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  مقدمه
هاي ملی، اقدام به تهیه و تنظیم حساب يرکز آمار ایران در راستاي اجراي وظایف قانونی خود در زمینهم

هاي کمکی فعالیتهاي داراي کارگاه«کی از این موارد، آمارگیري از یکند. هاي آماري متعددي میآوري دادهجمع
ارزش تـولید،  يآوري اطالعات مورد نیـاز بـراي محاسبـههدف از این آمارگیري، جمع است. »حمل و نقل آبی

  است.  مورد اشارههاي فعالیتهاي داراي کارگاه يافزودهارزش مصارف واسطه و ارزش
 1391 سالاي هاي ملی و منطقهي حسابهاي مورد نیاز تهیهبا هدف تأمین داده، 1392در مهرماه  این طرح

پیش از این نیز مرکز آمار ایران براي اولین طراحی و اجرا شد. حمل و نقل آبی هاي کمکی فعالیتهاي داراي کارگاه
  به اجرا درآورده بود.  طرح رااین ، 1390و  1386، 1384، 1381، 1377و سپس در سال هاي  1373بار در سال 

 1302ي به ي مستقیم مأموران آمارگیرمراجعه شماري بوده که باتمامصورت روش آمارگیري در این طرح به
ها، انجام شده است. گزارش حضوري با مسئوالن آن يواحد آماري (کارگاه) و تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه

شود. در ضمن، این نتایج در حاضر شامل خالصه نتایج این طرح است که در مقایسه با نتایج اجراي قبلی ارائه می
  بود.قابل دسترسی خواهد  www.amar.org.irز آمار به آدرس گاه مرکوب

  

http://www.amar.org.ir
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  تعاریف و مفاهیم

  

  کارگاه

  گیرد.مکان یا قسمتی از مکان است که در آن فعالیت اقتصادي مستمر و منظمی انجام می

  فعالیت اقتصادي
  شود.فعالیتی است که منجر به تولید کاال یا ارائه خدمت می

  فعالیت اصلی
بینـی شـده و معمـوالً    ترین امکانـات، تأسیسـات و تجهیـزات کارگـاه بـراي انجـام آن پـیش       است که بیش فعالیتی

  شود.ترین درآمد کارگاه از انجام آن حاصل میبیش

  ي بندر و کشتیرانیدریافتی بابت اداره
کنـد. ایـن   هاي دیگـر دریافـت مـی   ي بندر و کشتیرانی باشد، مبالغی را از کارگاهکه فعالیت کارگاه اداره در صورتی

مبالغ عبارتند از: حقوق و عوارض بندري بر شناورها، عملیات الیروبی، عوارض تخلیـه و بـارگیري، عـوارض فـانوس     
هـا، آب و  ه شناورها از اسکله و پهلـوگیري آن کش و قایق موتوري، راهنمایی شناورها، استفاددریایی، خدمات یدك

آوري زباله شناورها، مخـابرات، عـوارض بنـدري بـر کاالهـا، بـاربري، اجـاره دادن        سوخت تحویلی به شناورها، جمع
  تجهیزات و تأسیسات بندري، اجاره دادن انبارها، محوطه، تأسیسات بندر و نظایر آن.

  رانیهاي کشتیشرکت کارمزد دریافتی نمایندگی
هایی نظیر هاي کشتیرانی، بابت انجام فعالیتي شرکتمبلغی است که کارگاه، بر اساس قرارداد و به عنوان نماینده

  ها دریافت کرده است.تخلیه و بارگیري، بارشماري، بازرسی کاال و نظایر آن، براي این شرکت

  درامد تخلیه و بارگیري
ي آن، از افراد یا مالکان شناورها دریافت کـرده  بارگیري بار و یا تخلیهمبلغی است که کارگاه به صورت مجزا، بابت 

  است.

  درامد بارشماري
  مبلغی است که کارگاه به صورت مجزا، بابت بارشماري کاال از افراد یا مالکان شناورها دریافت کرده است.
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  درامد بازرسی کاال
  از افراد یا مالکان شناورها دریافت کرده است.مبلغی است که کارگاه به صورت مجزا، بابت بازرسی کاال 

  شناور درامد کرایه
  هاي دیگر دریافت کرده است.مبلغی است که کارگاه بابت اجاره دادن شناور به افراد یا کارگاه

  کارکنان کارگاه
ایـن کـه    کننـد، اعـم از  منظور از کارکنان کارگاه، افرادي هستند که در داخل یا خـارج کارگـاه بـراي آن کـار مـی     

وقت، قراردادي، خرید خدمت یا رسمی، با مزد و حقوق و یا بدون مـزد و حقـوق و ... در    صورت تمام وقت یا پارهبه
هـا در تعیـین   عبارت دیگر، نوع استخدام یا چگونگی پرداخت دستمزد و مسائلی نظیر آناستخدام کارگاه باشند. به

  تعداد کارکنان کارگاه اهمیت ندارد.

  هاي کارگاهپرداختی
هـا، مصـارف   هاي اقتصادي کارگاه پرداخت شـده اسـت. ایـن پرداختـی    منظور، مبالغی است که براي انجام فعالیت
  شود.هاي دیگر را شامل میواسطه، جبران خدمات کارکنان و پرداختی

  مصارف واسطه
اسـتثناي  شـوند، بـه  ف مـی هاي یک فرایند تولیـد، در کارگـاه مصـر   صورت دادهارزش کاالها و خدماتی است که به

هاي تخلیـه  شوند. مصارف واسطه شامل هزینهي ثابت، ثبت میعنوان مصرف سرمایههاي ثابت که بهمصرف دارایی
هـاي  هاي بارشماري، بازرسی شناور، کارشناسی شناور، عوارض بندري، نوشت افزار، کاغـذ و فـرم  و بارگیري، هزینه

هـا (گازوییـل، نفـت و بنـزین)،     بندي، آب، بـرق، گـاز طبیعـی، سـایر سـوخت     چاپی، روزنامه، نشریات، لوازم  بسته
وسایل نقلیه،  يهاي تجاري، کرایهساختمان، حق بیمه هاي حمل و نقل، اجارههاي پستی و مخابراتی، هزینههزینه
  باشد.می نظایر آن اي وی اموال سرمایهیآالت و تجهیزات، تعمیرات جزماشین

  کارکنانجبران خدمات 
هاي نقدي و غیر نقدي به کارکنان با مـزد و  هاي کارگاه تحت عنوان مزد و حقوق و سایر پرداختیمجموع پرداختی

بدي آب و هـوا، سـهم کارفرمـا از     مندي، حقخوراك و پوشاك، حق عائله کار، هزینهحقوق، از  قبیل پاداش، اضافه
مسکن و نظایر آن بـه تمـامی کارکنـان بـا مـزد و حقـوق        هاب، حقایاب و ذ يهاي اجتماعی، خواربار، هزینهبیمه

  کارگاه است. 

