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 مقدمه

رود و  یبكاار ما یاقتصاد های فعالیتت یریو مد یزیبرنامه ر یو قابل اعتماد كه هم برا یاست علم یابزارآمار 
باا  یكارگااه ین ارتباا،  آمارهاایباشد.در ا یتها میبرنامه ها و عملكرد فعال یابیسنجش و ارز یبرا یله ایهم وس

ار مهام در یبسا یاز آمارهاا یكیبرخوردار است. یت خاصیكشور از اهم یاقتصاد های فعالیتتوجه به سهم آن در 
ف گساترده یات باه طیاكشاور اسات. باا عنا یهاا اطالعاا  در كارگاه فنااوریزان استفاده از یامروز  آمار م یایدن

اطالعاا  و  فناوری یها زان استفاده از شاخصیسنجش م یكشور برا یها اطالعا  در كارگاه فناوریاستفاده از 
اطالعاا  در  فنااوریزان استفاده از یانتخاب شدند تا مت یفعال 31تعداد  ISIC یقه بندبر اساس طب ارتباطا 

ت در رده ماورد یال اهمیامنتخب به دل یز كدهاین یهارده ین كدهایشود. از ب یمرتبط با آن رده بررس یهاكارگاه
 باشند:یل میها شامل موارد ذن ردهیواقع شد. ا یریمورد آمارگ یبررس

 (11تا13ی)كدها یریگیو ماه ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (13تا  31ی)كدها )ساخت( ید صنعتیتول -رده ب 
 (31تا 33 ی)كدها ساختمان-رده ج
 (34 تا 34 ی)كدها كلتیو موتور س یه موتوریل نقلیر وسای؛ تعمیفروش و خرده یفرش عمده -رده چ
 (41تا 34 ی)كدها یحمل و نقل و انباردار -رده ح
 (45و  44 ی)كدها ن جا و غذایمربو، به تأم یخدمات های فعالیت-رده خ
 (51تا  45 ی)كدها اطالعا  و ارتباطا  -رده د
 (55 تا 53 ی)كدها مهیو ب یمال های فعالیت-رده ذ
 (55)كد  امالك و مستغال  های فعالیت-رده ر
 (44 تا 54 ی)كدها یو فن ی  علمیا حرفه های فعالیت -رده ز
 (58تا  44 ی)كدها یبانیو خدما  پشت یادار های فعالیت-رده ژ

 (54)كد  آموزش -رده ش
 (55تا  55 ی)كدها یاجتماع یمربو، به سالمت انسان و مددكار های فعالیت-رده ص
 (41تا  41 ی)كدها حیو تفر یهنر  سرگرم -رده ض
و  یت )طارح فناانتخااب شاده اسا یریاكارگاه به عنوان نمونه براساس طرح نمونه گ 84354ن طرح تعداد یدر ا

ك ر یااباار تكم یت بااه هاادح طاارح مبناایااا عنایاان یباشااد(. هم ناا یماا یوساات گاازارش اصاالیپ یموضااوع ل حاادا



ن طارح یدر حا یل پرسشانامه در نموناه اصالیان در صاور  عادت تكمیگزیجا یها  استفاده از نمونه ها پرسشنامه
 م داده شده است.یبر كل جامعه تعم یطرح فنن نمونه ها براساس یشده است. اطالعا  حاصل از ا یاتیعمل

افزارها   افزارهاا  ساخت اطالعاا   نرت فنااوریهای اساتفاده از  د بر شااخصیج طرح با تاكیدر گزارش حاضر نتا
ه و تعااداد كاركنااان یل ساارمایهااا  تشااك موجااود در كارگاه یها هااا  سااامانه موجااود در كارگاه یارتباااط یها شاابكه

هاا و كادها منتشار  در ساووح ردهو كل كاركناان كارگااه  اطالعا  و ارتباطا  ریفناورمتخصص یمتخصص و غ
 شده است.
 عنوان ارائه شده است كه در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. 35ن طرح در یگزارش ا
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  نهیو استف ده كننده از را یدسترس ی نه، تعداد ك ركن ن دارایاستف ده كننده از را یه  تعداد ك رگ ه-1
كشاور در ساال  یهاا در كارگااه اطالعاا  و ارتباطاا  فنااوری یهاا از شااخص یریج طارح آماارگیبا توجه به نتا

 ین تعاداد كارگااه هاایات بودناد كاه از ایامنتخب مشغول باه فعال یها در رده ها كارگاه 8335333  تعداد 3143
 اناهیباه را یدسترسا یتعاداد كاركناان داران کارگااه هاا یاباشد كاه در ا یم مورد 554,584انه یاستفاده كننده از را

ن یااان ایاانفاار بااوده اساات. در م 8,435,434انااه یكننااده از را ن تعااداد كاركنااان اسااتفادهیو هم ناا 8,554,548
ن استفاده یشتریاز كل كارگاه ها بست وشش درصد یب( با سهم حدود ید صنعتی) تول رده ب یها ها  كارگاه كارگاه
ن یكمتر هفتاد وسه صدت درصد( با سهم حدود یریگیو ماه ی  جنگلداری)كشاورز رده الف یانه و كارگا هایاز را

 اند. انه را داشتهیاستفاده از را
 یتعاداد كاركناان داراهم در  )ساخت( ید صنعتیرده تول یها ه  كارگاوتریاستفاده كننده از كامپ یها ان كارگاهیدر م

  از كال درصاد31و  درصاد 34 بیاانه با سهم به ترتیتعداد كاركنان استفاده كننده از را هم در و انهیبه را یدسترس
بانه را یو استفاده از را ین دسترسیشتریب  .اند كشور داشته یها ن كارگاهیدر 

انه به طور معمول اساتفاده ینفر از را 1.5دارند و  یانه دسترسینفر به را 4.5ن به طور متوسط در هر كارگاه یهم ن
 كنند.  یم

 ینفر در دسترس 5آموزش با دارا بودن متوسط  -رده ش یها كه كارگاهشده است  مشخص  ج طرحیبا توجه به نتا
نفار  3.1امالك و مستغال  با دارا بودن به طاور متوساط  های فعالیت -رده ر یانه در مقات اول و كارگاه هایبه را

 مورد موالعه قرار دارند. یها ن كارگاهین حد ممكن بیتر نییدر پا  انهیبه را یدسترس یكاركن دارا
 
 3143 -منتخب كشور یها در كارگاهانه یو استفاده كننده از را یدسترس یانه وتعداد كاركنان دارایرا اطالعا  استفاه از -3

 تیرده/ كد فعال
استفاده كننده از  یها تعداد كارگاه

  3143انه در سالیرا
به  یدسترس یكاركنان دارا
 انهیرا

تعداد كاركنان استفاده كننده 
 انهیاز را

 8,435,434 8,554,548 554,584 جمع
و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

3,443 31,144 4,454 

)ساخت() ید صنعتیتول -رده ب 
 (13تا  31یكدها

341,358 3,343,548 3,158,844 

  یا انهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور یكیالكترون

8,431 11,455 88,483 

 314,345 311,181 4,134 یزا  برقیتجهد یتول -84كد 

زا  یآال  و تجه د ماشنیتول-85كد 
 گرید ینشده در جا یبند طبقه

3,444 53,514 14,553 

لر و ی  تریه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریتر مین

8,344 41,553 43,148 

 3,835 3,855 144 زا  حمل و نقلیر تجهید سایتول-11كد 

 11,134 13,331 31,484 (31تا 33یساختمان)كدها-جرده 
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 تیرده/ كد فعال
استفاده كننده از  یها تعداد كارگاه

  3143انه در سالیرا
به  یدسترس یكاركنان دارا
 انهیرا

تعداد كاركنان استفاده كننده 
 انهیاز را

ر ی؛ تعمیو خرده فروش یفرش عمده -رده چ
و موتور  یه موتوریل نقلیوسا
 (34تا34 یكلت)كدهایس

831,311 144,851 133,185 

ر ی؛ تعمیو خرده فروش یفرش عمده-34كد
 كلتیو موتور س یه موتوریل نقلیوسا

34,153 11,441 13,151 

ه یل نقلیبجز وسا یفروش عمده-35كد
 كلتیو موتورس یموتور

51,415 335,343 331,155 

ه یل نقلیبجز وسا یفروش خرده-34كد 
 كلتیو موتورس یموتور

334,313 354,543 344,414 

 ی)كدهایحمل و نقل و انباردار -رده ح
 (41تا 34

83,414 55,143 45,318 

مربو، به  یخدمات های فعالیت-رده خ
 (45و 44 ین جا و غذا)كدهایتأم

34,511 33,344 33,414 

تا  45اطالعا  و ارتباطا )كدهای  -رده د
51) 

85,141 354,854 333,515 

 45,114 335,331 35,845 مخابرا -53كد 
های  نویسی  مشاوره و فعالیت برنامه-58كد

 مربو، به رایانه
448 3,431 3,335 

بیمه)كدهای های مالی و  فعالیت-رده ذ
 (55تا53

15,533 834,844 834,454 

 341,155 341,484 88,455 های پولی گری سایر واسوه -5334كد 
های امالك و مستغال )كد  فعالیت-رده ر

55) 
35,413 53,441 44,848 

های اداری و خدما   فعالیت-رده ژ
 (58تا  44پشتیبانی)كدهای

88,351 53,118 44,554 

 354,334 341,415 84,555 (54آموزش)كد  -رده ش
 54,115 44,551 31,344 دبستانی و ابتدایی آموزش پیش -543كد 

 53,343 45,114 31,181 آموزش متوسوه -548كد 
 14311 14414 3514 آموزش عالی-541كد 

 413 438 55 های پشتیبانی آموزش فعالیت -5441كد 
های مربو، به سالمت  فعالیت-رده ص
تا 55مددكاری  اجتماعی)كدهای انسان و 

55) 
31413 33535 13448 

هنر  سرگرمی و تفریح)كدهای  -رده ض
 (41تا  41

35484 33343 14143 

 موجود در ك رگ ه یارتب ط یه  شبكه-2

كشاور در ساال  یكارگااه هاا از اطالعاا  و ارتباطاا  فنااوری یهاا از  شااخص یریج طرح آمارگیبا توجه به نتا
شبكه   ها( ر کارگاهین کارگاه و سایاكسترانت )ب  نترانت )درون کارگاه(یا یشبكه هاكشور از  یهاكارگاه   3143

اساتفاده كارده  (WANشبکه گساترده )  میس ی( بLAN) یداخل یا انهیشبكه را  می( باسLAN) یداخل یا انهیرا
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اساتفاده را در كارگااه هاا باه خصاوص در ن یشاترینترانت )درون کارگاه( بیا  یارتباط ین روش هایان ای. از ماند
ر ین کارگاه و سایاكسترانت )بن روش یاز كل داشته است. و هم ن درصد83با سهم  ید صنعتیرده تول یها كارگاه
  حادود ین ابزار ارتبااطین كارگاه ها داشته است.  با وجود اایدر م 3,345ن استفاده را  با مقداریكمتر ها( کارگاه

 نكرده اند. یاستفاده ا یارتباط ین روش هایچ كدات از ایز هكارگاه ا 385,354
 

 3143-ك نوع شبكهیو به تفك یارتباط یشبكه ها یدارایها ها بر حسب كار گاه موجود در كارگاه یارتباط یها شبكه -8

 تیرده/ كد فعال
نترانت یا

 )درون کارگاه(

ن یاكسترانت )ب
ر یکارگاه و سا
 کارگاهها(

 یا انهیشبكه را
( LAN) یداخل

 میباس

 یداخل یا انهیشبكه را
(LANب )میس ی 

شبکه 
گسترده 

(WAN) 

 یها یك از تكنولوژیچ یه
 اطالعا  فوق

 385,354 14,514 44,813 311,434 34,454 314,111 جمع

و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

333 33 414 144 341 1,344 

)ساخت() ید صنعتیتول -رده ب 
 (13تا  31یكدها

84,434 3,134 84,143 88,444 5,141 311,458 

  یا انهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور یكیالكترون

343 45 583 135 338 3,385 

 8,815 341 431 3,314 383 545 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

زا  یآال  و تجه د ماشنیتول-85كد 
 گرید ینشده در جا یبند طبقه

548 833 3,835 485 854 8,843 

  یه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریتر میلر و نیتر

443 314 481 144 831 3,131 

زا  حمل و یر تجهید سایتول-11كد 
 نقل

51 84 315 41 88 334 

 5,345 583 535 3,434 331 3,344 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

؛ یو خرده فروش یفرش عمده -رده چ
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 (34تا34 یكلت)كدهایس
88,484 8,884 88,348 31,558 5,415 343,331 

؛ یو خرده فروش یفرش عمده-34كد
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 كلتیس
3,414 855 3,588 3,131 484 33,454 

ه یل نقلیبجز وسا یفروش عمده-35كد
 كلتیو موتورس یموتور

4,811 314 4,383 1,483 8,184 34,334 

ه یل نقلیبجز وسا یفروش خرده-34كد 
 كلتیو موتورس یموتور

38,134 3,348 38,314 3,353 4,141 55,513 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

1,143 445 3,531 8,433 3,514 31,444 

مربو، به  یخدمات های فعالیت-رده خ
 (45و 44 ین جا و غذا)كدهایتأم

3,533 453 3,413 3,153 484 31,143 
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 نترنتینترنت، محل استف ده و تعداد ك ركن ن استف ده كننده از ایاستف ده كننده از ا یه  تعداد ك رگ ه-9
ن کارگااه هاا یاباشد كاه در ا یم 315,358نترنت یاستفاده كننده از ا یها   تعداد كارگاهدهد یمج طرح نشان ینتا

 -رده چ های کارگاهن كارگا ه ها  یان اینفر بوده است. در م 3,583,454نترنت یاستفاده كننده از اتعداد كاركنان 
از كل كارگااه هاا  درصد84كلت با سهم حدود یو موتور س یه موتوریل نقلیر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرش عمده

 تیرده/ كد فعال
نترانت یا

)درون 
 کارگاه(

اكسترانت 
ن کارگاه و ی)ب

ر یسا
 کارگاهها(

 یا انهیشبكه را
 یداخل

(LAN )
 میباس

 یداخل یا انهیشبكه را
(LANب )میس ی 

شبکه 
گسترده 

(WAN) 

