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  مقدمه
است به نحوي کـه  هاي اقتصادي به یکدیگر ها و رشته فعالیتبخشتمامی يبخش حمل و نقل ارتباط دهنده      

هـاي رشـد و توسـعه    از همین رو در برنامه از عوامل مؤثر بر تحول اقتصاد کشور دانست.یکی  آن را فعالیت توانمی
  اقتصادي به این بخش توجه خاصی مبذول می شود.

آوري آمـار و  هاي ملی یکی از وظایف قـانونی مرکـز آمـار ایـران اسـت، جمـع      ي حسابجا که محاسبه و ارائهآناز 
به منظور تکمیل پوشش آماري بخـش حمـل    سسات ترخیص کاالمؤها و درآمدهاي اطالعات مربوط به انواع هزینه

طـرح را بـا    ایـن  ،1394 شـهریور ان در هاي آن امري ضروري است. به همین دلیل مرکز آمار ایرو نقل و زیربخش
بخـش حمـل و نقـل در فعالیـت      1393 سـال اي هاي ملی و منطقهي حساب هاي مورد نیاز تهیههدف تأمین داده

و  1387 ،1383هـاي  طراحی و اجرا کرده است. پیش از این نیز، مرکز آمار ایـران در سـال   ترخیص کاالمؤسسات 
ایـن   1390و  1386، 1382هاي آوري اطالعات سالبراي جمعرا  ترخیص کاالطرح آمارگیري از مؤسسات  1391
  .  بودبه اجرا درآورده ها کارگاه

 واحـد  2555به  يآمارگیران مستقیم مأمور يمراجعه باکه  بوده شماريتمامصورت روش آمارگیري در این طرح به
شده است. گزارش حاضـر  انجام  ها،آنحضوري با مسئوالن  يطریق مصاحبه تکمیل پرسشنامه از و (کارگاه) آماري

گـاه  شود. در ضمن، این نتایج در وبشامل 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 
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  مشخصات کلی طرح

    سابقه
در را  کـاال  تـرخیص مؤسسـات  آمـارگیري از  طرح ، 1391و  1387،  1383 هايدر سال بار 3مرکز آمار ایران قبالً 

  .  است هدورهاي کشور به اجرا درآسطح تمامی استان

  ضرورت اجرا  
آوري آمـار و  ملی یکی از وظـایف قـانونی مرکـز آمـار ایـران اسـت، جمـع        هايي حساباز آنجا که محاسبه و ارائه

 حمـل و نقـل  بخـش  به منظور پوشش آماري  کاال ترخیصمؤسسات مدهاي اها و دراطالعات مربوط به انواع هزینه
  امري ضروري است.  

    هدف کلی
بخـش   1393اي سـال  هاي ملـی و منطقـه  ي حسابهاي مورد نیاز تهیههدف کلی از اجراي این طرح، تأمین داده

 است.   کاال ترخیصمؤسسات در فعالیت  حمل و نقل

  اهداف تفصیلی  
  کاال ترخیصمؤسسات ـ تعیین مشخصات عمومی 

  کاال ترخیصمؤسسات ـ برآورد اقالم عملکردي 
  کاال ترخیصمؤسسات ـ برآورد تعداد کارکنان 

  کاال ترخیصمؤسسات  جبران خدمات کارکنانـ برآورد 
  کاال ترخیصمؤسسات  يـ برآورد ارزش مصارف واسطه

  کاال ترخیصمؤسسات ي هاـ برآورد ارزش ستانده
  کاال ترخیصمؤسسات  يـ برآورد ارزش افزوده

  کاال ترخیصمؤسسات  يـ برآورد تشکیل سرمایه

  هدف   يجامعه
  باشد.کشور میکاال در ترخیصهاي مستقل یا متبوع داراي فعالیت در این طرح، تمامی کارگاهي هدف جامعه

  واحد آماري  
کشور، واحـد آمـاري طـرح را تشـکیل      کاالدر ترخیصخدمات هاي مستقل یا متبوع داراي فعالیت هریک از کارگاه

  دهد.  می
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 گیري  چارچوب نمونه
 5229بخشـی از کـد   ي مؤسسـات تـرخیص کـاال در کشـور (    شـده طرح فهرست بهنگـام گیري این چارچوب نمونه

و » شرکت پسـت «باشد که از طریق فهرست ثبتی ) میهاي اقتصاديالمللی فعالیتبندي بینبازنگري چهارم طبقه
  حاصل شده است.» سازمان مالیاتی«

  هاي اقتصادي  المللی فعالیتبندي بینبازنگري چهارم طبقهجایگاه طرح در 
  

  ونقل و انبارداريحمل H بخش
  نقلوحمل پشتیبانیهاي انبارداري و فعالیت           52قسمت 

  نقلوحمل پشتیبانیهاي فعالیت  522گروه 
  هاي پشتیبانی حمل و نقلسایر فعالیت  5229طبقه 

  فعالیت ترخیص کاال  5229بخشی از کد 

  زمان آماري  
  است.   1393زمان آماري طرح، سال 

  زمان آمارگیري  
  .  بوده است 1394سال  شهریور ،زمان آمارگیري این طرح

  روش آمارگیري  
ي به مستقیم مأمور آمارگیر ياست که از طریق مراجعه شماريتمامروش آمارگیري در این طرح به صورت 

 شود.انجام می آني حضوري با مسئوالن واحدآماري و تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه

 حجم کار  
  .بوده است (کارگاه) آماري احدو 2555هاي طرح حجم نمونه

 سطح انتشار نتایج  
  .شودمی 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 میفعالیتی است که منجر به تولید کاال یا ارائه

  ترخیص کاال يهسسؤم
را از گمرگ تـرخیص کنـد و براسـاس نـوع و      انبندد تا کاالي آنمیکارگاهی است که با واردکنندگان کاال قرارداد 
  کند.ارزش کاالي ترخیص شده، اجرت دریافت می

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

  مقدارکاالي ترخیص شده    
شوند. ایـن کاالهـا برحسـب واحـدهاي مختلفـی ماننـد       دار کاالهایی است که توسط کارگاه ترخیص میمنظور، مق

 اند.شوند که به واحد تن تبدیل شدهگیري میاندازه مترمکعب، لیتر، تن، کیلوگرم، مترمربع، دستگاه و ...

  کارگاه کارکنان
 اعـم از ایـن کـه     ،کننـد کارگـاه بـراي آن کـار مـی    خارج  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 پارهبه
هـا در تعیـین   عبارت دیگر، نوع استخدام یا چگونگی پرداخت دستمزد و مسائلی نظیر آن. بهاستخدام کارگاه باشند

  کارکنان کارگاه اهمیت ندارد.تعداد 

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

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

بـه   یپرداختـ شـوند. مصـارف واسـطه شـامل     ي ثابت، ثبت میعنوان مصرف سرمایههاي ثابت که بهمصرف دارایی
، لـوازم  نشـریات و مطبوعـات   وزنامـه، هـاي چـاپی، ر  نوشت افزار، کاغذ و فـرم  ،کاال صیترخبازرسی و گمرك بابت 

 ياجـاره  ،نقـل  حمل وهاي ی، هزینهمخابرات هاي پستی و، هزینههاسایر سوختو  گازطبیعی، برق، آببندي، بسته
آالت و تجهیـزات، تعمیـرات جزیـی    ماشـین  يکرایـه  وسـایل نقلیـه،   يکرایـه ، هـاي تجـاري  حق بیمـه  ،ساختمان



  6                                                                                                                      1394 -  سسات ترخیص کاالمؤآمارگیري از  ي نتایج طرحچکیده 
 

 تعمیـرات جزیـی   ،وسـایل نقلیـه   ، تعمیـرات جزیـی  سـاختمان ات جزیـی  تعمیـر  ارتباطی،هاي مخابراتی و دستگاه
هـاي  و تشریفات، هزینه پذیرایی ،هاي آبدارخانههزینه ،اياموال سرمایهسایر یی زتعمیرات ج ،تجهیزات کامپیوتري

ت نظافـت و  ، خدماحسابرسیکپی و زیراکس، خدمات آموزشی، خدمات کامپیوتري، خدمات حقوقی، حسابداري و 
کننده و بهداشـتی، سـایر   هاي مواد پاك، حق عضویت، سایر خدمات کسب و کار، هزینهتبلیغاتپاکیزگی، آگهی و 

  باشد.می ر آننظای هاي بانکی وهزینه مواد و ملزومات مصرفی،

  جبران خدمات کارکنان
 به کارکنان با مزد و غیر نقدي وهاي نقدي سایر پرداختیو  مزد و حقوقتحت عنوان  هاي کارگاهمجموع پرداختی

بدي آب و هوا، سهم کارفرمـا از   حقمندي، و پوشاك، حق عائله خوراك يکار، هزینهپاداش، اضافهاز  قبیل  ،حقوق
حقـوق   کارکنـان بـا مـزد و    تمـامی بـه   نظایر آن مسکن و حقذهاب،  ایاب و يهزینههاي اجتماعی، خواربار، بیمه

   .کارگاه است

  هاپرداختی 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، پرداختذخیره

  هاي کارگاه  دریافتی
صورت نقدي یا غیرنقدي، پولی هاي اقتصادي کارگاه است که بههاي حاصل از انجام فعالیتمنظور، تمامی دریافتی

    گیرد.به کارگاه تعلق می …یا جنسی و 

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

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

توسـط  اي امـوال سـرمایه  تعمیـرات اساسـی   ، سـاختمان اجـاره   دریافتی بابت، ونقلدریافتی بابت حمل، شکلرییتغ
  .باشدآن می نظایر توسط کارکنان واي اموال سرمایه ساخت یا ایجاد، کارکنان

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

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

  است. وام دریافتیو  افرادو  و مؤسسات هاسازمانهاي دریافتی از سایر کمکو  هاي دریافتی از دولتکمک
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  ثابت يتشکیل سرمایه

امـوال   فـروش یـا انتقـال   و  تعمیـرات اساسـی  ، ساخت یا ایجـاد  ،خرید یا تحصیلکارگاه بابت گذاريمنظور سرمایه
کارگـاه شـده و   گـذاري موجب افزایش سرمایه تعمیرات اساسیو  ساخت یا ایجاد ،خرید یا تحصیلاي است. سرمایه

ساختمان مسـکونی (بـدون   اي شامل ها خواهد شد. اموال سرمایهاي، باعث کاهش آناموال سرمایه فروش یا انتقال
، مخـابراتی و ارتبـاطی  وسایل وتجهیـزات  ، نقلیه يلهیوس، ساختمان غیرمسکونی (بدون ارزش زمین)، ارزش زمین)

