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  مقدمه
  

است به نحوي کـه  هاي اقتصادي به یکدیگر  ها و رشته فعالیت بخش تمامی يبخش حمل و نقل ارتباط دهنده      
هـاي رشـد و توسـعه     از همین رو در برنامه .از عوامل مؤثر بر تحول اقتصاد کشور دانستیکی  آن را فعالیت توان می

  .خش توجه خاصی مبذول می شوداقتصادي به این ب
آوري آمـار و   هاي ملی یکی از وظایف قـانونی مرکـز آمـار ایـران اسـت، جمـع       ي حساب جا که محاسبه و ارائه از آن

به منظور تکمیل پوشش آماري بخـش حمـل    سسات ترخیص کاال مؤها و درآمدهاي  اطالعات مربوط به انواع هزینه
طـرح را بـا    ایـن  ،1391ماه مرداد به همین دلیل مرکز آمار ایران در . ستهاي آن امري ضروري ا و نقل و زیربخش
بخـش حمـل و نقـل در فعالیـت      1390 سـال اي  هاي ملی و منطقه ي حساب  هاي مورد نیاز تهیه هدف تأمین داده

 1387 و1383هـاي   پیش از این نیز، مرکز آمـار ایـران در سـال   . طراحی و اجرا کرده است ترخیص کاالمؤسسات 
  . را به اجرا درآورده است ترخیص کاالرح آمارگیري از مؤسسات ط

 واحد 1404به  ي آمارگیران مستقیم مأمور ي  مراجعه باکه  بوده شماري تمامصورت  روش آمارگیري در این طرح به
اضـر  گزارش ح. شده استانجام  ها، آنحضوري با مسئوالن   ي طریق مصاحبه تکمیل پرسشنامه از و )کارگاه( آماري

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

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

  

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

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

  ترخیص کاال ي هسسؤم
را از گمرگ ترخیص کنـد و براسـاس نـوع و     ها  بندد تا کاالي آن کارگاهی است که با واردکنندگان کاال قرارداد می

  .کند ي ترخیص شده، اجرت دریافت میارزش کاال

  موارد ترخیص کاال  تعداد
   .باشد الزم به ذکر است تعداد اقالم ترخیص کاال مورد نظر نمی. هاي ترخیص کاال است منظور، تعداد پرونده

  مقدارکاالي ترخیص شده  
دهاي مختلفـی ماننـد   ایـن کاالهـا برحسـب واحـ    . شوند منظور، مقدار کاالهایی است که توسط کارگاه ترخیص می

 .اند شوند که به واحد تن تبدیل شده گیري می اندازه ...مترمکعب، لیتر، تن، کیلوگرم، مترمربع، دستگاه و 

  کارگاه کارکنان
 اعـم از ایـن کـه     ،کننـد  خـارج 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    عبارت دیگر، نوع استخدام یا چگونگی پرداخت دستمزد و مسائلی نظیر آن به. استخدام کارگاه باشند

  .تعداد کارکنان کارگاه اهمیت ندارد

  هاي کارگاه پرداختی
هـا، مصـارف    ایـن پرداختـی  . هاي اقتصادي کارگاه پرداخت شـده اسـت   ي انجام فعالیتمنظور، مبالغی است که برا

  .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

نوشت افزار، کاغذ مصارف واسطه شامل . شوند ي ثابت، ثبت می عنوان مصرف سرمایه اي ثابت که بهه مصرف دارایی
هـاي   ، هزینهها سایر سوختو  گازطبیعی، برق، آب بندي، ، لوازم بستهنشریات و مطبوعات هاي چاپی، روزنامه، و فرم
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  ي کرایه وسایل نقلیه،  ي کرایه، اي تجاريه حق بیمه ،ساختمان  ي اجاره ،نقل حمل وهاي  ی، هزینهمخابرات پستی و
، تعمیـرات  سـاختمان ات جزیـی  تعمیـر  هاي مخابراتی و ارتباطی، آالت و تجهیزات، تعمیرات جزیی دستگاه ماشین
هـاي   هزینـه  ،اي امـوال سـرمایه  سـایر  یـی  زتعمیـرات ج  ،تجهیزات کامپیوتري تعمیرات جزیی ،وسایل نقلیه جزیی

هاي کپی و زیراکس، خدمات آموزشی، خدمات کامپیوتري، خدمات حقـوقی،   یفات، هزینهو تشر پذیرایی ،آبدارخانه
، حق عضـویت، سـایر خـدمات کسـب و کـار،      تبلیغات، خدمات نظافت و پاکیزگی، آگهی و حسابرسیحسابداري و 

  .باشد یم ر آننظای هاي بانکی و هزینه کننده و بهداشتی، سایر مواد و ملزومات مصرفی، هاي مواد پاك هزینه

