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 شانه شریات ن آمار ایرانهاي ن  مرکز 

 آمار گردآوري نشده است. -
 آمار در دسترس نیست. 0 0 0

 ذاتاً یا عمالً وجود ندارد. ×
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 رقم کمتر از نصف واحد است.
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 رقم غیر قطعی است. *
 رقم جنبه تخمینی دارد. **
 دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.به 

 ها قبل ازها و شــاخصنســبت ها به علت ســرراســت کردن ارقام اســت. محاســبهاختالف در ســرجمع
 سرراست کردن ارقام صورت گرفته است.
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 پیشگفتار
 

آوري اطالعات متنوعی هاي ملی اقدام به جمعي تولید آمار، تهیه و تنظیم حسابنهیزم درمرکز آمار ایران در راستاي اجراي وظایف قانونی خود 
یک سري زمانی مشخص از  نبودبا توجه به ي معین فراهم نماید. اقتصادي را براي یک دورههاي فعالیتتمامی آماري نماید تا امکان بررسی می

فرهنگی، بازرگانی و خدمات چنین آمارهایی، گروه بازرگانی، کسب و کار دفتر کشور و نیاز کاربران به وجود  و خدمات آمارهاي بخش بازرگانی
را مرتفع  کشور طرحی را تعریف نماید که قسمت اعظم نیازهاي آماري بخش بازرگانی و خدمات 1394در سال آن شد تا بر مرکز آمار ایران 

 هاي بازرگانی و خدماتکارگاه طرح آمارگیري ازدر این راستا  درآمد.اجرا  بهنیز دوباره با همان مقیاس طرح  1397و  1395 هايو در سال نماید
اد کدهاي مشمول، تعدهاي فعالیتتعریف شد که با توجه به شرایط و نوع بازدوره اجراي قبلی سه هاي کارشناسی و رفع اشکاالت  پس از بررسی

در چنین مقیاسی چهارم بار طرح مستقل براي  عنوان بهپاسخگویی به نیازهاي مذکور و  ه منظورب Iبر اساس جدول  یدو رقم ISIC4کد  30
  .شده استطراحی و اجرا 

 

 
 مرکز آمار ایران 
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 مشخصات کلی طرح
 هدف کلی

فراهم  ) وکد فعالیت 30( هاي بازرگانی و خدماتپوشش کدهاي فعالیتي بازرگانی و خدمات به منظور هاویژگی کارگاههدف کلی، تهیه اطالعات مناسب از 
براي هاي فناوري اطالعات تیابی به شاخصمصارف واسطه، حجم اشتغال و دس ه،از آمارهاي بخش بازرگانی و خدمات، ارزش ستاند سري زمانی منظمکردن 

 . اقتصادي استهاي این بخش تنظیم برنامه
   جامعه هدف

 .ندابوده ذیلمندرج در جدول اي هفعالیتیکی از داراي هستند که  1397در سال کشور کل در متبوع یا هاي مستقل این طرح، کلیه کارگاه هدف جامعه

 در طرح جامع بازرگانی و خدماتمرتبط  ISICهايو کد منتخب هايفعالیتشرح  -Іجدول 

 ISICکد  شرح فعالیت ردیف
 45 فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت 1
 46 عمده فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت 2
 47 ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده 3
 55 اقامتگاه ها 4
 56 محل هاي تهیه غذا و نوشیدنی 5
 58 انتشاراتی هايفعالیت 6
 59 تولید فیلم سینمایی، ویدویویی و برنامه هاي تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی هايفعالیت 7
 64 خدمات مالی، به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی هايفعالیت 8
 66 بیمه هايفعالیتجنبی خدمات مالی و  هايفعالیت 9

 69 حقوقی و حسابداري هايفعالیت 10
 70 مشاوره اي مربوط به مدیریت هايفعالیتدفترهاي مرکزي،  هايفعالیت 11
 71 معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنی هايفعالیت 12
 72 تحقیق و توسعه علمی 13
 73 تبلیغات و بازارپژوهی 14
 74 حرفه اي، علمی و فنی هايفعالیتسایر  15
 75 دامپزشکی هايفعالیت 16
 77 اجاره داري هايفعالیت 17
 78 استخدام هايفعالیت 18
 81 خدمات رسانی به ساختمان ها و فضاي سبز 19
 82 پشتیبانی کسب و کار هايفعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر  هايفعالیت 20
 854 آموزش 21
 86 مربوط به سالمت انسان هايفعالیت 22
 87 مراقبتی در منزل هايفعالیت 23
 88 مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامت هايفعالیت 24
 90 خالق، هنر و سرگرمی هايفعالیت 25
 91 فرهنگی هايفعالیتکتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر  26
 93 ورزشی و سرگرمی و تفریحی هايفعالیت 27
 94 اي حرفه اي)هسازمان هاي داراي عضو (اتحادیه ها، سازمان هاي سیاسی و مذهبی و سازمان هايفعالیت 28
 95 تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی 29
 96 خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و پیرایش، تدفین و ...) هايفعالیتسایر  30

 .مناسب قابل انتشار نیستبه دلیل عدم پاسخگویی  72و  59* نتایج کدهاي 
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 واحد آماري
 .است Іهاي مندرج در جدول داراي یکی از فعالیت 1397کشور است که در سال رح، یک کارگاه مستقل یا متبوع در کل ط واحد آماري

 
 زمان آماري
 ست.ا 1397 طرح، سالزمان آماري 

 
 زمان آمارگیري

 است.  1398سال  شهریور ماه 15تا مرداد ماه  15از  ،آمارگیري این طرحزمان 
 

 روش آمارگیري
 است. یريگبه صورت نمونهبراي کدهاي منتشر شده در نشریه روش آمارگیري 

 
 نظر  دپارامترهاي مور

سرمایه ثابت، میزان هزینهپارامترهاي مورد نظر  شکیل  سطهعبارتند از مجموع ارزش افزوده، میزان ت صرف وا ستانده و تعداد هاي م اي، ارزش 
 کارکنان. 

 
 هارآوردارائه بسطح 
 .در کل کشور، قابل ارائه است.  Іهاي مندرج در جدول پارامترهاي مورنظر در سطح کدهاي فعالیت برآورد

 
 آوري اطالعاتروش جمع

شود. نظر ثبت می ي موردگردآوري و در پرسشنامهي حضوري با مسئول یا مدیر کارگاه (واحد آماري) اطالعات به صورت مصاحبه طرح، این در
 ست.امجاز  Іکد جدول  30در بین الزم به ذکر است که در این طرح، جایگزین کردن کارگاه 

 
 گیري قابل پذیرشخطاي نمونه

درصد  15درصد و در سایر کدها برابر  20برابر  47درصد، در کد  17برابر  45در کد  حداکثر خطاي نسبی قابل قبول براي براوردهاي این طرح
  .است

 
 گیريچارچوب نمونه

چارچوب نمونه گیري در این طرح، براساس هر کد متفاوت است و درهر مورد به صورت خاص مشخص شده است . چارچوب هاي مورد استفاده 
 و شرکت پست جمهوري اسالمی ایران در نقاط شهري و روستایی بوده است.شامل چارچوب تلفیقی اتاق اصناف ایران، 

هاي اتاق اصناف ایران سال ) حاصل از تلفیق آخرین چارچوبISIC.Rev4نظر طرح ( گیري مربوط به کدهاي فعالیت موردهاي نمونهچارچوب
مالك انتخاب  ،فعالیت، فهرست دریافتی از دستگاه ذیربطست و در برخی از کدهاي ا 1396شرکت پست جمهوري اسالمی ایران سال و  1397

 نمونه قرار گرفته است.
 

 گیريواحد نمونه
 گیري است.گیري، یک کارگاه در چارچوب نمونهواحد نمونه
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  عاریف و مفاهیمت
 

در این پرسشنامه اصطالحات گوناگونی به کار رفته است.  انجام شده است ودر این آمارگیري، گردآوري اطالعات از طریق تکمیل پرسشنامه 
 زامطلوب، الزم است هریک از اصطالحات مورد استفاده بر اساس تعاریف و مفاهیم استاندارد مرکز آمار ایران تعریف شود تا  يبراي اخذ نتیجه

 ذیل آمده است. درتعاریف  از این برخیکه ، تداعی شوداصطالحات مزبور، برداشتی هماهنگ و یکسان 
 

 کارگاه
یکی از اي از عوامل تولید زیر نظر مدیریت و حسابداري واحد به مکان یا قسمتی از مکان یا تعدادي مکان مشخص است که در آن مجموعه

 اشتغال داشته باشند. Iهاي ذکر شده در جدول فعالیت
 

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

 
 هاي منتخبکارگاه
 باشند.می Iي داراي فعالیت ذکر شده در جدول هاکارگاه، هاي منتخب در این طرحکارگاه

 
 کارکنان کارگاه

د. این انکار کرده، رابطه با فعالیت کارگاه وقت براي کارگاه در داخل یا خارج کارگاه و دروقت یا پارهافرادي هستند که به صورت تمامکارکنان، 
 باشد.مینیز بگیران و کارکنان بدون مزد گروه شامل مزد و حقوق

 
 کارکنان با مزد

ران، اند. مدیاند، مزد و حقوق معینی دریافت نمودهوقت انجام داده وقت یا پاره به طور تمامکه در ازاي کاري که براي کارگاه  منظور افرادي هستند
 گیرند.کنند نیز در این گروه قرار میران، مالکین یا شرکا کارگاه که در ازاي کار در کارگاه حقوق دریافت میاعضا هیئت مدیره، سهامدا

 
 کارکنان بدون مزد

ان فامیلی بدون مزد (همسر، فرزندان و ...) است که بدون دریافت مزد و حقوق، به طور نکارکنان بدون مزد شامل مالکان، شرکاي فعال و کارک
 نمایند.حداقل یک سوم مدت زمان فعالیت روزانه (زمان معمول کار) براي کارگاه فعالیت میمنظم و 

 
 جبران خدمات کارکنان

کار، هزینه خوراك و پوشاك، هاي نقدي و غیر نقدي ساالنه نظیر پاداش، اضافهجبران خدمات کارکنان شامل مزد و حقوق و سایر پرداختی
هاي اجتماعی و ارزش ریالی کاالهایی است که به رایگان در اختیار و هوا، حق مسکن، سهم کارفرما از بیمهاوالد، ایاب و ذهاب، بدي آب حق

 گیرد.کارکنان با مزد قرار می
 

 ارزش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
 هااه منهاي خالص فروش آنهاي ثابت کارگارزش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص عبارت است از مجموع ارزش کل خرید، تحصیل یا افزایش دارایی

 .در سال آماري
 
 



 7139–نتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي بازرگانی و خدمات          12

 

 ارزش مصارف واسطه
 به که تثاب يهاییدارا مصرف ياستثنابه . شوندیم مصرف ایشکل داده  رییتغ د،یتول ندیفرا کیها در داده صورت به که یکاالها و خدمات ارزش
 .شودیم ثابت ثبت هیسرما مصرف عنوان

 
 ارزش ستانده

 ه سهستانده ب ی. بطور کلرندیگیقرار م گرانید و مورد استفاده شده دیتول ،یخدمات ای يدیواحد تول کیدر  هستند که یکاالها و خدماتارزش 
 .شودیم میتقس يربازاریغ و ستانده یینها یخود مصرف يبرا شده دیتول ستانده ،يبازار دسته ستانده

 
 ارزش ستانده بازاري

 باشد. را داشته آن قصد مصرف و فروش فروخته شده یا به نوع دیگري مصرف شده و یا تولیدکننده در بازار که ايستانده
 

 ارزش ستانده غیربازاري
یا  رایگان طور شود و بهتولید می )NPISHخانوار ( غیرانتفاعی درخدمت توسط دولت یا مؤسسات یا جمعی که فردي کاالها و خدماتارزش 

 شود.میعرضه  جامعه کل یا به نهادي سایر واحدهاي به دار نیستمعنی از نظر اقتصادي که قیمتی به
 

 ارزش افزوده
 عبارت است از تفاضل ستانده و مصارف واسطه.

 
 ارکنهر کوري ارزش بهره

 عبارت است از حاصل تقسیم ارزش افزوده به تعداد کارکنان.
 

 وري کارکنان در هر ساعتبهرهارزش 
 شده کارکنانافزوده به ساعات کار انجام عبارت است ازحاصل تقسیم ارزش
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 هاالصه یافتهخ
 عداد کارکنانت 
در این نفر کارکن  5،304،563که بیانگر آن است  1397در سال در کدهاي منتخب  اتـبازرگانی و خدم ايـهکارگاهنتایج طـرح آمارگیري  

 اند. درصد زن بوده 21درصد مرد و  79اند که از این تعداد ها مشغول به فعالیت بودهکارگاه
وقت و بقیه به پارهبه صورت کارکنان درصد  17حدود نفر  918076، وقتدرصد کارکنان به صورت تمام 21حدود نفر  1136030در این سال، 

 نفر 336303 ورد ـم )درصد 70نفر (حدود  799727، وقتنفر کارکن تمام 1136030.از اندبه کار مشغول بوده ،صورت بدون مزد و حقوق
نفر) است.  534530درصد ( 58ردان ـنفر) و سهم م 383546درصد ( 42 وقت،ارهـاز کارکنان پ زنانسهم اند. زن بوده )درصد 30(حدود 

 87شوند و درصد این گروه را شامل می 13دهند که زنان تنها درصد را کارکنان بدون مزد و حقوق تشکیل می 61سهم کارکنان با  ترینبیش
 باشند.درصد کارکنان بدون مزد و حقوق، مرد می

سهم را از کل کارکنان  ترینبیش ،درصد 53 سهم و کارکنان مرد بدون مزد و حقوق با ترینکمدرصد ،  6وقت زن با تمامکارکنان با مزد و حقوق 
 اند.به خود اختصاص داده

 1397در سال  به تفکیک جنسیت و وضعیت مزد و حقوقمنتخب بازرگانی و خدمات منتخب هاي تعداد کارکنان کارگاه - الف

 زن مرد کل شرح

  .............................................. جمع
 1137209 4167354 5304563 تعداد
 21 79 100 (ازکل کارکنان)  درصد

  ....................... وقتتمامبامزد و حقوق 
 336303 799727 1136030 تعداد

 6 15 21 (ازکل کارکنان) درصد

 30 70 100 وقت)درصد (از کارکنان تمام

  ........................ وقتبامزد و حقوق پاره

 383546 534530 918076 تعداد

 7 10 17 (ازکل کارکنان) درصد

 42 58 100 وقت)درصد (از کارکنان پاره

  ................................ بدون مزد و حقوق
 417360 2833097 3250457 تعداد

 8 53 61 (ازکل کارکنان) درصد

 13 87 100 کارکنان بدون مزد و حقوق) درصد (از

با ، فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت نفر 2,141,727با  فروشی به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفعالیت خرده
ها، آرشیوها، کتابخانه فعالیتکارکن و  ترینبیشنفر داراي  476,727 با وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتعمده فروشی، به جز و نفر  594,915

 ترینکمنفر، داراي  2,580با  هاي استخدامفعالیتو نفر  3,728با  هاي دامپزشکیفعالیتنفر،  5,790با  هاي فرهنگیها و سایر فعالیتموزه
  .ندابرآورد شدههاي مورد بررسی در بین کارگاهکارکن 

 
   1397کارکن در سال ترین و کم ترینبیشهاي داراي بازرگانی و خدمات و فعالیتمنتخب  هايکارگاه کارکنان تعداد -ب 

 شرح
 هاي منتخبفعالیت
 ل کشورک

فروشی، به جز وسایل خرده
 نقلیه موتوري و موتورسیکلت

 نقلیهفروش و تعمیر وسایل 
 موتوري و موتور سیکلت

فروشی، به جز وسایل عمده
 نقلیه موتوري و موتورسیکلت

 476727 594915 2141727 5304563  .. تعداد کارکنانترین بیش

 شرح
 هاي منتخبفعالیت
 ل کشورک

ها و ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 هاي فرهنگیسایر فعالیت

 هاي استخدامفعالیت هاي دامپزشکیفعالیت

 2580 3728 5790 5304563  ..... تعداد کارکنانترین کم
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 کارکنان زن
هاي مربوط به سالمت فعالیتآموزش، ، 1397بازرگانی و خدمات در سال منتخب  هايآمارگیري از کارگاهبر طبق نتایج حاصل از طرح      

و  کارکنان زن نسبت به کل کارکنان کارگاهسهم  ترینبیشدرصد  53و  56، 61 ، به ترتیب باهاي مراقبتی در منزل(با تامین جا)فعالیت، انسان
هاي هاي سیاسی و مذهبی و سازمانها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیههاي سازمانفعالیت،  فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

هاي در بین فعالیتاز کل کارکنان کارگاه زنان را سهم  ترینمدرصد ک 4و  7، 8، به ترتیب با تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی، اي)حرفه
 باشند. دارا میمورد بررسی 