 هاپرداختی سایر
هاي کارگاه بابت استهالك، مالیات، عوارض، جریمـه، خسـارت و غرامـت، پـاداش پایـان خـدمت،       منظور پرداختی 

  ود وام است.هاي انتقالی و بازپرداخت اصل و سي مرخصی و بازخرید خدمت کارکنان، پرداختذخیره
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  هاي کارگاه  دریافتی
صـورت نقـدي یـا غیـر نقـدي،      هاي اقتصادي کارگاه است که بههاي حاصل از انجام فعالیتمنظور، تمامی دریافتی

  گیرد.به کارگاه تعلق می …پولی یا جنسی و 

  ستانده
گیـرد.  در دسـترس قـرار مـی   منظور ارزش کاالها و خدماتی است که در کارگاه تولید شده و براي استفاده دیگران، 

هـاي  ي بندر و کشتیرانی، کارمزد نماینـدگی شـرکت  هاي کارگاه بابت ادارهها، شامل دریافتیاین کارگاه ستانده در
ي سـایر  ي تجهیـزات بنـدري و دریـایی، کرایـه    ي شـناور، کرایـه  کشتیرانی، تخلیه و بـارگیري، بارشـماري، کرایـه   

التفاوت خرید و فروش کاالهـا بـدون تغییـر شـکل، تعمیـرات اساسـی توسـط        بهاي ساختمان، م، اجارهآالتماشین
 باشد.نظایر آن می کارکنان و

  هاسایر دریافتی
، خسـارت و غرامـت دریـافتی   ، سـود سـهام   ،بـانکی و غیـر بـانکی    يسـود سـپرده  کارگاه بابت  هايمنظور دریافتی

  است. دریافتیو وام  و افراد مؤسساتو  هاسازمانهاي دریافتی از سایر کمک، هاي دریافتی از دولتکمک

  ثابت يتشکیل سرمایه
کارگاه بابت خرید یا تحصیل، ساخت یا ایجـاد، تعمیـرات اساسـی و فـروش یـا انتقـال امـوال        گذاريمنظور سرمایه

شـده و   کارگـاه گـذاري اي است. خرید یا تحصیل، ساخت یا ایجاد و تعمیرات اساسی موجب افزایش سرمایهسرمایه
اي شامل ساختمان مسـکونی (بـدون   ها خواهد شد. اموال سرمایهاي، باعث کاهش آنفروش یا انتقال اموال سرمایه

نقلیه و شناور، کامپیوتر و تجهیزات وابسـته بـه    يارزش زمین)، ساختمان غیرمسکونی (بدون ارزش زمین)، وسیله
 ايدوام اداري، نرم افزارهاي کـامپیوتري و سـایر امـوال سـرمایه     اداري، سایرلوازم و تجهیزات با آن، مبلمان و اثاث

  است.
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  هاي طرحي یافتهچکیده
  

ي زمانی یک که مربوط به دوره "1391 -هاي کمکی حمل و نقل آبیآمارگیري از فعالیت"بررسی نتایج طرح 
  دهد:سال قبل از آن است، نتایج زیر را نشان می

  اصلیتعداد کارگاه و نوع فعالیت  •
اند که از این تعداد، بوده کارگاه داراي فعالیت کمکی حمل و نقل آبی 869در کل کشور تعداد  1391در سال 

هاي نمایندگی شرکت درصد) 1/41کارگاه ( 358ي بندر و کشتیرانی، درصد) اداره 6/1کارگاه ( 14فعالیت اصلی 
درصد)  6/0کارگاه ( 5 درصد) بارشماري، 3/3ارگاه (ک 28 درصد) تخلیه و بارگیري، 9/49کارگاه ( 434کشتیرانی، 

کمکی حمل و  هايدرصد) سایر فعالیت 6/1کارگاه ( 14ي شناور و درصد) کرایه 9/1کارگاه ( 17 بازرسی کاال،
 است. نقل آبی بوده

 1391و  1389: اصلی برحسب نوع فعالیتهاي کمکی حمل و نقل آبی داراي فعالیت هايکارگاه - 1

 شرح
1389 1391 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
 100/0 869 100/0 790  .......................................................... جمع 

 1/6 14 8/1 14  ...................................... ي بندر و کشتیرانیاداره
 41/1 358 8/43 346  .............................. هاي کشتیرانینمایندگی شرکت
 49/9 434 5/45 359   .............................................. تخلیه و بارگیري

 3/3 28  1/5 40   ..................................................... بارشماري
 0/6 5 4/0 3   ................................................... بازرسی کاال

 1/9 17 2/0 2   .................................................ي شناورکرایه
 1/6 14 1/3 25  ………….…… ونقل آبیي کمکی حملهاسایر فعالیت

  

  1391 :اصلی برحسب نوع فعالیتهاي کمکی حمل و نقل آبی داراي فعالیت هايکارگاهتوزیع  - 1نمودار

اداره بندر و 
کشتیرانی

1/6% نمایندگی 
شرکت هاي 
کشتیرانی

41/1%

تخلیه و بارگیري
49/9%

بارشماري
3/3 %

بازرسی کاال
0/6 %

کرایه ي  شناور
1/9 %

سایر فعالیت هاي 
کمکی حمل و نقل 

% 1/6آبی  
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  تعداد کارگاه و وضع فعالیت فرعی •
، در مجموع کمکی حمل و نقل آبی هايکارگاه داراي فعالیت 869ي آمارگیري مزبور در کل کشور از در دوره

داراي حداقل  درصد) 6/8کارگاه ( 75اند که از این تعداد، درصد) داراي فعالیت فرعی بوده 3/30کارگاه ( 263
تخلیه و داراي فعالیت فرعی حداقل درصد)  7/5کارگاه ( 50هاي کشتیرانی، فعالیت فرعی نمایندگی شرکت

