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مقدمه
آمارهاي اين فصل شامل «بازرگاني داخلي»« ،بازرگاني
خارجي» و « هتلداري» ميباشد.
 -6بازرگاني داخلي :نخستين آمارگيري از كارگاههاي
بازرگاني ،درسال  1332در شهر تهران و در سال  1331در
شهر اصفهان ،توسط اداره كل آمار عمومي وزارت كشور اجرا
شد .در سال  ،1311اداره كل آمار بازرگاني وزارت دارايي
وقت با رعايت توصيههاي سازمان ملل متحد ،در زمينه
بازرگاني داخلي طرحي تهيه كرد كه نتايج آن منتشر شد .در
سال  ،1311اداره كل آمار وزارت اقتصاد وقت ،از كارگاههاي
عمدهفروشي شهر تهران و حومه به صورت آزمايشي،
سرشماري به عمل آورد كه نتايج آن در سال  1311انتشار
يافت .همچنين اداره مذكور ،از سال  1311تا  1311از طريق
آمارگيري نمونهاي ،اطالعات مربوط به كارگاههاي
بازرگاني 212شهر كشور را گردآوري و نتايج آن را منتشر
كرد .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نيز در ارتباط با
تنظيم حسابهاي ملي ،از سالهاي قبل نسبت به جمعآوري
آمارهاي بازرگاني ،اقدام كرده است.
مركز آمار ايران ،طي سالهاي  1311و  ،1311در قالب
اجراي دو طرح نمونهگيري آزمايشي كه يكي در شهر رشت و
ديگري در شهرهاي تهران ،زاهدان ،كرمانشاه و خرمشهر
انجام شد ،اقداماتي را در اين زمينه آغاز كرد .در سرشماري
عمومي نفوس و مسكن سالهاي  1311و  1311و آمارگيري

جاري جمعيت  1332نيز آمارهايي در مورد كارگاههاي
بازرگاني درسطح كشورگردآوري شد.
در اواخر سال  1311و اوايل سال  ،1313آمارگيري از
كارگاههاي خريد و فروش كاال در نقاط شهري ،به مقياس
وسيع توسط مركز آمار ايران به مرحله اجرا در آمد .سپس در
سال  ،1311اطالعات آماري كارگاههاي مذكور ،در دو
زيرجامعه شهري و روستايي گردآوري شد .در سال ،1333
طرح آمارگيري از كارگاههاي بازرگاني (محل خريد و فروش
كاال) ،به صورت نمونهاي اجرا شد.
آمارهاي مندرج در اين سالنامه در زمينه كارگاههاي بازرگاني،
با استفاده از نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كارگاهي سال
 ،1331فراهم شده است و شامل تعداد كارگاه و تعداد شاغالن
كارگاههاي "عمدهفروشي ،خردهفروشي و تعمير وسايل نقليه و
كاالهاي شخصي و خانگي" ميباشد.
به عالوه آمار انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و
امالك كه نشان دهنده بخشي از فعاليت هاي بازرگاني
مي باشد ،از اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران اخذ
مي گردد.
اطالعات آماري در زمينه شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني
روستايي از سازمان تعاون روستايي استان تهران و مشخصات
شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني شهري از اداره كل تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي استان تهران اخذ و ارائه شده است.
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 -2بازرگاني خارجي :آمار بازرگاني خارجي مندرج در اين

-9شركتهاي تعاوني تأمين كننده نياز مصرف كنندگان:

فصل ،توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران تهيه شده است.
آمارهاي مزبور شامل مقدار و ارزش كاالهاي وارداتي و
صادراتي استان تهران از طريق گمركات مستقر در اين استان
ميباشند .قابل ذكر است كه آمار واردات و صادرات استاني به
تفكيك محصوالت وجود نداشته و از اين رو اين آمار به
تفكيك هر گمرك آورده شده است.

اين تعاونيها در امر تهيه و تأمين انواع كاال و لوازم مصرفي
مورد نياز اعضاي تعاوني ،از داخل و خارج كشور و در چارچوب
مصالح عمومي و كاهش قيمتها و هزينهها فعاليت دارند و
شامل شركتهاي تعاوني مصرف كارمندي ،مصرف كارگري،
مصرف محلي ،مصرف آزاد ،مرزنشينان و صنوف توزيعي
ميباشند.