سهم کارکن زن از ترین و کم ترینبیشهاي داراي و فعالیتسهم کارکنان زن از کل کارکنان کارگاه هاي بازرگانی و خدمات  -پ
 (درصد)                                                                                                                            1397در سال کل کارکنان 

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 )کل کشور(
  آموزش

مربوط به  يهاتیفعال
  سالمت انسان

هاي مراقبتی در فعالیت
 منزل(با تامین جا)

... زن کارکنانسهم ترین بیش
   

21 61 56 53 

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 )کل کشور(
فروش و تعمیر وسایل نقلیه 

 موتوري و موتور سیکلت
هاي هاي سازمانفعالیت

 داراي عضو
تعمیر رایانه و کاالهاي 

 شخصی و خانگی

 4 7 8 21 .....زن کارکنانترین سهم کم

 مردکارکنان 
هاي داراي عضو هاي سازمانفعالیت، تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی، 1397ها در سال که در این کارگاه دهدنتایج طرح نشان می

و  93، 96به ترتیب با  فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتو  اي)هاي حرفههاي سیاسی و مذهبی و سازمانها، سازمان(اتحادیه
مت هاي مربوط به سالفعالیت، هاي مراقبتی در منزل(با تامین جا)فعالیتد از کل کارکنان کارگاه و سهم کارکنان مر ترینبیشدرصد داراي  92

 داشتند. کارکن مرد را در میان کارکنان کارگاهسهم  ترینمک درصد 39و  44، 47به ترتیب با  آموزشو  انسان
سهم کارکن مرد از ترین و کم ترینبیشهاي داراي و فعالیت هاي بازرگانی و خدماتاز کل کارکنان کارگاهسهم کارکنان مرد  -ت

 (درصد)                                                                                                                        1397در سال کل کارکنان

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
تعمیر رایانه و کاالهاي 

  شخصی و خانگی
هاي هاي سازمانفعالیت

 داراي عضو
فروش و تعمیر وسایل نقلیه 

 موتوري و موتور سیکلت

.. مرد کارکنان سهمترین بیش
   

79 96 93 92 

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
هاي مراقبتی در فعالیت

 منزل(با تامین جا)
هاي مربوط به فعالیت

 سالمت انسان
 آموزش

مرد..... کارکنان ترین سهمکم
   

79 47 44 39 

 
 تمام وقتبا مزد و حقوق کارکن 

یت فعالاند که در این بین وقت بودهکارکن بامزد و حقوق تمام ،کشور هاي منتخبفعالیتدر درصد کارکنان  21 در حدوداین طرح، طبق نتایج بر 
تعداد کارکن تمام وقت را در  ترینبیشتمام وقت  با مزد و حقوقکارکن  353,793با  موتوري و موتورسیکلتفروشی، به جز وسایل نقلیهخرده

محلهاي تهیه و صرف غذا فعالیت و  128,075با  عمده فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتها داشته است و فعالیت بین فعالیت
هاي خالق، فعالیتتمام وقت قرار دارند.  با مزد و حقوقهاي بعدي از نظر فراوانی تعداد کارکن کارکن تمام وقت در رتبه 125,015با  و نوشیدنی

ترین با مزد و حقوق تمام وقت کمکارکن  567با  هاي استخدامفعالیتو کارکن  613با  هاي دامپزشکیفعالیتکارکن،  2,002با  هنر و سرگرمی
 اند.مورد بررسی داشته هايتعداد کارکن تمام وقت را در بین فعالیت



  15 1397–نتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي بازرگانی و خدمات 

 

و  ترینبیشهاي داراي و فعالیتبازرگانی و خدمات منتخب هاي در کارگاه تمام وقتبامزد و حقوق تعداد کارکنان برآورد  -ث
  1397در سال کارکن بامزد و حقوق تمام وقت ترین کم

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

، به جز وسایل فروشیخرده
نقلیه موتوري و 

 موتورسیکلت

، به جز وسایل فروشیعمده
موتوري و  نقلیه

  موتورسیکلت

هاي تهیه و صرف غذا محل
 و نوشیدنی

 125015 128075 353793 1136030  ... تعداد کارکنانترین بیش

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
هاي خالق، هنر و فعالیت

 سرگرمی
 هاي استخدامفعالیت هاي دامپزشکیفعالیت

 567 613 2002 1136030  ...... تعداد کارکنانترین کم

 پاره وقتبامزد و حقوق کارکن 
هاي درصد کارکنان فعالیت 17 در حدود بیانگر آن است که 1397بازرگانی و خدمات در سال منتخب  هايطرح آمارگیري از کارگاهنتایج حاصل از 

کارکن،  218,021با  خرده فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفعالیت اند. وقت بودهبامزد و حقوق پارهدر کشور، کارکن منتخب 
با  فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتکارکن و  156,609با  عمده فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت فعالیت

هاي فعالیت. باشنددر این طرح میمورد بررسی فعالیت  30وقت در میان پارهبامزد و حقوق تعداد کارکن  ترینبیشکارکن داراي  105,362
کارکن  700با  هاي دامپزشکیفعالیتکارکن و  738با  هاي استخدامفعالیتکارکن،  773با  خدمات مالی، به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی

 را دارا هستند.وقت ترین تعداد کارکن بامزد و حقوق پارهکم
 

و  ترینبیشهاي داراي و فعالیتبازرگانی و خدمات منتخب هاي در کارگاه پاره وقتبامزد و حقوق  تعداد کارکنانبرآورد  -ج
  1397در سال وقت و حقوق پاره دکارکن بامزترین کم

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

خرده فروشی، به جز وسایل 
نقلیه موتوري و 

 موتورسیکلت

وسایل عمده فروشی، به جز 
نقلیه موتوري و 

 موتورسیکلت

فروش و تعمیر وسایل نقلیه 
 موتوري و موتور سیکلت

 105362 156609 218021 918076  .. تعداد کارکنانترین بیش

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

هاي خدمات مالی، فعالیت
به جز تأمین وجوه بیمه 

 بازنشستگی
 هاي دامپزشکیفعالیت هاي استخدامفعالیت

 700 738 773 918076 ترین تعداد کارکنان .....کم

 
 کارکنان بدون مزد و حقوق 

کل کشور حدود هاي منتخب کارگاهنشان می دهد که در  1397بازرگانی و خدمات در سال منتخب  هايطرح آمارگیري از کارگاهنتایج حاصل از 
فروشی، به جز وسایل نقلیه که از این میان فعالیت خرده اظهار شده استبه صورت بدون مزد و حقوق کارکن)  3,250,457(درصد کارکنان  61

کارکن  391,061موتوري و موتورسیکلت با هاي فروش و تعمیر وسایل نقلیهکارکن در رتبه اول و فعالیت 1,569,913موتوري و موتورسیکلت با 
هاي بعدي از نظر تعداد کارکن در رتبه 262,171با فین و...) هاي خدماتی شخصی(شستشوي منسوجات، آرایش و پیرایش، تدسایر فعالیتو 

خدمت کارکن و  1,275با  هاي استخدامفعالیتکارکن،  1,987با  هاي مراقبتی در منزل(با تامین جا)فعالیتکارکن بدون مزد و حقوق قرار دارند. 
 جایگاه آخر قرار دارند.بدون مزد و حقوق در کارکن  829با  ها و فضاي سبزرسانی به ساختمان
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 ترینو کم ترینبیشهاي داراي و فعالیتبازرگانی و خدمات منتخب هاي تعداد کارکنان بدون مزد و حقوق در کارگاهبرآورد  -چ
  1397در سال کارکن بدون مزد و حقوق 

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

، به جز وسایل فروشیخرده
نقلیه موتوري و 

 موتورسیکلت

فروش و تعمیر وسایل نقلیه 
 موتوري و موتور سیکلت

هاي خدماتی سایر فعالیت
شخصی(شستشوي 
منسوجات، آرایش و 
 پیرایش، تدفین و...)

 262171 391061 1569913 3250457  .. تعداد کارکنانترین بیش

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
هاي مراقبتی در فعالیت

 منزل(با تامین جا)
 استخدامهاي فعالیت

خدمت رسانی به 
 ها و فضاي سبزساختمان

 829 1275 1987 3250457 ترین تعداد کارکنان .....کم

 
 افزودهارزش
فروشی، به جز خردهریال برآورده شده است که فعالیت ارد میلی 1،910،181 رقم، 1397ها در سال این کارگاهارزش افزوده  نتایج طرحطبق 

فروشی به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت با عمدههاي ریال، فعالیت اردمیلی 672،016 ایجادوسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت با 
افزوده سهم را در ایجاد ارزش ترینبیشریال  اردمیلی 169،300با  فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتریال و  اردمیلی 279،892

میلیارد ریال و  619با  هاي فرهنگیها و سایر فعالیتها، آرشیوها، موزهکتابخانهمیلیارد ریال،  831با ایجاد  هاي دامپزشکیفعالیتاند. داشته
 اند.نمودهافزوده را ایجاد ارزش ترینکمد فعالیت موجو 30در بین میلیارد ریال  578با  هاي استخدامفعالیت

 
در سال افزوده ارزش ترینو کم ترینبیشهاي داراي و فعالیتبازرگانی و خدمات منتخب هاي کارگاه ارزش افزودهبرآورد  -ح

  ریال) ارد(میلی 1397

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

، به جز وسایل فروشیخرده
نقلیه موتوري و 

 موتورسیکلت

، به جز وسایل فروشیعمده
موتوري و نقلیه 

 موتورسیکلت

فروش و تعمیر وسایل نقلیه 
  موتوري و موتور سیکلت

 169300 279892 672016 1910181  ..... ارزش افزودهترین بیش

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
 هاي دامپزشکیفعالیت

ها، آرشیوها، کتابخانه
هاي ها و سایر فعالیتموزه

 فرهنگی
 هاي استخدامفعالیت

 578 619 831 1910181  ........ افزوده ترین ارزشکم

 
 ارزش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 62,195,194برابر هاي منتخب فعالیتدر  1397در سال ثابت ناخالص ارزش تشکیل سرمایه  ها،در این کارگاه که این طرح بیانگر آن استنتایج 
هاي سازمان هايفعالیتوسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت، فروشی، به جز خردهفعالیت ارزش مربوط به  ترینبیشکه  میلیون ریال بوده است

ترین ارزش مربوط و کممیلیون ریال  7,024,521   و 8,180,673   ،20,101,302با به ترتیب هاي مربوط به سالمت انسان فعالیتو داراي عضو 
ه ترتیب ب هاي استخدامفعالیتو  ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان، فرهنگیهاي ها و سایر فعالیتها، آرشیوها، موزهکتابخانهبه فعالیت 

 د.باشمی میلیون ریال 10,404و    23,204،   38,938 با
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شکیل تترین و کم ترینبیشهاي داراي و فعالیتهاي بازرگانی و خدمات کارگاهدر ثابت ناخالص  ارزش تشکیل سرمایهبرآورد  -خ
 (میلیون ریال)                                                                                                                         1397در سال سرمایه ثابت ناخالص 

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

، به جز وسایل فروشیخرده
نقلیه موتوري و 

 موتورسیکلت

هاي هاي سازمانفعالیت
 داراي عضو

هاي مربوط به فعالیت
 سالمت انسان

شکیل  ارزشترین بیش ت
 7024521 8180673 20101302 62195194  ......... ثابت ناخالص سرمایه

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

ها، آرشیوها، کتابخانه
هاي ها و سایر فعالیتموزه

 فرهنگی

خدمت رسانی به 
 سبزها و فضاي ساختمان

 هاي استخدامفعالیت

شکیل کم ترین ارزش ت
 10404 23204 38938 62195194  ......... سرمایه ثابت ناخالص

 
 وري کارکنانارزش بهره 
میلیون ریال به ازاء هر کارکن بوده  360وري کارکنان در کل کشور در این سال برابر ، ارزش بهره1397در سال بر طبق نتایج حاصل از طرح  

خدمات مالی به جز تأمین وجوه بیمه هاي فعالیت، میلیون ریال 1076با معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنی  هايفعالیت که است
در به ازاء هر کارکن میلیون ریال  587با  ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیعمده فعالیتو میلیون ریال  938با  بازنشستگی

هاي میلیون ریال، فعالیت 107با  هاي فرهنگیها و سایر فعالیتها، آرشیوها، موزهکتابخانهوري را دارا بوده و ارزش بهرهباالترین ، 1397سال 
هاي سیاسی و مذهبی ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیههاي سازمانفعالیتمیلیون ریال و  103مددکاري اجتماعی بدون تامین محل اقامت با 

                                                                         اند. را دارا بودهکارکنان وري ارزش بهره ترینکممیلیون ریال به ازاء هر کارکن  14با  اي)حرفههاي و سازمان
وري کارکنان ارزش بهره ترینو پایین هاي داراي باالترینو فعالیت خدمات و یبازرگان يهاکارگاه در کارکنان يور بهره ارزش -د

 )الیر ونیلیم(                                                                                                                                                             1397 سال در

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

هاي معماري و فعالیت
مهندسی، تحلیل و آزمایش 

 فنی

هاي خدمات مالی فعالیت
به جز تأمین وجوه بیمه 

 بازنشستگی

، به جز فروشیعمدهفعالیت 
وسایل نقلیه موتوري و 

  موتورسیکلت
...کارکنان وريارزش بهرهباالترین 

   
360 1076 938 587 

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

آرشیوها،  ها،کتابخانه
هاي ها و سایر فعالیتموزه

 فرهنگی

هاي مددکاري فعالیت
اجتماعی بدون تامین محل 

 اقامت

هاي هاي سازمانفعالیت
 داراي عضو

وري کارکنان.ارزش بهرهترین پایین
   

360 107 103 14 

 
 ساعت به ازاي هر ري کارکنانوارزش بهره
ریال بوده است به این معنا که هر کارکن در هر ساعت، به طور متوسط  148,377برابر  1397وري کارکنان به ازاي هر ساعت در سال ارزش بهره
هاي تفعالیمربوط به به ترتیب وري به ازاي هر ساعت ارزش بهره ترینبیشایجاد نموده است. هاي منتخب در فعالیتریال ارزش افزوده  148,377

ریال  426,938با ، به جز تامین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی هايفعالیت، ریال 600,977با  معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنی
با هاي مددکاري اجتماعی بدون تامین محل اقامت فعالیتارزش مربوط به  ترینکمو  الیر 296,553با  مربوط به سالمت انسان يهاتیفعالو 

 الیر 21,876با  هاي داراي عضوهاي سازمانفعالیتریال و  44,295با  هاي فرهنگیها و سایر فعالیتها، آرشیوها، موزهکتابخانهریال،  59,581
 بوده است.به ازاي هر ساعت 
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ارزش  ترینو پایین هاي داراي باالترینهاي بازرگانی و خدمات و فعالیتکارگاهوري کارکنان به ازاي هر ساعت در ارزش بهره -ذ
 (ریال)                                                                                                              1397وري کارکنان به ازاي هر ساعت در سال بهره

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

هاي معماري و فعالیت
مهندسی، تحلیل و آزمایش 

 فنی

خدمات مالی،  يهاتیفعال
به جز تامین وجوه بیمه 

 بازنشستگی

هاي مربوط به فعالیت
 سالمت انسان

 وريارزش بهرهباالترین 
عت  296553 426938 600977 148377  .............. کارکنان هرسا

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

مددکاري هاي فعالیت
اجتماعی بدون تامین محل 

 اقامت

ها، آرشیوها، کتابخانه
هاي ها و سایر فعالیتموزه

 فرهنگی

هاي هاي سازمانفعالیت
 داراي عضو

 وريارزش بهرهترین پایین
عت کارکنان  21876 44295 59581 148377  .............. هرسا

 متوسط ساعت کار کارکنان در هفته
تعمیر هاي فعالیتساعت در هفته بوده است که  50، بر طبق نتایج طرح1397بازرگانی و خدمات در سال  هايکارگاهمتوسط ساعت کار کارکنان 

 ترینبیش ساعت 55با  خرده فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتو  انتشاراتیهاي فعالیت، رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی
هاي هاي سازمانفعالیتهاي مددکاري اجتماعی بدون تامین محل اقامت و ، فعالیتآموزشکه  حالیدر اند. بودها را داردر هفته ساعات کاري 

 اند.شتهدا هادر بین فعالیتمیزان ساعت کاري را  ترینکمدر هفته ساعت  23و  35، 35به ترتیب با  داراي عضو
ساعات کار  ترینو کم ترینبیشهاي داراي فعالیتو  خدمات و یبازرگان يهاکارگاه در متوسط ساعت کار کارکنان در هفته -ر

 )در هفته (ساعت                                                                                                                           1397 سال درکارکنان در هفته 

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
رایانه و  تعمیرهاي فعالیت

  کاالهاي شخصی و خانگی
 نتشاراتیهاي افعالیت

خرده فروشی، به جز وسایل 
  نقلیه موتوري و موتورسیکلت

عت کار ترینبیش   سا
 55 55 55 50  ............... کارکنان در هفته

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
 آموزش

هاي مددکاري فعالیت
اجتماعی بدون تامین 

 محل اقامت

هاي داراي سازمانهاي فعالیت
 عضو

عت کار ترینکم   سا
 23 35 35 50  ............... کارکنان در هفته

 
 

 ضریب نفوذ رایانه
هاي فعالیت اند.، داراي رایانه بوده1397در سال ها در کدهاي منتخب بازرگانی و خدمات کارگاهدرصد  26که  حاکی از آن استنتایج طرح 

درصد در جایگاه  98با  تبلیغات و بازار پژوهی يهاتیفعالباالترین ضریب نفوذ رایانه و  درصد 99 سهمبا  هاي بیمهجنبی خدمات مالی و فعالیت
فروش و تعمیر وسایل نقلیه قرار دارند. درصد در جایگاه سوم  97ا باي مربوط به مدیریت هاي مشاورههاي دفترهاي مرکزي، فعالیتفعالیت ودوم 

هاي داراي هاي سازمانفعالیتو  فعالیتهاي خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و پیرایش، تدفین و ...)سایر ، موتوري و موتور سیکلت
 ضریب نفوذ رایانه را دارند. ترینکم درصد 8 و 10، 15 بابه ترتیب  اي)هاي حرفههاي سیاسی و مذهبی و سازمانها، سازمانعضو (اتحادیه
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 سال در ضریب نفوذ رایانهترین و کم ترینبیشهاي داراي و فعالیت خدمات و یبازرگان يهاکارگاه در ضریب نفوذ رایانه -س
 (درصد)                         1397

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

هاي جنبی فعالیت
خدمات مالی و 

 هاي بیمهفعالیت

تبلیغات و بازار  يهاتیفعال
 پژوهی

هاي دفترهاي مرکزي، فعالیت
اي مربوط هاي مشاورهفعالیت

 به مدیریت

 97 98 99 26 .......ضریب نفوذ رایانهترین بیش

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

فروش و تعمیر 
وسایل نقلیه موتوري 

 و موتور سیکلت

سایر فعالیتهاي خدماتی 
شخصی (شستشوي 
منسوجات، آرایش و 
 پیرایش، تدفین و ...)