ك از یچ یه
اطالعا   یها یتكنولوژ

 فوق

 اطالعا  و -رده د
 (51تا  45 یارتباطا )كدها

4,834 3,345 5,313 1,344 3,544 33,513 

 4,454 411 8,844 1,453 444 1,554 مخابرا -53كد 
  مشاوره و یسینو برنامه-58كد

 انهیمربو، به را های فعالیت
354 88 145 848 54 831 

و  یمال های فعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

88,113 4,843 33,551 1,145 4,814 5,153 

 یها یگر ر واسوهیسا -5334كد 
 یپول

35,384 3,144 4,353 3,484 3,314 8,513 

امالك و  های فعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

4,414 154 1,448 8,441 1,144 18,144 

  یا حرفه های فعالیت -رده ز
 (44تا54 ی)كدهایو فن یعلم

4,815 3,134 31,154 3,313 8,331 18,331 

و  یادار های فعالیت-رده ژ
تا  44ی)كدهایبانیخدما  پشت

58) 
1,514 413 1,515 8,333 3,141 31,343 

 38,154 8,143 1,343 3,551 3,815 4,451 (54آموزش)كد  -رده ش
و  یدبستان شیآموزش پ -543كد 

 ییابتدا
8,445 414 3,555 3,345 554 4,353 

 3,315 3,385 3,134 8,141 353 8,314 آموزش متوسوه -548كد 
 353 141 554 544 818 451 یآموزش عال-541كد 

 یبانیپشت های فعالیت -5441كد 
 آموزش

81 4 84 85 4 84 

مربو، به  های فعالیت-رده ص
  یسالمت انسان و مددكار

 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع
3538 315 3334 513 3113 4111 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

3451 348 8851 454 355 38385 
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  درصاد1.55باا ساهم حادود  یریگیو مااه ی  جنگلاداریرده كشااورز ینترنات و كارگاا هااین اساتفاده از ایشتریب
 نترنت را داشته اند.ین استفاده از ایكمتر
نترنات در داخال كارگااه یكارگااه هاا از ا درصاد54 حدود   نترنتیاستفاده كننده از ا یان كارگاه هاین در میهم ن

كارگااه اساتفاده كارده نترنات در خاارج ار یاز ا  كارگااه  34,455 یعنیها  از كارگاه یاستفاده كرده و تعداد محدود
ن یشاتریب كلتیو موتاور سا یه موتوریل نقلیر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرش عمده یها ن رابوه كار گاهیاند. درا

 داشته اند.كشور  یها كارگاهاز كل  درصد84نترنت به خصوص در داخل كارگاه با سهم یاستفاده را از ا
هر كارگاه حدود  یكه به طور متوسط به ازا شده استنترنت مشخص یبا توجه به تعداد كاركنان استفاده كننده از ا

 ونترنات ین كااربر ایشاتریب ینفار دارا  5آماوزش  باا  -رده ش یكارگااه هاا ونترنت استفاده كرده اند  ینفر از ا3
ن یادر ازان را یان میكمتر  نترنتینفر استفاده كننده از ا 3با    امالك و مستغال  های فعالیت -رده ر یكارگاه ها
 .اند بودهدارا  شاخص

 3143 - تعداد كاركنان استفاده كننده  استفادهمحل  بر حسب نترنتیااز كننده استفاده  یها تعداد كارگاه -1

 تیرده/ كد فعال
استفاده كننده  یها تعداد كارگاه

 3143نترنت در سال یاز ا
تعداد كاركنان استفاده  نترنتیمحل استفاده از ا

 هر دو مکان خارج کارگاه داخل کارگاه نترنتیا كننده از
 3,583,454 15,154 34,455 145,134 315,358 جمع

و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

8,531 3,431 481 144 4,413 

)ساخت() ید صنعتیتول -رده ب 
 (13تا  31یكدها

338,313 45,541 4,454 4,443 534,441 

  یا انهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور یكیالكترون

8,134 3,434 81 331 34,313 

 55,484 354 31 1,151 1,531 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

زا  یآال  و تجه د ماشنیتول-85كد 
 گرید ینشده در جا یبند طبقه

1,384 1,111 45 114 83,545 

  یه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریتر میلر و نیتر

3,554 3,451 43 843 11,154 

زا  حمل و یر تجهید سایتول-11كد 
 نقل

838 818 4 14 1,351 

 88,385 531 314 4,444 5,434 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

؛ یو خرده فروش یفرش عمده -رده چ
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 (34تا34 یكلت)كدهایس
334,845 44,541 4,138 31,153 834,531 

؛ یو خرده فروش یفرش عمده-34كد
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 كلتیس
4,338 5,434 3,131 551 34,541 
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ل یبجز وسا یفروش عمده-35كد
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

13,445 85,435 8,848 1,455 41,311 

ل یبجز وسا یفروش خرده-34كد 
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

53,345 45,483 1,414 3,344 315,311 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

34,588 33,353 143 3,841 51,854 

مربو،  یخدمات های فعالیت-رده خ
و 44 ین جا و غذا)كدهایبه تأم

45) 
5,115 4,443 334 348 11,114 

  هر دو مکان خارج کارگاه داخل کارگاه  
 یارتباطا )كدها اطالعا  و -رده د

 (51تا  45
81,333 81,558 311 8,134 54,144 

 35,354 3,315 354 31,153 33,155 مخابرا -53كد 
  مشاوره و یسینو برنامه-58كد

 انهیمربو، به را های فعالیت
438 585 5 315 3,411 

و  یمال های فعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

84,554 85,514 841 8,441 313,143 

 یها یگر ر واسوهیسا -5334كد 
 یپول

34,355 31,545 314 3,344 51,315 

امالك و  های فعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

13,455 85,318 3,434 8,143 14,555 

و  ی  علمیا حرفه های فعالیت -رده ز
 (44تا54 ی)كدهایفن

13,353 11,143 533 1,455 338,148 

و خدما   یادار های فعالیت-رده ژ
 (58تا  44ی)كدهایبانیپشت

33,418 31,853 348 3,844 34,853 

 343,411 8,813 451 34,553 88,544 (54آموزش)كد  -رده ش
و  یدبستان شیآموزش پ -543كد 

 ییابتدا
33,441 31,181 315 3,333 53,131 

 43,441 534 351 5,855 4,845 آموزش متوسوه -548كد 
 15355 811 31 3431 3445 یآموزش عال-541كد 

 یبانیپشت های فعالیت -5441كد 
 آموزش

43 51 3 4 353 

مربو، به  های فعالیت-رده ص
  یسالمت انسان و مددكار

 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع

5355 5384 415 3844 84511 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

5313 4854 133 418 81543 
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 كشور ینترنت در ك رگ ه ه یك رگ ه به ا یروش دسترس-4
كشاور  در ساال  یدر كارگااه هاا اطالعا  و ارتباطاا  فناوری یاز  شاخص ها یریج طرح آمارگیبا توجه به نتا

نترنت تلفن ی)اGPRS   )شبكه هوشمند( INگ آنالومودت  شامل نترنتیكارگاه به ا یدسترس یروش ها  3143
روش  ن روش ها  یان ایباشد. از م یم WiMax  لینسل سوت موبا یتاید  نترنت پرسرعت(ی)اxDSL  همراه(

XDSL  ان كارگاه ها  باه خاود اختصااص داده اسات.  ین كاربرد را در میشتریواحد كارگاه ب 131,853 با  تعداد
با  XDSLن ساهم از روش یشاتریب درصد85با سهم  یدصنعتیتول -رده ب  یكارگاه ها ماورد  ین كارگااه هاایدر 

   1131 كاه فقاط  یكارگاه ها داشاته اسات باه نحاون استفاده را یكمتر IN ن روش یداشته است. و هم ن یبررس
  ن روش استفاده كرده اند.یكارگاه از ا

 3143 -كشور یدر كارگاه ها نترنتیبه ا یروش دسترس -3

 تیرده/ كد فعال
مودت 
 آنالوگ

IN GPRS xDSL 
نسل  یتاید

 لیسوت موبا
WiMax 

 33,445 5,155 131,853 33,451 1,131 51,544 جمع

و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

534 1 384 3,444 1 345 

 33,451 3,445 54,434 3,354 54 31,414 (13تا  31ی)ساخت() كدهاید صنعتیتول -رده ب 

و  یكی  الكترونیا انهید محصوال  رایتول - 85كد 
 ینور

111 35 34 3,443 35 831 

 181 54 8,411 38 1 444 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

نشده  یبند زا  طبقهیآال  و تجه د ماشنیتول-85كد 
 گرید یدر جا

518 84 331 8,455 1 853 

 354 35 3,154 41 34 135 لریتر میلر و نی  تریه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 

 35 3 331 33 4 51 نقلزا  حمل و یر تجهید سایتول-11كد 

 538 34 3,851 358 53 3,415 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

ل یر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرش عمده -رده چ
 (34تا34 یكلت)كدهایو موتور س یه موتورینقل

81,143 314 4,841 51,433 8,448 33,138 

ه یل نقلیر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرش عمده-34كد
 كلتیو موتور س یموتور

3,545 1 331 5,445 843 485 

و  یه موتوریل نقلیبجز وسا یفروش عمده-35كد
 كلتیموتورس

3,544 1 444 85,348 314 3,451 

و  یه موتوریل نقلیبجز وسا یفروش خرده-34كد 
 كلتیموتورس

33,413 844 1,534 31,135 3,343 4,551 

 3,441 815 33,114 551 55 1,534 (41تا 34 ی)كدهایحمل و نقل و انباردار -رده ح
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 تیرده/ كد فعال
مودت 
 آنالوگ

IN GPRS xDSL 
نسل  یتاید

 لیسوت موبا
WiMax 

ن جا و یمربو، به تأم یخدمات های فعالیت-رده خ
 (45و 44 یغذا)كدها

3,544 44 343 4,344 44 3,154 

 3,414 8 35,133 185 344 3,331 (51تا  45 یاطالعا  و ارتباطا )كدها -رده د

 445 1 33,444 353 134 8,433 مخابرا -53كد 

مربو، به  هایفعالیت  مشاوره و یسینوبرنامه-58كد
 انهیرا

384 1 85 585 8 814 

 8,413 345 83,838 544 335 4,145 (55تا53 یمه)كدهایو ب یمال هایفعالیت-رده ذ

 3,145 145 33,148 511 848 1,348 یپول یهایگرر واسوهیسا -5334كد 

 8,454 1 83,815 411 154 4,348 (55امالك و مستغال )كد  هایفعالیت-رده ر

 ی)كدهایو فن ی  علمیاحرفه هایفعالیت -رده ز
 (44تا54

4,433 483 411 88,483 145 1,143 

و خدما   یادار هایفعالیت-رده ژ
 (58تا  44ی)كدهایبانیپشت

1,553 53 344 31,458 343 443 

 3,448 58 35,848 318 344 4,451 (54آموزش)كد  -رده ش

 581 43 5,143 351 44 8,541 ییو ابتدا یدبستانشیآموزش پ -543كد 

 554 1 5,445 341 41 8,133 آموزش متوسوه -548كد 
 843 13 3841 48 43 113 یآموزش عال-541كد 

 31 1 44 1 3 38 آموزش یبانیپشت هایفعالیت -5441كد 

مربو، به سالمت انسان و  هایفعالیت-رده ص
 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع  یمددكار

8131 333 344 4435 331 544 

 3184 14 4154 113 333 3544 (41تا  41 یح)كدهایو تفر یهنر  سرگرم -رده ض

 كشور یه  در ك رگ ه ینترنتید و فروش ای ر ی یمزا-5
 یمورد بررس ینترنتید و فروش ایخر یایده شده است مزایمنتخب كشور پرس یكه از كارگاه ها یبراساس سئوال

با  اند  كاهش زمان معامله بوده ینترنتید و فروش ایخر یكه دارا یكارگاه 54184 از نظر قرار گرفته است كه
توسط  انیا تعداد مشتریحجم فروش است و   بوده ینترنتیو فروش اد یخر تین مزیمورد  باالتر 41.483
 عنوان شده است. ینترنتیفروش اد و یاستفاده از خر  یایت مزاین اولویكارگاه به عنوان آخر 35,431

از كل و  درصد84با سهم  ید صنعتیتول -رده ب   یان كارگاه هایدر م ینترنتید و فروش ایزان خرین میشتریب
با سهم  یریگیو ماه ی  جنگلداریكشاورز -رده الف یان كارگاه هایدر م ینترنتید و فروش ایزان خرین میكمتر
 باشد.  یاز كل م درصد1.44
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اند از: كاهش زمان معامله   باشد كه عبار  یم یبیا و معایمزا یك كارگاه دارای یبرا ینترنتیفروش اد و یخر
ان  همگات یا تعداد مشتریش حجم فروش یکسب و کار  افزا یهانهی  کاهش هزیت خدما  مشتریفیش كیافزا

 ان به سمت هدح. یبهتر مشتر ییشدن با رقبا  راهنما
هاا نتوانساته در كارگااه ینترنتاید وفاروش ایاشود  هناوز اساتفاده از خر یده مید 84اره طور كه در جدول شم همان

از طرح مسئوالن امر صور   یقیدق یزیرد برنامهینه باین زمیداشته باشد و در ا یاشرفت قابل مالحظهیاست  پ
 رد.یپذ

 3143-منتخب كشور یبر حسب كارگاه ها ینترنتید و فروش ایخر یایمزا-4

 تیفعال رده/ كد
 یدارا یها تعداد كارگاه

 ینترنتید و فروش ایخر
 كاهش زمان معامله

ت یفیش كیافزا
  یخدما  مشتر

کسب  یها نهیکاهش هز
 و کار

 18,143 15,413 41,483 54,184 جمع

و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

151 813 834 835 

)ساخت() ید صنعتیتول -رده ب 
 (13تا  31یكدها

34,454 31,811 4,441 31,541 

  یا انهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور یكیالكترون

144 854 354 355 

 344 315 535 553 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

زا  یآال  و تجه د ماشنیتول-85كد 
 گرید ینشده در جا یبند طبقه

431 483 154 841 

  یه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریتر میلر و نیتر

131 344 341 354 

زا  حمل و یر تجهید سایتول-11كد 
 نقل

41 33 83 35 

 151 134 448 534 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

؛ یو خرده فروش یفرش عمده -رده چ
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 (34تا34 یكلت)كدهایس
34,435 33,451 4,458 4,434 