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

بدي آب و هوا، سهم کارفرمـا از    حقمندي،  و پوشاك، حق عائله خوراك  ي کار، هزینه پاداش، اضافهاز  قبیل  ،حقوق
حقـوق   کارکنـان بـا مـزد و    تمـامی بـه   نظایر آن مسکن و  حقذهاب،  ایاب و  ي هزینهبار، هاي اجتماعی، خوار بیمه

  .کارگاه است

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

  .لی و بازپرداخت اصل و سود وام استهاي انتقا ي مرخصی و بازخرید خدمت کارکنان، پرداخت ذخیره

  هاي کارگاه  دریافتی
صورت نقدي یا غیرنقدي، پـولی   هاي اقتصادي کارگاه است که به هاي حاصل از انجام فعالیت منظور، تمامی دریافتی

   .گیرد به کارگاه تعلق می …یا جنسی و 

   ستانده
. گیـرد  ي دیگران، در دسترس قرار مـی  براي استفادهمنظور ارزش کاالها وخدماتی است که در کارگاه تولید شده و 

دریـافتی بابـت بارشـماري     ،دریافتی بابت انبارداري ،کارمزد دریافتی بابت ترخیص کاالاین طرح، شامل   ستانده در
التفاوت خرید و فـروش کاالهـا بـدون     مابه ،بندي کاال دریافتی بابت بسته ،دریافتی بابت بازرسی کاال ،وسنجش کاال

آن  نظـایر  وتوسط کارکنـان  تعمیرات اساسی  ،ساختماناجاره  دریافتی بابت ،ونقل  دریافتی بابت حمل ،شکلرییتغ
  .باشد می

  کارمزد دریافتی بابت ترخیص کاال 
  .کند ي دیگران از واردکنندگان کاال دریافت می است که کارگاه بابت ترخیص کاالهامبلغی منظور، 

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

  .است و افراد و مؤسسات ها هاي دریافتی از سایر سازمان کمکو  هاي دریافتی از دولت کمک
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  ثابت  ي تشکیل سرمایه

امـوال   فـروش یـا انتقـال   و  ساسـی تعمیـرات ا ، ساخت یا ایجـاد  ،خرید یا تحصیلکارگاه بابت  گذاري منظور سرمایه
کارگـاه شـده و    گـذاري  موجب افزایش سرمایه تعمیرات اساسیو  ساخت یا ایجاد ،خرید یا تحصیل. اي است سرمایه

بـدون  (ساختمان مسـکونی  اي شامل  اموال سرمایه. ها خواهد شد اي، باعث کاهش آن اموال سرمایه فروش یا انتقال
، مخـابراتی و ارتبـاطی  وسایل وتجهیزات ، نقلیه  ي لهیوس، )بدون ارزش زمین(ساختمان غیرمسکونی ، )ارزش زمین

هـاي  نـرم افزار ، سـایرلوازم و تجهیـزات بـا دوام اداري   ، اداري  مبلمـان و اثـاث  ، کامپیوتر و تجهیزات وابسته بـه آن 
  .است اي سرمایه سایر اموالو  کامپیوتري

  ها  سایر استان
سیستان و  ،یخراسان شمال ،یخراسان جنوب، چهارمحال و بختیاري، ایالمهاي  در جداول این طرح، اطالعات استان

، ادغام و بـا عنـوان   دلیل رعایت اصل محرمانگی به همدانو مرکزي  ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد، قم، بلوچستان
  .آورده شده است "ها سایر استان"
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  هاي طرح ي یافته چکیده

  
ي زمـانی یـک    کـه مربـوط بـه دوره    "1391 - سسات تـرخیص کـاال   مؤاز آمارگیري طرح " اجرايیج بررسی نتا    

  :دهد نشان میرا  زیرهاي  یافتهاست، قبل از آن  ي ساله

  ي تصرف نحوهو کارگاه تعداد  •
 صـرف ي ت نحـوه اند از این تعـداد،   بوده ترخیص کاالدر کل کشور، داراي فعالیت  کارگاه 789تعداد  1390در سال 

. باشد می سرقفلی) درصد 9/27(کارگاه  220، اي اجاره) درصد 2/10(کارگاه  80، ملکی) درصد 0/55(کارگاه  434
 .ستا  بودهموارد یا اظهارنشده  سایر) درصد 0/7( کارگاه 55 ي تصرف نحوهکه  ضمن آن

  1390و  1386: ي تصرف محل کارگاه سسات ترخیص کاال برحسب نحوه مؤ - 1

 شرح
1386 1390 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
 100/0 789 100/0   606  ................................................... *ها کارگاهکل 

4/54 330  ......................................................... ملکی  434 0/55  
9/21 133  ....................................................... اي اجاره  80 1/10  

8/23 144  ....................................................... سرقفلی  220 9/27  
0/1 6  ............................................ یا اظهارنشده سایر  55 0/7  

