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 مقدمه
  وسیله اداره  به 1342  کشور، در مرداد ماه  صنعتی  سرشماري  اولین
، 1351تـا سـال    1343  از سال.  گرفت  انجام  وقت  آمار عمومی  کل

کشـور    صـنعتی   ي   هـا آمـار از کارگـاه    تهیـه   بـه   اقتصاد وقت  وزارت
  صـنایع   وزارت  به  وظیفه  بعد، این  به 1352  نمود و از سال   مبادرت
  .شد  محول  وقت  و معادن

  ي   هـا بار از کارگـاه   اولین  ، براي1351  در سال  مرکز آمار ایران     
آورد و   عمل به   سرشماري) تر و بیش  نفر کارکن 10(  صنعتی  بزرگ
بجـز سـال    سـاله   را همه  سرشماري  ، این1366  تا سال  سال  از آن
  .رسانید  انجام  به 1357و  1356  ي   ها

  بررسی  کشور و ضرورت  صنعتی  در بافت  حاصل  بر اثر تغییرات     
، 1367  در سـال   ، مرکـز آمـار ایـران    صنعتی  ي   هاکارگاه  کل  آماري
. رحلـه اجـرا درآورد  م  و بـه   را تهیـه   صـنعتی   آمارگیري  جامع  طرح
  . یافت  نیز ادامه 1370 ، تا  سال تغییراتی  با  انجـام  طرح  این  اجراي

،  صـنعت   تولیـد بخــش    اعظـم   قسـمت   امر کـه   این  به  با توجه     
) تـر  و بـیش   نفـر کـارکن   10(  صـنعتی   بزرگ  ي   هاکارگاه  مربوط به

از   ـرح آمــارگیــري طــ   مجـدداً  اجــراي    ، مـرکز آمار ایران است
در   آغـاز کـرد کـه    1371  را در ســال  صنعتـی  بـزرگ  ي   هاکارگاه
  در ســـال   همچنیـن.  یافت  نیــز ادامـه 1373و  1372  ي   هاسـال

را   و معدن  صنعت عمـومی   سـرشماري  مـرکـز طـرح  ،  ایـن1373
  .مرحله اجرا در آورد  به

  سرشـماري   از مرحله اول  آمده  دست به  ارچوباز چ  با استفاده      
  بـا هـدف   ذکورمـ   سرشـماري   دوم  ، مرحلـه  و معدن  صنعت  عمومی
، در  و معـدن   صـنعت   ي   هـا بخـش   مربوط به  تفصیلی  اطالعات  تهیه
 1373  ، آمـار ســال  مـرحلـه  در ایـن. اجـرا درآمـد  به 1374  سال
و   گیــري  نمونه  بـا روش  نفر کارکـن 6ز کمتر ا  صنعتی  ي   هاکارگاه
ــاه ــاکارگ ــارکن 6  داراي  صــنعتی  ي   ه ــر ک ــیش  نف ــا روش و ب ــر ب   ت

  .قرار گرفت  مورد آمارگیري  سرشماري
  ي   هـا و کارگـاه   فوق  از چـارچــوب  با استفــاده 1376  در سال     

آمــار    گـردآوري  بـراي  ، همزمان1373  بعد از سال  شده  شناسایی
در . شـد   کشور، اقـدام   صنعتی  ي   هاکارگاه 1375و  1374  ي   هاسال
  تر بـه و بیش  نفـرکارکـن 10داراي   ي   ها، آمـار کارگـاه مـرحله  این
 10داراي کمتـر از    ي   هـا کارگاه  آماري  و اطالعات  سرشماري  روش

  آوري جمـع   گیري نمونه  روش  به 1375  سال  فقط براي ، نفر کارکن
  . شد

  
  
  

نفـر    10داراي   صـنعتی   ي   هـا از کارگـاه   ، سرشـماري 1377  از سال
  ســال   تـفصیلی  شود و اطالعات می  انجام  تر هر سال و بیش  کارکن
  صـنعتی   مختلـف   ي   هـا فعالیـت   برحسـب  ذکور،مـ   ي   هاکارگاه  قبل
، طـرح سرشـماري   1381در سـال  . گـردد  و منتشر می  آوري جمع

  ي   هافعالیت  چارچوبی  اطالعات  آوري جمع  با هدفکارگاهی  عمومی
   .، انجام شد   و خانوارها                              هااز کارگاه  کشـور اعم  اقتصادي

، بــا اســتفاده از چــارچوب بــه دســت آمــده از 1382در ســال      
هزار نمونه،  50خاب حدود و انت 1381کارگاهی  سرشماري عمومی

نفـر کـارکن، بـه صـورت      10ي صـنعتی داراي کمتـر از      هـا  کارگاه
تـر نیـز بـا     نفـر کـارکن و بـیش    10ي داراي   ها گیري و کارگاه نمونه

استفاده از همان چارچوب، با روش سرشماري مورد آمارگیري قرار 
  . گرفت

ب بــه دســت   ي بعد نیز بــا استفــاده از چـارچــو      ها در سال     
 10ي داراي    هـا  ، کارگـاه 1381کارگاهی  آمده از سرشماري عمومی

تر با روش سرشماري مورد آمارگیري قرار گرفت  نفر کارکن و بیش
  . که نتایج آخرین سال در این فصل منظور شده است

  آوري جمـع   خانوار، لزوم  صنعتی  ي   هافعالیت  اهمیت  به  با توجه     
و   مورد تأکید قرار گرفت                              هامربــوط بــه ایـــن فعالیت  اطالعــات

  طـرح   ، در قالب صنعتی  فعالیت  داراي  ي   از خانوارها  آمارگیري  طرح
بـا   1376و  1374  در سـال  ،و معـدن   صـنعت  عمـومی    سرشماري

  .مرحله اجرا در آمد  به  گیري نمونه  روش
  ، فعالیـت  جدید صنعتی  ي   ها نامه  اجازه  آمار مشخصات  ريگردآو     
و   صنایع  وزارت  آماري  ي   هافعالیت  از شروع  که  است  دیگري  آماري

  .شود می  طور مستمر انجام  به  معادن تاکنون،
  مشخصـات   شـامل   فصـل   در ایـن   شـده   ارائـه   آمـاري   اطالعات     
، معـدن و   صـنعت   توسـط وزارت   صادر شـده   صنعتی  ي   ها نامه اجازه

  ي   هـا کارگـاه   و عملکـرد اقتصـادي    از مشخصـات   تجارت منتخبـی 
  حاصل  نتایج  به  مربوط ،صنعتی  فعالیت  داراي  ي   و خانوارها  صنعتی
شــرکت   عمـومی   و مشخصـات   مرکز آمار ایران  آماري  ي   هااز طرح

  .است  تعاون  وزارت  پوشش  تحت  صنعتی  تعاونی  ي   ها
  8-7  لغایـت  8-1  در جـداول   شـده   ، آمار ارائه ذکر است  شایان     

صنعت، معـدن    وزارت  نظارت  تحت  که  است  یی   هاکارگاه  مربوط به
  زیـر نظـر ایـن     کـه                              هـا  آمار پاالیشـگاه   بنابراین ،و تجارت قرار دارد

  . است  نشده  قرار ندارد، درج  وزارتخانه
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  ي   هـا فعالیـت   بنـدي  طبقه  براي  دارد که  ضرورت  نکته  ذکر این     
  ي   هـا فعالیـت   المللی بین  بندي طبقه  سوم  ، از ویرایش صنعت  بخش

  . است  در آن استفاده شده  تغییراتی  با اعمـال ،)ISIC(اقتصادي 
   تعاریف مفاهیـم

ایجـاد واحـد     بـراي   مجوز اولیه):  اصولی  موافقت(  سیسأت جواز
  . است  صنعتی

 ماده مجوزي است که طبق مقررات  ):پروانه کسب(جواز صنفی 
قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یـا حرفـه    5

به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی براي محـل مشـخص   
  .شودیا وسیله کسب معین داده می

از   پـس   واحـد تولیـدي    کـه   اسـت   مجـوزي  : بـرداري   بهره  پروانه
شود و  می  آن  دریافت  به  ، موفق محصول  در تولید آزمایشی  موفقیت
  .کند خود را آغاز می  فعالیت  سپس

ــاه  ــابتی  مشــخص  مکــان : صــنعتی  کارگ ،  آن در  کــه  اســت  و ث
چنـد   یـا   منظور تولیـد یـک    کار به  و نیروي  از سرمایه  ي   ا مجموعه
  . است  شده  کار گرفته  به  صنعتی  محصول
  :کارگاه  مالکیت  وضع

درصـد   50از   بـیش  یـا   تمام  که  است  یی هامنظور کارگاه : عمومی
،    هـا ، بانـک  دولتـی   ي   هـا ، سـازمان    ها وزارتخانه  به  آن متعلق  سرمایه

  بخـش   سسـات ؤو سـایر م                               هـا ، شـهرداري  اسـالمی   انقالب  ي   دها   نها
  .باشد عمومی 

  صـورت   بـه   کـه   اسـت   یـی    هـا منظور کارگـاه  ): تعاونی(  خصوصی
  م   درصـد سـها   50از   یا بـیش   و تمام  رسیده  ثبت  به  تعاونی  شرکت

  .باشد  اعضاي تعاونی  به  آن متعلق
  یا بیش  تمام  که  است  یی   هامنظور کارگاه ): غیرتعاونی(  خصوصی

  .افراد باشد  به  درصد سرمایه آن متعلق 50از 
ــ  5فصـل "ه تعاریف و مفـاهیم  رجوع کنید ب):  کارکنان( شاغالن

  ."کشاورزي، جنگلداري و شیالت
سـاله و   10منظـور افـراد    :خانوار  صنعتی  ي   هافعالیت  شاغالن
  ، در محـل  از سـال   یـا قسـمتی    در تمـام   کـه   تر خـانوار اسـت   بیش

  .ند   ا داشته  اشتغال  صنعتی  فعالیت  خانوار به  سکونت
ضیح این نکتـه ضـروري اسـت کـه در     در ارائه آمار شاغالن، تو     

اسـتفاده شـده    "متوسط تعداد شاغالن در سـال "محاسبه از روش 
  . است

ــ کشـاورزي، جنگلـداري و    5فصل "رجوع کنید به  : مزد و حقوق
  ."شیالت

فصل "رجوع کنید به   : بگیران  مـزد و حقـوق  خدمات  جبران
  ."ـ کشاورزي، جنگلداري و شیالت5

ــ  5فصـل  "رجـوع کنیـد بـه     ...):،کاال و  پول(                              ها پرداختیسایر 
  ."کشاورزي، جنگلداري و شیالت

رجوع کنید ):  ي   ا سرمایه  اموال  ارزش تغییرات(گذاري  سرمایه
  ."ـ کشاورزي، جنگلداري و شیالت5فصل "به 

زي، جنگلداري ـ کشاور5فصل "رجوع کنید به :  ي   ا سرمایه  اموال
  ."و شیالت

دوام مصـرف   مواد خام و اولیه، ابزار، لوازم و ملزومـات کـم  
منظور از مواد خام و اولیه، موادي است که به منظور تغییـر   : شده

ایـن  . رسد شکل فیزیکی یا شیمیایی به کارگاه وارد و به مصرف می
مواد ممکن است خام یا نیمه ساخته باشد که براي مراحـل بعـدي   

در کارگاه به کـار  ) تکمیل، تغییر شکل و مونتاژ(یات تولید کاال عمل
دوام مصـرف   منظور از ابـزار، لـوازم و ملزومـات کـم    . شود گرفته می

شده، آن دسته از ابزار، لوازم و ملزومـاتی اسـت کـه جهـت انجـام      
شـود و عمـر مفیـد آن از     ي تولیدي کارگاه به کار گرفته مـی    کارها

  . یک سال کمتر است
از مجمـوع    عبارت اسـت : مصارف واسطه فعالیت صنعتی  رزشا

دوام مصـرف   ، ابزار و لـوازم و ملزومـات کـم    و اولیه  مواد خام  ارزش
،  شـده   خریداري   ، ارزش برق و آب شده  مصرف  سوخت  شده، ارزش

ارزش مواد و قطعات مصرف شده جهـت سـاخت یـا ایجـاد امـوال      
  . ختی بابت خدمات صنعتیي توسط کارگاه و پردا   ا سرمایه
ارزش سـتانده فعالیـت صـنعتی     :ستانده فعالیت صنعتی  ارزش

ي تولید شـده، دریـافتی بابـت       عبارت است از مجموع ارزش کاالها
ي در جریــان    خــدمات صــنعتی، تغییــرات ارزش موجــودي کاالهــا

یـی کـه بـدون       ساخت، تفاوت ارزش فروش از ارزش خریـد کاالهـا  
ي سـاخته     ا نـد، ارزش امـوال سـرمایه      ا روش رسیدهتغییر شکل به ف

ي    شده توسط کارگاه، ارزش برق و آب تولید و فروخته شـده منهـا  
  .ارزش ضایعات غیرقابل فروش محصوالت تولید شده

ارزش افـزوده فعالیـت صـنعتی     : افزوده فعالیت صـنعتی   ارزش
مصـارف   کارگاه عبارت است از ما به التفاوت ارزش ستانده و ارزش

  .واسطه فعالیت صنعتی
نسـبت ارزش افـزوده بـه تعـداد      :ي صـنعتی    ها وري کارگاه بهره
  .کارگاه
  .نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن :وري نیروي کار بهره

  جزئـی   ، تعمیـرات  کنتراتـی   ي   از کارهـا   عبـارت  : صنعتی  خدمات
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و   و نصـب   نقلیـه   و وسایل  اداري  ، تجهیزات آالت ، ماشین ساختمان
  .است  تولید شده  ي   کاالها  ندازي   ا راه

،  آالت و ماشـین   سـاختمان   از اجـاره   عبـارت :  غیرصنعتی  خدمات
  .است ...و  تجارتی  ي   ها ، بیمه ارتباطات

دریـافتی و   :دریافتی و پرداختی بابـت خـدمات غیرصـنعتی   
و                              هـا   پرداختی بابت خدمات غیرصـنعتی عبـارت اسـت از دریـافتی    

ي کارگاه بابت خدماتی از قبیل اجاره ساختمان، اجـاره     ها پرداختی
آالت، ارتباطات، مخابرات، حمل و نقل، خدمات حسابرسی و  ماشین

  ... .حقوقی و آموزشی، حق العمل کاري و 
عـوارض پرداختـی    :رض پرداختی و مالیـات غیرمسـتقیم  عوا

ي    هـا  ي اجباري کارگاه به سازمان   ها پرداختی عبارت است از تمامی 
دولتی از قبیل عوارض شهرداري، عوارض کارگاه، حق ثبت و حـق  

  . صدور مجوز
در سرشماري صـنعتی منظـور از مالیـات غیرمسـتقیم، تمـامی         

ي خـود     ن داخلی از خریداران کاالهاوجوهی است که تولیدکنندگا 
ماننـد مالیـات غیـر    . کنند دریافت و عیناً به حساب دولت واریز می

، وسایل نقلیه موتوري، سـیگار، خاویـار، نــوار       ها مستقیم از نوشابه
  ... . ضبـط صـوت و 

  گیري با بهره  هستند که  یی   هاتعاونی : صنعتی  تعاونی  ي  هاشرکت
  فعالیـت   موضـوع   براساس ،اعضاء  کار و تخصص  و نیروي  سرمایهاز 

  صـنعت فعالیـت    مختلف  ي   ها در رشته ، اجرایی  در اساسنامه  مندرج
  .کنند می

در   هسـتند کـه    یی   هاتعاونی : دستباف  فرش  تعاونی  ي   هاشرکت
و   دسـتباف   ي   هافرش  و تولید انواع  مواد اولیه  و توزیع  تأمین  زمینه

  .دارند  فعالیت  وابسته  تولیدات
  

  گزیده اطالعات
کارگــاه صــنعتی داراي ده نفــر کــارکن و  14697، 1392در ســال 

نفر شاغل وجود داشته است کـه بـه ترتیـب     1279577تر با  بیش
داشـته   افزایشدرصد  1/6و کاهش درصد  6/0نسبت به سال قبل، 

بـه بخـش                                 هـا  کارگـاه درصـد از ایـن    8/97مالکیـت حـدود   . است
. تعلق داشـته اسـت   درصد به بخش عمومی  2/2خصوصی و حدود 

تا  10ي داراي    ها درصد در کارگاه 18همچنین از این تعداد شاغل 
نفـر   99تـا   50ي داراي    هـا  درصد در کارگاه 8/11نفر کارکن،  49

نفـر کــارکن و   100اراي ي د   هـا  درصـد در کارگـاه   2/70کـارکن و  
  . ند   ا تر مشغـول به کار بوده بیش

ي صـنعتی     هـا  گـذاري در کارگـاه   ، میزان سـرمایه 1392در سال    
میلیارد ریـال بـوده    112811تر حدود  داراي ده نفر کارکن و بیش

درصـد افـزایش داشـته     2/21است که نسبت به سال قبل حـدود  
  . است

ي صنعتی    ها در همین سال، ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاه   
میلیـارد ریـال    1163859تر، بـیش از   داراي ده نفر کارکن و بیش
از . درصد افـزایش داشـته اسـت    2/37بوده که نسبت به سال قبل 

درصد مربوط به صنایع تولیـد زغـال   3/13این میزان ارزش افزوده 
درصـد   4/26اي،  هـاي هسـته   ختهاي نفـت و سـو   کک، پاالیشگاه

درصـد   2/9مربوط به صنایع تولید مـواد و محصـوالت شـیمیایی،    
درصـد   7/17مربوط به تولیـد سـایر محصـوالت کـانی غیرفلـزي،      

درصد مربوط به تولیـد وسـایل    1/6مربوط به تولید فلزات اساسی، 
درصـد مربـوط بـه تولیـد      2/3نقلیه موتوري، تریلـر و نـیم تریلـر،    

 10بنـدي نشـده در جـاي دیگـر و      ت و تجهیزات طبقـه آال ماشین
ارقـام  . درصد مربوط به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی بـوده اسـت  

درصـد ارزش افـزوده    8/85دهد که هفت فعالیت مذکور،  نشان می
  .ند   ا ي صنعتی را به خود اختصاص داده   ها فعالیت

ن بـه  ، استان هاي بوشـهر، خوزسـتان و هرمزگـا   1392در سال    
میلیـون ریـال داراي    385305و  433690، 1151772ترتیب بـا  

هاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر  وري کارگاه بیشترین بهره
، 6039بـه ترتیـب بـا     خوزسـتان و  هرمزگـان  هاي بوشهر، و استان
وري شـاغالن   میلیون ریـال داراي بیشـترین بهـره    2102و  3743
  .باشند کارکن و بیشتر می هاي صنعتی داراي ده نفر کارگاه
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   فعاليت نوع برحسب صنعتي هاي كارگاه ايجاد براي تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط شده صادر )١(تأسيس جواز تعداد -٨-١ 
)فقره(                                                                                                                                                                                    

  ١٣٩٣  )٢(١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥   فعاليت
  ۱۸۶۲۴  ۱۹۲۸۷  ۱۵۲۱۰  ۱۵۸۷۲  ۱۵۸۱۳  ۵۴۲۸۸  ۱۷۰۹۸  ۹۱۸۲.......................................................................................    معج
  ۲۶۲۵  ۲۱۹۶  ۲۲۲۰  ۲۹۴۸  ۲۹۹۳  ۹۸۴۹  ۲۸۶۱  ۲۰۶۵................................................................    آشاميدني و غذايي مواد صنايع
  ۱۱  ۲۰  ۲  ۲  ۵  ۷  ۲  ۰..................................................  سيگار - تنباكو و ازتوتون محصوالت توليد
  ۶۹۳  ۶۳۴  ۴۵۵  ۵۲۹  ۵۰۸  ۲۶۸۳  ۱۱۶۱  ۸۲۲.............................................................................................  منسوجات توليد
  ۳۶۸  ۳۷۴  ۲۲۰  ۲۶۰  ۲۱۷  ۱۹۹۷  ۱۱۶۴  ۲۴۵......................    خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد
 يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
  ۱۳۱  ۱۰۰  ۵۷  ۷۹  ۷۸  ۵۰۶  ۲۳۰  ۱۵۳................................................................................................   كفش توليد و

) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چوب توليد
  ۴۶۷  ۵۱۸  ۵۹۹  ۵۲۸  ۵۰۲  ۱۷۸۰  ۴۰۵  ۲۸۸..........................................................    حصيري مواد و ني از كاال ساخت و

  ۶۰۱  ۶۷۸  ۴۴۳  ۴۶۲  ۵۰۴  ۱۶۵۵  ۶۰۰  ۵۳۲................................................................    كاغذي محصوالت و كاغذ توليد
  ۳۶  ۳۲  ۱۳  ۳۳  ۴۱  ۲۰۴  ۶۳  ۲۷.............................................    شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،
 هاي وسوخت نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع
  ۲۱۹  ۷۰۳  ۳۰۲  ۱۹۹  ۱۶۴  ۴۵۶  ۱۴۲  ۴۹..........................................................................................................    اي ستهه

