
( 0931)عملکرد  0931نفر کارکن و بیشتر سال  01نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 

 منتشر شد

 

سال  شمینچهل و  8931مركز آمار ايران در  صنعتی دوره آمارگیری از كارگاه ش شناخت نفر كاركن و بیش 81های  تر را به منظور 

دی صحیح های اقتصااتخاذ سیاست، های توسعه صنعتیريزیساختار صنعتی كشور، فراهم آوردن زمینه اطالعاتی مناسب برای برنامه

صنعتی د 42912ها، با مراجعه به و ارزيابی نتايج اجرای برنامه سال كارگاه  ست. اين طرح از  شور اجرا نموده ا سر ك سرا به  8938ر 

 در سراسر كشور اجرا شده است. 8931و  8931های سال جزبهصورت ساالنه 

 مروری بر نتایج طرح

 43811 تعرداد دهرد،می نشران 8931 سرال در ترربیش و كراركن نفرر 81 صرنعتی هرایكارگاه از آمرارگیری طررح نتايج 
 9.1 قترل سرال بره نسرتت كره اندداشرته اشرتاال صرنعتی فعالیرت بره كشرور در تربیش و كاركن نفر 81 صنعتی كارگاه
 .است داشته كاهش( كارگاه 8814) درصد

 كرراركن نفررر 81-23 طتقرره در( درصررد 13.8) كارگرراه 49111 ،8931 سررال در فعررال صررنعتی كارگرراه 43811 تعررداد از 
 .دارند قرار تربیش و كاركن نفر 31 طتقه در( درصد 41.3) كارگاه 1881 و

 نفررر 31 صررنعتی هررایكارگاه و درصررد 2.1 ،8931 سررال در فعررال كرراركن نفررر 81-23 صررنعتی هررایكارگاه تعررداد 
 .است داشته كاهش 8931 سال به نستت درصد 8.1 فعال، بیشتر و كاركن

 بررا برابررر 8931 سررال در بیشررتر و كرراركن نفررر 81 صررنعتی غیرفعررال هررایكارگاه تعررداد طرررح، ايررن نتررايج اسررا  بررر 
 .است بوده كارگاه 2193 با برابر 8931 سال در و 9131

 سرال بره نسرتت درصرد 1.42 كره اسرت بروده درصرد 81.1 برا برابرر 8931 سرال در صنعتی غیرفعال هایكارگاه درصد 
 .است يافته كاهش 8931

 تعررداد 8931 سررال در و انرردبوده تررربیش و كرراركن نفررر 81 دارای 8931 سررال در كرره فعررال صررنعتی هررایكارگاه تعررداد 
 4343 بررا برابررر 8931 سررال در و كارگرراه 4183 بررا برابررر اسررت يافتره كرراهش كرراركن نفررر 81 زيررر برره هرراآن كاركنران
 .است بوده كارگاه

 1.3 برا برابرر 8931 سرال در و 1.2 برا برابرر 8931 سرال در شرده كراركن نفرر 81 زيرر صرنعتی فعال هایكارگاه درصد 
 .است بوده

 كشررور تررربیش و كرراركن نفررر 81 صررنعتی هررایكارگاه كاركنرران تعررداد 8931 سررال در طرررح ايررن نتررايج اسررا  بررر 
 تعرداد ايرن از. دهردمی نشران( نفرر 29،111) كراهش درصرد 4.3 قترل سرال بره نسرتت كره است بوده نفر 8،199،113
 19.4) نفررر 8،411،334 و كرراركن نفررر 81-23 فعررال صررنعتی هررایكارگاه برره مربررو ( درصررد 41.1) نفررر 213،831
 .است تربیش و كاركن نفر 31 فعال صنعتی هایكارگاه به مربو ( درصد

 میلیارد ريال ايجاد  4،199،488 ای برابر باافزودهارزش 8931كشور در سال  ترشینفر كاركن و ب 81های صنعتی كارگاه
درصد(  82.1میلیارد ريال )با سهم  283،113دهد. از اين رقم درصد افزايش نشان می 22.4 نستت به سال قتلاند كه كرده



نفر  31های درصد( مربو  به كارگاه 13.4میلیارد ريال )با سهم  4،282،411نفر كاركن و  23تا  81های مربو  به كارگاه
 تر است.كاركن و بیش

 صنعتی كارگاه سانفر كاركن و بیش 81های  شور در  سرمايه 193،141د حدو 8931ل تر ك  اند كهگذاری كردهمیلیارد ريال 
سال قتل  ستت به  شان می 821.1ن صد افزايش ن سهم  28،311دهد. از اين رقم در صد( مربو  به  1.3میلیارد ريال )با  در

تر فر كاركن و بیشن 31های درصد( مربو  به كارگاه 39.3 با سهم)میلیارد ريال  331،441نفر كاركن و  81-23های كارگاه
 است.

 0931-0931: کشورتر و بیشنفر کارکن  01فعال  های صنعتیکارگاه آمارخالصه 

 شرح
ترنفر كاركن و بیش 81  

 درصد تاییرات 8931 8931

 0.8- 37193 03003  ....................................................................... تعداد

 2.7- 9733771 9777771  ...............................................  )نفر( نكاركناتعداد 

 93.7 777737 777729  ................................  ريال(میلیارد )جتران خدمات 

 77.0 7127997 2727277  .............................  ريال(میلیارد )ارزش مواد اولیه 

 71.0 99071779 7177777  ....................................  ريال(میلیارد )تولید ارزش 

 927.7 731727 277332  ....................... ريال(میلیارد ) گذاریسرمايه ارزش

 72.7 7227733 2117999  ........................  ريال(میلیارد )نهاده صنعتی  ارزش

 77.2 99327772 7973272  .....................  ريال(میلیارد )ستانده صنعتی  ارزش

 22.0 3997729 2977973  .......................  ريال(میلیارد )صنعتی  افزودهارزش

 37.0 371299 277779  ............  ريال(میلیارد )پرداختی غیر صنعتی  ارزش

 22.9 13779 77279  .............  ريال(میلیارد )دريافتی غیر صنعتی  ارزش

 22.2 2733299 9172773  ....................................  ريال(میلیارد ) افزودهارزش

     