؛ یو خرده فروش یفرش عمده-34كد
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 كلتیس
3,443 3,145 3,118 435 

ل یبجز وسا یفروش عمده-35كد
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

4,344 3,343 1,451 8,441 

ل یبجز وسا یفروش خرده-34كد 
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

5,348 5,453 1,111 1,111 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

3,345 1,313 8,454 3,553 
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 تیفعال رده/ كد
 یدارا یها تعداد كارگاه

 ینترنتید و فروش ایخر
 كاهش زمان معامله

ت یفیش كیافزا
  یخدما  مشتر

کسب  یها نهیکاهش هز
 و کار

مربو،  یخدمات های فعالیت-رده خ
و 44 ین جا و غذا)كدهایبه تأم

45) 
514 858 854 841 

اطالعا  و  -رده د
 (51تا  45 یارتباطا )كدها

3,853 1,843 1,131 3,414 

 3,343 8,851 3,484 8,551 مخابرا -53كد 

  مشاوره و یسینو برنامه-58كد
 انهیمربو، به را های فعالیت

354 315 388 318 

و  یمال های فعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

4,445 3,541 3,545 8,444 

 یها یگر ر واسوهیسا -5334كد 
 یپول

8,445 8,315 8,445 3,554 

امالك و  های فعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

1,544 8,434 8,333 3,444 

 ی  علمیا حرفه های فعالیت -رده ز
 (44تا54 ی)كدهایو فن

1,451 8,533 8,331 3,535 

و خدما   یادار های فعالیت-رده ژ
 (58تا  44ی)كدهایبانیپشت

8,511 8,334 3,443 3,141 

 444 3,353 3,343 8,831 (54آموزش)كد  -رده ش
و  یدبستان شیآموزش پ -543كد 

 ییابتدا
433 544 533 854 

 843 343 341 454 آموزش متوسوه -548كد 
 341 154 131 354 یآموزش عال-541كد 

 یبانیپشت های فعالیت -5441كد 
 آموزش

35 33 33 4 

مربو، به  های فعالیت-رده ص
  یسالمت انسان و مددكار

 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع
531 353 344 854 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

535 343 133 854 

 8,541 85,345 84,185 35,431 جمع

و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

35 53 311 83 

)ساخت() ید صنعتیتول -رده ب 
 (13تا  31یكدها

3,518 4,433 5,544 35 

  یا انهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور یكیالكترون

45 348 345 1 
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 تیفعال رده/ كد
 یدارا یها تعداد كارگاه

 ینترنتید و فروش ایخر
 كاهش زمان معامله

ت یفیش كیافزا
  یخدما  مشتر

کسب  یها نهیکاهش هز
 و کار

 1 333 344 154 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

زا  یآال  و تجه د ماشنیتول-85كد 
 گرید ینشده در جا یبند طبقه

345 141 814 84 

  یه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریتر میلر و نیتر

345 355 355 34 

زا  حمل و یر تجهید سایتول-11كد 
 نقل

88 81 38 1 

 33 845 138 811 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

؛ یو خرده فروش یفرش عمده -رده چ
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 (34تا34 یكلت)كدهایس
1,438 5,153 4,545 3,555 

؛ یو خرده فروش یفرش عمده-34كد
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 كلتیس
444 414 554 41 

ل یبجز وسا یفروش عمده-35كد
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

445 8,544 8,585 413 

ل یبجز وسا یفروش خرده-34كد 
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

3,838 3,431 3,355 554 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

3,353 3,485 3,134 45 

مربو،  یخدمات های فعالیت-رده خ
و 44 ین جا و غذا)كدهایبه تأم

45) 
343 811 813 43 

اطالعا  و  -رده د
 (51تا  45 ارتباطا )كدهای

3,458 3,453 3,445 3 

 1 3,183 3,381 413 مخابرا -53كد 

نویسی  مشاوره و  برنامه-58كد
 های مربو، به رایانه فعالیت

41 51 44 3 

های مالی و  فعالیت-رده ذ
 (55تا53بیمه)كدهای 

8,584 1,331 8,453 334 

های  گری سایر واسوه -5334كد 
 پولی

3,414 8,114 3,443 55 
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 تیفعال رده/ كد
 یدارا یها تعداد كارگاه

 ینترنتید و فروش ایخر
 كاهش زمان معامله

ت یفیش كیافزا
  یخدما  مشتر

کسب  یها نهیکاهش هز
 و کار

های امالك و  فعالیت-ر رده
 (55مستغال )كد 

3,438 3,431 434 831 

ای  علمی  های حرفه فعالیت -رده ز
 (44تا54و فنی)كدهای 

445 3,131 3,345 853 

های اداری و خدما   فعالیت-رده ژ
 (58تا  44پشتیبانی)كدهای

3,114 3,358 3,331 44 

 41 3,141 445 143 (54آموزش)كد  -رده ش

دبستانی و  آموزش پیش -543كد 
 ابتدایی

831 341 343 1 

 34 843 153 315 آموزش متوسوه -548كد 

 81 115 344 48 آموزش عالی-541كد 

های پشتیبانی  فعالیت -5441كد 
 آموزش

3 4 4 1 

های مربو، به  فعالیت-رده ص
سالمت انسان و مددكاری  

 (55تا 55اجتماعی)كدهای 
833 351 814 1 

سرگرمی و هنر   -رده ض
 (41تا  41تفریح)كدهای 

358 841 885 1 

 كشور یه  ك ر بر حسب ك رگ هكسب و  ه یفع لیت ینترنت برایاستف ده از ا -6
 یهاافت اطالعا  درباره كاالها و خدما    تعامل باا ساازمانیاز جمله  در یامور یها به طور معمول برا كارگاه
    Emailافات یا دریا   ارساال یقااتیتحق هاایفعالیتا یار اطالعاا  یسا ی   جستجویعموم یا نهادهای یدولت

  اماور onlineباه صاور   یتاالیجیل محصاوال  دیار خادما    تحویبه سا یا دسترسی ینترنتیا یانجات بانکدار
ع اطالعاا  درون ساازمان  اشاتراک یاا توزی  آموزش كاركنان  اشتراک گذاشتن یا خارجی ی  استخدات داخلیمال

از   یریج طارح آماارگیبا توجه باه نتااند. ینما ینترنت استفاده میها از ار سازمانیع اطالعا  با سایا توزیگذاشتن 
ن ماوارد اساتفاده از یشاتری  ب3143كشاور در ساال  یدر كارگااه هاا اطالعا  و ارتباطاا  فناوری یشاخص ها

باشااد كااه تعااداد  یماا Emailافاات یا دریااافاات اطالعااا  درباااره كاالهااا و خاادما  و ارسااال یدر ینترناات باارایا
واحاد  33,535و 34,455  ب برابر است باایند به ترتینما ینه ها استفاده مین زمینترنت در ایكه از ا یهایکارگاه

ا یا یاساتخدات داخلانه یكشور در زم هایکارگاهنترنت توسط یزان استفاده از این مین كمتریباشد. هم ن یكارگاه م
 نه استفاده كرده اند.ین زمینترنت در ایكارگاه از ا 1331بوده كه تنها حدود  یخارج
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ل محصاوال  یاك ) باه عناوان م اال تحویاكاه تجاار  الكترون نترنات مشاخص شاده اساتیر مورد استفاده از اد
نترنات در خادمت یسات بلكاه اینترنات نیاز ا بهره بردن یها تیهنوز جزء اولو  (ONLINEبه صور   یتالیجید

 ( است.یكیتجار  الكترون یعنیكارگاه  ) یر از هدح اصلیغ یموارد

 3143-منتخب كشور یكار بر حسب كارگا هاكسب و  یت هایفعال ینترنت برایموارد استفاده از ا -5

 تیرده/ كد فعال
افت اطالعا  درباره یدر یبرا

 كاالها و خدما 
 یدولت یها تعامل با سازمان یبرا

 یعموم یا نهادهای
ا یر اطالعا  یسا یجستجو یبرا

 یقاتیتحق های فعالیت
افت یا دریارسال  یبرا

email 
 33,535 11,443 13,134 34,455 جمع

و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدها یریگیماه

845 54 314 353 

)ساخت() ید صنعتیتول -رده ب 
 (13تا  31یكدها

33,535 33,118 4,154 4,113 

د محصوال  یتول - 85كد 
 یو نور یكی  الكترونیا انهیرا

144 344 858 843 

 385 584 151 543 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

آال  و  د ماشنیتول-85كد 
 ینشده در جا یبند زا  طبقهیتجه

 گرید
514 811 485 534 

ه یل نقلید وسایتول-84كد 
 لریتر میلر و نی  تریموتور

845 348 883 353 

زا  حمل یر تجهید سایتول-11كد 
 13 34 34 33 و نقل

تا 33یساختمان)كدها-رده ج
31) 

515 141 318 511 

و خرده  یفرش عمده -رده چ
ه یل نقلیر وسای؛ تعمیفروش
 یكلت)كدهایو موتور س یموتور

 (34تا34

35,431 5,435 4,345 38,413 

؛ یو خرده فروش یفرش عمده-34كد
و  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 كلتیموتور س
3,111 144 545 481 

ل یبجز وسا یفروش عمده-35كد
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

4,534 3,541 1,135 4,535 

ل یبجز وسا یفروش خرده-34كد 
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

4,841 1,855 1,184 1,414 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

8,455 3,553 3,354 8,515 

 یخدمات های فعالیت-رده خ
 ین جا و غذا)كدهایمربو، به تأم

 (45و 44
344 134 138 313 
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 )ادامه(3143-منتخب كشور یكسب و كار بر حسب كارگا ها یت هایفعال ینترنت برایموارد استفاده از ا -5

 تیرده/ كد فعال
درباره افت اطالعا  یدر یبرا

 كاالها و خدما 
 یها تعامل با سازمان یبرا

 یعموم یا نهادهای یدولت

ر یسا یجستجو یبرا
 های فعالیتا یاطالعا  
 یقاتیتحق

افت یا دریارسال  یبرا
email 

اطالعا  و  -رده د
 (51تا  45 یارتباطا )كدها

1,143 8,411 8,111 8,415 

 3,583 3,133 3,584 3,541 مخابرا -53كد 

  مشاوره یسینو برنامه-58كد
 انهیمربو، به را های فعالیتو 

344 45 354 345 

و  یمال های فعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

1,418 1,181 8,454 1,445 

ر یسا -5334كد 
 یپول یها یگر واسوه

3,444 3,553 3,345 3,585 

امالك و  های فعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

8,414 8,438 435 8,133 

  یا حرفه های فعالیت -رده ز
 ی)كدهایو فن یعلم

 (44تا54
1,185 3,533 8,353 8,548 

و  یادار های فعالیت-رده ژ
 44ی)كدهایبانیخدما  پشت
 (58تا 

8,851 3,811 3,443 3,484 

 3,335 3,518 3,184 3,835 (54آموزش)كد  -رده ش
آموزش  -543كد 

 ییو ابتدا یدبستان شیپ
344 441 551 513 

 335 484 355 153 آموزش متوسوه -548كد 
 155 144 844 143 یآموزش عال-541كد 
 های فعالیت -5441كد 

 آموزش یبانیپشت
34 4 34 31 

مربو،  های فعالیت-رده ص
  یبه سالمت انسان و مددكار

 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع
311 334 383 151 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

144 835 833 845 
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 )ادامه( 3143-منتخب كشور یكسب و كار بر حسب كارگا ها یت هایفعال ینترنت برایموارد استفاده از ا -5

 تیرده/ كد فعال

انجات  یبرا
 یبانکدار

ا ی ینترنتیا
ر یبه سا یدسترس

 خدت

ل یتحو یبرا
محصوال  

به  یتالیجید
 onlineصور  

 یامور مال
استخدات 

ا ی یداخل
 یخارج

آموزش 
 كاركنان

اشتراک گذاشتن 
ع یا توزی

اطالعا  درون 
 سازمان

اشتراک گذاشتن 
ع یا توزی

اطالعا  با 
 ها ر سازمانیسا

 4,344 34,435 5,454 1,331 85,338 4,344 13,314 جمع

و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

311 1 355 1 1 1 88 

)ساخت() یصنعت دیتول -رده ب 
 (13تا  31یكدها

4,841 8,815 5,458 853 131 5,833 8,414 

  یا انهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور یكیالكترون

831 34 54 54 34 51 13 

 884 835 334 44 183 333 341 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

زا  یآال  و تجه د ماشنیتول-85كد 
 گرید ینشده در جا یبند طبقه

333 53 834 381 54 351 333 

  یه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریتر میلر و نیتر

835 14 343 35 44 44 45 

زا  حمل و یر تجهید سایتول-11كد 
 نقل

18 1 85 3 1 38 3 

 53 314 51 34 845 58 145 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

؛ یو خرده فروش یفرش عمده -رده چ
و موتور  یموتوره یل نقلیر وسایتعم

 (34تا34 یكلت)كدهایس
4,133 8,138 5,438 141 3,438 8,381 3,154 

؛ یو خرده فروش یفرش عمده-34كد
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 كلتیس
553 334 534 1 835 145 43 

ه یل نقلیبجز وسا یفروش عمده-35كد
 كلتیو موتورس یموتور

3,553 441 3,541 1 151 441 151 

ه یل نقلیبجز وسا یفروش خرده-34كد 
 كلتیو موتورس یموتور

3,415 414 8,415 181 844 434 535 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

3,435 143 3,134 55 834 3,154 114 

مربو، به  یخدمات های فعالیت-رده خ
 (45و 44 ین جا و غذا)كدهایتأم

885 1 884 43 355 1 348 

5 
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 )ادامه(3143-منتخب كشور یكسب و كار بر حسب كارگا ها یها تیفعال ینترنت برایموارد استفاده از ا -۶

 تیرده/ كد فعال

انجات  یبرا
 یبانکدار

ا ی ینترنتیا
ر یبه سا یدسترس

 خدت

ل یتحو یبرا
محصوال  

به  یتالیجید
 onlineصور  

 یامور مال
 یاستخدات داخل

 یا خارجی
آموزش 
 كاركنان

اشتراک 
ا یگذاشتن 

ع اطالعا  یتوز
 درون سازمان

اشتراک گذاشتن 
ع یا توزی

اطالعا  با 
 ها ر سازمانیسا

اطالعا  و  -رده د
تا  45 یارتباطا )كدها
51) 