  ۱۲۵۰  ۱۳۸۱  ۹۲۸  ۹۱۲  ۸۵۶  ۳۲۵۵  ۱۲۹۸  ۸۴۵..................................................    شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع
  ۱۹۱۰  ۱۹۲۶  ۱۷۱۶  ۱۸۴۶  ۱۷۴۴  ۶۵۷۳  ۱۳۴۰  ۹۶۵....................................................    پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد
  ۲۷۸۷  ۳۵۴۴  ۳۴۲۲  ۳۹۳۶  ۳۷۸۳  ۸۶۷۴  ۲۵۲۸  ۸۸۸........................................................    غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد
  ۸۵۸  ۱۲۵۱  ۶۴۸  ۶۰۶  ۶۸۳  ۲۰۸۹  ۵۵۵  ۳۹۱.......................................................................................    اساسي فلزات توليد
  ۱۴۱۸  ۱۳۸۳  ۱۳۸۸  ۱۳۵۳  ۱۳۱۹  ۴۵۵۸  ۱۲۸۹  ۴۵۲...............    تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد
  ۱۱۳۲  ۱۱۰۴  ۸۱۵  ۷۹۷  ۸۹۷  ۳۵۷۲  ۱۱۹۶  ۵۶۴    ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد
  ۲۸  ۲۵  ۱۶  ۲۵  ۴۰  ۴۳۵  ۲۴۱  ۳۳................................    محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد
 برقي هاي دستگاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
  ۴۵۷  ۴۴۷  ۳۴۰  ۳۵۱  ۳۹۰  ۱۴۹۵  ۵۵۲  ۲۲۵................................................................    ديگر جاي در نشده بندي طبقه
  ۷۶  ۶۸  ۶۹  ۵۳  ۴۴  ۳۰۴  ۱۲۸  ۱۶۷...........................    ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد
 هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۲۲۵  ۱۵۵  ۱۰۸  ۱۱۳  ۱۱۰  ۳۷۲  ۱۶۹  ۱۵۳.............................................................................    ساعت ديگر انواع و مچي
  ۳۱۳  ۲۹۷  ۲۰۴  ۲۸۰  ۳۳۳  ۱۳۰۶  ۵۷۹  ۱۴۱...........................................    تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد
  ۹۴  ۱۰۲  ۶۴  ۹۹  ۱۰۴  ۴۱۳  ۲۴۳  ۶۱................................................................    نقل و حمل وسايل ساير توليد
  ۴۷۴  ۴۷۵  ۱۹۲  ۲۱۸  ۲۸۷  ۱۲۹۸  ۲۷۹  ۷۲..................    ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد
  ۶۲۸  ۳۹۲  ۳۲۲  ۲۳۹  ۲۰۵  ۸۰۷  ۷۳  ۴۴............................................................................................................    بازيافت
  ۶۵  ۷۴  ۱۰۲  ×  ×  ×  ×  ×................................................................................................  ژي انر توليد
 هاي نقل؛فعاليت و حمل كمكي و پشتيباني هاي فعاليت
  ۱۹۷  ۱۸۹  ۷۸  ×  ×  ×  ×  ×.......................................................................................  مسافرتي هاي آژانس
  ۶  ۴  ۴  ۴  ۶  ×  ×  ×................................................................   مربوطه هاي وفعاليت كامپيوتر
  ۰  ۰  ۰  ×  ×  ×  ×  ×................................................................................................  توسعه و تحقيق
  ۱۵۵۵  ۱۲۱۵  ۴۸۳  ×  ×  ×  ×  ×.............................................................  مهندسي خدمات هاي فعاليت ساير
  .است موجود واحدهاي توسعه و صنعتي جديد واحدهاي شامل) ۱
  .است شده نظر تجديد ذيربط سازمان توسط ارقام) ۲

  )پ.ر. (معادن و صنايع وزارت -  مأخذ
  .ها فراوري دادهو آمار دفتر. معادن و صنايع وزارت -        
  .   ها فراوري دادهو آمار دفتر. وتجارت معدن,صنعت وزارت -        
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   و استان برحسب صنعتي ي   ها كارگاه براي تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط)١( شده صادر تأسيس جواز تعداد- ٨-٢
  )فقره(                                                                                                                                                               زادآ مناطق
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  آزاد مناطق و استان

  ۱۸۶۲۴  ۱۹۲۸۷  -  -  -  -  -  -......................................................  كشور كل
  ۲۱۱۰  ۲۱۶۹  -  -  -  -  -  -................................................................  شرقي آذربايجان
  ۵۲۱  ۴۶۸  -  -  -  -  -  -................................................................  غربي آذربايجان
  ۳۷۶  ۱۹۱  -  -  -  -  -  -................................................................  اردبيل
  ۱۱۶۴  ۱۰۹۹  -  -  -  -  -  -................................................................  ن   اصفها
  ۳۷۹  ۴۱۷  -  -  -  -  -  -................................................................  البرز
  ۹۷  ۱۲۷  -  -  -  -  -  -................................................................  ايالم
  ۱۸۸  ۲۷۱  -  -  -  -  -  -................................................................بوشهر
  ۷۴۹  ۷۱۱  -  -  -  -  -  -................................................................   تهران
  ۴۴۲  ۲۹۵  -  -  -  -  -  -................................   بختياري و رمحال   چها

  ۱۱۱  ۱۲۳  -  -  -  -  -  -................................................................   جنوبي خراسان
  ۱۳۴۰  ۱۱۴۲  -  -  -  -  -  -................................................................   رضوي خراسان
  ۱۰۱  ۱۳۴  -  -  -  -  -  -................................................................   شمالي خراسان
  ۵۱۶  ۴۵۵  -  -  -  -  -  -................................................................خوزستان
  ۶۱۴  ۷۱۷  -  -  -  -  -  -................................................................  زنجان
  ۳۴۹  ۷۰۵  -  -  -  -  -  -................................................................  سمنان
  ۳۵۵  ۳۵۵  -  -  -  -  -  -................................   بلوچستان و سيستان
  ۱۸۱۶  ۱۸۹۹  -  -  -  -  -  -................................................................  فارس
  ۵۲۳  ۷۲۴  -  -  -  -  -  -................................................................  قزوين

  ۳۶۹  ۴۵۰  -  -  -  -  -  -................................................................  قم
  ۴۴۸  ۴۹۹  -  -  -  -  -  -................................................................  كردستان
  ۴۴۲  ۵۶۵  -  -  -  -  -  -................................................................  كرمان

  ۳۱۵  ۳۰۸  -  -  -  -  -  -................................................................  كرمانشاه
  ۱۲۵  ۱۲۷  -  -  -  -  -  -................................   بويراحمد و كهگيلويه
  ۳۴۳  ۳۲۰  -  -  -  -  -  -................................................................  گلستان
  ۳۷۷  ۳۹۲  -  -  -  -  -  -................................................................  گيالن
  ۲۴۶  ۳۴۲  -  -  -  -  -  -................................................................  لرستان
  ۷۵۰  ۸۸۶  -  -  -  -  -  -................................................................  مازندران
  ۱۲۸۱  ۱۴۸۰  -  -  -  -  -  -................................................................  مركزي
  ۲۲۶  ۲۰۲  -  -  -  -  -  -................................................................هرمزگان
  ۴۴۰  ۳۶۶  -  -  -  -  -  -................................................................  همدان
  ۱۴۰۹  ۱۳۱۴  -  -  -  -  -  -................................................................  يزد

  ۶۳  ۱۵  -  -  -  -  -  -................................................................  ارس آزاد منطقه
  ۲  ۰  -  -  -  -  -  -................................................................  اروند آزاد منطقه
  ۲۳  ۴  -  -  -  -  -  -...............................................................  انزلي آزاد منطقه
  ۱  ۰  -  -  -  -  -  -.............................................................  چابهار آزاد منطقه
  ۴  ۱۲  -  -  -  -  -  -................................................................  قشم آزاد منطقه
  ۱  ۰  -  -  -  -  -  -..............................................................  كيش آزاد منطقه
  ۸  ۳  -  -  -  -  -  -................................................................  ماكو آزاد منطقه

  .است موجود ي   واحدها توسعه و صنعتي جديد ي   واحدها شامل) ۱ 
  .                              ها دادهفراوريو آمار دفتر. وتجارت معدن,صنعت وزارت -مأخذ
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 نوع برحسب صنعتي هاي كارگاه ايجاد براي تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط شده صادر )١(برداري بهره پروانه تعداد -٨-٣
  )فقره(                                                                                                                                                                     فعاليت

  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  فعاليت 
  ۵۲۳۳  ۴۳۶۹  ۴۱۱۲  ۶۲۹۲  ۶۸۷۸  ۶۷۶۴  ۳۵۵۰  ۳۶۰۰.....................................................................................   جمع

  ۷۸۳  ۷۱۴  ۶۹۸  ۱۱۵۱  ۱۳۵۹  ۸۳۳  ۶۵۱  ۶۴۵................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع
  ۲  ۵  ۲  ۳  ۵  ۰  ۱  ۰..............................................   سيگار ـ تنباكو و توتون از محصوالت توليد
  ۱۸۰  ۱۴۲  ۱۸۲  ۲۶۲  ۳۴۱  ۴۴۴  ۲۸۹  ۳۱۴..............................................................................................   منسوجات توليد
  ۴۹  ۴۸  ۳۹  ۶۵  ۸۶  ۱۱۵  ۱۹۳  ۱۵۰........................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد
 يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
  ۳۴  ۲۶  ۳۶  ۵۱  ۸۶  ۶۰  ۱۱۱  ۸۹................................................................................................   كفش توليد و

) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چوب توليد
  ۷۹  ۶۳  ۸۴  ۱۶۵  ۱۶۸  ۲۲۳  ۸۱  ۶۰............................................................   حصيري مواد و ني از كاال ساخت و

  ۱۶۳  ۱۰۷  ۱۱۴  ۱۶۳  ۱۸۹  ۱۶۸  ۱۰۶  ۱۱۲................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد
  ۱۳  ۱۰  ۱۱  ۱۱  ۱۳  ۲۸  ۲۴  ۱۱..............................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،
 هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع
  ۲۰۵  ۲۰۴  ۷۵  ۹۴  ۹۳  ۸۷  ۶۶  ۶............................................................................................................   اي هسته
  ۴۹۶  ۴۱۹  ۳۳۷  ۴۸۱  ۴۵۷  ۵۲۲  ۳۳۲  ۱۷۶...................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع
  ۷۱۳  ۶۷۲  ۵۹۸  ۸۵۱  ۷۳۰  ۹۷۹  ۳۲۵  ۲۸۷.....................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد
  ۶۰۲  ۵۱۴  ۷۵۱  ۱۱۷۷  ۱۳۲۳  ۱۷۳۱  ۴۰۷  ۷۴۸.........................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد
  ۳۶۹  ۳۰۰  ۱۶۹  ۳۴۴  ۳۵۶  ۲۰۸  ۱۲۰  ۱۰۳........................................................................................   اساسي فلزات توليد
  ۳۵۳  ۲۷۰  ۳۴۳  ۵۱۹  ۵۸۳  ۴۳۸  ۲۶۷  ۲۶۰................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد
  ۳۴۳  ۲۸۵  ۲۳۰  ۳۷۳  ۳۸۷  ۳۹۹  ۲۲۹  ۳۱۸.............   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد
  ۷  ۹  ۱۱  ۱۷  ۱۸  ۲۷  ۲۹  ۱۵................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد
 برقي هاي دستگاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
  ۱۷۸  ۱۲۴  ۱۱۰  ۱۶۳  ۱۸۴  ۱۳۱  ۷۸  ۱۲۱................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه
  ۲۶  ۱۹  ۲۱  ۳۱  ۲۹  ۲۰  ۱۶  ۱۶.............................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد
 هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۷۲  ۴۰  ۴۰  ۵۳  ۶۲  ۳۴  ۲۵  ۲۶............................................................................... ساعت ديگر انواع و مچي
  ۹۸  ۶۶  ۸۸  ۱۲۸  ۱۷۲  ۱۳۶  ۱۱۴  ۶۵............................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد
  ۲۷  ۱۸  ۲۱  ۳۶  ۴۳  ۵۴  ۵۱  ۲۷................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد
  ۸۶  ۶۶  ۶۸  ۸۸  ۹۹  ۱۰۰  ۲۵  ۴۵....................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد
  ۷۸  ۳۹  ۳۷  ۶۳  ۶۲  ۲۷  ۱۰  ۶..............................................................................................................   بازيافت
  ۳  ۴  ۰  ×  ×  ×  ×  ×................................................................................................  ژي انر توليد
 هاي نقل؛فعاليت و حمل كمكي و پشتيباني هاي فعاليت
  ۵۹  ۵۲  ۹  ×  ×  ×  ×  ×.......................................................................................  مسافرتي هاي آژانس
  ۱  ۰  ۰  ۳  ۳۳  ×  ×  ×................................................................  مربوطه هاي فعاليت و كامپيوتر
  ۲۱۴  ۱۵۳  ۳۸  ×  ×  ×  ×  ×.............................................................  مهندسي خدمات هاي فعاليت ساير

  . باشد مي تأسيس جواز فاقد واحدهاي و موجود واحدهاي توسعه ، شده اندازي راه جديد واحدهاي جهت صادره برداري بهره هاي پروانه شامل) ۱ 
  )پ.ر. (معادن و صنايع وزارت -  مأخذ

  .ها فراوري دادهو آمار دفتر. معادن و صنايع وزارت -        
  .   ها فراوري دادهو آمار دفتر. وتجارت معدن,صنعت وزارت -        
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 و استان برحسب صنعتي ي   ها كارگاه براي تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط )١( شده صادر برداري بهره پروانه تعداد -٨- ٤
  )فقره(                                                                                                                                                              آزاد مناطق
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  آزاد مناطق و استان

  ۵۲۳۳  ۴۳۶۹  -  -  -  -  -  -................................................................  كشور كل
  ۵۷۷  ۴۵۱  -  -  -  -  -  -................................................................  شرقي آذربايجان
  ۱۶۱  ۱۳۹  -  -  -  -  -  -................................................................  غربي آذربايجان
  ۹۰  ۸۸  -  -  -  -  -  -................................................................  اردبيل
  ۴۳۶  ۳۱۸  -  -  -  -  -  -................................................................  ن   اصفها
  ۲۵۷  ۱۹۰  -  -  -  -  -  -................................................................  البرز
  ۶۴  ۳۶  -  -  -  -  -  -................................................................  ايالم
  ۳۰  ۲۰  -  -  -  -  -  -................................................................بوشهر
  ۳۱۰  ۳۱۳  -  -  -  -  -  -................................................................   تهران
  ۹۶  ۷۳  -  -  -  -  -  -................................   بختياري و رمحال   چها

  ۳۹  ۳۶  -  -  -  -  -  -................................................................   جنوبي خراسان
  ۴۴۲  ۱۷۹  -  -  -  -  -  -................................................................   رضوي خراسان
  ۱۷  ۳۲  -  -  -  -  -  -................................................................   شمالي خراسان
  ۱۳۹  ۱۲۸  -  -  -  -  -  -................................................................خوزستان
  ۹۵  ۱۰۲  -  -  -  -  -  -................................................................  زنجان
  ۱۴۵  ۱۲۶  -  -  -  -  -  -................................................................  سمنان
  ۵۷  ۴۱  -  -  -  -  -  -................................   بلوچستان و سيستان
  ۲۰۷  ۱۹۷  -  -  -  -  -  -................................................................  فارس
  ۲۴۸  ۲۴۳  -  -  -  -  -  -................................................................  قزوين

  ۲۶۷  ۲۲۵  -  -  -  -  -  -................................................................  قم
  ۶۸  ۶۶  -  -  -  -  -  -................................................................  كردستان
  ۱۰۲  ۱۱۵  -  -  -  -  -  -................................................................  كرمان

  ۶۹  ۶۲  -  -  -  -  -  -................................................................  كرمانشاه
  ۳۷  ۳۳  -  -  -  -  -  -................................   بويراحمد و كهگيلويه
  ۹۷  ۷۹  -  -  -  -  -  -................................................................  گلستان
  ۱۵۰  ۱۷۱  -  -  -  -  -  -................................................................  گيالن
  ۱۳۱  ۸۳  -  -  -  -  -  -................................................................  لرستان
  ۲۰۴  ۲۲۸  -  -  -  -  -  -................................................................  مازندران
  ۲۳۶  ۲۶۲  -  -  -  -  -  -................................................................  مركزي
  ۶۶  ۴۳  -  -  -  -  -  -................................................................هرمزگان
  ۷۵  ۸۱  -  -  -  -  -  -................................................................  همدان
  ۲۲۰  ۱۸۵  -  -  -  -  -  -................................................................  يزد

  ۳۰  ۳  -  -  -  -  -  -................................................................  ارس آزاد منطقه
  ۰  ۱  -  -  -  -  -  -................................................................  اروند آزاد منطقه
  ۶۵  ۶  -  -  -  -  -  -................................................................  انزلي آزاد منطقه
  ۱  ۰  -  -  -  -  -  -................................................................  چابهار آزاد منطقه
  ۲  ۹  -  -  -  -  -  -................................................................  قشم آزاد منطقه
  ۰  ۱  -  -  -  -  -  -..............................................................  كيش آزاد منطقه
  ۳  ۴  -  -  -  -  -  -................................................................  ماكو آزاد منطقه

  .باشد مي تأسيس جواز فاقد ي   واحدها و موجود ي   واحدها توسعه شده، ندازي   ا راه جديد ي   واحدها جهت صادره برداري بهره ي   ها پروانه شامل) ۱
  .                              ها داده فراوري و آمار دفتر. تجارت و معدن ,صنعت وزارت -مأخذ
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 نوع برحسب تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط شده صادر )١(برداري بهره پروانه داراي صنعتي هاي كارگاه اشتغال ميزان -٨-٥
  )  نفر(                                                                                                                                                                      فعاليت

  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥   فعاليت
  ۸۳۰۲۱  ۷۸۶۵۹  ۷۰۹۶۰  ۱۰۹۱۰۰  ۱۳۱۲۲۵  ۱۲۶۱۵۵  ۷۴۵۷۸  ۸۵۱۳۳........................................................................................   جمع  
  ۱۱۹۹۹  ۱۴۷۱۲  ۹۶۵۴  ۱۸۷۱۹  ۲۳۹۲۳  ۱۹۷۶۲  ۱۴۲۴۵  ۱۴۱۸۵................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع
  ۲۵  ۷۲۰  ۹۰  ۶۵  ۲۲۸۱  ۰  ۱۵  ۰................................   سيگار ـ تنباكو و توتون از محصوالت توليد
  ۳۷۰۲  ۳۰۵۰  ۳۸۷۶  ۴۹۵۴  ۶۵۸۹  ۱۰۲۷۵  ۶۵۶۴  ۱۹۵۰۳...............................................................................................  منسوجات توليد
  ۱۲۴۸  ۱۳۱۰  ۱۲۹۸  ۹۷۸  ۱۷۰۷  ۱۴۷۷  ۲۷۰۸  ۲۱۳۰.........................  خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد
 و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
  ۲۲۶  ۳۴۲  ۶۱۴  ۴۹۷  ۸۳۱  ۸۳۴  ۱۲۱۱  ۱۶۰۰.........................................................................................   كفش توليد و يراق
 از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چوب توليد
  ۱۰۴۱  ۷۰۰  ۱۱۷۱  ۱۸۱۷  ۱۶۸۹  ۲۷۶۴  ۹۹۲  ۷۲۱................................   حصيري مواد و ني از كاال ساخت و) مبلمان
  ۲۴۵۸  ۲۰۲۳  ۱۳۲۰  ۲۴۰۱  ۲۳۹۳  ۲۸۶۰  ۱۳۵۳  ۲۳۴۲................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد
  ۴۴۰  ۲۱۴  ۱۰۸  ۱۲۵  ۱۷۱  ۴۲۴  ۲۲۹  ۹۰................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،
 هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع
  ۱۹۶۳  ۳۱۵۰  ۸۷۱  ۳۲۳۰  ۳۹۹۹  ۱۲۱۸  ۱۱۲۶  ۶۵................................................................................................   اي هسته
  ۷۵۷۰  ۶۴۳۸  ۶۴۷۹  ۸۸۵۷  ۹۳۰۸  ۱۰۴۸۵  ۱۳۰۳۷  ۳۶۵۹...................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع
  ۷۸۳۱  ۷۲۷۶  ۶۶۲۸  ۱۰۷۹۷  ۸۲۲۲  ۱۲۴۲۹  ۳۸۵۶  ۴۳۲۷.....................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد
  ۱۰۱۸۴  ۹۸۷۴  ۱۳۲۳۳  ۱۸۲۱۵  ۲۷۷۰۷  ۲۵۰۹۰  ۹۲۵۲  ۱۲۹۹۸.........................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد
  ۶۰۶۹  ۸۵۸۸  ۴۶۵۶  ۹۴۹۶  ۹۷۹۰  ۷۴۲۱  ۲۴۹۶  ۲۲۵۳........................................................................................   اساسي فلزات توليد
 و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد

  ۵۱۶۶  ۴۷۹۴  ۶۱۴۴  ۸۶۲۰  ۱۰۸۵۰  ۹۰۳۸  ۳۸۶۹  ۷۹۵۰................................................................................................   تجهيزات
  رجايد نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد
  ۷۰۴۱  ۵۹۴۰  ۵۶۶۳  ۶۸۷۷  ۶۲۲۶  ۷۶۳۹  ۴۰۸۸  ۴۵۶۶....................................................................................................................  ديگر
  ۳۱۲  ۴۵۸  ۱۵۳  ۴۱۷  ۶۶۰  ۵۴۰  ۳۶۱  ۱۷۰................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد
 برقي هاي دستگاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
  ۳۷۴۷  ۱۶۷۰  ۱۷۶۴  ۳۷۴۱  ۴۴۰۹  ۴۶۵۴  ۲۶۹۲  ۲۶۹۰................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه
  ۱۳۴۸  ۳۵۲  ۳۷۸  ۸۲۹  ۸۳۸  ۷۶۲  ۱۹۷  ۲۴۷۳.............................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد
 هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۱۲۸۸  ۵۳۰  ۷۵۲  ۶۸۸  ۱۹۴۰  ۴۸۶  ۵۷۴  ۳۵۴................................................................   ساعت ديگر انواع و مچي
  ۳۰۹۱  ۱۹۳۴  ۳۵۳۵  ۴۴۶۳  ۴۰۹۳  ۴۵۵۷  ۲۷۲۷  ۱۳۰۷................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد
  ۱۱۵۱  ۵۵۴  ۹۲۱  ۱۱۶۴  ۱۳۴۱  ۱۸۰۴  ۲۴۴۵  ۸۷۲................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد
  ۱۰۳۷  ۱۰۱۶  ۷۲۹  ۱۰۷۶  ۱۳۸۸  ۱۳۰۰  ۴۱۲  ۷۸۲.......................   ديگر درجاي نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد
  ۱۳۱۷  ۴۴۰  ۳۶۸  ۱۰۷۲  ۸۵۶  ۳۳۶  ۱۲۹  ۹۶................................................................................................   بازيافت
  ۶۴  ۴۴  ۰  ×  ×  ×  ×  ×................................................................................................  ژي انر توليد
 هاي نقل؛فعاليت و حمل كمكي و پشتيباني هاي فعاليت
  ۷۶۶  ۸۶۰  ۷۷  ×  ×  ×  ×  ×........................................................................................  مسافرتي هاي آژانس
  ۹  ۰  ۰  ۲  ۱۴  ×  ×  ×................................................................  مربوطه هاي فعاليت و كامپيوتر
  ۱۹۲۸  ۱۶۷۰  ۴۷۸  ×  ×  ×  ×  ×..............................................................  مهندسي خدمات هاي يتفعال ساير

