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  مقدمه
عنوان یـک دهکـده یـاد     حدي گسترش یافته و پیشرفت کرده است که از جهان به ارتباطات در جهان امروز به      

 هاي این بخـش  فعالیت در واقع. مطرح استنیازهاي بشري ترین  عنوان یکی از مهم این بخش به و امکانات شود می
دنبـال    را بـه هـا   بخـش  آنپیشـرفت   رشد و ،گستردگی آنو هاي اقتصادي  براي پیشرفت سایر بخشاست بستري 

  .دارد
هـاي ملـی و    ي حسـاب  هـاي مـورد نیـاز بـراي تهیـه      منظورتأمین داده د و بهوظایف خو راستايآمار ایران در   مرکز

ایـن  هاي خدمات اینترنت کرده است که عملکرد  ي طرح آمارگیري از کارگاه اقدام به تهیه 1393اي، درسال  منطقه
، 1390و  1387 ، 1383هـاي   پیش از این نیز مرکز آمار ایـران در سـال  . دهد نشان می 1392در سال  را ها کارگاه

ایـن   1389و  1386 ، 1382هـاي   آوري اطالعات سـال  هاي خدمات اینترنت را براي جمع طرح آمارگیري از کارگاه
  .اجرا درآورده بود ها به کارگاه

 واحد 2638به  ي آمارگیران مستقیم مأمور ي  مراجعه باکه  بوده گیري نمونهورت روش آمارگیري در این طرح به ص
گزارش . شده استانجام  ها، آنحضوري با مسئوالن   ي طریق مصاحبه تکمیل پرسشنامه از ونمونه  )کارگاه( آماري

در در ضمن، این نتایج . شود حاضر شامل خالصه نتایج این طرح است که در مقایسه با نتایج اجراي قبلی ارائه می
  . قابل دسترسی خواهد بود www.amar.org.irگاه مرکز آمار به آدرس  وب
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   مشخصات کلی طرح

   سابقه
هـاي خـدمات    آمـارگیري از کارگـاه  طـرح  ، 1390و  1387،  1382، 1381هـاي  باردر سـال  4مرکز آمار ایران قبالً 

  . است هدورهاي کشور به اجرا درآ در سطح تمامی استاناینترنت را 

  ضرورت اجرا 
آوري آمـار و   مرکـز آمـار ایـران اسـت، جمـع     هاي ملی یکی از وظـایف قـانونی    ي حساب از آنجا که محاسبه و ارائه

به منظور پوشش آماري بخش ارتباطـات   هاي خدمات اینترنت کارگاهمدهاي اها و در اطالعات مربوط به انواع هزینه
  . امري ضروري است

  هدف کلی 
بخـش   1392اي سـال   هاي ملـی و منطقـه   ي حساب هاي مورد نیاز تهیه هدف کلی از اجراي این طرح، تأمین داده

 . است هاي خدمات اینترنت کارگاهدر فعالیت ارتباطات 

  اهداف تفصیلی 
  اینترنتخدمات هاي  کارگاهـ تعیین مشخصات عمومی 

  اینترنتخدمات هاي  کارگاهـ برآورد اقالم عملکردي 
  اینترنتخدمات هاي  کارگاهـ برآورد تعداد کارکنان 

  اینترنتخدمات هاي  کارگاه جبران خدمات کارکنانـ برآورد 
  اینترنتخدمات هاي  کارگاهي   ها ـ برآورد ارزش ستانده

  اینترنتخدمات هاي  کارگاه  ي وساختار هزینه  ـ برآورد ارزش مصارف واسطه
  اینترنتخدمات هاي  کارگاه  ي ـ برآورد ارزش افزوده

  اینترنتخدمات هاي  کارگاه  ي ـ برآورد تشکیل سرمایه

  هدف   ي جامعه
  .باشد کشور می اینترنتخدمات هاي مستقل یا متبوع داراي فعالیت  در این طرح، تمامی کارگاهي هدف   جامعه

  واحد آماري 
  . دهد کشور، واحد آماري طرح را تشکیل می اینترنتخدمات هاي مستقل یا متبوع داراي فعالیت  هریک از کارگاه

 گیري  چارچوب نمونه
  6190 کـد بخشـی از  ( هاي خـدمات اینترنـت کشـور    ي کارگاه شده بهنگامگیري این طرح، فهرست  چارچوب نمونه

هـا در   ي صـنف ایـن کارگـاه    باشد کـه از اتحادیـه   می) هاي اقتصادي المللی فعالیت بازنگري چهارم طبقه بندي بین
سـازمان  "دست آمـده از    ها حاصل شده و با چارچوب به هاي کشور، از طریق دفتر آمار و اطالعات استانداري استان
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هـا را   گیري طرح، پنج گروه از کارگـاه  چارچوب نمونه. مطابقت داده شده است  "تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  ISP         ISDP         PAP          WiMax        " نت کافی"   :شود شامل می

  هاي اقتصادي  المللی فعالیت بندي بین بازنگري چهارم طبقهجایگاه طرح در 
 بخش J :اطالعات و ارتباطات  

  مخابرات:  61قسمت  
  هاي مخابراتی بخشی از سایر فعالیت:  6190طبقه ، 619گروه  

  زمان آماري 
  . است 1392زمان آماري طرح، سال 

  زمان آمارگیري 
  . بوده است 1393سال  شهریور 30تا  1زمان آمارگیري این طرح از 

  روش آمارگیري 
ي به  مستقیم مأمورآمارگیر  ي که از طریق مراجعهبوده گیري  نمونهصورت  بهروش آمارگیري در این طرح 

   .شده استواحدآماري انجام آن حضوري با مسئوالن  ي  واحدآماري نمونه و تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه

 حجم کار 
  .بوده است نمونه )کارگاه( آماري احدو 2638هاي طرح  حجم نمونه

 سطح انتشار نتایج 
  . شود می ارائههاي کشور  استاننتایج این طرح در سطح 
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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 ي خدمت می فعالیتی است که منجر به تولید کاال یا ارائه

  اصلیفعالیت 
 . شود یترین درآمد کارگاه از انجام آن حاصل مبیشفعالیتی است که  

  اینترنت
، باشـد  بـزرگ کـه حـاوي اطالعـات متنـوع مـی       هاي ارتباطی کامپیوتري کوچک و شماري شبکه پیوند تعداد بی از

باشـد بلکـه    مرورگـر اینترنـت نمـی    گـر و  تنها مشاهده اینترنت ي هیک فرد متصل به شبک. شود تشکیل می اینترنت
  .آن تبادل اطالعات نماید تواند با می ی از این شبکه بوده ویجز

  خدمات اینترنت
 هاي الکترونیکی، ارتباط تلفنـی از طریـق اینترنـت و    دریافت نامه ارسال و هاي اینترنتی، عبارت از استفاده از سایت

  .مانند آن است

  خدمات اینترنت  کارگاه
 اصـلی فعالیـت  با توجه به ها  این کارگاه. کند ي کاربران، از اینترنت را فراهم می کارگاهی است که امکان استفاده

  .WIMAX و ISP ،ICP )ISDP ( ،PAPنت،  کافی: شوند گروه تفکیک می 5به خود ، 

  (CoffeeNet) نت کافی
مشـتریان و   کنـد و در آن،  حضـوري فـراهم مـی    صورت ي کاربران از اینترنت را به کارگاهی است که امکان استفاده

ارتباط تلفنی بـا  توانند با استفاده از آن،  پیدا کرده و از جمله میدسترسی  ، رسانی اینترنت اطالع يکاربران به شبکه
  .کنند برقرار می خارج از کشور

 ISP )Internet Service Provider(  
بـر    مراکـز عـالوه  ایـن  . کنـد  هـاي وب را فـراهم مـی    سایر سرویسکه امکان دستیابی به اینترنت و کارگاهی است 

