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 بیشتر و نفرکارکن 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری طرح نتایج

 مقدمه:

اي هكارگاه از آمارگيري طرح صنعتي ، توسعه هايسياست اتخاذ و كشور صنعتي ساختار شناخت منظور به

 آماري است. جامعه شده منظور ايران آمار مركز جاري هايبرنامه از يكي عنوان به 1351 سال از كشور صنعتي

آخرين  كه است كشور روستايي و شهري نقاط در واقع صنعتي هايكارگاه تمامي شامل طرح اين

ايجاد  مرحله 3طي 1394 سالدر  تربيش و كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاهبهنگام شده از  فهرست

گيري و نفركاركن بصورت نمونه 49-10هاي صنعتي روش آمارگيري اين طرح براي كارگاه .گرديد

  دآوري شده است.شماري گرتر بصورت تمامنفركاركن و بيش 50هاي اطالعات كارگاه

 1381 سال در كارگاهي سرشماري طريق از سازيبهنگام فرآيند باشد كهاين نكته قابل توجه مي

 و كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاه اجراي طرحهاي صنعتي براي سبب شد تا فهرست كارگاه

 تمامي پوشش عدم دليل به 1394 سال در اما مورد استفاده قرار گيرد 1393تا سال  تربيش

، "سازمان تأمين اجتماعي"، "وزات صنعت، معدن و تجارت")اجرايي  هايدستگاه از كه هاييكارگاه

 فعاليت مجوز( "سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري"، "وزارت جهاد كشاورزي"

 مركز صنعتي هايكارگاه فهرست تطبيق طرح)مرحله  3 طي در آنها اطالعات بودند، كرده دريافت

 هايسال در صنعتي هايكارگاه ايپايه اطالعات سازيبهنگام طرح ،1394 صنعت وزارت و آمار

كارگاه  33462به  13119ها از در نتيجه، تعدادكارگاه .گرديد سنجيصحت و تكميل( 1396 و 1395

 تفاوت منتشره آمار به نسبت 1394 سال در هاي صنعتيكارگاه آمار اين اساس، بر افزايش يافت و

 .ندارد را ماقبل و 1393 هايسال با مقايسه قابليت اطالعات اين و داشته

 خالصه یافته ها:

 و دركارگاه  29170 در كل كشور ترنفر كاركن و بيش 10صنعتي فعال هاي تعداد كارگاه -الف

در بين ام را 17 جايگاهدرصدي،  47/1با سهم كارگاه بوده است و استان گلستان  428استان گلستان 

 هاي كشور به خود اختصاص داده است.استان
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كشور،  كل نفر كاركن و بيشتر در 10 هاي صنعتيكارگاهدر نفر شاغل  1733789تعداد از  -ب

هاي را در بين استان 22 جايگاهدرصدي از كل كشور،  9/0 و سهمنفر شاغل  16029با استان گلستان 

نفر و در استان  4/95در كل كشور ،  یک کارگاه صنعتیمتوسط تعداد شاغالن  باشد.كشور دارا مي

 ام كشور قرار گرفته است.28نفر بوده است كه از اين حيث استان گلستان در جايگاه  5/37گلستان 

 3118741 تر در كل كشور برابرنفر كاركن و بيش 10هاي صنعتي كارگاه ارزش افزوده -ج

 57/0بوده است كه استان گلستان با سهم  ميليارد ريال 17819 و در استان گلستان ميليارد ريال

متوسط ارزش افزوده  .گرفته استهاي كشور قرار در بين استان 23درصدي از كل كشور، در جايگاه 

ميليون  4/41632ميليون ريال و در استان گلستان  1/106916در كل كشور،   یک کارگاه صنعتی

 .هاي كشور داراسترا در بين استان 29ريال بوده است كه از اين حيث استان گلستان، جايگاه 

 687981 برابر تر كل كشورنفر كاركن و بيش 10هاي صنعتي گذاري كارگاهسرمايه ارزش -د

درصدي از  6/0ميليارد ريال بوده است كه استان گلستان با سهم  4134ميليارد ريال و استان گلستان 

 را داراست.هاي كشور در بين استان 19جايگاه  ،كل كشور

در  ترنفر كاركن و بيش 10هاي صنعتي كارگاهبگيران حقوقارزش جبران خدمات به مزد و  -هـ 

