
 دهندتشكيل مي زنكاركنان هاي بازرگاني و خدمات را ان كارگاهدرصد كاركن نوزده

 

 است يآمار نوینهاي طرح از هاي بازرگانی و خدمات یكیکارگاه از طرح جامع آمارگیري ایران، مرکزآمار عمومی روابط اعالم طبق

 بطا  و ایطران  آمطار  مرکطز  توسطط  کشور سطح بازرگانی و خدمات، درهاي هاي کارگاهي اطالعات مناسب از ویژگیتهیه هدف با که

این ططرح   هاي اقتصادي به کارگرفته شود.ریزياجرا درآمده است تا در برنامه به هاياستان ریزيمدیریت و برنامه همكاري سازمان
قسطمت   وباشطد  مطی  (ISIC Rev.4) هاي اقتصادي ایرانبندي فعالیتکد طبقه 31شامل به اجرا درآمده است که  1397در سال 

 شود.هاي بخش بازرگانی و خدمات کشور را شامل میاعظم کارگاه

 :دهدمي نشان 1396ل سا در طرح نتایج

  انددادهدرصد را کارکنان زن تشكیل  19درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد و  81، حدود 1396در سال. 
هاي بخش بازرگانی و در بین فعالیتبیشترین سهم  ودرصد کارکن زن  60 داراي ،مربوط به سالمت انسانهاي فعالیتهاي با کارگاه

 . ستدارا در سهم زنان شاغلکمترین سهم را  ،درصد 1تعمیر وسایل نقلیه موتوري با  هاي داراي فعالیتخدمات بوده است و کارگاه
 33 درصد  33درصد کارکنان دیپلم و  34 ،با تحصیالت باالتر از دیپلمهاي بازرگانی و خدمات را کارکنان درصد از کارکنان کارگاه

 دهند.تشكیل می نیز داراي مدرك تحصیلی زیر دیپلم
 بجز وسایل نقلیه )شی فرومربوط به فعالیت خرده مورد بررسی دماتهاي بازرگانی و خدرصد از ارزش افزوده کارگاه 42 حدود

 .است (موتوري و موتورسیكلت
 وري کارکنان . همچنین بهرهاستبودهمیلیون ریال  282به ازاي هر کارکن معادل  1396ها در سال وري کارکنان این کارگاهبهره

ساعت در هفته به فعالیت مشغول  49 هر کارکنبه طور متوسط  بر اساس نتایج. بوده استهزار ریال  118بیش از به ازاي هر ساعت 
 .استبوده 
 جنبی خدمات مالی هاي فعالیتهاي با کارگاهباشد که درصد می 26ها ضریب نفوذ رایانه در این کارگاهدهد که نتایج طرح نشان می

هاي مورد درصد داراي باالترین نسبت از این حیث در کارگاه 100با ضریب نفوذ  هاي صرافی و کارگزاريو فعالیت هاي بیمهو فعالیت
هاي خود در داخل یا خارج از کارگاه استفاده هاي مورد بررسی نیز از اینترنت براي فعالیتدرصد از کارکنان کارگاه 20. استبررسی 

 اند.نموده
 11 درصد بیشترین سهم را از این  50با آموزش هاي فعالیتاند که كیل دادهبررسی را زنان تشهاي مورد درصد از مدیران کارگاه

 باشد.  حیث دارا می
 83 جنبی  هاياند که فعالیتهاي بازرگانی و خدمات از ابزارهاي الكترونیكی براي پرداخت و دریافت خود بهره بردهدرصد از کارگاه

ها از درصد از کارگاه 98همچنین  اند.درصد باالترین میزان استفاده را در این زمینه دارا بوده 98با هاي بیمه خدمات مالی و فعالیت
 اند.کارتخوان براي پرداخت و دریافت استفاده کرده دستگاه

 

سازد نتایج تفصيلي طرح مذكور در قالب یك نشریه در دست چاپ و انتشار است، كه در پایان خاطر نشان مي

و یا از طریق واحد  www.amar.org.irتوانند بزودي از طریق درگاه ملي آمار به نشاني كاربران مي

 رساني به آن دسترسي داشته باشند. اطالع

 