  . باشد مي تأسيس جواز فاقد واحدهاي و موجود واحدهاي توسعه ، شده اندازي راه جديد واحدهاي جهت صادره برداري بهره هاي پروانه شامل) ۱
  )پ.ر. (معادن و صنايع وزارت -  مأخذ

  .ها فراوري داده و آمار دفتر. معادن و صنايع وزارت -          
  .   ها فراوري دادهو آمار دفتر. وتجارت معدن,صنعت وزارت -          
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 نوع برحسب تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط شده صادر )١(برداري بهره پروانه داراي صنعتي هاي كارگاه گذاري سرمايه -٨-٦
  ) ريال ميليارد(                                                                                                                                                       فعاليت

  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥   فعاليت
  ۱۵۵۵۵۲  ۱۵۲۸۶۸  ۹۱۶۸۴  ۱۵۵۹۶۲  ۱۹۴۶۷۳  ۷۷۱۷۲  ۱۳۰۲۳  ۵۳۶۵................................................................  جمع
  ۲۵۰۹۷  ۱۴۱۷۱  ۱۵۵۴۶  ۲۵۷۸۰  ۲۶۲۸۹  ۱۱۱۸۰  ۲۰۷۰  ۸۸۳................................................................  آشاميدني و موادغذايي صنايع
  ۱۷۰  ۷۵۶  ۱۲۰  ۱۳۵  ۵۱۸۱  ۰  ۲  ۰................................  سيگار-تنباکو و توتون از محصوالت توليد
  ۱۰۰۱۲  ۵۳۴۷  ۴۷۹۲  ۷۵۰۴  ۸۹۵۰  ۳۵۴۸  ۹۳۱  ۹۱۴................................................................  منسوجات توليد
 پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد
  ۴۶۱  ۲۹۱  ۱۰۵  ۶۸  ۳۵۷  ۱۲۲  ۴۰  ۱۷................................................................................................   خزدار
 كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
  ۲۰۳  ۱۹۳  ۵۳۷  ۱۷۷  ۳۴۷  ۲۴۵  ۸۴  ۶۵................................ كفش توليد و يراق و زين چمدان،
 پنبه چوب و چوبي محصوالت و چوب توليد

 مواد و ني از كاال ساخت و) مبلمان از غير(
  ۱۷۸۱  ۱۹۹۰  ۸۶۶  ۱۶۹۰  ۱۱۴۷  ۱۰۳۸  ۶۹  ۲۵................................................................................................   حصيري
  ۹۸۱۰  ۳۳۵۵  ۳۶۶۹  ۱۸۹۵  ۲۰۲۵  ۹۷۰  ۸۹  ۶۹................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد
  ۶۴۴  ۲۱۸۰  ۳۰۹  ۱۶۶  ۲۰۸  ۲۰۰  ۵۴  ۸................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،
 و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع
  ۳۲۷۲  ۱۳۶۲۸  ۹۱۰  ۱۸۳۶۶  ۱۹۷۸۵  ۶۵۷  ۱۶۰  ۶................................................................   اي هسته هاي سوخت
  ۲۴۲۵۵  ۹۸۰۶  ۸۵۱۴  ۱۹۵۳۰  ۱۴۶۹۵  ۱۹۷۸۱  ۲۷۲۹  ۳۰۴................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع
  ۱۲۰۹۷  ۱۲۵۳۵  ۸۱۷۳  ۸۶۷۰  ۹۲۳۶  ۷۱۵۸  ۱۴۹۸  ۳۹۷................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد
  ۱۷۹۳۳  ۲۰۰۲۱  ۱۷۷۴۲  ۲۳۷۷۸  ۳۷۷۳۷  ۱۱۲۱۹  ۱۴۹۲  ۸۴۹................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد
  ۱۵۹۵۶  ۳۳۰۳۲  ۱۰۷۹۲  ۲۷۰۳۷  ۳۱۳۴۶  ۹۷۱۳  ۱۰۰۶  ۱۳۶................................................................   اساسي فلزات توليد
 آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد
  ۶۴۶۲  ۴۵۲۱  ۵۶۸۲  ۶۶۴۶  ۱۰۹۹۶  ۴۵۲۸  ۵۳۹  ۵۴۲................................................................................................   تجهيزات و

 نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد
  ۵۷۹۱  ۱۴۳۲۰  ۳۶۲۰  ۴۸۰۱  ۱۵۱۰۹  ۱۶۶۰  ۵۱۴  ۲۲۰................................................................................................   ديگر جاي در

  ۲۶۲  ۲۳۶  ۱۷۲  ۲۲۱  ۵۹۷  ۲۵۳  ۳۴  ۲۷................................  محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد
 و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
 جاي در نشده بندي طبقه برقي هاي دستگاه
  ۴۸۱۱  ۵۵۴۴  ۱۸۵۱  ۱۸۵۱  ۳۵۸۵  ۱۹۲۱  ۳۷۷  ۷۶۱................................................................................................   ديگر
 وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد

  ۴۳۱  ۲۰۳  ۱۳۰  ۱۸۴  ۵۲۷  ۱۵۸  ۸  ۲۳................................................................................................   ارتباطي
 و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۲۸۶۹  ۸۷۰  ۶۸۷  ۴۵۱  ۵۵۹  ۱۸۹  ۴۵  ۱۳................................   ساعت ديگر انواع و مچي هاي ساعت
  ۳۸۴۱  ۱۷۰۳  ۱۷۰۵  ۲۸۷۳  ۴۵۵۲  ۱۹۶۶  ۱۱۶۷  ۴۶................................  تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد
  ۲۳۴۷  ۹۲۵  ۳۷۹۵  ۳۸۸  ۴۰۴  ۳۴۲  ۸۲  ۳۲................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد
 در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد
  ۷۸۷  ۵۵۵  ۶۰۳  ۴۲۱  ۵۳۸  ۲۲۳  ۲۵  ۲۶................................................................................................   ديگر جاي

  ۲۴۲۴  ۵۴۳  ۳۲۹  ۳۳۳۰  ۵۰۳  ۱۰۱  ۹  ۲................................................................................................   بازيافت 
  ۲۹۵  ۱۱۹  ۰  ×  ×  ×  ×  ×................................................................................................  ژي انر توليد
 و حمل كمكي و پشتيباني هاي فعاليت

  ۱۵۶۳  ۵۲۰۴  ۱۲۳  ×  ×  ×  ×  ×................................  مسافرتي هاي آژانس هاي نقل؛فعاليت
  //  ۰  ۰  //  //  ×  ×  ×................................................................ مربوطه هاي فعاليت و كامپيوتر
  ۱۹۷۸  ۸۲۱  ۹۱۲  ×  ×  ×  ×  ×................................  مهندسي خدمات هاي فعاليت ساير
  . باشد مي تأسيس جواز فاقد واحدهاي و موجود واحدهاي توسعه ، شده اندازي راه جديد واحدهاي جهت صادره برداري بهره هاي پروانه شامل) ۱

  )پ.ر. (معادن و صنايع وزارت -  مأخذ
  .ها فراوري دادهو آمار دفتر. معادن و صنايع وزارت -        
  .   ها فراوري دادهو آمار دفتر. وتجارت معدن,صنعت وزارت -        
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  )فقره(    ١٣٩٣:  استان برحسب صنفي واحدهاي براي تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط شده صادر صنفي جواز تعداد -٨-٧

  توزيعي  توليدي  خدماتي  جمع  استان

  ۱۱۱۰۴۵  ۴۳۱۱۹  ۸۶۱۵۲  ۲۴۰۳۱۶................................................................................  كشور كل
  ۵۰۶۸  ۲۹۱۴  ۵۵۲۰  ۱۳۵۰۲................................................................................................  شرقي آذربايجان

  ۴۴۵۹  ۱۷۱۸  ۳۴۰۲  ۹۵۷۹................................................................................................  غربي آذربايجان

  ۱۵۵۱  ۶۴۸  ۱۴۲۸  ۳۶۲۷.................................................................................................................  اردبيل

  ۷۶۴۴  ۴۸۱۰  ۹۰۶۱  ۲۱۵۱۵...............................................................................................................  ن   اصفها

  ۲۷۰۹  ۱۱۱۹  ۳۶۱۶  ۷۴۴۴.....................................................................................................................  البرز

  ۱۴۰۷  ۴۳۰  ۹۳۸  ۲۷۷۵....................................................................................................................  ايالم

  ۲۶۸۳  ۶۲۳  ۱۴۴۲  ۴۷۴۸..................................................................................................................بوشهر

  ۱۳۶۷۲  ۶۳۲۲  ۱۱۶۶۲  ۳۱۶۵۶.................................................................................................................   تهران

  ۱۷۲۸  ۷۲۶  ۱۰۱۰  ۳۴۶۴....................................................................................   بختياري و رمحال   چها

  ۱۴۱۵  ۶۰۱  ۱۰۹۷  ۳۱۱۳...............................................................................................   جنوبي خراسان

  ۸۷۶۱  ۲۶۱۸  ۵۶۲۶  ۱۷۰۰۵................................................................................................   رضوي خراسان

  ۱۳۴۹  ۵۰۲  ۷۸۷  ۲۶۳۸...............................................................................................   شمالي خراسان

  ۵۰۱۳  ۱۳۸۱  ۳۲۶۷  ۹۶۶۱............................................................................................................خوزستان

  ۱۴۴۱  ۷۱۰  ۱۰۸۴  ۳۲۳۵..................................................................................................................  زنجان

  ۱۵۱۱  ۴۲۵  ۱۰۹۶  ۳۰۳۲................................................................................................................  سمنان

  ۱۸۷۳  ۵۷۸  ۱۴۴۷  ۳۸۹۸.....................................................................................   بلوچستان و سيستان

  ۷۳۸۰  ۲۱۱۲  ۴۹۰۱  ۱۴۳۹۳..................................................................................................................  فارس

  ۱۶۰۷  ۴۷۵  ۱۱۵۰  ۳۲۳۲..................................................................................................................  قزوين

  ۱۵۸۲  ۷۹۵  ۸۹۷  ۳۲۷۴........................................................................................................................  قم

  ۳۳۷۶  ۱۲۰۶  ۲۰۸۲  ۶۶۶۴............................................................................................................  كردستان

  ۴۰۷۰  ۱۲۹۷  ۲۵۸۸  ۷۹۵۵.................................................................................................................  كرمان

  ۲۱۵۲  ۹۸۶  ۱۶۴۲  ۴۷۸۰.............................................................................................................  كرمانشاه

  ۱۴۴۱  ۳۲۸  ۸۴۳  ۲۶۱۲.....................................................................................   بويراحمد و كهگيلويه

  ۳۱۰۷  ۸۰۹  ۱۶۴۵  ۵۵۶۱...............................................................................................................  گلستان

  ۵۲۲۲  ۱۷۷۶  ۳۹۷۲  ۱۰۹۷۰..................................................................................................................  گيالن

  ۲۶۰۰  ۸۰۹  ۱۶۰۸  ۵۰۱۷................................................................................................................  لرستان

  ۶۹۴۶  ۲۷۶۵  ۵۷۰۶  ۱۵۴۱۷.............................................................................................................  مازندران

  ۲۶۹۷  ۱۱۴۸  ۲۳۹۸  ۶۲۴۳................................................................................................................  مركزي

  ۲۵۰۹  ۵۶۵  ۱۳۵۳  ۴۴۲۷.............................................................................................................هرمزگان

  ۲۴۴۵  ۱۰۶۷  ۱۶۶۸  ۵۱۸۰................................................................................................................  همدان

  ۱۶۲۷  ۸۵۶  ۱۲۱۶  ۳۶۹۹.......................................................................................................................  يزد

  .ها فراوري دادهو آمار دفتر. تجارت و معدن صنعت، وزارت -  مأخذ
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  كاركن طبقات و مالكيت نحوه فعاليت، نوع برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه تعداد -٨-٨

   فعاليت و سال
   ها كارگاه كل

 تر بيش و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩   جمع
۱۳۷۵)۱(  ................................................................................................................................................................١٣٢٩ ١١٠٤ ١٠٩٣٨ ٣٢١٣٢٦ 

۱۳۸۰   ................................................................................................................................................................١٦٢٩ ١٢٤٩ ٨١٠٩ ١٠٩٨٧ 

۱۳۸۵  ................................................................................................................................................................٢٠٥٠ ١٨٥٦ ١٢١٥١ ١٦٠٥٧ 

۱۳۸۸)۲(  ................................................................................................................................................................٢٥٠٤ ٢١٨٥ ١١٤٤٠ ١٦١٢٩ 

۱۳۸۹)۲(  ................................................................................................................................................................٢٣٦١ ٢٢٢٩ ١٠٧١١ ١٥٣٠١ 

۱۳۹۰  ................................................................................................................................................................٢٣٤٣ ٢١٣٨ ١٠٤٨١ ١٤٩٦٢ 

 ٢٢٣٢ ٢٢٠٠ ١٠٣٥٥ ١٤٧٨٧................................................................................................................................................................  )۳و۲(۱۳۹۱

۱۳۹۲)۲(  ................................................................................................................................٢٤٩٩ ٢٢٢٥ ٩٩٧٣ ١٤٦٩٧ 

 ٤٣٣ ٤٤٩ ١٨٧٧ ٢٧٥٩................................................................................................................................  آشاميدني و غذايي مواد صنايع

 ٤ ٠ ١ ٥................................................................................................   سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد

 ٢٢٧ ١٧٠ ٦٥٨ ١٠٥٥................................................................................................................................................................   منسوجات توليد

 ٢١ ١٤ ٩٥ ١٣٠................................................................................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد

 ١٨ ١٦ ١٣١ ١٦٤   كفش توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي

 مواد و ني از كاال ساخت و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
 ٢٩ ٢٢ ٧٠ ١٢١................................................................................................................................................................   حصيري

 ٥٢ ٦٤ ٢١٤ ٣٣٠................................................................................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد

 ١٧ ١٢ ١٣٦ ١٦٥................................................................................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،

 ٢٣ ٢٠ ١٠٩ ١٥٢................................................................  اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع

 ٢٤٠ ١٧٣ ٥٧٣ ٩٨٦................................................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع

 ١٢٣ ١٥٥ ٧٦٠ ١٠٣٨................................................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد

 ٣٣٥ ٢٨٠ ٢٥٥١ ٣١٦٦................................................................................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد

 ١٩٥ ١٣٢ ٣٥٠ ٦٧٧................................................................................................................................   اساسي فلزات توليد

 ١٨٠ ١٩٨ ٧١٨ ١٠٩٥................................................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد

 ١٧٣ ١٨٠ ٦٠٧ ٩٦٠................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد

 ١٤ ٦ ١١ ٣١................................................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد

 جاي در نشده بندي طبقه بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
 ١١١ ١٠٠ ٢٦٥ ٤٧٦   ..ديگر

 ١٤ ١٤ ٣٥ ٦٣................................................................................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد

 ٣٨ ٢٩ ٧٣ ١٤٠................................   ساعت ديگر انواع و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد

 ٢٠٠ ١١٣ ٣٥١ ٦٦٥................................................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد

 ٢٢ ٢٧ ٧٤ ١٢٢................................................................................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد

 ٣١ ٥٣ ٣٠٣ ٣٨٧................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد

 ١ ١ ١٠ ١٢................................................................................................................................................................   بازيافت
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  ) دنباله(  كاركن طبقات و مالكيت نحوه فعاليت، نوع برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه تعداد -٨-٨

    خصوصي   فعاليت و سال
   تر بيش و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩   جمع

 ۱۳۷۵)۱(  ................................................................................................................................٧٨٦ ٩٥٤ ١٠٤٩٢ ٣١٩٨٩٠ 

۱۳۸۰   ................................................................................................................................١٢٠٥ ١١٤٦ ٧٨٥٢ ١٠٢٠٣ 

۱۳۸۵  ................................................................................................................................١٨١٢ ١٧٧٥ ١١٩٤٤ ١٥٥٣١ 

۱۳۸۸)۲(  ................................................................................................................................٢٣١٨ ٢١٣١ ١١٢٧٥ ١٥٧٢٤ 

۱۳۸۹)۲(  ................................................................................................................................٢٢١٣ ٢١٧٥ ١٠٥٥٩ ١٤٩٤٧ 

۱۳۹۰  ................................................................................................................................٢٢١٢ ٢٠٩٢ ١٠٣٤٠ ١٤٦٤٤ 

 ٢١٢٢ ٢١٥٧ ١٠٢٤٦ ١٤٥٢٥................................................................................................................................  )۳و۲(۱۳۹۱

۱۳۹۲)۲(  ................................................................................................٢٣٣٨ ٢١٨٨ ٩٨٤٥ ١٤٣٧١ 

 ٣٩٧ ٤٣٨ ١٨٥٥ ٢٦٩٠................................................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع

 ٣ ٠ ١ ٤................................................................   سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد

 ٢١٨ ١٦٩ ٦٥٥ ١٠٤٢................................................................................................   منسوجات توليد

 ٢١ ١٤ ٩٥ ١٣٠................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد

 توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
 ١٨ ١٦ ١٣١ ١٦٤................................................................................................................................   كفش

 و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
 ٢٤ ٢٢ ٧٠ ١١٦................................................................................................   حصيري مواد و ني از كاال ساخت

 ٥٢ ٦٤ ٢١٤ ٣٣٠................................................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد

 ١١ ١١ ١٣٢ ١٥٤................................................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،

 ١٨ ٢٠ ١٠٨ ١٤٦................................   اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع

 ٢١٥ ١٧٠ ٥٧١ ٩٥٦................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع

 ١٢١ ١٥٥ ٧٥٧ ١٠٣٣................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد

 ٣١٤ ٢٦٦ ٢٤٨٢ ٣٠٦١................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد

 ١٨٢ ١٣٢ ٣٥٠ ٦٦٤................................................................................................   اساسي فلزات توليد

 ١٧٦ ١٩٨ ٧١٣ ١٠٨٦................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد

 ١٦٤ ١٧٧ ٦٠٤ ٩٤٥................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد

 ١٤ ٦ ١١ ٣١................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد

 بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
 ١٠٩ ٩٩ ٢٦٢ ٤٧٠................................................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه

 ١٢ ١٤ ٣٤ ٦٠................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد

 و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
 ٣٥ ٢٩ ٧٠ ١٣٤................................................................................................   ساعت ديگر انواع

 ١٨٩ ١١٣ ٣٤٩ ٦٥١................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد

 ١٨ ٢٥ ٦٩ ١١٢................................................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد

 ٢٩ ٥٢ ٣٠٢ ٣٨٣................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد

 ٠ ١ ١٠ ١١................................................................................................................................   بازيافت
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  ) دنباله( كاركن طبقات و مالكيت نحوه فعاليت، نوع برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه تعداد -٨-٨

    عمومي   فعاليت و سال
   تر بيش و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩   جمع

 ۱۳۷۵)۱(   ................................................................................................٥٤٣ ١٥٠ ٤٤٦ ١٤٣٦ 
۱۳۸۰   ................................................................................................................................٤٢٤ ١٠٣ ٢٥٧ ٧٨٤ 
۱۳۸۵  ................................................................................................................................٢٣٨ ٨١ ٢٠٧ ٥٢٦ 
۱۳۸۸)۲(  ................................................................................................................................١٨٦ ٥٥ ١٦٥ ٤٠٥ 
۱۳۸۹)۲(  ................................................................................................................................١٤٨ ٥٤ ١٥٣ ٣٥٤ 
۱۳۹۰  ................................................................................................................................١٣١ ٤٦ ١٤١ ٣١٨ 
 ١١٠ ٤٣ ١٠٩ ٢٦١................................................................................................  )۳و۲(۱۳۹۱
۱۳۹۲)۲(  ................................................................................................١٦١ ٣٧ ١٢٨ ٣٢٦ 

 ٣٦ ١١ ٢٢ ٦٩................................................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع
 ١ ٠ ٠ ١................................................................   سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد
 ٩ ١ ٣ ١٣................................................................................................   منسوجات توليد
 ٠ ٠ ٠ ٠................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد
 توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
 ٠ ٠ ٠ ٠................................................................................................................................   كفش
 و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
 ٥ ٠ ٠ ٥...............................................................................................   حصيري مواد و ني از كاال ساخت
 ٠ ٠ ٠ ٠................................................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد
 ٦ ١ ٤ ١١................................................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،
 ٥ ٠ ١ ٦................................   اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع
 ٢٥ ٣ ٢ ٣٠................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع
 ٢ ٠ ٢ ٤................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد
 ٢١ ١٤ ٧٠ ١٠٥................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد
 ١٣ ٠ ٠ ١٣................................................................................................   اساسي فلزات توليد
 ٤ ٠ ٥ ٩................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد

 ٩ ٣ ٣ ١٥................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد

 ٠ ٠ ٠ ٠................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد

 بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
 ٢ ١ ٣ ٦................................................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه

 ٢ ٠ ١ ٣................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد

 و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
 ٣ ٠ ٣ ٦................................................................................................   ساعت ديگر انواع

 ١١ ٠ ٣ ١٤................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد

 ٤ ٢ ٥ ١١................................................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد

 ٢ ١ ١ ٤................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد

 ١ ٠ ٠ ١................................................................................................................................   بازيافت
  . است شده منظور جمع در که باشد مي كاركن نفر ۱-۹ صنعتي هاي كارگاه به مربوط ، اجزا با سرجمع اختالف )۱
 پاسخ بي اطالعات و است شده داده تعميم كشور كل به و آوري جمع گيري نمونه صورت به اطالعات که است علت اين به ، اجزا با سرجمع اختالف )۲

