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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 بخش اول: آمار بخش تعاون

  89وضعیت تعاونی های ثبت شده  تا پایان سال 
 

  ثبت رسید. کل سرمایه گذاری صورت گرفته نفر به  57711475تعاونی با عضویت  84149 در مجموع 89تا پایان سال از زمان شروع ثبت تعاونی ها

  نفر گردیده است. 1771145که موجب اشتغالزایی برای  است بوده میلیارد ریال( 194595)تقریبا معادل با هزار ریال 194579895471

 نفر به ثبت رسید. 7515برای ریال سرمایه اولیه و اشتغالزایی میلیارد  1797نفر عضو ،  958999اتحادیه با  914همچنین طی این بازه زمانی 

  نفر به  1779995ریال سرمایه اولیه و اشتغالزایی برای میلیارد  194199نفر عضو،  59541191تعاونی و اتحادیه، با  84795در مجموع از ابتدا تاکنون

 ثبت رسید.

  نفر گردید. 94891 عضو به ثبت رسید. این امر موجب اشتغالزایی برای 99155تعاونی با  1517 ، 89 در سال  

  نفر به ثبت رسید. 459هزار ریال و اشتغالزایی برای  1591545نفر عضو، سرمایه اولیه  455اتحادیه با  49 ، 89در سال 

  نفر به ثبت رسید. 91441ریال و اشتغالزایی برای میلیارد  1178نفر عضو، سرمایه  99915تعاونی و اتحادیه با  1595در مجموع  89در سال 

  نفر فرصت شغلی ایجاد نمود.  1779هر تعاونی بطور متوسط برای 

 واحد 874  و 1151تعداد   با   ترتیب به  " کشاورزی"  و"خدمات" ها،فعالیت رشته تفکیک به  89شده نیز در سال  ثبت تعاونیهای تعداد بیشترین  

 بوده است.

  نفر را فراهم نمود. 7595به ثبت رساندند که منجر به ایجاد اشتغال   ی را شرکت تعاون 485 تعدادبانوان تعاونگران   89در سال 

  شرکت تعاونی به ثبت رسید. 19در کل کشور  ،در بخش تاسیس شرکت های دانش بنیان 89در سال 

    کاهش  درصد 01، سال قبلنسبت به  89 سال: تعداد تعاونی های ثبت شده در  89نسبت به سال  89مقایسه عملکرد سال

 درصدی همراه بود. 86.0 اشتغالزایی با رشدتعداد اما یافت. 
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 89های ثبت شده به تفکیک استان ها در سال آمار مربوط به تعداد تعاونی : 1جدول 

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا تعداد استان

 4157 19949785 1951 114 آذربایجان شرقی

 1141 5141515 1994 154 آذربایجان غربی

 1118 7519814 1485 159 اردبیل

 4895 81195895 5191 117 اصفهان

 1991 4794155 1751 94 البرز

 591 4494855 595 95 ایالم

 1759 19997955 1955 154 بوشهر

 1591 81948555 5147 195 تهران

 891 9447555 1478 95 چهارمحال وبختیارئ

 1414 49595555 1158 71 خراسان جنوبی

 9544 48957495 9457 175 خراسان رضوئ

 858 155859115 1791 59 خراسان شمالی

 1958 44194155 1857 158 خوزستان

 4715 18979955 1158 98 زنجان

 487 11159795 1955 45 سمنان

 1599 57418555 4158 159 سیستان وبلوچستان

 9154 19444985 8598 415 فارس

 999 1549815 459 49 قزوین

 191 4159555 591 47 قم

 555 44451145 1157 58 کردستان

 1559 18885455 9949 187 کرمان

 1457 9548995 1495 84 کرمانشاه

 488 559155 111 14 کهگیلویه وبویراحمد

 1598 18444995 1845 159 گلستان

 5814 45974955 4471 84 گیالن

 1118 1415415 1481 89 لرستان

 1148 45575915 1995 141 انمازندر

 549 19441555 1544 94 مرکزئ

 841 59118555 1455 85 هرمزگان

 1545 1895995 515 75 همدان

 1199 85519455 1549 89 یزد

 94891 1177744198 99155 1517 مجموع
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 89آمار مربوط به تعداد اتحادیه های ثبت شده به تفکیک استان ها در سال   :3جدول 

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا تعداد ناستا

 47 88555 18 4 آذربایجان شرقی

 7 15555 7 1 اردبیل

 5 4755 8 1 ایالم

 5 44555 44 1 بوشهر

 15 415555 7 1 تهران

 4 4155 7 1 چهارمحال وبختیارئ

 44 174955 45 5 خراسان رضوئ

 51 19555 9 1 خوزستان

 7 19555 9 1 زنجان

 4 11555 8 1 نسمنا

 15 74555 14 1 سیستان وبلوچستان

 48 149145 49 9 فارس

 7 495555 15 1 استانی فرا

 15 15555 7 1 کرمان

 8 47555 8 1 کرمانشاه

 19 75555 19 4 مرکزئ

 9 415555 7 1 هرمزگان

 459 1591545 455 49 مجموع

 89لیت طی سال آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک رشته فعا : 2جدول 

هزار ریال -سرمایه  جمع تعداد گرایش  اشتغالزایی 

 91 1815555 181 1 اعتبار

تامین نیاز مصرف 

 کنندگان

19 9894 95457115 415 

 4141 44517955 1944 55 تامین نیاز تولید کنندگان

 888 45587955 1497 45 تامین نیاز صنفی

 11944 479171475 15551 484 تولیدی توزیعی

 1154 7159755 1414 55 حمل و نقل

 15915 119554578 14599 1151 خدمات

 9594 148585955 4819 578 صنعتی

 1195 9471455 591 58 عمرانی

 1457 9999455 979 158 فرش دستباف

 9918 194895555 11957 418 مسکن

 154 4154955 197 44 معدنی

 11414 159811885 14548 874 کشاورزی

موعمج  1517 99155 1177744198 94891 
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 89 از ابتدا تا پایان سالهای ثبت شده به تفکیک استان ها آمار مربوط به تعداد تعاونی: 4جدول 

