
 بسمه تعالي                                                                         
 
 نفر كاركن و بيش تر استان اصفهان ۱۰بررسي شاخص هاي كارگاه هاي صنعتي 
 

بخش صنعت در برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور به عنوان تاٌ مين كننـده    
بـه منظـور    نيازهاي برنامه توسعه، جايگاه ويـزه اي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.     بسياري از 

شناخت ساختار اقتصادي كشور و اتخاذ سياست هاي توسعه صنعتي مناسـب، طـرح آمـارگيري از    
به عنوان يكي از برنامه هاي جاري مركز آمار ايران منظور  ۱۳۵۱كارگاه هاي صنعتي كشور از سال 

) اجراء شده است. هدف اصلي از تهيـه و اجـراي   ۱۳۵۷و  ۱۳۵۶بجز سال هاي  شده و همه ساله (
زمينه اطالعاتي مناسب از ويزگـي هـاي كارگـاه هـاي     طرح آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي، تهيه 

صنعتي، جهت برنامه ريزي توسعه صنعتي و اتخاذ سياست هاي اقتصادي و ارزيابي نتايج حاصل از 
جامعـه آمـاري ايـن طـرح      ه صنعتي و اعمال سياست هاي اقتصادي است.اجراي برنامه هاي توسع

نفركاركن به صورت نمونـه گيـري و اطالعـات كارگـاه هـاي      ۱۰شامل تمامي كارگاه هاي صنعتي 
 نفركاركن و بيش تر به صورت تمام شماري مي باشد.۵۰

 
)، ۱ن (نمـودار در اسـتان اصـفها   ۹۲لغايـت   ۸۸بررسي روند فعاليت كارگاه هاي صنعتي سال هـاي  

درصدي بـوده و   ۶/۶بيانگر اين مطلب است كه تعداد شاغالن در طي سال هاي مذكور داراي رشد 
 اين در حاليست رسيده است. ۹۲در سال نفر شاغل  ۱۵۶۰۱۹به   ۸۸در سال  نفر شاغل  ۱۴۶۳۳۸از
داراي رشـدي   ۸۸نفر بوده است  كه نسـبت بـه سـال    ۱۴۴۰۹۰، ۹۲تعداد شاغالن مرد در سال   كه

نفر بوده است كه  ۱۱۰۱۸،  ۹۲شاغالن زن در سال  ، همچنين تعداددرصدي داشته است ۴/۶حدود 
 .وده استبدرصدي  ۵/۱در حدود  افزايش نامحسوسيداراي  ۸۸نسبت به سال 
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 معاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان             -نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي مركز آمار ايرانماخذ:                       

 
 
 

كارگـاه هـاي    ۱ارزش سـرمايه گـذاري  بر اساس نتايج كارگاه هاي صنعتي مركز آمار ايران ، ميـزان  
واز  درصــدي بــوده  ۲/۴ معــادلي  داراي رشــد۱۳۹۲-۸۸ هــاي در طــي ســال  )۲(نمودارصــنعتي

بيشترين  رسيده است. ۹۲در سال  ميليون ريال  ۱۱۱۷۳۶۹۲به  ۸۸در سال  ميليون ريال ۱۰۷۰۳۱۶۳
ماشـين   اساسـي ات و تعميـر  خريدمربوط به  ۹۲در سال ميزان سرمايه گذاري كارگاه هاي صنعتي 

  بوده است.و دستگاه هاي صنعتي  آالت
 
 

                                                 
نه تعميرات اساسـي منهـاي ارزش   اي (ارزش خريد يا تحصيل و هزي گذاري عبارت است از تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سرمايه سرمايه -۱

 آماري.   اي) طي دوره فروش يا انتقال اموال سرمايه
  

نمودار۱- بررسي تعداد شاغالن كارگاه هاي صنعتي استان اصفهان طي سال هاي ۹۲-۸۸

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰

۱۸۰۰۰۰

تعداد شاغالن مرد  زن

۸۸

۹۲
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 معاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان -آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي مركز آمار ايرانماخذ: نتايج طرح                      

 
 
 

نفـر كـاركن و    ۱۰حاصـل از فعاليـت  كارگـاه هـاي صـنعتي      ۲ميـزان ارزش افـزوده   از سوي ديگر
از  ۸۸بـه ســال  ميليــون ريـال بـوده اســت كـه نســبت     ۱۵۸۴۷۳۰۱۶بــالغ بـر   ) ۳(نمـودار بـيش تر 
در بـين فعاليـت هـاي مختلـف صـنعتي ، صـنايع         درصـدي برخـوردار بـوده اسـت     ۱۹۸افزايش 

ــه  توليــد فلــزات اساســي ، صــنايع توليــد  نفت  و صــنايع توليــد مــواد و محصــوالت شــيميايي ب
يــال بــاالترين ارزش افــزوده را بــه    ميليــون ر ۱۳۳۹۰۸۵۴و  ۲۱۴۵۶۶۳۴،  ۸۱۴۲۵۵۵۰ترتيــب 

ــد.   ــزوده كشــور خــود اختصــاص داده ان ــزان ارزش اف ــا مي ــاي صــنعتي   در مقايســه ب ــاه ه كارگ
ــتان  ــد  ۶/۱۳ اس ــاص داده درص ــود اختص ــه خ ــد  و را ب ــور ان ــاي كش ــتان ه ــين اس ــتان  در ب اس
 را دارا مي باشد. دومرتبه  اصفهان

                                                 
 فعاليت صنعتي.  فعاليت صنعتي كارگاه عبارت است از ما به التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده  ارزش افزوده - ۲
 

نمودار ۲-  بررسي ميزان سرمايه گذاري كارگاه هاي صنعتي استان اصفهان طي سال هاي ۸۸-۹۲ ( ميليون ريال) 

۰

۱۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰۰

ماشين آالت  تجهيزات اداري  وسايل نقليه ساختمان بدون زمين زمين نرم افزارهاي كامپيوتري 

۸۸

۹۲
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 معاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان -صنعتي مركز آمار ايرانماخذ: نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي 

نمودار ۳- ميزان ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي استان اصفهان سال  ۹۲ ( ميليون ريال ) 

صنایع مواد غذایی

تولید منسوجات

تولید پوشاک

دباغی و عمل آوردن چرم    

تولید چوب و محصوالت چوبی

تولید کاغذ

صنایع تولید نفت

تولید فلزات اساسی

تولید سایر محصوالت  کانی غیر فلزی

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی
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