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 مقدمه 

 
  اریاخت  در   است.  کشور  اقتصادي  توسعه   هايبرنامه   در  توسعه  یاساس   محورهاي  از   یک ی  صنعت  خشب

  بخش  اهداف  تحقق   و   ی ابیارز  منظور  به   ،امري   بخش   ن یا  از  بهنگام   و   ق یدق   اطالعات   و   آمار   داشتن

 .است ضروري   توسعه هايبرنامه  در  صنعت

  هايسیاست  اتخاذ   و   صنعتی   توسعه   هايریزي برنامه   براي   کشور   صنعتی  ساختار  شناخت  هدف   با

  ریزيبرنامه   و  مدیریت سازمان  مشارکت   با  ایران   آمار   مرکز   ،هابرنامه   نتایج  ارزیابی   و   صحیح   اقتصادي 

  جز  (به   ساالنه  صورت  به  را  1351  سال  از   صنعتی  هايکارگاه   از   آمارگیري  طرح   اجراي  ها،استان

   .است کرده اجرا ) 1357 و  1356 هايسال

  هاي کارگاه   یمال  هاي  حساب  شدن  یینها  از   پس  سال،  هر  اطالعات  آوري  جمع  آمارگیري  طرح  این  در

  شده  آوري  جمع  )  1398  (سال  قبل  سال  کی  اطالعات  سال  هر  در  لذا  .بود   خواهد   ریپذ امکان  یصنعت

  صورت به شتری ب  و کارکن  نفر  50 داراي  یصنعت هايکارگاه   براي طرح ن یا در  ريیآمارگ روش  است.

 . باشد می  ريیگنمونه  صورت  به  کارکن  نفر 49 تا  10 داراي ی صنعت هاي کارگاه براي و سرشماري

  کد   حسب  بر  صنعتی   هايکارگاه   آمار   ،ملل  سازمان  هايتوصیه   به  توجه  با  1395  سال  از  همچنین

   .است شده منتشر و  گردآوري  4 ویرایش isic اقتصادي فعالیت  بنديطبقه 

 

 افشین مسعود                          
 اطالعات  و آمار معاون                         
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 اطالعات  گزیده

 نشان   1398  سال  در   تربیش   و   کارکن  نفر   10  صنعتی   هايکارگاه   از   آمارگیري   طرح   نتایج  
  صنعتی  فعالیت   به   تهران   استان   در  تربیش   و   کارکن   نفر   10  صنعتی  کارگاه   5553  تعداد   دهد،می 

   است. داشته  کاهش  کارگاه)  741( درصد  8/11 قبل  سال به  نسبت  که اند داشته  اشتغال

 در  درصد)  76(  کارگاه  4226  ،1398  سال   در  تهران  استان  فعال  صنعتی  کارگاه  5553  تعداد  از  
  قرار   تربیش  و  کارکن  نفر  50  طبقه   در  درصد)  24(  کارگاه  1328  و  کارکن  نفر  10- 49  طبقه
 دارند.

 1/19   استان  در  سال  این   در  کشور  کل  تربیش   و   کارکن  نفر  10  صنعتی  هايکارگاه   از  درصد 
 استان   کارکن  نفر  50  و  کارکن  نفر  10- 49  صنعتی  هايکارگاه   سهم  .است  داشته  قرار  تهران
 است.  درصد  3/20  و  7/18  ترتیب  به  کشور  کل  از تهران

 سال  به   ت نسب   1398  سال  در   تهران  استان   فعال   کارکن   نفر   10-49  صنعتی   هايکارگاه  تعداد  
  درصد   1/13  فعال،  تربیش   و  کارکن  نفر  50  صنعتی  هايکارگاه   و  کاهش  درصد   5/17  ،قبل