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضاجمع  تعداد استان

 79688 11149137215 3223197 4281 آذربایجان شرقی

 31962 2921644342 2591837 1913 آذربایجان غربی

 15782 3191995871 1194489 1932 اردبیل

 52428 5443841621 3176323 3288 اصفهان

 14863 11719817741 1117189 931 البرز

 16161 543241827 636641 2111 ایالم

 61617 1151257948 834453 3144 بوشهر

 547161 34396356434 7179511 11934 تهران

 34366 412191122 781115 2821 ال وبختیارئچهارمح

 8226 399151763 719111 814 خراسان جنوبی

 115838 4182859438 4612385 7153 خراسان رضوئ

 21681 648525295 931161 1575 خراسان شمالی

 96882 17719114764 3578287 4582 خوزستان

 13769 1163918677 812316 1214 زنجان

 13811 822168168 461561 1156 سمنان

 45731 2147193374 1977545 2345 سیستان وبلوچستان

 75539 9211712245 3932821 5411 فارس

 33756 19931494159 171125 43 فرااستانی

 11577 635661522 958238 919 قزوین

 12121 876889527 791918 1175 قم

 16432 2586216181 1227659 1935 کردستان

 55894 2516943151 2299922 5117 کرمان

 47168 1164535483 1614123 3112 کرمانشاه

 22531 968735165 613618 2186 کهگیلویه وبویراحمد

 26582 6111322731 1578144 2947 گلستان

 39816 9452391392 2136288 2348 گیالن

 27193 687474531 1568918 2931 لرستان

 113691 9714611688 2548716 7512 مازندران

 21421 1592519388 889246 2277 مرکزئ

 76633 1174939555 1413431 2816 هرمزگان

 13311 511636351 1513121 1149 همدان

 31219 4184855991 817591 3176 یزد

 1771345 162579891471 57731475 84146 مجموع
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 89لیت از ابتدا تا پایان سال آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک رشته فعا: 5جدول 

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  جمع اعضا تعداد رشته

 59811 11683318512 447995 684 اعتبار

 215992 17578777928 4882148 4182 تامین نیاز مصرف کنندگان

 39821 21377451611 246139 1548 تامین نیاز تولید کنندگان

 17425 9285353834 164827 958 تامین نیاز صنفی

 145552 22914929636 755167 4166 تولیدی توزیعی

 57835 869268518 177238 2173 حمل و نقل

 346622 22686418478 642865 26398 خدمات

 2192 8799193465 49167922 341 سهام عدالت

 191921 28787375534 199655 16475 صنعتی

 44475 735876871 31144 1668 عمرانی

 43199 151759446 64941 1918 فرش دستباف

 364957 3214963461 1475412 8734 مسکن

 14391 1152844863 55932 1228 معدنی

 238317 13432569151 321518 22867 کشاورزی

 1771345 162579891478 57731475 84146 مجموع
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  بخش کشاورزی:

فعال با حدود  هزار تعاونی 41مجموعاً در بخش کشاورزی حدود  89 اسفندفاه اجتماعی، تا پایان طابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رم

 هزارنفر، فعالیت دارند. 418هزار نفر عضو و اشتغالزایی برای حدود  141

به ثبت رسید. در بین نفر،  11414نفر و اشتغالزایی برای  14548شرکت تعاونی کشاورزی با عضویت  874، تعداد 89ماهه نخست سال  14در 

 151در بین کلیه استانها، استان فارس با  تعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را داراست. 418گرایشهای مختلف بخش کشاورزی، زراعت با 

 بیشترین و کمترین تعداد ثبت تعاونی را در بخش کشاورزی به خود اختصاص دادند. به ترتیب تعاونی، 1با  استان قمتعاونی و 

آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های بخش کشاورزی بر حسب تعداد  :6جدول 

 (89اعضا و فرصت شغلی )سال 

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا جمع تعداد گرایش

 652 3936811 711 68  باغداری 

 371 11676111 288 32  پرورش طیور 

 241 127111 458 4  پرورش کرم ابریشم 

 395 4126211 312 34  پرورش گل و گیاه 

 292 2388651 338 36  پرورش وتکثیرماهی 

 481 2827151 318 42  پرورش وتکثیرمیگو 

 13 14711 14 2  پرورش مار و عقرب

 351 427711 338 19  جنگلداری

 7 11511 7 1  جوجه کشی 

 1257 81891151 1512 136  دامپروری 

 1148 9521481 1154 84  دامداری 

 4972 31414531 4515 418  زراعت 

 177 895651 215 29  زنبورداری 

 553 1161611 156 13  صیادی وشیالت 

 364 914821 1534 25  مرتعداری

 28 31511 21 3  مرغ تخم گذار 

 116 451951 126 17  مرغ گوشتی 

 7 11511 7 1  مرغ مادرواجداد 

 11214 159813881 12128 874 مجموع

 بخش معدن:

هزار  58تعاونی فعال با حدود  1415مجموعاً در بخش معدن حدود  89 اسفندمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 نفر، فعالیت دارند. 14195نفر عضو و اشتغالزایی برای 

نفر، به ثبت رسید. در بین  دو گرایش بخش  154نفر و اشتغالزایی برای  197شرکت تعاونی معدن با عضویت  44تعداد  مجموعاً 89در سال 

در بین کلیه استانها، استان های  شرکت تعاونی در بخش معادن فلزی، فعالیت دارند. 1تعاونی در بخش معادن غیرفلزی و تنها  41معدن، تعداد 

 ین زمینه به خود اختصاص دادند.تعاونی بیشترین تعداد تعاونی را در ا 1خراسان رضوی و کرمانشاه با 
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آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های بخش معدن بر  :7جدول 

 (89 سالحسب تعداد اعضا و فرصت شغلی )

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا جمع تعداد گرایش

           119 4148555 191 41 غیرفلزی

           14 41155 44 1 فلزی

         154 4154955 197 44 مجموع

 بخش خدمات:

 941هزار تعاونی فعال با حدود  49حدود  خدماتمجموعاً در بخش  89 اسفندمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 هزارنفر، فعالیت دارند. 149هزار نفر عضو و اشتغالزایی برای حدود 

نفر، به ثبت رسید. در بین  گرایش  15915نفر و اشتغالزایی برای  14599با عضویت  بخش خدماتت تعاونی شرک 1151، تعداد 89در سال 

تعاونی به خود اختصاص داده است. در بین کلیه  454بیشترین تعداد  تعاونی ها در این بخش را با  "سایر خدمات"های مختلف بخش خدمات، 

تعاونی، کمترین تعداد تعاونی  4تعاونی بیشترین تعداد تعاونی و استان قم با  115و  118با ه ترتیب باستانها، استان های خراسان رضوی و فارس 

 در این زمینه را به خود اختصاص دادند.

آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های بخش خدمات بر حسب تعداد اعضا و فرصت  : 9جدول 

 (89 سال)  شغلی
 اشتغالزایی هزار ریال -مایه سر عضاا جمع تعداد گرایش

 919 1517995 449 95 بسته بندی وسورتینگ  

 179 11855 44 1 تحقیقاتی وپژوهشی 

 1195 8489545 895 97 خدمات ادارای مالی وپشتیبانی  

 857 4491555 491 58 خدمات اموزشی  

 4481 41189515 1581 149 خدمات بهداشتی ودرمانی  

 15 115555 15 1 خدمات بیمه ای  

 7 415555 7 1 خدمات چاپ ونشر  

 94 94595 118 7 خدمات راهداری 

 459 4179955 419 14 خدمات رایانه ای  

 54 151555 59 9 خدمات زیست محیطی 

 59 44155 19 5 خدمات فراورده های نفتی  

 999 1949955 915 47 خدمات فنی ومهندسی ومشاوره  

 917 7585945 997 94 خدمات کاالیی 

 15 41555 14 4 خدمات مخابراتی وپستی  

 191 1488955 489 19 خدماتی توزیع اب وبرق وگاز 

خدماتی جمع اوری شیروسایرفراورده 

 های لبنیاتی  

4 49 19555 11 

 544 4475555 757 47 خدماتی ومکانیزاسیون کشاورزی  

 5515 49844788 4914 454 سایر  

 974 8954955 1458 71 ی  گردشگری وهتلدار

 145 1198455 79 15 مدارس غیرانتفاعی  

 195 448455 141 19 ورزشی  

 119 4489455 198 41 هنری وفرهنگی وتبلیغاتی  

 15915 119554578 14599 1151 مجموع
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 بخش مسکن:

 1475555در بخش مسکن حدود ده هزار تعاونی فعال با حدود مجموعاً  89 سالمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 هزارنفر، فعالیت دارند. 195نفر عضو و اشتغالزایی برای حدود 

نفر، به ثبت رسید. در بین گرایشهای مختلف  9918نفر و اشتغالزایی برای  11957شرکت تعاونی مسکن با عضویت  418، تعداد 89در سال 

تعاونی بیشترین  14تعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را داراست.در بین کلیه استانها، استان تهران با  154با  "کارمندی"گرایشبخش مسکن، 

 یتعداد ثبت تعاونی را در بخش مسکن به خود اختصاص داده است. استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان هیچ تعاونی ای در این بازه زمان

 .ننمودندثبت 

 

ار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های بخش مسکن بر آم : 8جدول 

 (89حسب تعداد اعضا و فرصت شغلی )سال 

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا جمع تعداد گرایش

 584 9448155 1481 47 ازاد

 99 15944855 941 9 فرهنگیان

 1941 19819845 4995 49 کارگری

5444 154717995 9195 154 کارمندی  

 51 48555 51 4 مسکن مهر

 194895555 11957 418 مجموع

 

9918 

 

 فرش دستباف

تعاونی فعال با حدود   1955مجموعاً در بخش فرش دستباف حدود  89 اسفندمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 دارند.هزارنفر، فعالیت  41نفر عضو و اشتغالزایی برای حدود   94955

نفر، به ثبت رسید. در بین گرایشهای مختلف  1457نفر و اشتغالزایی برای  979شرکت تعاونی فرش دستباف با عضویت  158، تعداد 89در سال 

تعاونی بیشترین  41تعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را داراست.در بین کلیه استانها، استان فارس با  81با  "تولیدی"بخش مسکن، بخش 

 تعداد ثبت تعاونی را در این بخش به خود اختصاص داده است. 

 

 

 

 

نیاز  تامین 

 تولیدکنندگان

تعاونی فعال با   1548 ،مجموعاً در بخش تامین نیاز تولیدکنندگان 89 سالمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 هزارنفر، فعالیت دارند. 18ود هزار نفر عضو و اشتغالزایی برای حد  449حدود 

آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های فرش دستباف بر حسب تعداد اعضا و  : 11جدول 

 (89فرصت شغلی )سال 
 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا جمع تعداد گرایش

 1845455 151 19 تامین نیازتولیدکنندگان

 

184 

 1411 9741555 745 81 تولیدی

 1457 9999455 979 158 مجموع
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نفر، به ثبت رسید. در بین گرایشهای  4141نفر و اشتغالزایی برای  1944شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان با عضویت  51، تعداد 89در سال 

ین بازه زمانی در بین کلیه استانها، تعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را داراست. طی ا 49با  "تامین نیاز تولیدکنندگان"مختلف این بخش ، 

 تعاونی بیشترین تعداد ثبت تعاونی را در این بخش به خود اختصاص داده است.  7استان فارس با 

 

ا و بر حسب تعداد اعض "تامین نیاز تولیدکنندگان"آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های  :11جدول 

 (89)سال  فرصت شغلی

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا جمع تعداد گرایش

 95 7559155 99 4 پوشاک، چرم و صنایع نساجی

 1194 9794955 854 49 تامین نیازتولیدکنندگان 

 189 1195555 495 15 دامداری و دامپروری

 45 155555 47 4 زراعت، باغبانی گل و گیاه

 457 19555 457 4 زنبورداری و کرم ابریشم

 189 951755 118 9 صنایع دستی

 15 195555 45 1 صنایع شیمیایی و سلولزی

 45 4555555 155 1 صنایع غذایی و دارویی

 19 1185555 54 4 صنایع غیر فلزی

 45 185555 14 1 مرغداری و پرورش طیور

 4141 44517955 1944 51 مجموع

 

 کنندگانتامین نیاز مصرف

تعاونی   4155مجموعاً در بخش تامین نیاز مصرف کنندگان  حدود  89 اسفندرفاه اجتماعی، تا پایان مطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و 

 هزارنفر، فعالیت دارند. 419میلیون نفر عضو و اشتغالزایی برای حدود  5فعال با حدود  

نفر، به ثبت رسید. در بین  415ی برای نفر و اشتغالزای 9894شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان با عضویت  19، تعداد 89در سال 

تعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را داراست. طی این بازه زمانی در بین کلیه استانها،  14با  "مصرف کارمندی"گرایشهای مختلف این بخش ، 

 تعاونی بیشترین تعداد ثبت تعاونی را در این بخش به خود اختصاص داده است.  1استان تهران با 

 

 اعتبار

هزار  449تعاونی فعال با حدود    755مجموعاً در بخش اعتبار حدود  89 اسفندمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 هزارنفر، فعالیت دارند. 58نفر عضو و اشتغالزایی برای حدود 

عضا بر حسب تعداد ا "تامین نیاز مصرف کنندگان"آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های  : 12ل جدو

 (89و فرصت شغلی )سال 

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  جمع تعداد گرایش

 15 115115 857 4 مرزنشینان

 9 5195555 158 4 مصرف کارگری

 45 5855555 1555 4 مصرف محلی

 154 49914555 4999 14 مندیمصرف کار

 415 95457115 9894 19 مجموع
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 نفر تنها در گرایش کارمندی ، تنها در تهران به ثبت رسید. 91نفر و اشتغالزایی برای  181شرکت تعاونی اعتبار با عضویت  1، تعداد 89ال در س

 (89 سالآمار تعاونی های اعتبار  ثبت شده بر حسب تعداد اعضا و فرصت شغلی ) : 13جدول 

 اییاشتغالز هزار ریال -سرمایه  اعضا جمع تعداد گرایش

 91 1815555 181 1 کارمندی 

 91 1815555 181 1 مجموع

 

 حمل و نقل

تعاونی فعال با حدود    4455مجموعاً در بخش حمل و نقل  حدود  89 اسفندمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 رند.هزارنفر، فعالیت دا 59هزار نفر عضو و اشتغالزایی برای حدود  177