داراي حداقل درصد)  2/1کارگاه ( 11 داراي فعالیت فرعی بارشماري،اقل حددرصد)  6/10کارگاه ( 92 بارگیري،
 2/1کارگاه ( 11ي شناور، داراي فعالیت فرعی کرایهحداقل درصد)  1/3کارگاه ( 27 فعالیت فرعی بازرسی کاال،

داراي حداقل درصد)  0/3کارگاه ( 26فرعی کمکی حمل و نقل آبی،  هايداراي سایر فعالیتحداقل درصد) 
کارگاه  55 و هاي بازرگانیداراي فعالیتحداقل درصد)  2/0کارگاه ( 2فعالیت فرعی حمل و نقل آبی بار و مسافر، 

  اند.درصد) فاقد فعالیت فرعی بوده 7/69کارگاه ( 606 . همچنیناندها بودهداراي سایر فعالیتحداقل درصد)  3/6(
  1391و 1389کمکی حمل و نقل آبی برحسب وضع و نوع فعالیت فرعی:  هايفعالیتهاي داراي کارگاه - 2

 شرح
1389 1391 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
 100/0 868 100/0 790  ................................................................ جمع 

 30/3 263 7/31 250   .......................................... داراي فعالیت فرعی
 8/6 75 4/9 74  .................... هاي کشتیرانینمایندگی شرکت •
 5/7 50 0/0 0   .................................... تخلیه و بارگیري •
 10/6 92  4/12 98   ........................................... بارشماري •
 1/2 11 0/1 8   ......................................... بازرسی کاال •
 3/1 27 9/1 15   ....................................... ي شناورکرایه •
 1/2 11 7/0 5  ……....… ونقل آبیي کمکی حملهاسایر فعالیت •
 3/0 26 4/0 3  …....….………… حمل و نقل آبی بار و مسافر •
7/1 13  …….…………...… هاي بازرگانیسایر فعالیت •  2 0/2 
 6/3 55  5/12 98  ………..….……….……… هاسایر فعالیت •

3/68 540  ……..……..…….…..………… فاقد فعالیت فرعی  606 69/7 

                                                  
  1391 :فرعی فعالیتوضع برحسب هاي کمکی حمل و نقل آبی داراي فعالیت هايکارگاهتوزیع  - 2نمودار

داراي فعالیت 
فرعی
30/3%

بدون فعالیت 
فرعی

 69/7%
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  تعداد کارکنان •
نفر بـوده اسـت کـه     23220، هاي کمکی حمل و نقل آبیداراي فعالیت هايکارگاه، تعداد کارکنان 1391در سال 
هـا،  چنین از کل کارکنان این کارگـاه اند. همنفر مشغول به کار بوده 27دهد به طور متوسط در هر کارگاه نشان می
 انـد. حقـوق بـوده   درصد) کارکن بدون مزد و 3/2نفر ( 544درصد) کارکن مزد و حقوق بگیر و  7/97( نفر 22676

کشور در مقایسه بـا سـال   فعالیت کمکی حمل و نقل آبی  هاياست که تعداد کارکنان کارگاهنتایج طرح بیانگر آن 
 . برابر شده است 6/1 ، حدود1389

  1391و  1389: کمکی حمل و نقل آبی هاي داراي فعالیت هايکارگاهکارکنان تعداد  -3

   شرح
1389 1391 

متوسط   کل
  هرکارگاه

سهم 
 کل  (درصد)

متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
 (درصد)

2/18 14444  ...................................................  کل کارکنان  0/100  23220 7/26  0/100  
4/17 13794  ........................................... کارکنان مزد و حقوق بگیر  95/5 22676 1/26  97/7 

8/0 649  .......................................... کارکنان بدون مزد و حقوق  4/5 544 6/0  2/3 

  
  1391: کمکی حمل و نقل آبیهاي داراي فعالیت هايکارگاه انواع کارکنانتوزیع  - 3نمودار

  فعالیت عملکرد •
فروند شناور تخلیه و  74052تعداد ، هاي کمکی حمل و نقل آبیهاي داراي فعالیتکارگاهتوسط ، 1391در سال
میلیون تن  152/4ي این شناورها د. همچنین مقدار کاالي تخلیه شدهانشناور بارگیري شده دفرون 55617تعداد 

کارکنان مزد و 
حقوق بگیر

97/7%

کارکنان بدون 
مزدوحقوق

 2/3%
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طور متوسط سهم هر شناور از دهد، بهمیلیون تن بوده که نشان می 95/8ها ي آنمقدار کاالي بارگیري شدهو 
. در این سال تعداد شناورهاي بارشماري شده باشدمیتن  1722تن و از بارگیري کاال  2057ي کاال تخلیه

فروند بوده  966فروند و تعداد شناورهاي کرایه داده شده  1369فروند، تعداد شناورهاي بازرسی کاال شده  20160
میلیون لیتر  43/1میلیون لیتر آب و  6/8هاي داراي فعالیت کمکی حمل و نقل آبی، است. همچنین در کارگاه

  سوخت فروخته شده است.
 1391و 1389کمکی حمل و نقل آبی: هاي فعالیتهاي داراي عملکرد کارگاه - 4

 شرح
1389 1391 

  *سهم هر کارگاه   مقدار /تعداد  *سهم هر کارگاه   مقدار /تعداد
 153 74052 131 46926  ............ …………………شده تعداد شناور تخلیه

 115 55617 86 30972  .......... …………………بارگیري شدهتعداد شناور 
 315043 152351700  213256 76559026   ............ …………………مقدار کاالي تخلیه شده

 198069 95783904  163122 58560698   .......... …………………شدهبارگیري مقدار کاالي 
 167 20160 229 31561   ................................. تعداد شناور بارشماري شده

 87 1369 112 1228  ……………...….…… تعداد شناور بازرسی کاال شده
 22 966 48 815  ……….…....…….…… تعداد شناور کرایه داده شده

 7877 6848591 8960 7078404  .…..….......……………… .شدهمقدار آب فروخته 
 49554 43083219 57360 45314106  …………..……...…...… شدهمقدار سوخت فروخته 

 باشد.هاي داراي آن فعالیت میمنظور از سهم هر کارگاه، سهم هر کارگاه داراي فعالیت مورد نظر از کل کارگاه*