هـاي متعـدد دیگـري نظیـر نگهـداري و پشـتیانی از        نگهداري و پشتیبانی از یک خط مسـتقیم اینترنـت، فعالیـت   
توسـط   ،برخـی . دباشـن  هاي متفاوتی می اراي ابعاد و اندازهد ISP مراکز. دهند می دهندگان وب را نیز انجام سرویس
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ی بـه کـاربران ارائـه    خـدمات متنـوع  هسـتند کـه   ی بـزرگ  یهـا  شوند و تعدادي دیگر شرکت ي اندك اداره میافراد
در سـطح یـک    خود را صرفاً خدمات ها برخی از آن مثالً .دارندهاي عملیاتی متفاوتی نیز  حوزه این مراکز، .دهند می

قـرار   ISP تجهیزاتی کـه در یـک  . دارندالمللی  اي و حتی بین منطقه هاي شهرستان ارائه داده و برخی دیگر قابلیت
وارد شـبکه   سـیم  بـی هاي  هاي ماهواره یا فیبرنوري یا سیستم دارند از یک طرف اینترنت پرسرعت را از طریق آنتن

  .کنند میو از طرف دیگر توسط صدها مودم ارتباط مشترکین با شبکه را برقرار  کرده

ICP یا ISDP  ) Internet Service Distribution Provider(  

) کـاربران (برداران نهـایی  و بهره هاISP کنندگان و از جمله پهناي باند اینترنت به عرضه ي دهنده  هئ، اراها کارگاه این
 خـدمات اینترنـت و   کنندگان چنین عرضه و هم بودهافرادي که مایل به دریافت پهناي باند اینترنت تمامی . هستند

  .ندها استفاده کن توانند از خدمات این شرکت می هاي دولتی، ها و ارگان ها، سازمان اداره نیز

PAP  )Private Access Provider(  
هـاي مخـابرات    نـوري شـرکت   فیبـر  ي با استفاده از شبکههستند که   ارتباطات خصوصی ي کننده تأمین هاي کارگاه

ارتباطات  ،با نصب تجهیزات الزمها  کارگاه این .پردازند میکاربران  ارتباطی پرسرعت براي ي استانی، به ایجاد شبکه
چنین از این شبکه  هم. کنند می اینترنت کاربران تأمین دسترسی پرسرعت بهسازي  سیم را براي فراهم سیمی یا بی

  .الکترونیکی استفاده کرد رهاي جامعکا اندازي راه هاي سازمانی و بین سازمانی و راه توان براي ایجاد شبکه می

WIMAX  )Worldwide Interoperability for Microware Access(  
ي اینترنـت   کاربران را به شـبکه  ارتباطسیم دیجیتال،  هستند که با استفاده از یک سیستم ارتباطی بی هایی کارگاه

 .کنند می  تأمینپرسرعت 

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

در  …مزد و حقوق و یا بدون مزد و حقـوق و  خرید خدمت یا رسمی، با، وقت، قراردادي  صورت تمام وقت یا پاره به
هـا در تعیـین    ئلی نظیر آنعبارت دیگر، نوع استخدام یا چگونگی پرداخت دستمزد و مسا به. استخدام کارگاه باشند

  .تعداد کارکنان کارگاه اهمیت ندارد

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

 مصارف واسطه
اسـتثناي   شـوند، بـه   هاي یک فرایند تولیـد، در کارگـاه مصـرف مـی     صورت داده ارزش کاالها و خدماتی است که به

 زاتیـ تجه لـوازم و مصارف واسطه شامل . شوند ي ثابت، ثبت می عنوان مصرف سرمایه هاي ثابت که به مصرف دارایی
نوشـت   ي خط اینترنت و فضـاي اینترنتـی،   اجارهي  ی، هزینهنیگزیشده به منظور جا يداریخر یو مخابرات يا انهیرا
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هاي پستی  ، هزینهها سایر سوختو  گازطبیعی، برق، آب، نشریات و مطبوعات هاي چاپی، روزنامه، افزار، کاغذ و فرم
  ي کرایـه  وسـایل نقلیـه،    ي کرایـه ، هـاي تجـاري   حق بیمـه  ،ساختمان  ي اجاره ،نقل حمل وهاي  ی، هزینهمخابرات و

، تعمیـرات  سـاختمان ات جزیـی  تعمیـر  هاي مخابراتی و ارتبـاطی،  و تجهیزات، تعمیرات جزیی دستگاه آالت ماشین
 ،هاي آبدارخانه هزینه ،اي اموال سرمایهسایر یی زتعمیرات ج اي، رایانهتجهیزات  تعمیرات جزیی ،وسایل نقلیه جزیی

اي، خدمات حقوقی، حسـابداري و   ایانههاي کپی و زیراکس، خدمات آموزشی، خدمات ر و تشریفات، هزینه پذیرایی
هـاي مـواد    ، حق عضویت، سایر خدمات کسب و کار، هزینهتبلیغات، خدمات نظافت و پاکیزگی، آگهی و حسابرسی

 .باشد می نظایر آن و هاي بانکی هزینه کننده و بهداشتی، سایر مواد و ملزومات مصرفی، پاك

  جبران خدمات کارکنان
 به کارکنان با مزد و غیر نقدي هاي نقدي و سایر پرداختیو  مزد و حقوقتحت عنوان  کارگاههاي  مجموع پرداختی

بدي آب و هـوا، سـهم کارفرمـا از      حقمندي،  خوراك و پوشاك، حق عائله  کار، هزینه از  قبیل پاداش، اضافه ،حقوق
حقـوق   کارکنـان بـا مـزد و    تمـامی بـه   نظایر آن مسکن و  حقذهاب،  ایاب و  ي هزینههاي اجتماعی، خواربار،  بیمه

  .کارگاه است

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

  .هاي انتقالی و بازپرداخت اصل و سود وام است ي مرخصی و بازخرید خدمت کارکنان، پرداخت ذخیره

  هاي کارگاه  دریافتی
صـورت نقـدي یـا غیـر نقـدي،       هاي اقتصادي کارگاه است که به هاي حاصل از انجام فعالیت منظور، تمامی دریافتی

   .گیرد به کارگاه تعلق می …پولی یا جنسی و 

  ها ستانده

. گیـرد  ي دیگران، در دسترس قرارمـی  منظور، ارزش کاالها و خدماتی است که درکارگاه تولید شده و براي استفاده
انجـام  دریـافتی بابـت   ي خـدمات اینترنـت،    هاي موردنظر این طرح، شـامل دریـافتی بابـت ارائـه     ستانده در کارگاه
دریافتی ، دریافتی بابت فروش کارت تلفن اینترنتی، دریافتی بابت فروش کارت اینترنت، اینترنت مکالمات از طریق
افـزار و برنامـه    نـرم  ي دریافتی بابت خدمات تهیه، اي رایانهدریافتی بابت خدمات تایپ ، )آبونمان (بابت حق اشتراك 

ي   آالت و تجهیـزات، اجـاره   ي ماشـین  ، کرایـه اي رایانـه دریافتی بابـت خـدمات تعمیـر تجهیـزات     ، اي رایانهنویسی 
نظـایر آن   وتعمیـرات اساسـی توسـط کارکنـان     التفاوت خرید و فروش کاالها بـدون تغییـر شـکل،     به ما ،تمانساخ
  .باشد می

  نتدر کافیي خدمات اینترنت  دریافتی بابت ارائه
ي مسـتقیم کـاربران از   ، ماننـد اسـتفاده  نـت در کـافی  ي خدمات اینترنـت  است که کارگاه بابت ارائهمبلغی منظور، 

  .کند از مشتریان دریافت می ،ثبت نام اینترنتیو  اینترنت انجام مکالمات از طریقاینترنت، 
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  نتهاي غیر کافیدر کارگاهي خدمات اینترنت  دریافتی بابت ارائه
 ي خـدمات  بابـت ارائـه   WIMAX و ISP ،ICP )ISDP ( ،PAPبـا فعالیـت اصـلی    است که کارگاه مبلغی منظور، 