  .اند شده جانهي
  .است شده نظر تجديد ذيربط سازمان توسط ارقام) ۳

  ). پ. ر. (ايران آمار مركز -  مأخذ
  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -          
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1389 1390
جواز تأسیس 

تعداد جواز تأسیس و پروانه بهره برداري صادر شده براي ایجاد کارگاه هاي  صنعتی   
فقره

نفر 99-50
15/1%

نفر و بیش تر 100
17/0%

1392: توزیع کارگاه هاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیش تر کشور برحسب طبقات کارکن

                                                                                                                             

1391 1392
جواز تأسیس  پروانه   بهره برداري

8 - 3و  8

تعداد جواز تأسیس و پروانه بهره برداري صادر شده براي ایجاد کارگاه هاي  صنعتی    -8 - 1

نفر 49-10
67/9%

توزیع کارگاه هاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیش تر کشور برحسب طبقات کارکن
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8 - 1جداول : مبنا 
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 8- 8جدول : مبنا 
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   ١٣٩٢: )١(استان و كاركن طبقات مالكيت، نحوه برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه تعداد - ٨-٩

   استان
    خصوصي   ها كارگاه كل

 و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩  جمع
 و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩  جمع  تر بيش

  تر بيش
  ۲۳۳۸  ۲۱۸۸  ۹۸۴۵  ۱۴۳۷۱  ۲۴۹۹  ۲۲۲۵  ۹۹۷۳  ۱۴۶۹۷................................  كشور لك

  ۱۳۵  ۱۲۲  ۵۶۲  ۸۱۸  ۱۴۴  ۱۲۷  ۵۷۳  ۸۴۳................................   شرقي آذربايجان

  ۳۴  ۳۳  ۲۴۱  ۳۰۸  ۴۱  ۳۶  ۲۴۵  ۳۲۲................................   غربي آذربايجان

  ۱۱  ۲۱  ۱۳۶  ۱۶۸  ۱۳  ۲۲  ۱۴۳  ۱۷۸................................................................   اردبيل

  ۲۸۸  ۲۷۲  ۱۱۵۰  ۱۷۱۰  ۲۹۹  ۲۷۳  ۱۱۵۳  ۱۷۲۵................................................................   اصفهان

  ۱۵۷  ۱۴۳  ۳۵۴  ۶۵۴  ۱۶۸  ۱۴۵  ۳۵۹  ۶۷۱................................................................  البرز

  ۳  ۴  ۲۱  ۲۸  ۳  ۴  ۲۴  ۳۱................................................................   ايالم

  ۱۴  ۲۱  ۵۹  ۹۴  ۱۴  ۲۱  ۵۹  ۹۴................................................................   بوشهر

  ۴۲۰  ۴۰۲  ۱۴۹۹  ۲۳۲۰  ۴۶۲  ۴۰۷  ۱۵۰۸  ۲۳۷۷................................................................   تهران

  ۱۹  ۱۹  ۱۹۵  ۲۳۳  ۲۱  ۲۰  ۱۹۷  ۲۳۸................................   بختياري و چهارمحال

  ۱۰  ۱۱  ۵۹  ۸۰  ۱۰  ۱۱  ۵۹  ۸۰................................   جنوبي خراسان

  ۱۷۰  ۱۵۰  ۶۶۵  ۹۸۵  ۱۷۶  ۱۵۳  ۶۷۷  ۱۰۰۶................................   رضوي خراسان

  ۵  ۱۱  ۴۷  ۶۳  ۹  ۱۱  ۴۷  ۶۷................................   شمالي خراسان

  ۷۳  ۴۶  ۲۲۰  ۳۳۹  ۸۲  ۴۹  ۲۳۱  ۳۶۲................................................................   خوزستان

  ۶۴  ۳۸  ۱۱۴  ۲۱۶  ۶۴  ۳۹  ۱۱۶  ۲۱۹................................................................   زنجان

  ۴۴  ۸۳  ۵۸۰  ۷۰۶  ۴۵  ۸۳  ۵۸۵  ۷۱۲................................................................   سمنان

  ۵  ۸  ۸۷  ۱۰۰  ۶  ۸  ۹۰  ۱۰۴................................بلوچستان و سيستان

  ۸۱  ۵۸  ۴۳۴  ۵۷۲  ۸۵  ۵۸  ۴۳۵  ۵۷۸................................................................   فارس

  ۱۵۵  ۱۰۳  ۴۴۵  ۷۰۳  ۱۶۱  ۱۰۴  ۴۴۵  ۷۱۰................................................................   قزوين

  ۴۹  ۶۸  ۳۰۸  ۴۲۵  ۵۱  ۶۹  ۳۱۲  ۴۳۱................................................................   قم

  ۹  ۱۰  ۹۹  ۱۱۸  ۹  ۱۰  ۱۰۶  ۱۲۵................................................................   كردستان

  ۶۵  ۶۴  ۱۸۸  ۳۱۷  ۶۸  ۶۵  ۱۹۱  ۳۲۴................................................................   كرمان

  ۲۴  ۲۶  ۱۶۹  ۲۱۹  ۲۹  ۲۶  ۱۷۴  ۲۲۹................................................................   كرمانشاه

  ۲  ۴  ۲۴  ۳۰  ۵  ۵  ۲۴  ۳۴................................   بويراحمد و كهگيلويه

  ۲۷  ۴۷  ۲۵۰  ۳۲۴  ۲۹  ۴۸  ۲۵۵  ۳۳۲................................................................   گلستان

  ۸۱  ۶۴  ۳۸۵  ۵۳۰  ۸۷  ۶۶  ۳۸۹  ۵۴۲................................................................   گيالن

  ۱۶  ۱۳  ۱۴۳  ۱۷۲  ۱۹  ۱۳  ۱۴۵  ۱۷۷................................................................   لرستان

  ۹۵  ۱۰۶  ۴۶۷  ۶۶۸  ۱۰۰  ۱۰۸  ۴۷۶  ۶۸۴................................................................   مازندران

  ۱۲۷  ۱۲۷  ۳۰۹  ۵۶۲  ۱۳۵  ۱۲۹  ۳۱۴  ۵۷۷................................................................   مركزي

  ۲۰  ۱۳  ۱۱۲  ۱۴۵  ۲۵  ۱۳  ۱۱۳  ۱۵۱................................................................   هرمزگان

  ۲۶  ۳۶  ۲۶۴  ۳۲۶  ۲۸  ۳۷  ۲۶۶  ۳۳۱................................................................   همدان

  ۱۱۰  ۶۷  ۲۵۹  ۴۳۷  ۱۱۲  ۶۷  ۲۶۲  ۴۴۲................................................................   يزد
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)دنباله( ١٣٩٢: )١(استان و كاركن طبقات مالكيت، نحوه برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه تعداد - ٨-٩  

   استان
    عمومي

   تر بيش و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩   جمع
  ۱۶۱  ۳۷  ۱۲۸  ۳۲۶................................................................................................  كشور كل 

  ۹  ۵  ۱۱  ۲۵................................................................................................   شرقي آذربايجان
  ۷  ۳  ۴  ۱۴................................................................................................   غربي آذربايجان
  ۲  ۱  ۷  ۱۰................................................................................................................................   اردبيل
  ۱۱  ۱  ۳  ۱۵................................................................................................................................   اصفهان
  ۱۱  ۲  ۵  ۱۸................................................................................................................................  البرز
  ۰  ۰  ۳  ۳................................................................................................................................   ايالم
  ۰  ۰  ۰  ۰................................................................................................................................   بوشهر
  ۴۲  ۵  ۱۰  ۵۷................................................................................................................................   تهران

  ۲  ۱  ۲  ۵................................................................................................   بختياري و چهارمحال
  ۰  ۰  ۰  ۰................................................................................................   جنوبي خراسان
  ۶  ۳  ۱۲  ۲۱................................................................................................   رضوي خراسان
  ۴  ۰  ۰  ۴................................................................................................   شمالي خراسان
  ۹  ۳  ۱۱  ۲۳................................................................................................................................   خوزستان
  ۰  ۱  ۲  ۳................................................................................................................................   زنجان
  ۱  ۰  ۵  ۶................................................................................................................................   سمنان
  ۱  ۰  ۳  ۴................................................................................................بلوچستان و سيستان
  ۴  ۰  ۲  ۶................................................................................................................................   فارس
  ۶  ۱  ۰  ۷................................................................................................................................   قزوين

  ۲  ۱  ۴  ۷................................................................................................................................   قم
  ۰  ۰  ۷  ۷................................................................................................................................   كردستان
  ۳  ۱  ۳  ۷................................................................................................................................   كرمان

  ۵  ۰  ۵  ۱۰................................................................................................................................   كرمانشاه
  ۳  ۱  ۰  ۴................................................................................................   بويراحمد و كهگيلويه
  ۲  ۱  ۴  ۷................................................................................................................................   گلستان
  ۶  ۲  ۴  ۱۲................................................................................................................................   گيالن
  ۳  ۰  ۲  ۵................................................................................................................................   لرستان
  ۵  ۲  ۹  ۱۶................................................................................................................................   مازندران
  ۸  ۲  ۵  ۱۵................................................................................................................................   مركزي
  ۵  ۰  ۱  ۶................................................................................................................................   هرمزگان
  ۲  ۱  ۲  ۵................................................................................................................................   همدان
  ۲  ۰  ۳  ۵................................................................................................................................   يزد

 پاسخ بي اطالعات و است شده داده تعميم كشور كل به و آوري جمع گيري نمونه صورت به اطالعات که است علت اين به ، اجزا با سرجمع  اختالف) ۱
  .اند شده جانهي
  . زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -  مأخذ
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  )1(وحقوق مزد بدون کارکنان و بگیران حقوق و مزد برحسب تر بیش و نفرکارکن ده داراي صنعتی هاي کارگاه شاغالن تعداد -8- 10

   شاغالن كل  كاركن طبقات و سال
   حقوق و مزد بدون كاركنان   بگيران حقوق و د مز

   زن   مرد   زن و مرد   زن   مرد   زن و مرد
۱۳۷۵)۲(  ................................................................................................۱۶۱۱۲۷۹  ۱۲۰۹۵۱۷  ۱۱۴۲۰۷۲  ۶۷۴۴۵  ۴۰۱۷۶۲  ۳۷۶۲۹۰  ۲۵۴۷۲  
۱۳۸۰   ................................................................................................۹۲۱۱۰۶  ۹۱۳۲۵۵  ۸۴۵۳۳۴  ۶۷۹۲۱  ۷۸۵۱  ۷۵۵۷  ۲۹۴  
۱۳۸۵  ................................................................................................۱۰۷۱۳۸۳  ۱۰۶۰۵۸۷  ۹۶۱۲۲۲  ۹۹۳۶۵  ۱۰۷۹۶  ۱۰۴۸۱  ۳۱۵  
۱۳۸۸  ................................................................................................۱۲۵۱۴۸۹  ۱۲۴۲۷۵۳  ۱۱۱۵۳۲۹  ۱۲۷۴۲۴  ۸۷۳۵  ۸۲۷۹  ۴۵۶  
۱۳۸۹  ................................................................................................۱۲۴۸۶۴۹  ۱۲۴۰۳۸۰  ۱۱۱۵۰۹۶  ۱۲۵۲۸۴  ۸۲۶۹  ۸۰۲۶  ۲۴۳  
۱۳۹۰  ................................................................................................۱۲۴۲۹۸۳  ۱۲۳۵۷۹۶  ۱۱۱۱۰۹۲  ۱۲۴۷۰۴  ۷۱۸۷  ۶۹۵۵  ۲۳۲  
۱۳۹۱)۳(  ................................................................................................۱۲۰۶۳۳۱  ۱۱۹۹۸۱۴  ۱۰۷۶۸۹۹  ۱۲۲۹۱۵  ۶۵۱۸  ۶۲۶۹  ۲۴۹  
۱۳۹۲  ................................................................۱۲۷۹۵۷۷  ۱۲۷۳۱۳۹  ۱۱۴۳۵۵۸  ۱۲۹۵۸۲  ۶۴۳۸  ۶۱۳۳  ۳۰۵  

  ۲۰۰  ۵۵۷۵  ۵۷۷۵  ۲۷۳۲۹  ۱۹۶۹۳۱  ۲۲۴۲۵۹  ۲۳۰۰۳۵................................................................................................  نفر ۱۰ -۴۹
  ۱۶  ۳۶۴  ۳۸۰  ۲۰۴۸۶  ۱۳۰۶۱۰  ۱۵۱۰۹۶  ۱۵۱۴۷۶................................................................................................   نفر ۵۰ -۹۹
  ۸۹  ۱۹۴  ۲۸۳  ۸۱۷۶۷  ۸۱۶۰۱۷  ۸۹۷۷۸۴  ۸۹۸۰۶۶................................................................   تر بيش و نفر ۱۰۰

 پاسـخ  بـي  اطالعـات  و اسـت  شـده  داده تعميم كشور كل به و آوري جمع گيري نمونه صورت به اطالعات که است علت اين به ، اجزا با سرجمع اختالف)۱
  .اند شده جانهي

  . باشد مي نيز كاركن نفر ۹ تا ۱ صنعتي هاي كارگاه آمار شامل) ۲
  .است شده نظر تجديد ذيربط سازمان توسط ارقام) ۳

  ). پ. ر. (ايران آمار مركز -  مأخذ
  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزي 

21/5%

صنایع مواد غذایی و 
آشامیدنی 

18/8%

سایر صنایع  
9/8%

صنایع تولید محصوالت فلزي 
فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات
7/5%

صنایع تولید منسوجات 
7/2%

تولید محصوالت الستیکی و 
پالستیکی 

7/1%

صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی 

6/7%

تولید ماشین آالت و تجهیزات 
طبقه بندي نشده در جاي 

دیگر 
6/5%

صنایع تولید فلزات اساسی 
4/6%

تولید وسایل نقلیه موتوري، 
تریلر و نیم تریلر

4/5%

تولید ماشین آالت مولد و 
انتقال برق و دستگـاه هاي 
بـرقی طبقه بندي نشده در 

جاي دیگر 
3/2%

تولید مبلمان و مصنوعات 
طبقه بندي نشده در جاي 

دیگر 
2/6%

 8- 8جدول : مبنا 

1392: توزیع کارگاه هاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیش تر کشور بر حسب نوع فعالیت - 8- 3
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  ١٣٩٢: )١(كاركن طبقات و فعاليت نوع برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه شاغالن تعداد -٨-١١

   تر بيش و نفر ١٠٠   نفر ٥٠-٩٩   نفر ١٠-٤٩   جمع   فعاليت 

  ۸۹۸۰۶۶  ۱۵۱۴۷۶  ۲۳۰۰۳۵  ۱۲۷۹۵۷۷..................................................................................................................   جمع

  ۱۳۸۲۰۱  ۳۰۷۷۰  ۴۵۶۶۸  ۲۱۴۶۳۹................................................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع

  ۷۱۵۲  ۰  ۴۰  ۷۱۹۲................................................................   سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد

  ۵۸۷۷۸  ۱۲۰۰۰  ۱۵۵۵۶  ۸۶۳۳۴..............................................................................................................................   منسوجات توليد

  ۵۰۷۲  ۸۲۸  ۱۸۵۷  ۷۷۵۷.........................................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد

  ۳۸۷۱  ۱۰۵۳  ۲۵۶۰  ۷۴۸۴.....................   كفش توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي

 ساخت و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
  ۵۹۵۷  ۱۴۸۲  ۱۳۶۹  ۸۸۰۸................................................................................................   حصيري مواد و ني از كاال

  ۱۳۵۰۶  ۴۱۷۹  ۵۲۴۵  ۲۲۹۳۰................................................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد

  ۴۶۰۲  ۷۳۶  ۲۶۸۳  ۸۰۲۱................................................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،

  ۲۷۳۱۵  ۱۳۲۲  ۲۳۱۹  ۳۰۹۵۶................................   اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع

  ۱۰۴۸۰۴  ۱۱۶۹۰  ۱۴۰۵۲  ۱۳۰۵۴۶...................................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع

  ۳۳۹۱۸  ۱۰۶۱۸  ۱۷۸۴۲  ۶۲۳۷۸.....................................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد

  ۱۰۱۶۴۶  ۱۸۴۶۸  ۵۴۱۴۷  ۱۷۴۲۶۱.........................................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد

  ۱۱۲۸۴۳  ۹۰۸۰  ۸۶۹۷  ۱۳۰۶۲۰........................................................................................................................   اساسي فلزات توليد

  ۴۵۴۳۴  ۱۳۳۹۵  ۱۶۸۸۸  ۷۵۷۱۷................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد

  ۴۹۷۶۵  ۱۲۳۸۵  ۱۴۶۶۱  ۷۶۸۱۱................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد

  ۴۹۲۸  ۳۶۱  ۲۷۸  ۵۵۶۷................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد

 بندي طبقه بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
  ۳۱۳۳۹  ۶۷۸۹  ۶۴۹۸  ۴۴۶۲۶........................................................................................................................   ديگر جاي در نشده

  ۵۸۴۹  ۹۴۸  ۸۵۴  ۷۶۵۱.............................................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد

 انواع و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۹۹۴۰  ۱۹۴۳  ۱۸۷۸  ۱۳۷۶۱................................................................................................................................   ساعت ديگر

  ۱۱۴۷۱۰  ۸۰۱۳  ۸۷۹۰  ۱۳۱۵۱۳................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد

  ۱۰۸۱۴  ۱۶۹۴  ۱۶۸۶  ۱۴۱۹۴................................................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد

  ۷۵۱۲  ۳۶۷۳  ۶۲۷۱  ۱۷۴۵۶....................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد

  ۱۱۰  ۵۲  ۱۹۴  ۳۵۶................................................................................................................................   بازيافت

 پاسـخ  بـي  اطالعـات  و اسـت  شده داده تعميم كشور كل به و آوري جمع گيري نمونه صورت به اطالعات که است علت اين به ، اجزا با سرجمع  اختالف)۱
  .اند شده جانهي
  . زيربنايي و معدن ، صنعت دفتر. ايران آمار مركز -  مأخذ
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  ١٣٩٢: )١(كاركن طبقات و استان برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه شاغالن تعداد -٨-١٢
   تر بيش و نفر ١٠٠   نفر ٥٠-٩٩   نفر ١٠-٤٩   جمع  استان

  ۸۹۸۰۶۶  ۱۵۱۴۷۷  ۲۳۰۰۳۰  ۱۲۷۹۵۷۳................................................................................................   كشور كل 
  ۵۲۵۲۵  ۸۶۱۵  ۱۳۳۱۳  ۷۴۴۵۳.............................................................................................................................   شرقي آذربايجان
  ۱۱۰۸۰  ۲۳۲۳  ۵۵۷۸  ۱۸۹۸۱...............................................................................................................................   غربي آذربايجان
  ۴۰۵۱  ۱۴۱۶  ۳۱۷۲  ۸۶۳۹................................................................................................................................   اردبيل
  ۱۱۰۱۵۲  ۱۸۷۷۳  ۲۷۰۹۴  ۱۵۶۰۱۹................................................................................................................................   اصفهان
  ۴۵۵۳۵  ۹۹۶۱  ۹۲۰۳  ۶۴۶۹۹................................................................................................................................  البرز
  ۵۹۴  ۲۲۰  ۵۱۰  ۱۳۲۴................................................................................................................................   ايالم
  ۱۵۳۲۴  ۱۳۸۵  ۱۲۱۸  ۱۷۹۲۷................................................................................................................................   بوشهر
  ۲۰۵۱۰۴  ۲۸۰۰۰  ۳۵۲۰۱  ۲۶۸۳۰۵................................................................................................................................   تهران

  ۵۳۲۹  ۱۳۱۴  ۳۲۵۴  ۹۸۹۷................................................................................................   بختياري و چهارمحال
  ۳۴۱۳  ۸۲۵  ۱۲۴۶  ۵۴۸۴...............................................................................................................................   جنوبي خراسان
  ۵۴۰۳۳  ۱۰۵۶۸  ۱۷۱۶۶  ۸۱۷۶۷................................................................................................................................   رضوي خراسان
  ۵۹۰۸  ۷۰۷  ۱۰۴۶  ۷۶۶۱...............................................................................................................................   شمالي خراسان
  ۶۶۱۵۷  ۳۴۰۲  ۵۱۳۷  ۷۴۶۹۶................................................................................................................................   خوزستان
  ۱۸۸۲۷  ۲۶۵۴  ۳۰۰۳  ۲۴۴۸۴................................................................................................................................   زنجان
  ۱۲۱۳۲  ۵۴۹۵  ۱۲۵۷۸  ۳۰۲۰۵................................................................................................................................   سمنان
  ۱۶۸۸  ۵۱۹  ۲۰۵۸  ۴۲۶۵................................................................................................   بلوچستان و سيستان
  ۲۷۱۲۷  ۳۹۸۹  ۹۲۴۷  ۴۰۳۶۳................................................................................................................................   فارس
  ۴۵۷۴۱  ۷۱۱۵  ۱۱۲۳۷  ۶۴۰۹۳................................................................................................................................   قزوين

  ۱۰۸۷۶  ۴۴۶۰  ۶۹۸۱  ۲۲۳۱۷................................................................................................................................   قم
  ۱۵۹۳  ۷۴۸  ۲۳۴۰  ۴۶۸۱................................................................................................................................   كردستان
  ۲۶۹۹۱  ۴۵۱۵  ۴۸۹۰  ۳۶۳۹۶................................................................................................................................   كرمان

