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 تر بیش و کارکن نفر 10 صنعتیهای کارگاه از آمارگیری طرح نتایج گزارش

 1395سال  - استان گلستان و کشور

http://Amar.Golestanmporg.ir 
 

رزیی استان گلستانربانهمتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و   
 

 بهو  ايران آمار مركز جاري هاي برنامه از يكي عنوان به 1351 سال از كشور صنعتيهاي كارگاه از آمارگيري طرح
  و  1356هايسال بجز ساله همه مناسبصنعتي  توسعه هايتسياس اتخاذ و كشور صنعتي ساختار شناخت منظور
 و شهري نقاط در واقع صنعتي هايكارگاه تمامي شامل طرح اين آماري جامعه. است شده  اجرا 1357

تر بيش و كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاه فهرست، مرحله 3طيو  1394 سال از كه است كشور روستايي

كاركن بصورت  نفر 10-49 هاي صنعتيبراي كارگاهروش آمارگيري اين طرح  .ه استگرديد سازيبهنگام

  .باشدميبصورت تمام شماري  تر،بيشنفر كاركن و  50هاي كارگاهبراي گيري و نمونه

سبب شد  1381 سال در كارگاهي سرشماري طريق از سازيبهنگام يندآفر باشد كهاين نكته قابل توجه مي

 1393سال  تاتر بيش و كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاه طرحاجراي هاي صنعتي براي تا فهرست كارگاه

 اجرايي هايدستگاه از كه هاييكارگاه تمامي پوشش عدم دليل به 1394 سال در اما يردمورد استفاده قرار گ

 ،ميراث فرهنگيوزارت جهاد كشاورزي، سازمان  سازمان تأمين اجتماعي، ،معدن و تجارت وزات صنعت،)

 تطبيق طرح) مرحله 3 طي در آنها اطالعات بودند، كرده دريافت فعاليت مجوز( صنايع دستي و گردشگري

 ايپايه اطالعات سازيبهنگام طرح ،1394 صنعت وزارت وايران  آمار مركز صنعتي هايكارگاه فهرست

ها از در نتيجه، تعدادكارگاه .گرديد سنجيصحت و تكميل( 1396 و 1395 هايسال در صنعتي هايكارگاه

 به نسبت 1394 سال در صنعتيهاي كارگاه آمار اساس،اين  بر كارگاه افزايش يافت و 33462به  13119

 .ندارد را قبل ما و 1393 هايسال با مقايسه قابليت اطالعات اين و داشته تفاوت منتشره آمار
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ارائه  ذيلهاي اي از نتايج اين طرح )منتشره توسط مركز آمار ايران( براي شاخصخالصهدر اين گزارش، 

  گرديده است.

 تر بيشنفر کارکن و  10های صنعتی کارگاه تعداد -الف

 تر بيشنفر کارکن و  10های صنعتی کل شاغالن کارگاهتعداد  -ب

 تر بيشنفر کارکن و  10های صنعتی کارگاهتوسط ارزش افزوده ایجاد شده  -ج

 تر بيشنفر کارکن و  10های صنعتی گذاری کارگاهارزش سرمایه -د

 تر بيشنفر کارکن و  10های صنعتی جبران خدمات شاغالن با مزد و حقوق کارگاهارزش  -ه
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 تر بيشنفر کارکن و  10های صنعتی کارگاه تعداد -الف

بوده كه استان فعال  كشوردر سطح تر بيشنفر كاركن و  10كارگاه صنعتي   31307تعداد  1395در سال 

را در بين  18رتبه  ،هاي صنعتي كل كشوردرصدي از كارگاه 45/1و سهم  كارگاه فعال 455گلستان با 

 (1)نمودار  هاي كشور به خود اختصاص داده است.استان

در استان  و واحد 33465  كشوركل در  1394در سال تر بيشنفر كاركن و  10كارگاه صنعتي  تعداد

نسبت به  1395هاي فعال صنعتي در سال دهد تعداد كارگاهها نشان مي. بررسيبوده است واحد 486گلستان 

 كاهشي بوده است. يزد و قم،هاي استانهاي كشور بجز تمامي استاندر  1394

 1395در سال های کشور استانتر بيشنفر کارکن و  10تعداد کارگاه صنعتی  -1نمودار 
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 تر بيشنفر کارکن و  10های صنعتی تعداد کل شاغالن کارگاه -ب