داراي هاي هاي سازمانفعالیت
 عضو

 8 10 15 26 .......ضریب نفوذ رایانهترین کم

 
 اینترنت کارکنان استفاده کننده ازدرصد 

هاي در رابطه با فعالیتدرصد از کل کارکنان،  20معادل  ،هاي منتخبنفر از کارکنان کارگاه  293,066,1،طرحاین از  بر اساس نتایج حاصل
هاي حقوقی و فعالیت ،درصد 81با  هاي بیمههاي جنبی خدمات مالی و فعالیتفعالیت. اندکردهاز اینترنت استفاده  1397کارگاه در سال 

کارکن استفاده کننده از اینترنت درصد  ترینیشبدرصد  63با هاي فرهنگی ها و سایر فعالیتها، آرشیوها، موزهکتابخانهدرصد و  74ي با حسابدار
هاي نهاي سازمافعالیتو  عمده فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت، وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتفروش و تعمیر و 

 اند.کارکن استفاده کننده از اینترنت را دارا بودهدرصد  ترینکم ،درصد 3و  10، 11به ترتیب با داراي عضو 
ارکن کترین و کم ترینبیشهاي داراي و فعالیت خدمات و یبازرگان يهاکارگاه در کارکنان استفاده کننده از اینترنتدرصد  -ش

 (درصد)                 1397کننده از اینترنت در سال استفاده

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
هاي جنبی خدمات فعالیت

 هاي بیمهمالی و فعالیت
هاي حقوقی و فعالیت

 حسابداري
ها و ها، آرشیوها، موزهکتابخانه

 هاي فرهنگی سایر فعالیت

کارکن ترین درصد بیش
ستفاده ز اینترنت ا  63 74 81 20  ..کننده ا

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
فروش و تعمیر وسایل نقلیه 

 موتوري و موتور سیکلت

عمده فروشی، به جز 
وسایل نقلیه موتوري و 

 موتورسیکلت

هاي داراي سازمانهاي فعالیت
 عضو

کارکن  ترین درصدکم
ز اینترنت.. ستفاده کننده ا  3 10 11 20  ا

 
 خدمات دریافت و پرداخت الکترونیکیاي استفاده کننده از هتعداد کارگاه

درصد) از طریق پرداخت  88کارگاه ( 1,995,958که  مشخص شد 1397بازرگانی و خدمات در سال  هايآمارگیري از کارگاهنتایج طرح براساس 
و  99ا ب هاي بیمههاي جنبی خدمات مالی و فعالیتفعالیتو  هاي انتشاراتیفعالیتاند. خدمات نموده الکترونیکی، اقدام به خرید و فروش یا ارائه

هاي معماري و مهندسی، تحلیل و فعالیت، هاي خالق، هنر و سرگرمیفعالیتو  درصد باالترین سهم 97با  تبلیغات و بازار پژوهیهاي فعالیت
 11 و 61، 65 بابه ترتیب  اي)هاي حرفههاي سیاسی و مذهبی و سازمانها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیههاي سازمانفعالیتو  فنی آزمایش
 اند.را در این طرح دارا بوده خدمات دریافت و پرداخت الکترونیکیاستفاده از  میزان ترینکمدرصد 
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ي اـههاي بازرگانی و خدمات و فعالیتاهـدر کارگ پرداخت الکترونیکیدریافت و هاي استفاده کننده از خدمات کارگاه سهم -ص
 (درصد)                                                                                                                  1397سهم در سال ترین و کم ترینبیشداراي 

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
هاي فعالیت

 انتشاراتی
هاي جنبی خدمات مالی فعالیت

 هاي بیمهو فعالیت
تبلیغات هاي فعالیت

 و بازار پژوهی

سبتبیش ستفادهکارگاه ترین ن نده کنهاي ا
کترونیکی  97 99 99 88  ....................ازخدمات پرداخت ال

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور
هاي خالق، فعالیت

 هنر و سرگرمی
هاي معماري و مهندسی، فعالیت

 فنی تحلیل و آزمایش
هاي فعالیت

 عضودارايهايسازمان

سبت کم ستفادهکارگاهترین ن ه کنندهاي ا
کترونیکی....................ازخدمات پرداخت   11 61 65 88  ال

 
 کارگاه بر حسب جنسیت مدیرانتعداد 

هاي خدماتی سایر فعالیتاند. درصد) بوده 89مرد ( کارگاه مدیر 2،014،147 درصد) و 11کارگاه زن ( مدیر 252,227 این طرح، بر طبق نتایج
 40، 49به ترتیب با  هاي بیمههاي جنبی خدمات مالی و فعالیتفعالیتو  آموزششخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و پیرایش، تدفین و ...)، 

فروشی، به جز وسایل نقلیه عمده ، تبلیغات و بازار پژوهیاند. این طرح دارا بوده هايزن را در میان فعالیت مدیراندرصد باالترین سهم  28و 
 .را دارا بوده است زن مدیر ترینکمدرصد  2ند که با سته هاییفعالیت محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنیو  موتوري و موتورسیکلت

سبت مدیر زن در سال ترین و کم ترینبیشهاي داراي هاي بازرگانی و خدمات و فعالیتکارگاهدر زن  مدیران سهم -ض   1397ن
 )درصد(                               

 شرح
 هاي منتخبفعالیت

 کل کشور

 یخدمات يهاتیفعال ریسا
منسوجات،  ي(شستشو یشخص

 و ...) نیتدف ش،یرایو پ شیآرا
 آموزش

هاي جنبی خدمات فعالیت
 هاي بیمهمالی و فعالیت

سبتترین بیش  مدیران ن
 28 40 49 11  .......................... کارگاه زن 

 شرح
 منتخبهاي فعالیت

 کل کشور
 تبلیغات و بازار پژوهی

عمده فروشی، به جز وسایل 
 نقلیه موتوري و موتورسیکلت

محلهاي تهیه و صرف غذا و 
 نوشیدنی

سبت مدیرانکم  ترین ن
 2 2 2 11  .......................... زن کارگاه 

 



 
 
 
 
 

 نمودارهاي آماري
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 1397:منتخب هايفعالیت تفکیک بهبازرگانی و خدمات منتخب هاي ارزش افزوده کارگاهسهم  -1 نمودار

 
  

ه خرده فروشی، به جز وسایل نقلی
موتوري و موتورسیکلت

37%

ه عمده فروشی، به جز وسایل نقلی
موتوري و موتورسیکلت

16%

یه فروش و تعمیر وسایل نقل
موتوري و موتور سیکلت

10%

انفعالیت هاي مربوط به سالمت انس
9%

محلهاي تهیه
و صرف غذا و 

نوشیدنی
7%

فعالیت هاي معماري و 
مهندسی، تحلیل و آزمایش

فنی
4%

فعالیت هاي حقوقی و 
حسابداري

3%

سایر فعالیتهاي خدماتی 
شستشوي (شخصی 

، منسوجات، آرایش و پیرایش
...)تدفین و 

3%
سایر فعالیت ها

11%
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 1397-و خدمات جامع بازرگانی هايکارگاهمنتخب نسبت جنسی کارکنان  -2 نمودار

 
 
 

 1397سهم کارکن زن از کل کارکنان در سال  ترینبیشهاي داراي فعالیت -3نمودار 

 

   

  

زن
21%

مرد
79%

%47مرد

%53زن

فعالیت هاي مراقبتی در منزل
)با تامین جا(

مرد زن

%44مرد

%56زن

انفعالیت هاي مربوط به سالمت انس

مرد زن

%39مرد

%61زن

آموزش

مرد زن
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 حقوق و مزد تیوضع و تیجنس کیتفک به خدمات و یبازرگانمنتخب  يهاکارگاه کارکنان تعداد -4 نمودار
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 نسبت تعداد کارکنان استفاده کننده از اینترنت به کل کارکنان –5 نمودار

 1397 – هاي منتخب بازرگانی و خدماتدر کارگاه 
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 هاي آماريجدول

  



  29 1397–نتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي بازرگانی و خدمات 

 

 

 )الیرونیلیم(         1397 : منتخب يهافعالیت تفکیک به یپرداخت عمده اقالم حسب بر کارگاه یپرداختو درصد از کل  ارزش -1

 جمع شرح فعالیت
 اجاره پرداختی بابت ساختمان و

 بنا
 مواد و ملزومات مصرف شده

 اداري غیر اداري و
 درصد ارزش  درصد ارزش

 17 117397862 29 193298115 672971672  ............................................................................   جمع کل
 6 2572184 36 16663963 45767323  ........... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 28 15212686 18 9728815 54935701  ..... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 4 9533997 44 97255404 220807020  ...... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 11 993975 6 561096 9439798  .............................................................. هااقامتگاه
 2 3021459 10 12527098 125324885  ............................. صرف غذا و نوشیدنیمحلهاي تهیه و 

 89 8714408 4 406667 9751558  ................................................ هاي انتشاراتیفعالیت
زیونی، هاي تلویو برنامههاي تولید فیلم سینمایی، ویدیوییفعالیت

 × × × × ×  ........................................  ضبط صدا و انتشار موسیقی
 86 4526390 5 269633 5273218 به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی  هاي خدمات مالی،فعالیت
 33 2526807 33 2487028 7644852  .............. هاي بیمههاي جنبی خدمات مالی و فعالیتفعالیت
 10 1517488 36 5364371 14726618  .................................... هاي حقوقی و حسابداريفعالیت
اي مربوط به هاي مشاورهفعالیت هاي دفترهاي مرکزي،فعالیت

 76 3682385 4 187804 4829012  ................................................................. مدیریت
 73 18150162 11 2786168 24924747  .......... هاي معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیفعالیت

 × × × × ×  ................................................ تحقیق و توسعه علمی
 44 737097 26 430347 1661985  ................................................. تبلیغات و بازارپژوهی

 15 2854849 67 12485328 18692230  ............................ اي، علمی و فنیهاي حرفهسایر فعالیت
 15 47308 29 92192 317626  ................................................هاي دامپزشکیفعالیت
 7 180463 51 1305389 2556310  ............................................... هاي اجاره داريفعالیت
 3 5932 25 51457 206242  .................................................. هاي استخدامفعالیت

 9 60264 8 55379 668969  ........................ ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي دفتر کار و سایر فعالیتپشتیبانی  دفترکار، هاي ادارهفعالیت

 49 2362236 26 1240407 4823658  .................................................پشتیبانی کسب و کار
 51 17937017 21 7347123 34987445  ................................ هاي مربوط به سالمت انسانفعالیت
 17 212178 34 417111 1240351  ........................................ هاي مراقبتی در منزلفعالیت
 5 52078 15 151807 1018531  ........ هاي مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتفعالیت
 33 267165 37 302906 821150  .................................. هاي خالق، هنر و سرگرمیفعالیت

 37 117350 18 58003 316866  ........ هاي فرهنگیها و سایر فعالیتها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 3 283272 31 2633023 8601844  .......................... هاي ورزشی و سرگرمی و تفریحیفعالیت
هاي ها، سازمانداراي عضو (اتحادیههاي هاي سازمانفعالیت

 33 6190162 1 147790 18638771  ......................... اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان
 30 6285475 21 4466495 21032642  ........................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

سایر فعالیتهاي خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و 
 25 6106789 45 10950579 24500580  .................................................. پیرایش، تدفین و ...)

 34 3246287 31 2924732 9461742  .................................................................. آموزش
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   )الیرونیلیم((دنباله)1397:نتخبميهاالیتفعک فکیت به یپرداخت عمده اقالم برحسب کارگاه یپرداختو درصد از کل  ارزش -1

 جمع شرح فعالیت
 سایر مالیات و عوارض

 درصد ارزش درصد ارزش

 47 316634371 7 45641324 672971672  .............................................................................. جمع کل
 50 23058675 8 3472501 45767323  ................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 47 25761672 8 4232528 54935701  ......... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 41 91351860 10 22665760 220807020  ........... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 66 6265513 17 1619215 9439798  ................................................................................................ هااقامتگاه
 86 107507445 2 2268883 125324885  .............................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 6 550877 1 79606 9751558  ........................................................................... هاي انتشاراتیفعالیت
زیونی، هاي تلویو برنامه هاي تولید فیلم سینمایی، ویدیوییفعالیت

 × × × × ×  ............................................................... انتشار موسیقی ضبط صدا و
 7 368357 2 108838 5273218 بازنشستگی به جز تأمین وجوه بیمه هاي خدمات مالی،فعالیت
 21 1614479 13 1016539 7644852  ..................... هاي بیمههاي جنبی خدمات مالی و فعالیتفعالیت
 36 5244270 18 2600489 14726618  ....................................................... هاي حقوقی و حسابداريفعالیت
اي مربوط به هاي مشاورهفعالیت مرکزي، دفترهاي هايفعالیت

 17 820325 3 138498 4829012  ................................................................................................... مدیریت
 12 2966858 4 1021558 24924747  ............. .هاي معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیفعالیت

 × × × × ×  ......................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 23 385584 7 108957 1661985  ........................................................................... تبلیغات و بازارپژوهی

 16 3044109 2 307944 18692230  ........................................... اي، علمی و فنیهاي حرفهسایر فعالیت
 44 141128 12 36999 317626  ......................................................................... هاي دامپزشکیفعالیت
 35 883768 7 186690 2556310  ........................................................................ هاي اجاره داريفعالیت
 70 143416 3 5436 206242  ............................................................................ هاي استخدامفعالیت

 63 418905 20 134422 668969  .................................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي هاي اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر فعالیتفعالیت

 21 1026564 4 194451 4823658  .......................................................................... پشتیبانی کسب و کار
 18 6454876 9 3248429 34987445  ................................................. هاي مربوط به سالمت انسانفعالیت
 46 565197 4 45865 1240351  ............................................................. هاي مراقبتی در منزلفعالیت
 78 793491 2 21155 1018531  ............ هاي مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتفعالیت
 28 232467 2 18612 821150  ....................................................هاي خالق، هنر و سرگرمیفعالیت

 40 125482 5 16032 316866  ............ هاي فرهنگیها و سایر فعالیتها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 63 5450451 3 235097 8601844  ....................................... هاي ورزشی و سرگرمی و تفریحیفعالیت
هاي سیاسی ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیههاي سازمانفعالیت

 66 12279962 0 20856 18638771  ..................................................... اي)هاي حرفهو مذهبی و سازمان
 45 9566322 3 714350 21032642  ......................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

منسوجات، آرایش و خدماتی شخصی (شستشوي  هايفعالیتسایر 
 27 6493593 4 949618 24500580  ............................................................................ پیرایش، تدفین و ...)