8,181 114 3,311 513 515 513 454 

 843 843 851 131 485 811 3,335 مخابرا -53كد 
  یسینو برنامه-58كد

 های فعالیتمشاوره و 
 انهیمربو، به را

314 34 314 38 43 48 55 

و  یمال های فعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

3,335 445 8,433 454 3,515 3,414 444 

ر یسا -5334كد 
 یپول یها یگر واسوه

8,145 355 3,554 454 3,348 3,343 515 

امالك و  های فعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

3,453 833 3,113 1 1 444 811 

 های فعالیت -رده ز
و  ی  علمیا حرفه

 (44تا54 ی)كدهایفن
3,534 553 3,134 133 435 584 145 

و  یادار های فعالیت-رده ژ
خدما  

تا  44ی)كدهایبانیپشت
58) 

3,354 148 514 385 855 438 348 

 355 531 434 334 514 344 3,145 (54آموزش)كد  -رده ش
آموزش  -543كد 

 ییو ابتدا یدبستان شیپ
333 43 835 41 855 855 384 

 835 148 855 33 833 13 844 آموزش متوسوه -548كد 
 383 344 343 41 115 43 134 یآموزش عال-541كد 
 های فعالیت -5441كد 

 آموزش یبانیپشت
4 3 4 1 8 5 3 

 های فعالیت-رده ص
مربو، به سالمت انسان و 

 ی)كدهایاجتماع  یمددكار
 (55تا 55

153 313 813 44 313 883 344 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

834 84 43 31 54 53 88 

 
 كشور  یه  مورد استف ده در ك رگ ه یه  سیسرو-7

نترنات  تلفان یكساب و كاار عباار  اناد از: ا یت هاایمورد استفاده در كارگاه ها جهت انجات فعال ییس هایسرو
ماورد  یس هاایساروان یااز م   یریج طارح آماارگیباا توجاه باه نتاا . تلفن هماراه  پست  SMS  MMSثابت  
 كشاور دارا اسات. ین كارگاه هایكسب وكار در ب یت هایفعال یبرا ن سهم را یشترینترنت بیكارگاه  ا دراستفاده 
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د یاتول -رده ب  یكارگااه هاا كنناد و ینترنت استفاده مایاز اواحد از كل كارگاه ها  151,144كه حدود  ینحوبه 
با نترناتین اساتفاده را از ایشاتریب  درصاد85باا ساهم   یصنعت .  باشاد یدارا ما یماورد بررسا ین كارگااه هاایدر 
كاه فقاط  یباه صاورت ان كارگااه هاا دارد.یادر م ن اساتفاده رایگار كمتارید یس هایان سرویاز م  MMSن یهم ن
 كنند. یمذكور استفاده م یت هایس مورد نظر در فعالیكارگاه از سرو 8144

 

 3143-منتخب كشور یها بر حسب كارگاهمورد استفاده  یها سیسرو -4
 تلفن همراه پست SMS MMS تلفن ثابت نترنتیا تیرده/ كد فعال
 318,141 43,444 8,144 48,443 341,534 151,144 جمع

  یكشاورز -رده الف
و  یجنگلدار

 (11تا13ی)كدهایریگیماه
8,144 481 811 88 813 543 

د یتول -رده ب 
 31ی)ساخت() كدهایصنعت

 (13تا 
44,534 31,544 38,335 334 34,134 85,313 

د محصوال  یتول - 85كد 
 یو نور یكی  الكترونیا انهیرا

3,534 544 145 1 113 331 

 553 453 11 335 3,345 1,335 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

آال  و  د ماشنیتول-85كد 
نشده در  یبند طبقهزا  یتجه

 گرید یجا
1,885 3,338 341 43 434 484 

ه یل نقلید وسایتول-84كد 
 لریتر میلر و نی  تریموتور

3,431 554 835 15 138 135 

زا  یر تجهید سایتول-11كد 
 51 41 1 38 333 884 حمل و نقل

تا 33یساختمان)كدها-رده ج
31) 

4,431 8,535 3,313 14 443 3,543 

و خرده  یفرش عمده -رده چ
ه یل نقلیر وسای؛ تعمیفروش

و موتور  یموتور
 (34تا34 یكلت)كدهایس

44,531 14,313 35,513 555 33,441 85,181 

و خرده  یفرش عمده-34كد
ه یل نقلیر وسای؛ تعمیفروش
 كلتیو موتور س یموتور

4,418 1,115 3,448 1 431 8,414 

بجز  یفروش عمده-35كد
و  یه موتوریل نقلیوسا

 كلتیموتورس
11,585 31,451 3,441 151 3,345 4,584 

بجز  یفروش خرده-34كد 
و  یه موتوریل نقلیوسا

 كلتیموتورس
41,385 81,154 4,515 844 4,341 34,455 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

31,443 5,444 8,148 1 8,134 8,413 

 یخدمات های فعالیت-رده خ
ن جا و یمربو، به تأم

 (45و 44 یغذا)كدها
5,551 8,353 345 1 341 3,548 
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 )ادامه(3143-منتخب كشور یمورد استفاده بر حسب كارگاه ها یس هایسرو -4

 تلفن همراه پست SMS MMS تلفن ثابت نترنتیا تیرده/ كد فعال
اطالعا  و  -رده د

تا  45 یارتباطا )كدها
51) 

81,584 4,443 3,544 311 4,145 3,451 

 1,111 1,553 154 8,533 5,311 38,154 مخابرا -53كد 
  یسینو برنامه-58كد

 های فعالیتمشاوره و 
 انهیمربو، به را

434 143 353 33 385 345 

و  یمال های فعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

85,454 38,455 4,344 483 4,341 4,313 

ر یسا -5334كد 
 یپول یها یگر واسوه

31,453 4,154 4,541 344 1,131 3,141 

امالك  های فعالیت-رده ر
 (55و مستغال )كد 

84,135 31,353 4,834 351 8,435 4,134 

 های فعالیت -رده ز
و  ی  علمیا حرفه

 (44تا54 ی)كدهایفن
13,113 33,484 4,311 334 3,533 4,854 

 یادار های فعالیت-رده ژ
و خدما  

تا  44ی)كدهایبانیپشت
58) 

38,433 5,115 8,433 345 3,434 1,343 

 3,513 8,444 53 5,535 31,531 81,435 (54آموزش)كد  -رده ش
آموزش  -543كد 

 ییو ابتدا یدبستان شیپ
31,354 4,534 1,345 84 3,154 8,484 

آموزش  -548كد 
 متوسوه

5,141 3,184 8,344 13 448 3,553 

 154 484 84 544 548 3511 یآموزش عال-541كد 
 های فعالیت -5441كد 

 آموزش یبانیپشت
55 31 85 3 4 31 

 های فعالیت-رده ص
مربو، به سالمت انسان 

  یو مددكار
تا 55 ی)كدهایاجتماع

55) 

4333 1454 8414 41 3151 8381 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

4315 1835 3155 35 451 3555 
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 كشور یه  ك رگ ه در ینترنتیك ر او كسب  موانع موجود در انج م -8
نامناساب باودن ر: یانظ یكاه در طارح ماذكور ماواردباشاد  یم یموانع یك كارگاه دارای یبرا ینترنتیكسب وكار ا

ح باه یا مقاررا  مرباو، باه فاروش  تارجید درمورد چارچوب قانون ی  تردینترنتیفروش ا یمحصوال  کارگاه برا
نترنات  عادت یق اید از طریخر یان متقاضیمشتر یه رو دررو   تعداد ناکافت )مانند مبادلیفعال یحفظ نحوه جار

  فقادان یا نگهاداریجاد و توسعه و یا یهانهیا عرضه کنندگان  باال بودن هزیان یمشتر یاانهیستم رایس یسازگار
ماورد پرساش قارار   یدر ماورد محرماانگ ی  نگرانایتایامن یهاایجاد و توسعه  نگرانیا یماهر برا یانسان یروین

 گرفته است.
 یتعاداد ناكااف ینترنتاین ماانع بار سار را كساب و كاار ایبزرگتار  طارح جینتاا سبر اساا ن موانع ذكر شده ویاز ب

ت )ماننااد مبادلااه رو دررو( یاافعال یح بااه حفااظ نحااوه جاااریتاارج نترناات و یق ایااد از طریااخر یان متقاضاایمشااتر
ا عرضاه كننادگان و یاان یمشاتر یاناه ایساتم رایس یعادت ساازگارهزار كارگااه  11كمتر از و  محسوب شده است

كساب و  یهاا تیات كمتر در فعالیاهم یموانع دارا  را یجاد و توسعه  نگهداریا یماهر برا یانسان یرویفقدان ن
 دانند. یم ینترنتیكار ا

 3143-منتخب كشور یها بر حسب كارگاه ینترنتیموانع موجود در انجات كسب و كار ا-5

 تیكد فعال رده/

باال بودن 
جاد یا یهانهیهز

ا یو توسعه و 
 ینگهدار

 یانسان یرویفقدان ن
جاد و یا یماهر برا

 یتوسعه  نگهدار
 یتیامن یهاینگران

در مورد  ینگران
 یمحرمانگ

 یبرا یتیچ محدودیه
وجود  ینترنتیفروش ا

 ندارد
 ریسا

 14,544 54,814 14,334 53,544 84,154 84,444 جمع
و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

343 343 854 335 415 845 

 5,551 34,543 34,555 35,111 4,518 4,143 (13تا  31ی)ساخت()كدهاید صنعتیتول -رده ب 
و  یكی  الكترونیاانهید محصوال  رایتول - 85كد 

 ینور
54 34 111 343 144 335 

 345 441 133 544 344 43 یزا  برقید تجهیتول -84كد 
نشده  یبندزا  طبقهیآال  و تجهد ماشنیتول-85كد 

 گرید یدر جا
843 53 458 334 544 143 

 315 114 383 813 41 54 لریترمیلر و نی  تریه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 

 33 44 31 13 3 81 زا  حمل و نقلیر تجهید سایتول-11كد 
 384 3,513 344 514 331 334 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

ل یر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده -رده چ
 (34تا34 یكلت)كدهایو موتور س یه موتورینقل

5,835 5,441 34,111 5,883 81,813 33,343 

ل یر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده-34كد
 كلتیو موتور س یه موتورینقل

554 545 3,114 414 3,444 435 

و  یه موتوریل نقلیبجز وسا یفروشعمده-35كد
 كلتیموتورس

3,351 1,343 4,484 8,348 4,543 1,441 

و  یه موتوریل نقلیبجز وسا یفروشخرده-34كد 
 كلتیموتورس

1,454 3,314 4,445 8,333 33,555 3,484 

 3,143 4,818 415 3,413 455 3,144 (41تا 34 ی)كدهایحمل و نقل و انباردار -رده ح

ن جا و یمربو، به تأم یخدمات هایفعالیت-رده خ
 (45و 44 یغذا)كدها

813 353 513 884 3,444 444 
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 )ادامه(3143-منتخب كشور یبر حسب كارگاه ها ینترنتیموانع موجود در انجات كسب و كار ا-5

 تیرده/ كد فعال

نامناسب بودن 
 محصوال 

فروش  یکارگاه برا
 نترنتیق ایاز طر

د درمورد چارچوب یترد
ا مقررا  یقانون 

 مربو، به فروش

ح به حفظ نحوه یترج
ت )مانند یفعال یجار

 مبادله رو در

ان یمشتر یتعداد ناکاف
ق ید از طریخر یمتقاض

 نترنتیا

ستم یس یعدت سازگار
ا یان یمشتر یاانهیرا

 عرضه کنندگان

اطالعا  و  -رده د
تا  45 یارتباطا )كدها
51) 

3,453 3,454 1,481 4,353 3,845 

 444 8,443 3,413 511 8,445 مخابرا -53كد 

  یسینوبرنامه-58كد
 هایفعالیتمشاوره و 

 انهیمربو، به را
313 11 345 834 13 

و  یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

1,444 8,344 4,354 4,151 3,134 

ر یسا -5334كد 
 یپول یهایگرواسوه

3,541 3,184 8,113 8,343 484 

امالك و  هایفعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

5,415 8,333 31,851 5,345 3,145 

 هایفعالیت -رده ز
و  ی  علمیاحرفه

 (44تا54 ی)كدهایفن
4,514 8,144 5,535 5,441 3,833 

و  یادار هایفعالیت-رده ژ
خدما  

 (58تا  44ی)كدهایبانیپشت
1,414 3,154 1,815 1,453 334 

 545 1,314 1,441 3,314 4,155 (54آموزش)كد  -رده ش

آموزش  -543كد 
 ییو ابتدا یدبستانشیپ

8,441 451 3,431 3,434 314 

 314 3,111 3,435 435 3,485 آموزش متوسوه -548كد 

 44 343 343 314 351 یآموزش عال-541كد 

 هایفعالیت -5441كد 
 آموزش یبانیپشت

4 4 4 35 3 

مربو،  هایفعالیت-رده ص
به سالمت انسان و 

 ی)كدهایاجتماع  یمددكار
 (55تا 55

8341 431 3883 3888 184 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

3483 415 8145 3453 334 
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 )ادامه(3143-منتخب كشور یبر حسب كارگاه ها ینترنتیموانع موجود در انجات كسب و كار ا-5