هـاي  افزارهـا و بانـک  نرم، سایرلوازم و تجهیزات با دوام اداري، اداري مبلمان و اثاث، ابسته به آنو تجهیزات و رایانه
  است. ايسرمایه سایر اموالو  اطالعاتی

  ها  سایر استان
سـایر  "ادغـام و بـا عنـوان     بایکـدیگر  ،نداهکارگاه بود 3داراي کمتر از  کهی یهادر جداول این طرح، اطالعات استان

  آورده شده است.در انتهاي هر جدول  "هااستان
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  هاي طرحیافته
  

ي زمـانی یـک   کـه مربـوط بـه دوره    "1394 - سسات ترخیص کـاال مؤاز آمارگیري طرح " اجرايبررسی نتایج     
  :دهدنشان میرا  زیرهاي یافتهاست، قبل از آن  يساله

  تعداد کارگاه  
 1/9کارگـاه (  86اند از این تعـداد،  بوده ترخیص کاالدر کل کشور، داراي فعالیت  کارگاه 943تعداد  1393در سال 
درصـد)   9/90کارگـاه (  857 و بازرگـانی و  بارشماري وسنجش بار، انبارداريهاي فرعی مانند داراي فعالیتدرصد) 

  .اندبوده بدون فعالیت فرعی
  1393و  1390: سسات ترخیص کاال برحسب وضع فعالیت فرعیؤم -1

 شرح
9013  3139  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
0/100 943 100/0 789  ................................................................ جمع  

1/5 40  ...................................... هاي فرعیداراي فعالیت  86 1/9  
9/94 749  ........................................... بدون فعالیت فرعی  857 9/90  

 

  

  1393: وضع فعالیت فرعیسسات ترخیص کاال برحسب مؤتوزیع  -1 نمودار

داراي فعالیت فرعی
 9/1 %

فاقد فعالیت فرعی
90/9 %
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 کارکنان نوعسسات ترخیص کاال برحسب مؤ 

نفـر   2579نفر بوده اسـت کـه از ایـن تعـداد،      3901،  سسات ترخیص کاالمؤي مورد نظر، تعداد کارکنان دورهدر 
و  پـاره وقـت  بگیردرصـد) کـارکن مـزد و حقـوق     3/7نفر ( 285تمام وقت ، بگیردرصد) کارکن مزد و حقوق 1/66(

هـا،  طور متوسط در هر یک از این کارگاهبه ترتیبایناند. بهدرصد) کارکن بدون مزد و حقوق بوده 6/26نفر ( 1037
    .اندنفر مشغول کار بوده 4

  1393و  1390: سسات ترخیص کاالمؤ کارکنانانواع تعداد  -2

 شرح
9013  3139  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
 100/0 3901 100/0 2914  ...............................................................................  جمع       

2/66 1928  ...................................... تمام وقت بگیرمزد و حقوقکارکن   2579 1/66  
8/5 169   .......................................وقت پاره بگیرمزد و حقوقکارکن   285 3/7  

0/28 817   ................................................. کارکن بدون مزدوحقوق  1037 6/26  

  

 

  1393: سسات ترخیص کاالمؤ کارکنان توزیع انواع -2نمودار 

 عملکرد فعالیت  

ي شدهاند و مقدارکاالي ترخیصهزار مورد ترخیص کاال داشته 2/114، ترخیص کاال سساتمؤ 1393در سال 
تن  7/141طور متوسط حدود ، براي هر مورد ترخیص کاال، بهبه این ترتیباست. میلیون تن بوده  2/16ها، آن

  کاال ترخیص شده است.
   

مزد و حقوق بگیر 
تمام وقت 

 66/1%

ر مزد و حقوق بگی
پاره وقت

 7/3 %

بدون مزد و حقوق
 26/6 %
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  1393و  1390: سسات ترخیص کاالمؤعملکرد فعالیت  -3

 شرح
9013  3139  

 متوسط   مقدار
 متوسط  مقدار  هر کارگاه

  هر کارگاه 
 121 114208 178 140365  ................................. تعداد موارد ترخیص کاال 

31716 16188231 8837 6969395  .........................  مقدار کاالي ترخیص شده (تن)  

  

 

3139تا  1386: سسات ترخیص کاالمؤتوسط  مقدار کاالي ترخیص شده -3  

 هاها و دریافتیپرداختی  
 1344میلیارد ریـال و   698ترتیب ، بهکاالسسات ترخیص مؤهاي ها و دریافتی، ارزش پرداختی1393در سال 

میلیـون ریـال و    740ها طور متوسط، ارزش پرداختیبه میلیارد ریال بوده است. بر این اساس، براي هر کارگاه
هـا و  ي قبل، ارزش پرداختیدهد، در مقایسه با  دورهباشد و نشان میمیلیون ریال می 1425ها ارزش دریافتی

  است.  برابر شده  8/1برابر و  8/2ترتیب ها بههاي هریک از این کارگاهدریافتی
درصـد و سـایر    3/50درصد، جبران خدمات کارکنان  0/38، مصارف واسطه  سساتمؤهاي این از کل پرداختی

بـه   درصـد  8/90،  سسات ترخیص کاالمؤهاي از مجموع دریافتی همچنین .درصد بوده است 7/11ها پرداختی
  .درصد بوده است 8/9ها دریافتی سایرسهم  و ها اختصاص داشته استستانده