ميليارد ريال بوده است كه استان گلستان  4320ميليارد ريال و در استان گلستان  665538كل كشور 

متوسط گرفته است. هاي كشور قرار در بين استان 22درصدي از كل كشور، در جايگاه  65/0با سهم 

ميليون  2/742ميليون ريال و در استان گلستان  7/873كل كشور، در  بگیریک حقوقجبران خدمات 

 هاي كشور داراست.را در بين استان 24ريال بوده است كه از اين حيث استان گلستان، جايگاه 

ميليارد  11079851تر در كل كشور نفر كاركن و بيش 10هاي صنعتي كارگاهتوليدات ارزش  -و

درصدي از  67/0ميليارد ريال بوده است كه استان گلستان با سهم  73878ريال و در استان گلستان 

 گرفته است.هاي كشور قرار در بين استان 21كل كشور، در جايگاه 
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 تربیشنفر کارکن و  10های صنعتی کارگاه تعداد -الف

كل كشور و در  1397سال  ترنفر كاركن و بيش 10صنعتي  هايكارگاه نتايج طرح آمارگيري از

در كل  ترنفر كاركن و بيش 10صنعتي فعال هاي تعداد كارگاهاستان گلستان نشان مي دهد كه 

سهم  بااستان گلستان  وبوده است كارگاه  428برابر  استان گلستان و دركارگاه  29170 كشور برابر

 (1)نمودار  هاي كشور به خود اختصاص داده است.در بين استانام را 17 جايگاه ،درصدي 47/1

كشور و استان  كل ترنفر كاركن و بيش 10صنعتي  هاي فعالكارگاهتعداد اين در حالي است كه 

 .است بوده 406و  30332، به ترتيب 1396گلستان در سال 

 1397در سال های کشور استان تربیشنفر کارکن و  10صنعتی  هایتعداد کارگاه -1نمودار 
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 تربیشنفر کارکن و  10های صنعتی تعداد کل شاغالن کارگاه -ب

در نفر شاغل  16029 ،كشور كلهاي صنعتي كارگاهدر نفر شاغل  1733789تعداد از  1397در سال 

درصدي از كل  9/0با سهم حيث استان گلستان اين كه از اند مشغول به فعاليت بودهاستان گلستان 

 (2 )نمودار .به خود اختصاص داده استهاي كشور بين استان را در 22 جايگاهكشور، 

كشور و استان گلستان در  هاي صنعتي كلكارگاهدر  شاغل تعداد كاركناناين در حالي است كه 

 1397است. مقايسه تعداد كاركنان شاغل در سال  نفر بوده 14900و  1778013، به ترتيب 1396سال 

و در استان  كاهش درصد( 49/2) نفر 44224 دهد كه در كل كشور،نشان مي 1396نسبت به سال 

در  5 كه استان گلستان از اين حيث در جايگاه داشته است افزايشدرصد(  58/7نفر ) 1129گلستان 

هاي هاي صنعتي در استان. مقايسه درصد تغييرات تعداد شاغالن كارگاهقرار دارد هاي كشوربين استان

بوده است.  كاهشياستان  14و در  افزايشياستان  17در  1396نسبت به سال  1397كشور در سال 

 (3)نمودار 

نفر و در استان  4/95 ،7139در سال  در كل كشور کارگاه صنعتییک  شاغالنمتوسط تعداد 

هاي كشور بين استاندر  ام28جايگاه در كه از اين حيث استان گلستان  است بوده نفر 5/37گلستان 

 (4)نمودار است.قرار گرفته 
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  7913 سال در کشور هایاستان تربیشو کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه نشاغال تعداد مقایسه -2 نمودار

 

 سرال در کشرور هایاسرتان ترربیشو کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه شاغالن تعداد تغییرات درصد -3 نمودار

  6139 سال به نسبت 7139
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 7139 سال در کشور هایاستان صنعتی کارگاه یک در شاغالن تعداد متوسط مقایسه -4 نمودار
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 تربیشنفر کارکن و  10های صنعتی ارزش افزوده کارگاه -ج

 در كل كشور برابر 1397در سال  تربيشنفر كاركن و  10هاي صنعتي كارگاه ارزش افزوده

بوده است كه استان گلستان با سهم  ميليارد ريال 17819 و در استان گلستان ميليارد ريال 3118741