 كد كالس

بودن باال 
جاد و یا یهانهیهز

ا یتوسعه و 
 ینگهدار

 یانسان یرویفقدان ن
جاد و یا یماهر برا

 یتوسعه  نگهدار

 یهاینگران
 یتیامن

در  ینگران
مورد 
 یمحرمانگ

 یبرا یتیچ محدودیه
وجود  ینترنتیفروش ا

 ندارد
 ریسا

اطالعا  و  -رده د
 (51تا  45 یارتباطا )كدها

3,853 3,115 8,431 444 3,444 8,454 

 3,411 1,845 154 3,441 455 551 مخابرا -53كد 

  مشاوره و یسینوبرنامه-58كد
 انهیمربو، به را هایفعالیت

33 43 318 85 111 333 

و  یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

3,154 3,331 5,183 1,313 5,534 1,154 

ر یسا -5334كد 
 یپول یهایگرواسوه

454 531 1,515 8,841 3,484 3,483 

امالك و  هایفعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

1,154 8,313 4,844 1,134 1,484 3,484 

  یاحرفه هایفعالیت -رده ز
 (44تا54 ی)كدهایو فن یعلم

8,154 3,355 3,538 1,131 5,131 1,318 

و  یادار هایفعالیت-رده ژ
تا  44ی)كدهایبانیخدما  پشت

58) 
3,134 3,184 3,413 434 1,555 3,855 

 8,843 4,455 3,581 8,531 3,355 3,535 (54آموزش)كد  -رده ش

 یدبستانشیآموزش پ -543كد 
 ییو ابتدا

3,135 433 3,383 444 1,388 3,883 

 445 8,114 435 3,845 538 543 آموزش متوسوه -548كد 

 845 411 313 844 333 343 یآموزش عال-541كد 

 هایفعالیت -5441كد 
 آموزش یبانیپشت

4 3 4 4 84 33 

مربو، به  هایفعالیت-رده ص
  یسالمت انسان و مددكار

 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع
444 444 3113 344 8144 551 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

458 341 445 145 3444 3185 
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  اطالع ت و ارتب ط ت فن وریزات یه ث بت ن   ل  تجهیل سرم یارزش تشك-3
در  اطالعاا  و ارتباطاا  فنااوری زا یه ثابت ناخالص تجهیسرما ل یج بدست آمده  ارزش تشكیبا توجه به نتا

جاد نرت افزار  سخت افزار و ارتباطا  یا ایو ساخت  یرا  اساسیل  تعمیا تحصید یكارگاه ها از جمع ارزش خر
 شود. یمذكور حاصل ما انتقال موارد یفروش  یو شبكه منها

باال   3143در سال  اطالعا  و ارتباطا  فناوریزا  یه ثابت ناخالص تجهیل سرمایارزش تشك  ن اساسیبر ا
ن یشاتریال بیون ریلیم  5,515,531 با ید صنعتیتول -رده ب ال بوده است كه رده یون ریلیم 34,145,141بر 
  یكشاورز -رده الفرا داشته است و رده  اطالعا  و ارتباطا  فناوریزا  یه ثابت ناخالص تجهیل سرمایتشك

ه ثابات یل سارمایتشاكزان یان مین تاریین كارگااه هاا پاایدر با الیاون ریلیم 55,344با  یریگیو ماه یجنگلدار
 را به خود اختصاص داده است.ناخالص 

حادود زا  باوده اسات كاه یال تجهیا تحصایاد یابه خر یمورد بررس یه در كارگاه هایل سرماین بخش تشكیشتریب
 ه ثابت ناخالص از آن منتج شده است.یل سرمایدرصد ازكل تشك درصد43

 

 ال(یون ریلی)م 3143-كشور یدر كارگاه ها اطالعا  و ارتباطا  فناوریزا  یه ثابت ناخالص تجهیل سرمایارزش تشك - 4

 ا انتقالیفروش  جادیا ایساخت  یرا  اساسیتعم لیا تحصید یخر هیل سرمایتشك تیرده/ كد فعال
 351,353 45,854 3,515,531 34,515,111 34,145,141 جمع

و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

55,344 34,455 35,344 45 333 

)ساخت() ید صنعتیتول -رده ب 
 (13تا  31یكدها

5,515,531 5,841,441 415,144 43,413 81,344 

  یاانهیمحصوال  راد یتول - 85كد 
 یو نور یكیالكترون

384,384 314,148 34,444 811 1 

 434 34,315 81,543 541,185 548,445 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

زا  یآال  و تجهد ماشنیتول-85كد 
 گرید ینشده در جا یبندطبقه

351,413 333,453 84,355 1 1,481 

  یه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریترمیو ن لریتر

485,151 345,511 51,134 1,445 34,381 

زا  حمل و یر تجهید سایتول-11كد 
 نقل

83,313 88,438 3,154 584 1 

 34,454 3,854 5,411 344,131 334,433 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

؛ یو خرده فروش یفرشعمده -رده چ
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 (34تا34 یكلت)كدهایس
1,154,344 1,343,448 844,885 35,145 51,534 

؛ یو خرده فروش یفرشعمده-34كد
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 كلتیس
345,843 344,848 33,188 4,851 113 

ه یل نقلیبجز وسا یفروشعمده-35كد
 كلتیو موتورس یموتور

541,154 544,454 34,553 8,451 84,533 
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   )ادامه( 3143-كشور یها در كارگاه اطالعا  و ارتباطا  فناوریزا  یه ثابت ناخالص تجهیل سرمایا رزش تشك - 4
 ال(یون ریلی)م          

 ا انتقالیفروش  جادیا ایساخت  یرا  اساسیتعم لیا تحصید یخر هیل سرمایتشك تیرده/ كد فعال

اطالعا  و  -رده د
 (51تا  45 یارتباطا )كدها

148,433 144,331 33,835 4,135 34,551 

 5,333 844 11,531 351,314 813,434 مخابرا -53كد 
  مشاوره و یسینوبرنامه-58كد

 انهیمربو، به را هایفعالیت
81,454 11,358 3,441 1,184 33,835 

و  یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

8,434,434 8,153,311 358,444 1,138 3,348 

 یهایگرر واسوهیسا -5334كد 
 یپول

3,451,445 3,154,331 144,884 8,441 3,331 

امالك و  هایفعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

341,835 354,415 34,444 413 1 

 ی  علمیاحرفه هایفعالیت -رده ز
 (44تا54 ی)كدهایو فن

3,444,445 
 

3,514,443 341,454 8,335 1,358 

و خدما   یادار هایفعالیت-ژرده 
 (58تا  44ی)كدهایبانیپشت

443,148 414,553 44,554 3,135 33,435 

 1,533 8,543 55,555 3,434,443 3,534,431 (54آموزش)كد  -رده ش
و  یدبستانشیآموزش پ -543كد 

 ییابتدا
413,154 433,134 34,884 313 844 

 1,415 3,154 13,115 545,441 415,344 آموزش متوسوه -548كد 
 53 3,815 34,444 148,543 143,534 یآموزش عال-541كد 

 یبانیپشت هایفعالیت -5441كد 
 آموزش

3,334 1,443 345 1 1 

مربو، به  هایفعالیت-رده ص
  یسالمت انسان و مددكار

 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع
343,445 345,314 33,145 8,553 535 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

451,543 415,344 88,118 3,445 3,115 

 
 

 

ل یبجز وسا یفروشخرده-34كد 
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

8,113,434 3,458,855 43,538 545 5,851 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

413,155 353,443 35,483 334 34 

مربو،  یخدمات هایفعالیت-رده خ
 (45و 44 ین جا و غذا)كدهایبه تأم

153,313 188,443 53,448 345 1,154 
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 یه  در ك رگ ه  اطالع ت و ارتب ط ت فن وری ه ی فع لیتب بت ( یه  ی)پردا ت یه  نهیارزش هز-11
 كشور
 ده شده است شامل خادما یمورد مراجعه پرس ین طرح از كارگاه هایكه در ا ییها یا پرداختینه ها ین هزیمهمتر

ل  حجم   آموزش  فروش و ی  پست  تلفن ثابت  موبااطالعا  و ارتباطا  فناوریزا  ی  استهالك تجهیاانهیرا
 یریج طارح آماارگیبار اسااس نتااباشاد.  یما اطالعاا  و ارتباطاا  فناوریزا  یتجه یا ارتقای یرا  جزئیتعم
  34 ش ازیب یباشد كه با رقم یكشور م یكارگاه هانه استفاده از تلفن ثابت در یكارگاه در زم ینه هاین هز یشتریب
مورد پرسش را به خود اختصاص داده است. پس از تلفان  ینه هایهزدرصد از كل  44معادل یال سهمیون ریلیم

اطالعااا  و  فناااوریزا  یااتجه یا ارتقااایاا یاایرا  جزیاانااه و تعمین هزیشااتریب یل دارایاااز موبا ثاباات اسااتفاده
 است. را داشته یمورد بررس ین كارگاه هایدر ب یپرداختنه ین هزیكمتر  ارتباطا 

ه یال نقلیر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده -رده چز نشان دهنده آن است كه یمختلف ن یرده ها یبررس     
 ین پرداختایشتریال بیون ریلیم 5,533,344 بابت تلفن ثابت با رقم ینه پرداختیدر هز كلتیو موتور س یموتور

 شود. یكارگاه ها را شامل مبابت تلفن ثابت  یپرداخت ینه هایدرصد از كل هز 33 را داشته است  كه معادل
 

 یها بر حسب كارگاه اطالعا  و ارتباطا  فناوری یت های( بابت فعالیها ی)پرداخت ینه هایش هزارز -31
 ال(یون ریلی)م                                                                                                3143-كشور

 یاانهیخدما  را تیرده/ كد فعال

ا ی یرا  جزئیتعم
زا  یتجه یارتقا
اطالعا  و  فناوری

 ارتباطا 

 آموزش لیموبا تلفن ثابت پست

 8,331,514 8,511,311 34,154,514 3,451,344 3,443,331 8,445,454 جمع
 ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیو ماه

4,858 5,444 8,451 44,455 38,531 4,453 

د یتول -رده ب 
تا  31ی)ساخت() كدهایصنعت

13) 
3,151,145 135,114 554,311 1,445,331 543,331 3,345,584 

د محصوال  یتول - 85كد 
 یو نور یكی  الكترونیاانهیرا

31,544 4,543 83,541 385,185 4,134 34,444 

 443,114 81,544 341,344 13,435 54,533 83,134 یزا  برقید تجهیتول -84كد 
آال  و د ماشنیتول-85كد 
نشده در  یبندزا  طبقهیتجه

 گرید یجا
88,534 83,181 85,135 314,311 83,883 35,414 

ه یل نقلیوساد یتول-84كد 
 لریترمیلر و نی  تریموتور

31,381 31,151 4,134 314,418 34,434 38,444 

زا  یر تجهید سایتول-11كد 
 حمل و نقل

3,131 3,435 444 3,511 3,155 8,411 

تا 33یساختمان)كدها-رده ج
31) 

34,344 88,543 35,334 338,884 43,431 83,541 
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 یاانهیخدما  را تیرده/ كد فعال

ا ی یرا  جزئیتعم
زا  یتجه یارتقا
اطالعا  و  فناوری

 ارتباطا 

 آموزش لیموبا تلفن ثابت پست

و خرده  یفرشعمده -رده چ
ه یل نقلیر وسایتعم؛ یفروش

و موتور  یموتور
 (34تا34 یكلت)كدهایس

148,383 358,145 338,433 5,533,344 3,335,353 351,183 

و خرده  یفرشعمده-34كد
ه یل نقلیر وسای؛ تعمیفروش
 كلتیو موتور س یموتور

38,585 34,183 35,484 115,114 554,355 83,455 

ل یبجز وسا یفروشعمده-35كد
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

884,134 84,315 841,315 355,353 341,831 45,414 

ل یبجز وسا یفروشخرده-34كد 
 كلتیو موتورس یه موتورینقل

315,514 331,555 58,851 4,455,453 841,458 81,514 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

54,148 843,335 41,153 3,181,513 155,455 115,581 

 یخدمات هایفعالیت-رده خ
ن جا و یمربو، به تأم

 (45و 44 یغذا)كدها
83,535 4,443 5,511 851,114 84,114 88,344 

 یبر حسب كارگاه ها  اطالعا  و ارتباطا  فناوری یت های( بابت فعالیها ی)پرداخت ینه هایارزش هز -31
 ال(یون ریلی)م)ادامه(    3143-كشور

 یاانهیخدما  را تیرده/ كد فعال

ا ی یرا  جزئیتعم
زا  یتجه یارتقا
اطالعا  و  فناوری

 ارتباطا 

 آموزش لیموبا تلفن ثابت پست

اطالعا  و  -رده د
تا  45 یارتباطا )كدها
51) 

54,185 34,333 34,534 841,411 15,155 41,355 

 14,443 34,443 831,343 85,444 13,543 14,153 مخابرا -53كد 

  یسینوبرنامه-58كد
 هایفعالیتمشاوره و 

 انهیمربو، به را
1,441 8,413 3,134 33,114 3,348 1,855 

و  یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

355,311 813,311 318,184 458,444 344,533 114,135 

ر یسا -5334كد 
 یپول یهایگرواسوه

311,414 334,354 44,414 344,138 38,153 844,815 
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  ر ك رگ هیدر ا ت اطالع ت و ارتب ط ت فن وریزات یتجه-11
مورد پرسش قرار گرفته است عبار  اند از:  هااز كارگاه ن طرحیكه در ا اطالعا  و ارتباطا  فناوریزا  یتجه
 انه. ی  رایزیاكسترنال  تلفن روم ی  لپ تاپ  تب لت  مودمهایل شركتینتر   فكس  اسكنر  موبایپر
كاه  یباشاد باه نحاو ین كااربرد مایشتریب یانه  دارایو را یزیمورد نظر طرح  تلفن روم ین اساس كارگاه هایبر ا

ن از هر دو كارگااه یباشد. هم ن یك میدستگاه از هر  3كشور  یانه در كارگاه هایو را یزیفن روممتوسط تعداد تل
ز در یاباشاد. لاپ تااپ و تبلات ن یكشور ما یباشد كه نشانه نفوذ سخت افزار در كارگاه ها ینتر میپر یدارا یكی

 ست.یانه هنوز متداول نیكارگاه ها همانند را
 ییانه ساهم بااالیون رایلیك میش از یبا دارا بودن ب ید صنعتیرده تول یكارگاه هاز یمختلف ن یت هاین فعالیدر ب

ن یاكشور به خاود اختصااص داده اناد كاه نشاان دهناده آن اسات كاه ا یانه در كارگاه هایار داشتن رایرا از در اخت
 باشند. یم  تباطا اطالعا  و ار فناوریمربو، به  یرش طرح هایر كارگاه ها آماده پذیشتر از سایكارگاه ها ب

 
 

امالك و  هایفعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

13,154 81,434 5,844 854,353 314,545 13,814 

 هایفعالیت -رده ز
و  ی  علمیاحرفه

 (44تا54 ی)كدهایفن
484,544 315,451 48,115 343,334 45,313 44,334 

و  یادار هایفعالیت-رده ژ
خدما  

تا  44ی)كدهایبانیپشت
58) 