  ۹۴۹۳  ۱۷۵۸  ۳۴۰۵  ۱۴۶۵۶................................................................................................................................   كرمانشاه
  ۲۰۷۹  ۳۷۲  ۴۶۴  ۲۹۱۵................................................................................................   بويراحمد و كهگيلويه
  ۵۵۴۱  ۳۱۷۰  ۵۶۱۳  ۱۴۳۲۴................................................................................................................................   گلستان
  ۱۹۷۲۵  ۴۵۶۲  ۸۷۳۴  ۳۳۰۲۱................................................................................................................................   گيالن
  ۶۱۲۷  ۸۱۱  ۲۷۹۶  ۹۷۳۴................................................................................................................................   لرستان
  ۲۸۰۳۲  ۷۴۱۴  ۱۰۶۰۲  ۴۶۰۴۸................................................................................................................................   مازندران
  ۴۸۹۹۷  ۸۸۱۳  ۸۰۴۳  ۶۵۸۵۳................................................................................................................................   مركزي
  ۱۲۴۵۲  ۷۷۸  ۲۳۱۳  ۱۵۵۴۳................................................................................................................................   هرمزگان
  ۶۵۰۱  ۲۵۳۰  ۵۷۸۴  ۱۴۸۱۵................................................................................................................................   همدان
  ۳۴۹۳۹  ۴۲۶۵  ۶۸۰۴  ۴۶۰۰۸................................................................................................................................   يزد

 پاسخ بي اطالعات و است شده داده تعميم كشور كل به و آوري جمع گيري نمونه صورت به اطالعات که است علت اين به ، اجزا با سرجمع  اختالف)۱
  .اند شده جانهي
  . زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -  مأخذ
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  )ريال ميليون(           جنس برحسب تر بيش و كاركن
  زن  مرد
 و
   حقوق

 ساير
 و مزد  جمع   ها پرداختي

   حقوق
 ساير
   ها پرداختي

۴۶۰۵۵۲۱  ۳۵۹۰۴۱۹  ۳۷۶۷۳۲  ۲۲۹۸۹۳  ۱۴۶۸۳۹  
۱۰۴۴۰۵۳۴  ۹۰۶۴۶۴۴  ۱۰۹۸۳۹۳  ۶۷۵۰۷۹  ۴۲۳۳۱۴  
۲۸۱۷۹۹۴۰  ۲۴۰۹۳۱۵۵  ۳۷۸۶۸۴۱  ۲۴۱۴۸۰۵  ۱۳۷۲۰۳۶  
۵۵۰۳۶۹۴۹  ۴۲۴۳۲۷۰۳  ۸۱۷۰۵۱۱  ۵۲۹۰۷۵۰  ۲۸۷۹۷۶۲  
۶۷۰۶۵۶۴۵  ۴۲۹۶۷۲۱۳  ۹۱۱۰۸۰۶  ۶۰۷۵۸۳۰  ۳۰۳۴۹۷۶  
۷۸۸۱۱۴۰۱  ۵۲۹۶۲۱۴۷  ۱۰۷۸۲۰۷۴  ۷۰۲۷۵۶۵  ۳۷۵۴۵۰۸  
۸۸۸۷۳۴۹۵  ۵۵۳۴۲۰۷۸  ۱۲۶۶۶۱۷۳  ۸۳۱۱۱۹۶  ۴۳۵۴۹۷۷  
۱۱۸۱۵۶۴۸۸  ۷۸۰۵۹۵۹۴  ۱۶۹۳۵۳۰۵  ۱۱۱۹۲۷۰۸  ۵۷۴۲۵۹۸  
۱۵۵۴۱۰۰۴  ۵۲۲۰۷۱۵  ۲۵۰۷۴۲۳  ۱۸۹۷۳۸۶  ۶۱۰۰۳۷  
۱۰۶۹۶۰۴۸  ۴۴۶۹۳۷۹  ۲۰۶۰۶۳۵  ۱۴۸۰۰۳۱  ۵۸۰۶۰۵  
۹۱۹۱۹۴۳۶  ۶۸۳۶۹۵۰۰  ۱۲۳۶۷۲۴۷  ۷۸۱۵۲۹۱  ۴۵۵۱۹۵۶  

نفر و بیش تر  100
70/2%

1392: و بیشتر کشور بر حسب طبقات کارکن

                                                                                                                             

كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه بگيران حقوق و مزد خدمات
مرد  زن و مرد

 و مزد  جمع
   حقوق

 ساير
و مزد  جمع   ها پرداختي

حقوق
۸۵۷۲۶۷۲  ۴۸۳۵۴۱۴  ۳۷۳۷۲۵۸  ۸۱۹۵۹۴۰  ۴۶۰۵۵۲۱
۲۰۶۰۳۵۷۱  ۱۱۱۱۵۶۱۳  ۹۴۸۷۹۵۸  ۱۹۵۰۵۱۷۸  ۱۰۴۴۰۵۳۴
۵۶۰۵۹۹۳۷  ۳۰۵۹۴۷۴۵  ۲۵۴۶۵۱۹۱  ۵۲۲۷۳۰۹۵  ۲۸۱۷۹۹۴۰
۱۰۵۶۴۰۱۶۳  ۶۰۳۲۷۶۹۹  ۴۵۳۱۲۴۶۴  ۹۷۴۶۹۶۵۲  ۵۵۰۳۶۹۴۹
۱۱۹۱۴۳۶۶۴  ۷۳۱۴۱۴۷۵  ۴۶۰۰۲۱۸۹  ۱۱۰۰۳۲۸۵۸  ۶۷۰۶۵۶۴۵
۱۴۲۵۵۵۶۲۲  ۸۵۸۳۸۹۶۶  ۵۶۷۱۶۶۵۶  ۱۳۱۷۷۳۵۴۸  ۷۸۸۱۱۴۰۱
۱۵۶۸۸۱۷۴۶  ۹۷۱۸۴۶۹۱  ۵۹۶۹۷۰۵۵  ۱۴۴۲۱۵۵۷۳  ۸۸۸۷۳۴۹۵
۲۱۳۱۵۱۳۸۷  ۱۲۹۳۴۹۱۹۶  ۸۳۸۰۲۱۹۱  ۱۹۶۲۱۶۰۸۱  ۱۱۸۱۵۶۴۸۸
۲۳۲۶۹۱۴۴  ۱۷۴۳۸۳۹۰  ۵۸۳۰۷۵۲  ۲۰۷۶۱۷۱۹  ۱۵۵۴۱۰۰۴
۱۷۲۲۶۰۶۲  ۱۲۱۷۶۰۷۸  ۵۰۴۹۹۸۳  ۱۵۱۶۵۴۲۶  ۱۰۶۹۶۰۴۸
۱۷۲۶۵۶۱۸۳  ۹۹۷۳۴۷۲۸  ۷۲۹۲۱۴۵۶  ۱۶۰۲۸۸۹۳۶  ۹۱۹۱۹۴۳۶

  . باشد مي نيز كاركن نفر ۹ تا ۱ صنعتي
  .است شده نظر تجديد ذيربط
  ). پ. ر

  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر

نفر   10 -49
18/0%

نفر   50 -99
11/8%

8 
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خدمات جبران -٨-١٣

  كاركن طبقات و سال

 ۱۳۷۵)۱(  ................................
۱۳۸۰   ................................
۱۳۸۵  ................................
۱۳۸۸  ................................
۱۳۸۹  ................................
۱۳۹۰  ................................
۱۳۹۱)۲(  ................................
۱۳۹۲  ................................

................................   نفر ۱۰ -۴۹
................................   نفر ۵۰ -۹۹
................................  تر بيش و نفر ۱۰۰

صنعتي هاي كارگاه آمار شامل) ۱
ذيربط سازمان توسط ارقام) ۲

ر. (ايران آمار مركز -  مأخذ
دفتر. ايران آمار مركز -          
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   و فعاليت نوع برحسب تر بيش و كاركـن نفـر ده داراي صنعتـي هاي كـارگـاه بگيـران حقـوق و مزد خدمـات جبـران -٨-١٤
  )ريال ميليون(                                                                                                                                  ١٣٩٢: كاركن طبقات            

   تر بيش و نفر ١٠٠   نفر ٥٠-٩٩   نفر ١٠-٤٩   جمع   فعاليت 

  ۱۷۲۶۵۶۱۸۳  ۱۷۲۲۶۰۶۲  ۲۳۲۶۹۱۴۴  ۲۱۳۱۵۱۳۸۷................................................................................................   جمع 

  ۱۸۰۵۸۷۸۹  ۳۲۱۹۴۷۳  ۴۲۷۶۰۳۳  ۲۵۵۵۴۲۹۵................................................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع

  ۲۳۷۳۸۰۸  ۰  ۶۱۱۴  ۲۳۷۹۹۲۲................................................................   سيگار -  تنباكو و توتون از محصوالت توليد 

  ۷۰۵۴۶۰۳  ۱۲۳۵۰۸۹  ۱۴۸۳۶۲۸  ۹۷۷۳۳۲۰................................................................................................................................   منسوجات توليد

  ۵۸۰۷۲۱  ۷۵۱۸۳  ۱۵۲۸۶۵  ۸۰۸۷۶۹................................................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد

 توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
  كفش

۷۴۳۶۳۹  ۲۵۹۲۵۰  ۱۱۱۲۲۷  ۳۷۳۱۶۲  

 ساخت و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد 
  ۱۰۰۳۷۷۷  ۱۷۰۵۱۱  ۱۲۷۶۶۲  ۱۳۰۱۹۵۰................................................................................................   حصيري مواد و ني از كاال

  ۲۱۴۴۱۳۱  ۴۸۲۰۰۳  ۵۰۸۴۸۴  ۳۱۳۴۶۱۸................................................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد

  ۸۸۸۲۳۸  ۹۷۶۸۸  ۲۸۷۴۸۹  ۱۲۷۳۴۱۵................................................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،

  ۱۰۸۴۰۷۰۶  ۲۱۸۰۵۷  ۲۶۰۵۱۰  ۱۱۳۱۹۲۷۳................................  اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع

  ۲۳۴۶۴۲۲۴  ۱۵۱۸۹۱۴  ۱۵۹۲۸۷۰  ۲۶۵۷۶۰۰۸................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع

  ۵۰۴۵۹۹۸  ۱۲۳۷۳۸۰  ۱۷۶۸۱۲۷  ۸۰۵۱۵۰۵................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد

  ۱۵۹۵۰۴۲۶  ۲۰۹۱۸۲۹  ۵۵۷۷۴۷۳  ۲۳۶۱۹۷۲۸................................................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد

  ۳۳۴۱۲۶۵۷  ۱۰۶۵۲۶۵  ۹۱۵۷۰۰  ۳۵۳۹۳۶۲۲................................................................................................................................   اساسي فلزات توليد

  ۶۴۲۶۹۰۴  ۱۵۳۰۹۵۳  ۱۷۹۱۹۰۲  ۹۷۴۹۷۵۹................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد

  ۷۱۴۰۵۷۶  ۱۴۶۹۳۶۵  ۱۵۴۵۹۹۴  ۱۰۱۵۵۹۳۵................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد

  ۱۰۴۴۱۸۷  ۴۱۴۹۷  ۲۹۳۴۲  ۱۱۱۵۰۲۶................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد

 بندي طبقه بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
  ۴۸۶۰۹۸۹  ۸۲۲۲۹۶  ۶۷۳۵۳۷  ۶۳۵۶۸۲۲................................................................................................................................   ديگر جاي در نشده

  ۷۰۷۲۲۲  ۱۳۱۱۰۳  ۸۱۱۳۱  ۹۱۹۴۵۶................................................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد

 انواع و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۱۳۴۹۳۵۱  ۲۰۳۳۳۸  ۲۳۹۶۵۳  ۱۷۹۲۳۴۲................................................................................................................................   ساعت ديگر

  ۲۵۷۲۹۱۲۳  ۹۱۷۲۹۱  ۹۲۵۲۳۵  ۲۷۵۷۱۶۴۹................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد

  ۳۱۹۴۰۴۲  ۱۷۵۲۲۱  ۱۶۳۳۴۷  ۳۵۳۲۶۱۰................................................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد

  ۹۹۲۴۳۵  ۴۰۹۵۶۸  ۵۸۷۸۸۵  ۱۹۸۹۸۸۸................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد

  ۲۰۱۱۴  ۲۸۱۱  ۱۴۹۱۳  ۳۷۸۳۸................................................................................................................................   بازيافت

  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -  مأخذ
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 طبقات و فعاليت نوع برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه) اي سرمايه اموال تغييرات( گذاري سرمايه -٨-١٦
  )ريال ميليون(                                                                                                                                               ١٣٩٢: كاركن

   تر بيش و نفر ١٠٠   نفر ٥٠-٩٩   نفر ١٠-٤٩   جمع   فعاليت 

  ۹۶۴۶۶۶۷۴  ۷۰۳۷۶۲۸  ۹۳۰۶۶۷۵  ۱۱۲۸۱۰۹۷۷................................................................................................   جمع

  ۸۴۱۹۴۲۳  ۲۲۴۳۶۲۳  ۲۸۲۶۵۱۲  ۱۳۴۸۹۵۵۸................................................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع

  ۱۷۴۴۲۵۴  ۰  ۳۴۹  ۱۷۴۴۶۰۲................................................................ سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد

  ۳۹۳۰۵۲۲  ۴۱۹۶۹۳  ۸۲۵۶۹۲  ۵۱۷۵۹۰۶..............................................................................................................................   منسوجات توليد

  ۹۴۳۹۸  ۱۴۹۱۴  ۲۸۰۸۴  ۱۳۷۳۹۶................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد

 توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
  ۵۲۷۹۰  ۷۱۵۳۱  ۲۹۹۰۷  ۱۵۴۲۲۸................................................................................................................................   كفش

 و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
  ۱۱۹۷۴۸۳  ۳۲۴۹۶  ۲۲۱۴۷  ۱۲۵۲۱۲۵...............................................................................................   حصيري مواد و ني از كاال ساخت

  ۲۰۲۲۱۲۹  ۷۵۰۰۷  ۲۱۵۴۳۱  ۲۳۱۲۵۶۷................................................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد

  ۵۶۸۸۸۳  ۱۷۲۴۷  ۷۲۵۷۵  ۶۵۸۷۰۶................................................................ شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،

  ۲۱۲۰۶۷۳  ۱۷۷۱۳۴  ۷۸۰۵۷  ۲۳۷۵۸۶۴................................   اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع

  ۱۰۸۳۷۷۷۱  ۱۰۵۳۲۶۶  ۳۵۲۳۶۵  ۱۲۲۴۳۴۰۲................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع

  ۲۱۶۲۵۴۳  ۲۲۷۹۲۳  ۶۵۶۷۹۸  ۳۰۴۷۲۶۴................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد

  ۱۳۵۶۳۸۹۷  ۷۸۱۴۴۲  ۱۵۲۳۹۸۵  ۱۵۸۶۹۳۲۳................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد

  ۳۸۷۷۷۴۶۵  ۵۹۹۲۷۱  ۲۷۹۴۰۴  ۳۹۶۵۶۱۴۱................................................................................................   اساسي فلزات توليد

  ۱۵۹۲۸۵۸  ۳۴۱۹۲۱  ۵۴۱۳۷۰  ۲۴۷۶۱۴۹................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد

  ۲۹۰۳۲۲۱  ۲۱۹۵۴۰  ۲۴۲۱۸۹  ۳۳۶۴۹۴۹................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد

  ۱۸۵۳۲۷  -۲۲۴  ۵۸۲۰  ۱۹۰۹۲۲................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد

 بندي طبقه بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
  ۱۰۸۲۷۱۸  ۱۲۲۵۵۴  ۶۱۲۱۷  ۱۲۶۶۴۸۸................................................................................................   ديگر جاي در نشده

  ۳۵۲۸۱۳  ۵۳۲۵۲  ۱۸۱۸۵  ۴۲۴۲۵۰.............................................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد

 و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۴۶۲۷۰۲  ۳۹۳۷۰۹  ۱۸۴۰۶  ۸۷۴۸۱۷.............................................................................................................................   ساعت ديگر انواع

  ۳۹۴۰۰۲۱  ۱۴۲۵۸۱  ۱۳۰۵۸۳۸  ۵۳۸۸۴۴۰................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد

  ۳۳۲۱۹۷  ۱۶۸۷۸  ۹۹۲۲۹  ۴۴۸۳۰۴................................................................................................ نقل و حمل وسايل ساير توليد

  ۱۰۷۱۸۴  ۳۳۶۸۲  ۱۰۱۵۳۲  ۲۴۲۳۹۸................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد

  ۱۵۴۰۳  ۱۹۲  ۱۵۸۳  ۱۷۱۷۷................................................................................................................................   بازيافت

  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -  مأخذ
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  )ريال ميليون(            ١٣٩٢: كاركن طبقات برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي انباركارگاه موجودي ارزش - ٨-١٧

  كاركن طبقات

  فروردين اول

 ساخته كاالهاي  جمع
  شده

 كه كاالهايي
 شكل تغيير بدون
 مي فروش به

  رسند

 در كاالهاي
  ساخت جريان

 اوليه، خام مواد
  ... و لوازم

 ٣٢١٩٩٨٣٩٤ ٦٨٩٩٧٢٢٢ ٦١٠٧٦٠١ ٣٧٧٢٣١٠٣٠ ٧٧٤٣٣٤٢٤٦...............................................................   جمع     

 ٢٣٨٨٤٠٤٢ ٢٦٧٨٦٧٣ ٧٩٣٢٧٣ ١١٣٨٣٩٠٨ ٣٨٧٣٩٨٩٦..................................................................... نفر ۱۰ -  ۴۹

 ٢٤٥٤٤٠٨٨ ٢٦٦٧٤١٠ ٦٨٧٦٤٠ ١٠٦٦٥٤٥٣ ٣٨٥٦٤٥٩١..................................................................... نفر ۵۰ -  ۹۹

 ٢٧٣٥٧٠٢٦٤ ٦٣٦٥١١٣٩ ٤٦٢٦٦٨٨ ٣٥٥١٨١٦٦٨ ٦٩٧٠٢٩٧٥٩...........................................................   تر بيش و نفر ۱۰۰

  

  كاركن طبقات

  اسفند پايان

 ساخته كاالهاي  جمع
  شده

 كه كاالهايي
 شكل تغيير بدون
 مي فروش به

  رسند

 در كاالهاي
  ساخت جريان

 اوليه، خام مواد
  ... و لوازم

 ٤٣٣٩٥٢٠٥٩ ٩٠٧٥٨٢٤٤ ٩٧٥٣٥٤٩ ٣٤٢٨٦٦٧٦٥ ٨٧٧٣٣٠٦١٨................................................................   جمع

 ٢٨٢٣٦٦٣٨ ٣١٠١٧٩١ ١١٨٨٥٤٣ ١٨١٥٢٦٨٦ ٥٠٦٧٩٦٥٨................................................................................................ نفر ۱۰ -  ۴۹

 ٣١٦٠٩٩٦٦ ٣٥٠١٦٧٠ ١٠٢٨٠١٩ ١٤٨٤٨٤٤٤ ٥٠٩٨٨٠٩٩................................................................................................ نفر ۵۰ -  ۹۹

 ٣٧٤١٠٥٤٥٥ ٨٤١٥٤٧٨٣ ٧٥٣٦٩٨٨ ٣٠٩٨٦٥٦٣٥ ٧٧٥٦٦٢٨٦١................................................................   تر بيش و نفر ۱۰۰

  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -  مأخذ
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  طبقات و فعاليت نوع برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه صنعتي فعاليت واسطه مصارف ارزش -٨-١٨
  )ريال ونميلي(                                                                                                                                                      كاركن

  تر بيش و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩   جمع   فعاليت و سال
۱۳۷۵)۱(  ................................................................................................    ۴۸۳۴۴۰۱۹  ۶۳۹۱۸۷۶  ۳۰۸۳۹۴۷  ۲۹۵۳۰۸۹۴  
۱۳۸۰   ...................................................................................................    ۱۱۷۴۱۴۶۷۲  ۱۲۶۹۴۹۱۶  ۷۳۸۵۴۰۲  ۹۷۳۳۴۳۵۴  
۱۳۸۵     ................................................................................................    ۴۴۵۶۳۳۷۳۵  ۴۷۱۱۵۷۴۴  ۳۰۴۹۹۹۰۴  ۳۶۸۰۱۸۰۸۸  
۱۳۸۸  ....................................................................................................    ۱۱۸۱۲۶۸۹۳۹  ۶۹۸۵۲۶۳۶  ۵۳۸۹۷۸۵۴  ۱۰۵۷۵۱۸۴۴۹  
۱۳۸۹  ....................................................................................................    ۱۴۵۸۱۸۲۳۱۸  ۹۰۵۱۷۴۱۸  ۶۶۳۵۵۰۸۷  ۱۳۰۱۳۰۹۸۱۴  
۱۳۹۰  ....................................................................................................    ۱۹۲۷۶۳۱۶۶۳  ۱۱۲۴۴۰۳۰۳  ۸۵۸۱۴۴۵۲  ۱۷۲۹۳۷۶۹۰۷  
۱۳۹۱)۲(  ................................................................................................    ۲۳۹۷۸۶۵۹۲۶  ۱۷۴۰۱۹۷۱۹  ۱۱۹۹۱۰۷۵۴  ۲۱۰۳۹۳۵۴۵۳  
۱۳۹۲  ...................................................................................    ۳۸۸۰۷۴۳۷۶۴  ۱۹۷۷۲۸۴۰۱  ۱۶۰۲۴۰۸۲۶  ۳۵۲۲۷۷۴۵۳۷  