 -9هتلداري :در اين سالنامه ،آمارهايي در زمينه كيفيت

شركتهاي تعاوني فعال :به آن دسته از تعاوني ها اطالق

تأسيسات اقامتي استان ،تعداد اتاق و تعداد تخت آنها در اين
فصل درج شده است كه از سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري استان اخذ شده است.

ميشود كه فعاليت عادي اقتصادي آنها بر اساس يك روند
مناسب و منطبق با اساسنامه مورد عمل ادامه دارد.
اتحاديههاي تعاوني :اتحاديههاي تعاوني با عضويت شركتها

تعاريف مفاهيم
معامالت با حق استرداد :هر عقدي كه موضوع آن مال

و تعاونيهايي كه موضوع فعاليت آنها يكسان است تشكيل
ميشوند و در زمينه خدمات آموزشي ،فرهنگي ،تحقيقاتي،
مطالعاتي ،اداري ،مالي و نيز برقراري ارتباط و همكاري متقابل
بين تعاونيها ،تأمين نيازهاي مشترك و بازاريابي ،خريد و
فروش توليدات اعضا و صادرات و واردات كاالهاي مورد نياز
فعاليت دارند.

ذمه :حقي است كه شخص ،به عهده ي ديگري دارد.

ذخاير قانوني اتحاديههاي تعاوني روستايي :ساالنه22

اجاره :حقي است كه به موجب آن ،مستاجر مالك منافع عين

درصد از درآمد شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستايي ،به نام
ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم ،منظور ميشود.

غيرمنقولي باشد كه به عنوان وثيقه ي دين يا حسن انجام
تعهد ،در اختيار بستانكار قرار داده شود تا تحت شرايط قانوني،
در صورت امتناع مديون از پرداخت دين ،از محل آن وثيقه
طلب خود را تأمين كند ،معامله با حق استرداد ناميده مي شود.

مستاجره مي شود .اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را
مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند.
شركت تعاوني :رجوع كنيد به تعاريف و مفاهيم فصل -1
كشاورزي ،جنگلداري و شيالت.
انواع شركتهاي تعاوني كه در بخشهاي مختلف به فعاليت
اشتغال دارند به شرح زير است:
 -6شركتهاي تعاوني خدماتي :تعاونيهايي هستند كه با
استفاده از سرمايه ،نيروي كار ،مهارت و تخصص اعضاي
تعاوني ،به عرضه خدمات مورد نياز جامعه ميپردازند و شامل
انواع شركتهاي تعاوني آموزش تعليم رانندگي ،آموزش
آرايشگري ،آموزش خياطي ،مهد كودك ،آموزش فني و
حرفهاي ،آموزش كشاورزي ،ساير موارد آموزش خدماتي ،پمپ
بنزين ،مراكز تفريحي ،مراكز درماني ،مراكز هنري ،مراكز
ورزشي و ساير خدمات ميباشند.