 است. داشته  افزایش

 و   کارکن  نفر  10صنعتی  هايکارگاه   کارکنان  تعداد  1398  سال  در   طرح   این  نتایج  اساس   بر  
  17793(   افزایش   درصد   6/4  قبل  سال  به   نسبت   که  است  بوده   نفر  401411  تهران  استان  تربیش
  فعال  صنعتی  هايکارگاه   به  ربوطم  درصد)  8/21(  نفر  87637  تعداد  این  از  دهد.می   نشان  نفر) 
  نفر  50  فعال   صنعتی  هايکارگاه   به   مربوط   درصد)  2/78(  نفر  313775  و   کارکن  نفر  49-10

 است.  تربیش  و  کارکن

 درصد   3/22  کشور   کل   از   تهران   استان  تر بیش   و   کارکن   نفر  10صنعتی  هايکارگاه   شاغالن  سهم  
  کل   از  تهران  استان  کارکن  نفر   50  و   کارکن  نفر   10-49  صنعتی   هايکارگاه   شاغالن  سهم  است.
 است. درصد   4/23  و  9/18  ترتیب به  نیز  کشور

 تنسب   1398 سال در   تهران  استان فعال   کارکن نفر  10-49 صنعتی هايکارگاه  شاغالن  تعداد  
  فعال،   تربیش   و   کارکن  نفر   50  صنعتی  هايکارگاه   براي و  کاهش  درصد   6/11  ، قبل  سال   به
 است. داشته  افزایش  درصد   3/10
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  با  برابر  ايافزوده ارزش  1398 سال در تهران  استان تربیش  و کارکن نفر  10 صنعتی هايکارگاه  
 دهد. می   نشان  افزایش   درصد   8/43  قبل  سال  به   نسبت   که  اند کرده   ایجاد   ریال   میلیارد   496930

  نفر   49  تا   10  هايکارگاه   به   مربوط   درصد)  6/25  سهم   (با  ریال   میلیارد   127428  رقم   این  از
  و   کارکن  نفر   50  هايکارگاه   به   مربوط  درصد)   4/74  سهم  (با   ریال  میلیارد   369502  و   کارکن

 است.  تربیش

 8/11   سال  در  کشور  کل  تربیش   و   کارکن  نفر  10صنعتی  هايکارگاه  افزوده  ارزش   درصد  
  و  کارکن  نفر  10-49  صنعتی  هايکارگاه  افزوده  ارزش   سهم  است.  تهران  استان  به  مربوط1398

 است. درصد  4/10 و  8/19 ترتیب به  نیز  کشور  کل  از تهران استان  کارکن  نفر 50

  ت نسب     1398  سال  در  تهران  استان  فعال  کارکن  نفر  10- 49  صنعتی  هايکارگاه   افزوده  ارزش 
  46 فعال، تربیش  و   کارکن  نفر  50 صنعتی هايکارگاه  براي  و کاهش درصد  7/37  ، قبل سال  به

 است. داشته   افزایش درصد 

  میلیارد  43282  حدود  1398  سال  در  تهران  استان  تربیش   و   کارکن  نفر   10  صنعتی  هايکارگاه  
  در   این  دهد.می   نشان   افزایش   درصد   9/21  قبل   سال  به   نسبت  که   اند کرده   گذاري سرمایه   ریال
  داشته   درصدي   4/19  کاهش   1397  سال  به   نسبت  گذاري سرمایه  کشور   کل   در   که   است  حالی
  درصد)   6/12  سهم  (با   ریال  میلیارد  5434  تهران   استان   در  گذاريسرمایه   رقم   کل   از  است.

