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مقدمه
اولين سرشماري صنعتي كشور ،در مرداد ماه  2431به وسيله
اداره كل آمار عموميوقت انجام گرفت .از سال  2434تا سال
 ،2452وزارت اقتصاد وقت به تهيه آمار از كارگاههاي صنعتي
كشور مبادرت نمود و از سال  2451به بعد ،اين وظيفه به
وزارت صنايع و معادن وقت محول شد.
مركز آمار ايران در سال  ،2452براي اولين بار از كارگاههاي
بزرگ صنعتي ( 21نفر كاركن و بيشتر) سرشماري بهعمل
آورد و از آن سال تا سال  ،2411اين سرشماري را همه ساله
به جز سالهاي  2451و  2451به انجام رسانيد.
بر اثر تغييرات حاصل در بافت صنعتي كشور و ضرورت بررسي
آماري كل كارگاههاي صنعتي ،مركز آمار ايران در سال ،2411
طرح جامع آمارگيري صنعتي را تهيه و به مرحله اجرا درآورد.
اجراي اين طرح با انجـام تغييراتي ،تا سال 2411نيز ادامه
يافت.
با توجه به اين امر كه قسمت اعظم توليد بخـش صنعت،
مربوط به كارگاههاي بزرگ صنعتي ( 21نفر كاركن و بيشتر)
است ،مـركز آمار ايران مجدداً اجـراي طــرح آمــارگيـري
از كارگاههاي بـزرگ صنعتـي را در ســال  2412آغاز كرد
كه در سـالهاي  2411و  2414نيــز ادامـه يافت .همچنيـن
در ســال ،2414ايـن مـركـز طـرح سـرشماري
عمـوميصنعت و معدن را به مرحله اجرا در آورد.

با استفاده از چارچوب بهدست آمده از مرحله اول سرشماري
عموميصنعت و معدن ،مرحله دوم سرشماري مذكور با هدف
تهيه اطالعات تفصيلي مربوط به بخشهاي صنعت و معدن،
در سال  2413به اجرا درامد .در اين مرحله ،آمار سال 2414
كارگاههاي صنعتي كمتر از  1نفر كاركـن بـا روش
نمونهگيـري و كارگاههايصنعتي داراي  1نفر كاركن و بيشتر
با روش سرشماري مورد آمارگيري قرار گرفت.
در سال  2411با استفــاده از چـارچــوب فوق و كارگاههاي
شناسايي شده بعد از سال  ،2414همزمان بـراي گـردآوري
آمـار سالهاي  2413و  2415كارگاههاي صنعتي كشور ،اقدام
شد .در اين مـرحله ،آمـار كارگـاههاي داراي  21نفـركاركـن
و بيشتر بـه روش سرشماري و اطالعات آماري كارگاههاي
داراي كمتر از  21نفر كاركن ،فقط براي سال  2415به روش
نمونهگيري جمعآوري شد .از سال  ،2411سرشماري از
كارگاههاي صنعتي داراي 21نفر كاركن و بيشتر هر سال
انجام ميشود و اطالعات تفصيلي سال قبل كارگاههاي مذكور،
بر حسب فعاليتهاي مختلف صنعتي جمعآوري و منتشر
ميگردد .در سال  ،2432طرح سرشماري عموميكارگاهي با
هدف جمعآوري اطالعات چارچوبي فعاليتهاي اقتصادي
كشـور اعم از كارگاههاو خانوارها ،انجام شد.
در سال  ،2431با استفاده از چارچوب به دست آمده از
سرشماري عموميكارگاهي  2432و انتخاب حدود  51هزار
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نمونه ،كارگاههاي صنعتي داراي كمتر از  21نفر كاركن ،به
صورت نمونهگيري و كارگاههاي داراي 21نفر كاركن و
بيشتر نيز با استفاده از همان چارچوب ،با روش سرشماري
مورد آمارگيري قرار گرفت.
در سالهاي بعد نيز بـا استفـاده از چـارچـوب بـه دسـت
آمده از سرشماري عموميكارگاهي  ،2432كارگاههاي داراي
 21نفر كاركن و بيشتر با روش سرشماري مورد آمارگيري
قرار گرفت كه نتايج آخرين سال در اين فصل منظور شده
است.