  .باشد عبرحسب مورد ممکن است یک یا چند نو ،کارگاه هر ي تصرف نحوه* 

  1390: ي تصرف نحوهسسات ترخیص کاال برحسب  مؤزیع تو -1نمودار
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  عملکرد فعالیت •
انــد و مقــدارکاالي  هــزار مــورد تــرخیص کــاال داشــته 4/140، حــدود تــرخیص کــاال سســات مــؤ 1390در ســال 
، براي هر کارگاه در هر مـورد تـرخیص کـاال،    به این ترتیب. است میلیون تن بوده  9/6ها، حدود  ي آن شده ترخیص

  .تن کاال ترخیص شده است 7/49ر متوسط حدود طو به
  1390و  1386: سسات ترخیص کاال مؤعملکرد فعالیت  - 2

 شرح
1386 1390 

 متوسط   مقدار
 متوسط  مقدار  هر کارگاه

  هر کارگاه 
 178 140365 288 174425  ................................. تعداد موارد ترخیص کاال 

 8837 6969395 5435 3291912  .........................  )تن(مقدار کاالي ترخیص شده 

  
  1390و  1386: سسات ترخیص کاال مؤتوسط  مقدار کاالي ترخیص شدهتوزیع  -2نمودار

  
  جبران خدمات آنانو  تعداد کارکنان •

نفـر   2097نفر بوده اسـت کـه از ایـن تعـداد،      2914،  سسات ترخیص کاال مؤي مورد نظر، تعداد کارکنان  در دوره
ترتیـب   ایـن  به. اند کارکن بدون مزد و حقوق بوده) درصد 0/28(نفر  817بگیر و  کارکن مزد و حقوق) درصد 0/72(

شـامل  (همچنین جبران خـدمات کارکنـان    .اند نفر مشغول کار بوده 7/3ها،  طور متوسط در هر یک از این کارگاه به
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 دهـد،  بـوده کـه نشـان مـی    میلیـارد ریـال    135/6) بگیـر  مزد و حقوقها به کارکنان  حقوق و مزایا و سایر پرداختی
 .باشـد  مـی میلیـون ریـال    4/5هـا بـه طـور متوسـط،      بگیـر ایـن کارگـاه    رداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوقپ

ماهانـه  خـود،   بگیـر  به طور متوسط به هر کارکن مزد و حقـوق  سسات ترخیص کاال مؤ، 1386که در سال  درصورتی
 .ندپرداخت کرده بود میلیون ریال 4/2

  1390و  1386: جبران خدمات آنانو  کاال ترخیص سسات مؤتعداد کارکنان  -3

   شرح
1386 1390 

متوسط   کل
  هرکارگاه

سهم 
 کل  )درصد(

متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
)درصد(  

2/3 1964  ......................................................................... کل کارکنان  100/0 2914 3/7 100/0 
3/2 1411  .................................. کارکنان مزد و حقوق بگیر -  71/9 2097 2/7 72/0 

9/0 553  ................................. کارکنان بدون مزد و حقوق -  28/1 817 1/0 28/0 

 -  172 135557 -  68 41376  .... )میلیون ریال( مزد و حقوق بگیر جبران خدمات کارکنان

 1390: سسات ترخیص کاال مؤتوزیع انواع کارکنان  -3نمودار

  

  ها تیدریافو  ها پرداختی •
 2/618و میلیـارد ریـال    206/9 ترتیب به ،سسات ترخیص کاال مؤهاي  ها و دریافتی پرداختیارزش ، 1390در سال 

ارزش و میلیون ریال  262ها  طور متوسط، ارزش پرداختی به  براي هر کارگاه، بر این اساس. میلیارد ریال بوده است
هاي  ها و دریافتی ي قبل، ارزش پرداختی در مقایسه با  دوره ،دهد باشد و نشان می می میلیون ریال 784ها  دریافتی

  .است برابر شده  4/1 و ابربر 9/1 ترتیب ها به هریک از این کارگاه



  1391 -  سسات ترخیص کاال مؤآمارگیري از    ي نتایج طرح چکیده                                                                                                                                            9 
 

 

  )میلیون ریال(                                               1390و  1386: سسات ترخیص کاال مؤي ها ها و دریافتی پرداختیارزش  - 4

   شرح
1386 1390 

 کل
متوسط 
متوسط  کل هرکارگاه

 هرکارگاه
 262 206879 138 83653 ............................................................. ها ارزش پرداختی

 784 618207 548 332051 .............................................................  ها یارزش دریافت

  1390و  1386: کاالسسات ترخیص  مؤهاي  ها و دریافتی پرداختیتوزیع  -4نمودار

 

   ارزش مصارف واسطه •
بـوده اسـت کـه از ایـن     میلیارد ریال  47/7ي مورد بررسی،  در دوره سسات ترخیص کاال مؤي  ارزش مصارف واسطه

و لـوازم   نشـریات و  هـاي چـاپی، روزنامـه    نوشـت افـزار، کاغـذ و فـرم    به  مربوط) درصد 6/3(میلیارد ریال  3/0رقم 
مربـوط  ) درصد 4/4(میلیارد ریال  2/1مربوط به آب، برق و گاز طبیعی، ) درصد 9/7(میلیارد ریال  4/6بندي،  بسته