 (5)نمودار هاي كشور قرار دارد. در بين استان 23درصدي از كل كشور، در جايگاه  57/0

 2164316كل كشور در هاي صنعتي كارگاهارزش افزوده ، 1396در سال طرح اين بر اساس نتايج 

 1397هاي سالارزش افزوده است. بررسي  بوده ميليارد ريال 10453و در استان گلستان  ميليارد ريال

نسبت به سال  1397در سال هاي صنعتي ارزش افزوده كارگاهدهد، استان و كشور نشان مي 1396و 

 5/70) ميليارد ريال 7366و در استان گلستان  درصد( 1/44) ميليارد ريال 954425كشور  در 1396

هاي كشور دارا را در بين استان 10يگاه جا ،داشته است كه از اين حيث استان گلستان افزايشدرصد( 

  .باشدمي

 1397هاي كشور در سال استان ترنفر كاركن و بيش 10 هاي صنعتيارزش افزوده كارگاهمقايسه 

در استان  1396نسبت به سال  1397تغييرات ارزش افزوده سال  دهد، نشان مي1396نسبت به سال 

 (6)نمودار  است. ها افزايشي بودهتهران كاهش اندكي داشته و در باقي استان

ميليون ريال و  1/106916، 1397متوسط ارزش افزوده يک كارگاه صنعتي  در كل كشور در سال 

را در  29ميليون ريال بوده است كه از اين حيث استان گلستان، جايگاه  4/41632در استان گلستان 

 برابر بوشهر استان در صنعتي كارگاه يک افزوده ارزش متوسط) هاي كشور داراست.بين استان

 (است. داده اختصاص خود به هااستان ساير بين در را اول رتبه كه باشد مي ريال ميليون 6/1781513

 (7)نمودار
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  7139 سال در کشور هایاستان تربیش و کارکن نفر10 صنعتی هایکارگاه افزوده ارزش -5 نمودار

 سرال در کشرور هایاسرتان ترربیش و کرارکن نفر10 صنعتی هایکارگاه افزوده ارزش تغییرات درصد -6 نمودار

  6139 سال به نسبت 7139
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 بجز) کشور هایاستان در تربیش و کارکن نفر10 صنعتی کارگاه یک افزوده ارزش متوسط مقایسه - 7نمودار

 7139 سال در (بوشهر
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 تربیشنفر کارکن و  10های صنعتی گذاری کارگاهارزش سرمایه -د

 یا خرید ای )ارزشسرمایه اموال ارزش در شده ایجاد است از تغییراتگذاری عبارتارزش سرمایه
 .ه آماریدور طیای( اموال سرمایه انتقال یا فروش ارزش منهای اساسی تعمیرات هزینه و تحصیل

در كل كشور  1397در سال  تربيشنفر كاركن و  10هاي صنعتي كارگاهگذاري سرمايه ارزش 

 6/0ريال بوده است كه استان گلستان با سهم  اردميلي 4134 ريال و در استان گلستان ميليارد 687981

 (8هاي كشور قرار دارد. )نمودار در بين استان 19در جايگاه كل كشور درصدي از 

، 1396در سال  تربيشنفر كاركن و  10هاي صنعتي بر اساس نتايج طرح آمارگيري از كارگاه

 ريال و در استان گلستان  اردميلي 294546هاي صنعتي در كل كشور كارگاهگذاري ارزش سرمايه

استان و كشور  1396و  1397هاي در سال گذاريسرمايه ريال بوده است. بررسي ارزش ياردميل 2400

كل  در 1396نسبت به سال  1397هاي صنعتي در سال كارگاهگذاري سرمايهدهد، ارزش نشان مي

درصد(  3/72ريال )ارد ميلي 1734درصد( و در استان گلستان  6/133) ريال اردميلي 393435كشور 

 هاي كشور قرار دارد. در بين استان 9افزايش داشته است كه گلستان در جايگاه 

نسبت به سال  1397هاي كشور در سال هاي صنعتي استانكارگاه گذاريسرمايهارزش  تغييرات

 (9استان كاهش داشته است. )نمودار  11استان افزايش و در  20دهد اين شاخص در ، نشان مي1396
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  7139 سال در کشور هایاستان تربیش و کارکن نفر10 صنعتی هایکارگاه گذاریسرمایه ارزش -8 نمودار