  .کند نت، از مشتریان دریافت میاینترنت در خارج از کافی

  اي رایانهخدمات دریافتی بابت 
افزار و  نرم ي خدمات تهیه، اي رایانهخدمات تایپ مانند  اي رایانهي خدمات  است که کارگاه بابت ارائهمبلغی منظور، 

  .کند از مشتریان دریافت می ،اي رایانهخدمات تعمیر تجهیزات  و اي رایانهبرنامه نویسی 

  ها سایر دریافتی
، خسـارت و غرامـت دریـافتی   ، سـود سـهام   ،بـانکی و غیـر بـانکی     ي سـود سـپرده  کارگاه بابت   هاي منظور دریافتی

  .است دریافتیو وام  و افراد و مؤسسات ها هاي دریافتی از سایر سازمان کمک، هاي دریافتی از دولت کمک

  ثابت  ي تشکیل سرمایه
امـوال   فـروش یـا انتقـال   و  تعمیـرات اساسـی  ، ساخت یا ایجاد ،خرید یا تحصیلگذاري کارگاه بابت  منظور سرمایه

کارگـاه شـده و    گـذاري  موجب افزایش سرمایه تعمیرات اساسیو  ساخت یا ایجاد ،خرید یا تحصیل. اي است سرمایه
بـدون ارزش  (سـاختمان  اي شـامل   امـوال سـرمایه  . ها خواهد شد اي، باعث کاهش آن اموال سرمایه فروش یا انتقال

  مبلمـان و اثـاث  ، و تجهیـزات وابسـته بـه آن    مخابراتی و ارتباطی، رایانـه وسایل وتجهیزات ، نقلیه  ي لهیوس، )زمین
  .است اي سرمایه سایر اموالو  کامپیوتريهاي افزار نرم، لوازم و تجهیزات با دوام اداري سایر، اداري
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  هاي طرح یافته  
  

 ي ي زمـانی یـک سـاله    که مربوط بـه دوره  "1393 -هاي خدمات اینترنت  کارگاهآمارگیري از "بررسی نتایج طرح 
  :دهد نشان مینتایح زیر را قبل از آن است، 

  فعالیت اصلینوع  
انـد، تعـداد    کارگاه در کل کشور که به فعالیت ارائه خدمات اینترنـت مشـفول بـوده    2872از تعداد  1392در سال 

، ISP(هـاي خـدمات اینترنـت     سـایر کارگـاه  ) درصـد  5/39(کارگـاه   1134نـت و   کافی) درصد 5/60(عدد  1738
ISDP ،PAP و WIMAX( اند بوده.  

  1392و  1389: برحسب فعالیت اصلیهاي خدمات اینترنت کشور  کارگاه -1

 1392  1389   شرح
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

0/100 2978  .....................................................  جمع  2872 100/0 
3/62 1856   .............................................................................. نت  کافی        1738 60/5 
7/37 1122  .....................................  هاي خدمات اینترنت سایر کارگاه       1134 5/39  

  
  1392: فعالیت اصلی برحسب  هاي خدمات اینترنت کارگاه -1نمودار 

  

 تیعملکرد فعال    
هـا، روزانـه    این کارگاه. اند نصب شده داشته ي رایانه 26681هاي خدمات اینترنت کشور،  کل کارگاه 1392در سال 

انـد   ثبت نام اینترنتی داشـته  مورد میلیون 1/3تعداد در طول سال،  و نیزکننده  نفر مراجعه 90153طور متوسط  به
  . بوده است) 1389(قبل  ي برابر دوره 1/1که این تعداد معادل 

کافی نت 
60/5%

% 31/4سایر 
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  1392 و 1389: نترنتیهاي خدمات ا عملکرد کارگاه -2

   شرح
1389  1392 

 کل
متوسط 
 هرکارگاه

 کل
متوسط 
 هرکارگاه

 9/3  26681 8/1 24238  ........................................................................... نصب شده ي رایانهتعداد 
 31/4 90153 29/9 89145  ................................................... کنندگان مراجعهتعداد ي  متوسط روزانه

6/933 2780276  ...................................................................  تعداد موارد ثبت نام اینترنتی  3128986 1089/5 

  
   1392و  1389 : کنندگان تعداد مراجعهي  و متوسط روزانه  تعداد رایانه -2نمودار 

 تعداد کارکنان  
طـور متوسـط    دهد به نفر بوده است که نشان می 8868هاي خدمات اینترنت،  تعداد کارکنان کارگاه 1392در سال 

) درصـد  5/58(نفـر   5185ها،  چنین از کل کارکنان این کارگاه هم. اند کار بوده نفر مشغول به 3در هر کارگاه حدود 
نفـر   2783قـوق بگیـر پـاره وقـت و     کارکن مزد و ح) درصد 1/10(نفر  900، تمام وقت کارکن مزد و حقوق بگیر

 .اند کارکن بدون مزد و حقوق بوده) درصد 4/31(
  1392و  1389: هاي خدمات اینترنت کارکنان کارگاه -3

   شرح
1389 1392 

 تعداد
متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
)درصد(  تعداد 

متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
)درصد(  

0/100 4/1 12265  .....................................  کل کارکنان  8868 1/3  0/100  
7/60 2/5 7451  ........................ تمام وقت مزد و حقوق بگیر کارکنان  5185 1/8 5/58  

7/4 0/2 581  ........................ پاره وقت  کارکنان مزد و حقوق بگیر  900 0/3 1/10  
5/34 1/4 4234  .........................................کارکنان بدون مزد و حقوق  2783 0/1  4/31  

 

1389

1392

0

20

40

60

80

100

نصبرایانه يتعداد
شده تعدادروزانه يمتوسط

کنندگانمراجعه

هزار
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  1392: هاي خدمات اینترنت کارگاهانواع کارکنان توزیع   -3نمودار 

 ها دریافتیها و  پرداختی  
میلیـارد ریـال و    1308ترتیـب   ، بـه هاي خدمات اینترنـت   کارگاههاي  ها و دریافتی ، ارزش پرداختی1392در سال 

میلیـون ریـال    456ها  طور متوسط، ارزش پرداختی به  بر این اساس، براي هر کارگاه. میلیارد ریال بوده است 3210
و   هـا  ي قبـل، ارزش پرداختـی   دهد، در مقایسه بـا  دوره  باشد و نشان می میلیون ریال می 1118ها  و ارزش دریافتی

  . است برابر شده  9/1 و 4/1ترتیب  ها به هر یک از این کارگاههاي  دریافتی
 5/40درصد، جبـران خـدمات کارکنـان     4/57، مصارف واسطه هاي خدمات اینترنت کارگاههاي  از کل پرداختی

هـا   بـه سـتانده   درصد 3/98ها،  هاي این کارگاه درصد بوده است و از مجموع دریافتی 1/2ها  پرداختیدرصد و سایر 
  . اختصاص داشته است

 7/529) بگیـر  ها بـه کارکنـان مـزد و حقـوق     حقوق و مزایا و سایر پرداختی(همچنین جبران خدمات کارکنان 
ها به طـور متوسـط،    یر این کارگاهبگ کارکن مزد و حقوق دهد، پرداختی ماهانه به هر میلیارد ریال بوده که نشان می

بگیـر خـود،    ن مـزد و حقـوق  ، به طور متوسط به هر کـارک 1389که در سال  درصورتی. باشد میلیون ریال می 3/15
  .میلیون ریال پرداخت کرده بودند 0/13ماهانه 

  )میلیون ریال(                                   1392و  1389: هاي خدمات اینترنت کارگاههاي  ها و دریافتی ارزش پرداختی -4