 ،كشور كل تربيش و كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاه در شاغل نفر 1788654 تعداد از 5139 سال در

 9/0 سهم با گلستان استان حيث اين از كه اندبوده فعاليت به مشغول گلستان استان در شاغل نفر 16159

 (2 )نمودار .باشدمي دارا كشور هاياستان بين در را 22 رتبه كشور، كل از درصدي

 كل تربيش و كاركن نفر 10 صنعتي صنعتي هايكارگاه در شاغل كاركنان تعداد كه است حالي در اين

 كاركنان تعداد مقايسه است. بوده نفر 18242 و 1793363 ترتيب به ،1394 سال در گلستان استان و كشور

 در و درصد( 26/0) نفر 4709 ، كشور كل در كه دهدمي نشان 4139 سال به نسبت 5139 سال در شاغل

 در 28 جايگاه در حيث اين از گلستان استان كه است داشته كاهش درصد( 42/11) نفر 2083 گلستان استان

 1395 سال در كشور هاياستان در شاغالن تعداد تغييرات درصد مقايسه .دارد قرار كشور هاياستان بين

 (3 )نمودار .است بوده افزايشي استان 11 در و كاهشي استان 20 در 1394 سال به نسبت

 1/57 ،1395 سال در كشور كل در تربيش و کارکن نفر 10 صنعتی کارگاه یک در شاغالن تعداد متوسط

 هاياستان بين در 27 جايگاه در گلستان استان حيث اين از كه است بوده نفر 5/35 گلستان استان در و نفر

 (4)نمودار است. گرفته قرار كشور

  1395های کشور در سال استانتر بيش نفر کارکن و 10های صنعتی شاغالن کارگاهتعداد مقایسه  -2نمودار 
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در سال  های کشوراستانتر بيش نفر کارکن و 10های صنعتی کارگاه تغييرات تعداد شاغالندرصد  -3نمودار 

  1394نسبت به سال  1395

 
 1395های کشور در سال استانتر نفر کارکن و بيش 10یک کارگاه صنعتی در کارکن متوسط تعداد مقایسه  -4نمودار 



 

6 
 1395سال  –رتبیش و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری طرح نتایجخالصه 

 تر بيشنفر کارکن و  10های صنعتی ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارگاه -ج

 كشور كل در 1395 سال در تربيش و كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاه توسط شده محقق افزوده ارزش

 57/0 سهم با گلستان استان كه است بوده ريال اردميلي 9927 گلستان استان در و ريال يلياردم 1754395 برابر

 (5 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان بين در 12 جايگاه در كشور، كل از درصدي

 كشور كل در صنعتي هايكارگاه توسط شده محقق افزوده ارزش ،4139 سال در طرح اين نتايج اساس بر

 هايسال افزوده ارزش بررسي .است بوده ريال اردميلي 10219 گلستان استان در و ريال اردميلي 1414910

 سال در صنعتي هايكارگاه توسط شده محقق افزوده ارزش دهد،مي نشان كشور و استان 4139 و 5139

 292 گلستان استان در و افزايش درصد( 24) ريال اردميلي 339485 كشور در 4139 سال به نسبت 5139

 هاياستان بين در را 29 يگاهجا گلستان استان حيث اين از كه است داشته كاهش درصد( 9/2) ريال اردميلي

 سال در كشور هاياستان صنعتي هايكارگاه توسط شده محقق افزوده ارزش مقايسه .باشدمي دارا كشور

 .است داشته كاهش استان 4 در و افزايش شاخص اين استان 27 در دهدمي نشان ،4139 سال به نسبت 5139

 (6 )نمودار

 های کشور دراستانتر بيش و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه توسط شده محقق افزوده ارزش -5نمودار 

  1395 سال
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تر بيش ونفر کارکن  10 صنعتی هایکارگاه توسط شده محقق افزوده درصد تغييرات ارزش -6نمودار 

  1394نسبت به سال  1395های کشور در سال استان
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 تر بيشنفر کارکن و  10های صنعتی کارگاهگذاری سرمایه ارزش -د

 یا خرید ارزش) ايسرمايه اموال ارزش در شده ايجاد تغييرات از است عبارت گذاريسرمايه ارزش