 در کشرور هایاسرتان ترربیش و کارکن نفر10 صنعتی هایکارگاه گذاریسرمایه ارزش تغییرات درصد -9 نمودار

  6139 سال به نسبت 7139 سال
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 تربیش و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه حقوق و مزد با شاغالن خدمات جبران ارزش -ـه 

ها )پول، کاال و بگیران عبارت است از مزد و حقوق سایر پرداختیبران خدمات مزد و حقوقج

هاي كارگاه به صورت پول و )منظور از مزد و حقوق، مجموع پرداختي بگیران.حقوق...( به مزد و 

ها شامل پاداش، بگيران است. ساير پرداختييا كاال تحت عنوان مزد و حقوق به مزد و حقوق

مندي، بدي آب و كار، هزينه خوراک و پوشاک، هزينه اياب و ذهاب، حق اوالد، حق عائلهاصافه

 باشد.(هاي اجتماعي، خواربار، بليط اتوبوس و ... ميما از بيمههوا، سهم كارفر

در سال  تربيشنفر كاركن و  10هاي صنعتي كارگاهبگيران حقوقجبران خدمات به مزد و ارزش 

ريال بوده است كه  اردميلي 4320 ريال و در استان گلستان ميليارد 665538در كل كشور برابر  1397

هاي كشور قرار دارد. در بين استان 22درصدي از كل كشور، در جايگاه  65/0استان گلستان با سهم 

 (10)نمودار 

، 1396در سال  تربيشنفر كاركن و  10هاي صنعتي بر اساس نتايج طرح آمارگيري از كارگاه

ريال و  اردميلي 586110ر كل كشور هاي صنعتي دكارگاهبگيران حقوقارزش جبران خدمات به مزد و

و  1397هاي در سالارزش جبران خدمات ريال بوده است. بررسي  اردميلي 3357 در استان گلستان

نسبت به  1397هاي صنعتي در سال كارگاهارزش جبران خدمات دهد،استان و كشور نشان مي 1396

 7/28ريال ) اردميلي 963 ناستان گلستادرصد( و در 6/13) ريال اردميلي 79428دركشور  1396سال 

هاي كشور قرار در بين استان 5درصد( افزايش داشته است كه از اين حيث استان گلستان در جايگاه 

 دارد. 

اين  دهدمي ، نشان1396نسبت به سال  1397هاي كشور در سال استانارزش جبران خدمات مقايسه 

  (11 )نمودار كاهش داشته است.استان  4استان افزايش و در  72شاخص در 

ريال و در استان ميليون  7/873 ،7139كل كشور در سال  بگیریک حقوقمتوسط جبران خدمات 

هاي در بين استان را 24جايگاه  ،ريال بوده است كه از اين حيث استان گلستانميليون  2/274گلستان 

 (12است. )نمودارداركشور 
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 بیشتر و نفرکارکن 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری طرح نتایج

درصد  5/61در كشور  6139نسبت به  7139در سال  بگیریک حقوقمتوسط جبران خدمات مقايسه 

ميليون ريال( افزايش داشته است كه از  3/45درصد ) 8/19ن ريال( و در استان گلستان ميليو 8/54)

مقايسه متوسط ارزش جبران  هاي كشور قرار دارد.در بين استان 6اين حيث استان گلستان در جايگاه 

دهد اين ، نشان مي1396نسبت به سال  1397هاي كشور در سال بگير در استانخدمات يک حقوق

 (13است. )نمودار  تهاستان كاهش داش 4افزايشي و در  استان 27شاخص در 

 هایاسرتان تربیش و کارکن نفر10 صنعتی هایکارگاه در بگیرانحقوق و مزد به خدمات جبران ارزش -10 نمودار

  7139 سال در کشور
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 و کرارکن نفرر10 صرنعتی هرایکارگاه در بگیرانحقوق و مزد به خدمات جبران ارزش تغییرات درصد -11 نمودار

  6139 سال به نسبت 7139 سال در کشور هایاستان تربیش

 
 و کرارکن نفرر10 صرنعتی هایکارگاه در شاغل بگیر حقوق یک خدمات جبران ارزش متوسط مقایسه -21 نمودار

 7139 سال در کشور هایاستان تربیش
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 نفرر10 صرنعتی هرایکارگاه در شراغل بگیرر حقوق یک خدمات جبران ارزش متوسط تغییرات درصد -31 نمودار