 -2شركتهاي تعاوني تأمين كننده نياز توليدكنندگان:
اين نوع تعاوني ها در امر تهيه و تأمين مواد اوليه ،وسايل
توليد ،ابزار و ماشينآالت و ديگر نيازمنديهاي اعضاي تعاوني
كه توليد كننده انواع محصوالت هستند فعاليت دارند.
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واردات :واردات شامل كليه كاالهايي است كه به طور مستقيم
براي مصرف قطعي يا تغيير شكل به منظور صدور يا مصرف
قطعي ،به كشور وارد و از گمركات كشور ترخيص ميشود.
كاالهايي در جداول آمار واردات كشور منظور ميشوند كه
نحوه ورود آنها مبتني بر يكي از شيوههاي :با انتقال ارز از
طريق سيستم بانكي ،واردات در مقابل صادرات ،مبادالت
مرزي ،پاياپاي قراردادي ،بدون انتقال ارز ،پيلهوري و واردات از
طريق بازارچههاي مشترك مرزي ميباشد.
واردات نامبرده در زير جزو آمار واردات منظور نشدهاند:
الف -معافيتهاي قانوني سياسي مندرج در ماده  33قانون
امور گمركي مصوب سيام خرداد ماه .1312
ب -كاالهاي ترانزيت خارجي ،صادراتي برگشتي
(مرجوعي) ،انتقالي ،كابوتاژ ( )1و واردات موقت.
ج -اسباب و لوازم شخصي مستعمل كه مشمول پرداخت
حقوق گمركي و سود بازرگاني نباشند.
د -سوخت و روغن وسايل نقليه زميني و هوايي.
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ه -لوازم خانه مستعمل ايرانيان مقيم خارج يا خارجيان موضوع
بند  1ماده  33قانون امور گمركي كه با پته ترخيص ميشوند.
و -كاالهاي اهدايي به سازمانها و مراكزي كه مشمول معافيت
گمركي ميباشند.
ز -كاالهاي همراه مسافر موضوع ماده  31قانون.
طبقه بندي آماري كاالها تا سال  ،1331بر مبناي رديف ها و
تعاريف مندرج در جدول تعرفه گمركي بروكسل مصوب سي ام
خردادماه  1312مي باشد كه طبق مقررات عمومي صادرات و
واردات ،تقسيماتي فرعي در آن به عمل آمده است .از سال
 ،1331طبقه بندي بين المللي جديد كه نظام هماهنگ
توصيف و كدگزاري كاال ناميده مي شود ،جايگزين طبقه بندي
قبلي شده است كه شامل بيست و يك قسمت به شرح زير
مي باشد:
قسمت اول -حيوانات زنده و محصوالت حيواني.
قسمت دوم -محصوالت نباتي.
قسمت سوم -چربي ها و روغن هاي حيواني يا نباتي و
فرآورده هاي حاصل از تفكيك آنها ،چربي هاي خوراكي آماده،
موم هاي حيواني يا نباتي.
قسمت چهارم -محصوالت صنايع غذايي ،نوشابه ها ،آبگونه
هاي الكلي و سركه ها ،توتون و تنباكو و بدل ساخته آنها.
قسمت پنجم -محصوالت معدني.
قسمت ششم -محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به
آن.
قسمت هفتم -مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده از اين
مواد ،كائوچو و اشياي ساخته شده از كائوچو.
قسمت هشتم -پوست ،چرم ،پوستهاي نرم و اشياي ساخته
شده از اين مواد ،محصوالت زين و برگ سازي ،لوازم سفر،
كيف هاي دستي وظرفهاي همانند ،اشياي ساخته شده از
روده.
قسمت نهم -چوب ،زغال چوب و اشياي چوبي ،چوب پنبه و
اشياي چوب پنبه اي ،مصنوعات حصيربافي و سبدبافي.
قسمت دهم -خمير چوب يا ساير مواد الياف سلولزي ،آخال و
خرده ريز كاغذ يا مقوا ،كاغذ و مقوا و اشياي ساخته شده از
آنها.
قسمت يازدهم -مواد نساجي و مصنوعات از اين مواد.
قسمت دوازدهم -كفش ،كاله ،چتر باراني و آفتابي ،عصا و
عصاي صندلي شو ،شالق و تازيانه تعليمي و اجزاي آن ،پر
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آماده و اشياي ساخته شده از پر ،گل هاي مصنوعي ،اشياء از
موي انسان.
قسمت سيزدهم -مصنوعات از سنگ ،از گچ  ،از سيمان ،از
پنبه نسوز ،از ميكا و مواد همانند ،محصوالت سراميك ،شيشه
و مصنوعات از شيشه.
قسمت چهاردهم -مرواريد طبيعي يا پرورده ،سنگهاي گرانبها
و همانند ،سنگهاي نيمه گرانبها ،فلزات گرانبها ،فلزات داراي
روكش يا رويه از فلزات گرانبها و اشياي ساخته شده از اين
مواد ،زيور آالت بدلي ،سكه.
قسمت پانزدهم -فلزات معمولي و مصنوعات آنها.
قسمت شانزدهم -ماشين آالت و وسايل مكانيكي ،ادوات برقي
و اجزا و قطعات آن ،دستگاههاي ضبط و پخش صوت و تصوير
تلويزيون ،اجزا ،قطعات و متفرعات اين دستگاهها.