اطالعات آماري ارائه شده در اين فصل شامل مشخصات اجازه
نامههاي صنعتي صادر شده توسط سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران ،منتخبي از مشخصات و عملكرد
اقتصادي كارگاههاي صنعتي مربوط به نتايج حاصل از طرح
« آمارگيري از كارگاههاي صنعتي داراي  21نفر كاركن و
بيشتر» مركز آمار ايران (كه تا سال  2431شامل استان البرز
نيز مي باشد) و مشخصات عمومي شركتهاي تعاوني صنعتي
تحت پوشش اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان
ميباشد .شايان ذكر است آمارارائه شده در جداول  1-2لغايت
 1-3مربوط به كارگاههايي است كه تحت نظارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت قرار دارند.
ذكر اين نكته ضرورت دارد كه براي طبقهبندي فعاليتهاي
بخش صنعت ،از ويرايش سوم طبقهبندي بينالمللي
فعاليتهاي اقتصادي ) (ISICبا اعمال تغييراتي استفاده شده
است.
اختالف موجود در اطالعات سال  2413نسبت به آنچه قبال
منتشر شده است ،به دليل ترميم و بهنگام سازي چارچوب
طرح بوده است .لذا به دليل به هنگام سازي فهرست
كارگاه هاي صنعتي  21نفر كاركن و بيشتر ،بر اساس منابع
اداري ،آمار كارگاه هاي صنعتي در سال  2413نسبت به
آمارهاي منتشر شده قبلي متفاوت است و اطالعات موجود
قابليت مقايسه با آمارهاي ماقبل  2414را ندارد.

تعاريف مفاهيم
جوازتأسيس (موافقت اصولي) :مجوز اوليه براي ايجاد
واحد صنعتي است.
پروانه بهرهبرداري :مجوزي است كه واحد توليدي پس از
موفقيت در توليد آزمايشي محصول ،موفق به دريافت آن
ميشود و سپس فعاليت خود را آغاز ميكند.
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كارگاه صنعتي :مكان مشخص و ثابتي است كه در آن،
مجموعهاي از سرمايه و نيروي كار به منظور توليد يك يا چند
محصول صنعتي به كارگرفته شده است.
وضع مالكيت كارگاه:
عمومي :منظور كارگاههايي است كه تمام يا بيش از 51
درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانهها ،سازمانهاي دولتي،
بانكها ،نهادهاي انقالب اسالمي ،شهرداريها و ساير
مؤسسات بخش عمومي باشد.
خصوصي(تعاوني) :منظور كارگاههايي است كه به صورت
شركت تعاوني به ثبت رسيده و تمام يا بيش از  51درصد سهام
آنها متعلق به اعضاء تعاوني باشد.
خصوصي(غيرتعاوني) :منظور كارگاههايي است كه تمام يا
بيش از  51درصد سرمايه آنها متعلق به افراد باشد.
كاركنان(شاغالن) :افرادي هستند كه در داخل يا خارج كارگاه
به صورت تمام وقت يا پاره وقت براي كارگاه كار ميكنند .اين
گروه شامل مزد وحقوق بگيران و كاركنان بدون مزد و حقوق
(مالكان ،شركاي فعال و كاركنان فاميلي بدون مزد) است.
مزد و حقوق بگيران :عبارتند از كاركناني كه در مقابل كار
خود مزد و حقوق دريافت ميدارند.
جبران خدمات مزدو حقوق بگيران :عبارت است از مزد و
حقوق و ساير پرداختيها (پول ،كاال و  )...به مزد و حقوق
بگيران.
مزد و حقوق :منظور ،مجموع پرداختي هاي كارگاه به صورت
پول و يا كاال به مزد و حقوقبگيران است.
ساير پرداختيها (پول و كاالو  :)...اين پرداختيها شامل
پاداش ،اضافه كار ،هزينه خوراك و پوشاك ،هزينه اياب و ذهاب،
حق اوالد ،حق عائلهمندي ،حق مأموريت ،بدي آب و هوا ،سهم
كارفرما از بيمههاي اجتماعي ،خوار و بار ،بليط اتوبوس و  ...است.
جواز تأسيس (موافقت اصولي) :مجوز اوليه براي ايجاد واحد
صنعتي است.
پروانه بهرهبرداري :مجوزي است كه واحد توليدي پس از
موفقيت در توليد آزمايشي محصول ،موفق به دريافت آن ميشود
و سپس فعاليت خود را آغاز ميكند.