   شرح
1389 1392 

 ارزش
متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
)درصد(  ارزش 

متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
)درصد(  

0/100  320 953879  ................................................. ها جمع پرداختی  1308173 456 100/0 
  4/57  262 751351 3/42  135  403430  ............................................................................  مصارف واسطه

  5/40  184  529753 48/9  157  466816  .............................................................  جبران خدمات کارکنان
  1/2  10  27069 8/8  28  83633  ..........................................................................  ها سایر پرداختی

  0/100  1118  3210018  0/100  600  1787114  .................................................. ها جمع دریافتی
  3/98  1099  3156844 5/99  597  1777492  ..................................................................................  * ها ستانده

  7/1  19  53174 5/0  3  9622  ...........................................................................  ها سایر دریافتی
  اساسی توسط کارکنانتعمیرات ساخت یا ایجاد و بجز  *

کارکنان مزد و 
 حقوق بگیر تمام وقت 

58/5%

کارکنان بدون 
مزدوحقوق پاره وقت 

 10/1%

کارکنان بدون مزد و 
حقوق 

31/4%
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  1392: هاي خدمات اینترنت کارگاههاي  توزیع انواع پرداختی -4نمودار 

  

 
  1392: هاي خدمات اینترنت کارگاه هاي دریافتیتوزیع انواع  - 5نمودار 

 ارزش مصارف واسطه   
بـوده اسـت کـه از    رد ریـال  میلیا 751ي مورد بررسی،  در دوره هاي خدمات اینترنت کارگاهي  ارزش مصارف واسطه

شده به منظور  يداریخر یو مخابرات يا انهیرا زاتیلوازم وتجهپرداختی بابت ) درصد 2/9(میلیارد ریال  69این رقم 
 37، ي خط اینترنـت و فضـاي اینترنتـی    ي اجاره پرداختی بابت هزینه) درصد 7/27(میلیارد ریال  208 ی،نیگزیجا

میلیـارد   317، ارزش آب و برق خریداري شـده و سـوخت  مصـرف شـده    پرداختی بابت ) درصد 9/4(میلیارد ریال 

مصارف واسطه 
57/4%

جبران خدمات کارکنان 
40/5%

سایر پرداختی ها
2/1%

%98/3ستانده ها 

%1/7سایر دریافتی ها 
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 هـاي  هزینـه پرداختـی بابـت   ) درصـد  3/6(میلیارد ریـال   47،  ي ساختمان پرداختی بابت اجاره) درصد 2/42(ریال 
 66 و اي هاي تعمیـرات جزیـی امـوال سـرمایه     پرداختی بابت هزینه) درصد 0/1(میلیارد ریال  7، پستی و مخابراتی

طـور متوسـط ارزش مصـارف     به این ترتیب به. است مربوط به سایر مصارف واسطه  بوده ) درصد 8/8(میلیارد ریال 
  . است برابر شده  9/1ي قبل،  باشد که نسبت به دوره میلیون ریال می 262ها، حدود  ي هریک از این کارگاه واسطه

  ) میلیون ریال(                                                     1392و  1389:  هاي خدمات اینترنت کارگاه  ي ارزش مصارف واسطه -5

 ارزش  شرح
متوسط 
)درصد(سهم  هرکارگاه  

 100/0 135 403430  ........................................................... 1389در   جمع مصارف واسطه
 100/0  262 751351   ...........................................................   1392در   جمع مصارف واسطه

 2/9 24 69054   ................ ینیگزیشده به منظور جا يداریخر یو مخابرات يا انهیرا زاتیلوازم وتجه
 7/27 73 208252   ......................................................... ي خط اینترنت و فضاي اینترنتی ي اجاره هزینه

 4/9 13 36601   ....................................................... شده و سوخت  مصرف شده يداریآب و برق خر
 42/2 110 316798   ...................................................................................... اجاره ساختمانپرداختی بابت 

 6/3 16 47011   .................................................................... پستی و مخابراتی پرداختی بابت خدمات
 1/0 3 7387   ................................................................................... اي جزیی اموال سرمایهتعمیرات 

 8/8 23 66248   ....................................................................................................... سایر مصارف واسطه

 

  
  1392  :هاي خدمات اینترنت کارگاه ي توزیع مصارف واسطه - 6نمودار 

لوازم رایانه اي و مخابراتی 
9/2%

اجاره خط اینترنت و فضا
27/7%

آب و برق و سوخت 
4/9%

پرداختی بابت اجاره 
ساختمان 

42/2%

خدمات پستی و 
%6/3مخابراتی

تعمیرات جزیی اموال 
%1/0سرمایه اي

سایر مصارف واسطه 
8/8%



  14                                                                                                                                     1393 - هاي خدمات اینترنت کارگاهآمارگیري از    ي نتایج طرح چکیده
 

 

 ها ارزش ستانده  
از ایـن رقـم،   . استمیلیارد ریال بوده  3160ي مورد بررسی،  در دورههاي خدمات اینترنت  کارگاههاي  ارزش ستانده

دریـافتی بابـت   ) درصـد  6/7(میلیارد ریال  240، خدمات اینترنتیدریافتی بابت ) درصد 8/88(میلیارد ریال  2807
 التفاوت خرید و فروش کاالها بدون تغییر شـکل  مابهدریافتی بابت ) درصد 7/1(میلیارد ریال  55، يا انهیراخدمات 

هـاي   ارزش سـتانده   طور متوسط اساس به  این  بر . باشد می ها مربوط به سایر ستانده) درصد 8/1(میلیارد ریال 58 و 
  .است برابر شده  8/1ي قبل،  میلیون ریال بوده که نسبت به دوره 1100ها،  هر یک از این کارگاه

  ) میلیون ریال(                                                     1392و  1389: هاي خدمات اینترنت  کارگاههاي  ارزش انواع ستانده -6

   شرح
1389 1392 

 ارزش
متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
)درصد(  ارزش 

متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
)درصد(  

 0/100 1100  3160024 0/100 597  1780396  .............................................................  جمع
 88/8 977 2807466  8/83  501  1492698   ........................................... دریافتی بابت خدمات اینترنتی

 7/6 84 240308  3/10  62 185720   ............................................ يا انهیرادریافتی بابت خدمات 
 7/1 19 54678  6/4  27 81049   ........ التفاوت خرید و فروش کاالها بدون تغییر شکل مابه

 8/1  20 57573  2/1 7  20929  .....................................................................  ها سایر ستانده

  

  1392: هاي خدمات اینترنت  کارگاههاي  توزیع ستانده -7نمودار 

 

دریافتی بابت خدمات 
اینترنت

88/8%

مابه التفاوت خرید و فروش 
1/7%

دریافتی بابت خدمات 
کامپیوتري 

7/6%

سایر ستانده ها
1/8%
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 ارزش افزوده   
 هـاي خـدمات اینترنـت     کارگـاه هـاي   مصـارف واسـطه و سـتانده   ي مورد بررسـی، ارزش   که در دوره این با توجه به 

میلیـارد   2409ها،  ي این کارگاه میلیارد ریال بوده است، بنابر این ارزش افزوده 3160میلیارد ریال و  751ترتیب  به
ریال بوده کـه نسـبت بـه نتـایج      میلیون  838ها،  ي هریک از این کارگاه دهد ارزش افزوده باشد و نشان می میریال  

  .برابر شده است 8/1ي قبل،  دوره
 )میلیون ریال(                                                1392و   1389: هاي خدمات اینترنت  کارگاهي  ي ارزش افزوده مقایسه -7

  شرح
1389  1392 

 ارزش
متوسط 
 ارزش هرکارگاه

متوسط 
 هرکارگاه

 838  2408674 462 1376966  .................................................................   افزودهارزش 

  262 751351 135 403430  .......................................................................................  کل مصارف واسطه

 1100  3160025 597 1780396  .................................................................................................  ها کل ستانده

