 شرح فعالیت

 هاي غذاییتولید فراورده - 10
 هاتولید انواع آشامیدنی - 11
 هاي توتون و تنباکوتولید فراورده - 12
 منسوجاتتولید  - 13
 تولید پوشاك - 14
 هاي وابستهتولید چرم و فراورده - 15
ید چوب و فراورده  - 16 هاي چوب   تول

ساخت    –جز مبلمان به –و چوب پنبه 
 کاال از حصیر و مواد حصیربافی

 هاي کاغذيتولید کاغذ و فراورده - 17
ــانــه - 18 هــاي  چــاپ و تکثیر رســ

 شدهضبط
هاي حاصــل  فراوردهتولید کک و  - 19

 از پاالیش نفت
یی و            - 20 میــا ی مواد شـــ لیــد  تو

 هاي شیمیاییفراورده
هــاي  تولیــد داروهــا و فراورده    - 21

 دارویی شیمیایی و گیاهی
ید فراورده  - 22 ــتیکی و  تول هاي السـ

 پالستیکی
ــایر فراورده - 23 هاي معدنی  تولید سـ

 غیرفلزي
 تولید فلزات پایه - 24
لیــد     - 25 لزي       تو ف محصــــوالت 

ــاخته آالت و جز ماشـــینشـــده، بهسـ
 تجهیزات

ــوالت رایانه     - 26 ــاخت محصـ اي،  سـ
 الکترونیکی و نوري

 تولید تجهیزات برقی - 27
ــین   - 28 ید ماشـ آالت و تجهیزات  تول

 نشده در جاي دیگربنديطبقه
تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر   - 29

 تریلرو نیم
 نقلوات حملتولید سایر تجهیز - 30
 تولید مبلمان - 31
نوعــات         - 32 ــ ــایر مصـ تولیــد ســ

 نشده در جاي دیگربنديطبقه
ــین - 33 ــب ماشـ آالت و تعمیر و نصـ

  تجهیزات

 

 

 

9348

5389

8184

16378

13168

14809

19337

22281

19499

33696

14237

38641

76739

74026

74961

67359

80331

78249

122407

312110

207411

322242

568759

633649

8710

9123

9811

16079

20168

27272

30769

35572

37984

42551

51516

58384

109033

110692

120050

124205

128150

142025

172237

309150

326839

506299

833470

971541

14

33

15

31

18

32

16

30

11

26

12

17

13

29

25

28

21

27

22

19

23

10

24

20

نفر کارکن و بیش تر  10ارزش افزوده  کارگاه هاي صنعتی -3نمودار 
و  1397براي سال هاي ) کد دورقمی(کشور به تفکیک فعالیت 

برحسب میلیارد ریال-1398
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54

58

120

118

180

215

242

244

250

262

319

419

331

428

425

652

590

643

805

754

964

948

1073

1072

1294

1037

1635

1741

2180

3825

6294

40

64

135

145

211

225

236

252

261

262

341

388

407

425

475

647

675

687

748

843

963

979

1129

1132

1271

1304

1655

1735

2258

3702

5553

ایالم
کهگیلویه وبویراحمد
خراسان شمالی
خراسان جنوبی
بوشهر
کردستان
چهارمحال وبختیاري
هرمزگان
اردبیل
کرمانشاه
لرستان
همدان
سیستان وبلوچستان
گلستان
زنجان
خوزستان
کرمان
آذربایجان غربی
قم
گیالن
سمنان
یزد
مازندران
مرکزي
فارس
قزوین
البرز
آذربایجان شرقی
خراسان رضوي
اصفهان
تهران

نفر کارکن و بیش تر کشور به تفکیک 10تعداد کارگاه هاي صنعتی -4نمودار 
1398و 1397استان براي سال هاي 