0
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 351بگیـر)  به کارکنان مزد و حقوق هایپرداخت ریو سا ایجبران خدمات کارکنان (شامل حقوق و مزاهمچنین 
هـا بـه طـور    بگیـر ایـن کارگـاه   پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق دهد،یمیلیارد ریال بوده که نشان م

  .باشدیمیلیون ریال م2/10متوسط، 
 (میلیون ریال)                                               1393و  1390: سسات ترخیص کاالمؤهاي ها و دریافتیارزش پرداختی -4

   شرح
9013  3139  

 ارزش
متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
 ارزش (درصد)

متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
 (درصد)

  100/0 740 697640  100/0  262 206879  ................................................. هاجمع پرداختی
  0/38  281 265209  2/23  61  47749  ............................................................................  مصارف واسطه

  3/50  372  350645  5/65  172  135557  .............................................................  جبران خدمات کارکنان
  7/11  87  81786 3/11  30  23573  ..........................................................................  هاسایر پرداختی

  100/0  1425  1343841  100/0  784  618207  .................................................. هادریافتیجمع 
  0/85 1212 1142466  8/95  751 592129  ..........................................   کارمزد دریافتی بابت ترخیص کاال

  8/5 82  77538  1/4  33  25674  .........................................................................  * هاستاندهسایر 
  2/9  131  123837  1/0  5/0  404  ...........................................................................  هاسایر دریافتی

  توسط کارکناناي اموال سرمایهساخت یا ایجاد و تعمیرات اساسی بجز  *

  
  1393تا  1386: سسات ترخیص کاالمؤ هايها و دریافتیارزش پرداختی -4
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  1393: سسات ترخیص کاالمؤ يهاپرداختی توزیع ارزش انواع -5

  
  1393: سسات ترخیص کاالمؤ يهادریافتی توزیع ارزش انواع - 6

مصارف واسطه 
 38/0 %

جبران خدمات کارکنان
 50/3 %

سایر پرداختی
 11/7%

  کارمزد دریافتی بابت
ترخیص کاال

 85/0 %

سایر ستانده ها
  5/8  %

سایر دریافتی ها
 9/2 %
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 ارزش مصارف واسطه  
میلیارد ریال بوده اسـت کـه از ایـن     265ي مورد بررسی، در دوره،  سسات ترخیص کاالمؤي ارزش مصارف واسطه

میلیارد ریـال   20 ،کاال یو بازرس صیبه گمرك بابت ترخ یپرداخت درصد) مربوط به 3/45میلیارد ریال ( 120 رقم،
ونقـل و  هـاي حمـل  هزینـه  2/9میلیارد ریال ( 24 ، هاسایر سوخت و گاز طبیعیو  درصد) مربوط به آب، برق 6/7(

مربـوط بـه    درصد) 4/18میلیارد ریال ( 49 و  اجاره ساختمانمربوط به  درصد) 5/19( میلیارد ریال 52 ،ارتباطات 
هـا،  ي هریـک از ایـن کارگـاه   طور متوسط ارزش مصـارف واسـطه  است. به این ترتیب بهبوده  سایر مصارف واسطه 

  باشد.  میلیون ریال می 281حدود 
  (میلیون ریال)                                                            1393و  1390: سسات ترخیص کاالمؤ در مصارف واسطهارزش  -5

 ارزش  شرح
متوسط 
 سهم (درصد) هرکارگاه

 100/0  61 47749   ...........................................................  1390در  جمع مصارف واسطه
 100/0 281 265209   ...........................................................  1393در  جمع مصارف واسطه

 3/45 127 120205   ................................................... آن یکاال و بازرس صیبه گمرك بابت ترخ یپرداخت
 7/6 21 20058   .........................................................................هاسوخت ریو سا یعیآب، برق، گاز طب

 9/2 26 24395   .................................................................................. ونقل و ارتباطاتحمل يهانهیهز
 19/5 55 51823   ............................................................................................................... اجاره ساختمان

 18/4 52 48728   ........................................................................................................ مصارف واسطه ریسا

  

   1393: سسات ترخیص کاالمؤدر  توزیع انواع مصارف واسطه - 7نمودار

پرداختی به گمرك 
بابت ترخص 

کاالوبازرسی آن
45/3 %

آب، برق، گاز طبیعی
 و سایر سوخت ها

 7/6 %

هزینه هاي حمل و نقل 
و ارتباطات

9/2%

اجاره ساختمان
19/5%

سایر مصارف واسطه
18/4 %
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 هاارزش ستانده  
میلیـارد ریـال بـوده اسـت. از ایـن رقـم،        1220مورد بررسی،  يدر دوره سسات ترخیص کاالهاي مؤارزش ستانده

دریـافتی  درصـد)   7/0میلیارد ریال ( 8 ، کارمزد دریافتی بابت ترخیص کاالدرصد) بابت  6/93میلیارد ریال ( 1143
شکل  رییالتفاوت خرید و فروش کاالها بدون تغمابه ابتب یافتیدرصد) در 2/5میلیارد ریال ( 64 ، و نقلبابت حمل 

هاي هـر  ارزش ستانده طور متوسطاساس بهاین باشد. بر ها میستانده ریدرصد) مربوط به سا 5/0میلیارد ریال ( 6 و
 است.برابر شده  7/1قبل،  يمیلیون ریال بوده که نسبت به دوره 1294ها، یک از این کارگاه

  (میلیون ریال)                                                               1393و  1390: سسات ترخیص کاالمؤهاي ارزش انواع ستانده -6