 
 1392و  1389: هاي خدمات اینترنت  کارگاهي  ارزش افزودهي  مقایسه -8نمودار 

 

 گذاري سرمایه  
از کـل ایـن   . ریـال بـوده اسـت    میلیارد  3/138ي مورد بررسی،  در دوره اینترنتهاي خدمات  کارگاهگذاري  سرمایه
رایانـه  بابت ) درصد 8/35(میلیارد ریال  5/49بابت ساختمان غیرمسکونی، ) درصد 3/40(میلیارد ریال  7/55مبلغ، 

 4/8، یو ارتبـاط  یمخـابرات  زاتیـ و تجه لیوسـا بابـت  ) درصد 9/10(میلیارد ریال  1/15 و تجهیزات وابسته به آن،
 يهـا  افزارهـا و بانـک   نـرم بابت ) درصد 4/1(میلیارد ریال  9/1 ،مبلمان و اثاث اداريبابت ) درصد 0/6(میلیارد ریال 
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سـایر  بابـت  ) درصد 2/4(میلیارد ریال  8/5 ،اي جاده ي یل نقلیهابابت وس) درصد 7/0(میلیارد ریال  9/0،  یاطالعات
  .بوده است ايسایر اموال سرمایهبابت ) درصد 7/0(ریال  میلیارد 0/1و لوازم و تجهیزات بادوام اداري

                                             1392 :آن لیتشک  ي ي ثابت و نحوه برحسب نوع سرمایه هاي خدمات اینترنت کارگاه گذاري ارزش سرمایه -8
 )میلیون ریال(

 کل  شرح 
  خرید

  یا
 تحصیل

  
ساخت یا 

  ایجاد 
تعمیرات 
 اساسی 

  فروش
  یا

  انتقال

 1708 7794 422 131772 138280  ..............................................................    جمع
 0 744 0 54933 55677   .........................  )بجز ارزش زمین(هاي غیرمسکونی  ساختمان

 0 309 0 635 943  ................................................................. اي ي جاده وسایل نقلیه
 692 5729 406 44100 49542  .................................................... نرایانه و تجهیزات وابسته به آ

 1014 268 0 15831 15084  ...................................... ارتباطیوسایل و تجهیزات مخابراتی و 
 0 38 17 1865 1919  ................................................... هاي اطالعاتی افزارها و بانک نرم

 2 194 0 8170 8362  .....................................................................اداري  مبلمان و اثاث
 0 513 0 5281 5794  ............................................. سایر لوازم و تجهیزات بادوام اداري

 0 0 0 958 958  .................................................................. سایر اموال سرمایه اي
  

 
  1392: ي ثابت سرمایه برحسب نوع هاي خدمات اینترنت کارگاهدر  گذاري سرمایه -9  نمودار

ساختمان هاي
غیرمسکونی 

40/3%

وسایل نقلیه جاده اي
0/7%

رایانه و تجهیزات وابسته به 
%34/8ن آ

وسایل مخابراتی
وارتباطی 

10/9%

نرم افزارها و بانک هاي 
اطالعاتی 

1.4%

مبلمان واثاث اداري
6/0%

سایرلوازم بادوام اداري
  4/2% سایر اموال سرمایه اي 

 0/7%



  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

  جداول استانی
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         1392: تفکیک استان برحسب نوع فعالیت اصلی به  نترنتیهاي خدمات ا کارگاه -1

 ISP ISDP  PAP  WIMAX نت کافی جمع استان

  38 11 183 901 1738 2872 ....................... کل کشور            
 2 0 14 24 53 93  .......................... آذربایجان شرقی
 1 0 3 24 42 70  ........................... آذربایجان غربی

 1 0  2 24 39 66  .................................... اردبیل
  3 0 17 141 194 356  ................................... اصفهان

 0 0 10 16 33 59  ...................................... البرز
 1 0 2 5 17 25   ...................................... ایالم

 1 0 4 14 36 55  ..................................... بوشهر
 2 11 34 134 177 357  ..................................... تهران

 1 0 3 7 30 41  .................... چهارمحال و بختیاري
 1 0 2 5 24 31  ........................... خراسان جنوبی
 2 0 7 127 196 332  ........................... خراسان رضوي
 1 0 2 3 18 24  ........................... خراسان شمالی

 2 0 8 35 75 120  ................................. خوزستان
 1 0 3 5 21 30  ..................................... زنجان
 1 0 3 5 20 29  .................................... سمنان

 1 0 3 5 22 31  ..................... سیستان و بلوچستان
 2 0 13 116 174 306  ..................................... فارس
 1 0 3 12 37 53  ..................................... قزوین

 1 0 5 9 19 34  ........................................ قم
 1 0 2 7 31 41  ................................. کردستان

 1 0 6 22 63 92  .....................................کرمان
 1 0 2 8 26 37  .................................. کرمانشاه

 1 0 2 5 51 59  ..................... کهگیلویه و بویراحمد
 2 0 2 3 11 18  ................................... گلستان
 1 0 7 31 59 97  ..................................... گیالن

 1 0 5 10 71 87  ....................................لرستان
 1 0 7 53 95 155  .................................. مازندران
 1 0 4 8 23 35  .................................... مرکزي

 1 0 7 19 26 53  .................................. هرمزگان
 1 0 2 4 13 20  .................................... همدان

   0 2 21 42 66  ........................................ یزد
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         1392: تفکیک استان بههاي خدمات اینترنت  عملکرد کارگاه -2

  تعداد کامپیوتر  استان
 شده  نصب 

تعداد  ي انهروزمتوسط 
 )نفر(مراجعه کنندگان 

تعداد ثبت نام 
 )مورد(اینترنتی 

 3128986 90153 26681  ......................................... کل کشور            
 90789 2588 867  ............................................ آذربایجان شرقی

 66929 2022 661  ............................................. آذربایجان غربی

 62458 1886 619  ...................................................... اردبیل

 327370 9622 3227  ..................................................... اصفهان

 53950 1628 558  .........................................................البرز

 26461 795 249   ........................................................ ایالم

 55351 1671 519  ....................................................... بوشهر

 620342 16319 3238  ....................................................... تهران
 44876 1353 397  .......................................چهارمحال و بختیاري

 34777 1047 306  ............................................. خراسان جنوبی
 339357 9421 3014  ............................................. خراسان رضوي
 26481 796 242  ............................................. خراسان شمالی

 130207 3513 1105  ................................................... خوزستان
 31448 946 295  ....................................................... زنجان

 30349 913 287  ...................................................... سمنان

 33090 996 309  ....................................... سیستان و بلوچستان

 288832 8489 2778  ....................................................... فارس
 55977 1690 508  ....................................................... قزوین

 31947 962 337  .......................................................... قم
 45839 1382 393  ....................................................کردستان

 95058 2874 858  ....................................................... کرمان
 39755 1198 359  .................................................... کرمانشاه

 71419 2158 556  ....................................... کهگیلویه و بویراحمد
 18193 545 190  ..................................................... گلستان
 92469 2796 900  ....................................................... گیالن

 99867 3020 806  ...................................................... لرستان
 148890 4505 1426  .................................................... مازندران
 35881 1081 346  ...................................................... مرکزي

 44698 1348 504  .................................................... هرمزگان
 20972 629 211  ...................................................... همدان

 64953 1962 618  .......................................................... یزد
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         1392: تفکیک استان بههاي خدمات اینترنت  کارکنان کارگاهانواع تعداد  – 3

  جمع  استان 
  کارکنان 

مزد و حقوق بگیر 
 تمام وقت

  کارکنان 
مزد و حقوق بگیر 

 پاره وقت

  کارکنان بدون 
 مزد و حقوق

 2783 900 5185 8868  ....................... کل کشور
 83 21 16 119  ........................... آذربایجان شرقی
 90 0 69 159  ............................ آذربایجان غربی

 85 24 10 119  ..................................... اردبیل
 317 125 280 721  .................................... اصفهان