384,553 41,344 11,581 354,885 85,851 48,543 

 313,145 81,858 333,514 34,145 854,458 341,381 (54آموزش)كد  -رده ش

آموزش  -543كد 
 ییو ابتدا یدبستانشیپ

51,845 814,414 11,154 58,351 31,853 14,558 

 13,384 4,535 845,148 4,345 11,154 58,445 آموزش متوسوه -548كد 

 13311.14341 8115.454548 48144.34511 4434.354384 34,513 35,314 یآموزش عال-541كد 

 هایفعالیت -5441كد 
 آموزش یبانیپشت

338 111 883.155131 3888.51385 34.43344 553.343813 

 هایفعالیت-رده ص
مربو، به سالمت انسان و 

 ی)كدهایاجتماع یمددكار
 (55تا 55

14331.34885 4,433 4331.153184 384545.154 43435.15143 85134.33514 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

35541.45411 31,545 31341.44145 331541.5148 34143.44384 34318.84344 
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 3143-منتخب كشور یبر حسب كارگاه ها ار كارگاهیدر اخت اطالعا  و ارتباطا  فناوریزا  یتجه-33

 اسكنر فكس نتریپر تیرده/ كد فعال
ل یموبا
 یشركت

 تب لت لپ تاپ
 یمودمها

 اكسترنال
 یزیتلفن روم

انه موجود یرا
 در كارگاه

 8,114,355 8,531,454 133,148 14,844 843,351 845,458 351,354 334,583 3,155,148 جمع

  یكشاورز -رده الف
و  یجنگلدار

 (11تا13ی)كدهایریگیماه
3,458 3,435 3,514 3,553 413 153 3,443 38,341 5,343 

د یتول -رده ب 
تا  31ی)ساخت() كدهایصنعت

13) 
314,545 344,833 835,553 313,511 318,413 83,315 43,481 3,335,534 3,135,453 

د محصوال  یتول - 85كد 
 یو نور یكی  الكترونیاانهیرا

5,554 1,338 8,483 3,441 8,514 54 3,434 84,451 88,144 

 313,845 53,335 1,414 334 33,554 1,533 5,451 4,533 81,481 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

آال  و د ماشنیتول-85كد 
نشده در  یبندزا  طبقهیتجه

 گرید یجا
33,351 5,131 3,483 3,544 3,844 183 1,158 31,445 15,155 

ه یل نقلید وسایتول-84كد 
 لریترمیلر و نی  تریموتور

35,435 3,115 5,845 8,344 1,481 345 8,138 48,344 48,345 

زا  یر تجهید سایتول-11كد 
 حمل و نقل

3,331 313 348 818 331 33 853 3,445 1,544 

تا 33یساختمان)كدها-جرده 
31) 

31,141 5,155 4,343 4,851 3,413 448 3,854 18,135 81,455 

و خرده  یفرشعمده -رده چ
ه یل نقلیر وسای؛ تعمیفروش

و موتور  یموتور
 (34تا34 یكلت)كدهایس

335,144 55,484 34,543 51,814 55,515 5,515 55,114 431,544 848,431 

و خرده  یفرشعمده-34كد
ه یل نقلیر وسای؛ تعمیفروش
 كلتیو موتور س یموتور

33,348 4,531 1,444 38,531 5,344 333 4,351 44,445 81,435 

بجز  یفروشعمده-35كد
و  یه موتوریل نقلیوسا

 كلتیموتورس
51,833 13,344 34,185 83,311 83,441 1,114 35,845 353,314 43,315 

بجز  یفروشخرده-34كد 
و  یه موتوریل نقلیوسا

 كلتیموتورس
45,141 31,355 35,551 33,411 13,414 3,415 14,515 854,531 335,133 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

13,444 35,884 33,353 5,144 4,535 144 33,451 43,553 54,141 

 یخدمات هایفعالیت-رده خ
ن جا و یمربو، به تأم

 (45و 44 یغذا)كدها
34,144 5,114 8,435 4,335 1,413 135 4,545 55,551 11,535 



28

 )ادامه(3143-منتخب كشور یار كارگاه بر حسب كارگاه هایدر اخت اطالعا  و ارتباطا  فناوریزا  یتجه-33

 اسكنر فكس نتریپر تیرده/ كد فعال
ل یموبا
 یشركت

 تب لت لپ تاپ
 یمودمها

 اكسترنال
تلفن 
 یزیروم

انه موجود یرا
 در كارگاه

اطالعا  و  -رده د
تا  45 یارتباطا )كدها
51) 

35,381 34,444 84,884 4,515 4,415 483 34,141 343,345 45,881 

 41,418 315,153 31,554 554 8,345 3,314 35,853 38,434 85,451 مخابرا -53كد 
  یسینوبرنامه-58كد

 هایفعالیتمشاوره و 
 انهیمربو، به را

3,443 554 3,145 811 414 351 533 1,445 3,853 

و  یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

331,481 35,355 31,418 4,133 5,514 354 84,545 355,331 884,348 

ر یسا -5334كد 
 یپول یهایگرواسوه

318,151 84,354 84,455 3,844 8,454 883 34,434 334,141 341,435 

امالك و  هایفعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

11,844 31,484 33,555 31,354 4,444 344 34,444 48,184 34,333 

 هایفعالیت -رده ز
و  ی  علمیاحرفه

 (44تا54 ی)كدهایفن
51,513 84,511 33,541 31,455 34,451 3,445 84,118 313,338 345,485 

و  یادار هایفعالیت-رده ژ
خدما  

 (58تا  44ی)كدهایبانیپشت
84,453 38,141 34,443 3,181 3,854 445 4,854 41,151 58,485 

 344,558 54,314 35,354 414 83,454 1,814 83,445 34,443 43,434 (54آموزش)كد  -رده ش
آموزش  -543كد 

 ییو ابتدا یدبستانشیپ
34,451 4,351 5,531 3,444 4,413 884 5,883 85,811 43,484 

 54,814 85,313 4,854 134 5,883 3,885 5,458 4,445 34,451 آموزش متوسوه -548كد 

 45141 11111 8485 353 1443 388 4314 3141 35444 یآموزش عال-541كد 
 هایفعالیت -5441كد 

 آموزش یبانیپشت
814 54 334 5 41 3 44 338 441 

مربو،  هایفعالیت-رده ص
به سالمت انسان و 

 ی)كدهایاجتماع  یمددكار
 (55تا 55

38345 4838 3183 1148 1341 341 3533 84518 81844 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

38455 4314 4334 1514 1841 385 4444 15435 34434 

 كشور یه   رگ هل تلفن ث بت در كیف صله در واست ت  تحو -12
باه طاور متوساط   انادكردهد تلفن ثابت از شركت  مخابرا  را یكه درخواست خط جد یكارگاه ها 3143در سال 

 یث با هم متفاو  هستند  به نحوین حیمختلف از ا یكه در كارگاه ها گرفتندیقرار مافت یار درظروز در انت 83
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روز خاط تلفان  31و اطالعاا  و ارتباطاا  در كمتار از  یدیاتول یت هاایار فعالیانظ یت هاایافعال یكه در برخ
ل باه یازماان تحو  نقال زا  حمل ویر تجهید سایهم ون تول یتیكه در فعالیل گرفته اند در حالیرا تحو یدرخواست

 ده است.یروز رس 41
 3143-كشور یبر حسب كارگاه هال تلفن ثابت یفاصله درخواست تا تحو-38

فاصله درخواست  تا  تیرده/ كد فعال
 ل خط تلفنیتحو

فاصله درخواست  تیرده/ كد فعال
 ل خط تلفنیتا تحو

 83 هاكارگاهكل در  متوسط تعداد روز انتظار
اطالعا  و  -رده د

 (51تا  45 یارتباطا )كدها
5 

و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

 3 مخابرا -53كد  34

 35 (13تا  31ی)ساخت() كدهاید صنعتیتول -رده ب 
  مشاوره و یسینوبرنامه-58كد

 انهیمربو، به را هایفعالیت
13 

 4 یو نور یكی  الكترونیاانهیراد محصوال  یتول - 85كد 
و  یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

84 

 5 یزا  برقید تجهیتول -84كد 
 یهایگرر واسوهیسا -5334كد 

 یپول
34 

نشده در  یبندزا  طبقهیآال  و تجهد ماشنیتول-85كد 
 گرید یجا

14 
امالك و  هایفعالیت-رده ر

 (55مستغال )كد 
85 

 1 لریترمیلر و نی  تریه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 ی  علمیاحرفه هایفعالیت -رده ز

 (44تا54 ی)كدهایو فن
35 

 41 زا  حمل و نقلیر تجهید سایتول-11كد 
و خدما   یادار هایفعالیت-رده ژ

 (58تا  44ی)كدهایبانیپشت
34 

 88 (54آموزش)كد  -رده ش 83 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

ه یل نقلیر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده -رده چ
 (34تا34 یكلت)كدهایو موتور س یموتور

81 
و  یدبستانشیآموزش پ -543كد 

 ییابتدا
31 

ه یل نقلیر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده-34كد
 كلتیو موتور س یموتور

 85 آموزش متوسوه -548كد  85

و  یموتوره یل نقلیبجز وسا یفروشعمده-35كد
 كلتیموتورس

 11 یآموزش عال-541كد  33

و  یه موتوریل نقلیبجز وسا یفروشخرده-34كد 
 كلتیموتورس

81 
 یبانیپشت هایفعالیت -5441كد 

 آموزش
11 

 15 (41تا 34 ی)كدهایحمل و نقل و انباردار -رده ح
مربو، به  هایفعالیت-رده ص

  یسالمت انسان و مددكار
 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع

85 

ن جا و یمربو، به تأم یخدمات هایفعالیت-رده خ
 (45و 44 یغذا)كدها

35 
و  یهنر  سرگرم -رده ض

 (41تا  41 یح)كدهایتفر
34 
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ر ی  غی  اطالع ت و ارتب ط ت فن وریبر حسب محل اشتغ ل )بخش  یه  تعداد ك ركن ن ك رگ ه-19
 التی( و تحصاطالع ت و ارتب ط ت فن وری
ك ر یدر كارگاه ها یریج طرح آمارگینتابراساس    الیتحصا یك كارگااه دارایات كاركناان شااغل در یامنتخاب  ا
ن حادود یباشاند. هم نا یاز كال كاركناان شااغل در كارگااه هاا ما درصاد45ن تر با سهم حدود ییا پایپلم یفوق د
ن تار ییا پاایاپلم یافاوق دال  یتحصا یدارا  اطالعا  و ارتباطا  فناوریر یغ یت هایاز كاركنان فعال درصد41
از كال منتخاب دارد.  یالن در كارگااه هااان شاغین سهم را در میكمتر درصد1.54با سهم  یباشند. مدرك دكتر یم

مادرك مارتبط باا  یرااد درصاد83اطالعاا  و  فنااوریر یامادرك غ یدارا درصد45 یمدرك دكتر یكاركنان دارا
 .هستند اطالعا  و ارتباطا  فناوری
ش ین بوده و بایین كارگاه ها پایال  كاركنان در ایشود كه سوح تحص یها مشخص م هت كارگایبه وضع یبا نگاه

 فنااوری یریشاود تاا بكاارگ ین امار باعاث مایساانس دارناد كاه هماین تار از لییال  پایاز كاركنان تحص یمیاز ن
ال  بااالتر را در كارگااه هاا یش كاركنان با تحصایضرور  افزامواجه كند و  یتباطا  را با مشكالتاطالعا  و ار

 كند. یجاب میا
 3143-ال یمنتخب بر حسب محل اشتغال و تحص یتعداد كاركنان كارگاه ها-31

 تیرده/ كد فعال
 فناورین تر ییپلم و پایفوق د

 اطالعا  و ارتباطا 
 فناوریسانس یل

 اطالعا  و ارتباطا 
 فناوریسانس یفوق ل

 اطالعا  و ارتباطا 
 فناوری یدكتر

 اطالعا  و ارتباطا 
 جمع

 158,885 3,513 88,445 353,443 345,385 جمع
و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

353 414 53 83 3,845 

تا  31ی)ساخت() كدهاید صنعتیتول -رده ب 
13) 

45,433 41,543 5,431 384 315,518 

 یكی  الكترونیاانهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور

4,141 1,115 351 34 5,544 

 31,354 1 354 4,444 3,384 یزا  برقید تجهیتول -84كد 
 یبندزا  طبقهیآال  و تجهد ماشنیتول-85كد 

 گرید ینشده در جا
3,485 4,818 148 88 31,418 

لر و ی  تریه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریترمین

3,488 8,445 134 55 4,484 

 448 1 3 853 114 زا  حمل و نقلیر تجهید سایتول-11كد 

 3,383 38 141 8,544 3,151 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

ل یر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده -رده چ
 (34تا34 یكلت)كدهایو موتور س یه موتورینقل

11,431 18,314 8,841 111 54,331 

ل یوسار ی؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده-34كد
 كلتیو موتور س یه موتورینقل

8,851 3,514 43 1 1,438 

و  یه موتوریل نقلیبجز وسا یفروشعمده-35كد
 كلتیموتورس

4,333 34,435 1 1 85,451 

و  یه موتوریل نقلیبجز وسا یفروشخرده-34كد 
 كلتیموتورس

33,451 5,445 3,441 111 85,133 

تا 34 ی)كدهایحمل و نقل و انباردار -رده ح
41) 

3,443 1,584 441 1 4,311 

ن جا یمربو، به تأم یخدمات هایفعالیت-رده خ
 (45و 44 یو غذا)كدها

8,541 3,453 113 1 3,435 
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 )ادامه(3143-ال یمنتخب بر حسب محل اشتغال و تحص یتعداد كاركنان كارگاه ها -31

 
 