 33 3118724 2 171999 9461742  .................................................................................................... آموزش
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 )الیر ونیلیم(                     1397: منتخب يهافعالیت کیتفک به یافتیدر عمده اقالم حسب بر کارگاه يهایافتیدر ارزش -2

 جمع شرح فعالیت
 اصل وام دریافتی ارائه خدماتدریافتی بابت 

 درصد ارزش درصد ارزش

 5 64018161 61 816369468 1326903567  .....................................................................................  جمع کل
 4 5760311 9 13322106 145073930  .......................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 50 6706049 11 1483917 13514771  ................. فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 66 43712532 18 11761102 65764063  .................. ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 1 307586 80 20721419 25908985  ....................................................................................................... هااقامتگاه
 1 1551706 14 31735075 231441952  ...................................................... محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 0 27061 100 14739529 14805834  .................................................................................. انتشاراتیهاي فعالیت
ی، ضبط هاي تلویزیونو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  ................................................................................. صدا و انتشار موسیقی
 0 30787 92 13719957 14860585  ........ به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 1 215196 99 23072092 23358181  ............................. بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 1 609613 99 69745181 70356307  ............................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط به مدیریتمشاورههاي فعالیت مرکزي،هاي دفترهايفعالیت

 .........................................................................................................................  10942580 0 0 84458 1 
 0 152113 100 92055341 92268760  ...................... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  ................................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 0 23712 99 4932042 4965790  .............................................................................. تبلیغات و بازار پژوهشی

 1 599585 98 55131627 56321683  .................................................. اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 8 76489 92 847122 924558  ................................................................................ دامپزشکیهاي فعالیت
 3 229957 73 5677416 7736627  ............................................................................... اجاره داريهاي فعالیت
 0 610 100 773266 773879  .................................................................................... استخدامهاي فعالیت

 4 103762 92 2462145 2684200  ............................................ ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
پشتیبانی  هايفعالیتاداره دفترکار، پشتیبانی دفترکار و سایر هاي فعالیت

 2 231336 98 13055910 13343482  .................................................................................................... کسب و کار
 1 2354499 98 189007589 192263439  ........................................................ مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 1 19638 78 2525247 3246922  .................................................................... مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 0 9390 32 684524 2124485  .................... مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 1 19970 97 2583549 2664854  ........................................................... خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 0 0 84 741234 881228  ................... فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 1 208659 91 17984437 19822287  ...............................................ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي سیاسی و ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 0 148929 12 4465076 37175243  ................................................................ اي)هاي حرفهمذهبی و سازمان
 1 396274 18 10975102 60340852  ................................................ تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 0 69694 100 182883765 183589219  ................................................................................... پیرایش، تدفین و ...)

 1 368244 98 29283697 29748870 .. .......................................................................................................... آموزش
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 )الیر ونیلیم(              (دنباله) 1397:منتخب يهافعالیت کیتفک به یافتیدر عمده اقالم حسب بر کارگاه يهایافتیدر ارزش -2

 جمع شرح فعالیت
 سایر دریافتی بابت تعمیرات

 درصد ارزش درصد ارزش
 21 273947877 13 172568061 1326903567  ....................................................................................... جمع کل

 7 9524865 80 116466648 145073930  ........................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 37 5025666 2 299139 13514771  .................. وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت فروشی، به جزعمده
 7 4365303 9 5925126 65764063  ................... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 19 4879980 0 0 25908985  ........................................................................................................ هااقامتگاه
 86 197934046 0 221125 231441952  ....................................................... محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 0 26650 0 12593 14805834  ................................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
 ، هاي تلویزیونیو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  ....................................................................... ضبط صدا و انتشار موسیقی
 7 1109784 0 56 14860585  ......... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 0 63263 0 7630 23358181  .............................. بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 0 1513 0 0 70356307  ................................................................ حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
 اي مربوط به مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 99 10858122 0 0 10942580  ........................................................................................................... مدیریت
 0 49955 0 11350 92268760  ....................... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  .................................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 0 7026 0 3010 4965790  .................................................................................. تبلیغات و بازار پژوهی

 0 77293 1 513178 56321683  ................................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 0 947 0 0 924558  ................................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 23 1816240 0 13014 7736627  ................................................................................ اجاره داريهاي فعالیت
 0 2 0 0 773879  ..................................................................................... استخدامهاي فعالیت

 4 118293 0 0 2684200  ............................................. ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
 هايفعالیتکار، پشتیبانی دفتر کار و سایر  اداره دفترهاي فعالیت

 0 56236 0 0 13343482  ................................................................................... پشتیبانی کسب و کار
 0 901352 0 0 192263439  ......................................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 22 702037 0 0 3246922  ..................................................................... مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 67 1430571 0 0 2124485  ..................... مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 2 60585 0 751 2664854  ............................................................ خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 16 139994 0 0 881228  .................... فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 8 1616236 0 12954 19822287  ................................................ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
 هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 88 32561238 0 0 37175243  ............................................... اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان
 0 51422 81 48918054 60340852  ................................................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

 خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایشهاي فعالیتسایر 
 0 482305 0 153454 183589219  ................................................................................و پیرایش، تدفین و ...) 

 0 86949 0 9979 29748870  ............................................................................................................. آموزش
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 )الیر ونیلیم(            1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به کارگاه رشکلییتغ بدون شده فروخته يکاال فروش و خرید ارزش -3

 فعالیت شرح
ارزش خرید کاالي به  ارزش فروش کاال

 به حساب دیگران به حساب خود جمع فروش رسیده

 3772111659 265642271 4997034619 5262676890  ................................................................................... جمع کل
 269649175 189717712 338242084 527959796  ....................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 847414450 36659053 1160311021 1196970074  ..............نقلیه موتوري و موتور سیکلتفروشی، به جز وسایل عمده
 2596565241 32942396 3412543519 3445485915  ............... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 2978615 4 3764344 3764348  .................................................................................................... هااقامتگاه
 21789623 3467 37501015 37504482  .................................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 658846 60885 947212 1008097  ............................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
ونی، تلویزی هايو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × ×  ................................................................... ضبط صدا و انتشار موسیقی
 145294 0 170018 170018  ..... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 1971973 0 2275298 2275298  ......................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 85 0 170 170  ........................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط به مشاورههاي فعالیت  دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 184276 0 341848 341848  ....................................................................................................... دیریتم
 2363186 0 2660096 2660096  ...................معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × ×  ............................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 121647 3690 190216 193906  ............................................................................... تبلیغات و بازارپژوهی

 2608451 0 3968579 3968579  ............................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 842253 730 1063035 1063764  ............................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 5799424 5857976 6955524 12813500  ............................................................................ اجاره داريهاي فعالیت
 4306 0 5967 5967  ................................................................................ استخدامهاي فعالیت

 83489 0 115523 115523  ........................................ ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي فعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 1034022 354395 1375859 1730253  .............................................................................. پشتیبانی کسب و کار
 1721110 0 2433478 2433478  ..................................................... انسانمربوط به سالمت هاي فعالیت
 170300 0 276436 276436  ................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 62245 0 81787 81787  ................ مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 322093 693 443170 443863  ........................................................ خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 119327 3014 184454 187468  ................ فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 811983 0 1175464 1175464  ........................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
  هاي سیاسیها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 17779 0 23054 23054  ..........................................................اي)هاي حرفهو مذهبی و سازمان
 10622792 2760 14639462 14642222  ............................................. خانگیتعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و 

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 3399475 0 4477137 4477137  ................................................................................ پیرایش، تدفین و ...)

 650200 35496 868848 904344  ........................................................................................................ آموزش
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 )الیر ونیلیم(             1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به خدمات و یبازرگان جامع يهاکارگاه یکل اطالعات از یبرخ ارزش -4

 شرح فعالیت
ارزش مصرف 

 واسطه

 ستانده
 ارزش افزوده

 ستانده بازاري جمع
 ستانده 

 بازاري غیر

 1910180527 36515048 2481940493 2518455540 608275013  ........................................................................ جمع کل

 169300119 0 208460506 208460506 39160387  ............ فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 279891804 0 339608924 339608924 59717120  ... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده

 672016251 0 855904511 855904511 183888260  ..... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 19723153 0 26540637 26540637 6817484  .......................................................................................... هااقامتگاه

 125179814 0 246803751 246803751 121623937  ........................................ محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 5478612 0 15172284 15172284 9693672  ..................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت

هاي و برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت
 × × × × ×  ..................................... تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی

به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی  خدمات مالی،هاي فعالیت
 ...........................................................................................................  5066910 14003321 13824194 179127 8936411 

 17115038 10616 23403828 23414444 6299405  ............... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت

 59179897 0 69753268 69753268 10573371  .................................................. حسابداريهاي حقوقی وفعالیت

اي مربوط به مشاورههاي فعالیت  دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت
 12371074 17016049 0 17016049 4644975  ............................................................................................. مدیریت

 68925373 0 92391523 92391523 23466150  ........ معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  ................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 3496751 3585 5016311 5019895 1523144  ..................................................................... تبلیغات و بازارپژوهی

 39139169 0 57136980 57136980 17997811  .................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 

 831194 0 1068851 1068851 237657  ...................................................................دامپزشکیهاي فعالیت

 6645982 88271 8740329 8828599 2182617  .................................................................. اجاره داريهاي فعالیت

 577832 0 774934 774934 197101  ...................................................................... استخدامهاي فعالیت

 2183769 508 2616683 2617191 433421  .............................. ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان

اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 9005804 0 13465329 13465329 4459524  .............................................. پشتیبانی کسب و کارهاي فعالیت

 160650643 608873 190244580 190853453 30202810  ........................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت

 2059687 259168 2813558 3072726 1013039  ...................................................... مراقبتی در منزلهاي فعالیت

 898761 573925 672251 1246176 347415  ...... مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت

 1997206 40977 2771137 2812114 814908  ............................................. خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 618715 112726 802350 915077 296361  ......فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه

 13635281 71669 20000952 20072622 6437340  ................................. ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت

هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت
 3360680 17452221 3641023 21093245 17732565  ................................ اي)هاي حرفهسازمانسیاسی و مذهبی و 

 44992640 0 66073735 66073735 21081095  ................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، هاي فعالیتسایر 
 161399328 89210 184609149 184698359 23299032  ..................................................... آرایش و پیرایش، تدفین و ...)

 20569538 8122 29628916 29637039 9067501  .............................................................................................. آموزش
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 يهاتیفعال کیتفک به کار ساعت هر يازا به کارکنان يوربهره ارزش و کارکن هر يازا به کارکنان يوربهره ارزش-5
 1397 :منتخب     

 شرح فعالیت
ارزش افزوده 
 (میلیون ریال)

 تعداد کارکنان
 وريارزش بهره

در سال  کارکنان
 (میلیون ریال)

وري هارزش بهر
کارکنان به ازاي 

 (ریال) هر ساعت

 148377 360 5304563 1910180527  .................................................................................... جمع کل
 111716 285 594915 169300119  ....................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 253634 587 476727 279891804  .............. فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده

 116022 314 2141727 672016251  ................، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 182461 474 41590 19723153  .................................................................................................... هااقامتگاه

 128287 335 374032 125179814  ................................................... محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 212439 575 9528 5478612  ................................................................................انتشاراتیهاي فعالیت

زیونی، تلوی هايو برنامه فیلم سینمایی، ویدیوییتولید هاي فعالیت
 × × × ×  .................................................................... ضبط صدا و انتشار موسیقی

 426938 938 9526 8936411  .... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی  خدمات مالی،هاي فعالیت

 206766 464 36852 17115038  .......................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت

 283349 554 106879 59179897  ............................................................ حسابداريحقوقی و هاي فعالیت

اي مربوط به مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت
 87047 204 60542 12371074  ........................................................................................................ مدیریت

 600977 1076 64033 68925373  ................... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × ×  .............................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 116964 252 13863 3496751  ................................................................................ تبلیغات و بازارپژوهی

 204046 520 75259 39139169  ............................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 

 88297 223 3728 831194  ............................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت

 134382 278 23901 6645982  ............................................................................ اجاره داريهاي فعالیت

 106849 224 2580 577832  ................................................................................. استخدامهاي فعالیت

 117837 279 7814 2183769  ......................................... فضاي سبزها و خدمت رسانی به ساختمان

هاي فعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 84367 186 48317 9005804  ............................................................................... پشتیبانی کسب و کار

 296553 560 286990 160650643  ..................................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت

 100984 196 10484 2059687  ................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت

 59581 103 8766 898761  ................. مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت

 90832 182 10981 1997206  ........................................................ خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 44295 107 5790 618715  ................ فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه

 108043 221 61763 13635281  ............................................ ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت

هاي سیاسی ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت
 21876 14 235197 3360680  .......................................................... اي)هاي حرفهو مذهبی و سازمان

 129087 341 132107 44992640  ............................................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

 و آرایش منسوجات، (شستشوي شخصی خدماتی هايفعالیت سایر
 205513 493 327649 161399328  ...................................................................................................... )پیرایش

 88714 155 133024 20569538  ......................................................................................................... آموزش
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 )الیر ونیلیم(                                                     1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به ناخالص ثابت هیسرما لیتشک ارزش -6

 شرح فعالیت
ارزش تشکیل 

 سرمایه
یا خرید 

 تحصیل

 ساخت یا ایجاد 
 و تعمیرات اساسی

فروش یا 
انتقال اموال 
 توسط دیگران توسط کارکنان سرمایه اي

 4275620 17830088 10199209 38441517 62195194 ........................................................................................ جمع کل
 133215 792490 87252 3367767 4114295  ............................ فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 651814 975993 105787 4691816 5121782  ................... وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت فروشی، به جزعمده
 2894617 5355520 8977341 8663058 20101302  ..................... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 5224 470241 31120 1155248 1651385  .......................................................................................................... هااقامتگاه
 49131 1032768 36097 2910195 3929928  ........................................................ محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 6414 10321 56327 31238 91472  ..................................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
نی، هاي تلویزیوو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  ......................................................................... ضبط صدا و انتشار موسیقی
 88 40105 64570 27677 132263  ......... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی  خدمات مالی،هاي فعالیت
 5387 58136 2036 124170 178955  ............................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 728 249342 6488 258615 513717  ................................................................. حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط به مشاورههاي فعالیت  دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 0 36848 0 33088 69935  ............................................................................................................. دیریتم
 32421 29039 3200 87248 87067  ........................ مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیمعماري و هاي فعالیت

 × × × × ×  ................................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 1538 58624 2975 16084 76146  ..................................................................................... تبلیغات و بازارپژوهی

 8165 218318 4730 867667 1082550  .................................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 0 38410 0 47279 85689  .................................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 1287 15355 154259 124297 292623  ................................................................................. اجاره داريهاي فعالیت
 0 4538 4 5862 10404  ...................................................................................... استخدامهاي فعالیت

 0 9062 1112 13030 23204  .............................................. ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي فعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 14242 174998 8368 655245 824370  .................................................................................... پشتیبانی کسب و کار
 97682 938552 50764 6132887 7024521  ...........................................................مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 0 99908 109 35039 135056  ...................................................................... مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 3310 10907 2158 33265 43019  ...................... مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 15345 27227 235 27293 39409  ............................................................. خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 0 18067 10 20862 38938  ..................... فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 20094 245956 117055 1233176 1576093  ................................................. ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي سیاسی و ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 313141 5380583 396265 2716965 8180673  ................................................................... اي)هاي حرفهسازمانمذهبی و 
 17611 672198 34128 2331200 3019915  .................................................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 3671 452109 52757 1941023 2442219  ...................................................................................... پیرایش، تدفین و ...)

 495 414475 4063 890223 1308266  .............................................................................................................. آموزش
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 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به و تیجنس حسب بر کارگاه کارکنان تعداد -7

 جمع شرح فعالیت
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد
 21 1137209 79 4167354 5304563  .......................................................................... جمع کل

 8 47402 92 547512 594915  ............ فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 17 81175 83 395552 476727  ... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 15 314261 85 1827467 2141727  ..... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 29 12140 71 29450 41590  .......................................................................................... هااقامتگاه
 18 66306 82 307726 374032  ........................................ محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 15 1430 85 8097 9528  ..................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
 هايو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  ..................................... تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی
به جز تأمین وجوه بیمه  خدمات مالی،هاي فعالیت

 17 1606 83 7921 9526  ...................................................................................... بازنشستگی
 45 16427 55 20425 36852  ............... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 43 46177 57 60702 106879  ................................................. حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط به مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 34 20856 66 39685 60542  ............................................................................................. مدیریت
 18 11819 82 52215 64033  ........ معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  ................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 36 5041 64 8822 13863  ................................................................. تبلیغات و بازارپژوهشی

 37 27847 63 47413 75259  .................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 13 488 87 3239 3728  .................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 27 6369 73 17532 23901  ................................................................. اجاره داريهاي فعالیت
 46 1175 54 1404 2580  ...................................................................... استخدامهاي فعالیت

 15 1200 85 6614 7814  .............................. ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 28 13685 72 34633 48317  .............................................. پشتیبانی کسب و کارهاي فعالیت
 56 161549 44 125441 286990  ...........................................مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 53 5552 47 4932 10484  ...................................................... مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 48 4219 52 4546 8766  ...... مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 31 3387 69 7594 10981  ............................................. خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 44 2543 56 3248 5790  ..... فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 29 18200 71 43562 61763  ................................. ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 7 16373 93 218824 235197  ................................ اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان
 4 4723 96 127383 132107  .................................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، هاي فعالیتسایر 
 50 163557 50 164092 327649  ..................................................... آرایش و پیرایش، تدفین و ...)