 85 9 59 152  ........................................البرز
 38 23 48 109   ....................................... ایالم

 40 27 115 182  ...................................... بوشهر
 274 110 1556 1941  ...................................... تهران

 64 6 40 110  ......................چهارمحال و بختیاري
 31 12 45 88  ............................ خراسان جنوبی
 353 100 197 650  ............................ خراسان رضوي
 24 0 8 32  ............................ خراسان شمالی

 87 29 262 377  .................................. خوزستان
 42 19 162 222  ...................................... زنجان
 11 32 84 126  ..................................... سمنان

 18 0 80 98  ...................... سیستان و بلوچستان
 334 70 589 994  ...................................... فارس
 60 0 69 130  ...................................... قزوین

 11 45 76 132  ......................................... قم
 61 24 41 126  ...................................کردستان

 112 21 250 384  ...................................... کرمان
 37 6 37 80  ................................... کرمانشاه

 28 8 42 78  ...................... کهگیلویه و بویراحمد
 11 4 18 33  .................................... گلستان
 98 51 168 317  ...................................... گیالن

 86 4 95 185  ..................................... لرستان
 184 58 134 376  ................................... مازندران
 41 8 44 93  ..................................... مرکزي

 30 59 345 433  ................................... هرمزگان
 4 0 20 25  ..................................... همدان

 43 6 227 277  ......................................... یزد
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  )الیهزار ر(                                            1392 :تفکیک استان به هاي خدمات اینترنت  هاي کارگاه ارزش پرداختی -4

جبران خدمات   مصارف واسطه  جمع  استان
  سایر  کارکنان

 27068919 529753450 751350864 1308173233  .......................... کل کشور            
 239295 2511143 13363257 16113695  ............................. آذربایجان شرقی
 987349 5473311 13870350 20331011  ............................. آذربایجان غربی

 392098 2338797 8384942 11115838  ....................................... اردبیل
 2623991 34284937 64684043 101592972  ...................................... اصفهان

 574401 4211993 8771962 13558356  ......................................... البرز

 289341 5414821 4597155 10301317   ......................................... ایالم

 414708 13316544 9865214 23596465  ....................................... بوشهر

 7105898 184069844 232353348 423529090  ........................................ تهران

 220298 2788026 7107092 10115417  ....................... چهارمحال و بختیاري

 151150 4060000 4741025 8952175  .............................. خراسان جنوبی
 1972771 23726766 73458538 99158075  .............................. خراسان رضوي
 17443 662681 2146265 2826389  .............................. خراسان شمالی

 1048656 21393699 18854566 41296921  .................................... خوزستان
 661321 14502132 9872927 25036380  ....................................... زنجان
 380739 7496990 6389629 14267358  ....................................... سمنان

 0 5818667 7514167 13332833  ........................ سیستان و بلوچستان
 2360146 52954314 69393149 124707608  ........................................ فارس

 458946 6889340 13760431 21108717  ........................................قزوین

 323540 9021396 8874622 18219559  ........................................... قم

 620201 5045439 6719630 12385269  .................................... کردستان

 1075318 19381362 22956317 43412998  ....................................... کرمان

 126569 2645489 6051005 8823063  ..................................... کرمانشاه
 42975 4837263 9618812 14499051  ........................ کهگیلویه و بویراحمد

 25410 1539120 3416012 4980542  ...................................... گلستان
 1458513 15804807 22343660 39606980  ........................................گیالن

 914802 7152998 15434720 23502521  ...................................... لرستان
 762474 14074530 30891365 45728369  ..................................... مازندران
 489759 3993860 5736346 10219964  ...................................... مرکزي

 676838 35587739 23094718 59359296  ..................................... هرمزگان

 6136 2061818 2736000 4803955  ....................................... همدان

 647832 16693624 24349596 41691051  .......................................... یزد
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  )الیهزار ر(                                            1392: تفکیک استان به هاي خدمات اینترنت هاي کارگاه ارزش دریافتی -5

  سایر   * ها ستانده  جمع  استان

 53174341 3156843802 3210018143  ........................................ کل کشور            
 0 70909620 70909620  ................................................. آذربایجان شرقی
 3441282 53214702 56655985  ................................................. آذربایجان غربی

 112755 36152271 36265026  ........................................................... اردبیل
 6951920 357886574 364838494  .......................................................... اصفهان

 3200602 50344900 53545503  ............................................................. البرز
 1000000 14818558 15818558   ............................................................. ایالم

 619416 36394900 37014315  ........................................................... بوشهر
 6676767 1072796561 1079473328  ............................................................ تهران

 144444 19974756 20119200  ........................................... چهارمحال و بختیاري
 2500 13052500 13055000  .................................................. خراسان جنوبی
 341420 296844349 297185769  .................................................. خراسان رضوي
 0 9733123 9733123  .................................................. خراسان شمالی

 2232296 95431548 97663844  ........................................................ خوزستان
 1425000 30273608 31698608  ........................................................... زنجان
 2703857 18961220 21665077  ........................................................... سمنان

 0 24415333 24415333  ............................................ سیستان و بلوچستان
 5751032 261443637 267194669  ............................................................ فارس
 7862634 47308858 55171492  ............................................................قزوین

 1833333 24954245 26787578  ............................................................... قم
 1492632 27913437 29406068  ........................................................ کردستان

 0 87297564 87297564  ........................................................... کرمان
 0 24151914 24151914  ......................................................... کرمانشاه

 0 39598276 39598276  ............................................ کهگیلویه و بویراحمد
 0 13356305 13356305  .......................................................... گلستان
 1124471 81772178 82896649  ............................................................گیالن

 0 56535861 56535861  .......................................................... لرستان
 1693575 145911785 147605359  ......................................................... مازندران
 526 23813333 23813860  .......................................................... مرکزي

 4563879 50428400 54992279  ......................................................... هرمزگان
 0 13782273 13782273  ........................................................... همدان

 0 57371212 57371212  .............................................................. یزد
  تعمیرات اساسی توسط کارکنانساخت یا ایجاد و بجز  *
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  )الیهزار ر(                                1392: تفکیک استان به هاي خدمات اینترنت کارگاه  ي ارزش انواع مصارف واسطه - 6

 چمع  استان

 وتجهیزات لوازم
 مخابراتی و ايرایانه

 به شده خریداري
 جایگزینی منظور

 ياجاره يهزینه
 و اینترنت خط

 اینترنتی فضاي

 برق و آب ارزش
 و شده خریداري

 شده مصرف  سوخت

 36601392 208252033 69054029 751350864  ........................ کل کشور
 603213 6480 655780 13363257  .............................. آذربایجان شرقی

 636494 519569 150871 13870350  ............................... آذربایجان غربی

 457282 73233 297965 8384942  ........................................ اردبیل
 4222088 4181887 5924690 64684043  ....................................... اصفهان

 1099336 485069 776680 8771962  .......................................... البرز

 347149 1337404 116005 4597155   .......................................... ایالم

 845651 481112 402484 9865214  ......................................... بوشهر

 6707884 132861097 30888149 232353348  ......................................... تهران

 87318 3498471 83628 7107092  ........................ چهارمحال و بختیاري

 212800 760125 857000 4741025  ............................... خراسان جنوبی

 3615834 4862477 4534624 73458538  ............................... خراسان رضوي

 200716 119474 26682 2146265  ............................... خراسان شمالی
 2013985 1683307 790505 18854566  ..................................... خوزستان

 725356 878417 699288 9872927  ......................................... زنجان
 301966 1300173 340471 6389629  ........................................ سمنان

 208267 0 225667 7514167  ......................... سیستان و بلوچستان
 3238649 17381548 3083198 69393149  ......................................... فارس
 714884 2910214 3148191 13760431  ......................................... قزوین

