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  مقدمه -1
آمارهاي اقتصادي از جمله اطالعات آماري است كه پيوسته مورد توجه مسئوالن 

با استفاده از اين اطالعات است كه .  پژوهشي و تحقيقاتي قرار گرفته است ،ريزي دستگاههاي برنامه
گذاري دقيق و انتخاب  اي قادر خواهند بود با هدف ريزي در سطح ملي و منطقه دستگاههاي برنامه

 . مسير درست توسعه اقتصادي كشور را طراحي كرده و به اجرا درآورند ،راه و روشهاي مناسب
آوري آمار و اطالعات از منابع آماري به ويژه كارگاههاي صنعتي   جمع،دراين برهه از زمان

. ريان طرح به خصوص آمارگيران داردجتالش و پيگيري توأم با صبر و حوصله مكشور، نياز مبرم به 
داري  كوشش و خويشتن كارگاههاي صنعتي با رود كه دست اندركاران آمارگيري از انتظار مي

آوري شده دراين طرح  اميد است اطالعات جمع .آوري كنند  دقيقي جمععاتبتوانند آمار و اطال
 .ريزان و محققان كشور قرار گيرد  نامهبتواند مورد استفاده بر

 
 :هدف  -2

 طرح آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي، تهيه زمينه اطالعاتي مناسب از اجرايو  تهيه اصلي ازهدف 
سياست هاي گي هاي كارگاه هاي صنعتي، جهت برنامه ريزي توسعه صنعتي و اتخاذ ويژ

نتايج حاصل از اجراي برنامه هاي توسعه صنعتي و اعمال سياست هاي اقتصادي و ارزيابي 
 .اقتصادي است

 
 : جامعه آماري -3

آماري اين طرح شامل تمامي كارگاه هاي صنعتي واقع در نقاط شهري و روستايي كشور جامعه 
  . نفر و بيشتر بوده است10شاغالن آن ها تعداد متوسط در زمان آماري موردنظر طرح است كه 

 

  تعاريف -4
 : تعاريف آنها در زير آمده است،ا تعريف كارگاه، به ويژه كارگاه صنعتيبراي آشنايي ب

 :كارگاه 
فعاليت اقتصادي منظم و مستمري  انجام آن  مكان يا قسمتي از يك مكان است كه در ،كارگاه
به عبارت ديگر هر كارگاه . اليت اقتصادي مستلزم وجود شاغل استهر فعالبته انجام . گيرد مي

 .بايد يك يا چند نفر شاغل داشته باشد
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الزم به ذكر است كه فعاليت اقتصادي منظم و مستمر، فعاليتي است كه در بيشتر ايام سال يا در 
 .شود دوره معيني از سال طبق برنامه زماني مشخص انجام مي

 : كارگاه صنعتي 
 كارگاهي است كه در آن با تغيير شكل شيميايي يا فيزيكي مواد، كاالي جديد توليد ،اه صنعتيكارگ

 .اين تغيير شكل ممكن است با نيروي ماشين يا دست انجام گيرد. شود مي
فعاليت كارگاههايي كه بخشي از مراحل توليد يا تكميل يك كاال را بر عهده دارند نيز فعاليت 

كاري  كوبي مبلمان چوبي، منبت انند رنگرزي پارچه، آهارزني پارچه، رويه م،شود صنعتي تلقي مي
 .... و كاري كاري،لعاب لحيم  پرسكاري، تراشكاري، جوشكاري، آبكاري، چوبي، مبلمان

كارگاه هايي كه فعاليت آنها در زمينه تعمير ماشين آالت و تجهيزاتي است كه جنبه مولد دارند 
صنعتي قلمداد مي شوند به ) دمت مورد استفاده قرار مي گيرندجهت توليد كاال يا عرضه خ(

عنوان مثال كارگاه هايي كه در زمينه تعمير ماشين تراش، همزن هاي صنعتي، ماشين هاي 
دوخت،  ماشين هاي چاي خشك كن، ماشين هاي نساجي، اره برقي، بولدوزر، لودر، تراكتور، بيل 

فعاليت دارند، ...  هاي برش، ماشين هاي جوجه كشي ومكانيكي، دستگاه هاي نورد فلزات، ماشين
 .صنعتي تلقي مي شوند