1398 1397
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2823

3532

6959

7626

7948

9909

10257

10100

11763

18870

16029

17005

29049

25961

23092

34623

35001

39797

40912

41502

58790

60198

66871

82428

75621

80705

106142

104856

114699

207103

383618

3160

3265

7096

8955

9188

10437

10564

12349

13326

16041

16380

17311

27319

28050

30082

35619

36113

40446

42623

46305

58939

65968

70319

79593

81047

88140

109089

112408

116792

205481

401411

کهگیلویه وبویراحمد
ایالم
خراسان جنوبی
کردستان
خراسان شمالی
سیستان وبلوچستان
چهارمحال وبختیاري
اردبیل
لرستان
کرمانشاه
گلستان
همدان
آذربایجان غربی
بوشهر
هرمزگان
قم
زنجان
سمنان
گیالن
کرمان
فارس
مازندران
یزد
خوزستان
قزوین
مرکزي
آذربایجان شرقی
البرز
خراسان رضوي
اصفهان
تهران

راي نفر کارکن و بیش تر کشور به تفکیک استان ب10تعداد کارکنان کارگاه هاي صنعتی -5نمودار 
1398و 1397سال هاي 

1398 1397



 42 1398 - کشورتر و بیش نفر کارکن 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاهطرح تایج ن

 

2906

6024

11068

5888

6646

14545

34655

16419

14865

18256

10923

34544

31171

30403

58287

40402

45297

83857

69825

88369

105374

108447

110472

126450

145311

182466

124913

287936

386874

285034

345584

2326

4876

10779

11183

20320

29598

29654

32473

32661

34277

39018

39492

54989

70111

73964

85141

89688

108655

110042

144848

161977

171608

175437

180839

199586

220733

253392

349753

482529

484753

496930

کهگیلویه وبویراحمد
ایالم
سیستان وبلوچستان
خراسان جنوبی
کردستان
لرستان
همدان
گلستان
خراسان شمالی
چهارمحال وبختیاري
اردبیل
آذربایجان غربی
قم
کرمانشاه
مازندران
سمنان
گیالن
فارس
زنجان
هرمزگان
خراسان رضوي
یزد
قزوین
کرمان
آذربایجان شرقی
مرکزي
البرز
خوزستان
اصفهان
بوشهر
تهران

راي نفر کارکن و بیش تر کشور به تفکیک استان ب10ارزش افزوده  کارگاه هاي صنعتی -6نمودار 
برحسب میلیارد ریال-1398و 1397سال هاي 

1398 1397


	نتايج طرح آمارگيري از
	كارگاههاي صنعتي 10 نفر كاركن و بیشتر کشور
	1398
	پیشگفتار
	و من ا... توفیق
	جواد حسین زاده
	رییس مركز آمار ايران
	فهرست مندرجات
	عنوان                                                                                                                                               صفحه

	مشخصات كلي طرح
	تعاريف و مفاهيم
	راهنمای طبقهبندی فعالیتها
	خلاصه يافتهها
	جداول
	1- خلاصه آمار كارگاههاي صنعتي فعال 10 نفر كاركن و بیشتر كشور برحسب طبقات کارکن: 1398-1397
	2-تعداد كارگاههاي صنعتي کشور برحسب طبقات کارکن و فعالیت: 1398-1397
	3-تعداد كارگاههاي صنعتي کشور برحسب طبقات کارکن و استان: 1398-1397
	4-تعداد کارکنان كارگاههاي صنعتي کشور برحسب طبقات کارکن و فعالیت: 1398-1397                                  (نفر)
	5-تعداد کارکنان كارگاههاي صنعتي کشور برحسب طبقات کارکن و استان: 1398-1397                                      (نفر)
	6- ارزشافزودهی كارگاههاي صنعتي کشور برحسب طبقات کارکن و فعالیت: 1398-1397                   (میلیارد ریال)
	7- ارزشافزودهی كارگاههاي صنعتي کشور برحسب طبقات کارکن و استان: 1398-1397                    (میلیارد ریال)
	8- ارزش سرمایهگذاری كارگاههاي صنعتي کشور برحسب طبقات کارکن و فعالیت: 1398-1397          (میلیارد ریال)
	9- ارزش سرمایهگذاری كارگاههاي صنعتي کشور برحسب طبقات کارکن و استان: 1398-1397           (میلیارد ریال)

	كل صنعت  
	كل صنعت  
	           كل كشور  
	           كل كشور  
	كل صنعت   
	كل صنعت   
	           كل كشور  
	           كل كشور  
	كل صنعت   
	كل صنعت   
	           كل كشور  
	           كل كشور  
	كل صنعت   
	كل صنعت   
	           كل كشور  
	           كل كشور  
	نمودارها