 

  1391کمکی حمل و نقل آبی: هاي فعالیتهاي داراي عملکرد کارگاه - 4نمودار

1389

13910

20

40

60

80

تعداد شناور 
وارد شده تعداد شناور 

خارج شده تعداد شناور 
تخلیه شده تعداد شناور 

هبارگیري شد تعداد شناور 
بارشماري و 
بازرسی شده

شناورهزار
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  هاها و دریافتیپرداختی •
 ترتیـب بـه کمکی حمل و نقل آبـی  هاي داراي فعالیت هايکارگاههاي ها و دریافتی، ارزش پرداختی1391در سال 

طور متوسـط، ارزش  به براي هر کارگاه، میلیارد ریال بوده است. بر این اساس 2/37009میلیارد ریال و  7/10390
در مقایسـه بـا     ،دهدباشد و نشان میمیلیارد ریال می 42567ها میلیون ریال و ارزش دریافتی 11951ها پرداختی

  است. برابر شده  5/2 و برابر  5/1 ترتیبها بههاي هریک از این کارگاهها و دریافتیي قبل، ارزش پرداختیدوره
درصـد و سـایر    8/29درصد، جبران خدمات کارکنـان   6/43ها، مصارف واسطه هاي این کارگاهتیاز کل پرداخ

ها به ستانده درصد 9/95، باربريها و مؤسسات هاي شرکتدرصد بوده است و از مجموع دریافتی 6/26ها پرداختی
  اختصاص داشته است. 

  ریال)میلیون (   1391و  1389: هاي کمکی حمل و نقل آبیفعالیتهاي داراي کارگاههاي ها و دریافتیارزش پرداختی - 5

   شرح
9138  1391 

 کل
متوسط 
متوسط  کل درصد هرکارگاه

 درصد هرکارگاه

  0/100 11951  10390660  0/100 8491  6707752 .................................... هاجمع پرداختی
 6/43 5210  4529850  2/46 3926  3101280....................................................  مصارف واسطه

 8/29 3562  3097137  3/23 1977  1561658..........................................  جبران خدمات کارکنان
 6/26 3179  2763674 5/30 2588  2044815..................................................  هاسایر پرداختی

4256  37009194  0/100 18954  14973328 ..................................... هاجمع دریافتی
7 

0/100  
 9/95 40836  35503532 5/95 18107  14303953........................................................  * هاستانده

 1/4 1732  1505662 5/4 847  669375...................................................  هاسایر دریافتی
  بجز تعمیرات اساسی توسط کارکنان *

  
  

  1391و  1389: هاي کمکی حمل و نقل آبیهاي داراي فعالیتکارگاههاي توزیع پرداختی - 5نمودار

مصارف واسطه
43/6 %

جبران خدمات کارکنان
29/8 %

سایر
26/6 %
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بگیـر)  هـا بـه کارکنـان مـزد و حقـوق     همچنین جبران خدمات کارکنان (شامل حقوق و مزایا و سایر پرداختـی 
ها به طـور  بگیر این کارگاهدهد، پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوقمیلیارد ریال بوده که نشان می 0/3097

به طور متوسط به هر کارکن مـزد   هااین کارگاه، 1388که در سال باشد. درصورتیمیلیون ریال می 4/11متوسط، 
 میلیون ریال پرداخت کرده بودند. 2/4بگیر خود، ماهانه و حقوق

  ارزش مصارف واسطه •
 9/4529هـا،  ي ایـن کارگـاه  ي مورد بررسـی، مصـارف واسـطه   براساس اطالعات حاصل از اجراي این طرح در دوره

میلیارد  2/513هاي حمل و نقل، درصد) مربوط به هزینه 7/1میلیارد ریال ( 7/76از این رقم  ریال بوده کهمیلیارد 
درصد) مربوط بـه   2/3میلیارد ریال ( 8/143، هاسوخت ریو سا یعیگاز طبآب، برق، درصد) مربوط به  3/11ریال (

میلیارد ریال  4/20، ايی اموال سرمایهیتعمیرات جزدرصد) مربوط به  0/16میلیارد ریال ( 6/724اجاره ساختمان، 
ل نقلیـه و  وسـای  يکرایـه درصـد) مربـوط بـه     7/2میلیارد ریـال (  4/121، هاي تجاريبیمهدرصد) مربوط به  5/0(

میلیارد  8/45ی، و مخابرات یپست يهانهیهزدرصد) مربوط به  4/13میلیارد ریال ( 7/608، آالت و تجهیزاتماشین
میلیـارد   8/1163و  هاي چاپی، روزنامه ،نشـریات و مطبوعـات  نوشت افزار، کاغذ و فرمدرصد) مربوط به  0/1ریال (
ي طور متوسط ارزش مصارف واسطهاست. به این ترتیب بهدرصد) مربوط به سایر مصارف واسطه بوده  7/25ریال (

 است. برابر شده  32/1ي قبل، باشد که نسبت به دورهمیلیون ریال می 5210ها، حدود هریک از این کارگاه
  (میلیون ریال)              1391و  1389: هاي کمکی حمل و نقل آبیهاي داراي فعالیتکارگاه يمصارف واسطهارزش  -6

متوسط  کل  شرح
 هرکارگاه

سهم 
 (درصد)

 0/100 3926  3101280  .................................................................. 1389 در مصارف واسطه جمع
 100,0 5210  4529850   ............................................................... 1391     در مصارف واسطه جمع

 8/10 563  489745  ........................................................................... يریو بارگ هیتخل يهانهیهز
 7/3 195  169548  .............................................. آن ریشناور و نظا يکرایه ،یبازرس ،يبارشمار يهانهیهز

 2/12 634  551028  ......................................................................................... يعوارض بندر
 0/1 53  45843  ................................ نشریاتو  روزنامهبندي و هاي چاپی، لوازم بستهنوشت افزار، کاغذ و فرم

 3/11 590  513240  ...........................................................................................آب و برق و سوخت
 4/13 700  608732  .......................................................................... یو مخابرات یپست يهانهیهز
 7/1 88  76726  ................................................................................ حمل و نقل يهانهیهز

 2/3 165  143768  ........................................................................................ ساختمان اجاره
 5/0 24 20434   ....................................................................................... هاي تجاريیمهب