میلیارد ریال  12/4، ونقل و ارتباطات حمل يها نهیهزمربوط به ) درصد 2/14(میلیارد ریال  6/8،  ها سوخت به سایر
 اي ی اموال سرمایهیتعمیرات جزمربوط به ) درصد 5/5(میلیارد ریال  2/6مربوط به اجاره ساختمان، ) درصد 0/26(

طـور متوسـط ارزش    به این ترتیب به. است مربوط به سایر مصارف واسطه بوده ) درصد 9/33(میلیارد ریال  2/16و 
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برابر شـده   3/1ي قبل،  باشد که نسبت به دوره میلیون ریال می 61د ها، حدو ي هریک از این کارگاه مصارف واسطه
 .باشد میلیون ریال می 9/12اي،  ي هرکارگاه اجاره همچنین متوسط اجاره ماهانه. است 

   )المیلیون ری(                                   1390و  1386: سسات ترخیص کاال مؤ در  مصارف واسطهي ارزش انواع  مقایسه -5

   شرح
1386 1390 

 کل
متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
)درصد( متوسط  کل 

 هرکارگاه
سهم 

)درصد(  
0/100 61 47749 100/0 48 28772  ........................................................  جمع  

 6/3 4 2997 4/1 2 1182 ... نشریاتو  هاي چاپی، روزنامه نوشت افزار، کاغذ و فرم
 9/7 6 4638 10/7 5 3092 ................................... گاز طبیعی و آب، برق

 4/4 3 2095 1/2 1 337 ...........................................  ها سایر سوخت
2/14 9 6772 21/6 10 6206 ........................ ونقل و ارتباطات حمل يها نهیهز  

0/26 16 12426 20/1 10 5772  .........................................  اجاره ساختمان  
 5/5 3 2631 10/9 5 3142  ......................... اي ی اموال سرمایهیتعمیرات جز

 33/9 20 16190 31/4 15 9041 ..................................... سایر مصارف واسطه

   1390: سسات ترخیص کاال مؤ رد   توزیع انواع مصارف واسطه -5نمودار
  

  

  ها ارزش ستانده •
که از ایـن  میلیارد ریال بوده است  8/617ي مورد بررسی، حدود  در دوره سسات ترخیص کاال مؤهاي  ستاندهارزش 
 2/4(میلیـارد ریـال    7/25 و مربوط به کارمزد دریافتی بابت ترخیص کاال) درصد 8/95(میلیارد ریال  1/592رقم، 
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هـا،   هاي هر یک از این کارگاه ارزش دریافتی  طور متوسط اساس به  این  بر. باشد ها می وط به سایر ستاندهمرب) درصد
 .است برابر شده  4/1ي قبل،  میلیون ریال بوده که نسبت به دوره 783

  ) میلیون ریال(                              1390و  1386: کشور يسسات ترخیص کاال مؤهاي  ستاندهي ارزش انواع  مقایسه -6

   شرح
1386 1390 

 کل
متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
)درصد(  کل 

متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
)درصد(  

0/100 548 332009 .................................................  جمع  617803 783 0/100  
9/94 520 315033  ................  کارمزد دریافتی بابت ترخیص کاال  592129 751 8/95  

1/5 28 16976  ....................................   ها ستانده سایر  25674 32 2/4  

   1390: سسات ترخیص کاال مؤهاي  توزیع انواع ستانده -6رنمودا

 

   ارزش افزوده •
ترتیـب   بـه  سسـات تـرخیص کـاال    مؤ يها ستاندهو مصارف واسطه ي مورد بررسی، ارزش  در دوره که این با توجه به 

ریـال   میلیـارد   1/570 هـا،  این کارگاهي  ارزش افزودهبنابر این  .استریال بوده  میلیارد 8/617 وریال  میلیارد  7/47
  .برابر شده است 9/1باشد که نسبت به آمارگیري قبل،  می
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 )میلیون ریال(                                                         1390و  1386: سسات ترخیص کاال مؤي  ي ارزش افزوده مقایسه -7

   شرح
1386  1390  

متوسط   کل
 کل  هرکارگاه

متوسط 
 هرکارگاه

 722 570054 500 303237  .....................................................   رزش افزودها
 61 47749 48 28772  .................................................. مصارف واسطهکل 
 783 617803 548 332009  ........................................................ ها ستاندهکل 

  1390و  1386: سسات ترخیص کاال مؤي  توزیع ارزش افزوده - 7نمودار

 
  گذاري سرمایه •

از کـل ایـن مبلـغ،    . ل بـوده اسـت  ریـا  میلیارد  4/50ي مورد بررسی،  در دوره سسات ترخیص کاال مؤگذاري  سرمایه
بابـت سـاختمان   ) درصـد  0/10(میلیـارد ریـال    0/5بابت سـاختمان مسـکونی،   ) درصد 8/75(میلیارد ریال  2/38