  ۱۹۸۶۵۰۱۰۲  ۵۳۶۲۷۰۲۲  ۶۸۶۸۰۶۸۵  ۳۲۰۹۵۷۸۰۹    ....................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع
  ۶۴۵۹۶۲۲  ۰  ۵۳۱۵۷  ۶۵۱۲۷۷۹    .............................................   سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد
  ۳۸۵۲۷۲۵۸  ۷۵۵۱۷۲۵  ۱۰۷۳۱۱۴۶  ۵۶۸۱۰۱۲۹    ..............................................................................................   منسوجات توليد
  ۱۰۸۹۷۷۴  ۱۳۹۶۸۴  ۸۴۴۹۰۴  ۲۰۷۴۳۶۲    .........................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد
 توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
  ۱۷۱۷۳۸۳  ۱۹۰۸۷۸۲  ۱۵۸۶۳۸۷  ۵۲۱۲۵۵۲    .................................................................................................................   كفش
 و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
  ۸۹۱۶۳۴۸  ۱۹۶۲۸۲۵  ۴۵۳۱۸۸  ۱۱۳۳۲۳۶۱    ...............................................................   حصيري مواد و ني از كاال ساخت
  ۲۱۴۴۸۳۲۵  ۳۳۷۰۹۵۱  ۳۹۴۱۳۷۷  ۲۸۷۶۰۶۵۴    ..................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد
  ۴۰۱۷۴۵۳  ۳۳۶۲۲۳  ۱۰۴۷۵۰۸  ۵۴۰۱۱۸۴    ..............................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،
  ۱۸۶۴۴۵۴۳۹۵  ۷۱۴۱۱۷۷  ۵۵۳۰۰۲۲  ۱۸۷۷۱۲۵۵۹۳    ...   اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع
  ۴۸۲۶۰۲۱۹۹  ۱۸۴۸۹۴۳۸  ۱۸۷۵۸۴۴۳  ۵۱۹۸۵۰۰۸۰    ...................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع
  ۳۸۶۵۶۴۷۲  ۱۰۸۳۸۹۸۲  ۱۶۰۰۹۴۶۴  ۶۵۵۰۴۹۱۷    .....................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد
  ۶۵۴۵۱۸۱۳  ۷۰۷۲۷۸۳  ۲۱۶۲۶۸۳۸  ۹۴۱۵۱۴۳۴    .........................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد
  ۴۳۱۶۰۴۶۶۰  ۱۶۷۰۸۱۱۷  ۱۳۲۷۷۹۴۱  ۴۶۱۵۹۰۷۱۸    ........................................................................................   اساسي فلزات توليد
  ۳۶۲۴۷۸۷۳  ۸۵۸۸۰۶۷  ۱۳۳۳۶۲۵۰  ۵۸۱۷۲۱۹۰    ................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد
  ۴۹۰۴۹۲۲۳  ۶۴۸۷۷۱۳  ۶۴۶۸۴۴۴  ۶۲۰۰۵۳۷۹   .............   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد
  ۴۳۴۱۲۶۴  ۱۹۴۵۴۶  ۱۰۳۱۰۷  ۴۶۳۸۹۱۷    .........................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد
 بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
  ۳۸۹۹۲۴۰۴  ۶۹۸۴۱۱۹  ۵۶۹۷۲۰۱  ۵۱۶۷۳۷۲۵    ...................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه
  ۱۴۷۶۵۶۰۸  ۵۸۱۱۲۵  ۶۲۹۴۳۶  ۱۵۹۷۶۱۶۹    .............................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد
 و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۶۳۶۵۹۴۲  ۹۰۹۸۰۰  ۵۷۴۵۵۰  ۷۸۵۰۲۹۲    .............................................................................................   ساعت ديگر انواع
  ۲۰۰۲۷۱۶۶۹  ۳۷۳۸۷۹۳  ۴۶۴۸۶۴۹  ۲۰۸۶۵۹۱۱۱    ...............................................  تري نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد
  ۵۴۵۹۲۶۹  ۲۲۴۶۵۴۶  ۱۳۳۰۷۶۶  ۹۰۳۶۵۸۱    ....................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد
  ۳۶۶۰۷۹۸  ۱۳۴۶۶۶۳  ۲۳۰۸۰۱۶  ۷۳۱۵۴۷۷    ....................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد
  ۲۴۶۸۲  ۱۵۷۴۵  ۹۰۹۲۳  ۱۳۱۳۵۱    ..............................................................................................................   بازيافت

  . است شده منظور جمع در که باشد مي کارکن نفر ۱-۹ صنعتي هاي کارگاه به مربوط ، اجزا با جمع سر  اختالف) ۱
  .است شده نظر تجديد ذيربط سازمان توسط ارقام) ۲

  ). پ. ر. (ايران آمار مركز -  مأخذ
  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -          



  1393 -سالنامه آماري کشور                                                                                                                                      صنعت    -8

332 

 

  كاركن طبقات و فعاليت نوع برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه صنعتي فعاليت هاي ستانده ارزش -٨-١٩
  )ريال ميليون( 

  تر بيش و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩   جمع   فعاليت و سال
۱۳۷۵)۱(   ................................................................................................................................٥٢٥٧٦٠٤٢ ٤٥٦٤٤٩٤ ٩٩٤٠٩٩٢ ٨٢٩٩٥٩٧٤ 
۱۳۸۰   ................................................................................................................................١٧٢٦٢٧١٠٨ ١١٥٠٤٨٨٤ ١٩٩٥٨٢٤٥ ٢٠٤٠٩٠٢٣٦ 
۱۳۸۵  ................................................................................................................................٥٩٩٧٦٦٤١٨ ٤٤٦٤٤٥٣٢ ٧٠٦٢٢١٧٠ ٧١٥٠٣٣١٢٠ 
۱۳۸۸  ................................................................................................................................١٤١٩٠٨٦٥٨٥ ٧٧٩٩٧٦٩٦ ١٠٤٩٤٦٤٥٠ ١٦٠٢٠٣٠٧٣٠ 
۱۳۸۹  ................................................................................................................................١٧٢٧٠١٨١٩١ ٩٤٨٧٥٧٨٠ ١٣٠٩١٨٢٩٣ ١٩٥٢٨١٢٢٦٤ 
۱۳۹۰  ................................................................................................................................٢٢٦١٥٠٨١٢٣ ١٢٣٥٣٦٠٢٥ ١٦٦٩١٩٩٤٧ ٢٥٥١٩٦٤٠٩٧ 
۱۳۹۱)۲(  ................................................................................................................................٢٨٢٥٧١٢٧٨٢ ١٧١٥٧٢٨٤١ ٢٤٨٨٠٢٩٠٤ ٣٢٤٦٠٨٨٥٢٧ 
۱۳۹۲  ................................................................................................٤٥٣٩٤٧٢٩١٢ ٢٢٤٧٢٨١٥٥ ٢٨٠٤٠١٧٨٥ ٥٠٤٤٦٠٢٨٥٣ 
  ۲۸۱۳۵۶۸۳۳  ۶۹۹۴۵۵۹۷  ۸۶۵۰۳۶۷۴  ۴۳۷۸۰۶۱۰۴................................................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع
  ۱۲۴۰۷۹۴۸  ۰  ۶۶۱۸۰  ۱۲۴۷۴۱۲۸................................................................   سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد
  ۵۶۹۴۰۰۰۱  ۱۱۱۹۹۱۹۹  ۱۵۲۴۶۹۱۴  ۸۳۳۸۶۱۱۴................................................................................................   منسوجات توليد
  ۲۱۱۰۶۲۹  ۳۰۵۵۱۵  ۱۷۹۰۹۶۵  ۴۲۰۷۱۰۹................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد
 و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
  ۲۵۰۶۶۹۶  ۲۵۸۴۸۲۳  ۲۲۱۷۱۶۷  ۷۳۰۸۶۸۶................................................................................................................................   كفش توليد
 و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
  ۱۲۵۴۸۶۳۵  ۲۸۳۷۵۰۶  ۷۴۵۳۰۵  ۱۶۱۳۱۴۴۶................................................................   حصيري مواد و ني از كاال ساخت
  ۲۹۸۴۰۳۹۹  ۴۷۰۹۱۷۱  ۵۴۷۹۵۲۱  ۴۰۰۲۹۰۹۰................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد
  ۵۶۶۸۶۲۴  ۵۸۹۶۴۷  ۱۶۷۵۸۳۰  ۷۹۳۴۱۰۲................................................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،
  ۲۰۱۴۹۹۳۷۶۲  ۹۱۰۱۱۹۶  ۷۲۹۰۶۳۵  ۲۰۳۱۳۸۵۵۹۳................................  اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع
  ۷۷۴۷۷۳۱۴۲  ۲۵۶۵۶۰۳۶  ۲۷۱۲۴۱۱۰  ۸۲۷۵۵۳۲۸۸................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع
  ۵۳۰۲۳۲۰۸  ۱۵۶۷۴۶۰۳  ۲۳۰۰۶۱۲۱  ۹۱۷۰۳۹۳۲................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد
  ۱۴۸۸۴۴۸۱۹  ۱۳۴۵۳۵۸۹  ۳۸۵۴۲۰۲۶  ۲۰۰۸۴۰۴۳۳................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد
  ۶۲۸۸۹۵۹۳۳  ۲۱۳۸۲۳۹۴  ۱۷۰۶۸۰۶۳  ۶۶۷۳۴۶۳۸۹................................................................................................   اساسي فلزات توليد
  ۵۸۷۸۴۷۱۵  ۱۳۰۹۱۰۲۱  ۱۹۱۴۵۹۰۵  ۹۱۰۲۱۶۴۲................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد
  ۷۷۷۱۶۹۸۷  ۱۰۲۶۰۴۳۷  ۱۰۹۰۱۸۶۱  ۹۸۸۷۹۲۸۵................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد
  ۷۲۳۲۱۳۶  ۲۸۱۰۶۴  ۱۷۸۶۴۹  ۷۶۹۱۸۵۰................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد
 بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
  ۵۶۶۸۴۰۹۸  ۹۷۶۱۸۸۵  ۸۳۸۶۵۳۵  ۷۴۸۳۲۵۱۸................................................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه
  ۲۰۶۰۱۲۷۹  ۹۹۲۹۰۹  ۱۰۰۹۲۴۰  ۲۲۶۰۳۴۲۸................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد
 و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۱۰۹۰۵۰۸۶  ۱۵۴۲۳۷۷  ۱۰۴۷۳۴۱  ۱۳۴۹۴۸۰۵................................................................................................   ساعت ديگر انواع
  ۲۶۵۸۵۹۴۸۳  ۶۱۹۰۲۲۲  ۷۲۴۸۵۸۱  ۲۷۹۲۹۸۲۸۷................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد
  ۱۱۶۴۷۴۲۱  ۲۸۶۶۲۶۸  ۱۹۰۰۸۰۶  ۱۶۴۱۴۴۹۵................................................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد
  ۶۱۰۰۲۴۳  ۲۲۷۱۹۹۵  ۳۶۸۰۵۳۴  ۱۲۰۵۲۷۷۲................................    ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد
  ۳۰۸۳۴  ۳۰۷۰۱  ۱۴۵۸۱۸  ۲۰۷۳۵۴................................................................................................................................   بازيافت

  . است شده منظور جمع در که باشد مي کارکن نفر ۱-۹ صنعتي هاي کارگاه به مربوط ، اجزا با جمع سر  اختالف) ۱
  .است شده نظر تجديد ذيربط سازمان توسط ارقام) ۲
  ). پ. ر. (ايران آمار مركز - مأخذ 
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  كاركن طبقـات و فعاليت نوع برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه صنعتي فعاليت افزوده ارزش -٨- ٢٠
  )ريال ميليون( 

  تر بيش و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩   جمع   فعاليت و سال
۱۳۷۵)۱(   ...............................................................................................................................۳۴۶۵۱۹۵۹  ۳۵۴۹۱۱۵  ۱۴۸۰۵۴۷  ۲۳۰۴۵۱۴۸  
۱۳۸۰   ................................................................................................................................۸۶۶۷۵۵۶۳  ۷۲۶۳۳۲۸  ۴۱۱۹۴۸۱  ۷۵۲۹۲۷۵۴  
۱۳۸۵  ................................................................................................................................۲۶۹۳۹۹۳۸۵  ۲۳۵۰۶۴۲۶  ۱۴۱۴۴۶۲۸  ۲۳۱۷۴۸۳۳۰  
۱۳۸۸  ................................................................................................................................۴۲۰۷۶۱۷۹۱  ۳۵۰۹۳۸۱۴  ۲۴۰۹۹۸۴۲  ۳۶۱۵۶۸۱۳۶  
۱۳۸۹  ................................................................................................................................۴۹۴۶۲۹۹۴۶  ۴۰۴۰۰۸۷۵  ۲۸۵۲۰۶۹۴  ۴۲۵۷۰۸۳۷۷  
۱۳۹۰  ................................................................................................................................۶۲۴۳۳۲۴۳۲  ۵۴۴۷۹۶۴۴  ۳۷۷۲۱۵۷۳  ۵۳۲۱۳۱۲۱۶  
۱۳۹۱)۲(  ................................................................................................................................۸۴۸۲۲۲۶۰۰  ۷۴۷۸۳۱۸۴  ۵۱۶۶۲۰۸۷  ۷۲۱۷۷۷۳۲۹  
۱۳۹۲  ................................................................................................۱۱۶۳۸۵۹۰۸۹  ۸۲۶۷۳۳۸۴  ۶۴۴۸۷۳۲۹  ۱۰۱۶۶۹۸۳۷۵  

  ۸۲۷۰۶۷۳۰  ۱۶۳۱۸۵۷۵  ۱۷۸۲۲۹۹۰  ۱۱۶۸۴۸۲۹۵................................................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع
  ۵۹۴۸۳۲۶  ۰  ۱۳۰۲۳  ۵۹۶۱۳۴۹................................................................   سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد
  ۱۸۴۱۲۷۴۳  ۳۶۴۷۴۷۴  ۴۵۱۵۷۶۹  ۲۶۵۷۵۹۸۶................................................................................................   منسوجات توليد
  ۱۰۲۰۸۵۶  ۱۶۵۸۳۱  ۹۴۶۰۶۱  ۲۱۳۲۷۴۸................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد
 توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
  ۷۸۹۳۱۲  ۶۷۶۰۴۱  ۶۳۰۷۸۱  ۲۰۹۶۱۳۳................................................................................................................................   كفش
 و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
  ۳۶۳۲۲۸۶  ۸۷۴۶۸۱  ۲۹۲۱۱۷  ۴۷۹۹۰۸۴...............................................................................................   حصيري مواد و ني از كاال ساخت
  ۸۳۹۲۰۷۳  ۱۳۳۸۲۲۰  ۱۵۳۸۱۴۴  ۱۱۲۶۸۴۳۷................................................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد
  ۱۶۵۱۱۷۲  ۲۵۳۴۲۴  ۶۲۸۳۲۲  ۲۵۳۲۹۱۸................................................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،
  ۱۵۰۵۳۹۳۶۸  ۱۹۶۰۰۱۹  ۱۷۶۰۶۱۳  ۱۵۴۲۶۰۰۰۰................................   اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع
  ۲۹۲۱۷۰۹۴۳  ۷۱۶۶۵۹۷  ۸۳۶۵۶۶۸  ۳۰۷۷۰۳۲۰۸................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع
  ۱۴۳۶۶۷۳۷  ۴۸۳۵۶۲۱  ۶۹۹۶۶۵۷  ۲۶۱۹۹۰۱۵................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد
  ۸۳۳۹۳۰۰۶  ۶۳۸۰۸۰۵  ۱۶۹۱۵۱۸۸  ۱۰۶۶۸۸۹۹۹................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد
  ۱۹۷۲۹۱۲۷۳  ۴۶۷۴۲۷۷  ۳۷۹۰۱۲۲  ۲۰۵۷۵۵۶۷۲................................................................................................   اساسي فلزات توليد
  ۲۲۵۳۶۸۴۲  ۴۵۰۲۹۵۵  ۵۸۰۹۶۵۵  ۳۲۸۴۹۴۵۲................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد
  ۲۸۶۶۷۷۶۵  ۳۷۷۲۷۲۴  ۴۴۳۳۴۱۷  ۳۶۸۷۳۹۰۶................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد
  ۲۸۹۰۸۷۲  ۸۶۵۱۸  ۷۵۵۴۳  ۳۰۵۲۹۳۲................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد
 بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
  ۱۷۶۹۱۶۹۴  ۲۷۷۷۷۶۶  ۲۶۸۹۳۳۴  ۲۳۱۵۸۷۹۴................................................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه
  ۵۸۳۵۶۷۱  ۴۱۱۷۸۴  ۳۷۹۸۰۴  ۶۶۲۷۲۵۹................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد
 و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۴۵۳۹۱۴۴  ۶۳۲۵۷۷  ۴۷۲۷۹۱  ۵۶۴۴۵۱۲................................................................................................   ساعت ديگر انواع
  ۶۵۵۸۷۸۱۴  ۲۴۵۱۴۲۹  ۲۵۹۹۹۳۲  ۷۰۶۳۹۱۷۵................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد
  ۶۱۸۸۱۵۲  ۶۱۹۷۲۲  ۵۷۰۰۴۰  ۷۳۷۷۹۱۴................................................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد
  ۲۴۳۹۴۴۶  ۹۲۵۳۳۲  ۱۳۷۲۵۱۸  ۴۷۳۷۲۹۶................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد
  ۶۱۵۲  ۱۴۹۵۶  ۵۴۸۹۵  ۷۶۰۰۳................................................................................................................................   بازيافت

  . است شده منظور جمع در که باشد مي کارکن نفر ۱-۹ صنعتي هاي کارگاه به مربوط ، اجزا با جمع سر اختالف) ۱
  .است شده نظر تجديد ذيربط سازمان توسط ارقام) ۲

  ). پ. ر. (ايران آمار مركز -  مأخذ
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    ١٣٩٢: استان و كاركـن طبقـات برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه صنعتي فعاليت افـزوده ارزش -٨-٢١
  ) ريال ميليون(

   تر بيش و نفر ١٠٠   نفر ٥٠-٩٩   نفر ١٠-٤٩   جمع  استان
  ۱۰۱۶۶۹۸۳۷۵  ۶۴۴۸۷۳۲۹  ۸۲۶۷۳۳۸۴  ۱۱۶۳۸۵۹۰۸۹................................................................................................   كشور كل
  ۳۷۷۷۳۶۹۰  ۲۷۰۶۴۸۲  ۵۴۵۲۷۴۴  ۴۵۹۳۲۹۱۶................................................................................................   شرقي آذربايجان

  ۶۶۱۰۶۹۳  ۱۱۱۴۰۹۱  ۱۶۰۲۴۴۹  ۹۳۲۷۲۳۴................................................................................................   غربي آذربايجان

  ۲۷۳۹۰۵۸  ۳۲۰۰۹۱  ۱۷۶۹۶۰۸  ۴۸۲۸۷۵۶................................................................................................................................   اردبيل

  ۱۴۱۶۶۳۶۵۲  ۶۶۵۵۱۸۱  ۱۰۱۵۴۱۸۲  ۱۵۸۴۷۳۰۱۶................................................................................................................................   اصفهان

  ۲۷۳۷۷۵۷۵  ۴۳۴۳۴۹۳  ۳۵۱۹۸۵۸  ۳۵۲۴۰۹۲۶................................................................................................................................  البرز

  ۱۶۴۴۸۹۷  ۸۶۳۳۸  ۲۰۶۶۶۴  ۱۹۳۷۸۹۹................................................................................................................................   ايالم

  ۱۰۷۰۷۳۰۶۴  ۶۸۸۳۴۹  ۵۰۵۱۷۳  ۱۰۸۲۶۶۵۸۷................................................................................................................................   بوشهر

  ۱۵۳۳۰۷۷۳۲  ۹۶۳۴۷۱۸  ۱۰۳۱۹۰۰۶  ۱۷۳۲۶۱۴۵۶................................................................................................................................   تهران

  ۳۵۳۲۲۳۱  ۹۶۷۷۱۶  ۱۳۲۵۸۹۰  ۵۸۲۵۸۳۷................................................................................................   بختياري و چهارمحال

  ۲۰۱۴۴۵۲  ۳۳۶۲۰۱  ۵۹۵۵۹۱  ۲۹۴۶۲۴۴................................................................................................   جنوبي خراسان

  ۲۶۵۴۰۶۶۶  ۳۲۴۸۱۰۱  ۴۴۳۱۲۳۱  ۳۴۲۱۹۹۹۹................................................................................................   رضوي خراسان

  ۸۲۷۹۹۸۰  ۱۳۰۵۰۲  ۲۴۱۵۹۷  ۸۶۵۲۰۷۸................................................................................................   شمالي خراسان

  ۱۵۳۴۴۴۷۹۰  ۱۴۸۷۹۹۷  ۲۰۶۳۲۴۲  ۱۵۶۹۹۶۰۲۹................................................................................................................................   خوزستان

  ۱۲۴۲۴۸۲۵  ۱۵۰۴۷۸۶  ۱۴۷۳۱۲۳  ۱۵۴۰۲۷۳۴................................................................................................................................   زنجان

  ۱۱۷۵۲۱۹۵  ۱۷۱۴۷۴۹  ۴۶۲۰۸۹۴  ۱۸۰۸۷۸۳۸................................................................................................................................   سمنان

  ۱۶۵۴۰۲۵  ۳۷۸۲۰۸  ۹۷۸۲۵۷  ۳۰۱۰۴۹۰................................................................................................   بلوچستان و سيستان

  ۲۸۷۲۸۸۵۴  ۴۴۲۳۹۳۳  ۳۲۴۵۸۰۸  ۳۶۳۹۸۵۹۴................................................................................................................................   فارس

  ۳۹۵۴۶۶۳۶  ۳۴۶۴۳۲۴  ۴۴۲۸۲۴۸  ۴۷۴۳۹۲۰۸................................................................................................................................   قزوين

  ۵۰۶۴۴۸۶  ۲۶۶۷۵۵۹  ۳۳۶۷۴۶۰  ۱۱۰۹۹۵۰۵................................................................................................................................   قم

  ۱۳۸۵۸۷۲  ۲۲۴۵۱۴  ۵۴۵۷۶۱  ۲۱۵۶۱۴۷................................................................................................................................   كردستان

  ۳۷۸۸۶۷۷۶  ۲۴۰۵۴۹۳  ۲۱۶۲۸۳۳  ۴۲۴۵۵۱۰۲................................................................................................................................   كرمان

  ۱۴۹۵۹۵۸۷  ۶۶۴۵۳۳  ۱۶۴۲۱۰۰  ۱۷۲۶۶۲۲۰................................................................................................................................   كرمانشاه

  ۳۹۹۰۱۳  ۲۳۲۳۶۱  ۱۳۶۳۵۴  ۷۶۷۷۲۸................................................................................................   بويراحمد و كهگيلويه

  ۲۹۵۱۴۲۳  ۱۲۰۲۰۸۲  ۱۸۲۹۸۳۰  ۵۹۸۳۳۳۵................................................................................................................................   گلستان