 7/2 140 121400   ....................................................................... آالت و تجهیزاتماشین يکرایه
 0/16 833 724616   ....................................................................... ايتعمیرات جزئی اموال سرمایه

 5/23 1225  1064768  ................................................................................................... سایر
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   1391هاي کمکی حمل و نقل آبی: هاي داراي فعالیتي کارگاهتوزیع انواع مصارف واسطه -6نمودار

 هاستانده •

هـاي داراي  هـا در کارگـاه  ي مـورد بررسـی، ارزش سـتانده   براساس اطالعات حاصـل از اجـراي ایـن طـرح در دوره    
ریـال   میلیـارد  11876 /1باشد. از این رقم ریال میمیلیارد  35516 /5هاي کمکی حمل و نقل آبی حدود فعالیت

درصـد) مربـوط بـه     7/4میلیارد ریال ( 1659 /3ی ، رانیي بندر و کشتبابت اداره یافتیدردرصد) مربوط به  4/33(
درصـد) مربـوط بـه تخلیـه و      7/30میلیـارد ریـال (   10921 /0ی ، رانیکشت يهاشرکت یندگینما یافتیکارمزد در
میلیـارد   2/3292ی، حمل و نقل آب یکمک يتهایفعال ریسادرصد) مربوط به  7/3میلیارد ریال ( 1331 /2بارگیري، 

درصـد) مربـوط بـه     1/18میلیـارد ریـال (   6436 /6، بار و مسافر یونقل آبدرامد حملدرصد) مربوط به  3/9ریال (
میلیـون   40851هـا،  هر یک از این کارگـاه هاي ارزش ستانده طور متوسطاساس بهن ایباشد. بر ها میسایر ستانده

  است.برابر شده  3/2ي قبل، ریال بوده که نسبت به دوره
 (میلیون ریال)             1391و  1389: هاي کمکی حمل و نقل آبیهاي داراي فعالیتکارگاههاي ارزش انواع ستانده -7

   شرح
1389 1391 

 کل
متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
متوسط  کل (درصد)

 هرکارگاه
سهم 
 (درصد)

 0/100 40851  35516485 40/8 18112  14308385........................................................  جمع
 4/33 13660  11876112 7/47 8633  6819920...................یرانیي بندر و کشتبابت اداره یافتیدر

  7/4 1909  1659308 6/10 1919  1515927........ یرانیکشت يهاشرکت یندگینما یافتیکارمزد در
  7/30 12561  10920984 5/33 6063  4789521.................................. يریو بارگ هیدرامد تخل

  7/3 1531  1331207 04/0 7 5518................ یحمل و نقل آب یکمک يهاتیفعال ریسا
  3/9 3787  3292239 6/0 105  83092...................... بار و مسافر   یونقل آبدرامد حمل

  1/18 7403  6436636 2/4 770  608081......................................................سایر

هزینه هاي تخلیه و 
%10/8بارگیري 

هزینه هاي بارشماري، 
  بازرسی و کرایه ي

%3/7شناور 

عوارض بندري
 12/2 %

نوشت افزار 
1/0 %

آب، برق و سوخت
11/3 %

هزینه هاي پستی و 
مخابراتی

13/4 %
اجاره ساختمان

1/7 %
هزینه هاي 
حمل و نقل

3/2%

بیمه هاي تجاري
0/5%

کرایه ي ماشین آالت
2/7 %

تعمیرات جزیی 
اموال سرمایه اي

16/0%

سایرمصارف واسطه 
23/5%
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 1391: هاي کمکی حمل و نقل آبیهاي داراي فعالیتکارگاههاي ستاندهتوزیع انواع  -7نمودار

  

  ارزش افزوده •
هاي کمکـی  هاي داراي فعالیتهاي کارگاهي مورد بررسی، ارزش مصارف واسطه و ستاندهکه در دورهاینبا توجه به 

ي این ریال بوده است. بنابر این ارزش افزودهمیلیارد 35516 /5ریال و میلیارد  9/4529ترتیب حمل و نقل آبی به
  برابر شده است. 8/2باشد که نسبت به آمارگیري قبل، ریال میمیلیارد  6/30986ها کارگاه

 (میلیون ریال)                          1391و  1389: هاي کمکی حمل و نقل آبیهاي داراي فعالیتکارگاهي ارزش افزوده - 8

  شرح 
1389  1391  

متوسط   کل
 کل  هرکارگاه

متوسط 
 هرکارگاه

 35641 30986635 14186 11207105  .....................................................  ارزش افزوده

 5210  4529850 3926  3101280 ................................................... کل مصارف واسطه

 40851  35516485 18112  14308385 .........................................................هاکل ستانده

دریافتی بابت اداره ي
بندر و کشتیرانی 

33/4%

کارمزد دریافتی 
 نمایندگی  شرکت هاي

کشتیرانی 
4/7 %

درآمد تخلیه و 
بارگیري

  30/7%

ر دریافتی ها بابت سای
فعالیت هاي کمکی 
حمل و نقل آبی

3/7 %

درآمد حمل و نقل آبی
بار و مسافر 

 9/3%

سایر ستانده ها
18/1 %
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 1391و  1389حمل و نقل آبی: هاي کمکی هاي داراي فعالیتي کارگاهي ارزش افزودهمقایسه - 8نمودار

 

  گذاريسرمایه •
میلیارد ریـال بـوده    1/2156 هاي کمکی حمل و نقل آبی ،هاي داراي فعالیتگذاري کارگاهسرمایه 1391در سال 

میلیـارد ریـال بابـت     2/505درصد) بابت سـاختمان مسـکونی،   1/41میلیارد ریال ( 3/886است. از کل این مبلغ، 
میلیارد ریال  1/85ي نقلیه، درصد) بابت وسیله4/17میلیارد ریال ( 5/375درصد) ،  4/23(ساختمان غیرمسکونی 

درصـد) بابـت کـامپیوتر و     5/2میلیـارد ریـال (   0/53درصد) بابت وسایل و تجهیزات مخـابراتی و ارتبـاطی،    9/3(
درصد) بابت  2/8میلیارد ( 7/176درصد) بابت مبلمان و اثاث اداري،  2/3میلیارد ریال ( 8/69تجهیزات وابسته آن، 