   شرح
9013  3139  

 ارزش
متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
 ارزش (درصد)

متوسط 
 هرکارگاه

سهم 
 (درصد)

  100/0 1294 1220180  100/0  783 617803  .............................................................  جمع
  6/93  1212 1142466  8/95  750  592129   ..................................... کارمزد دریافتی بابت ترخیص کاال

 7/0 9 8115  2/0  1 893   ................................................... و نقلدریافتی بابت حمل 
 2/5 67 63939  5/0  4 3023   ........ التفاوت خرید و فروش کاالها بدون تغییر شکلمابه

 5/0  6 5660  5/3 28  21758  .....................................................................  هاسایر ستانده

  

   1393: سسات ترخیص کاالمؤهاي توزیع انواع ستانده -8نمودار

  کارمزد دریافتی بابت
% 93/6ترخیص کاال 

دریافتی بابت  
 حمل و نقل 

 0/7 %

مابه التفاوت خرید و 
کاالها بدون فروش 

%5/2تغییر شکل  سایر ستانده ها
0/5%
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 ارزش افزوده  
 بیـ ترتسسـات تـرخیص کـاال بـه    مؤ يهامورد بررسی، ارزش مصارف واسطه و ستانده يدر دوره کهنیابا توجه به 

ـ ا يارزش افـزوده  نیامیلیارد ریال بوده است، بنـابر  1220میلیارد ریال و  265 ریـال  میلیـارد   955هـا،  کارگـاه  نی
 جیریـال بـوده کـه نسـبت بـه نتـا      میلیـون   1013ها، کارگاه یناز ا کیهر يارزش افزوده دهدیباشد و نشان ممی

  برابر شده است. 6/1قبل،  يدوره
 (میلیون ریال)                                                  1393و  1390: سسات ترخیص کاالمؤي ي ارزش افزودهمقایسه - 7

  شرح
1390  1393 

 ارزش
متوسط 
 ارزش هرکارگاه

متوسط 
 هرکارگاه

 1013 954970 722 570054  ..............................................................  ارزش افزوده
  281 265209 61 47749  ...................................................................................  کل مصارف واسطه

 1293  1220180 783 617803  .............................................................................................  هاکل ستانده

 

  1393 تا 1386: کاالسسات ترخیص مؤي ارزش افزودهي مقایسه -9نمودار 
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 گذاريسرمایه  
 0/4مبلـغ،   نیریال بوده است. از کل امیلیارد  5/25مورد بررسی،  يسسات ترخیص کاال در دورهمؤ يگذارسرمایه

 2/1 نقلیـه،  يدرصد) بابت وسـیله 0/27میلیارد ریال ( 9/6درصد) بابت ساختمان غیرمسکونی،  0/16میلیارد ریال (
 رایانهدرصد) بابت  0/20میلیارد ریال ( 0/5 ،درصد) بابت وسایل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی 0/5ریال (میلیارد 

درصـد) بابـت    0/6میلیارد ( 6/1درصد) بابت مبلمان و اثاث اداري،  0/27میلیارد ریال ( 9/6و تجهیزات وابسته آن، 
  .بوده است سایرلوازم و تجهیزات بادوام اداري

 (میلیون ریال) 1393: آن لیتشک يي ثابت و نحوهبرحسب نوع سرمایهسسات ترخیص کاال مؤ گذاريارزش سرمایه -8

 کل  شرح 
  خرید

  یا
 تحصیل

تعمیرات 
  اساسی

  فروش یا ایجاد ساخت
  یا

 انتقال
توسط 
  کارکنان

وسط ت
  دیگران

 40 3297 176 0 22067 25500  .............................................  جمع
 0 3083 83 0 793 3959  ...... ساختمان غیرمسکونی (بدون ارزش زمین)

 0 82 25 0 6794 6902  ...................................... نقلیه لیوسا
 0 7 6 0 1141 1154  ........... وسایل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی

 0 70 30 0 4923 5024  ................... و تجهیزات وابسته به آن انهیرا
 32 42 2 0 6876 6887  ............................. اداري مبلمان و اثاث

 8 12 29 0 1541 1574  ............................. ياهیاموال سرما ریسا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  1393: ي ثابتسرمایه برحسب نوعسسات ترخیص کاال مؤدر  گذاريسرمایه - 10 نمودار 

ساختمان مسکونی
15/5 %

وسیله ي نقلیه 
27/1 %

وسایل و تجهیزات 
مخابراتی و ارتباطی

4/5%

رایانه  و تجهیزات
وابسته به آن 

19/7 %

مبلمان واثاث اداري
27/0 %

سایر اموال سرمایه اي
6/1%



  

 

  
 
 
  
 
 
 
 

  جداول استانی
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        1393تفکیک استان: سسات ترخیص کاال برحسب وضع فعالیت فرعی بهمؤ -1جدول 

 فعالیت فرعیبدون  داراي فعالیت فرعی جمع  استان

  857  86 943  ............................... کل کشور            

  51  34  85  .................................. آذربایجان شرقی

  21  15  37  ................................... آذربایجان غربی

  66  0  66  ............................................ اصفهان

  19  0  19  ............................................... البرز

  18  3  20  ............................................. بوشهر

  336  13  348  .............................................. تهران

  72  0  72  .................................... خراسان جنوبی

  37  0  37  .......................................... خوزستان

  3  0  3  ............................................. زنجان

  33  0  33  .............................................. فارس

  8  0  8  ............................................. قزوین

  6  0  6  ................................................. قم

  11  0  11  .......................................... کردستان

  3  0  3  ............................................. کرمان

  7  0  7  ............................................ گلستان

  31  9  40  ............................................. گیالن

  14  0  14  ........................................... مازندران

  107  11  119  .......................................... هرمزگان

  12  0  12   ................................................ یزد

  4  1  6  ...................................... هاسایر استان
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  1393تفکیک استان: سسات ترخیص کاال بهانواع کارکنان مؤتعداد  -2جدول 