نفر، به ثبت رسید. در بین گرایشهای مختلف  1154نفر و اشتغالزایی برای  1414شرکت تعاونی حمل و نقل با عضویت  55، تعداد 89در سال 

ن اتعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را داراست. طی این بازه زمانی در بین کلیه استانها، است 14با  "آژانس های اتومبیل کرایه"این بخش ، 

 تعاونی بیشترین تعداد ثبت تعاونی را در این بخش به خود اختصاص داده است.  8خراسان رضوی با 

  بر حسب تعداد اعضا و فرصت  "حمل و نقل"آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های  : 14جدول

 شغلی

 (89 سال)

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا جمع تعداد گرایش

 74 117955 41 4 داراناتوبوس

 178 977555 145 14 اژانس های اتومبیل کرایه

 159 454455 118 11 تاکسیرانی

 55 54555 41 1 تانکرداران

 75 151155 54 5 سواری کرایه برون شهری

 414 4588455 949 14 کامیونداران داخلی

 57 4455555 84 4 تریلی داران -کامیونداران بین المللی 

 15 44555 14 1 وس دارانمینی ب

 99 858855 91 1 وانت بارداران

 1154 7159755 1414 55 مجموع

 

 تولیدی، توزیعی

هزار  755تعاونی فعال با حدود    4155مجموعاً در این بخش، حدود  89 اسفندمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 هزارنفر، فعالیت دارند. 145دود نفر عضو و اشتغالزایی برای ح

نفر، به ثبت رسید. در بین  11944نفر و اشتغالزایی برای  15551شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی با عضویت  484، تعداد 89سال  ماهه 14در 

ه این بازه زمانی در بین کلیتعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را داراست. طی  185با  "تولیدی،توزیعی"گرایشهای مختلف این بخش ،  گرایش

 تعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را در این بخش به خود اختصاص داده است.  99استانها، استان خراسان رضوی با 
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بر حسب تعداد اعضا و فرصت  "توزیعی-تولیدی"آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های : 15جدول 

 (89 سالشغلی )
 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا جمع تعداد گرایش

 1485 41797855 4989 91 تعاونی های توسعه روستایی

 7914 177451515 41491 44 تعاونی های توسعه و عمران شهرستان 

 494 4178995 449 14 تعاونی های دهیاری ها

 74855155 5949 185 تولیدی توزیعی

 

4451 

 11944 479171475 15551 484 مجموع

 

 تامین نیاز صنفی

نفر عضو و  195تعاونی فعال با حدود    958مجموعاً در این بخش،  89 سالمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 هزارنفر، فعالیت دارند. 17اشتغالزایی برای حدود 

نفر، به ثبت رسید. در بین گرایشهای مختلف  888فر و اشتغالزایی برای ن 1497شرکت تعاونی تامین نیاز صنفی با عضویت  45، تعداد 89در سال 

طی این بازه زمانی در بین کلیه استانها، استان های تعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را داراست.  14با  "تسهیلگران"این بخش ،  گرایش

 د ثبت تعاونی را در این بخش به خود اختصاص داده اند. تعاونی، بیشترین تعدا 4اصفهان، سیستان و بلوچستان و کرمان هریک با 

 سهام عدالت

میلیون نفر  49نی فعال با حدود  تعاو  141مجموعاً در این بخش،  89 اسفندمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 نفر، فعالیت دارند. 4455عضو و اشتغالزایی برای حدود 

 بر حسب تعداد اعضا و فرصت "تامین نیاز صنفی"آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های  : 16جدول 

 (89شغلی )سال 

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا جمع تعداد گرایش

 17 1185555 55 4 آرایش و بهداشتی

 15 15555555 45 1 گردشگری -اقامتی 

 44 1145555 114 1 بهداشت و امور پزشکی

 195 751555 158 8 تامین نیاز صنفی

 84 918555 115 14 تسهیلگران

 11 85555 11 4 تسهیلگران

 55 445555 45 4 تغذیه و صنایع غذایی

 9 175555 44 4 خودرو و صنایع وابسته

 471 1544455 459 5 سایر

 4 55555 48 1 عمیر انواع لوازم و کاالهافروش و ت

 9 4775555 158 1 فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

 91 141155 144 5 فعالیت های ساختمانی

 888 45587955 1497 45 مجموع
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 ، هیچ تعاونی در این بخش به ثبت نرسید.89در سال 

 صنعتی

ر نفر هزا199تعاونی فعال با حدود   19475مجموعاً در این بخش،  89 سالمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 هزارنفر، فعالیت دارند. 194عضو و اشتغالزایی برای حدود 

نفر، به ثبت رسید. در بین گرایشهای  9594نفر و اشتغالزایی برای  4819شرکت تعاونی تامین نیاز صنفی با عضویت  578، تعداد 89در سال 

طی این بازه زمانی در بین کلیه ثبت تعاونی را داراست. تعاونی، بیشترین تعداد  111با  "نساجی، چرم و پوشاک"مختلف این بخش ،  گرایش

هرکدام  نهای ایالم و گیال تعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را در این بخش به خود اختصاص داده است. استان 84استانها، استان فارس با 

 .ندکمترین تعداد تعاونی در این رشته فعالیت را ثبت نمود ،تعاونی 4با 

 بر حسب تعداد اعضا و فرصت  "صنعتی"آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های بخش   :17جدول

 (89شغلی )سال 

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  جمع تعداد گرایش

 199 4554555 147 19 برق والکترونیک

 951 19551155 481 51 تولیدی توزیعی

 515 1415155 145 41 شیمیایی وسلولزی

 1759 5111955 1448 114 دستیصنایع 

 557 15581755 491 15 صنایع فلزی

 1594 141 غذایی، دارویی و بهداشتی
19891855 

 
1998 

 541 5554555 454 15   کانی غیرفلزی                       

 91 5144955 94 8 ماشین سازی و ریخته گری

 1118 111 نساجی وچرم وپوشاک
15499955 

 
4574 

 9594 148585955 4819 578 مجموع

 عمرانی

هزار نفر عضو  11تعاونی فعال با حدود  1999مجموعاً در این بخش،  89 سالمطابق آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان 

 نفر، فعالیت دارند.  44555و اشتغالزایی برای حدود 

نفر، به ثبت رسید. در بین گرایشهای مختلف این  1195نفر و اشتغالزایی برای  591ت با عضوی عمرانیشرکت تعاونی  58، تعداد 89در سال 

 11طی این بازه زمانی در بین کلیه استانها، استان تهران با تعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را داراست.  11با  "ساختمانی"بخش ،  گرایش

 خود اختصاص داده است. تعاونی، بیشترین تعداد ثبت تعاونی را در این بخش به

آمار تعاونی های ثبت شده به تفکیک گرایش های بخش  :19جدول 

 (89بر حسب تعداد اعضا و فرصت شغلی )سال  "عمرانی"