  باشد.افزار کامپیوتري میدرصد) بابت نرم 2/0میلیارد ریال ( 4/4سایر لوازم و تجهیزات بادوام اداري، 
وع سـرمایه    هاي کمکـی حمـل و نقـل آبـی    هاي داراي فعالیتکارگاه گذاريارزش سرمایه -9 ي ثابـت و  برحسـب ـن

 (میلیون ریال)                                                                                                                    1391: آن لیتشکينحوه

 کل  شرح 
  خرید
  یا

 تحصیل

  ساخت  تعمیرات اساسی
  یا

 ایجاد

  فروش
  یا

 انتقال
توسط 
  کارکنان

توسط 
 دیگران

 282720 83318 121570 12953 2221023 2156144  ..................................................   جمع
 206268 0 15077 6306 1071206 886322  .................. ساختمان مسکونی (بدون ارزش زمین)

 29546 83131 51492 2385 397774 505236  ............... ساختمان غیرمسکونی (بدون ارزش زمین)
 44353 0 51604 3190 365040 375481  ............................................ نقلیه يوسیله

 295 0 35 5 85384 85129  ................... وسایل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی
 913 0 2178 893 50883 53042  ........................ کامپیوتر و تجهیزات وابسته به آن

 333 0 1164 164 68824 69819  ...................................... اداري مبلمان و اثاث
 1013 0 19 10 177695 176712  ........................ سایرلوازم و تجهیزات بادوام اداري

 0 187 0 0 4216 4403  ...................................... نرم افزار کامپیوتري

١٣٨٩

١٣٩١
0

10000

20000

30000

40000

مصارف واسطه 
ستانده ها

ارزش افزوده

میلیارد ریال 
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  1391: هاي کمکی حمل و نقل آبیهاي داراي فعالیتکارگاهي ثابت ع سرمایهانوتوزیع ا - 9نمودار

ساختمان مسکونی
41/1%

ساختمان غیرمسکونی
23/4%

وسیله ي  نقلیه
17/4 %

طیوسایل مخابراتی وارتبا
3/9 %

کامپیوتر و تجهیزات آن
2/5%

مبلمان واثاث اداري
3/2 %

سایرلوازم بادوام اداري
  8/2%

نرم افزار کامپیوتري
 0/2 %



  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

  جداول استانی
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         1391: تفکیک استانکمکی حمل و نقل آبی برحسب نوع فعالیت اصلی به هايهاي داراي فعالیتکارگاه  - 1جدول 

 جمع  استان
ي اداره

بندر و 
   کشتیرانی

نمایندگی 
هاي شرکت

 کشتیرانی

تخلیه و 
 بارگیري

بازرسی   بارشماري
  کاال

ي کرایه
 سایر  شناور

 14 17 5 28 434 358 14 869  ............... کل کشور            
 0 2 0 0 53 16 3 74  ............................. بوشهر
 4 6 4 2 65 163 1 244   ............................. تهران

 0 0 0 4 45 3 3 55  ......................... خوزستان
 5 0 0 2 2 0 1 11  ............. سیستان و بلوچستان

 5 0 1 9 4 12 1 31  ............................. گیالن
 0 0 0 2 2 5 2 12  .......................... مازندران
 0 9 0 9 264 158 3 443  .......................... هرمزگان

 
: تفکیک استانکمکی حمل و نقل آبی برحسب وضعیت و نوع فعالیت فرعی به هايهاي داراي فعالیتکارگاه  - 2جدول 

1391         

  جمع  استان

  داراي فعالیت فرعی

 کل
نمایندگی 

هاي شرکت
 کشتیرانی

تخلیه و 
 بارگیري

  بازرسی کاال  بارشماري

 11 92 50 75 263 869  ............... کل کشور            
 0 5 3 5 14 74  ............................. بوشهر
 2 8 10 15 67 244   ............................. تهران

 0 12 3 0 18 55  ......................... خوزستان
 0 1 1 0 1 11  ............. سیستان و بلوچستان

 0 2 10 0 12 31  ............................. گیالن
 0 4 2 2 7 12  .......................... مازندران
 9 62 21 53 144 443  .......................... هرمزگان

B 
: استان تفکیکبهوضعیت و نوع فعالیت فرعی کمکی حمل و نقل آبی برحسب  هايهاي داراي فعالیتکارگاه  - 2جدول 

         (ادامه) 1391

  استان

  داراي فعالیت فرعی
فاقد فعالیت 

 ي شناورکرایه  فرعی
هاي سایر فعالیت

کمکی حمل و 
 نقل آبی

حمل و نقل 
آبی بار و 
 مسافر

هاي فعالیت
  بازرگانی

سایر 
  هافعالیت

 606 55 2 26 11 27  ............... کل کشور            
 60 2 0 0 2 0  ............................. بوشهر
 176 30 2 6 2 6   ............................. تهران

 37 4 0 1 2 2  ......................... خوزستان
 10 0 0 0 0 0  ............. سیستان و بلوچستان

 19 1 0 0 1 0  ............................. گیالن
 5 0 0 2 2 2  .......................... مازندران
 299 18 0 18 2 18  .......................... هرمزگان
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         1391: تفکیک استانکمکی حمل و نقل آبی به هايهاي داراي فعالیتکارگاه عملکرد -3جدول 

  استان
تعداد شناور 
وارد شده 

 (فروند)

تعداد شناور 
خارج شده 

 (فروند)

تعداد شناور 
تخلیه شده 

 (فروند)

تعداد شناور 
بارگیري شده 

 (فروند)

مقدار کاالي 
شده  تخلیه

 (تن)

مقدار کاالي 
بارگیري شده 

 (تن)
 95783904 152351700 55617 74052 27080 33990  ............... کل کشور            

 1025791 3962697 1328 4391 3815 4425  ............................. بوشهر
 16931916 20765246 8427 16531 0 0   ............................. تهران

 17082034 23006715 15019 20283 16403 20558  ......................... خوزستان
 0 1571797 0 400 0 416  ............. سیستان و بلوچستان

 3024013 11490707 2867 3846 2212 2205  ............................. گیالن
 319623 18000196 300 925 900 900  .......................... مازندران
 57400527 73554343 27676 27675 3750 5486  .......................... هرمزگان

B 
         (ادامه) 1391: تفکیک استانکمکی حمل و نقل آبی به هايهاي داراي فعالیتعملکرد کارگاه -3جدول 