 کارکنانکل  استان
کارکنان   کارکنان مزد و حقوق بگیر

بدون مزد و 
 پاره وقت تمام وقت جمع  حقوق

  1037  285  2579  2864 3901  ............................. کل کشور            

  125  6  36  42  167  ................................ آذربایجان شرقی

  61  0  0  0  61  ................................. آذربایجان غربی

  71  0  20  20  91  .......................................... اصفهان

  35  0  0  0  35  ............................................. البرز

  33  73  5  78  110  ........................................... بوشهر

  363  93  1539  1632  1995  ............................................ تهران

  85  17  129  146  232  .................................. رضويخراسان 

  49  37  12  49  98  ........................................ خوزستان

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

  33  3  85  87  120  ............................................ فارس

  6  0  16  16  23  ........................................... قزوین

  6  0  0  0  6  ............................................... قم

  11  0  10  10  21  ........................................ کردستان

  3  0  5  5  8  ........................................... کرمان

  10  5  2  7  17  .......................................... گلستان

  55  8  90  98  154  ........................................... گیالن

  15  2  21  23  39  ......................................... مازندران

  56  34  564  598  655  ........................................ هرمزگان

  15  3  20  23  38   .............................................. یزد

  1  3  24  27  28  .................................... هاسایر استان
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  1393عملکرد فعالیت مؤسسات ترخیص کاال به تفکیک استان:  - 3جدول 

 مقدار کاالي ترخیص شده (تن) تعداد موارد ترخیص کاال  استان

 16188231 114208  ...................................... کل کشور            

  561676  5964  ......................................... آذربایجان شرقی

  565134  4181  .......................................... آذربایجان غربی

  565635  7465  ................................................... اصفهان

  238468  3255  ...................................................... البرز

  335250  2295  .................................................... بوشهر

  6135270  51374  ..................................................... تهران

  715538  2545  ........................................... رضويخراسان 

  562952  2080  ................................................. خوزستان

  21333  600  .................................................... زنجان

  511411  2478  ..................................................... فارس

  8669  792  .................................................... قزوین

  7890  177  ........................................................ قم

 119533 2567  ................................................. کردستان

 3900 90  .................................................... کرمان

 434187 1394  ................................................... گلستان

 779030 2788  .................................................... گیالن

 391919 2321  .................................................. مازندران

 3953294 14833  ................................................. هرمزگان

 112807 3239   ....................................................... یزد

 164333 3773  ............................................. هاسایر استان
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  )هزار ریال(                           1393هاي مؤسسات ترخیص کاال به تفکیک استان: ارزش انواع پرداختی -4جدول 

جبران خدمات   مصارف واسطه  جمع  استان
  یپرداخت ریسا  کارکنان

  81786313  350644810  265209130 697640252  ........................... کل کشور            

 1958558 3666964 14761995 20387517  .............................. آذربایجان شرقی

 1298374 0 4391580 5689953  ............................... آذربایجان غربی

 382386 2300400 5765698 8448484  ........................................ اصفهان

 135625 0 2187360 2322985  ........................................... البرز

 1093750 11385000 4184500 16663250  ......................................... بوشهر

 64030199 222614542 136496049 423140790  .......................................... تهران

 771879 22175333 3785101 26732313  ................................ رضويخراسان 

 107083 4786809 11956130 16850021  ...................................... خوزستان

 0 192000 322133 514133  ......................................... زنجان

 1508416 6996341 1895616 10400372  .......................................... فارس

 320385 1672785 269123 2262292  ......................................... قزوین

 17250 0 54585 71835  ............................................. قم

 183333 1002222 4225234 5410790  ...................................... کردستان

 0 529455 390575 920029  ......................................... کرمان

 191500 640400 958500 1790400  ........................................ گلستان

 317974 10051415 7366707 17736095  ......................................... گیالن

 988404 2091166 2895548 5975119  ....................................... مازندران

 2186291 56202807 58326118 116715217  ...................................... هرمزگان

 5707500 1797000 2788050 10292550   ............................................ یزد

 587406 2540172 2188528 5316106  .................................. هاسایر استان
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  )هزار ریال(                            1393تفکیک استان: بهسسات ترخیص کاال هاي مؤارزش انواع دریافتی -5جدول 

 جمع  استان
 *هاستانده

کارمزد دریافتی  هایافتیدر ریسا
  هاستانده ریسا  بابت ترخیص کاال

  123837235  77537756  1142465690 1343840681  ........................ کل کشور            

 1532167 7563682 59700961 68796810  ........................... آذربایجان شرقی

 0 770970 22898286 23669256  ............................ آذربایجان غربی

 0 0 43142633 43142633  ..................................... اصفهان

 0 0 18987500 18987500  ........................................ البرز

 1000000 7500000 10725000 19225000  ...................................... بوشهر

 114145594 51719784 615735241 781600619  ....................................... تهران