 اشتغالزایی هزار ریال -سرمایه  اعضا جمع تعداد گرایش

 748 4479155 155 11 ساختمانی

 411 4187155 411 49 عمران

1951 9471455 591 58 مجموع  
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)بخش تعاون در فضای بین الملل )آسیا 

 نهضت تعاون در جهان

شکوفا هان در سراسر ج نهضت تعاون، تا به االنکرد  سیانگلستان تأس ریمدرن را در لنکشا نهضت تعاون، راچدیل شگامانیپ که 1944از سال 

 .ه استرا در بر گرفت یاقتصاد یهاو همه بخش ه استافتیگسترش شده و 

میلیون تعاونی در دنیا عضررو هسررتند. همچنین،   1درصررد از مردم جهان به عنوان تعاونگر حداقل در یکی از  14اضررر، دسررت کم  در حال ح

 ICA ،155 4518اند. عالوه بر این، بر اساس گزارش سال درصرد از جمعیت شاغل جهان، کار و فرصت شغلی ایجاد نموده  15ها برای تعاونی

ای از این آمارها اشاره شده اند. در جدول ذیل به خالصهمیلیارد دالر آمریکا را به خود اختصاص داده 4555ی بالغ بر تعاونی برتر دنیا گردش مال

 است:

 های آماری نهضت جهانی تعاونشاخص : 18جدول 

 ارزش شاخص ردیف

 درصد جمعیت جهان( 14بیش از یک میلیارد نفر )  تعداد اعضای نهضت جهانی تعاون 1

 میلیون تعاونی 1 های موجود در نهضت جهانی تعاوند تعاونیتعدا 2

 درصد از جمعیت شاغل جهان 15میلیون نفر معادل  495 اشتغالزائی 3

 تریلیون دالر 4 تعاونی برتر جهان 155گردش مالی  4

 (ICAمنبع: اتحادیه بین المللی تعاون )

  وضعیت اشتغال در نهضت جهانی تعاون

باشد. به میلیون نفر می 495میلیون تعاونی در سراسر جهان، برابر با  1شود، اشتغال ایجاد شده توسط ذیل مالحظه می همانطور که در جدول

 جزئیات این اشتغالزائی توسط نهضت جهانی تعاون در جدول ذیل اشاره شده است:

 

 ICA’s Cooperatives and Employment Report, 4517منبع: 

 

 وضعیت اشتغال در نهضت جهانی تعاون : 21جدول 

 تعداد تعاونی 

 اشتغال تعاونی
 اشتغال تعاونکل 

 )الف+ب+ج(

اعضای 
کننده کاربر/مصرف

 )د(
 کارکنان  تعداد کل اعضا )ب+ج+د(

 )الف(
 اعضای کارگری )ب(

اعضای تولیدکننده 
 )ج(

 194،779،945 154،594،959 15،444،914 8،157،155 1،554،997 4،715،585 441،895 (37اروپا )

 54،599،414 11،919،489 44،197،875 45،415،489 17،919 1،818،919 175،175 (35آفریقا )

 547،851،184 145،115،411 415،447،741 418،447،199 9،571،775 7،449،795 4،159،418 (33آسیا )

 441،955،174 417،595،189 9،119،515 1،417،481 894،495 1،989،457 191،179 (38آمریکا )

اقیانوسیه 

(12) 
4،181 75،419 5 147،571 444،558 15،989،144 15،941،415 

 1،417،457،995 854،158،978 478،189،997 454،188،189 11،149،591 19،549،999 4،817،141 (156کل )
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 اسررت. با توجه به تعداد قابل توجه ییایآسرر یمربوط به کشررورهاها تعاونی سررهم نیشررتری، بییایاز نظر جغرافشررود، همانطور که مالحظه می

شکل  نندهدکیتول یکه اعضا ی. در حالکندنمایندگی میرا  یاشکال کار، بخش اعظم اشتغال تعاون صرف نظر از ایو هند، آسر  نیچ ها درتعاونی

. دهندبه خود اختصاص می را( ٪15) یم بزرگسه زین کارکنان، در اروپا دهندرا تشکیل می قایو آفر اآسی در( ٪85از  شی)ب یغالب اشتغال تعاون

کاربر در درجه اول در  اعضررایاز  یادیکه تعداد ز یدهند، در حال یم لتشررکی را( ٪19) یاز اشررتغال تعاون ی، کارگران بخش مهمکاآمری در

 شوند.یم افتیو کانادا  همتحد االتیا

 تعاونی برتر جهان 311گردش مالی 

 فعالیت مختلف هایبخش که در جهان برتر تعاونی 155، گردش مالی 4518در سال  World Cooperative Monitorبنا بر گزارش 

 7/11) کشاورزی ؛(درصد 18) بیمه: دالر آمریکاسرت که سرهم هر بخش به ترتیب برابر است با   میلیارد 89/4،514کنند در مجموع برابر با می

 آموزش سالمت، درصد(؛ 7/1) خدمات صنعتی ؛(درصد 7) مالی و بانکی خدمات ؛(ددرص 7/17) فروشی خرده و فروشی عمده بازرگانی ؛(درصد

 (.درصد 8/5) خدمات سایر درصد( و 1صنعت ) ؛(درصد 1) اجتماعی هایمراقبت و پرورش و

 تعاونی برتر دنیا بر اساس گردش مالی اشاره شده است. 15در جدول ذیل به 

 

 مالی ردشگ اساس بر دنیا برتر تعاونی 11 : 21جدول 

رتبه 

2117 
 نوع فعالیت اقتصادی کشور سازمان

 4517گردش مالی 
 )میلیارد دالر آمریکا(

تعداد کارکنان 
(4517) 

1 
Groupe 
Crédit 

Agricole 
 118،555 45/89 کننده/کاربرمصرف خدمات مالی فرانسه

2 Groupe BPCE 159،491 51/58 کننده/کاربرمصرف خدمات مالی فرانسه 

3 REWE Group آلمان 
خرده فروشی و 

 عمده فروشی
 145،414 95/55 تولیدکننده

4 BVR 177،449 48/55 کننده/کاربرمصرف خدمات مالی آلمان 

5 Zenkyoren 9،494 98/51 تولیدکننده بیمه ژاپن 

6 Nippon Life 99،184 19/49 همیاری )متقابل( بیمه ژاپن 

7 State Farm 
ایاالت 
 متحده

 95،994 44/44 متقابل(همیاری ) بیمه

9 
ACDLEC - E. 

Leclerc 
 فرانسه

خرده فروشی و 
 عمده فروشی

 عدم وجود داده 51/44 تولیدکننده

8 Zen-Noh ژاپن 
کشاورزی و 
 صنایع غذایی

 7،449 17/41 تولیدکننده

11 Nonghyup 
(NACF) 

کره 
 جنوبی

کشاورزی و 
 صنایع غذایی

 155،584 94/19 تولیدکننده

 World Cooperative Monitor, 4518منبع: 
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 نهضت تعاون در کشورهای آسیا و اقیانوسیه