بابـت  ) درصـد  2/0(میلیـارد ریـال    1/0 کمتر ازي نقلیـه،  بابت وسـیله ) درصد 9/6(میلیارد ریال  5/3غیرمسکونی، 
 9/0بابت کامپیوتر و تجهیزات وابسـته آن،  ) درصد 5/4(میلیارد ریال  3/2وسایل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی، 

بابت سایر لوازم و تجهیزات بـادوام  ) درصد 6/0(میلیارد  3/0بابت مبلمان و اثاث اداري، ) درصد 8/1(میلیارد ریال 
  .بوده استافزار کامپیوتري  بابت نرم) درصد 3/0(میلیارد ریال  1/0و بیش از  اداري
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                                             1390و  1386: آن لیتشک  ي ي ثابت و نحوه سسات ترخیص کاال برحسب نوع سرمایه ثابت مؤ  ي تشکیل سرمایه -8 
  )میلیون ریال(

 کل  شرح 
  خرید
  یا

 تحصیل

  ساخت  تعمیرات اساسی
  یا

 ایجاد

  فروش
  یا

 انتقال
توسط 
  کارکنان

توسط 
 دیگران

 12338 0 3357 53 59367 50440 ............................................    جمع
 0 0 1120 0 37088 38208  ............. )بدون ارزش زمین(ساختمان مسکونی 

 11607 0 87 0 16543 5022  ......... )بدون ارزش زمین(ساختمان غیرمسکونی 
 617 0 1383 12 2723 3500  ....................................... نقلیه  ي وسیله

 1 0 0 9 79 87  .............. وسایل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی
 10 0 745 27 1524 2286  .................. هیزات وابسته به آنکامپیوتر و تج
 29 0 2 6 920 899  ................................ اداري  مبلمان و اثاث

 2 0 7 0 293 298  .................. سایرلوازم و تجهیزات بادوام اداري
 73 0 14 0 196 138  ................................. نرم افزار کامپیوتري

  1390: سسات ترخیص کاال مؤي ثابت  ع سرمایهانواتوزیع  -8نمودار

 

  



 

  
  
  
  
  استانیجداول 
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  1390 :تفکیک استان ي تصرف محل کارگاه به سسات ترخیص کاال برحسب نحوه مؤ - 1جدول 

 سرقفلی اي اجاره ملکی کل  استان
  سایر

یا  
 اظهارنشده 

 55 220 80 434 789  ................................. کل کشور          

 13 36 9 46 105  ........................................ آذربایجان شرقی

 0 22 1 11 34  ......................................... آذربایجان غربی

 0 0 0 4 4  ...................................................اردبیل

 10 1 0 1 13  ..................................................اصفهان

 0 4 2 13 18  ..................................................... البرز

 0 11 5 3 18  ................................................... بوشهر

 0 46 23 232 302  ................................................... تهران

 2 9 5 23 38  .......................................... خراسان رضوي

 0 11 5 7 23  ............................................... خوزستان

 0 2 0 3 5  ................................................... زنجان

 0 3 0 0 3  .................................................. سمنان

 17 2 0 15 35  ................................................... فارس

 0 1 0 6 7  ................................................... قزوین

 1 3 0 0 4  ................................................ کردستان

 0 4 0 0 4  ................................................... کرمان

 3 5 2 0 9  ................................................ کرمانشاه

 0 2 0 2 5  ................................................. گلستان

 1 15 9 24 48  ................................................... گیالن

 5 7 0 0 12  ................................................ مازندران

 2 30 20 42 94  ................................................ هرمزگان

 0 4 0 0 4  ..................................................... یزد 

 0 3 0 2 5  ........................................... ها سایر استان

  



  1391 -  سسات ترخیص کاال مؤآمارگیري از    ي نتایج طرح چکیده                                                                                                                                            17 
 

 

  1390: استانتفکیک  به سسات ترخیص کاال مؤ ملکرد فعالیتع - 2جدول 

 تعداد موارد ترخیص کاال  استان
  مقدار کاالي ترخیص شده

 )تن(

 6969395 140365  .................................................... کل کشور          

 651604 7440 ............................................................ آذربایجان شرقی

 581163 3898 ............................................................. آذربایجان غربی

 6200 118 .......................................................................اردبیل

 56383 1912 ......................................................................اصفهان

 62436 3140 ......................................................................... البرز

 73870 1548 ....................................................................... بوشهر

 1249403 67212 ....................................................................... تهران

 126360 2704 .............................................................. خراسان رضوي

 556111 937 ................................................................... خوزستان

 20143 705 ....................................................................... زنجان

 30000 1206 ...................................................................... نسمنا

 76611 5961 ....................................................................... فارس

 2920 237 ....................................................................... قزوین

 163333 5333 .................................................................... کردستان

 1296 89 ....................................................................... کرمان

 91457 12571 .................................................................... کرمانشاه