 61 81702 39 51322 133024  .............................................................................................. آموزش
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 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به وحقوق مزد نوع حسب بر کارکنان تعداد -8

 جمع شرح فعالیت
 بدون مزد پاره وقت تمام وقت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 61 3250457 17 918076 21 1136030 5304563  ..................................................................... جمع کل

 66 391061 18 105362 17 98492 594915  .......فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 40 192043 33 156609 27 128075 476727  .. موتوري و موتورسیکلتجز وسایل نقلیه فروشی،بهعمده
 73 1569913 10 218021 17 353793 2141727 ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 20 8198 17 7240 63 26152 41590  .................................................................................... هااقامتگاه
 45 167040 22 81978 33 125015 374032  .................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 42 4043 9 819 49 4665 9528  ............................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
هاي و برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × × × ×  ............................... تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی
به جز تأمین وجوه بیمه  خدمات مالی،هاي فعالیت

 31 2914 8 773 61 5839 9526  ................................................................................. ازنشستگیب
 53 19547 14 5076 33 12230 36852  ......... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 50 52920 14 15298 36 38661 106879  ........................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مشاورههاي فعالیت  دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 6 3632 18 10867 76 46043 60542  ..................................................................... مربوط به مدیریت
 52 33585 21 13248 27 17200 64033  .. معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × × × ×  ............................................................. تحقیق و توسعه علمی
 47 6517 21 2920 32 4425 13863  ............................................................... تبلیغات و بازارپژوهی

 61 45632 13 10132 26 19496 75259  ...............................اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 65 2415 19 700 16 613 3728  ............................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 64 15404 17 4051 19 4446 23901  ............................................................ اجاره داريهاي فعالیت
 49 1275 29 738 22 567 2580  ................................................................ استخدامهاي فعالیت

 11 829 13 1050 76 5935 7814  ........................ ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 56 26964 21 9966 24 11388 48317  ........................................ پشتیبانی کسب و کارهاي فعالیت
 31 90402 30 85337 39 111251 286990  ..................................... به سالمت انسان مربوطهاي فعالیت
 19 1987 22 2353 59 6144 10484  .................................................مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 41 3552 25 2161 35 3053 8766 مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 58 6369 24 2609 18 2002 10981  ....................................... خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 50 2905 14 826 36 2060 5790 فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 47 28984 32 19943 21 12836 61763  ........................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 86 202880 9 21575 5 10742 235197  ...........................اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان
 58 76168 22 29538 20 26401 132107  ............................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، هاي فعالیتسایر 
 80 262171 13 41107 7 24372 327649  ................................................آرایش و پیرایش، تدفین و ...)

 23 31108 51 67781 26 34135 133024  ........................................................................................ آموزش



  39 1397–نتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي بازرگانی و خدمات 

 

 

 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به التیتحص سطح حسب بر کارکنان تعداد -9

 جمع شرح فعالیت
 فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و باالتر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 12 616781 17 904475 5 282012 5304563 .......................................................................... جمع کل
 12 70245 8 46082 1 7601 594915  ........... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 10 47330 10 45683 4 16856 476727  .. فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 11 230456 14 307043 2 52891 2141727  ... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 9 3782 23 9576 4 1460 41590  ........................................................................................ هااقامتگاه
 14 51797 10 36202 1 3206 374032  .......................................صرف غذا و نوشیدنیمحلهاي تهیه و 

 12 1150 37 3523 5 429 9528  ................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
ي هاو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × × × ×  ................................... تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی
به جز تأمین وجوه بیمه  خدمات مالی،هاي فعالیت

 11 1017 45 4295 9 844 9526  ..................................................................................... بازنشستگی
 13 4873 59 21824 15 5524 36852  .............. بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 6 6804 45 48312 35 37857 106879  ............................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط مشاورههاي فعالیت  دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 19 11606 24 14433 16 9573 60542  ...................................................................................... به مدیریت
 10 6188 46 29196 30 19114 64033  ....... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × × × ×  ................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 20 2764 39 5395 6 896 13863  ................................................................... تبلیغات و بازارپژوهی

 16 12022 29 21799 2 1587 75259  ................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 11 404 12 465 51 1887 3728  ................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 15 3630 13 3119 3 658 23901  ................................................................ اجاره داريهاي فعالیت
 16 411 57 1476 9 241 2580  .................................................................... استخدامهاي فعالیت

 8 652 9 698 2 155 7814  ............................. ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 15 7099 48 23066 5 2360 48317  ............................................. پشتیبانی کسب و کارهاي فعالیت
 15 43981 28 79906 28 80980 286990  ......................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 10 1046 46 4826 18 1937 10484  ..................................................... مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 13 1100 31 2703 19 1630 8766  ..... بدون تأمین محل اقامت مددکاري اجتماعیهاي فعالیت
 5 513 41 4489 4 452 10981  ............................................ خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 16 938 45 2584 14 785 5790  .... فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 16 9798 35 21555 4 2528 61763  ............................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 7 16428 13 31429 3 6041 235197  ............................... اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان
 7 8809 23 30832 2 2356 132107  ................................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، هاي فعالیتسایر 
 18 59673 9 29429 1 3414 327649  .................................................... پیرایش، تدفین و ...)آرایش و 

 9 12263 56 74533 14 18749 133024  ............................................................................................. آموزش
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 (دنباله) 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به التیتحص سطح حسب بر کارکنان تعداد -9

 جمع شرح فعالیت
 کمتر از دیپلم دیپلم

 درصد تعداد درصد تعداد
 31 1659639 35 1841659 5304563  ............................................................................................. جمع کل

 46 275756 33 195231 594915  .................................. فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 49 233230 28 133628 476727  ........................ فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 33 714472 39 836865 2141727  .......................... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 25 10461 39 16311 41590  ............................................................................................................... هااقامتگاه
 39 146823 36 136004 374032  ............................................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 6 553 41 3873 9528  .......................................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
ضبط  هاي تلویزیونی،و برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  ......................................................................................... صدا و انتشار موسیقی
 6 577 29 2794 9526  .............. به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی  مالی، خدماتهاي فعالیت
 1 238 12 4393 36852  .................................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 1 1213 12 12693 106879  ...................................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
 2 955 40 23974 60542  اي مربوط به مدیریتمشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت
 4 2498 11 7037 64033  ............................. معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  ........................................................................................ تحقیق و توسعه علمی
 8 1169 26 3638 13863  ..................................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 12 9390 40 30462 75259  .......................................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 14 539 12 433 3728  ........................................................................................ دامپزشکیهاي فعالیت
 25 6089 44 10405 23901  ....................................................................................... اجاره داريهاي فعالیت
 4 101 14 350 2580  ........................................................................................... استخدامهاي فعالیت

 57 4420 24 1888 7814  ................................................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
 هايفعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 9 4442 23 11350 48317  ......................................................................................... پشتیبانی کسب و کار
 6 17212 23 64911 286990  ................................................................ مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 7 736 18 1939 10484  ............................................................................ مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 15 1353 23 1980 8766  ........................... مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 14 1541 36 3985 10981  ...................................................................خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 7 433 18 1050 5790  ........................... فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 11 6735 34 21146 61763  ...................................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي سیاسی و ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 52 121455 25 59844 235197  ........................................................................ اي)هاي حرفهمذهبی و سازمان
 22 29613 46 60497 132107  ........................................................ تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 20 65817 52 169315 327649  ........................................................................................... پیرایش، تدفین و ...)

 1 1817 19 25662 133024  ................................................................................................................... آموزش
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 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به التیتحص سطح حسب بر وقتتمام کارکنان تعداد -10

 جمع شرح فعالیت
 فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و باالتر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 10 117426 22 246111 4 48162 1136030  ........................................................................ جمع کل

 8 7435 9 8971 1 866 98492  ......... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 5 6435 10 13404 5 6269 128075  نقلیه موتوري و موتور سیکلت.فروشی، به جز وسایل عمده

 11 39171 16 55848 1 4876 353793  .. ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 9 2291 22 5675 3 814 26153  .......................................................................................هااقامتگاه

 9 11510 7 8601 0 4 125014  ..................................... محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 10 470 33 1536 3 155 4664  .................................................................. انتشاراتیهاي فعالیت

 هايو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت
 × × × × × × ×  .................................. تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی

به جز تأمین وجوه بیمه  خدمات مالی،هاي فعالیت
 9 536 48 2780 8 455 5838  ................................................................................... بازنشستگی

 14 1699 64 7879 10 1245 12229  ............ بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت

 9 3412 55 21218 10 3998 38661  .............................................. حقوقی و حسابداريهاي فعالیت

اي مربوط مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت
 19 8900 22 10091 19 8723 46043  ..................................................................................... به مدیریت

 6 1075 61 10439 11 1819 17201  ..... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × × × ×  ................................................................ تحقیق و توسعه علمی
 15 670 59 2622 2 91 4425  ............................................................. تبلیغات و بازار پژوهشی

 14 2765 30 5872 1 170 19496  ................................. اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 

 17 104 33 199 14 84 612  ............................................................... دامپزشکیهاي فعالیت

 1 50 21 923 1 53 4446  .............................................................. اجاره داريهاي فعالیت

 13 71 60 339 10 55 567  ................................................................... استخدامهاي فعالیت

 7 434 7 388 2 105 5935  ........................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان

اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 16 1857 52 5913 4 402 11387  ........................................... پشتیبانی کسب و کارهاي فعالیت

 17 18438 39 43678 9 10337 111252  ....................................... سالمت انسانمربوط به هاي فعالیت

 11 658 52 3195 9 523 6145  ................................................... مراقبتی در منزلهاي فعالیت

 9 284 43 1319 7 214 3053  ... مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت

 5 110 77 1548 1 11 2003  .......................................... خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 21 426 46 953 19 387 2060  .. فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه

 17 2123 31 3952 3 396 12836  .............................. ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت

هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت
 12 1290 18 1909 2 225 10742  ............................. اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان

 7 1800 20 5308 4 1131 26401  ............................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، هاي فعالیتسایر 
 7 1795 1 339 0 0 24371  .................................................. آرایش و پیرایش، تدفین و ...)

 5 1618 62 21212 14 4752 34135  ........................................................................................... آموزش
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 (دنباله) 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به التیتحص سطح حسب بر وقتتمام کارکنان تعداد -10

 جمع شرح فعالیت
 کمتر از دیپلم دیپلم

 درصد تعداد درصد تعداد
37 415059 1136030  ........................................................................................... جمع کل  309273  27  

 44 43553 38 37667 98492  ................................ فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 55 69909 25 32058 128075  ....................... موتوري و موتور سیکلتفروشی، به جز وسایل نقلیه عمده

 28 98167 44 155731 353793  ......................... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 29 7604 37 9796 26153  .............................................................................................................. هااقامتگاه

 41 51706 43 53193 125014  ............................................................ محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 7 338 46 2165 4664  ......................................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت

ضبط  هاي تلویزیونی،و برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت
 × × × × ×  ........................................................................................ صدا و انتشار موسیقی

 4 253 31 1814 5838  .............. به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت

 1 75 11 1331 12229  ................................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت

 3 1048 23 8985 38661  ..................................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت

 اي مربوط مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت
 2 955 38 17374 46043  ............................................................................................................ به مدیریت

 8 1447 14 2421 17201  ............................ معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  ....................................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 2 79 22 963 4425  .................................................................................... پژوهشیتبلیغات و بازار 

 20 3820 35 6869 19496  ........................................................ اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 

 9 55 28 170 612  ...................................................................................... دامپزشکیهاي فعالیت

 29 1289 48 2131 4446  ..................................................................................... اجاره داريهاي فعالیت

 1 4 17 98 567  .......................................................................................... استخدامهاي فعالیت

 64 3812 20 1196 5935  .................................................. ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان

 هايفعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 10 1143 18 2072 11387  ........................................................................................ پشتیبانی کسب و کار

 5 5889 30 32910 111252  ...............................................................مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت

 9 554 20 1215 6145  .......................................................................... مراقبتی در منزلهاي فعالیت

 15 455 26 781 3053  .......................... تأمین محل اقامتمددکاري اجتماعی بدون هاي فعالیت

 2 38 15 296 2003  ................................................................. خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 5 94 10 200 2060  ......................... فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه

 9 1153 41 5212 12836  ..................................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت

هاي سیاسی و ها، سازمان(اتحادیههاي داراي عضو سازمانهاي فعالیت
 50 5318 19 2000 10742  ....................................................................... اي)هاي حرفهمذهبی و سازمان

 16 4174 53 13988 26401  ...................................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 25 6145 66 19062 24371  .......................................................................................... پیرایش، تدفین و ...)

 1 194 19 6359 34135  .................................................................................................................. آموزش
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 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به التیتحص سطح حسب بر وقتپاره کارکنان تعداد -11

 جمع شرح فعالیت
 فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و باالتر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
30558 918076  ...................................................................... جمع کل  3  183713  20 211037  23  

 36 37709 10 10128 2 1914 105361  ....... موتوري و موتور سیکلتفروش و تعمیر وسایل نقلیه 

 14 22356 6 10150 4 6486 156610  فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتعمده

 28 61006 18 38796 1 2241 218021  ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 12 870 32 2283 0 30 7241  .................................................................................... هااقامتگاه

 26 20978 7 5677 0 0 81977  ...................................محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 14 118 60 491 3 26 819  ............................................................... انتشاراتیهاي فعالیت

هاي و برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت
 × × × × × × ×  ............................... تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی

بیمه به جز تأمین وجوه  خدمات مالی،هاي فعالیت
 27 205 24 182 2 15 773  ................................................................................. بازنشستگی

 19 981 55 2809 6 302 5075  .......... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت

 20 3012 52 7980 7 1054 15297  ........................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت

اي مربوط مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت
 18 1998 19 2061 7 745 10867  .................................................................................. به مدیریت

 34 4502 27 3582 4 578 13246  ... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × × × ×  ............................................................. تحقیق و توسعه علمی
 29 845 14 399 0 10 2920  .......................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 24 2437 44 4463 3 286 10131  ............................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 

 21 147 31 220 9 60 700  ............................................................. دامپزشکیهاي فعالیت

 33 1338 5 193 2 95 4051  ............................................................ اجاره داريهاي فعالیت

 1 8 70 517 5 38 737  ................................................................ استخدامهاي فعالیت

 12 121 6 62 1 8 1050  ......................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان

اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 17 1743 20 1984 1 125 9966  ......................................... پشتیبانی کسب و کارهاي فعالیت

 23 19628 29 25034 6 5220 85337  ..................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت

 10 245 46 1077 18 424 2353  ................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت

 17 375 25 530 17 374 2161  . مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت

 6 166 14 353 1 16 2611  ........................................ خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 13 110 42 349 2 13 826 فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه

 20 3937 28 5631 4 814 19943  ........................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت

هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت
 7 1479 33 7149 4 910 21575  ........................... اي)حرفههاي سیاسی و مذهبی و سازمان

 4 1111 33 9863 0 0 29538  ............................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، هاي فعالیتسایر 
 41 16652 4 1729 0 7 41107  ................................................ آرایش و پیرایش، تدفین و ...)

 10 6960 59 40017 13 8765 67780  ......................................................................................... آموزش



 7139–نتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي بازرگانی و خدمات          44

 

 (دنباله) 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به التیتحص سطح حسب بر وقتپاره کارکنان تعداد -11

 جمع شرح فعالیت
 کمتر از دیپلم دیپلم

 درصد تعداد درصد تعداد
28 253155 918076  ............................................................................................... جمع کل  239613  26 

 22 23370 31 32240 105361  .................................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 60 94591 15 23027 156610  ........................... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده

 29 62617 24 53361 218021  ............................ ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 16 1143 40 2915 7241  ................................................................................................................. هااقامتگاه

 29 23757 39 31565 81977  ................................................................محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 2 20 20 164 819  ............................................................................................ انتشاراتیهاي فعالیت

بط هاي تلویزیونی، ضو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت
 × × × × ×  ........................................................................................... صدا و انتشار موسیقی

 5 42 43 329 773  .................. به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت

 1 63 18 920 5075  ....................................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت

 1 165 20 3086 15297  ........................................................................ حقوقی و حسابداريهاي فعالیت

 0 0 56 6063 10867  ... اي مربوط به مدیریتمشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 3 461 31 4123 13246  ................................ معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  .......................................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 21 605 36 1061 2920  ....................................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 3 287 26 2658 10131  ............................................................ اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 

 18 127 21 146 700  .......................................................................................... دامپزشکیهاي فعالیت

 42 1693 18 732 4051  ......................................................................................... اجاره داريهاي فعالیت

 9 63 15 111 737  ............................................................................................. استخدامهاي فعالیت

 55 575 27 284 1050  ...................................................... سبزها و فضاي خدمت رسانی به ساختمان

شتیبانی پ هايفعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 23 2267 39 3847 9966  .............................................................................................................. کسب و کار

 10 8230 32 27225 85337  .................................................................. مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت

 6 130 20 477 2353  .............................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت

 22 469 19 413 2161  .............................. اجتماعی بدون تأمین محل اقامتمددکاري هاي فعالیت

 42 1089 38 987 2611  ..................................................................... خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 9 76 34 278 826  ............................. فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه

 18 3626 30 5935 19943  ........................................................ ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت

هاي سیاسی و ها، سازمانداراي عضو (اتحادیههاي سازمانهاي فعالیت
 43 9358 12 2679 21575  .......................................................................... اي)هاي حرفهمذهبی و سازمان

 7 2018 56 16546 29538  .......................................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و پیرایش، هاي فعالیتسایر 
 6 2413 49 20306 41107  .............................................................................................................. تدفین و ...)