 710127 940785 803907 8874622  ............................................ قم

 233444 1735846 773844 6719630  ..................................... کردستان

 1547004 4362620 218813 22956317  .........................................کرمان

 194732 152166 78661 6051005  ...................................... کرمانشاه
 134369 0 284232 9618812  ......................... کهگیلویه و بویراحمد

 182952 271524 58080 3416012  ....................................... گلستان

 1249287 6612747 1405366 22343660  ......................................... گیالن
 631511 1817945 903536 15434720  ........................................لرستان

 1913177 4394766 2285371 30891365  ...................................... مازندران
 519481 254646 286842 5736346  ........................................ مرکزي

 652228 11439005 2857720 23094718  ...................................... هرمزگان
 243000 42545 237273 2736000  ........................................ همدان

 2151208 2887382 5858509 24349596  ............................................ یزد
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  )الیهزار ر(                    )ادامه( 1392: تفکیک استان به هاي خدمات اینترنت کارگاه ي  ارزش انواع مصارف واسطه - 6

 بابت پرداختی  استان
 ساختمان ي اجاره

 بابت پرداختی
 و پستی خدمات

 مخابراتی

 جزیی تعمیرات
 واسطه مصارف سایر ايسرمایه اموال

 66248386 7386702 47010602 316797720  ...................... کل کشور
 1135639 81597 1059926 9820622  .............................. آذربایجان شرقی
 851918 55656 626775 11029069  ............................... آذربایجان غربی

 921716 144555 1263951 5226240  ........................................ اردبیل
 3413654 1044128 4086374 41811222  ....................................... اصفهان

 983652 320060 1761469 3345696  .......................................... البرز
 224807 0 340996 2230793   .......................................... ایالم

 1199198 212641 582432 6141695  ......................................... بوشهر
 25553728 1741355 9781375 24819760  ......................................... تهران

 190259 54327 78317 3114772  ........................ چهارمحال و بختیاري

 209300 51500 41400 2608900  ............................... خراسان جنوبی
 4721745 830678 5315449 49577731  ............................... خراسان رضوي
 143169 20311 86738 1549175  ............................... خراسان شمالی

 1075946 267698 1387890 11635236  ..................................... خوزستان
 2183509 246251 1298506 3841600  ......................................... زنجان
 710585 105722 465664 3165049  ........................................ سمنان

 140900 0 1595333 5344000  ......................... سیستان و بلوچستان

 6724763 563202 2054988 36346800  ......................................... فارس
 1159800 67631 671978 5087733  ......................................... قزوین

 1113806 31416 679327 4595255  ............................................ قم
 490321 51917 351628 3082628  ..................................... کردستان

 1776388 283386 1311387 13456720  .........................................کرمان
 711914 14148 687903 4211482  ...................................... کرمانشاه

 636295 0 590001 7973916  ......................... کهگیلویه و بویراحمد

 252648 3267 235769 2411772  ....................................... گلستان
 1485351 244280 1523793 9822837  ......................................... گیالن

 1133240 28339 848557 10071592  ........................................لرستان
 1995599 180354 4765386 15356712  ...................................... مازندران
 241149 30211 165242 4238775  ........................................ مرکزي

 1249713 22533 885253 5988266  ...................................... هرمزگان
 200455 4091 241364 1767273  ........................................ همدان

 3417220 685449 2225433 7124396  ............................................ یزد
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  )الیهزار ر(                                   1392: تفکیک استان به هاي خدمات اینترنت  کارگاههاي  ارزش انواع ستانده  - 7

 بابت دریافتی جمع  استان
 اینترنتی خدمات

 بابت دریافتی
 يا انهیرا خدمات

 و خرید التفاوتمابه
 بدون کاالها فروش

 شکل تغییر
 هاستانده سایر

 57572963 54677849 240307663 2807465942 3160024417  ............. کل کشور
 1774389 435458 5963706 62863594 71037147  ................. آذربایجان شرقی
 1924883 3169676 5658813 42461330 53214702  .................. آذربایجان غربی

 1014097 2108323 2833265 30208668 36164352  ........................... اردبیل

 4303179 1517355 13681050 338440503 357942087  .......................... اصفهان

 3083958 185279 10884894 36247669 50401800  ............................. البرز

 42714 1275637 1159346 12340861 14818558   ............................. ایالم

 598656 481646 4494229 30841798 36416328  ............................ بوشهر
 13896212 19988364 99262627 939678455 1072825658  ............................ تهران

 924528 0 1085644 17964583 19974756  ........... چهارمحال و بختیاري
 60000 0 2500 12990000 13052500  .................. خراسان جنوبی
 3905517 3729238 12698013 277352749 297685518  .................. خراسان رضوي
 55754 15930 119474 9541965 9733123  .................. خراسان شمالی

 2887965 1523910 6260869 84829122 95501867  ........................ خوزستان
 230667 485000 2938039 26619902 30273608  ............................ زنجان

 603884 177886 372963 17806488 18961220  ........................... سمنان

 2495000 1490000 858667 19646667 24490333  ............ سیستان و بلوچستان

 3184030 8941762 18966602 231511265 262603658  ............................ فارس

 84375 0 0 47308858 47393233  ............................ قزوین

 655000 213333 1989010 22096902 24954245  ............................... قم
 1099972 355384 4614299 21952718 28022374  ........................ کردستان

 871463 824380 4658893 81174042 87528778  ............................کرمان
 181091 152795 2368895 21483086 24185868  ......................... کرمانشاه

 1642288 0 4889011 33066978 39598276  ............ کهگیلویه و بویراحمد
 453823 0 357203 12545280 13356305  .......................... گلستان
 1272156 2963144 1541628 75995251 81772178  ............................ گیالن

 2190248 2382981 9141915 42839188 56554332  ...........................لرستان

 4270389 1290707 15155673 125446962 146163730  ......................... مازندران

 836491 0 1047368 21929474 23813333  ........................... مرکزي

 2247087 960556 1799050 45424371 50431063  ......................... هرمزگان

 73636 0 331364 13377273 13782273  ........................... همدان
 709511 9104 5172655 51479941 57371212  ............................... یزد
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  )الیهزار ر(                                                 1392: تفکیک استان به هاي خدمات اینترنت کارگاه ي افزودهارزش  -8

  ها ستانده  مصارف واسطه  ارزش افزوده  استان

 3160024417 751350864 2408673553  ...................................... کل کشور            
 71037147 13363257 57673890  ................................................. آذربایجان شرقی
 53214702 13870350 39344352  ................................................. آذربایجان غربی

 36164352 8384942 27779410  ........................................................... اردبیل
 357942087 64684043 293258044  .......................................................... اصفهان

 50401800 8771962 41629838  ............................................................. البرز
 14818558 4597155 10221403   ............................................................. ایالم

 36416328 9865214 26551114  ........................................................... بوشهر
 1072825658 232353348 840472310  ............................................................ تهران

 19974756 7107092 12867664  ........................................... چهارمحال و بختیاري
 13052500 4741025 8311475  .................................................. خراسان جنوبی
 297685518 73458538 224226980  .................................................. خراسان رضوي

 9733123 2146265 7586858  .................................................. شمالیخراسان 
 95501867 18854566 76647301  ........................................................ خوزستان

 30273608 9872927 20400681  ........................................................... زنجان
 18961220 6389629 12571591  ........................................................... سمنان

 24490333 7514167 16976166  ............................................ سیستان و بلوچستان
 262603658 69393149 193210509  ............................................................ فارس
 47393233 13760431 33632802  ............................................................قزوین

 24954245 8874622 16079623  ............................................................... قم
 28022374 6719630 21302744  ........................................................ کردستان

 87528778 22956317 64572461  ........................................................... کرمان
 24185868 6051005 18134863  ......................................................... کرمانشاه

 39598276 9618812 29979464  ............................................ کهگیلویه و بویراحمد
 13356305 3416012 9940293  .......................................................... گلستان
 81772178 22343660 59428518  ............................................................گیالن