این  ها در اقتصاد برخی کشورهایبا توجه به حضرور ایران در نهضت تعاون منطقه آسیا و اقیانوسیه، در ذیل به اطالعاتی در مورد نقش تعاونی 

 منطقه اشاره شده است:

میلیون نفر برآورد  455ها در این کشور ها مشغول به کار هستند. همچنین تعداد اعضای تعاونیاونیمیلیون نفر در تع 45/1چین: در این کشور 

 بوده است. 4517میلیارد دالر آمریکا در سال  785ها در چین معادل شود. عالوه بر این، درآمد تعاونیمی

باشد. عالوه بر این، میلیارد دالر آمریکا می 145ها در ژاپن اونیها هستند. همچنین گردش مالی تعمیلیون نفر عضرو تعاونی  95ژاپن: در ژاپن 

 کنند.های مصرف استفاده میدرصد از کل خانوارها در ژاپن از کاالها و خدمات تعاونی 17

نفر  44،555ه و های فعال بودنفر در این کشور عضو تعاونی 111،555تعاونی فعال وجود دارد. همچنین  5155کره جنوبی: در این کشور تعداد 

 میلیون دالر آمریکاست. 449های فعال مشغول به کار هستند. عالوه بر این، گردش مالی یک تعاونی فعال در کره جنوبی نیز در تعاونی

کشور، برای ها در این دهند. همچنین تعاونیرا تشکیل می 4517درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  4ها در ویتنام ویتنام: تعاونی

 ها عضو هستند.درصد از جمعیت ویتنام در تعاونی 14/7میلیون نفر معادل  85/9اند. عالوه بر این، میلیون نفر اشتغال ایجاد نموده 4/4

 4/1 تعاونی با بیش از 91اند. درصردی از تولید ناخالص داخلی این کشرور را به خود اختصاص داده   5ها سرهم  سرنگاپور: در سرنگاپور، تعاونی  

 11ها در این کشور های تعاونیدرصرد از جمعیت این کشرور( مشغول فعالیت هستند. همچنین مجموع ارزش دارایی   45میلیون عضرو )معادل  

 باشد.میلیارد دالر آمریکا می

 5/5این کشور سهم  درصد است. همچنین تعاون در 49/4اندونزی: سرهم تعاون در اقتصراد و به عبارتی تولید ناخالص داخلی کشرور اندونزی    

 تعاونی فعال وجود دارد. 149،445درصدی از نیروی کار را به خود اختصاص داده است. به عالوه، در اندونزی در حدود 

ها در درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. گردش مالی تعاونی 11تایلند: نهضرت تعاون در تایلند سهمی  

میلیون نفر معادل  14تعاونی وجود دارد. همچنین،  9،955بوده است. در این کشور بیش از  4517میلیارد دالر آمریکا در سال  8/94 این کشور

 های کشاورزی هستند.ها هستند که نیمی از این تعداد عضو تعاونیدرصد از جمعیت تایلندعضو تعاونی 17

 1/11تعاونی وجود دارد.بیش از   1،959نی و همیاری در استرالیا وجود دارد که در این میان، شرکت تعاو 4،514اسرترالیا: در حال حاضرر تعداد   

نفر در  91،455دهند. همچنین، شررکت تعاونی و همیاری در اسرترالیا هستند که نیمی از این تعداد را زنان تشکیل می   189میلیون نفر عضرو  

دهند. ها در استرالیا را زنان تشکیل میدرصد از اعضای هیئت مدیره تعاونی 41هستند.  شررکت تعاونی و همیاری استرالیا مشغول به کار  471

باشررد. میلیارد دالر آمریکا می 1/151های تعاونی و همیاری در تولید ناخالص داخلی اسررترالیا، معادل عالوه بر این، میزان مشررارکت شرررکت 

 میلیارد دالر آمریکا بوده است. 19/71در استرالیا معادل شرکت تعاونی و همیاری  471همچنین، گردش مالی ساالنه 

نفر در این کشرو عضو تعاونی هستند. در مالزی تعداد   9،549،511تعاونی در مالزی وجود دارد. همچنین  14،417مالزی: در حال حاضرر تعداد  

باشررد. همچنین میلیارد دالر آمریکا می 85/5معادل  ها در مالزیعضررو وجود دارد. گردش مالی سرراالنه تعاونی  19،891تعاونی بانوان با  448

 باشد.میلیارد دالر آمریکا می 75/14ها در این کشور معادل های تعاونیارزش دارایی

ها هستند. به درصد از جمعیت این کشور عضو تعاونی 41میلیون نفر معادل  5/9تعاونی وجود دارد. همچنین  14،717نپال: در کشور نپال تعداد 

های این کشور بانوان هستند. در درصد از اعضای هیئت مدیره تعاونی 45دهند و ها را بانوان تشرکیل می درصرد از اعضرای تعاونی   51الوه، ع

باشد.الزم به ذکر میلیارد دالر آمریکا می 47/91ها در این کشور ای تعاونیها مشرغول به کار هستند. سهم سرمایه نفر در تعاونی 91،555نپال، 

 خصوصی به رسمیت و دولتی بخش رکن اقتصادی این کشور در کنار سه از یکی عنوان به بخش تعاون( 4515) نپال اساسی اسرت، در قانون 

 .شناخته شده است
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درصررد از جمعیت این کشررور عضررو  15میلیون نفر معادل  7/15تعاونی در فیلیپین وجود دارد. همچنین  19،595فیلیپین: در حال حاضررر تعداد 

ها مشغول به کار هستند. همچنین میلیون نفر به طور غیر مستقیم در تعاونی 8/1نفر به طور مستقیم و  595،955ها هستند. در فیلیپین، عاونیت

 باشد.میلیارد دالر آمریکا می 49/9ها در این کشور معادل های تعاونیارزش دارایی

ها درصد از جمعیت سریالنکا عضو تعاونی 15/19میلیون نفر معادل  1/9رد. همچنین تعداد تعاونی وجود دا 19،555سریالنکا: در سریالنکا تعداد 

دهند. ها در سریالنکا را بانوان تشکیل میدرصد از اعضای تعاونی 95ها مشغول به کار هستند. در ضمن، نفر در تعاونی 95،555هستند و تعداد 

 .باشدمیلیارد دالر آمریکا می 1و  9/1ها در سریالنکا به ترتیب یها و پس انداز تعاونعالوه بر این، ارزش دارایی
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 (89بخش تعاون)زمستان  نتایج طرح پایش محیط کسب و کار 
 :ل گردیدحاص ذیل نتایج ها مشارکت داشتند و فعال اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیت ها و در کلیه استان  451، تعداد 89 زمستاندر طرح پایش 

  89زمستان برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در : 

است( محاسبه  15)نمره بدترین ارزیابی  5785، رقم شاخص ملی بخش تعاون، 1189زمستانوکار ایران در براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب 
 ( نشان می دهد.5777با میانگین 1189پاییز گذشته ) نسبت به ارزیابی فصل درصد(  1بدترشدن وضعیت )در حد شده که اندکی 
در  فصل زمستان ادامه روند بهبود متوقف و شاخص فصل کار  را نشان می دادند، اما  روند شاخص ها،  بهبود عمومی  فضای کسب و 89ازابتدای سال 