  ۱۴۷۵۹۲۵۸  ۱۵۸۱۶۵۶  ۲۳۴۲۵۳۶  ۱۸۶۸۳۴۵۰................................................................................................................................   گيالن

  ۵۰۰۷۳۹۰  ۲۷۰۴۳۷  ۷۰۷۶۸۵  ۵۹۸۵۵۱۲................................................................................................................................   لرستان

  ۱۶۶۷۳۲۸۳  ۲۶۷۶۶۶۵  ۴۰۳۲۴۰۲  ۲۳۳۸۲۳۵۰................................................................................................................................   مازندران

  ۶۳۹۷۹۵۷۵  ۴۷۹۲۳۹۲  ۲۹۸۵۲۶۳  ۷۱۷۵۷۲۳۰................................................................................................................................   مركزي

  ۵۵۱۴۹۷۳۹  ۱۸۲۳۹۴۱  ۱۲۰۷۴۴۷  ۵۸۱۸۱۱۲۷................................................................................................................................   هرمزگان

  ۴۵۱۱۷۴۴  ۷۵۰۸۵۰  ۱۷۲۰۰۵۹  ۶۹۸۲۶۵۳................................................................................................................................   همدان

  ۲۷۸۶۱۲۱۴  ۱۹۸۹۵۸۸  ۳۰۶۰۰۸۷  ۳۲۹۱۰۸۹۰................................................................................................................................   يزد

  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -  مأخذ
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 طبقات و فعاليت نوع برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه پرداختي عوارض      و مستقيم غير ماليات -٨-٢٢
  )  ريال ميليون(                                                                                                                                                      كاركن

 و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩  جمع  فعاليت و سال
  تر بيش

۱۳۷۵)۱(   ................................................................................................................................................................۳۵۵۰۲۳  ۴۵۰۲۸  ۱۷۸۲۲  ۲۶۸۱۱۶  
۱۳۸۰   ................................................................................................................................................................۳۵۷۲۲۷۸  ۱۰۳۳۳۸  ۷۷۱۵۳  ۳۳۹۱۷۸۷  
۱۳۸۵  ................................................................................................................................................................۴۵۳۵۵۷۰  ۲۵۰۶۶۶  ۱۱۳۵۶۴  ۴۱۷۱۳۴۰  
۱۳۸۸  ................................................................................................................................................................۸۵۰۱۹۸۱  ۳۶۴۷۸۰  ۳۲۷۳۳۳  ۷۸۰۹۸۶۸  
۱۳۸۹  ................................................................................................................................................................۱۰۸۴۹۴۳۶  ۴۵۳۱۲۱  ۳۴۳۳۰۵  ۱۰۰۵۳۰۰۹  
۱۳۹۰  ................................................................................................................................................................۲۷۸۵۶۱۶۰  ۱۱۲۳۱۹۸  ۹۸۹۶۲۲  ۲۵۷۴۳۳۴۰  
۱۳۹۱)۲(  ................................................................................................................................................................۱۶۸۵۶۸۲۱  ۹۷۳۲۷۵  ۱۰۸۵۳۷۸  ۱۴۷۹۸۱۶۸  
۱۳۹۲  ................................................................................................................................۱۸۴۶۷۷۶۹  ۱۳۱۱۵۶۸  ۱۳۴۷۲۶۹  ۱۵۸۰۸۹۳۲  

  ۲۱۵۳۰۶۹  ۱۲۲۰۸۵  ۱۸۳۳۷۰  ۲۴۵۸۵۲۴................................................................................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع
  ۷۴۴۵۲  ۰  ۰  ۷۴۴۵۲................................................................................................   سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد
  ۳۲۴۵۱۸  ۵۷۷۲۶  ۸۶۸۵۰  ۴۶۹۰۹۴................................................................................................................................................................   منسوجات توليد
  ۲۱۵۱۶  ۴۴۸  ۱۹۰۶  ۲۳۸۷۰................................................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد
  ۱۷۱۳۰  ۲۱۵۳  ۸۴۸۵  ۲۷۷۶۸................................   كفش توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
 مواد و ني از كاال ساخت و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
  ۱۱۹۳۳۰  ۴۰۲۸  ۲۱۵۵  ۱۲۵۵۱۳................................................................................................................................................................   حصيري
  ۱۲۳۸۲۷  ۳۳۳۶۴  ۲۵۹۶۳  ۱۸۳۱۵۴................................................................................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد
  ۳۶۴۶۲  ۱۳۶۸  ۸۰۳۹  ۴۵۸۶۹................................................................................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،
  ۱۱۳۰۶۱۳  ۲۴۹۷۶۱  ۴۴۴۳۹  ۱۴۲۴۸۱۴................................................................   اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع
  ۳۳۸۱۹۵۶  ۱۲۴۳۷۹  ۱۶۷۴۸۴  ۳۶۷۳۸۱۹................................................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع
  ۱۹۴۴۹۸  ۱۶۱۶۸۲  ۹۸۶۱۸  ۴۵۴۷۹۸................................................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد
  ۱۷۷۳۵۳۸  ۱۰۶۳۷۶  ۳۰۸۷۴۱  ۲۱۸۸۶۵۵................................................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد
  ۲۴۲۴۷۴۱  ۵۰۷۷۳  ۶۰۱۴۲  ۲۵۳۵۶۵۶................................................................................................................................   اساسي فلزات توليد
  ۴۵۰۷۶۱  ۷۰۱۹۱  ۹۷۶۵۱  ۶۱۸۶۰۳................................................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد
  ۹۴۱۶۵۷  ۸۳۸۱۶  ۵۷۳۷۰  ۱۰۸۲۸۴۳................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد
  ۴۸۲۰۱  ۱۱۳۳  ۲۲۹  ۴۹۵۶۳................................................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد
 جاي در نشده بندي طبقه بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
  ۶۱۰۹۲۹  ۱۰۱۹۴۳  ۴۹۱۸۱  ۷۶۲۰۵۳................................................................................................................................................................  ديگر
  ۳۰۷۶۳  ۱۲۳۳۷  ۸۸۷۵  ۵۱۹۷۴................................................................................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد
  ۱۷۰۰۰  ۶۵۳۸  ۷۲۷۲  ۳۰۸۱۰................................   ساعت ديگر انواع و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
  ۱۹۱۴۷۹۷  ۳۹۷۶۵  ۶۲۳۹۲  ۲۰۱۶۹۵۴................................................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد
  ۶۶۰۳  ۹۱۲۹۰  ۱۲۵۱۱  ۱۱۰۴۰۴................................................................................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد
  ۱۲۵۴۶  ۲۶۱۱۱  ۱۹۳۸۲  ۵۸۰۳۹................................................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد
  ۲۶  ۰  ۵۱۲  ۵۳۸................................................................................................................................................................   بازيافت

  . است شده منظور جمع در که باشد مي کارکن نفر ۱-۹ صنعتي هاي کارگاه به مربوط ، اجزا با جمع سر  اختالف) ۱
  .است شده نظر تجديد ذيربط سازمان توسط ارقام) ۲

  ). پ. ر. (ايران آمار مركز -  مأخذ
  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -          
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 و كاركن طبقات برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه غيرصنعتي خدمات بابت دريافتي و پرداختي -۲۳-۸
  )ريال ميليون(                                                                                                                                               فعاليت نوع

   فعاليت و سال
   پرداختي

  تر بيش و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩  جمع

۱۳۷۵)۱(   ................................................................................................................................١٩١٠٣٠٠ ١٢٤٩٧٦ ٢١٢٨٩٦ ٢٥٣٨٢٨٣ 

۱۳۸۰   ................................................................................................................................٥٢٨٩٥٠٦ ٣٧٦٦٩٥ ٥٠٤٦٣٦ ٦١٧٠٨٣٧ 

۱۳۸۵  ................................................................................................................................٢٢٥٨٢٧٢٧ ١٢٥٧٢١٥ ١٤٤٣٥٦١ ٢٥٢٨٣٥٠٣ 

۱۳۸۸  ................................................................................................................................٤١٥٧٣٥٨٨ ٢٠٢٣٥٩٢ ٢٢٩٢٨٧٧ ٤٥٨٩٠٠٥٧ 

۱۳۸۹  ................................................................................................................................٥٢٩٤٧٨٢٦ ٢٤١٢٢٣٢ ٢٣٧٨٩٤٧ ٥٧٧٣٩٠٠٥ 

۱۳۹۰  ................................................................................................................................٦٠٢٨٩٧٧٢ ٤٦٤٢٧٢٩ ٣٥٠٢٦٦٥ ٦٨٤٣٥١٦٣ 

۱۳۹۱)۲(  ................................................................................................................................٩١٤٧٨٧٥٩ ٤٧٩٦٦٨٣ ٤٠١٥٠٠٣ ١٠٠٢٩٠٤٤٦ 

۱۳۹۲  ................................................................................................١٠١٧٧٥٥٨١ ٤٧٦٥٩٤٩ ٤٥٨٥١٥٨ ١١١١٢٦٦٨٨ 

 ١٠٧٣٧٢٢٠ ٩٩٦٣٦٧ ٩٣٣٨١٤ ١٢٦٦٧٤٠١................................................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع

 ٤٠٦١٣١ ٠ ١٦٩٥ ٤٠٧٨٢٦................................................................   سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد

 ٩٦٨٤٢٠ ١٩٥١٢٣ ١٧٧٥٢٣ ١٣٤١٠٦٦..............................................................................................................................   منسوجات توليد

 ١٣٤٠٩٣ ٣٤٦١ ١٦٧١٠ ١٥٤٢٦٤.........................................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد

 توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
 ٩٥٨٨١ ٢٠٣٣٥ ٥٢٠٤٨  ١٦٨٢٦٣  كفش

 ساخت و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
 ٢٨٣٥٨٣ ١٩٨١٥ ١٣٥٠٤ ٣١٦٩٠٢................................................................................................   حصيري مواد و ني از كاال

 ١١٧٨٢٨٦ ١١٢٨٨٥ ٨٣١٥١ ١٣٧٤٣٢٢................................................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد

 ٣٤٠١٩٠ ٩٧٢٧ ٣٥٠٧٧ ٣٨٤٩٩٤................................................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،

 ١٦٨٤٥٠٢٤ ٢٧٤٤٦٦ ٧٣٣٧١ ١٧١٩٢٨٦١................................  اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع

 ٢٤٦٠٨٦٧٨ ٧٠٢١٣٩ ٤٨٤٦١٣ ٢٥٧٩٥٤٣٠................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع

 ١٧٤٧٥٥٥ ٣٠٣٦٧٩ ٤٩٦٥٢٦ ٢٥٤٧٧٦٠................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد

 ٧٣٩٧٩١٣ ٥٦٤١٥٧ ٨٤٤٧٩٥ ٨٨٠٦٨٦٥.........................................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد

 ١٤٢٧٢٧٥٩ ٣٠٤٩٤٢ ١٦١٨٥٦ ١٤٧٣٩٥٥٧........................................................................................................................   اساسي فلزات توليد

 ١٥٨٠٤٨٨ ٢٩٢٩٥٤ ٣٥٨١٤٦ ٢٢٣١٥٨٨................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد

 ٣٠٥٥٤٣٦ ٣٦٣١٩٤ ٣١٣١٤٩ ٣٧٣١٧٧٩................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد

 ٤٣٠٧٩٧ ١٠٤٦٩ ١١٥٢٧ ٤٥٢٧٩٣................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد

 بندي طبقه بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
 ٢٣٧٣٩٩١ ٢١٥١٨٧ ١٤٦٦٣٩ ٢٧٣٥٨١٨........................................................................................................................   ديگر جاي در نشده

 ٢٢٥٠٢٥ ٥٧٥٩٠ ٩٣٠٠ ٢٩١٩١٦.............................................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد

 انواع و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
 ٤٨٣١٢٦ ٣٦٠٩٠ ٤٧٥٥٤ ٥٦٦٧٧٠................................................................................................................................   ساعت ديگر

 ١٢٦٧١٦٤٦ ١٥٣٥٤٢ ١٨٢٠٥٩ ١٣٠٠٧٢٤٧................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد

 ١٧١٩١٠٢ ٤٤٥٦٤ ٤٩٣٥١ ١٨١٣٠١٧................................................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد

 ٢١٩٤٠٧ ٨٥١٥٤ ٨٨٠٤٥ ٣٩٢٦٠٦................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد

 ٨٣١ ١٠٨ ٤٧٠٥ ٥٦٤٤................................................................................................................................   بازيافت
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 و كاركن طبقات برحسب تر بيش و كاركن نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه غيرصنعتي خدمات بابت دريافتي و پرداختي -۲۳-۸
  )ريال ميليون(                                                                                                                      )            دنباله( فعاليت نوع

   فعاليت و سال
  دريافتي

  تر بيش و نفر ١٠٠  نفر ٥٠-٩٩  نفر ١٠-٤٩  جمع
۱۳۷۵)۱(   ................................................................................................................................١٧٧٥٨٨ ١٣٢٢٩ ٢٣٢٠٣ ٢٨٢٠٢٤ 
۱۳۸۰   ................................................................................................................................٢٨٣٢١٠ ١٩٤٧٢ ٣١٦٦٤ ٣٣٤٣٤٧ 
۱۳۸۵  ................................................................................................................................١٦٤٦٣٢٥ ٩٢١٧٩ ١٧٣٨٨١ ١٩١٢٣٨٥ 
۱۳۸۸  ................................................................................................................................٣٠١٨٨٧٩ ٥٦٨٢٣٥ ٢٣٠١٩٩ ٣٨١٧٣١٤ 
۱۳۸۹  ................................................................................................................................٣٩١٢٨٤٤ ١٨٧٠١٢ ٣٥٠٦٥٧ ٤٤٥٠٥١٣ 
۱۳۹۰  ................................................................................................................................٨٦٨٩٥٠٧ ٤١٨٦٧٦ ٣٢٥٨٨٣ ٩٤٣٤٠٦٩ 
۱۳۹۱)۲(  ................................................................................................................................٦٥٨٠٤٨٨ ٢٠٦٩١٥ ٣٥٧٠٦٨ ٧١٤٤٤٧١ 
۱۳۹۲  ................................................................................................٢٠٥١٨١٦٥ ١٨٦١٩٠ ٢٦٧٥٣٢ ٢٠٩٧١٨٨٨ 

 ٨٢٤٦٦٧ ٤٠٥١٠ ٤٦٢٤٣ ٩١١٤٢٠................................................................................................   آشاميدني و غذايي مواد صنايع
 ٩٥٨٨٦ ٠ ١٩ ٩٥٩٠٥................................................................   سيگار - تنباكو و توتون از محصوالت توليد
 ٦٣٩٩١ ٦٧٠٦ ٢٥٩٣٩ ٩٦٦٣٦................................................................................................................................   منسوجات توليد
 ١٤٩٧ ٠ ٧ ١٥٠٤................................................................   خزدار پوست كردن رنگ و آوردن عمل و پوشاك توليد
 توليد و يراق و زين چمدان، كيف، ساخت چرم، آوردن عمل و دباغي
 ٤٥٢ ٠ ١٣ ٤٦٥................................................................................................................................  كفش

 ساخت و) مبلمان از غير( پنبه چوب و چوبي محصوالت و چـوب توليـد
 ٤٣٣٣٠ ١٩١٥ ٩٣٥ ٤٦١٨٠................................................................................................  حصيري مواد و ني از كاال
 ١٥٦٩٨٨ ١٨٩٣ ١٧٧٣ ١٦٠٦٥٥................................................................................................   كاغذي محصوالت و كاغذ توليد
 ١١٧٠٥٨ ٠ ٦٩٥ ١١٧٧٥٣................................................................   شده ضبط هاي رسانه تكثير و چاپ انتشار،
 ٣٠٠٨٢٠٠ ٠ ٥١٦ ٣٠٠٨٧١٦................................   اي هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه كك، زغال توليد صنايع
 ٧٠٣٣٦٣٥ ٤٨٨٨٠ ٩٣٧٥ ٧٠٩١٨٩٠................................................................   شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع
 ٤٤١٨٤ ٣٩٢٥ ٧٦٥٥ ٥٥٧٦٤................................................................   پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد
 ٩٤٠٩٩٠ ١٣٤٣٥ ١١١٨٩٧ ١٠٦٦٣٢٢................................................................................................   غيرفلزي كاني محصوالت ساير توليد
 ٦١١٦٩٥٨ ٥٧١ ٥٦٢ ٦١١٨٠٩٢................................................................................................................................   اساسي فلزات توليد
 ١٧٧٠٨٧ ١٠٩٦٩ ١٣٦٠٧ ٢٠١٦٦٣................................   تجهيزات و آالت ماشين بجز فابريكي فلزي محصوالت توليد
 ٢١٦٣١١ ٩٢٧٥ ١٥٥٧٠ ٢٤١١٥٦................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد
 ١٩٣٤٧٥ ١٨٢٦٢ ٢٦٧٨ ٢١٤٤١٥................................................................   محاسباتي حسابگر و اداري آالت ماشين توليد
 بندي طبقه بـرقي هاي دستگـاه و برق انتقال و مولد آالت ماشين توليد
 ٣٤٢٧٦٩ ٤٤٨٩ ٦٩٦٣ ٣٥٤٢٢٠................................................................................................................................   ديگر جاي در نشده
 ٢٤٣٤٩ ٢٩٥ ١٠٢٣ ٢٥٦٦٧................................................................   ارتباطي وسايل و ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد
 انواع و مچي هاي ساعت و دقيق ابزار و اپتيكي ابزار و پزشكي ابزار توليد
 ١٦٨٣٦ ٣٠ ٢٨٢ ١٧١٤٨................................................................................................................................   ساعت ديگر
 ٩٣٥٧٦٣ ١٨٤٩٦ ١٦٨٩١ ٩٧١١٥٠................................................................   تريلر نيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد
 ١٦٢٢٧٧ ١٥٥ ١٨١٤ ١٦٤٢٤٦................................................................................................   نقل و حمل وسايل ساير توليد
 ١٤٦١ ٦٣٨٥ ٢٦٦٦ ١٠٥١٢................................   ديگر جاي در نشده بندي طبقه مصنوعات و مبلمان توليد
 ٠ ٠ ٤١٠ ٤١٠................................................................................................................................   بازيافت

  . است شده منظور جمع در که باشد مي کارکن نفر ۱-۹ صنعتي هاي کارگاه به مربوط ، اجزا با جمع سر  اختالف) ۱
  .است شده نظر تجديد ذيربط سازمان توسط ارقام) ۲

  ). پ. ر. (ايران آمار مركز -  مأخذ
  .زيربنايي و معدن صنعت،  دفتر. ايران آمار مركز -       
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  صنعتي منتخب كاالهاي توليد مقدار -٨-٢٤
  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  واحد  كاال

  ۲۴۰۴۵  ۳۱۰۴۹  ۱۸۱۸۰  ۸۰۸۸  تن................................................................  ) ساردين - تن( ماهي كنسرو

  ۲۰۶۱۸۱۵  ۱۷۷۷۸۳۳  ۸۰۱۳۹۵  ۵۷۵۴۲۹  تن................................................................................................   پاستوريزه شير

  ۱۷۸۹۳۰۱  ۱۴۳۹۷۵۴  ۸۵۲۳۵۳  ۷۸۹۳۴۴  تن................................................................................................   نباتي روغن

  ۱۴۰۹  ۱۳۱۹  ۱۱۱۳  ۶۳۷  هزارتن................................................................................................   شكر و قند

  ۳۸۴۹  ۴۹۳۰  ۴۸۱۸  ۳۷۶۸  بطري ميليون................................................................  ) دوغ بجز(  غيرالكلي گازدار نوشابه

  ۸۷۰  ۲۳۲  ۶۰  ۴۴۳  بطري ميليون................................................................................................   الشعير ماء

  ۲۶۸۹۸  ۲۷۰۵۰  ۱۳۳۵۹  ۱۱۹۶۲  نخ ميليون................................................................................................   سيگارت

  ۳۲۳۹۲۵  ۵۵۲۰۹۰  ۳۸۸۷۹۰  ۱۷۳۷۷۹  تن................................................................................................   نخ انواع

  ۲۹۳  ۳۴۴  ۵۵۱  ۴۴۲  متر ميليون................................................................   شده تكميل پارچه

  ۷۵۶۴۲  ۴۱۴۷۲  ۵۱۸۷۵  ۲۰۲۱۸  هزارمترمربع................................................................................................   ماشيني فرش

  ۷۱۹۹۵  ۵۴۵۰۸  ۴۳۰۱۴  ۲۹۹۹۴  هزارمترمربع................................................................................................   موكت

  ۶۵۶۵  ۷۵۲۳  ۸۱۶۶  ۴۴۳۰  هزارتخته................................................................................................ پتو

  ۴۶۵۷۴۵  ۴۹۰۸۱۵  ۳۱۵۵۰۲  ۲۵۰۷۲۱  تن................................................................................................   كاغذ انواع

  ۵۹۴۲۴۷  ۵۶۲۰۲۷  ۳۰۶۲۴۹  ۲۲۶۸۴۵  تن................................................................................................   كننده پاك پودر

  ۵۷۷۵۰  ۶۸۳۱۲  ۷۵۹۱۸  ۷۰۷۸۸  تن................................................................................................   صابون

  ۱۲۶۸  ۱۵۷۷  ۲۳۵۱  ۲۱۸۹  قوطي ميليون................................................................................................   كبريت

  ۴۹۴۷۱  ۳۲۸۳۱  ۲۴۷۵۵  ۱۶۴۴۲  هزارتن................................................................................................   سيمان

  ۲۴۳۵۹۰  ۱۴۷۹۱۹  ۷۶۸۲۷  ۴۷۰۹۰  هزارمترمربع................................................................   سراميك و كاشي

  ۳۶۲  ۹۶۸  ۳۴۶  ۲۴۰  دستگاه................................................................................................   كمباين

  ۱۳۳۰۹  ۳۲۹۲۹  ۱۲۲۰۸  ۵۴۵۲  دستگاه................................................................................................   تراكتور

  ۲۱۶۹  ۳۵۰۶  ۶۱۲  ۴۲۵  دستگاه................................................................   سازي راه آالت ماشين