 26553 1085 ..................................................................... گلستان

 602851 3581 ....................................................................... گیالن

 554914 1605 .................................................................... مازندران

 1950834 17471 .................................................................... هرمزگان

 78603 1070 ......................................................................... یزد 

 6350 544 ............................................................... ها سایر استان
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  1390: تفکیک استان به کارکنان مزد و حقوق بگیرجبران خدمات و  کاال سسات ترخیص مؤکارکنان انواع  -3جدول 

  استان
جبران خدمات   تعداد کارکنان

  کارکنان
  )هزار ریال(

کل 
 کارکنان

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

 135557034 91 726 817 169 1928 2097 2914  .............. کشورکل     

 4078633 11 124 135 13 55 69 203  ............... آذربایجان شرقی

 1364856 2 38 40 13 17 30 70  ................ آذربایجان غربی

 0 0 8 8 0 0 0 8  ......................... اردبیل

 628593 1 17 18 0 13 13 31  ........................ اصفهان

 1210625 5 16 22 0 16 16 38  ........................... البرز

 1642748 15 17 32 6 27 33 65  .......................... بوشهر

 97224406 17 244 261 61 1358 1419 1680  .......................... تهران

 3332776 2 40 41 5 49 53 94  ................ خراسان رضوي

 1512215 2 25 27 2 29 31 57  ...................... خوزستان

 792000 9 2 10 7 7 14 24  .......................... زنجان

 1284000 3 6 9 3 21 24 33  ......................... سمنان

 1465052 0 35 35 2 25 27 61  .......................... فارس

 263314 6 7 13 0 5 5 17  .......................... قزوین

 80000 1 3 4 1 0 1 5  ...................... کردستان

 0 0 4 4 0 0 0 4  ..........................کرمان

 361429 2 8 9 0 6 6 16  ....................... کرمانشاه

 224000 0 9 9 0 5 5 14  ........................ گلستان

 4961175 9 45 54 16 74 91 145  .......................... گیالن

 102857 2 15 17 0 2 2 19  ....................... مازندران

 14805553 4 54 58 38 217 255 313  ....................... هرمزگان

 58800 0 4 4 0 1 1 6  ............................ یزد 

 164000 1 6 7 2 2 4 11  .................. ها سایر استان
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  )هزار ریال(                 1390: استان تفکیک بهبرحسب نوع  سسات ترخیص کاال مؤ در  مصارف واسطهارزش  - 4جدول 

  جمع  استان

نوشت افزار، کاغذ 
هاي چاپی،  و فرم

روزنامه، نشریات، 
  مطبوعات و 

 بندي لوازم بسته

  آب، برق
  و  

 گاز طبیعی

ها  سایر سوخت
گازوییل، نفت، (

 ...)بنزین و

 2095392 4637885 2996895 47749046  ............................................ کل کشور
 65529 227306 103572 3366292  .......................................... آذربایجان شرقی

 4028 126697 94584 1086717  ........................................... آذربایجان غربی

 0 7240 4000 32040  .................................................... اردبیل

 1952 32538 51603 521796  ................................................... اصفهان

 189042 28159 18094 1007808  .......................................................البرز

 0 103970 22865 918606  ..................................................... بوشهر

 166203 2623685 1133738 20456186  ..................................................... تهران

 3042 156515 132516 1739314  ........................................... خراسان رضوي

 88397 141131 28969 1819103  ................................................. خوزستان

 0 27086 46183 353280  ..................................................... زنجان

 0 9000 18000 179100  .................................................... سمنان

 147583 56158 86423 1047650  ..................................................... فارس

 8000 3554 3600 125680  ..................................................... قزوین

 5333 2533 5333 87693  ..................................................کردستان

 0 0 13020 69600  ..................................................... کرمان

 11471 30171 104029 664526  .................................................. کرمانشاه

 0 10453 9333 167183  ................................................... گلستان

 179376 335768 193012 3331945  ..................................................... گیالن

 0 46697 79543 610269  .................................................. مازندران

 1214987 657423 843341 9870564  .................................................. هرمزگان

 10248 4200 3038 82943  ....................................................... یزد 

 200 7600 2100 210750  ............................................. ها سایر استان

B 
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  )هزار ریال( )      ادامه( 1390: استان تفکیک برحسب نوع به سسات ترخیص کاال مؤ در  مصارف واسطهارزش  - 4جدول 

  استان
هاي  هزینه
ونقل و  حمل

 ارتباطات
 ساختمان  اجاره

تعمیرات جزیی 
 اي سرمایه اموال

سایر مصارف 
 واسطه

 16190186 2631032 12425904 6771752  ............................................. کل کشور
 1257519 54522 1263781 394062  .......................................... آذربایجان شرقی

 213431 66759 341977 239242  ........................................... آذربایجان غربی

 3200 200 0 17400  .................................................... اردبیل

 220221 12086 89569 113827  ................................................... اصفهان