 آماري. هدور طي (ایسرمایه اموال انتقال یا فروش ارزش منهای اساسی تعميرات هزینه و تحصيل

 برابر كشور كل در 1395 سال در تربيش و كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاه گذاريسرمايه ارزش 

 5/0 سهم با گلستان استان كه است بوده ريال اردميلي 1179 گلستان استان در و ريال ميليارد 234891

 (7 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان بين در 24 جايگاه در كشور كل از درصدي

 ارزش ،1394 سال در تربيش و كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاه از آمارگيري طرح نتايج اساس بر

 ريال ياردميل 967 گلستان استان در و ريال اردميلي 184895 كشور كل در صنعتي هايكارگاه گذاريسرمايه

 ارزش دهد،مي نشان كشور و استان 1394 و 1395 هايسال در گذاريسرمايه ارزش بررسي .است بوده

 27) ريال اردميلي 49996 كشور كل در 1394 سال به نسبت 1395 سال در صنعتي هايكارگاه گذاريسرمايه

 در 10 جايگاه در گلستان كه است داشته افزايش درصد( 9/21) ريال اردميلي 212 گلستان استان در و درصد(

  دارد. قرار كشور هاياستان بين

  1395 سال های کشور دراستانتر بيش ونفر کارکن  10 صنعتی هایگذاری کارگاهسرمایه ارزش -7نمودار 
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 ،1394 سال به نسبت 1395 سال در كشور هاياستان صنعتي هايكارگاه گذاريسرمايه ارزش تغييرات

 هرمزگان، هاي)استان .است داشته كاهش استان 14 در و افزايش استان 17 در شاخص اين دهدمي نشان

 سال به نسبت 1395 سال گذاريسرمايه ارزش در تغييرات درصد 100 از بيش افزايش با اصفهان و فارس

 (8 )نمودار .(اندداشته را سوم تا اول جايگاه ، 3941

های کشور استانتر بيش ونفر کارکن  10 صنعتی هایکارگاه گذاریسرمایه درصد تغييرات ارزش -8نمودار 

  1394نسبت به سال  1395در سال ( بجز هرمزگان، فارس و اصفهان)
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 تر بيش و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه حقوق و مزد با شاغالن خدمات جبران ارزش -ه 

 به ...( و كاال پول،) هاپرداختي ساير و حقوق و مزد از است عبارت بگيرانحقوق و مزد خدمات جبران

 .بگيرانحقوق و مزد

 و مزد به حقوق و مزد عنوان تحت كاال يا و پول صورت به كارگاه هایپرداختی مجموع حقوق، و مزد از منظور

 .است بگيرانحقوق

 حق ذهاب، و اياب هزينه پوشاك، و خوراك هزينه كار، اضافه پاداش، شامل و...( كاال )پول، هاپرداختی ساير

 است. ... و اتوبوس بليط خواربار، اجتماعی، هایبيمه از كارفرما سهم هوا، و آب بدی مندی،عائله حق اوالد،

 در 1395 سال در تربيش و كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاه بگيرانحقوق و مزد به خدمات جبران ارزش

 با گلستان استان كه است بوده ريال اردميلي 2992 گلستان استان در و ريال ميليارد 500439 برابر كشور كل

 (9 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان بين در 23 جايگاه در كشور، كل از درصدي 6/0 سهم

تر بيش ونفر کارکن  10 صنعتی هایکارگاه در بگيرانحقوقجبران خدمات به مزد و  ارزش -9نمودار 

  1395 سال های کشور دراستان
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 جبران ارزش ،1394 سال در تربيش و كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاه از آمارگيري طرح نتايج اساس بر

 گلستان استان در و ريال ميليارد 419886 كشور كل در صنعتي هايكارگاه بگيرانحقوق و مزد به خدمات

 نشان كشور و استان 1394 و 1395 هايسال در خدمات جبران ارزش بررسي .است بوده ريال ميليارد 2921

 ميليارد 80553 كشوردر 1394 سال به نسبت 1395 سال در يصنعت هايكارگاه خدمات جبران ارزش دهد،مي

 حيث اين از كه است داشته افزايش درصد( 4/2) ريال ميليارد 71 گلستان استان در و درصد( 18/19) ريال