عنایت به ادامه برخی محدودیت ها اعمال شده برای برخی زمستان وضعیت بدتر شدن محیط کسب و کار را نشان می دهد . لذا پیش بینی می شود با 

 نیز همچنان سیر صعودی)بدتر شدن( داشته باشد. 88فعالیت ها،  این شاخص در بهار  

 

 89در زمستان  بررسی محیط کسب و کار براساس رشته فعالیت: 23جدول شماره 

 میانگین رشته فعالیت

 9744 الیت های تصفهآب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فع

 5791 استخراج معدن

 9741 اطالعات و ارتباطات

 5754 آموزش

 4799 تامین جا و غذا

 9758 تولید صنعتی )ساخت(

 9711 حمل و نقل و انبارداری

 9719 ساختمان

 9747 سالمت انسان و مددکاری اجتماعی

 9754 لترسیکعمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتو

 5744 فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی

 5789 فعالیت حرفه ای، علمی و فنی

 5789 گیریکشاورزی جنگل داری و ماهی

 5745 مالی و بیمه

 5747 هنر، سرگرمی و تفریح

 5785 میانگین کل

5.91 5.78

5.36
5.62

5.78 5.66

6.21
6.39

6.17 6.18 6.18 6.18
5.77

5.85

کار بخش تعاونشاخص فصلی محیط کسب و :  1نمودار
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 ترین محیط کسب و کاربد حتصفیه وهنر، سرگرمی و تفری  آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های  

 آموزش بهترین محیط کسب و کار 

 (89بررسی مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون )زمستان : 44جدول شماره 

 میانگین عنوان مولفه )موانع کسب و کار(

 4749 نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول

 6.65 و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و ...ای از قوانین های سلیقهبرداشت

 577 هایشان های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعدهتعهدی طرفبی

 7.71 وکارهای اجرایی ناظر بر کسبها، قوانین و مقررات و رویهثباتی سیاستبی

 9754 ولیه و محصوالتبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اغیرقابل پیش

 6.54 های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانیهای سختگیرانه ادارهرویه

 5749 رغبتی به خرید محصوالت ایرانیتمایل عمومی به خرید کاالهای خارجی و بی

 6.64 تولید و عرضه نسبتاً آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار

 9757 دولتی در بازارها و مؤسسات دولتی یا شبهابت غیرمنصفانه شرکتوجود رق

 6.81 های ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیاترویه

 7791 ها دشواری تأمین مالی از بانک

 6.66 فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطالعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی

 5749 ریلی، هوایی، دریایی و بندری(ای، های حمل و نقل )جادهضعف زیرساخت

 6.66 ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگرانضعف دادگاه

 9774 وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار

 5.3 ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار

 9718 ت قاچاق در بازار ایرانعرضه کاالها و محصوال

 5.93 یک محصول در بازار مواد اولیه، تولید و عرضه فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین

 9759 ها در بازارهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتدخالت

 6.16 کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه

 5749 کمبود تقاضا در بازار

 5.82 های نوین و تجهیزات مورد نیاز کمبود فناوری

 5751 کمبود نیروی کار ماهر

 3.68 های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنتمحدودیت

 1715 دسترسی به آب محدودیت

 3.51 های انرژی )برق، گاز، گازوئیل و...(دسترسی به حامل محدودیت

 9774 های اجراییو موقعیت اداری در دستگاهفساد و سوءاستفاده افراد از مقام 

 6.84 های اجرایی وکار در دستگاهموانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب

 

 
 :89نامناسبترین مولفه های کسب و کار بخش تعاون در پاییز 

 هابینی بودن قیمتثباتی و غیرقابل پیشبی - 1

 دشواری تامین مالی - 4

 های اجراییها، مقررات و رویهاتی سیاستثببی - 1

 تولید و عرضه نسبتاً آزاد کاالهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار- 4

 

 :89مناسبترین مولفه های کسب و کار بخش تعاون در پاییز 

 دسترسی به آب  ودیتمحد -1

 های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت محدودیت -4

 های انرژی )برق، گاز، گازوئیل و...( دسترسی به حامل محدودیت -1
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 (89بررسی محیط کسب و کار بخش تعاون به تفکیک استان ها )زمستان : 49جدول شماره 

 میانگین استان

 5798 آذربایجان شرقی

 5798 آذربایجان غربی

 5715 اردبیل

 9715 اصفهان

 9744 البرز

 5795 ایالم

 9745 بوشهر

 9741 تهران

 9754 چهارمحال وبختیاری

 9754 خراسان جنوبی

 5789 خراسان رضوی

 9758 خراسان شمالی

 5789 خوزستان

 5749 زنجان

 9759 سمنان

 9744 سیستان و بلوچستان

 5785 فارس

 5794 قزوین

 9719 قم

 9751 کردستان

 5778 کرمان

 9714 کهگیلویه وبویراحمد

 5791 کرمانشاه

 9774 گلستان

 9714 یالنگ

 5785 لرستان

 زمستانفصل  - شاخص محیط کسب و کاربخش تعاون: 45جدول
 سه بخش اقتصادی براساس

 زمستان بخش
89 

 درصد تغییر 89پاییز 

 4745 5794 5797 خدمات

 5794 5787 9754 صنعت

 4751 5771 5789 کشاورزی

 1714 5777 5785 کل

  صنعت بدترین محیط کسب و کار 

 ایه خدمات وضعیت بهتری نسبت به سایر فعالیت 
 اقتصادی دارد.
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 4751 مازندران

 9755 مرکزی

 5749 هرمزگان

 9714 همدان

 5745 یزد

 5785 میانگین کل

 

  بهترین محیط کسب و کاربه ترتیب   5.25هرمزگان با شاخص  و  4.13استان های مازندران با شاخص 

  بدترین محیط کسب و کار به ترتیب   6.42با شاخص  و  البرز 6.47استان های گلستان با شاخص 
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 خش دوم: آمار کالن اقتصادیب

 چکیده آمار و اطالعات استان ها 

 یآذربایجان شرق

 جمعیت:
 درصد 74که  باشد می میلیون نفر 178 استان این جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 47شهری و  مناطق در

 :  نیروی کار

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 871 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4975

 و  1179119 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 1141591 مزبور، طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4171، 1577، 41به ترتیب  1187زی ، صنعت و خدمات استان در سال و سهم بخش کشاور 144795

 :آموزش عالی
 به مربوط درصد 57 که باشد می نفر  175184 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 41و  مردان

 برداری:اخذ مجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 1414 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 479 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 1981به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 459، 8871

 تعاونی: شرکت های و زمینه فعالیت وضعیت
  نفر بوده است 489میلیون ریال و اشتغال  4495شرکت، با سرمایه  17تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری  1187در سال .