  استان
تعداد شناور 

بارشماري شده 
 (فروند)

تعداد شناور 
بازرسی کاال شده 

 (فروند)

تعداد شناور 
کرایه داده شده 

 (فروند)

مقدار آب فروخته 
 شده (لیتر)

مقدار سوخت 
فروخته شده 

 (لیتر)
 43083219 6848591 966 1369 20160  ............... کل کشور            

 0 33000 115 0 222  ............................. بوشهر
 2656896 569665 4 769 5549   ............................. تهران

 40426323 3938694 13 0 2732  ......................... خوزستان
 0 308000 0 0 0  ............. سیستان و بلوچستان

 0 356831 0 73 690  ............................. گیالن
    308000 0  594  .......................... مازندران
 0 1334401 835 527 10373  .......................... هرمزگان

 
  1391: تفکیک استانکمکی حمل و نقل آبی به هايهاي داراي فعالیتکارگاهانواع کارکنان  - 4جدول 

 استان
کل 

 کارکنان

  کارکنان بدون مزد و حقوق  کارکنان مزد و حقوق بگیر
 پاره وقت تمام وقت جمع پاره وقت تمام وقت جمع

 46 498 544 1942 20734 22676 23220  ................ کل کشور            
 16 76 92 326 575 901 993  .............................. بوشهر
 4 108 112 149 9337 9487 9599   .............................. تهران

 7 59 67 138 1229 1366 1433  .......................... خوزستان

 0 2 2 183 368 551 553  .............. سیستان و بلوچستان
 0 38 38 19 1065 1085 1122  .............................. گیالن

 1 4 5 101 723 824 829  ........................... مازندران

 18 211 229 1024 7437 8462 8690  ........................... هرمزگان
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   (هزار ریال) 1391تفکیک استان:  نقل آبی بهوکمکی حمل هايفعالیتهاي داراي هاي کارگاهانواع پرداختی  - 5جدول 

جبران خدمات   مصارف واسطه جمع  استان
  سایر  کارکنان

 2763674078 3097137011 4529849751 10390660840  ...................................... کل کشور            
 317685403 162163490 217296618 697145511  .................................................... بوشهر
 663292368 1319917056 1787753262 3770962687   .................................................... تهران

 645948462 304834609 235540149 1186323220  ................................................ خوزستان
 94570710 56947985 119473229 270991924  .................................... سیستان و بلوچستان

 205330007 136032999 199013980 540376986  .................................................... گیالن
 266382218 147707780 43144220 457234219  ................................................. مازندران
 570464908 969533091 1927628294 3467626293  ................................................. هرمزگان

 
  )الی(هزار ر  1391: تفکیک استان نقل آبی بهوکمکی حمل هايفعالیتهاي داراي کارگاههاي ارزش دریافتی - 6جدول 

  سایر   * هاستانده  جمع  استان

 1505662255 35503531926 37009194180  ............................................ کل کشور            
 0 5168165100 5168165100  .......................................................... بوشهر
 222965212 4996652559 5219617771   .......................................................... تهران

 68000 3688791394 3688859394  ...................................................... خوزستان
 918905 648054150 648973055  .......................................... سیستان و بلوچستان

 0 1039437951 1039437951  .......................................................... گیالن
 0 1349710162 1349710162  ....................................................... مازندران
 1281710138 18612720610 19894430748  ....................................................... هرمزگان

  بجز تعمیرات اساسی توسط کارکنان *
  

     1391: تفکیک استان نقل آبی بهوکمکی حمل هايفعالیتداراي  هايي کارگاهارزش انواع مصارف واسطه - 7جدول 
  )الی(هزار ر                                                                                                                                                                   

 جمع  استان
هاي تخلیه هزینه

 و بارگیري

هاي هزینه
بارشماري، 
 يبازرسی، کرایه

 . . . شناور و

 عوارض بندري

 551028347 169548226 489745422 4529849751  ......................................... کل کشور            
 2373232 0 17658569 217296618  ....................................................... بوشهر
 309841594 115397345 150077994 1787753262   ....................................................... تهران

 324401 6497466 40580600 235540149  ................................................... خوزستان
 0 262652 0 119473229  ....................................... سیستان و بلوچستان

 987140 223982 128525589 199013980  ....................................................... گیالن
 942691 788731 0 43144220  .................................................... مازندران
 236559287 46378050 152902671 1927628294  .................................................... هرمزگان

B 
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  1391: تفکیک استان ونقل آبی بهکمکی حمل هايهاي داراي فعالیتي کارگاهارزش انواع مصارف واسطه - 7جدول 
  )الی(هزار ر                                (ادامه)                                                                                                                      

  استان

نوشت افزار، 
هاي کاغذ و فرم

چاپی، لوازم 
بندي و بسته

روزنامه  و 
 نشریات

رق و آب و ب
 سوخت

هاي هزینه
پستی و 
 مخابراتی

هاي حمل هزینه
 و نقل

 76725623 608731851 513240154 45843197  ............................................ کل کشور            
 437525 2085353 13020035 1835513  .......................................................... بوشهر

 66194460 20419483 338169494 20212520   .......................................................... تهران

 891809 2162494 30426182 3460219  ...................................................... خوزستان

 4054365 672476 12930906 1874403  .......................................... بلوچستانسیستان و 

 97930 705706 3972632 1247764  .......................................................... گیالن

 272573 1121320 5634229 3124335  ....................................................... مازندران

 4776960 581565020 109086677 14088444  ....................................................... هرمزگان
B  

 

  1391: تفکیک استان ونقل آبی بهکمکی حمل هايهاي داراي فعالیتي کارگاهارزش انواع مصارف واسطه - 7جدول 
  )الی(هزار ر                                (ادامه)                                                                                                                      

 هاي تجاري بیمه ساختمان اجاره  استان
 يکرایه
آالت و ماشین

 تجهیزات

تعمیرات جزیی 
 اياموال سرمایه

 سایر 

 1064768482 724615973 121400379 20433832 143768265  ...................... کل کشور            
 93431296 83891203 1022346 84901 1456645  .................................... بوشهر

 389190071 224776477 93774076 11023078 48676672   .................................... تهران

 56986170 88552081 4220230 789422 649075  ................................ خوزستان