 1362540 0 55453321 56815861  ............................. رضويخراسان 

 0 0 42784381 42784381  ................................... خوزستان

 0 0 2760000 2760000  ...................................... زنجان

 0 0 12393129 12393129  ....................................... فارس

 0 0 3417436 3417436  ...................................... قزوین

 0 0 2355000 2355000  .......................................... قم

 0 176000 10120000 10296000  ................................... کردستان

 0 0 2290909 2290909  ...................................... کرمان

 500000 0 3986300 4486300  ..................................... گلستان

 515982 6524598 44139872 51180452  ...................................... گیالن

 2514286 0 11314286 13828571  .................................... مازندران

 0 3217201 161977380 165194581  ................................... هرمزگان

 900000 0 11052750 11952750   ......................................... یزد

 1366667 65520 7231307 8663493  ............................... هاسایر استان

اي توسط کارکناناموال سرمایهو تعمیرات اساسی ساخت یا ایجاد بجز   *   
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  )الی(هزار ر                 1393تفکیک استان: سسات ترخیص کاال بهارزش انواع مصارف واسطه در مؤ  -6جدول 

 جمع  استان

به  یپرداخت
گمرك بابت 

کاال و  صیترخ
 آن یبازرس

آب، برق، گاز 
 ریو سا یعیطب

 هاسوخت

 يهانهیهز
ونقل و حمل

 ارتباطات

اجاره 
 ساختمان

مصارف  ریسا
 واسطه

  48727900  51822532  24395418  20058488  120204792 265209130  .. کل کشور            

 832384 4145808 816157 689300 8278346 6483649  ..... آذربایجان شرقی

 264491 252477 239670 274310 3360631 1030949  ...... آذربایجان غربی

 1040454 1576200 507768 242663 2398613 3367085  ............... اصفهان

 978360 0 953250 255750 0 2187360  .................. البرز

 493250 1080000 240500 440750 1930000 2254500  ................ بوشهر

 32318765 21678461 11019467 9035399 62443956 74052093  ................. تهران

 650272 1369352 526622 756857 481998 3303103  ....... رضويخراسان 

 1722634 5433714 512776 1937290 2349714 9606415  ............. خوزستان

 5333 0 70133 12000 234667 87467  ................ زنجان

 458691 836614 451215 149095 0 1895616  ................. فارس

 29274 180923 19097 37315 2513 266610  ................ قزوین

 14220 0 15825 6090 18450 36135  .................... قم

 710062 366667 27867 10083 3110556 1114679  ............. کردستان

 146465 0 48109 146109 49891 340684  ................ کرمان

 69800 183600 115300 21000 568800 389700  ............... گلستان

 2264956 1310492 715435 768865 2306957 5059749  ................ گیالن

 253653 2199033 306356 101693 34813 2860735  .............. مازندران

 5670829 8825290 7070796 4939957 31819246 26506872  ............. هرمزگان

 415800 1935900 243900 192450 0 2788050   ................... یزد

 388204 448000 495173 41511 815640 2188528  ......... هاسایر استان
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  )الی(هزار ر                           1393تفکیک استان: سسات ترخیص کاال بههاي مؤارزش انواع ستانده  -7جدول 

 جمع  استان
کارمزد دریافتی 
بابت ترخیص 

 کاال

دریافتی بابت 
 و نقلحمل 

مابه التفاوت خرید 
و فروش کاالها 

 شکل رییبدون تغ

سایر 
 هاستانده

  5660015  63938505  8115348  1142465690 1220179558  .............. کل کشور            

 1412266 6009241 142174 59700961 67264643  ................. آذربایجان شرقی

 662295 0 112334 22898286 23672916  .................. آذربایجان غربی

 0 0 0 43142633 43142633  ........................... اصفهان

 0 0 0 18987500 18987500  .............................. البرز

 0 0 7500000 10725000 18225000  ............................ بوشهر

 442424 51361333 0 615735241 667538998  ............................. تهران

 17032 0 0 55453321 55470353  ................... رضويخراسان 

 0 0 0 42784381 42784381  ......................... خوزستان

 0 0 0 2760000 2760000  ............................ زنجان

 54574 0 0 12393129 12447702  ............................. فارس

 0 0 0 3417436 3417436  ............................ قزوین

 0 0 0 2355000 2355000  ................................ قم

 176000 0 0 10120000 10296000  ......................... کردستان

 0 0 0 2290909 2290909  ............................ کرمان

 0 0 0 3986300 3986300  ........................... گلستان

 0 6524598 0 44139872 50664470  ............................ گیالن

 0 0 0 11314286 11314286  .......................... مازندران

 2893223 0 338653 161977380 165209256  ......................... هرمزگان

 0 0 0 11052750 11052750   ............................... یزد

 2200 43333 22187 7231307 7299027  ..................... هاسایر استان

  



  28                                                                                                                      1394 -  سسات ترخیص کاالمؤآمارگیري از  ي نتایج طرحچکیده 
 

 

  )هزار ریال(                                1393مؤسسات ترخیص کاال به تفکیک استان:  يافزودهارزش  -8جدول 

  هاستانده  مصارف واسطه  افزودهارزش   استان

 1220179558  265209130 954970428  ........................................ کل کشور            

 67264643 14761995 52502648  ........................................... آذربایجان شرقی

 23672916 4391580 19281336  ............................................ آذربایجان غربی

 43142633 5765698 37376935  ..................................................... اصفهان

 18987500 2187360 16800140  ........................................................ البرز