 56554332 15434720 41119612  .......................................................... لرستان
 146163730 30891365 115272365  ......................................................... مازندران
 23813333 5736346 18076987  .......................................................... مرکزي

 50431063 23094718 27336345  ......................................................... هرمزگان
 13782273 2736000 11046273  ........................................................... همدان

 57371212 24349596 33021616  .............................................................. یزد



  28                                                                                                                                     1393 - هاي خدمات اینترنت کارگاهآمارگیري از    ي نتایج طرح چکیده
 

 

  )هزار ریال(   1392: تفکیک استان به آن لیتشک  ي برحسب نحوههاي خدمات اینترنت  کارگاه گذاري ارزش سرمایه  - 9

 کل  استان
  خرید یا
 تحصیل

  ساخت یا
 ایجاد

  تعمیرات
 اساسی

  فروش یا
 انتقال

 1708245 7793682 422479 131772488 138280404  .................... کل کشور
 18144 192327 0 1077500 1251684 .......................... آذربایجان شرقی
 6216 178562 0 1060375 1232721 ........................... آذربایجان غربی

 0 43508 0 1451871 1495379 .................................... اردبیل
 0 254904 0 3855715 4110619 ................................... اصفهان

 0 163586 28450 1715523 1907559 ...................................... البرز
 0 0 0 0 0  ...................................... ایالم

 0 412805 191250 8134056 8738111 ..................................... بوشهر
 0 287220 0 28109139 28396359 ..................................... تهران

 0 0 0 14444 14444 .................... چهارمحال و بختیاري
 0 38500 0 335550 374050 ........................... خراسان جنوبی
 444120 1290374 67281 29163829 30077363 ........................... خراسان رضوي
 0 31860 0 59737 91596 ........................... خراسان شمالی

 13616 716503 0 3846731 4549618 ................................. خوزستان
 1175833 163765 0 7345922 6333853 ..................................... زنجان
 0 0 0 3461655 3461655 .................................... سمنان

 0 331667 0 533333 865000 ..................... سیستان و بلوچستان
 19769 1603469 10591 6905097 8499388 ..................................... فارس
 0 135708 16875 1198973 1351556 ..................................... قزوین

 0 0 0 35000 35000 ........................................ قم
 19789 245042 0 1705560 1930813 ................................. کردستان

 0 638222 0 3200980 3839202 .....................................کرمان
 0 221801 0 214857 436658 .................................. کرمانشاه

 0 0 0 222800 222800 ..................... کهگیلویه و بویراحمد
 0 26136 0 32670 58806 ................................... گلستان
 10756 251322 0 16600882 16841448 ..................................... گیالن

 0 178321 10811 868309 1057441 ....................................لرستان
 0 354122 0 3726053 4080175 .................................. مازندران
 0 21053 0 160781 181833 .................................... مرکزي

 0 12905 97222 2629086 2739214 .................................. هرمزگان
 0 0 0 0 0 .................................... همدان

 0 0 0 4106059 4106059  ............................ یزد
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  )الیهزار ر(  1392: تفکیک استان به ي ثابت نوع سرمایهبرحسب  اینترنتهاي خدمات  کارگاه گذاري ارزش سرمایه -10

 جمع  استان
 هايساختمان

 بجز(غیرمسکونی 
 )زمین ارزش

 ينقلیه وسایل
 ايجاده

رایانه و تجهیزات 
 نوابسته به آ

 49541638 943884 55677076 138280404  ........................... کل کشور
 1084758 0 0 1251684  ................................ آذربایجان شرقی
 1056136 0 29812 1232721  ................................. آذربایجان غربی

 1270796 0 805 1495379  .......................................... اردبیل
 2787479 0 0 4110619  ......................................... اصفهان

 808686 0 106687 1907559  ............................................ البرز
 0 0 0 0   ............................................ ایالم

 1434788 21429 3370455 8738111  ........................................... بوشهر
 2134952 4849 24247259 28396359  ........................................... تهران

 14444 0 0 14444  .......................... چهارمحال و بختیاري

 201500 0 0 374050  ................................. خراسان جنوبی
 8077997 260000 17090502 30077363  ................................. خراسان رضوي
 91596 0 0 91596  ................................. خراسان شمالی

 1390276 153341 0 4549618  ....................................... خوزستان
 1626176 504265 20000 6333853  ........................................... زنجان
 2319497 0 0 3461655  .......................................... سمنان

 493667 0 0 865000  ........................... سیستان و بلوچستان
 7052258 0 70604 8499388  ........................................... فارس
 1148458 0 0 1351556  ........................................... قزوین

 35000 0 0 35000  .............................................. قم
 1769595 0 0 1930813  ....................................... کردستان

 2297692 0 77740 3839202  ...........................................کرمان
 380256 0 0 436658  ........................................ کرمانشاه

 28000 0 0 222800  ........................... کهگیلویه و بویراحمد
 47916 0 0 58806  ......................................... گلستان
 2340562 0 10663211 16841448  ........................................... گیالن

 702760 0 0 1057441  ..........................................لرستان
 3062405 0 0 4080175  ........................................ مازندران
 115789 0 0 181833  .......................................... مرکزي

 1664567 0 0 2739214  ........................................ هرمزگان

 0 0 0 0  .......................................... همدان
 4103632 0 0 4106059  .............................................. یزد
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                                                                                                                               )ادامه( 1392: تفکیک استان به ي ثابت برحسب نوع سرمایه هاي خدمات اینترنت کارگاه گذاري ارزش سرمایه -10
  )الیهزار ر(

  استان
وسایل و تجهیزات 

مخابراتی و 
  ارتباطی

 و افزارها نرم
 اطالعاتی هاي بانک

 اثاث و مبلمان
 اداري

 و لوازم سایر
 دوام با تجهیزات

 اداري

 اموال سایر
 اي سرمایه

 958097 5793595 8362284 1919497 15084333  ................ کل کشور
 0 139969 26957 0 0  ............... آذربایجان شرقی
 0 11935 67007 0 67830  ................ آذربایجان غربی

 16108 48907 73616 28672 56474  ......................... اردبیل
 0 170909 897531 2421 252280  ........................ اصفهان

 0 355622 53343 359890 223331  ........................... البرز
 0 0 0 0 0   ........................... ایالم

 241818 26902 218281 21429 3403010  .......................... بوشهر
 366134 451849 875113 157353 158850  .......................... تهران

 0 0 0 0 0  ......... چهارمحال و بختیاري

 0 7500 154000 1050 10000  ................ خراسان جنوبی
 138528 1672694 2027442 50146 760053  ................ خراسان رضوي
 0 0 0 0 0  ................ خراسان شمالی

 0 158327 815947 283829 1747897  ...................... خوزستان
 46117 539255 1445082 89982 2062975  .......................... زنجان
 75000 158271 309873 301414 297600  ......................... سمنان

 0 213333 98000 0 60000  .......... سیستان و بلوچستان
 0 446707 114466 105259 710093  .......................... فارس
 0 40843 103655 33750 24850  .......................... قزوین

 0 0 0 0 0  ............................. قم
 24737 40632 36134 30579 29137  ...................... کردستان

 0 119331 445271 370050 529118  ..........................کرمان
 0 15091 39236 943 1132  ....................... کرمانشاه

 0 194800 0 0 0  .......... کهگیلویه و بویراحمد
 0 0 10890 0 0  ........................ گلستان
 21026 135925 163799 10513 3506413  .......................... گیالن

 0 201532 95820 4973 52357  .........................لرستان
 28630 495708 290820 54524 148089  ....................... مازندران
 0 61518 0 4526 0  ......................... مرکزي

 0 86036 0 8194 980416  ....................... هرمزگان

 0 0 0 0 0  ......................... همدان
 0 0 0 0 2428  ............................. یزد

  