 6139 سال به نسبت 7139 سال در کشور هایاستان تربیش و کارکن

 
 



 

 تربیش و نفرکارکن 10ی صنعت هایکارگاه از آمارگیری طرح نتایج
17 

 ترنفر کارکن و بیش 10های صنعتی کارگاه تولیداتارزش  -و

 .فروش قابلت ضایعا ارزش و شده تولید کاالهای ارزش عبارتست از مجموع دتولی ارزش

در كل كشور برابر  1397تر در سال نفر كاركن و بيش 10هاي صنعتي كارگاه توليداتارزش 

ميليارد ريال بوده است كه استان گلستان با سهم  73878ميليارد ريال و در استان گلستان  11079851

 (14هاي كشور قرار دارد. )نمودار در بين استان 21درصدي از كل كشور، در جايگاه  67/0

، 1396تر در سال نفر كاركن و بيش 10هاي صنعتي بر اساس نتايج طرح آمارگيري از كارگاه

 44141ميليارد ريال و در استان گلستان  6980548هاي صنعتي در كل كشور كارگاه توليداتارزش 

استان و كشور نشان  1396و  1397هاي در سال توليداتميليارد ريال بوده است. بررسي ارزش 

 4099303دركشور  1396نسبت به سال  1397هاي صنعتي در سال كارگاه توليداتارزش  دهد،مي

درصد( افزايش داشته  4/67ميليارد ريال ) 694640 ندرصد( و در استان گلستا 7/58) ميليارد ريال

 (15هاي كشور قرار دارد. )نمودار در بين استان 9است كه از اين حيث استان گلستان در جايگاه 

 7139 سال در کشور هایاستان تربیش و کارکن نفر10 صنعتی هایکارگاه در تولیدات ارزش -41 نمودار
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 سال در کشور هایاستان تربیش و کارکن نفر10 صنعتی هایکارگاه در تولیدات ارزش تغییرات درصد -51 نمودار

  1396 سال به نسبت 1397
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 1397سال  –استان و کشور  تربیش  و نفرکارکن 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری طرح خالصه نتایج -1جدول 

 

رتبه استانسهم استاناستان گلستانکل کشورواحدردیف

291704281/4717کارگاه1

1733789160290/922نفرتعداد کل شاغالن کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر2

3
درصد تغییرات تعداد کل شاغالن کارگاه های صنعتی در سال 

1397 نسبت به 1396
5-2/497/58-نفر

28-59/437/5نفرمتوسط تعداد کارکن در یک کارگاه صنعتی در سال 41397

3118741178190/5723میلیارد ریالارزش افزوده  کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیش تر5

6
درصد تغییرات ارزش افزوده کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن 

و بیش تر در سال 1397 نسبت به سال 1396
10-44/170/5درصد

29-106916/141632/4میلیون ریالمتوسط ارزش افزوده یک کارگاه صنعتی در سال 71397

8
ارزش سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و 

بیش تر
68798141340/619میلیارد ریال

9
درصد تغییرات ارزش سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی 10نفر 

کارکن و بیش تر در سال 1397 نسبت به سال 1396
9-133/672/3درصد

10
ارزش جبران خدمات به مزد و حقوق بگیران در کارگاه های 

صنعتی 10نفر کارکن و بیش تر
66553843200/6522میلیارد ریال

11

درصد تغییرات ارزش جبران خدمات به مزد و حقوق بگیران 

در کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیش تر سال 1397 

نسبت به سال 1396

5-13/628/7درصد

12
متوسط ارزش جبران خدمات یک حقوق بگیر شاغل در 

کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیش تر در سال 1397
24-387/7274/2میلیون ریال

13

درصد تغییرات متوسط ارزش جبران خدمات یک حقوق بگیر 

شاغل در کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیش تر در سال 

1397نسبت به سال1396

6-16/519/8درصد

11079851738780/6721میلیارد ریالارزش تولیدات کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیش تر14

15
درصد تغییرات ارزش تولیدات کارگاه های صنعتی 10نفر 

کارکن و بیش تر در سال 1397 نسبت به سال 1396
9-58/767/4درصد

ارزش تولیدات

ارزش جبران خدمات 

شاغالن بامزد و حقوق

عنوان شاخص

تعداد کارگاه

شاغالن

ارزش سرمایه گذاری

ارزش افزوده 

فعالیت های صنعتی