 رده/ كد فعالیت
فوق دیپلم و پایین تر 

اطالعا  و  فناوری
 ارتباطا 

 فناوریلیسانس 
 اطالعا  و ارتباطا 

 فناوریفوق لیسانس 
 اطالعا  و ارتباطا 

 فناوریدكتری 
 اطالعا  و ارتباطا 

 جمع

اطالعا  و  -رده د
 (51تا  45ارتباطا )كدهای 

4,438 83,444 8,334 183 84,444 

 35,834 114 3,141 31,435 3,133 مخابرا -53كد 
نویسی  مشاوره و برنامه-58كد

 های مربو، به رایانهفعالیت
111 8,844 535 35 1,858 

های مالی و فعالیت-رده ذ
 (55تا53بیمه)كدهای 

4,885 34,134 8,338 43 11,314 

های گریسایر واسوه -5334كد 
 پولی

4,314 31,518 3,831 31 34,843 

های امالك و فعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

3,411 8,451 355 1 4,144 

ای  های حرفهفعالیت -رده ز
 (44تا54علمی و فنی)كدهای 

5,188 33,141 3,534 111 83,433 

های اداری و فعالیت-رده ژ
تا  44خدما  پشتیبانی)كدهای

58) 
3,115 3,831 315 1 5,338 

 18,131 334 4,354 81,851 4,445 (54آموزش)كد  -رده ش
دبستانی پیشآموزش  -543كد 

 و ابتدایی
8,185 5,343 3,483 1 31,115 

 34,855 11 3,483 31,554 8,535 آموزش متوسوه -548كد 

 5845 334 8111 1144 443 آموزش عالی-541كد 

های فعالیت -5441كد 
 پشتیبانی آموزش

13 51 33 1 315 

های مربو، به فعالیت-رده ص
سالمت انسان و مددكاری  

 (55تا 55 اجتماعی)كدهای
415 3415 348 84 1111 

هنر  سرگرمی و  -رده ض
 (41تا  41تفریح)كدهای 

8454 3511 844 35 4145 
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 رده/ كد فعالیت
فوق دیپلم و پایین ترغیر 

اطالعا  و  فناوری
 ارتباطا 

لیسانس غیر 
اطالعا   فناوری

 و ارتباطا 

 فناوریفوق لیسانس غیر 
 اطالعا  و ارتباطا 

 فناوریدكتری غیر 
اطالعا  و 
 ارتباطا 

 جمع

 8,143,434 35,184 338,844 413,335 3,144,183 جمع

كشاورزی  جنگلداری  -رده الف
 (11تا13و ماهیگیری)كدهای

5,185 1,855 543 154 31,515 

تولید  -رده ب 
تا  31صنعتی)ساخت() كدهای

13) 
333,558 311,431 31,418 8,451 548,854 

محصوال  تولید  - 85كد 
 ای  الكترونیكی و نوریرایانه

31,313 4,544 434 45 35,583 

 334,344 313 5,141 31,454 54,115 تولید تجهیزا  برقی -84كد 

آال  و تولید ماشن-85كد 
بندی نشده در تجهیزا  طبقه

 جای دیگر
31,134 4,541 3,134 855 43,811 

تولید وسایل نقلیه -84كد 
 تریلرنیمموتوری  تریلر و 

85,145 31,515 3,551 141 33,334 

تولید سایر تجهیزا  -11كد 
 حمل و نقل

8,313 3,131 54 35 1,485 

تا 33ساختمان)كدهای-رده ج
31) 

33,843 33,131 3,548 358 84,335 

فرشی و خرده عمده -رده چ
فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه 

موتوری و موتور سیكلت)كدهای 
 (34تا34

815,581 54,444 4,814 3,341 134,514 

فرشی و خرده عمده-34كد
فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه 
 موتوری و موتور سیكلت

84,848 3,414 331 1 13,133 

فروشی بجز وسایل عمده-35كد
 نقلیه موتوری و موتورسیكلت

51,514 85,144 8,545 151 44,181 

فروشی بجز وسایل خرده-34كد 
 موتورسیكلتنقلیه موتوری و 

314,554 84,454 1,441 1,441 341,341 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34انبارداری)كدهای 

34,453 85,444 3,314 133 43,181 

های خدماتی فعالیت-رده خ
 مربو، به تأمین جا و غذا

 (45و  44)كدهای 
18,435 31,331 411 1 31,453 
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 )ادامه(3143-ال یمنتخب بر حسب محل اشتغال و تحص یتعداد كاركنان كارگاه ها -31

 تیرده/ كد فعال

ن ییپلم و پایفوق د
 فناوریر یترغ

اطالعا  و 
 ارتباطا 

ر یسانس غیل
اطالعا   فناوری

 و ارتباطا 

ر یسانس غیفوق ل
اطالعا   فناوری

 و ارتباطا 

 فناوریر یغ یدكتر
اطالعا  و 
 ارتباطا 

 جمع

 یارتباطا )كدهااطالعا  و  -رده د
 (51تا  45

88,154 41,488 8,434 144 335,411 

 45,545 1 541 54,545 38,184 مخابرا -53كد 

  مشاوره و یسینوبرنامه-58كد
 انهیمربو، به را هایفعالیت

584 443 331 4 3,413 

 یمه)كدهایو ب یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53

53,181 41,354 5,451 438 333,853 

 318,444 334 4,455 41,513 35,151 یپول یهایگرر واسوهیسا -5334كد 

امالك و  هایفعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

31,444 34,855 8,434 811 45,445 

و  ی  علمیاحرفه هایفعالیت -رده ز
 (44تا54 ی)كدهایفن

48,884 45,344 38,443 8,413 383,343 

و خدما   یادار هایفعالیت-رده ژ
 (58تا  44ی)كدهایبانیپشت

84,814 34,434 1,155 158 48,458 

 345,144 3,814 83,544 45,435 11,184 (54آموزش)كد  -رده ش
و  یدبستانشیآموزش پ -543كد 

 ییابتدا
35,148 33,445 8,441 314 51,138 

 54,344 514 31,438 34,144 31,514 آموزش متوسوه -548كد 
 81,433 1434 4445 4453 3858 یعالآموزش -541كد 

 یبانیپشت هایفعالیت -5441كد 
 آموزش

53 883 13 5 134 

مربو، به سالمت  هایفعالیت-رده ص
 ی)كدهایاجتماع  یانسان و مددكار
 (55تا 55

33538 83453 1584 3511 38,841 

 یح)كدهایو تفر یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41

81443 38844 3133 1 13,138 
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 )ادامه(3143-ال یمنتخب بر حسب محل اشتغال و تحص یتعداد كاركنان كارگاه ها -31

 
 

 جمع كل یدكتر سانس كلیفوق ل سانس كلیل ن تر كلییپلم و پایفوق د جمع
و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

8,184,153 3,385,451 341,554 81,445 1,548,318 

)ساخت() یصنعت دیتول -رده ب 
 (13تا  31یكدها

31,153 5,141 488 344 35,341 

  یا انهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور یكیالكترون

3,114,143 454,843 53,113 8453 3,554,445 

 45,341 341 3,351 33,433 38,441 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

زا  یآال  و تجه د ماشنیتول-85كد 
 گرید ینشده در جا یبند طبقه

311,414 58,158 5,431 341 343,413 

  یه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریتر میلر و نیتر

44,144 34,514 3,441 114 51,534 

زا  حمل و یر تجهید سایتول-11كد 
 نقل

38,555 83,338 8,585 518 54,415 

 4,483 83 44 3,544 3,358 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

؛ یو خرده فروش یفرش عمده -رده چ
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 (34تا34 یكلت)كدهایس
81,538 34,133 8,343 881 38,131 

؛ یو خرده فروش یفرش عمده-34كد
و موتور  یه موتوریل نقلیر وسایتعم

 كلتیس
381,334 388,515 38,338 4514 451,515 

ه یل نقلیبجز وسا یفروش عمده-35كد
 كلتیو موتورس یموتور

41,314 5,111 833 1 45,143 

ه یل نقلیبجز وسا یفروش خرده-34كد 
 كلتیو موتورس یموتور

334,584 44,844 1,341 151 345,444 

حمل و نقل و  -رده ح
 (41تا 34 ی)كدهایانباردار

815,341 34,113 4,544 4844 845,558 

مربو،  یخدمات های فعالیت-رده خ
 (45و 44 یغذا)كدها ن جا ویبه تأم

55,554 14,351 8,148 315 315,531 

 45,458 1 3,154 34,144 58,158 جمع
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 )ادامه(3143-ال یمنتخب بر حسب محل اشتغال و تحص یتعداد كاركنان كارگاه ها -31

 
 

 
34 

 

 تیرده/ كد فعال
ن ییپلم و پایفوق د

 تر كل
 جمع كل یدكتر سانس كلیفوق ل سانس كلیل

 اطالعا  و -رده د
 (51تا  45 یارتباطا )كدها

13,455 341,441 5,338 545 348,384 

 335,433 314 8,353 384,154 81,813 مخابرا -53كد 

  مشاوره یسینوبرنامه-58كد
 انهیمربو، به را هایفعالیتو 

3,353 3,833 415 83 5,554 

و  یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

48,843 334,538 31,331 3355 883,818 

ر یسا -5334كد 
 یپول یهایگرواسوه

54,431 51,445 5,548 384 344,415 

امالك و  هایفعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

51,351 88,145 1,154 811 54,385 

  یاحرفه هایفعالیت -رده ز
 (44تا54 ی)كدهایو فن یعلم

45,534 43,343 35,381 1541 341,355 

و  یادار هایفعالیت-رده ژ
 44ی)كدهایبانیخدما  پشت
 (58تا 

38,131 13,543 3,183 385 45,535 

 854,434 4455 14,354 341,135 43,135 (54آموزش)كد  -رده ش
آموزش  -543كد 

 ییو ابتدا یدبستانشیپ
84,113 55,451 4,415 314 44,884 

 388,414 451 35,411 55,134 34,888 آموزش متوسوه -548كد 
 38,581 4154 31131 35143 5533 یآموزش عال-541كد 
 هایفعالیت -5441كد 

 آموزش یبانیپشت
343 141 51 4 443 

مربو،  هایفعالیت-رده ص
  یبه سالمت انسان و مددكار

 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع
81413 15334 3545 3451 55,434 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

84531 35135 3434 35 34,585 
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 كشور یه مورد استف ده بر حسب ك رگ ه یه  س م نه -14
 ERPهاا كساب اطاالع شاده اسات عباار  اناد از: منتخاب كاه از آن یمورد استفاده در كارگااه هاا یسامانه ها

)ساامانه  EIS  ت(یری)ساامانه اطالعاا  ماد MIS  م(یتصام یبانی)سامانه پشت DSS(  یسامانه منابع سازمان)
 (.SCMن )یره تأمیت زنجیریمد ( یت روابط با مشتریریمد)  CRM  اطالعا  خبرگان(

 ERPساامانه هاا از زان استفاده توسط كارگاهین میشترین است كه  بیگر  انشان یریج حاصل از  طرح آمارگینتا
ن اساتفاده را یمنتخب كشاور كمتار یهادر كارگاه  DSSكه از سامانه یباشد در صورتیهزار كارگاه م 34با حدود 
 باشد. یهزار كارگاه دارا م 4با حدود 
ر ی؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده -رده چ یكارگاه ها  EPRاستفاده كننده از سامانه هایکارگاهان ین از میهم ن
 یشتریاستفاده ب  یكارگاه یر رده هایان سایدر م درصد 11كلت  با سهم حدود یو موتور س یه موتوریل نقلیوسا
 ن سامانه دارند.یاز ا

 1931-منتخب كشور ه یک رگ هبر حسب  مورد استف ده یه  س م نه -14

 تیرده/ كد فعال
سامانه منابع 

 یسازمان
(ERP) 

 EISسامانه  MISسامانه  DSSسامانه 
ت یریسامانه مد

 یروابط با مشتر
((CRM 

ره یت زنجیریمد
 (SCMن )یتأم

 ریسا

 5,813 4,341 38,433 4,351 4,433 4,118 35,545 جمع

و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

55 1 1 1 85 1 31 

)ساخت() ید صنعتیتول -رده ب 
 8,313 1,411 1,834 8,335 8,451 854 3,414 (13تا  31یكدها

  یاانهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور یكیالكترون

14 4 34 81 333 14 14 

 53 355 184 335 181 334 843 یزا  برقید تجهیتول -84كد 

زا  یآال  و تجهد ماشنیتول-85كد 
 1 84 344 11 815 54 44 گرید ینشده در جا یبندطبقه

لر ی  تریه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 34 45 354 88 53 88 41 لریترمیو ن

 33 83 84 5 81 5 33 زا  حمل و نقلیر تجهید سایتول-11كد 

 44 53 345 53 35 35 833 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج

ر ی؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده -رده چ
و موتور  یه موتوریل نقلیوسا
 (34تا34 یكلت)كدهایس

3,458 3,811 3,345 454 3,444 3,145 3,155 

ر ی؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده-34كد
 41 1 855 41 48 888 484 كلتیو موتور س یه موتوریل نقلیوسا

ه یل نقلیبجز وسا یفروشعمده-35كد
 كلتیو موتورس یموتور

3,433 151 155 1 151 451 141 

ه یل نقلیبجز وسا یفروشخرده-34كد 
 كلتیو موتورس یموتور

8,435 445 544 544 844 445 1 

 ی)كدهایحمل و نقل و انباردار -رده ح
 (41تا 34

343 438 818 181 443 114 1 

مربو، به  یخدمات هایفعالیت-رده خ
 (45و 44 ین جا و غذا)كدهایتأم

388 45 1 45 348 1 345 
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 )ادامه(1931-منتخب كشور ه یک رگ همورد استف ده بر حسب  یس م نه ه -33

 تیرده/ كد فعال

سامانه 
منابع 
 یسازمان

(ERP) 

سامانه 
DSS 

 EISسامانه  MISسامانه 
ت یریسامانه مد

 یبا مشترروابط 
((CRM 

ت یریمد
ن یره تأمیزنج
(SCM) 