قسمت هفدهم -وسايل نقليه زميني ،هوايي ،آبي و تجهيزات
مربوط به آن.
قسمت هجدهم -آالت و دستگاههاي اپتيك و عكاسي و سينما
توگرافي و سنجش و آزمايش و دقت سنجي ،آالت و
دستگاههاي طبي و جراحي ،اشياي صنعت ساعت سازي،
آالت موسيقي و اجزا و قطعات و متفرعات آن.
قسمت نوزدهم -كاالها و مصنوعات گوناگون .
قسمت بيستم -اشياي هنري ،اشياي كلكسيون و عتيقه.
صادرات :صادرات شامل صدور قطعي كليه كاالهايي است كه
در داخل كشور توليد شده و يا به صورت مواد اوليه و يا
كاالهاي نيمه ساخته يا قطعات جداگانه به كشور وارد شده و
پس از تغيير شكل يا مونتاژ ،به طور قطعي صادر شده باشند.
كاالهايي در جداول آمار صادرات كشور منظور ميشوند كه
نحوه صدور آنها مبتني بر يكي از شيوههاي زير باشد:
با انتقال ارز از طريق سيستم بانكي ،صادرات قطعي به منظور
واردات ،مبادالت مرزي ،پاياپاي قراردادي ،پيلهوري و صادرات
از طريق بازارچههاي مشترك مرزي.
صادرات نامبرده در زير جزو آمار صادرات منظور نشده اند:
الف -صادرات موقت.
ب -كابوتاژ(.)6
ج  -سوخت و روغن وسايل نقليه زميني و هوايي.
د -كاالهاي همراه مسافر موضوع ماده  32قانون.
ارزش كاال :ارزش كاال در واردات بر اساس ارزش سيف
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) (C .I.Fيعني قيمت كاال به اضافه هزينه بيمه و حمل آن
تا مقصد ،و در صادرات عبارتست از ارزشهاي تعيين شده از
طرف كميسيون نرخگذاري مركز توسعه صادرات كه بر مبناي
ارزش فوب )  (F. O. .Bيعني قيمت كاال در نقطه بارگيري
و تحويل روي كشتي تعيين مي شود.
تأسيسات اقامتي :واحدي است مخصوص اقامت و يا
پذيرايي ،براي استفاده مسافران ،كه به قصد انتفاع و بر اساس
ضوابط ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي ،طبق آييننامههاي
مربوط و يا مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ايجاد شده و
از نظر كيفيت ارائه خدمات و رعايت مقررات ،تحت نظارت
اين وزارتخانه باشد.
درجه تأسيسات اقامتي :مهمانخانهها بر حسب وضعيت
ساختماني ،تأسيساتي و تجهيزاتي و كيفيت خدماتي كه عرضه
ميكنند و بر اساس مقررات خاص هر گروه از آنها ،به  1درجه
لوكس يا  1ستاره 1 ،ستاره 3 ،ستاره 2 ،ستاره و يك ستاره
تفكيك ميشوند.
تعداد اتاق و تخت :به جمع كل اتاقها يا تختهايي كه ظرف
مدتي معين در هر موسسه اقامتي براي استفاده مسافران،
آماده بهرهبرداري باشد ،بر حسب مورد ،تعداد اتاق و تعداد
تخت اطالق ميشود.
مهمانپذير :اقامتگاه عمومي كه براي استفاده مسافران ايجاد
مي شود و براي تعداد تخت در اتاق ها محدوديتي وجود ندارد
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و غالباً سرويس هاي بهداشتي ،حمام و اتاق نشيمن مشترك
است .مهمانپذير با توجه به مشخصات ساختماني و تجهيزات
به چهار گروه ممتاز و درجه  1تا  3تقسيم مي شود.
هتل آپارتمان :اقامتگاه عمومي كه در آن مجموعه هايي از
آپارتمان ها براي اقامت مسافران وجود دارد .هر واحد آپارتمان
داراي يك يا دو اتاق خواب ،سالن كوچك ،سرويس بهداشتي و
آشپزخانه كوچك بوده و در آن وسايل و تجهيزاتي نظير
تختخواب ،مبلمان ،تلويزيون ،يخچال و غيره پيش بيني شده
است.

گزيده اطالعات
در سال  1311ميزان واردات انواع كاال از گمركهاي استان
حدود  331هزار تن به ارزش بيش از  331313ميليارد ريال
و ميزان صادرات انواع كاال  3132هزار تن به ارزش بيش از
 122121ميليارد ريال مي باشد.
در همين سال تعداد  133اقامتگاه در استان وجود داشته كه
 1/1درصد هتل پنج ستاره 2/3 ،درصد هتل چهار ستاره3/1 ،
درصد هتل سه ستاره 11/1 ،درصد هتل يك و دو ستاره ،
 21/1درصد مهمانپذير 1/2 ،درصد هتل آپارتمان 1/1 ،درصد
مجتمع اقامتي و  1/1درصد پانسيون و  23/1درصد ساير
اقامتگاهها مي باشد.

()1كابوتاژ ()cabotageحمل كاال از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از طريق دريا و رودخانه هاي مرزي و احياناً از طريق خاك كشور ديگر.
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