 234203 18778 390000 129532  .......................................................البرز

 98438 79130 556174 58029  ..................................................... بوشهر

 8260258 1345849 3799296 3127157  ..................................................... تهران

 404915 60605 678527 303195  ........................................... خراسان رضوي

 629569 86172 668338 176526  ................................................. خوزستان

 144411 13029 72000 50571  ..................................................... زنجان

 46500 0 75600 30000  .................................................... سمنان

 339825 20317 103500 293844  ..................................................... فارس

 32126 3429 39771 35200  ..................................................... قزوین

 31933 0 28160 14400  ..................................................کردستان

 13740 2400 15000 25440  ..................................................... کرمان

 212426 15714 211200 79514  .................................................. کرمانشاه

 54763 10500 33600 48533  ................................................... گلستان

 871571 116355 1090483 545380  ..................................................... گیالن

 144686 4543 277029 57771  .................................................. مازندران

 2936746 713841 2499129 1005097  .................................................. هرمزگان

 17654 6405 37968 3430  ....................................................... یزد 

 22050 400 154800 23600  ............................................. ها سایر استان
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  )هزار ریال(                         1390: استان تفکیک برحسب نوع به سسات ترخیص کاال مؤ ها در ارزش ستانده - 5جدول 

کارمزد دریافتی بابت   جمع  استان
 ترخیص کاال

 ها ستانده سایر

 25674628 592128665 617803294  ...................................................... کشور کل   

 879973 26390744 27270717  ..................................................... آذربایجان شرقی

 106000 4795633 4901633  ...................................................... آذربایجان غربی

 0 496000 496000  ............................................................... اردبیل

 0 5869386 5869386  .............................................................. اصفهان

 0 13885343 13885343  ..................................................................البرز

 539594 7151884 7691478  ................................................................ بوشهر

 1078267 291001868 292080135  ................................................................ تهران

 54749 15441311 15496060  ...................................................... خراسان رضوي

 2168205 15615385 17783590  ............................................................ خوزستان

 102857 7971429 8074286  ................................................................ زنجان

 0 8400000 8400000  ............................................................... سمنان

 257696 5191138 5448834  ................................................................ فارس

 11429 1113143 1124571  ................................................................ قزوین

 26667 1216000 1242667  .............................................................کردستان

 0 1944000 1944000  ................................................................ کرمان

 47143 3284286 3331429  ............................................................. کرمانشاه

 0 771867 771867  .............................................................. گلستان

 17926214 62203449 80129663  ................................................................ گیالن

 0 2797200 2797200  ............................................................. مازندران

 2475834 115096840 117572675  ............................................................. هرمزگان

 0 666761 666761  .................................................................. یزد 

 0 825000 825000  ........................................................ ها سایر استان
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  )هزار ریال(                                                  1390: استان تفکیک به السسات ترخیص کا مؤي  افزودهارزش  - 6جدول 

 ها ستانده  مصارف واسطه   افزودهارزش   استان

 617803294 47749046 570054248  ...................................................... کل کشور   

 27270717 3366292 23904425  ..................................................... آذربایجان شرقی

 4901633 1086717 3814916  ...................................................... آذربایجان غربی

 496000 32040 463960  ............................................................... دبیلار

 5869386 521796 5347590  .............................................................. اصفهان

 13885343 1007808 12877535  ..................................................................البرز

 7691478 918606 6772872  ................................................................ بوشهر

 292080135 20456186 271623949  ................................................................ تهران

 15496060 1739314 13756746  ...................................................... خراسان رضوي

 17783590 1819103 15964487  ............................................................ خوزستان

 8074286 353280 7721006  ................................................................ زنجان

 8400000 179100 8220900  ............................................................... سمنان

 5448834 1047650 4401184  ................................................................ فارس

 1124571 125680 998891  ................................................................ قزوین

 1242667 87693 1154974  .............................................................کردستان

 1944000 69600 1874400  ................................................................ کرمان

 3331429 664526 2666903  ............................................................. کرمانشاه

 771867 167183 604684  .............................................................. گلستان

 80129663 3331945 76797718  ................................................................ گیالن

 2797200 610269 2186931  ............................................................. مازندران

 117572675 9870564 107702111  ............................................................. هرمزگان

 666761 82943 583818  .................................................................. یزد 

 825000 210750 614250  ........................................................ ها سایر استان
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                                                                                                                       1390: تفکیک استان به  سرمایه لیتشک  ي برحسب نحوه سسات ترخیص کاال مؤثابت   ي تشکیل سرمایه - 7جدول 
 )هزارریال(

 کل شرح
  خرید

  یا  
 تحصیل

  ساخت تعمیرات اساسی
  یا 

 ایجاد 

  فروش
  یا 

 انتقال 
توسط 
 کارکنان

  توسط
 دیگران 

 12337818 0 3357370 53463 59366623 50439639  ............................. کل کشور   