  مربوط  درصد)   4/87  سهم   (با  ریال   میلیارد  37848  و   کارکن   نفر   10- 49  هايکارگاه   به   مربوط 
 است.  تربیش  و  کارکن  نفر  50 هايکارگاه   به

 4/8   سال  در  کشور   کل   تر بیش   و  کارکن  نفر  10صنعتی  هايکارگاه  گذاريسرمایه   درصد  
  نفر  10- 49  صنعتی  هايکارگاه   گذاريسرمایه  سهم  باشد.می   تهران  استان  به   مربوط 1398
 .است درصد   1/8  و  2/11 ترتیب به نیز کشور  کل  از تهران  استان کارکن  نفر 50 و  کارکن

 تنسب    1398  سال  در  تهران  استان  فعال  کارکن  نفر  10- 49  صنعتی  هايکارگاه   گذاريسرمایه 
  26  فعال،  تربیش   و   کارکن  نفر  50  صنعتی  هايکارگاه   براي و  کاهش  درصد   6/0  ،قبل  سال  به

 است. داشته   افزایش درصد 
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نفر کارکن و بیشتر 10هاي صنعتی سیماي کلی کارگاه  

نفر کارکن و بیشتر 10با کارگاه تعداد  

درصد از کشور 1/19 5553  

نفر کارکن و بیشتر 10با کارگاه شاغالن  

درصد از کشور 3/22 401411  

نفر کارکن و بیشتر 10با کارگاه ارزش افزوده  

درصد از کشور 8/11 497  هزار میلیارد ریال  

نفر کارکن و بیشتر 10با کارگاه گذاريسرمایه  

درصد از کشور 4/8 43 هزار میلیارد ریال  
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 تهران   استان تربیش و کارکن نفر ده  داراي صنعتی هايکارگاه  تعداد -1

نفر کارکن  49-10 جمع  سال نفر کارکن و بیشتر  50   

1390 6380 (1)- (1)- 

1393 6722 (1)- (1)- 

1394 7597 6265 1332 

1395 7011 5671 1340 

1396 6808 5570 1238 

1397 6294 5120 1174 

1398 5553 4226 1328 

 باشد. هاي قبل موجود نمیبه علت بازنگري در نتایج طرح در سال  ) 1(

 تهران  استان تربیش  و کارکن نفر ده  داراي صنعتی هايکارگاه  شاغالن تعداد -2

نفر کارکن  49-10 جمع  سال نفر کارکن و بیشتر  50   

1390 384079 (1)- (1)- 

1393 405006 (1)- (1)- 

1394 424960 (1)- (1)- 

1395 432117 116845 315272 

1396 419778 109834 309944 

1397 383618 99087 284531 

1398 401411 87637 313775 

 باشد. هاي قبل موجود نمیبه علت بازنگري در نتایج طرح در سال  ) 1(
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 ریال)  (میلیارد تهران  استان تربیش  و کارکن نفر ده  داراي صنعتی هايکارگاه  افزوده  ارزش -3

نفر کارکن  49-10 جمع  سال نفر کارکن و بیشتر  50   

1390 118230 6993 111237 

1393 239620 9716 229904 

1394 269962 36886 233076 

1395 366220 41311 324910 

1396 391171 55737 335434 

1397 345584 92546 253038 

1398 496930 127428 369502 

 باشد. هاي قبل موجود نمیبه علت بازنگري در نتایج طرح در سال  ) 1(

 ریال)  (میلیارد تهران  استان تربیش  و کارکن نفر ده  داراي صنعتی هايکارگاه  گذاريسرمایه  -4

نفر کارکن  49-10 جمع  سال نفر کارکن و بیشتر  50   

1390 12789 (1)- (1)- 

1393 14938 (1)- (1)- 

1394 29412 (1)- (1)- 

1395 25172 (1)- (1)- 

1396 34209 (1)- (1)- 

1397 35505 5466 30038 

1398 43282 5434 37848 

 باشد. هاي قبل موجود نمیبه علت بازنگري در نتایج طرح در سال  ) 1(
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 تهران  استان تربیش و کارکن نفر ده  داراي صنعتی هايکارگاه  تعداد - 1 نمودار    

 

 
 تهران استان تربیش و کارکن نفر ده  داراي صنعتی هايکارگاه  شاغالن  - 2 نمودار    
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 تهران  استان تربیش و کارکن نفر ده  داراي صنعتی هايکارگاه  افزوده  ارزش – 3  نمودار
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