 1 360 17 11678 67780  ...................................................................................................................... آموزش
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 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به التیتحص سطح حسب بر حقوق و مزدبدون کارکنان تعداد -12

 جمع شرح فعالیت
 فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و باالتر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
3250458  ...................................................................... جمع کل  203291 6 474651 15 288318  9 

 6 25101 7 26983 1 4821 391062  ....... تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت فروش و

 10 18539 12 22129 2 4100 192043  فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتعمده

 8 130279 14 212399 3 45774 1569913 ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 8 621 20 1618 8 617 8199  .....................................................................................هااقامتگاه

 12 19309 13 21923 2 3202 167040  ................................... محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 14 562 37 1496 6 248 4044  ................................................................ انتشاراتیهاي فعالیت

ي هاو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت
 × × × × × × ×  ................................ تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی

به جز تأمین وجوه بیمه  خدمات مالی،هاي فعالیت
 9 276 46 1333 13 373 2914  ................................................................................. بازنشستگی

 11 2193 57 11135 20 3977 19547  .......... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت

 1 380 36 19114 62 32804 52921  ............................................ حقوقی و حسابداريهاي فعالیت

مربوط  ايمشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت
 20 709 63 2280 3 105 3632  ................................................................................... به مدیریت

 2 611 45 15175 50 16717 33585 ....معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × × × ×  .............................................................. تحقیق و توسعه علمی
 19 1249 36 2374 12 795 6518  ........................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 15 6820 25 11464 2 1131 45632  ............................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 

 6 153 2 46 72 1743 2416  ............................................................. دامپزشکیهاي فعالیت

 15 2242 13 2003 3 509 15403  ............................................................ اجاره داريهاي فعالیت

 26 331 49 620 12 148 1275  ................................................................. استخدامهاي فعالیت

 12 97 30 248 5 42 829  ......................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان

اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 13 3500 56 15169 7 1832 26964  ......................................... پشتیبانی کسب و کارهاي فعالیت

 7 5916 12 11194 72 65423 90401  ..................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت

 7 143 28 554 50 990 1986  ................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت

 12 441 24 854 29 1041 3551  . تأمین محل اقامتمددکاري اجتماعی بدون هاي فعالیت

 4 238 41 2588 7 426 6369  ........................................ خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 14 402 44 1282 13 386 2906  فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه

 13 3738 41 11972 5 1319 28984  ............................ ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت

هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت
 7 13659 11 22371 2 4906 202880  ........................... اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان

 8 5898 21 15661 2 1225 16168  ............................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، هاي فعالیتسایر 
 16 41226 10 27361 1 3407 262171  ................................................ تدفین و ...)آرایش و پیرایش، 

 12 3685 43 13304 17 5232 31108  ......................................................................................... آموزش
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 (دنباله) 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به التیتحص سطح حسب بر حقوق و مزدبدون کارکنان تعداد -12

 جمع شرح فعالیت
 کمتر از دیپلم دیپلم

 درصد تعداد درصد تعداد
3250458  .............................................................................................. جمع کل  1173445 36 1110753  34 

 53 208833 32 125324 391062  .................................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 36 68731 41 78544 192043  ........................... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده

 35 553688 40 627773 1569913  ............................ ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 21 1715 44 3628 8199  ................................................................................................................. هااقامتگاه

 43 71360 31 51246 167040  ................................................................ محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 5 194 38 1544 4044  ............................................................................................ انتشاراتیهاي فعالیت

ط صدا هاي تلویزیونی، ضبو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت
 × × × × ×  .................................................................................................... و انتشار موسیقی

 10 282 22 650 2914  .................. به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی مالی،خدمات هاي فعالیت

 1 100 11 2142 19547  ....................................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت

 0 0 1 623 52921  .........................................................................حقوقی و حسابداريهاي فعالیت

 0 0 15 538 3632 ....اي مربوط به مدیریتمشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 2 590 1 492 33585  ................................ معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  ........................................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 7 485 25 1615 6518  ............................................................................................. تبلیغات و بازارپژوهی

 12 5283 46 20934 45632  ............................................................ اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 

 15 357 5 117 2416  .......................................................................................... دامپزشکیهاي فعالیت

 20 3107 49 7542 15403  ......................................................................................... اجاره داريهاي فعالیت

 3 34 11 142 1275  ..............................................................................................استخدامهاي فعالیت

 4 34 49 408 829  ...................................................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان

تیبانی پشهاي فعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 4 1031 20 5432 26964  .............................................................................................................. کسب و کار

 3 3092 5 4776 90401  .................................................................. سالمت انسانمربوط به هاي فعالیت

 3 52 12 247 1986  .............................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت

 12 428 22 787 3551  .............................. مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت

 7 415 42 2702 6369  ..................................................................... خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 9 264 20 572 2906  ............................. فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه

 7 1956 34 9999 28984  ........................................................ گرمی و تفریحیرهاي ورزشی و سفعالیت

هاي سیاسی و ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت
 53 106779 27 55165 202880  .......................................................................... اي)هاي حرفهمذهبی و سازمان

 31 23421 39 29963 16168  .......................................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و پیرایش، هاي فعالیتسایر 
 22 57260 51 132917 262171  .............................................................................................................. تدفین و ...)

 4 1263 25 7624 31108  ...................................................................................................................... آموزش
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 )هفته در ساعت(                                        1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به هفته در کارکنان کار ساعت جمع و متوسط -13

 کارکنان درهفته جمع ساعت کار متوسط ساعت کار کارکنان درهفته شرح فعالیت

 264050882 50  ............................................................................... کل متوسط/
 31199564 52  ........................ فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 22723150 48  ............... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 117774295 55  ................. نقلیه موتوري و موتورسیکلت، به جز وسایل فروشیخرده

 2129061 51  ...................................................................................................... هااقامتگاه
 20233704 54  .................................................... محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 524267 55  ................................................................................. انتشاراتیهاي فعالیت
زیونی، هاي تلویو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × ×  ..................................................................... ضبط صدا و انتشار موسیقی
 415198 44  ...... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی مالی،خدمات هاي فعالیت
 1716035 47  ........................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 4399354 41  ............................................................. حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط به مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 2819093 47  ......................................................................................................... مدیریت
 2514789 39  .................... تحلیل و آزمایش فنیمعماري و مهندسی، هاي فعالیت

 × ×  ............................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 641383 46  ............................................................................ تبلیغات و بازار پژوهشی

 3885233 52  ................................................ اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 186029 50  ...............................................................................دامپزشکیهاي فعالیت
 1047565 44  .............................................................................. اجاره داريهاي فعالیت
 107195 42  .................................................................................. استخدامهاي فعالیت

 365950 47  .......................................... ها و فضاي سبزساختمانخدمت رسانی به 
هاي فعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 2252617 47  ................................................................................ پشتیبانی کسب و کار
 11151743 39  ....................................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 412682 39  .................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 303633 35  .................. اقامتمددکاري اجتماعی بدون تأمین محل هاي فعالیت
 466217 42  ......................................................... خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 279009 48  ..................فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 2671182 43  ............................................. ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي سیاسی ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 5408173 23  ........................................................... اي)هاي حرفهسازمانو مذهبی و 
 7296039 55  ............................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 16445492 50  .................................................................................. پیرایش، تدفین و ...)

 4682229 35  .......................................................................................................... آموزش
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 1397:هاي منتخبجمع ساعت کار کارکنان در هفته به تفکیک فعالیت -14

 بدون مزد پاره وقت تمام وقت جمع شرح فعالیت
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 66 174751052 10 25503304 24 63796527 264050882  ..................................................................... جمع کل
 73 22918846 8 2574363 18 5706355 31199564  ......عمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتفروش و ت

فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور عمده
 48 10944913 19 4379121 33 7399116 22723150  .............................................................................  ......... سیکلت

، به جز وسایل نقلیه موتوري و فروشیخرده
 77 90840388 5 5849349 18 21084558 117774295  ............................................................................. موتورسیکلت

 19 407029 12 262320 69 1459712 2129061  ................................................................................... هااقامتگاه
 52 10512380 10 2042262 38 7679062 20233704  ................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 43 225042 7 34697 50 264528 524267  .............................................................. انتشاراتیهاي فعالیت
هاي برنامهو  تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × ×  × × ×  .............................. تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی
به جز تأمین وجوه بیمه  خدمات مالی،هاي فعالیت

 28 116719 5 22271 67 276208 415198  ................................................................................ ازنشستگیب

 55 936502 10 171182 35 608351 1716035  ........ بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 47 2072513 11 475161 42 1851680 4399354  .......................................... حسابداري حقوقی وهاي فعالیت
اي مشاورههاي فعالیت  دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 6 167230 15 435228 79 2216635 2819093  .................................................................... مربوط به مدیریت
 53 1320338 13 330173 34 864278 2514789 معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × ×  × × ×  ............................................................ علمی تحقیق و توسعه
 55 354613 11 68786 34 217984 641383  ......................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 61 2383559 8 305134 31 1196540 3885233  ..............................اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 74 137726 8 15252 18 33051 186029  ............................................................ دامپزشکیهاي فعالیت
 73 759854 8 87757 19 199954 1047565  ........................................................... اجاره داريهاي فعالیت
 54 58154 21 22582 25 26459 107195  ............................................................... استخدامهاي فعالیت

 9 34548 7 27248 83 304154 365950  ....................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 63 1419247 11 241432 26 591938 2252617  ....................................... پشتیبانی کسب و کارهاي فعالیت
 31 3497577 20 2185032 49 5469134 11151743  .................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 18 75139 17 70707 65 266836 412682  ................................................مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 35 106663 17 50163 48 146807 303633 مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 64 300298 12 58101 23 107818 466217  ...................................... هنر و سرگرمیخالق، هاي فعالیت

 42 116822 10 28603 48 133584 279009 فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 56 1495428 19 496485 25 679269 2671182  .......................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
ها، (اتحادیههاي داراي عضو سازمانهاي فعالیت
 82 4420022 9 506169 9 481982 5408173  ... اي)هاي حرفههاي سیاسی و مذهبی و سازمانسازمان

 56 4086320 23 1688201 21 1521518 7296039  ............................ تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی
خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، هاي فعالیتسایر 

 84 13770583 7 1220740 9 1454169 16445492  ...............................................آرایش و پیرایش، تدفین و ...)
 27 1272600 40 1854781 33 1554848 4682229  ....................................................................................... آموزش
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 )الیر ونی(میل       1397:منتخب يهافعالیت تفکیک بهتمام وقت  حقوق و مزد با کارکنان به کارگاه يهایپرداخت ارزش -15

 شرح فعالیت
جمع مزد و 

حقوق و سایر 
 اهپرداختی

حقوق  مزد و
 ساالنه

سایر 
 يهاپرداختی

نقدي و غیر 
 نقدي

بازخرید و 
پاداش پایان 

 خدمت

حق 
 ماموریت

 38525 941217 18261338 193093417 211354756  ................................................................................... جمع کل
 8176 89812 1555129 15621185 17176314  ....................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 10558 58147 1593509 24450834 26044343  ............. و موتور سیکلت فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوريعمده
 0 146677 4942740 58127330 63070070  ............... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 3204 53849 683782 4832230 5516012  .................................................................................................... هااقامتگاه
 0 79707 2283957 20144554 22428510  .................................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 838 1827 58671 936203 994874  ............................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
زیونی، هاي تلویو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  ................................................................... ضبط صدا و انتشار موسیقی
 809 21616 283260 1333572 1616832  ..... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 4583 10244 201203 2192737 2393939  ......................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 0 205234 874020 7816706 8690726  ........................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
 0 6764 1519835 9278684 10798520 ..یریتمدبهمربوطايمشاورههايفعالیتمرکزي،دفترهايهايفعالیت
 6273 4848 316287 3951480 4267767  .................. تحلیل و آزمایش فنی معماري و مهندسی،هاي فعالیت

 × × × × ×  ............................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 0 1661 87241 772133 859373  .......................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 85 11072 233723 3621133 3854856  ............................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 0 525 6620 107479 114099  ............................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 716 3246 61703 645030 706732  ............................................................................ اجاره داريهاي فعالیت
 0 1164 27648 83525 111173  ................................................................................ استخدامهاي فعالیت

 199 30893 178002 733443 911446  ........................................ ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي تفعالیاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 129 2132 168977 1858497 2027474  .............................................................................. پشتیبانی کسب و کار
 0 202634 1631442 17657884 19289326  ..................................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 32 3766 92670 796283 888953  ................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 0 2259 78173 408725 486898  ................ مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 0 614 20908 315198 336106  ........................................................و سرگرمی خالق، هنرهاي فعالیت

 10 249 17406 353058 370465  ................ فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 0 165 188710 2278631 2467341  ........................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 2913 1601 113603 1318148 1431751  ........................................... اي)هاي حرفهمذهبی و سازمانسیاسی و 
 0 139 379341 4682449 5061790  ............................................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 0 0 71057 3557568 3628625  ................................................................................ پیرایش، تدفین و ...)

 0 369 591722 5218719 5810441  ........................................................................................................ آموزش
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 )الیر ونیلی(م  (دنباله) 1397منتخب: يهابه تفکیک فعالیتپاره وقت کارگاه به کارکنان با مزد و حقوق  يهایارزش پرداخت -15

 شرح فعالیت
جمع مزد و 

حقوق و سایر 
 اهپرداختی

حقوق  مزد و
 ساالنه

سایر 
 يهاپرداختی

نقدي و غیر 
 نقدي

بازخرید و 
پاداش پایان 

 خدمت

حق 
 ماموریت

 6905 74683 2594595 58650424 61245019  ................................................................................... جمع کل
 41 5705 240278 2511641 2751919  ...................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 0 2528 382544 12269468 12652012  ............. فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 0 8065 598357 13540685 14139042  .............. و موتورسیکلت، به جز وسایل نقلیه موتوري فروشیخرده

 0 39 41083 562694 603777  ................................................................................................... هااقامتگاه
 0 12071 266940 3636023 3902962  .................................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 0 0 15678 100512 116190  .............................................................................. انتشاراتیهاي فعالیت
زیونی، تلویهاي و برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  .................................................................. ضبط صدا و انتشار موسیقی
 0 1289 3227 54479 57706  .... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 1560 912 40855 494178 535034  ......................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 4738 3859 64635 1668288 1732923  ...........................................................حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
 0 0 33689 1400406 1434096 یریت..مدبهمربوطايمشاورههايفعالیتمرکزي،دفترهايهايفعالیت
 151 646 42359 925605 967963  .................. معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  ............................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 0 36 6144 147182 153325  .......................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 0 4066 34908 713073 747981  .............................................. اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 0 8362 2936 69992 72928  ............................................................................ دامپزشکیهاي فعالیت
 0 0 7775 96087 103862  ........................................................................... اجاره داريهاي فعالیت
 0 0 3459 28630 32089  ................................................................................استخدامهاي فعالیت

 0 0 1457 93220 94677  ........................................ ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي فعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 0 2731 30083 282223 312306  .............................................................................. پشتیبانی کسب و کار
 0 7523 336169 7954585 8290753  .................................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 0 175 12172 247963 260135  ................................................................ مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 0 789 8013 124103 132116  ................ اجتماعی بدون تأمین محل اقامتمددکاري هاي فعالیت
 0 0 7572 80849 88420  ....................................................... خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 0 0 1833 57040 58873  ............... فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 0 11341 38325 1082928 1121253  .......................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي سیاسی ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 416 3745 127166 1108088 1235255  ......................................................... اي)هاي حرفهو مذهبی و سازمان
 0 0 50591 2712029 2762620  ............................................ تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 0 0 102520 1898920 2001440  ............................................................................... و ...) پیرایش، تدفین