اموال سرمايهاي :عبارت است از زمين ،ساختمان ،وسايل نقليه
و همچنين وسايل و تجهيزات متعلق به كارگاه كه عمر مفيد آنها
معموالً از يك سال بيشتر است.
سرمايهگذاري(تغييرات اموال سرمايهاي) :عبارت است از
تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سرمايهاي (ارزش خريد يا
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تحصيل و هزينه تعميرات اساسي منهاي ارزش فروش يا انتقال
اموال سرمايهاي) طي دوره آماري.
مواد اوليه :موادي است كه به منظور تغيير شكل فيزيكي يا
شيميايي به كارگاه وارد و مصرف شده باشد .مواد اوليه ممكن
است خام يا نيم ساخته باشد كه براي مراحل بعدي تكميل و
تغيير شكل يا مونتاژ محصول ،دركارگاه به مصرف رسيده است.
ارزش دادهها :عبارت است از ارزش مواد خام و اوليه ،لوازم
بستهبندي ابزار و وسايل كار كم دوام مصرف شده ،ارزش سوخت
مصرف شده ،آب و برق خريداري شده و پرداختي بابت خدمات
صنعتي.
ارزش ستاندهها :عبارت است از مجموع ارزش كاالهاي
توليد شده ،دريافتي بابت خدمات صنعتي ،تغييرات ارزش
موجودي كاالهاي در جريان ساخت ،ارزش ساخت يا ايجاد و
تعمير اساسي اموال سرمايهاي توسط كارگاه ،تفاضل ارزش
فروش از ارزش خريد كاالهايي كه بدون تغيير شكل به فروش
رسيدهاند ،ارزش برق و آب توليد و فروخته شده منهاي ارزش
ضايعات محصوالت توليد شده.
ارزش افزوده :عبارت است از ارزش ستاندهها منهاي ارزش
دادهها.
ارزش توليد :عبارت است از ارزش كاالي توليد شده به قيمت
توليد كننده .قيمت توليد كننده شامل قيمت كاالي توليدي
كارگاه به اضافه ماليات غيرمستقيم و عوارض محصول ،منهاي
كمكهاي دولت (يارانه) است.
شركت تعاوني :رجوع كنيد به فصل  -3كشاورزي،
جنگلداري و شيالت.
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شركتهاي تعاوني فرش دستباف :تعاونيهايي هستند كه
در زمينه تأمين و توزيع مواد اوليه و توليد انواع فرشهاي
دستباف وتوليدات وابسته فعاليت دارند.

گزيده اطالعات
در سال  2415تعداد  1111كارگاه صنعتي ده نفر كاركن و
بيشتر در استان تهران فعاليت داشته اند كه كارگاههاي 21-31
كاركن 51-11 ،كاركن و  211نفر و بيشتر كاركن به ترتيب
 31/3درصد و  21/3درصد و  3/3درصد از تعداد كل كارگاهها
را در بر گرفته اند .همچنين تعداد كل شاغلين  341221نفر
بوده است كه كارگاههاي 21-31كاركن 51-11 ،كاركن و 211
نفر و بيشتر كاركن ،به ترتيب 11/13درصد22 /4 ،درصد و 12/1
درصد از كل شاغلين را مشغول به كار كرده اند.
در اين سال حدود  15211ميليارد ريال سرمايه گذاري در
كارگاههاي صنعتي بوده كه به لحاظ نوع اموال سرمايه اي،
ماشين آالت با رقم  23131ميليارد ريال ( 51/1درصد) بيشترين
سهم را به خود اختصاص داده است.
در سال  ،2415ارزش افزوده فعاليت صنعتي كارگاههاي صنعتي
داراي ده نفر كاركن و بيشتر حدود  411111ميليارد ريال بوده
كه نسبت به سال قبل حدود  45/1درصد افزايش داشته است.
از اين ميزان ارزش افزوده  43درصد مربوط به توليد وسايل
نقليه موتوري ،تريلر و نيم تريلر مي باشد و پس از آن صنايع
مواد غذايي و آشاميدني با سهمي معادل  3/3درصد و توليد كك
و فرآورده هاي حاصل از پااليش نفت با سهمي معادل  3/1درصد
در رده هاي بعدي قرار دارند.

شركتهاي تعاوني صنعتي :تعاوني هايي هستند كه با
بهرهگيري از سرمايه و نيروي كار و تخصص اعضا بر اساس
موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه اجرايي در رشتههاي
مختلف صنعت فعاليت ميكنند.
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