  ۶۶۶۷۵۶  ۴۱۸۱۶۷  ۲۱۲۶۶۴  ۱۵۸۹۵۶  دستگاه................................................................   لباسشويي ماشين

  ۲۵۷۵۴  ۲۵۷۸۷  ۲۴۵۵۹  ۲۱۵۲۷  هزارعدد................................................................................................   پريز و كليد

  ۶۵۶۰۸۷  ۸۲۱۴۳۹  ۱۲۹۲۵۶  ۵۶۲۶۲  دستگاه................................................................ ضبط راديو و راديو

  ۳۸۹۴۶۹  ۶۱۹۵۸۵  ۸۰۷۹۶۴  ۴۳۳۱۵۱  دستگاه................................................................................................   رنگي تلويزيون

  ۱۶۱۰۶۱۳  ۶۱۸۲۵۸  ۹۳۳۷۴۱  ۵۱۵۴۱۲  دستگاه................................................................................................   آب كنتور

  ۱۷۵۶۵۴۰  ۵۶۲۰۹۹  ۹۰۶۶۷۱  ۷۶۳۱۰۹  دستگاه................................................................................................   برق كنتور

  ۱۴۴۱۵۵۸  ۹۱۷۱۶۵  ۳۳۲۶۴۳  ۱۰۳۱۱۰  دستگاه................................................................   جيپ و سواري اتومبيل

  ۱۵۹  ۲۶۵  ۳۲۸  ۴۲۲  دستگاه................................................................................................   آمبوالنس

  ۴۲۲۵۴  ۲۰۱۳۰  ۴۳۰۳  ۳۳۱۶  دستگاه................................................................   كاميونت و كاميون

  ۴۴۴۳  ۴۱۱۱  ۱۶۴۳  ۱۱۷۷  دستگاه................................................................................................   اتوبوس

  ۳۶۷۲  ۱۷۶۵  ۳۲۲۶  ۱۲۲  دستگاه................................................................................................   بوس ميني

  ۱۷۴۹۰۸  ۱۵۵۲۶۹  ۴۶۶۳۹  ۱۶۳۸۳  دستگاه................................................................................................   وانت

  -  -  -  -  تن هزار................................................................................................  خام فوالد
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  )دنباله( صنعتي منتخب كاالهاي توليد مقدار -٨-٢٤
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  واحد  كاال

  ۰۰۰  ۰۰۰  ۲۲۵۵۹  ۲۷۵۰۳  تن................................................................  ) ساردين - تن( ماهي كنسرو
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۲۸۴۰۸۵۷  ۲۰۳۶۴۸۴  تن................................................................................................   پاستوريزه شير
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۲۵۶۰۲۳  ۱۵۲۷۰۷۵  تن................................................................................................   نباتي روغن
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۸۴۶  ۱۸۴۶  هزارتن................................................................................................   شكر و قند

  ۰۰۰  ۰۰۰  ۳۴۵۸  ۳۰۲۴  ميليون بطري................................................................  ) دوغ بجز(  غيرالكلي گازدار نوشابه
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۴۰۵  ۱۰۰۱  ميليون بطري................................................................................................   الشعير ماء

  ۰۰۰  ۰۰۰  ۲۱۷۰۸  ۲۲۳۵۴  ميليون نخ................................................................................................   سيگارت
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۴۱۱۵۸۳  ۳۷۳۶۱۶  تن................................................................................................   نخ انواع
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۲۴۶  ۲۸۰  ميليون متر................................................................   شده تكميل پارچه
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۵۴۶۲  ۷۷۲۴۵  هزارمترمربع................................................................................................   ماشيني فرش
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۶۶۹۳۶  ۵۹۶۰۹  هزارمترمربع................................................................................................   موكت
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۴۰۳۱  ۵۸۵۳  هزارتخته................................................................................................ پتو
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۴۹۲۵۷۰  ۴۸۶۹۲۰  تن................................................................................................   كاغذ انواع
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۵۷۴۶۸۵  ۵۴۰۸۳۹  تن................................................................................................   كننده پاك پودر
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۷۸۸۷۹  ۸۲۸۶۹  تن................................................................................................   صابون
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۱۱۶  ۱۰۴۷  ميليون قوطي................................................................................................   كبريت
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۶۳۲۰۵  ۵۷۱۸۱  هزارتن................................................................................................   سيمان
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۲۹۹۶۹۸  ۳۰۰۱۷۳  هزارمترمربع................................................................   سراميك و كاشي
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۶۳  ۲۲۹  دستگاه................................................................................................   كمباين
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۲۳۶۸۸  ۱۸۴۰۳  دستگاه................................................................................................   تراكتور
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۴۴۹  ۳۰۸۴  دستگاه................................................................   سازي راه آالت ماشين
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۳۳۳۰۵۲  ۶۸۹۹۵۲  دستگاه................................................................   لباسشويي ماشين
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۳۲۰۳۸  ۲۱۳۲۳  هزارعدد................................................................................................   پريز و كليد
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۵۵۴۶۲۶  ۳۵۶۰۱۹  دستگاه................................................................ ضبط راديو و راديو

  ۰۰۰  ۰۰۰  ۴۰۶۱۶۳  ۵۱۸۸۳۲  دستگاه................................................................................................   رنگي تلويزيون
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۴۹۸۴۹۴  ۵۵۶۳۹۱  دستگاه................................................................................................   آب كنتور
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۳۷۵۴۹۶۳  ۹۰۴۲۳۶  دستگاه................................................................................................   برق كنتور
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۶۲۷۶۹۷  ۱۴۲۷۵۳۹  دستگاه................................................................   جيپ و سواري اتومبيل

  ۰۰۰  ۰۰۰  ۳۸۵  ۴۹۴  دستگاه................................................................................................   آمبوالنس
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۲۸۶۵۶  ۳۳۶۲۴  دستگاه................................................................   كاميونت و كاميون
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۳۲۵۲  ۴۱۵۴  دستگاه................................................................................................   اتوبوس
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۳۷۶۸  ۳۴۰۴  دستگاه................................................................................................   بوس ميني
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۹۴۰۰۴  ۱۹۴۵۹۴  دستگاه................................................................................................   وانت
  ۰۰۰  ۰۰۰  -  -  تن هزار................................................................................................  خام فوالد

  .زيربنايي و معدن صنعت، دفتر. ايران آمار مركز -  مأخذ
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  )ريال ميليون(                                                                 اسفند پايان در صنعتي تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -٨-٢٥

  سرمايه  شاغالن  اعضاء  تعداد    شرح

          )۱(شده ثبت هاي تعاوني

۱۳۷۵   ................................................................................................................................................................۴۳۶۹  ۷۷۲۳۲  ۳۸۸۲۹  ۱۰۶۱۲۳۶  

۱۳۸۰   ................................................................................................................................................................۸۷۶۴  ۱۳۸۳۳۹  ۸۷۱۰۵  ۱۹۳۲۰۸۳  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................................................۱۸۳۲۹  ۲۳۷۱۵۸  ۱۷۷۴۸۸  ۲۷۱۶۶۰۷  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................................................۲۸۹۹۹  ۳۱۹۲۱۳  ۲۷۸۰۷۳  ۴۳۸۴۵۰۸  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................................................۳۱۶۶۲  ۳۲۷۷۴۳  ۳۱۵۰۹۴  ۶۱۷۲۱۸۱  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................................................۳۳۵۴۰  ۳۷۱۲۱۳  ۳۳۸۳۰۹  ۹۲۳۴۴۶۶  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................................................۳۵۲۲۳  ۳۸۹۱۶۸  ۳۵۹۷۹۵  ۱۴۷۱۸۰۷۷  

۱۳۹۳  ................................................................................................................................۳۶۲۵۰  ۳۹۶۱۰۰  ۳۶۸۹۱۴  ۲۱۸۷۹۲۱۴  

          اجرا دست در هاي تعاوني

۱۳۷۵   ................................................................................................................................................................۹۶  ۱۱۲۴  ۷۷۹  ۲۰۷۷۳  

۱۳۸۰   ................................................................................................................................................................۴۷۵  ۵۴۵۷  ۴۹۱۱  ۷۵۱۰۷  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................................................۳۵۰۳  ۳۸۹۶۶  ۳۶۵۹۶  ۴۱۵۵۰۱  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................................................۵۶۳۸  ۵۰۰۳۲  ۵۴۴۵۳  ۳۵۸۰۷۵  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................................................۵۸۲۴  ۴۸۶۷۶  ۷۱۹۳۶  ۴۱۱۹۶۶  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................................................۶۳۴۲  ۵۸۸۰۱  ۸۱۴۳۱  ۶۸۰۹۶۶  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................................................۵۶۴۸  ۴۹۹۴۵  ۶۵۹۱۹  ۵۹۸۷۵۰۹  

۱۳۹۳  ................................................................................................................................۵۲۰۹  ۴۷۷۹۹  ۶۰۸۷۳  ۱۱۳۳۶۹۶  

          فعال هاي تعاوني

۱۳۷۵   ................................................................................................................................................................۱۶۲۸  ۶۵۱۹۷  ۲۰۹۳۵  ۸۸۹۵۹۱  

۱۳۸۰   ................................................................................................................................................................۳۷۳۸  ۶۶۷۸۸  ۴۶۵۴۲  ۱۵۵۰۴۶۸  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................................................۸۲۹۱  ۱۱۶۰۲۸  ۸۸۶۲۴  ۱۹۳۵۰۱۴  

۱۳۸۹     ................................................................................................................................................................۱۲۰۶۱  ۱۴۰۵۷۵  ۱۲۱۳۹۹  ۳۲۴۶۵۶۷  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................................................۱۲۱۶۴  ۱۵۳۳۷۵  ۱۲۰۳۲۲  ۴۷۳۱۹۲۲  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................................................۱۱۸۳۰  ۱۴۱۱۵۶  ۱۱۳۷۵۶  ۷۳۵۶۴۰۴  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................................................۱۱۸۸۶  ۱۴۸۵۸۸  ۱۲۱۱۰۵  ۶۱۹۳۳۴۹  

۱۳۹۳  ................................................................................................................................۱۲۱۷۸  ۱۴۷۸۱۱  ۱۲۴۱۲۲  ۱۸۵۳۹۹۶۴  
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  )ريال ميليون(                                                      )دنباله( اسفند پايان در صنعتي تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -٨-٢٥
  سرمايه  شاغالن  اعضاء  تعداد    استان

  ۱۱۸۴۰۷۲  ۷۸۱۳  ۷۸۸۳  ۸۲۰................................................................................................................................  شرقي آذربايجان
  ۳۴۷۴۹۹  ۲۷۹۲  ۲۱۰۱  ۲۴۹................................................................................................................................   غربي آذربايجان
  ۱۸۸۵۴۶  ۱۷۶۴  ۱۵۸۰  ۱۷۲................................................................................................................................................................   اردبيل
  ۲۱۳۲۲۷  ۲۹۷۱  ۷۱۲۳  ۳۳۵................................................................................................................................................................   اصفهان
  ۱۰۴۵۵۶  ۲۷۸۲  ۱۸۶۶  ۲۰۳................................................................................................................................................................  البرز
  ۳۴۷۷۴  ۱۳۰۴  ۱۵۹۸  ۱۸۳................................................................................................................................................................   ايالم
  ۶۴۲۶۶۰  ۴۶۴۵  ۳۰۳۵  ۳۷۲................................................................................................................................................................   بوشهر
  ۱۰۱۹۱۵۵۰  ۱۱۷۶۸  ۱۴۳۰۶  ۵۲۲................................................................................................................................................................   تهران

  ۱۱۵۳۷۹  ۳۱۹۵  ۳۱۰۹  ۴۰۷................................................................................................................................   بختياري و چهارمحال
  ۳۱۵۲۵  ۱۲۹۶  ۱۹۰۱  ۱۸۳................................................................................................................................   جنوبي خراسان
  ۱۰۴۱۶۰۵  ۸۹۰۰  ۱۱۸۵۴  ۹۱۵................................................................................................................................   رضوي خراسان
  ۹۷۴۴۹  ۱۹۲۹  ۱۹۷۴  ۲۳۱................................................................................................................................   شمالي خراسان
  ۱۰۶۸۴۹  ۹۳۰۹  ۷۰۷۹  ۸۴۵................................................................................................................................................................   خوزستان
  ۱۷۲۸۲۷  ۳۵۷۰  ۳۰۱۸  ۳۵۸................................................................................................................................................................   زنجان
  ۳۴۷۸۳  ۲۰۴۲  ۱۷۰۰  ۱۷۲................................................................................................................................................................   سمنان
  ۱۳۹۱۲۹  ۴۸۸۳  ۳۷۱۰  ۲۵۵................................................................................................................................   بلوچستان و سيستان
  ۳۹۴۱۶۱  ۶۳۱۴  ۱۰۶۶۲  ۷۴۱................................................................................................................................................................   فارس
  ۷۷۰۵۷  ۹۷۹  ۵۲۵  ۶۶................................................................................................................................................................   قزوين

  ۱۶۰۲۴۳  ۱۲۰۴  ۱۳۲۰  ۱۳۳................................................................................................................................................................   قم
  ۷۸۵۳۵  ۱۶۹۸  ۱۶۸۷  ۲۰۴................................................................................................................................................................   كردستان
  ۱۱۶۴۳۵  ۴۰۱۱  ۶۰۶۲  ۵۶۸................................................................................................................................................................   كرمان

  ۱۲۱۲۱۶  ۳۹۱۰  ۳۴۵۶  ۳۴۹................................................................................................................................................................   كرمانشاه
  ۴۳۵۰۹۱  ۱۷۵۴  ۱۴۳۸  ۱۸۵................................................................................................................................   بويراحمد و كهگيلويه
  ۱۲۱۸۴۵  ۲۸۷۸  ۲۹۷۲  ۴۰۷................................................................................................................................................................   گلستان
  ۹۱۳۲۸  ۲۹۹۶  ۴۰۷۶  ۳۹۹................................................................................................................................................................   گيالن
  ۱۲۰۰۴۰  ۶۹۷۹  ۶۴۷۶  ۷۴۶................................................................................................................................................................   لرستان
  ۴۵۳۶۹۴  ۶۶۵۲  ۶۱۱۷  ۷۰۰................................................................................................................................................................   مازندران
  ۳۳۶۵۵۹  ۲۵۲۰  ۳۴۲۶  ۲۷۵................................................................................................................................................................   مركزي
  ۹۴۶۳۸۹  ۴۳۴۸  ۳۸۰۶  ۴۹۶................................................................................................................................................................   هرمزگان
  ۸۵۶۴۵  ۳۴۲۱  ۲۶۶۲  ۲۹۱................................................................................................................................................................   همدان
  ۳۵۵۲۹۶  ۳۴۹۵  ۱۹۲۸۹  ۳۹۶................................................................................................................................................................   يزد

  .است اجرا دست در و غيرفعال فعال، هاي تعاوني شامل)  ۱
  ). پ. ر. (اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت -  مأخذ

  . راهبردي اطالعات و آمار مرکز. اشتغال و کارآفريني توسعه معاونت. .اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت -          
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  )ريال ميليون(                                                      اسفند پايان در دستباف فرش تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -٨-٢٦
  سرمايه  شاغالن  اعضا  تعداد    شرح

          )۱(شده ثبت هاي تعاوني

۱۳۷۵   ................................................................................................................................۶۶۹  ۱۰۲۲۹۵  ۵۰۱۲۸  ۱۸۶۷۱  

۱۳۸۰   ................................................................................................................................۹۹۷  ۱۱۴۹۴۰  ۵۹۴۸۹  ۳۱۸۱۲  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۱۹۵۴  ۱۲۴۱۲۷  ۷۱۰۰۶  ۵۶۱۶۲  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۲۷۸۰  ۱۲۹۸۸۰  ۷۹۵۶۰  ۱۲۶۶۴۰  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۳۰۳۱  ۹۲۹۸۴  ۸۴۰۸۲  ۱۳۱۲۹۷  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۳۱۵۵  ۱۵۶۸۶۴  ۸۸۹۷۲  ۱۴۰۷۴۲  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۳۳۲۴  ۱۵۷۳۴۱  ۹۶۵۷۸  ۶۳۹۷۰۱  

۱۳۹۳  ................................................................................................................................۳۴۸۸  ۱۵۱۲۱۲  ۹۸۹۴۱  ۱۵۴۰۴۳  

          اجرا دست در هاي تعاوني

۱۳۷۵   ................................................................................................................................۱  ۸  ۱۲۰  ۶  

۱۳۸۰   ................................................................................................................................۱۴  ۱۸۵  ۳۴۹  ۱۶۶  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۳۴۴  ۲۸۲۷  ۵۲۲۸  ۱۳۹۹۰  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۴۰۴  ۴۲۷۴  ۶۱۶۴  ۶۰۰۳۹  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۴۴۳  ۴۱۱۵  ۷۵۴۶  ۵۷۵۹۰  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۴۸۸  ۵۰۲۸  ۱۰۰۶۸  ۵۹۶۷۵  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۴۵۸  ۴۲۹۵  ۱۰۹۷۵  ۶۰۲۹۸  

۱۳۹۳  ................................................................................................................................۴۹۹  ۴۶۸۲  ۱۰۱۷۳  ۵۸۳۵۳  

          فعال هاي تعاوني

۱۳۷۵   ................................................................................................................................۲۶۱  ۵۸۷۳۹  ۲۴۰۰۲  ۹۵۴۱  

۱۳۸۰   ................................................................................................................................۴۶۳  ۶۷۹۰۶  ۳۱۰۱۰  ۱۹۴۵۴  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۹۶۳  ۷۳۲۳۴  ۳۶۷۹۱  ۲۹۰۴۵  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۱۳۳۹  ۵۶۵۳۹  ۳۲۲۲۱  ۴۷۰۹۰  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۱۳۴۳  ۶۷۸۸۲  ۳۳۷۹۲  ۴۱۸۶۰  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۱۲۸۹  ۶۹۵۶۳  ۳۰۹۷۳  ۵۲۷۲۴  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۱۱۵۴  ۵۷۱۱۵  ۲۷۱۳۳  ۵۴۳۴۳  

۱۳۹۳  ................................................................................................................................۱۱۸۹  ۴۸۹۱۶  ۲۸۰۰۷  ۵۹۳۳۵  
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  )ريال ميليون(                                             )دنباله( اسفند پايان در دستباف فرش تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -٨-٢٦
  سرمايه  شاغالن  اعضا  تعداد    استان

  ۴۷۳۲  ۱۱۰۲  ۳۱۳۳  ۱۰۷................................................................................................................................  شرقي آذربايجان
  ۵۴۵۷  ۲۳۴۸  ۲۴۰۰  ۳۶................................................................................................................................   غربي آذربايجان
  ۴۸۰  ۴۰۷  ۲۹۴  ۳۲................................................................................................................................   اردبيل
  ۷۹۴۹  ۱۱۷۳  ۲۲۸۵۶  ۳۵................................................................................................................................   اصفهان
  ۱۱۱  ۳۳۵  ۱۰۹  ۱۴................................................................................................................................  البرز
  ۴۵۲  ۴۶۱  ۲۸۵  ۲۹................................................................................................................................   ايالم
  ۸۱۷  ۳۴۴  ۱۳۵  ۱۸................................................................................................................................   بوشهر
  ۸۹۸  ۵۷۶۸  ۷۶۰  ۵۴................................................................................................................................   تهران

  ۳۵۳۴  ۴۱۰۸  ۲۴۲۰  ۴۱................................................................................................   بختياري و چهارمحال
  ۲۸۸  ۱۲۶  ۳۲۱  ۱۴................................................................................................................................   جنوبي خراسان
  ۵۸۵۶  ۲۱۲۳  ۲۹۰۰  ۱۰۹................................................................................................................................   رضوي خراسان
  ۵۳۱  ۱۶۹  ۱۸۶  ۲۴................................................................................................................................   شمالي خراسان
  ۳۷۴۸  ۹۸۶  ۹۴۹  ۵۴................................................................................................................................   خوزستان
  ۴۸۹  ۴۷۴  ۳۰۹  ۳۷................................................................................................................................   زنجان
  ۵۲۵  ۲۱۷  ۱۸۵  ۱۳................................................................................................................................   سمنان
  ۱۱۳  ۱۷۶  ۱۳۲  ۹................................................................................................   بلوچستان و سيستان
  ۵۷۷  ۱۵۶۰  ۳۷۹۸  ۵۹................................................................................................................................   فارس
  ۱۴۸  ۱۰۴  ۷۷  ۱۱................................................................................................................................   قزوين

  ۴۵۰  ۷۷  ۳۲  ۴................................................................................................................................   قم
  ۲۸۷  ۳۹۰  ۱۲۷۲  ۸................................................................................................................................   كردستان
  ۱۲۸۹۵  ۷۴۴  ۱۷۷۲  ۶۴................................................................................................................................   كرمان

  ۴۳۰  ۴۰۱  ۳۶۲  ۱۹................................................................................................................................   كرمانشاه
  ۶۹  ۶۰  ۶۰  ۵................................................................................................   بويراحمد و كهگيلويه
  ۲۶۸  ۴۵۹  ۵۸۴  ۴۶................................................................................................................................   گلستان
  ۳۰۰  ۴۱۲  ۴۴۰  ۴۸................................................................................................................................   گيالن
  ۳۰۷۵  ۲۰۱۳  ۱۹۰۶  ۱۵۸................................................................................................................................   لرستان
  ۵۶۰  ۴۴۸  ۳۱۲  ۳۷................................................................................................................................   مازندران
  ۵۲۷  ۲۳۲  ۱۹۵  ۲۲................................................................................................................................   مركزي
  ۱۱۶۵  ۴۳۱  ۴۲۰  ۴۸................................................................................................................................   هرمزگان
  ۲۶۷  ۱۹۱  ۹۹  ۱۴................................................................................................................................   همدان
  ۲۳۳۷  ۱۶۸  ۲۱۳  ۲۰................................................................................................................................   يزد

  .است  اجرا دست در و غيرفعال فعال، هاي تعاوني شامل)۱
  ). پ. ر. (اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت -  مأخذ

     .     راهبردي اطالعات و آمار مرکز. اشتغال و کارآفريني توسعه معاونت..اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت -          