 18225000 4184500 14040500  ...................................................... بوشهر

 667538998 136496049 531042949  ....................................................... تهران

 55470353 3785101 51685252  ............................................. رضويخراسان 

 42784381 11956130 30828251  ................................................... خوزستان

 2760000 322133 2437867  ...................................................... زنجان

 12447702 1895616 10552086  ....................................................... فارس

 3417436 269123 3148313  ...................................................... قزوین

 2355000 54585 2300415  .......................................................... قم

 10296000 4225234 6070766  ................................................... کردستان

 2290909 390575 1900334  ...................................................... کرمان

 3986300 958500 3027800  ..................................................... گلستان

 50664470 7366707 43297763  ...................................................... گیالن

 11314286 2895548 8418738  .................................................... مازندران

 165209256 58326118 106883138  ................................................... هرمزگان

 11052750 2788050 8264700   ......................................................... یزد

 7299027 2188528 5110499  ............................................... هاسایر استان
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                                                                                                                              1393 تفکیک استان:به آن لیتشک يسسات ترخیص کاال برحسب نحوهثابت مؤ يتشکیل سرمایه -9جدول 
  )الیر (هزار

 کل  استان
  خرید

  یا  
 تحصیل

  فروش  یا ایجاد ساخت
  یا 

 توسط دیگران  توسط کارکنان انتقال 

  39779  3296590  176112  22066970 25499894  .................... کل کشور            
 28814 299514 0 1495676 1766376  ....................... آذربایجان شرقی

 0 0 3659 994663 998322  ........................ آذربایجان غربی

 0 0 0 123337 123337  ................................. اصفهان

 0 0 0 0 0  .................................... البرز

 0 147500 0 235000 382500  .................................. بوشهر

 0 2249446 83973 14029306 16362725  ................................... تهران

 0 205233 17032 1100251 1322515  ......................... رضويخراسان 

 0 0 0 771000 771000  ............................... خوزستان

 0 0 0 0 0  .................................. زنجان

 0 0 54574 917383 971957  ................................... فارس

 0 0 0 25128 25128  .................................. قزوین

 0 0 0 0 0  ...................................... قم

 0 0 0 136889 136889  ............................... کردستان

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

 0 35000 0 49800 84800  ................................. گلستان

 10965 359898 0 526276 875209  .................................. گیالن

 0 0 0 31912 31912  ................................ مازندران

 0 0 14675 0 14675  ............................... هرمزگان

 0 0 0 810000 810000   ..................................... یزد

 0 0 2200 820349 822549  ........................... هاسایر استان
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                                                                                                                              1393 تفکیک استان:بهي ثابت سسات ترخیص کاال برحسب نوع سرمایهثابت مؤ يتشکیل سرمایه - 10جدول 
  )الی(هزار ر

 جمع  استان

ساختمان 
غیرمسکونی 
(بدون ارزش 

 زمین)

 نقلیه لیوسا
وسایل و تجهیزات 

مخابراتی و 
 ارتباطی

  1154370  6901528  3959116 25499894  ....................... کل کشور            

 743099 0 254018 1766376  .......................... آذربایجان شرقی

 0 0 796462 998322  ........................... آذربایجان غربی

 0 0 0 123337  .................................... اصفهان

 0 0 0 0  ....................................... البرز

 0 0 112500 382500  ..................................... بوشهر

 372489 4886446 2218865 16362725  ...................................... تهران

 14307 639883 165208 1322515  ............................ رضويخراسان 

 24476 0 0 771000  .................................. خوزستان

 0 0 0 0  ..................................... زنجان

 0 0 54574 971957  ...................................... فارس

 0 0 0 25128  ..................................... قزوین

 0 0 0 0  ......................................... قم

 0 0 0 136889  .................................. کردستان

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

 0 0 35000 84800  .................................... گلستان

 0 0 322489 875209  ..................................... گیالن

 0 0 0 31912  ................................... مازندران

 0 0 0 14675  .................................. هرمزگان

 0 675000 0 810000   ........................................ یزد

 0 700200 0 822549  .............................. هاسایر استان
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  1393تفکیک استان: ي ثابت بهسسات ترخیص کاال برحسب نوع سرمایهثابت مؤ يتشکیل سرمایه - 10جدول 
  )الی(هزار ر                                                                                                                                      (ادامه)       

 زاتیو تجه انهیرا  استان
 وابسته به آن

 اياموال سرمایه سایر مبلمان واثاث اداري

 1573851 6887289  5023740  ................................. کل کشور            

 135540 371170 262549  .................................... آذربایجان شرقی

 8538 193322 0  ..................................... آذربایجان غربی

 24444 49700 49193  .............................................. اصفهان

 0 0 0  ................................................. البرز

 0 120000 150000  ............................................... بوشهر

 1147847 4716494 3020585  ................................................ تهران

 34063 64721 404334  ...................................... رضويخراسان 

 55071 391619 299833  ............................................ خوزستان

 0 0 0  ............................................... زنجان

 0 736744 180639  ................................................ فارس

 0 0 25128  ............................................... قزوین

 0 0 0  ................................................... قم

 26889 0 110000  ............................................ کردستان

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

 15000 3500 31300  .............................................. گلستان

 96076 122546 334099  ............................................... گیالن

 16440 15473 0  ............................................. مازندران

 6209 0 8466  ............................................ هرمزگان

 0 0 135000   .................................................. یزد

 7735 102000 12614  ........................................ هاسایر استان

  
 