 0 0 0 6055 164024 170080  ............................ آذربایجان شرقی

 0 0 42400 0 112148 154548  ............................. آذربایجان غربی

 0 0 0 0 0 0  ....................................... اردبیل

 0 0 0 0 76364 76364  ...................................... اصفهان

 0 0 1806 0 40264 42069  ......................................... البرز

 0 0 0 0 65264 65264  ....................................... بوشهر

 11702506 0 1041126 24374 48602455 37965448  ........................................ تهران

 0 0 0 0 438266 438266  .............................. خراسان رضوي

 529128 0 8974 7179 733205 220231  .................................... خوزستان

 0 0 0 0 1693886 1693886  ....................................... زنجان

 0 0 0 0 0 0  ...................................... سمنان

 106183 0 9583 1917 2747733 2653050  ........................................ فارس

 0 0 5714 0 25714 31429  ....................................... قزوین

 0 0 0 0 0 0  .................................... کردستان

 0 0 0 0 0 0  ....................................... کرمان

 0 0 0 0 110000 110000  .....................................کرمانشاه

 0 0 0 0 10500 10500  ...................................... گلستان

 0 0 177231 0 203469 380700  ....................................... گیالن

 0 0 0 0 22286 22286  ..................................... مازندران

 0 0 2070536 13937 4313746 6398219  .................................... هرمزگان

 0 0 0 0 0 0  ......................................... یزد 

 0 0 0 0 7300 7300  ................................ ها سایر استان
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   1390: تفکیک استان به ي ثابت برحسب نوع سرمایه سسات ترخیص کاال مؤثابت   ي تشکیل سرمایه - 8جدول 
  )الیهزار ر(

 جمع  استان
ساختمان مسکونی 

 )بدون ارزش زمین(

ساختمان 
بدون (غیرمسکونی 

 )ارزش زمین
 نقلیه  ي وسیله

وسایل و تجهیزات 
 مخابراتی و ارتباطی

 87334 3500162 5022493 38208117 50439639  .............. کل کشور   

 17627 0 0 0 170080  .............. آذربایجان شرقی

 0 0 42400 0 154548  ............... آذربایجان غربی

 0 0 0 0 0  .........................اردبیل

 0 0 0 0 76364  ........................اصفهان

 542 0 0 0 42069  ........................... البرز

 0 0 0 0 65264  ......................... بوشهر

 34530 599198 2031181 34263127 37965448  ......................... تهران

 0 435985 0 0 438266  ................ خراسان رضوي

 3590 127436 0 0 220231  ..................... خوزستان

 13714 85714 1371429 0 1693886  ......................... زنجان

 0 0 0 0 0  ........................ سمنان

 7283 11500 1533333 479167 2653050  ......................... فارس

 4000 0 0 0 31429  ......................... قزوین

 0 0 0 0 0  ...................... کردستان

 0 0 0 0 0  ......................... کرمان

 0 0 0 0 110000  ...................... کرمانشاه

 1633 0 0 0 10500  ....................... گلستان

 4415 126143 44150 0 380700  ......................... گیالن

 0 0 0 0 22286  ...................... مازندران

 0 2114185 0 3465824 6398219  ...................... هرمزگان

 0 0 0 0 0  ........................... یزد 

 0 0 0 0 7300  ................. ها سایر استان

B 
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                 )      ادامه( 1390: تفکیک استان به ي ثابت برحسب نوع سرمایه سسات ترخیص کاال مؤثابت   ي تشکیل سرمایه - 8جدول 
  )الیر رهزا(

کامپیوتر و تجهیزات   استان
 وابسته به آن

 مبلمان واثاث اداري
سایرلوازم وتجهیزات 

 بادوام اداري
 نرم افزار کامپیوتري

 137824 298083 899243 2286382  ........................... کل کشور   

 0 117064 20587 14801  ........................... آذربایجان شرقی

 0 11448 63600 37100  ............................ آذربایجان غربی

 0 0 0 0  ......................................اردبیل

 1722 11483 22967 40191  .....................................اناصفه

 3611 0 1806 36111  ........................................ البرز

 0 32406 4522 28336  ...................................... بوشهر

44686- 67232 156691 858174  ...................................... تهران  

 0 0 2281 0  ............................. خراسان رضوي

 0 5744 45769 37692  .................................. خوزستان

 171 17143 85714 120000  ...................................... زنجان

 0 0 0 0  ..................................... سمنان

 5750 0 168667 447350  ...................................... فارس

 0 0 0 27429  ...................................... قزوین

 0 0 0 0  ................................... کردستان

 0 0 0 0  ...................................... کرمان

 0 0 110000 0  ................................... کرمانشاه

 0 8867 0 0  .................................... گلستان

 75686 8578 45412 76317  ...................................... گیالن

 0 0 0 22286  ................................... مازندران

 95569 18118 171228 533295  ................................... هرمزگان

 0 0 0 0  ........................................ یزد 

 0 0 0 7300  .............................. ها سایر استان

  