 هاياستان خدمات جبران ارزش مقايسه دارد. قرار كشور هاياستان بين در 27 جايگاه در گلستان استان

 استان 3 در و افزايش استان 28 در شاخص اين دهدمي نشان ،1394 سال به نسبت 1395 سال در كشور

 (10 )نمودار .است داشته كاهش

 ونفر کارکن  10 صنعتی هایکارگاهدر  بگيرانحقوقجبران خدمات به مزد و  ارزشدرصد تغييرات  -10نمودار 

  1394نسبت به سال  1395های کشور در سال استانتر بيش
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 استان در و ريال ميليون 6/282 ،1395 سال در كشور دركل بگيرحقوق یک خدمات جبران متوسط

 كشور هاياستان بين در 26 جايگاه در گلستان استان حيث اين از كه است بوده ريال ميليون 8/188 گلستان

 (11)نمودار است. گرفته قرار

 ميليون 1/46) درصد 5/19 كشور در 1394 به نسبت 1395 سال رد بگيرحقوق يک خدمات جبران متوسط

 در گلستان استان حيث اين از كه است داشته افزايش (ريال يونميل 26) درصد 16 گلستان استان در و ريال(

 در بگيرحقوق يک خدمات جبران ارزش متوسط مقايسه دارد. قرار كشور هاياستان بين در 32 جايگاه

 2 در و يافزايش استان 29 در شاخص اين دهدمي نشان ،1394 سال به نسبت 1395 سال در كشور هاياستان

 (12 )نمودار .است بوده يكاهش استان

 و کارکن نفر 10  صنعتی هایکارگاهدر  شاغلبگير حقوقمقایسه متوسط ارزش جبران خدمات یک  -11نمودار 

 1395های کشور در سال استانتر بيش
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 نفر 10 صنعتی هایدر کارگاهشاغل بگير حقوقدرصد تغييرات متوسط ارزش جبران خدمات یک  -12نمودار 

 1394 نسبت به سال 1395های کشور در سال استانتر بيش و کارکن
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 1395سال  –استان و کشور تر بيش  و نفرکارکن 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگيری طرح خالصه نتایج -1جدول 

 

رتبه استانسهم استاناستان گلستانکل کشورواحدردیف

313074551/4518کارگاه1

2
تعداد کل شاغالن کارگاه های صنعتی 10 نفر 

کارکن و بيش تر
1788654161590/922نفر

3
درصد تغييرات تعداد کل شاغالن کارگاه های 

صنعتی  سال 1395 نسبت به 1394
28-11/42-0/26-نفر

4
متوسط تعداد کارکن در یک کارگاه صنعتی 

در سال 1395
27-57/135/5نفر

5
ارزش افزوده محقق شده توسط کارگاه های 

صنعتی 10نفر کارکن و بيش تر
175439599270/5721ميليارد ریال

6

درصد تغييرات ارزش افزوده محقق شده 

توسط کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و 

بيش تر در سال 1395 نسبت به سال 1394

29-2/9-24درصد

7
ارزش سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی 

10نفر کارکن و بيش تر
23489111790/524ميليارد ریال

8

درصد تغييرات ارزش سرمایه گذاری 

کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بيش تر 

در سال 1395 نسبت به سال 1394

10-2721/9درصد

10
ارزش جبران خدمات به مزد و حقوق بگيران 

در کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بيش تر
50043929920/623ميليارد ریال

11

درصد تغييرات ارزش جبران خدمات به مزد و 

حقوق بگيران در کارگاه های صنعتی 10نفر 

کارکن و بيش تر سال 1395 نسبت به سال 

1394

27-19/182/4درصد

12

متوسط ارزش جبران خدمات یک حقوق بگير 

شاغل در کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و 

بيش تر در سال 1395

26-282/6188/8ميليون ریال

13

درصد تغييرات متوسط ارزش جبران خدمات 

یک حقوق بگير شاغل در کارگاه های صنعتی 

10نفر کارکن و بيش تر در سال 1395نسبت 

به سال 1394

23-19/516درصد

ارزش جبران 

خدمات شاغالن 

با مزد و حقوق

عنوان شاخص

تعداد کارگاه

شاغالن

ارزش افزوده

ارزش 

سرمایه گذاری