 0 799 93827 4789534 4883361  ........................................................................................................ آموزش
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 1397:منتخب هايفعالیت تفکیک به مکان تصرف نحوه حسب بر وخدمات بازرگانی هاي کارگاه تعدادبرآورد  -16

 کارگاه جمع شرح فعالیت
 اجاري ملکی

 درصد تعداد درصد تعداد
 49 1118332 43 964841 2266373  .................................................................................................... جمع کل

 55 144173 41 108609 262957  ........................................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 38 44534 52 61065 117314  ................................. فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 48 556633 46 526857 1151513  ................................... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 14 801 81 4676 5785  .......................................................................................................................... .اقامتگاه
 55 56939 42 43118 103636  ...................................................................... محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 35 1215 47 1620 3440  ................................................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
صدا و  هاي تلویزیونی، ضبطو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  .............................................................................................................. انتشار موسیقی
 32 809 60 1505 2514  ......................... تأمین وجوه بیمه بازنشستگیبه جز  خدمات مالی،هاي فعالیت
 65 11113 32 5566 17158  ............................................. بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 48 23143 52 25325 48658  ............................................................................... هاي حقوقی و حسابداريفعالیت
 17 473 83 2379 2852  ......... اي مربوط به مدیریتهاي مشاورهفعالیت هاي دفترهاي مرکزي،فعالیت
 42 9773 56 13008 23169  ...................................... هاي معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیفعالیت

 × × × × ×  ................................................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 50 2084 42 1751 4140  ................................................................................................... تبلیغات و بازارپژوهی

 64 22782 31 10895 35371  ................................................................... اي، علمی و فنیهاي حرفهسایر فعالیت
 53 970 46 845 1836  ................................................................................................. هاي دامپزشکیفعالیت
 70 7635 27 2973 10855  ................................................................................................ هاي اجاره داريفعالیت
 63 420 32 212 662  .................................................................................................... هاي استخدامفعالیت

 69 505 26 192 733  ............................................................ ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
یبانی هاي پشتهاي اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر فعالیتفعالیت

 59 9693 38 6146 16354  .................................................................................................................... کسب و کار
 40 23352 59 34677 59110  ......................................................................... هاي مربوط به سالمت انسانفعالیت
 58 936 39 618 1601  ..................................................................................... لهاي مراقبتی در منزفعالیت
 51 734 31 443 1428  .................................... هاي مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتفعالیت
 53 1683 43 1378 3197  ............................................................................هاي خالق، هنر و سرگرمیفعالیت

 22 339 46 714 1540  .................................... هاي فرهنگیها و سایر فعالیتموزهها، آرشیوها، کتابخانه
 62 9864 34 5377 15881  ................................................................... هاي ورزشی و سرگرمی و تفریحالیتفع

هاي سیاسی و مذهبی ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیههاي سازمانفعالیت
 1 1004 11 9268 82108  ............................................................................................... اي)هاي حرفهو سازمان

 60 38035 31 19567 63242  ................................................................. خانگی تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و
سایر فعالیتهاي خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و پیرایش، 

 66 136525 32 67301 207434  .................................................................................................................... تدفین و ...)
 56 12163 40 8756 21886  ............................................................................................................................ آموزش
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 (دنباله) 1397:منتخب هايفعالیت تفکیک به مکان تصرف نحوه حسب بر وخدمات بازرگانی هاي کارگاه تعداد برآورد -16

 کارگاه جمع شرح فعالیت
 سایر وقفی

 درصد تعداد درصد تعداد

 5 106676 3 76524 2266373  ................................................................................................ جمع کل
 4 9561 0 614 262957  ...................................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 10 11328 0 388 117314  ............................. فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 6 65263 0 2759 1151513  ...............................، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 5 270 1 38 5785  ................................................................................................................... هااقامتگاه
 3 3545 0 34 103636  .................................................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 13 460 4 144 3440  ...............................................................................................هاي انتشاراتیفعالیت
بط تلویزیونی، ضهاي و برنامه هاي تولید فیلم سینمایی، ویدیوییفعالیت

 × × × × ×  ..............................................................................................صدا و انتشار موسیقی
 6 140 2 60 2514  .................... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی هاي خدمات مالی،فعالیت
 3 456 0 23 17158  ......................................... هاي بیمههاي جنبی خدمات مالی و فعالیتفعالیت
 0 189 0 0 48658  ........................................................................... هاي حقوقی و حسابداريفعالیت
 0 0 0 0 2852  ..... اي مربوط به مدیریتهاي مشاورهفعالیت هاي دفترهاي مرکزي،فعالیت
 2 374 0 13 23169  .................................. هاي معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیفعالیت

 × × × × ×  ............................................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 6 254 1 50 4140  .......................................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 4 1465 1 229 35371  .............................................................. اي، علمی و فنیهاي حرفهسایر فعالیت
 1 13 0 9 1836  ............................................................................................ هاي دامپزشکیفعالیت
 2 207 0 40 10855  ........................................................................................... هاي اجاره داريفعالیت
 5 30 0 0 662  ................................................................................................ هاي استخدامفعالیت

 4 30 1 6 733  ........................................................ ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
تیبانی هاي پشهاي اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر فعالیتفعالیت

 3 482 0 34 16354  ................................................................................................................ کسب و کار
 1 762 1 319 59110  .................................................................... هاي مربوط به سالمت انسانفعالیت
 1 16 2 31 1601  ................................................................................ هاي مراقبتی در منزلفعالیت
 7 94 11 158 1428  ................................ هاي مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتفعالیت
 3 89 1 46 3197  ....................................................................... هاي خالق، هنر و سرگرمیفعالیت

 10 162 21 326 1540  ............................... هاي فرهنگیفعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 3 445 1 194 15881  ........................................................... هاي ورزشی و سرگرمی و تفریحیفعالیت
هاي سیاسی و ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیههاي سازمانفعالیت

 2 1637 85 70198 82108  .............................................................................اي)هاي حرفهمذهبی و سازمان
 8 5026 1 614 63242  ............................................................ تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

سایر فعالیتهاي خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و پیرایش، 
 2 3608 0 0 207434  ................................................................................................................ تدفین و ...)

 4 770 1 197 21886  ........................................................................................................................ آموزش
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 1397:هاي منتخبفعالیت تفکیک به بازرگانی بیمه بودن دارا اساس بر وخدمات بازرگانی ايهکارگاه تعدادبرآورد  -17

 کارگاه جمع شرح فعالیت
 فاقد بیمه بازرگانی داراي بیمه بازرگانی

 درصد تعداد درصد تعداد
 82 1854209 18 412165 2266373  ................................................................................. جمع کل

 86 226684 14 36273 262957  ..................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 78 91160 22 26154 117314  ........... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 80 921502 20 230011 1151513  ............. ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 35 2043 65 3741 5785  .................................................................................................. هااقامتگاه
 77 79980 23 23656 103636  ................................................ محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 63 2155 37 1285 3440  ............................................................................. هاي انتشاراتیفعالیت
یزیونی، هاي تلوو برنامه سینمایی، ویدیوییهاي تولید فیلم فعالیت

 × × × × ×  ................................................................. ضبط صدا و انتشار موسیقی
 68 1715 32 800 2514  ... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی هاي خدمات مالی،فعالیت
 42 7287 58 9871 17158  ....................... هاي بیمههاي جنبی خدمات مالی و فعالیتفعالیت
 88 42643 12 6015 48658  ......................................................... هاي حقوقی و حسابداريفعالیت
اي مربوط به هاي مشاورههاي دفترهاي مرکزي، فعالیتفعالیت

 2852  ..................................................................................................... مدیریت
1508 53 1343 47 

 91 21017 9 2152 23169  ................ هاي معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیفعالیت
 × × × × ×  ........................................................................... تحقیق و توسعه علمی

 80 3310 20 830 4140  ........................................................................ تبلیغات و بازار پژوهشی
 80 28427 20 6944 35371  ............................................. اي، علمی و فنیهاي حرفهسایر فعالیت

 59 1087 41 749 1836  ........................................................................... هاي دامپزشکیفعالیت
 82 8927 18 1927 10855  .......................................................................... هاي اجاره داريفعالیت
 79 523 21 139 662  .............................................................................. هاي استخدامفعالیت

 89 649 11 84 733  ...................................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر فعالیتهاي فعالیت

 16354  ............................................................................ پشتیبانی کسب و کار
2873 18 13481 82 

 77 45710 23 13400 59110  ................................................... هاي مربوط به سالمت انسانفعالیت
 66 1050 34 551 1601  ............................................................... هاي مراقبتی در منزلفعالیت
 83 1191 17 237 1428  .............. هاي مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتفعالیت
 89 2840 11 357 3197  ......................................................هاي خالق، هنر و سرگرمیفعالیت

 83 1284 17 257 1540  .............. هاي فرهنگیها و سایر فعالیتها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 68 10771 32 5110 15881  ......................................... هاي ورزشی و سرگرمی و تفریحیفعالیت
هاي سازمانها، هاي داراي عضو (اتحادیههاي سازمانفعالیت

 82108  ......................................... اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان
5186 6 76921 94 

 88 55620 12 7621 63242  ........................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی
سایر فعالیتهاي خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و 

 207434  .............................................................................. پیرایش، تدفین و ...)
19076 9 188358 91 

 76 16530 24 5357 21886  ...................................................................................................... آموزش
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    1397 :اي منتخبهفعالیت تفکیک بهاي داراي رایانه هتعداد کارگاه برآورد -18 

 کارگاه جمع شرح
 فاقد رایانه داراي رایانه

 درصد تعداد درصد تعداد
 74 1676365 26 590008 2266373  .................................................................................... جمع کل

 85 223507 15 39450 262957  ........................ فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 71 83408 29 33907 117314  .............. فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 82 942972 18 208541 1151513  ................ ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 33 1880 67 3905 5785  ..................................................................................................... هااقامتگاه
 72 74925 28 28711 103636  ................................................... محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 15 512 85 2927 3440  ................................................................................ انتشاراتیهاي فعالیت
زیونی، هاي تلویو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  .................................................................... ضبط صدا و انتشار موسیقی
 5 117 95 2397 2514  ............بازنشستگیجز تأمین وجوه بیمهبه مالی،خدماتهايفعالیت
 1 232 99 16927 17158  .......................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 10 4766 90 43892 48658  ............................................................ حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط به مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 3 80 97 2772 2852  ........................................................................................................ مدیریت
 4 873 96 22296 23169  ................... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  .............................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 2 89 98 4051 4140  ........................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 7 2402 93 32969 35371  ................................................ اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 17 311 83 1524 1836  .............................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 46 5040 54 5815 10855  ............................................................................. اجاره داريهاي فعالیت
 4 23 96 639 662  ................................................................................. استخدامهاي فعالیت

 22 163 78 570 733  ......................................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي فعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 3 511 97 15843 16354  ............................................................................... پشتیبانی کسب و کار
 29 16988 71 42122 59110  ...................................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 10 163 90 1438 1601  .................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 12 175 88 1253 1428  ................. مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 26 826 74 2370 3197  .........................................................خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 17 265 83 1276 1540  ................. فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 37 5892 63 9989 15881  ............................................ ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي سیاسی ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 92 75904 8 6204 82108  .......................................................... اي)هاي حرفهو مذهبی و سازمان
 66 41639 34 21602 63242  .............................................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 90 186506 10 20928 207434  ................................................................................. پیرایش، تدفین و ...)

 28 6197 72 15689 21886  ......................................................................................................... آموزش
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 1397:اي منتخبهفعالیت تفکیک بهاي استفاده کننده از اینترنت هتعداد کارگاه برآورد-19

 کارگاه جمع شرح فعالیت
 هاي استفاده کنندهکارگاه

 از اینترنت
با استفاده از 

 رایانه

با وسایل 
دیگري غیر 

 درصد ادتعد از رایانه
 577047 377048 31 696729 2266373  ..................................................................................... جمع کل

 38978 20376 18 47600 262957  ........................ فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 26725 17460 29 33970 117314  ............... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 259050 126389 26 294501 1151513  ................ وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت، به جز فروشیخرده

 2310 3049 66 3829 5785  ..................................................................................................... هااقامتگاه
 24006 14728 27 28335 103636  .................................................... محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 2382 2375 82 2825 3440  ................................................................................ انتشاراتیهاي فعالیت
ونی، هاي تلویزیبرنامهو  تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  .....................................................................ضبط صدا و انتشار موسیقی
 1302 1817 85 2137 2514  ...... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 12324 15085 97 16711 17158  ........................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 31584 36205 88 42585 48658  ............................................................. حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط به مشاورههاي فعالیتدفترهاي مرکزي، هاي فعالیت

 1860 2416 90 2576 2852  .........................................................................................................مدیریت
 15728 17384 89 20531 23169  .................... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  ............................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 2967 3360 90 3730 4140  ............................................................................ تبلیغات و بازار پژوهشی

 20515 20049 79 27772 35371  ................................................ اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 1527 1155 91 1673 1836  .............................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 4024 3968 49 5295 10855  ............................................................................. اجاره داريهاي فعالیت
 308 581 93 613 662  .................................................................................. استخدامهاي فعالیت

 423 500 74 546 733  .......................................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
 يهافعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 8751 14254 94 15300 16354  ................................................................................ پشتیبانی کسب و کار
 27518 31069 67 39767 59110  ...................................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 887 1243 86 1374 1601  .................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 638 945 77 1105 1428  .................. تأمین محل اقامتمددکاري اجتماعی بدون هاي فعالیت
 1817 1790 65 2092 3197  ......................................................... خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 687 897 76 1177 1540  ................. فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 6223 6043 52 8282 15881  ............................................. ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي سیاسی و ها، سازمانداراي عضو (اتحادیههاي سازمانهاي فعالیت

 2675 2286 4 3458 82108  .............................................................. اي)هاي حرفهمذهبی و سازمان
 19634 10325 33 21093 63242  .............................................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 49868 8296 25 51804 207434  ..................................................................................پیرایش، تدفین و ...)

 12335 13005 73 16048 21886  .......................................................................................................... آموزش
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 1397:اي منتخبهفعالیت تفکیک بهدر کارگاه و اینترنت رایانه از برآورد تعداد کارکنان استفاده کننده  -20

 کارکنانجمع  شرح فعالیت
 کارکنان استفاده کننده

 از رایانه
 کارکنان استفاده کننده

 از اینترنت
 درصد تعداد درصد تعداد

 20 1063673 19 986619 5304563  .................................................................................... جمع کل
 11 67405 9 54502 594915  ....................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 10 49394 11 51784 476727  .............. فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 19 399835 14 310452 2141727  ............... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 22 9112 24 10022 41590  .................................................................................................... هااقامتگاه
 12 45368 12 44389 374032  .................................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 58 5566 65 6169 9528  ............................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
زیونی، هاي تلویو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  ................................................................... ضبط صدا و انتشار موسیقی
 57 5422 75 7165 9526  ..... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 81 29970 86 31753 36852  ......................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 74 78663 81 86820 106879  ........................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
 14 8227 16 9460 60542 مدیریتمربوط بهايمشاورههايفعالیتمرکزي،دفترهايهايفعالیت
 55 35200 62 39382 64033  ................... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  ............................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 54 7519 59 8163 13863  .......................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 58 43897 71 53553 75259  ............................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 58 2167 56 2076 3728  ............................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 26 6298 32 7614 23901  ............................................................................ اجاره داريهاي فعالیت
 42 1094 52 1336 2580  ................................................................................ استخدامهاي فعالیت

 16 1255 17 1367 7814  .........................................ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي تفعالیاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 55 26733 59 28605 48317  .............................................................................. پشتیبانی کسب و کار
 28 79146 32 91697 286990  ..................................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 33 3507 36 3740 10484  ................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 28 2474 36 3114 8766  ................ مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 37 4033 42 4575 10981  ........................................................ خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 63 3644 66 3848 5790  ................ فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 21 13009 27 16709 61763  ........................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 3 6400 5 10757 235197  ........................................... اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان
 23 29771 24 32082 132107  ............................................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 18 57576 7 22642 327649  ................................................................................ پیرایش، تدفین و ...)