 ریسا

اطالعا  و  -رده د
 (51تا  45 یارتباطا )كدها

481 344 138 884 431 835 844 

 345 331 314 318 318 354 183 مخابرا -53كد 

  مشاوره و یسینوبرنامه-58كد
 انهیمربو، به را هایفعالیت

44 13 44 11 315 33 14 

و  یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

1,135 3,843 3,455 455 3,351 455 3,154 

ر یسا -5334كد 
 یپول یهایگرواسوه

8,114 435 3,353 448 1,185 434 581 

امالك و  هایفعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

144 1 1 1 1 1 1 

  یاحرفه هایفعالیت -رده ز
 (44تا54 ی)كدهایو فن یعلم

534 144 484 113 484 881 153 

و  یادار هایفعالیت-رده ژ
تا  44ی)كدهایبانیخدما  پشت

58) 
341 143 134 851 188 884 344 

 413 48 145 54 184 351 541 (54آموزش)كد  -رده ش
آموزش  -543كد 

 ییو ابتدا یدبستانشیپ
341 44 41 1 311 1 845 

 343 85 343 34 314 45 114 آموزش متوسوه -548كد 

 383 88 44 35 353 84 344 یآموزش عال-541 كد
 هایفعالیت -5441كد 

 آموزش یبانیپشت
1 8 3 8 3 8 1 

مربو،  هایفعالیت-رده ص
  یبه سالمت انسان و مددكار

 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع
333 314 48 1 313 53 833 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

835 314 45 15 311 14 44 

 كشور یه در ك رگ ه شبكه یه  و نرم افزاره  استف ده از س م نه -15
ش از یو بدافزار  ب یتیاستفاده كننده از سامانه و نرت افزار  امن  ی  تعداد كارگاه هایریج طرح  آمارگیبراساس نتا

و بادافزارها  یتایامن یافزارهااكشاور از نرت یهاادرصاد از كارگاه 34كمتار از  یعنایباشاند. یهزار كارگااه م 151
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 یدرصاد( از  گاواه 1كارگااه )كمتار از  41815حادود  یعنایاز كارگااه هاا  ین تعداد كمایكنند. هم نیاستفاده م
 كنند.  یك  استفاده میالكترون
 -كلت و رده ب یو موتور س یه موتوریل نقلیر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده -رده چ ین كارگاه هایهم ن
ن استفاده را از سامانه و نرت فازار یشتریب یها  دارادرصد از كل كارگاه 81و  84به طور متوسط با  ید صنعتیتول
  باا ساهم یریگیو ماه ی  جنگلداریكشاورز -رده الف یكه  كارگاه ها یباشند. در حالیها مگر كارگاهیان دیدر م

 ها دارند. ن كارگاهیر را در بن استفاده را از سامانه و نرت افزایكمتر دهم درصد از كل 5متوسط 

 3143-منتخب كشور یاز كارگاه ها شبكه یاستفاده از سامانه ها و نرت افزارها -34

 تیرده/ كد فعال

 یتعداد كارگاه ها
استفاده كننده از سامانه 

 یتیو نرت افزارامن
مرتبط با شبكه و بد 

 افزار

 یتعداد كارگاه ها
استفاده  كننده از 
سامانه و نرت 

 به روز یافزارها

 یتعداد كارگاهها
استفاده كننده از  

نرت  یاصل ینسخه ها
 افزار

 یتعداد كارگاهها
استفاده كننده از نرت 

د یتول  یافزارها
 داخل

 یتعداد كارگاهها
 یاستفاده كنندهاز گواه

 كیالكترون

 41,815 311,851 831,451 134353 151,444 جمع
و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

8,185 8138 3,555 514 851 

تا  31ی)ساخت() كدهاید صنعتیتول -رده ب 
13) 

43,358 53,544 41,155 84,445 38,443 

 یكی  الكترونیاانهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور

3,541 3514 3,355 434 435 

 414 551 8,143 1,311 1,884 یزا  برقید تجهیتول -84كد 
 یبندزا  طبقهیآال  و تجهد ماشنیتول-85كد 

 گرید ینشده در جا
1,844 1,853 3,545 441 535 

لر و ی  تریه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریترمین

3,544 3,435 3,381 143 185 

 54 45 341 815 815 زا  حمل و نقلیر تجهید سایتول-11كد 
 3,344 3,445 1,441 4,815 4,435 (31تا 33یساختمان)كدها-جرده 

ر ی؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده -رده چ
 یكلت)كدهایو موتور س یه موتوریل نقلیوسا

 (34تا34
338,541 44,153 58,514 15,135 81,811 

ل یر وسای؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده-34كد
 كلتیو موتور س یه موتورینقل

5,441 4,454 3,444 8,553 3,435 

و  یه موتوریل نقلیبجز وسا یفروشعمده-35كد
 كلتیموتورس

15,533 11,445 34,444 38,341 4,335 

و  یه موتوریل نقلیبجز وسا یفروشخرده-34كد 
 كلتیموتورس

44,138 43,143 14,843 35,454 4,134 

تا 34 ی)كدهایحمل و نقل و انباردار -رده ح
41) 

31,533 38,534 4,585 5,554 8,343 

ن جا یمربو، به تأم یخدمات هایفعالیت-رده خ
 (45و 44 یو غذا)كدها

5,118 4,844 4,134 8,441 3,313 
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 )ادامه( 3143-منتخب كشور یشبكه از كارگاه ها یها و نرت افزارها استفاده از سامانه -34

 تیرده/ كد فعال ردیف
استفاده  یتعداد كارگاه ها

كننده از سامانه و نرت 
 افزار

 یتعداد كارگاه ها
استفاده  كننده از سامانه 

 به روز یو نرت افزارها

 یتعداد كارگاهها
استفاده كننده از  

 یاصل ینسخه ها
 نرت افزار

 یتعداد كارگاهها
استفاده كننده از نرت 

د یتول  یافزارها
 داخل

 یتعداد كارگاهها
استفاده كنندهاز 

 كیالكترون یگواه

35 
اطالعا  و  -رده د

 (51تا  45 یارتباطا )كدها
35,884 34,544 33,414 5,315 1,335 

 3,454 3,138 4,538 4,511 31,311 مخابرا -53كد  34

35 
  مشاوره و یسینوبرنامه-58كد

 انهیمربو، به را هایفعالیت
441 443 548 851 841 

34 
و  یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

13,434 11,455 84,415 38,418 4,513 

81 
 یهایگرر واسوهیسا -5334كد 

 یپول
34,158 34,133 35,143 5,384 4,114 

83 
امالك و  هایفعالیت-رده ر

 (55مستغال )كد 
83,441 35,418 31,858 5,315 4,181 

88 
  یاحرفه هایفعالیت -رده ز
 (44تا54 ی)كدهایو فن یعلم

13,333 13,813 81,384 33,484 5,348 

81 
و  یادار هایفعالیت-رده ژ

تا  44ی)كدهایبانیخدما  پشت
58) 

31,413 38,454 4,135 3,553 8,345 

 1,484 4,553 38,848 34,434 35,114 (54آموزش)كد  -رده ش 83

84 
 یدبستانشیآموزش پ -543كد 

 ییو ابتدا
5,341 4,514 4,448 8,534 3,443 

 3,418 8,484 4,354 5,411 5,441 آموزش متوسوه -548كد  85

 141 411 3855 3434 3355 یآموزش عال-541كد  84

85 
 هایفعالیت -5441كد 

 آموزش یبانیپشت
44 51 34 34 38 

84 
مربو، به  هایفعالیت-رده ص

  یسالمت انسان و مددكار
 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع

5448 5843 3184 8581 443 

11 
و  یهنر  سرگرم -رده ض

 (41تا  41 یح)كدهایتفر
5533 5313 4548 8445 3415 

 
 یكیمورد استف ده پردا ت الكترون یو ابزاره  یكیپردا ت الكترون یدارا یه تعداد ك رگ ه -16

كشاور  مشاخص  یهاادر كارگاه اطالعا  و ارتباطا  فناوری یهااز شاخص یریج حاصل از آمارگیبراساس نتا
خاود را باه  یهاا یافتیاا دریاهاا یاز پرداخت یا بخشایاون و چهارصد هازار كارگااه كال یلیك میش از یشود كه بیم

 یاند. بررسان امكانا  استفاده نمودهیها از ادرصد از كارگاه 41ش از یب یعنیدهند.یانجات م یكیصور  الكترون
 یكایافت الكترونیپرداخت و در یكه دارا ییهان آن است از كل كارگاهیها مبمورد استفاده توسط كارگاه یابزارها

 41حادود  یعنایبرناد یبهاره م POS یهاست و پنجاه هزار كارگااه از دساتگاهیون و دویلیك میش از یهستند  ب
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باا اساتفاده  یباانك ین خودپردازهاایار دارناد. هم نایرا در اخت یكین ابزار پرداخت الكترونیها  ااهدرصد از كارگ
و  ین ابازار پرداختای( دومایكایپرداخات الكترون یدارا یهاادرصد كارگاه 14ش از یكارگاه )بهزار  484ش از یب
 یهاان استفاده را در كارگاهیكمتر یكیپرداخت الكترون یباشد. استفاده از تلفن ثابت براین رابوه میدر ا یافتیدر

 كشور دارا بوده است.
 یكلت دارایو موتورسا یه موتاوریال نقلیر وساایاتعم ش ووو فار ی  خرده فروشایفروشعمده یهان كارگاهیهم ن

درصاد كال  44ش از یكاه با یباشاند باه نحاویكشاور م یهاان كارگاهیدر با یكایزان پرداخت الكترونین میشتریب
  یبخاش كشااورز یهااكاه كارگاه ین رده قرار دارناد در حاالین امكانا  در ایاستفاده كننده كشور از ا یهاكارگاه

 باشند.یكشور دارا م یهان كارگاهیدر ب یكیستم پرداخت الكترونین استفاده را از سیكمتر یریگیو ماه یجنگلدار

 یكیپرداخت الكترون یمورد استفاده برا یو ابزار ها یكیاستفاده كننده از پرداخت الكترون یها هتعداد كارگا-35
 3143-منتخب كشور یبر حسب كارگاه ها

 تیرده/ كد فعال
 یهادستگاه

POS 
خودپرداز 
 بانك

ق یاز طر
 نترنتیا

 تلفن ثابت تلفن همراه
استفاده  یتعداد كارگاهها

كننده از پرداخت 
 یكیالكترون

 3313434 313,843 335,444 334,845 484,514 3,855,343 جمع
و  ی  جنگلداریكشاورز -رده الف
 (11تا13ی)كدهایریگیماه

5,481 31,384 435 3,484 551 31344 

 31ی)ساخت() كدهایصنعت دیتول -رده ب 
 (13تا 

841,114 381,438 38,148 14,835 85,484 845115 

  یاانهید محصوال  رایتول - 85كد 
 یو نور یكیالكترون

8,544 3,854 434 888 835 1845 

 4451 445 545 3,554 1,138 5,354 یزا  برقید تجهیتول -84كد 
زا  یآال  و تجهد ماشنیتول-85كد 

 گرید ینشده در جا یبندطبقه
3,341 8,134 3,438 333 183 4854 

لر و ی  تریه موتوریل نقلید وسایتول-84كد 
 لریترمین

8,351 3,114 435 354 833 8454 

 145 33 14 335 385 131 زا  حمل و نقلیر تجهید سایتول-11كد 
 35113 8,111 8,833 8,351 4,883 31,884 (31تا 33یساختمان)كدها-رده ج
ر ی؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده -رده چ

 یكلت)كدهایو موتور س یه موتوریل نقلیوسا
 (34تا34

484,854 853,841 14,111 48,158 55,583 538484 

ر ی؛ تعمیو خرده فروش یفرشعمده-34كد
 كلتیو موتور س یه موتوریل نقلیوسا

44,485 11,381 8,433 5,431 5,414 41441 

 یه موتوریل نقلیبجز وسا یفروشعمده-35كد
 كلتیو موتورس

344,514 43,111 31,441 81,584 84,515 881411 

ه یل نقلیبجز وسا یفروشخرده-34كد 
 كلتیو موتورس یموتور

315,345 335,548 83,444 31,134 18,181 354334 

 ی)كدهایحمل و نقل و انباردار -رده ح
 (41تا 34

34,331 4,435 4,343 8,448 8,813 83448 

ن یمربو، به تأم یخدمات هایفعالیت-رده خ
 (45و 44 یجا و غذا)كدها

33,435 33,484 3,154 3,311 3,343 33441 
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 یكیپرداخت الكترون یمورد استفاده برا یو ابزار ها یكیاستفاده كننده از پرداخت الكترون یها تعداد كارگاه-35
 3143-منتخب كشور یبر حسب كارگاه ها

 تیفعالرده/ كد 
 یهادستگاه

POS 
 تلفن ثابت تلفن همراه نترنتیق ایاز طر خودپرداز بانك

 یتعداد كارگاهها
استفاده كننده از 
 یكیپرداخت الكترون

اطالعا  و  -رده د
 (51تا  45 یارتباطا )كدها

81,385 31,133 4,441 1,513 8,814 84351 

 31315 3,331 8,154 4,135 3,444 33,315 مخابرا -53كد 

  مشاوره و یسینوبرنامه-58كد
 انهیمربو، به را هایفعالیت

388 884 443 43 45 434 

و  یمال هایفعالیت-رده ذ
 (55تا53 یمه)كدهایب

18,511 83,331 35,151 4,584 5,335 15444 

ر یسا -5334كد 
 یپول یهایگرواسوه

35,431 34,484 31,553 4,445 5,514 83334 

امالك و  هایفعالیت-رده ر
 (55مستغال )كد 

33,485 88,435 5,538 4,354 4,553 48453 

  یاحرفه هایفعالیت -رده ز
 (44تا54 ی)كدهایو فن یعلم

14,511 35,485 31,133 4,814 3,534 38585 

و  یادار هایفعالیت-رده ژ
 44ی)كدهایبانیخدما  پشت
 (58تا 

34,143 4,841 3,115 3,535 8,145 81344 

 34885 3,455 3,513 3,441 4,341 33,345 (54آموزش)كد  -رده ش
آموزش  -543كد 

 ییو ابتدا یدبستانشیپ
5,311 3,814 8,154 411 534 5488 

 4844 454 485 3,445 8,141 3,333 آموزش متوسوه -548كد 
 3145 353 314 445 344 543 یآموزش عال-541كد 
 هایفعالیت -5441كد 

 آموزش یبانیپشت
45 85 18 5 5 54 

مربو،  هایفعالیت-رده ص
  یبه سالمت انسان و مددكار

 (55تا 55 ی)كدهایاجتماع
4111 4141 3335 3343 3815 4438 

و  یهنر  سرگرم -رده ض
 (41تا  41 یح)كدهایتفر

34145 5354 3541 8351 8343 88835 
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