 65286708 31772187 1224402 0 1395129  .................... سیستان و بلوچستان

 23757691 35032420 1290165 2060715 1112246  .................................... گیالن

 11823269 18655211 0 281910 499952  ................................. مازندران

 424293277 241936394 19869161 6193806 89978546  ................................. هرمزگان
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     1391: تفکیک استان نقل آبی بهوکمکی حمل هايفعالیتداراي  هايکارگاههاي ستاندهارزش انواع  - 8جدول 
  )الی(هزار ر                                                                                                                                                                   

 جمع  استان
دریافتی بابت 

ي بندر و اداره
 کشتیرانی

کارمزد دریافتی 
 نمایندگی

هاي شرکت
 کشتیرانی

درامد تخلیه و 
 بارگیري

 10920984072 1659307906 11876111809 35516485405  ............................... کل کشور            
 105649010 19694484 4994244408 5168259003  ............................................. بوشهر
 1490475181 890382503 10180391 4996769828   ............................................. تهران

 601821169 810217 1535434355 3688928377  ......................................... خوزستان
 532368174 0 92499144 659747730  ............................. سیستان و بلوچستان

 492832780 37888558 304268344 1039437951  ............................................. گیالن
 201857799 8331128 1039500000 1349710162  .......................................... مازندران
 7495979959 702201015 3899985168 18613632354  .......................................... هرمزگان

B  
  

(ادامه)                                                                                                                        1391: تفکیک استان ونقل آبی بهکمکی حمل هايهاي داراي فعالیتکارگاههاي ستاندهارزش انواع  - 8جدول 
  )الی(هزار ر                                                                                                                                                                   

هاي کمکی سایر فعالیت  استان
 حمل و نقل آبی

ونقل آبی بار درامد حمل
 و مسافر  

 سایر

 6436635989 3292238881 1331206748  ......................................... کل کشور            
 27118028 0 21553073  ....................................................... بوشهر
 1660055661 179961681 765714411   ....................................................... تهران

 1430631326 9266000 110965310  ................................................... خوزستان
 30243576 0 4636836  ....................................... سیستان و بلوچستان

 99390971 0 105057299  ....................................................... گیالن
 73169781 0 26851453  .................................................... مازندران
 3116026646 3103011200 296428366  .................................................... هرمزگان

  

  )الی(هزار ر        1391تفکیک استان: بهونقل آبی کمکی حمل هايفعالیتهاي داراي کارگاه يهافزودارزش  - 9جدول 

 هاستانده مصارف واسطه  افزودهارزش   استان

 35516485405 4529849751 30986635654  ........................................... کل کشور            
 5168259003 217296618 4950962385  ......................................................... بوشهر
 4996769828 1787753262 3209016566   ......................................................... تهران

 3688928377 235540149 3453388228  ..................................................... خوزستان
 659747730 119473229 540274501  ......................................... سیستان و بلوچستان

 1039437951 199013980 840423971  ......................................................... گیالن
 1349710162 43144220 1306565942  ...................................................... مازندران
 18613632354 1927628294 16686004060  ...................................................... هرمزگان
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ي سرمایه لیتشک يبرحسب نحوهونقل آبی کمکی حمل هايداراي فعالیت هايکارگاه گذاريارزش سرمایه -10جدول 
                                                                                                                             )الی(هزار ر                                                                                                                       1391تفکیک استان: بهثابت 

 کل  استان
  خرید

  یا  
 تحصیل

  ساخت  تعمیرات اساسی
  یا 

 ایجاد 

  فروش
  یا 

 توسط دیگران  توسط کارکنان انتقال 

 282719961 83317517 121570048 12953479 2221023031 2156144115  ............... کل کشور
 0 0 11681 93903 335979 441563  ......................... بوشهر
 61511457 0 751373 117270 1940736540 1880093726   ......................... تهران

 35166150 0 63558323 136983 11398912 39928068  ..................... خوزستان
 2198537 83317517 40397623 11693580 3320732 136530916  ......... سیستان و بلوچستان

 124457 0 490611 0 139452776 139818930  ......................... گیالن
 0 0 6804570 0 21592852 28397422  ...................... مازندران
 183719360 0 9555868 911743 104185240 69066509-  ...................... هرمزگان

  
 ي ثابتسرمایه نوعبرحسب ونقل آبی کمکی حمل هايهاي داراي فعالیتکارگاه گذاريارزش سرمایه - 11جدول 

  )الی(هزار ر                                                                                                                                 1391تفکیک استان: به

 جمع  استان
ساختمان مسکونی 

(بدون ارزش 
 زمین)

ساختمان 
  غیرمسکونی 

 (بدون ارزش زمین)

  نقلیه يوسیله
 و شناور 

وسایل و تجهیزات 
 مخابراتی و ارتباطی

 85128928 375481101 505235632 886322000 2156144115  ................ کل کشور
 1145 0 11681 0 441563  .......................... بوشهر
 80968278 295609484 333935936 1043394823 1880093726   .......................... تهران

26535933- 49887254 6228827 39928068  ...................... خوزستان  2088785 
 2992 42643817 85448982 6306014 136530916  .......... سیستان و بلوچستان

 25584 2049163 25695645 5321296 139818930  .......................... گیالن
 617 6627770 9544113 0 28397422  ....................... مازندران
 2041526 55086800 712022 174928960- 69066509-  ....................... هرمزگان

B  
  

 

 ي ثابتبرحسب نوع سرمایهونقل آبی کمکی حمل هايهاي داراي فعالیتکارگاه گذاريارزش سرمایه - 13جدول 
  )الی(هزار ر                                                                                                                    (ادامه) 1391تفکیک استان: به

کامپیوتر و تجهیزات   استان
 وابسته به آن

 مبلمان واثاث اداري
سایرلوازم وتجهیزات 

 بادوام اداري
 افزار کامپیوترينرم

 4403225 176712138 69819138 53041954  ................ کل کشور
 1832 43516 141966 241423  .......................... بوشهر
 48004 96121618 15389385 14626198   .......................... تهران

 3549854 1662914 1443121 1603245  ...................... خوزستان
 187000 0 935910 1006202  .......... بلوچستانسیستان و 

 30396 74710442 1190021 30796383  .......................... گیالن
 375168 0 10709757 1139996  ....................... مازندران
 210970 4173648 40008978 3628507  ....................... هرمزگان

  