 31 40992 32 42843 133024  .........................................................................................................آموزش
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 1397:هاي منتخبفعالیت تفکیک به الکترونیکی پرداخت وضعیت حسب بر کارگاه تعدادبرآورد  -21

 کارگاه جمع شرح فعالیت
 فاقد پرداخت الکترونیکی داراي پرداخت الکترونیکی

 درصد تعداد درصد تعداد
 12 271124 88 1995250 2266373  ................................................................................ جمع کل

 13 34068 87 228889 262957  ................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 5 6265 95 111049 117314  ......... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 5 58909 95 1092603 1151513  ........... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 10 603 90 5182 5785  ................................................................................................ هااقامتگاه
 12 12160 88 91476 103636  .............................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 1 49 99 3391 3440  ........................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
هاي و برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  ........................................... تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی
 5 134 95 2380 2514 به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 1 243 99 16915 17158  ..................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 19 9038 81 39620 48658  ....................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط به مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 12 337 88 2515 2852  ................................................................................................... مدیریت
 39 9036 61 14133 23169  .............. معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × ×  ......................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 3 108 97 4032 4140  ...................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 4 1468 96 33903 35371  ........................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 4 71 96 1765 1836  ......................................................................... دامپزشکیهاي فعالیت
 12 1306 88 9549 10855  ........................................................................ اجاره داريهاي فعالیت
 11 74 89 588 662  ............................................................................ استخدامهاي فعالیت

 22 158 78 575 733  .................................... ها و فضاي سبزساختمانخدمت رسانی به 
هاي یتفعالاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 4 708 96 15646 16354  .......................................................................... پشتیبانی کسب و کار
 5 2674 95 56436 59110  ................................................. مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 7 107 93 1494 1601  ............................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 22 315 78 1113 1428  ............ مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 35 1131 65 2066 3197  ....................................................خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 89 72938 11 9169 82108  ............ فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 14 2291 86 13589 15881  ....................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 25 382 75 1159 1540  ....................................... اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان
 16 10274 84 52967 63242  ......................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش هاي فعالیتسایر 
 21 43510 79 163924 207434  ......................................................................... ...)و پیرایش، تدفین و 

 13 2765 87 19121 21886  .................................................................................................... آموزش
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 1397:اي منتخبهفعالیت تفکیک به الکترونیکی پرداخت و دریافت در استفاده مورد دستگاه نوعبرآورد  -22

 شرح فعالیت
دستگاه 
 کارتخوان

 تلفن همراه تلفن ثابت اینترنت
خودپرداز 

 بانکی
 سایر

 2454 207959 209636 128644 176536 1964625  ................................................................................ جمع کل
 152 21992 18033 14591 11432 226410  .................. فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت

 521 10200 7542 6878 7733 108737  ......... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 986 111288 105439 70501 82768 1082227  ........... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 16 950 761 429 1328 5117  ................................................................................................ هااقامتگاه
 0 10147 11405 5988 6220 90394  .............................................. محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 3 915 1297 530 1748 3367  ........................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
هاي و برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × × ×  ........................................... صدا و انتشار موسیقی تلویزیونی، ضبط
 0 335 403 297 635 2336  به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 7 2322 3340 2418 5285 16751  ..................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 146 6269 12161 6836 9144 36549  ....................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط به مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 0 400 1387 246 2025 1849  ................................................................................................... مدیریت
 68 2887 4383 1973 5256 10817  .............. معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × × ×  ......................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 13 514 507 291 986 3938  ...................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 0 3737 3822 2354 4609 33888  .......................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 0 68 307 66 96 1753  .........................................................................دامپزشکیهاي فعالیت
 0 1245 1137 805 856 9533  ........................................................................ اجاره داريهاي فعالیت
 0 35 29 29 151 577  ............................................................................ استخدامهاي فعالیت

 6 32 31 27 62 537  .................................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي یتفعالاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 52 2211 2361 1150 5462 15343  .......................................................................... پشتیبانی کسب و کار
 0 3312 5230 5040 9274 56016  ................................................. مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 0 61 117 129 307 1488  ............................................................ مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 6 103 131 133 341 1091  ............ بدون تأمین محل اقامتمددکاري اجتماعی هاي فعالیت
 0 96 525 196 232 2039  ................................................... خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 416 1887 1717 630 558 7360  ............فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 15 1224 1646 752 2078 13381  ....................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 0 46 322 44 618 1129  ...................................... اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان
 0 4621 6658 2540 3613 52565  ......................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش هاي فعالیتسایر 
 49 20008 16122 2127 10100 160729  ........................................................................ و پیرایش، تدفین و ...)

 0 1055 2822 1646 3616 18703  .................................................................................................... آموزش
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 1397:اي منتخبهفعالیت تفکیک به 1397کارگاه بر حسب جنسیت در سال  مدیرمشخصات  -23

 جمع شرح فعالیت
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد
 11 252227 89 2014147 2266373  .............................................................................................. جمع کل

 0 808 100 262149 262957  .................................... نقلیه موتوري و موتور سیکلتفروش و تعمیر وسایل 
 2 2384 98 114931 117314  .......................... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 8 88338 92 1063174 1151513  ............................ ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 6 367 94 5418 5785  ................................................................................................................. هااقامتگاه
 2 1893 98 101743 103636  ............................................................... صرف غذا و نوشیدنیمحلهاي تهیه و 

 4 136 96 3304 3440  ............................................................................................ انتشاراتیهاي فعالیت
بط هاي تلویزیونی، ضو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  ........................................................................................... صدا و انتشار موسیقی
 8 204 92 2311 2514  .................. به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 28 4844 72 12314 17158  ...................................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 21 10391 79 38267 48658  ........................................................................ حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
 0 7 100 2845 2852 اي مربوط به مدیریتمشاورههاي فعالیتدفترهاي مرکزي، هاي فعالیت
 8 1768 92 21401 23169  ............................... فنیمعماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش هاي فعالیت

 × × × × ×  .......................................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 2 86 98 4053 4140  ....................................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 20 7114 80 28257 35371  ............................................................ اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 3 50 97 1786 1836  .......................................................................................... دامپزشکیهاي فعالیت
 17 1876 83 8979 10855  ......................................................................................... اجاره داريهاي فعالیت
 21 136 79 526 662  ............................................................................................. استخدامهاي فعالیت

 12 88 88 645 733  ..................................................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي فعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 11 1770 89 14583 16354  ........................................................................................... پشتیبانی کسب و کار
 25 14538 75 44572 59110  .................................................................. مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 19 302 81 1299 1601  .............................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 21 299 79 1129 1428  ............................. مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 9 283 91 2914 3197  .....................................................................خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 21 318 79 1223 1540  ............................. فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 12 1985 88 13896 15881  ........................................................ ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي سیاسی و ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 3 2201 97 79907 82108  .......................................................................... اي)هاي حرفهمذهبی و سازمان
 0 98 100 63143 63242  .......................................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 49 101261 51 106172 207434  ............................................................................................. پیرایش، تدفین و ...)

 40 8680 60 13206 21886  ..................................................................................................................... آموزش
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 1397:منتخب هايفعالیت تفکیک به 1397 سال در متوسط سن حسب بر کارگاه مدیر مشخصات -24

 شرح فعالیت
 متوسط سن (سال)

 زن مرد جمع
 40 44 44  .................................................................................................. کل متوسط

 42 42 42  ............................................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 43 47 47  ...................................... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 42 45 44  ........................................، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 48 48 48  ............................................................................................................................ هااقامتگاه
 44 43 43  ........................................................................... محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 39 45 45  ........................................................................................................انتشاراتیهاي فعالیت
دا و هاي تلویزیونی، ضبط صو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × ×  ................................................................................................................... انتشار موسیقی
 37 49 48  ............................. به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 37 43 41  .................................................. بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 39 45 44  .................................................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
 36 46 46  .............. اي مربوط به مدیریتمشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت
 38 43 43  ........................................... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × ×  ...................................................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 35 40 40  ................................................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 38 43 42  ....................................................................... علمی و فنی اي،حرفههاي فعالیتسایر 
 40 44 44  ..................................................................................................... دامپزشکیهاي فعالیت
 38 40 40  .................................................................................................... اجاره داريهاي فعالیت
 38 46 45  ......................................................................................................... استخدامهاي فعالیت

 40 43 43  ................................................................. ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
بانی پشتیهاي فعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 37 39 39  ......................................................................................................................... کسب و کار
 44 49 48  ............................................................................. مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 45 45 45  ......................................................................................... مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 45 51 50  ......................................... مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 39 39 39  ................................................................................ خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 37 42 41  ........................................ فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 38 38 38  .................................................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي سیاسی و مذهبی و ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت
 55 54 54  ....................................................................................................... اي)هاي حرفهسازمان

 45 45 45  ..................................................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی
 خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و پیرایش،هاي فعالیتسایر 

 37 39 38  ......................................................................................................................... تدفین و ...)
 43 45 44  ................................................................................................................................. آموزش
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 1397 :اي منتخبهفعالیت تفکیک به کل سابقه کار و سابقه مدیریت مرتبطمتوسط کارگاه برحسب  مدیرمشخصات  -25

 شرح فعالیت
 (سال) متوسط سابقه مدیریت مرتیط (سال)کار  متوسط کل سابقه

 زن مرد جمع زن مرد جمع
 9 14 13 13 22 21  ............................................................................... کل متوسط

 14 15 15 20 22 22  ....................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 10 16 16 15 25 25  .............. فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 8 13 13 11 22 21  ............... ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 7 14 13 16 25 25  .................................................................................................... هااقامتگاه
 10 11 11 15 21 21  .................................................... تهیه و صرف غذا و نوشیدنمحلهاي 

 11 14 14 12 21 20  ............................................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
زیونی، هاي تلویو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × × ×  ................................................................... ضبط صدا و انتشار موسیقی
 8 12 12 11 25 24  ..... به جز تأمین وجوه بیمه بازنشستگی خدمات مالی،هاي فعالیت
 8 10 10 11 19 17  ......................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 10 13 12 12 19 17  ........................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مربوط به مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 6 12 12 15 22 22  ....................................................................................................... مدیریت
 9 13 12 12 18 18  ................... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × × ×  ............................................................................. تحقیق و توسعه علمی
 9 11 11 10 18 18  .......................................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 9 16 14 13 22 20  ............................................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 11 17 16 13 20 20  ............................................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 9 10 10 14 18 18  ............................................................................ اجاره داريهاي فعالیت
 9 11 11 15 20 19  ................................................................................ استخدامهاي فعالیت

 6 9 9 11 16 15  .........................................ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
هاي تفعالیاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 8 10 10 11 17 16  .............................................................................. پشتیبانی کسب و کار
 13 18 16 17 23 21  ..................................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 9 10 10 17 20 19  ................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 11 13 13 17 25 24  ................ مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 7 10 10 11 18 17  ........................................................ خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 10 12 12 13 20 18  ................ فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 7 9 9 12 15 15  ........................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 15 16 16 21 30 30  ........................................... اي)هاي حرفهسیاسی و مذهبی و سازمان
 7 16 16 15 24 24  ............................................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 10 13 12 12 18 15  ................................................................................ پیرایش، تدفین و ...)

 11 15 13 18 23 21  .........................................................................................................آموزش
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  1397:اي منتخبهفعالیت تفکیک به کارگاه بر حسب تحصیالت مدیرانتعداد برآورد  -26

 کارگاه جمع شرح فعالیت
 فوق دیپلمدیپلم و  لیسانس فوق لیسانس و باالتر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 45 1009589 14 319877 7 152414 2266373  ...................................................................... جمع کل

 37 96824 6 16218 1 3183 262957  ....... و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت فروش
 50 58874 12 13568 2 2558 117314  . جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتفروشی،بهعمده
 48 547075 13 147847 3 30665 1151513  . سیکلت جز وسایل نقلیه موتوري و موتوربه،فروشیخرده

 53 3055 20 1167 9 532 5785  .................................................................................... هااقامتگاه
 45 46603 12 12404 1 1494 103636  ...................................محلهاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنی

 53 1830 37 1259 6 223 3440  ............................................................... انتشاراتیهاي فعالیت
هاي و برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × × × ×  ............................... تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار موسیقی
به جز تأمین وجوه بیمه  خدمات مالی،هاي فعالیت

 32 802 48 1213 16 412 2514  ................................................................................. بازنشستگی
 20 3433 58 9998 21 3669 17158  .......... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 1 356 37 17985 62 30317 48658  ........................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
اي مشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت

 40 1143 47 1337 13 371 2852  ..................................................................... مربوط به مدیریت
 2 454 45 10432 53 12283 23169  ... معماري و مهندسی، تحلیل و آزمایش فنیهاي فعالیت

 × × × × × × ×  ............................................................. تحقیق و توسعه علمی
 43 1798 40 1650 13 538 4140  .......................................................... تبلیغات و بازار پژوهشی

 55 19621 29 10264 2 777 35371  ............................... اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 7 130 1 24 72 1325 1836  ............................................................. دامپزشکیهاي فعالیت
 53 5798 17 1832 4 462 10855  ............................................................ اجاره داريهاي فعالیت
 21 138 55 365 19 126 662  ................................................................ استخدامهاي فعالیت

 65 473 28 208 4 31 733  ......................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت
 35 5748 52 8470 9 1463 16354  ......................................... پشتیبانی کسب و کارهاي فعالیت
 5 2953 11 6265 83 48981 59110  ..................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 10 152 30 479 59 948 1601  ................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 24 344 31 443 39 552 1428  . اجتماعی بدون تأمین محل اقامتمددکاري هاي فعالیت
 41 1311 40 1271 10 321 3197  ........................................ خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 25 385 47 722 20 305 1540  فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 49 7709 37 5951 7 1037 15881  ........................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
ها، هاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت
 31 25143 11 8992 3 2241 82108  .... اي)هاي حرفههاي سیاسی و مذهبی و سازمانسازمان

 48 30455 16 9804 2 1525 63242  ............................. تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی
خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، هاي فعالیتسایر 

 67 139728 10 20281 1 2031 207434  ................................................ پیرایش، تدفین و ...)آرایش و 
 33 7251 43 9430 18 4042 21886  ......................................................................................... آموزش
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 (دنباله) 1397:منتخب يهافعالیت تفکیک به التیتحص حسب بر کارگاه مدیران تعداد برآورد -26

 کارگاه جمع شرح فعالیت
 سوادبی کمتر از دیپلم

 درصد تعداد درصد تعداد
 2 48039 32 736453 2266373  ............................................................................................... جمع کل

 2 4512 54 142220 262957  .................................... فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
 1 1621 35 40693 117314  ........................... فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلتعمده
 2 27008 35 398917 1151513  ............................. ، به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلتفروشیخرده

 1 82 16 948 5785  .................................................................................................................. هااقامتگاه
 2 2007 40 41128 103636  .............................................................. تهیه و صرف غذا و نوشیدنی هايمحل

 0 0 4 128 3440  ............................................................................................. انتشاراتیهاي فعالیت
بط هاي تلویزیونی، ضو برنامه تولید فیلم سینمایی، ویدیوییهاي فعالیت

 × × × × ×  ............................................................................................ صدا و انتشار موسیقی
 0 0 3 88 2514  .................. تأمین وجوه بیمه بازنشستگیبه جز  خدمات مالی،هاي فعالیت
 0 0 0 59 17158  ....................................... بیمههاي فعالیتجنبی خدمات مالی و هاي فعالیت
 0 0 0 0 48658  ......................................................................... حقوقی و حسابداريهاي فعالیت
 0 0 0 0 2852  ... اي مربوط به مدیریتمشاورههاي فعالیت دفترهاي مرکزي،هاي فعالیت
 0 0 0 0 23169  ................................ تحلیل و آزمایش فنیمعماري و مهندسی، هاي فعالیت

 × × × × ×  ........................................................................................... تحقیق و توسعه علمی
 0 0 4 154 4140  ........................................................................................ تبلیغات و بازار پژوهشی

 0 57 13 4652 35371  ............................................................ اي، علمی و فنیحرفههاي فعالیتسایر 
 0 0 19 357 1836  ...........................................................................................دامپزشکیهاي فعالیت
 2 183 24 2580 10855  ..............................................................................................اجاره دارهاي فعالیت
 0 0 5 34 662  .............................................................................................. استخدامهاي فعالیت

 0 0 3 21 733  ...................................................... ها و فضاي سبزخدمت رسانی به ساختمان
شتیبانی پهاي فعالیتاداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر هاي فعالیت

 0 0 4 672 16354  .............................................................................................................. کسب و کار
 0 0 2 911 59110  ................................................................... مربوط به سالمت انسانهاي فعالیت
 1 8 1 14 1601  .............................................................................. مراقبتی در منزلهاي فعالیت
 0 3 6 86 1428  .............................. مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامتهاي فعالیت
 0 0 9 294 3197  ..................................................................... خالق، هنر و سرگرمیهاي فعالیت

 0 0 8 129 1540  ..............................فرهنگیهاي فعالیتها و سایر ها، آرشیوها، موزهکتابخانه
 0 27 7 1157 15881  ......................................................... ورزشی و سرگرمی و تفریحیهاي فعالیت
هاي سیاسی و ها، سازمانهاي داراي عضو (اتحادیهسازمانهاي فعالیت

 5 4129 51 41602 82108  ........................................................................... اي)هاي حرفهمذهبی و سازمان
 3 1917 31 19540 63242  ........................................................... تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی

خدماتی شخصی (شستشوي منسوجات، آرایش و هاي فعالیتسایر 
 3 6484 19 38909 207434  .............................................................................................. پیرایش، تدفین و ...)

 0 0 5 1163 21886  ...................................................................................................................... آموزش
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