 درصد می باشد. 44، 11، 44صنعت و خدمات از این تعداد شرکت تعاونی در حال بهره برداری به ترتیب بخش کشاورزی ،  سهم

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 7 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 51 خدمات و 19 صنعت ، 11 استان این در کشاورزی بخش

بعدی، صنعت و  مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش آذربایجان شرقی خدمات بیشترین در استان بنابراین
 دارند. کشاورزی قرار

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر ارهز 1571594 و 1151999 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 آذربایجان غربی

 جمعیت:
 درصد 99که  باشد می میلیون نفر 171  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد  14شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد1479 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4979

 و 897714 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 1115899 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت 
 درصد می باشد. 4974، 4475، 1171به ترتیب  1187و سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  199451

 :آموزش عالی
 به مربوط درصد 59 که باشد می نفر  151445 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 44و  مردان

 برداری:جوز و پروانه بهرهاخذ م

 تعداد و فقره 595 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 458 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 997استان به ترتیب  در امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک اون،تع توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 911، 5491

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 14 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 94 خدمات و 19 صنعت ، 19 استان این در کشاورزی خشب

 بعدی کشاورزی و مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش در استان آذربایجان غربی خدمات بیشترین بنابراین

 دارند. صنعت قرار

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 719174 و 4158945 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 اردبیل

 جمعیت:
 درصد 9871که  باشد می میلیون نفر178  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد  1577شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 871 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4975

 و  441845 یبترت به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 495449 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4179، 45، 1174به ترتیب  1187و سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  41497

 :آموزش عالی
 مردان به مربوط درصد 59 که باشد می نفر  55981 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 44و 

 برداری:اخذ مجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 444 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 149 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 919استان به ترتیب  در امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، وسعهت بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 499، 4191

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPاخالصن تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 44 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 59 خدمات و 18 صنعت ، 41 استان این در کشاورزی بخش

 بعدی کشاورزی و صنعت  قرار مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش در استان اردبیل خدمات بیشترین بنابراین

 دارند.

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 45745 و 15145 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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  تهران

 جمعیت:
 8471که  باشد می میلیبون نفر 1179  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد  578شهری  مناطق در درصد

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری رحط از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد1474 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4171

 و  4517999 یبترت به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 4588897 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد.  9179و  1478، 175به ترتیب  1187و سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  594488

 :آموزش عالی
 به مربوط درصد 51 که باشد می نفر  795855 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است انزن به مربوط درصد 48و  مردان

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 895 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 754 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 8981به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه انکب اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 1199، 199744

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 1 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 77 خدمات و 44 صنعت ، 1 استان این در کشاورزی بخش

 قرار صنعت وکشاورزی بعدی مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش در استان تهران خدمات بیشترین بنابراین

 دارند.

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 11554141 و 4811151 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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  سمنان

 جمعیت:
 9575که  باشد می یک میلیون نفر حدود  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر  

 .میکنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد1875 شهری مناطق در درصد

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 774 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4578

 و  455411ترتیب   به ربیکا و شاغل جمعیت و نفر 441195 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 5574، 157، 1979به ترتیب  1187نفر و سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  15848

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5474 که باشد می نفر 79441 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 4579و  مردان

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 4144 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 185 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 4145به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی التتسهی میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 488، 1118

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم همچنینو  دارد قرار کشوری 47 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 54 خدمات و 14 صنعت ، 14 استان این در کشاورزی بخش

 قرار صنعت وکشاورزی بعدی مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش در استان سمنان خدمات بیشترین بنابراین

 دارند.

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 58444 و 197451 ترتیب به ناستا واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 گیالن

 جمعیت:
 درصد 9471که  باشد می میلیون نفر  475  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 1577شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل تایجن ،

 .باشد می درصد 1174 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4771

 و  971498 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر  891498 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4979، 4971، 4771به ترتیب  1187و سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  111878

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5171 که باشد می نفر  111154 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 4978و  مردان

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 444 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 159 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 4181به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 499، 9589

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین رددا قرار کشوری 11 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 91 خدمات و 44 صنعت ، 14 استان این در کشاورزی بخش

 دارند. بعدی صنعت و کشاورزی قرار مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش در استان خدمات بیشترین بنابراین

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 1559458 و 155449 ترتیب به ناستا واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 اصفهان

 جمعیت:
 درصد 9974که  باشد می میلیون  نفر 574 استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 1179شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد  1179 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4771

 و  1915175 ترتیب به بیکار و اغلش جمعیت و نفر 1981481 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 48، 4578، 1571به   1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن سهم  495841

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 51 که باشد می نفر  451114 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط رصدد  48مردان  

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 811 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 955 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 4581به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی سهیالتت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 944، 44557

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 1 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 57 خدمات و 17 صنعت ، 9 استان این در کشاورزی بخش

 بعدی صنعت و کشاورزی قرار مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش در این استان خدمات بیشترین بنابراین

 دارند.

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 111444و  975518 ترتیب به اناست صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 البرز

 جمعیت:
 درصد 8478 که باشد می میلیون نفر 479  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 774 شهری مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل ایجنت ،

 .باشد می درصد1477 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4474

 و  794497 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 817197 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد.  5478، 4471، 1به ترتیب   1187سهم شاغالن بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  114855

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 4977 که باشد می نفر  154515 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 5171و  مردان

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 514 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 174 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 9519به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت نمیزا 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 184، 4574

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین رددا قرار کشوری 8 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 91 خدمات و 11 صنعت ، 9 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 545948 و 119187 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 ایالم

 جمعیت:
 درصد 9871که  باشد می هزار نفر 584  استان جمعیت ، 1187در سالاطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون   اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 1578شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 1174 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و رصدد 1879

 و  154457 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 171817 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 باشد. درصد می 4878، 4479، 4575به   1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  شاغالن  سهم 18495

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5474 که باشد می نفر  49985 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 4579و  مردان

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 195 استان های صنعتی کارگاه سیستا مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 15 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 945به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده گزارشریال  میلیارد 119، 551

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 49 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 11 خدمات و 58 صنعت ، 15 استان این در کشاورزی بخش

 بعدی خدمات و  کشاورزی قرار مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش شتریندر این استان صنعت بی بنابراین

 دارند.

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 1545 و 1117454 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 بوشهر

 جمعیت:
 درصد 7479 که باشد می میلیون نفر 174  استان جمعیت ، 1187الاطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در س  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4774شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 1575 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و ددرص 4171

 و  119195 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 151448 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 باشد.درصد می  9579، 4778، 1174به   1187و سهم شاغالن بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  17591

 آموزش عالی:
 مردان به مربوط درصد 91 که باشد می نفر  55117 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 18و 

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 448 استان های صنعتی ارگاهک تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 18 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 1177به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده رشریال گزا میلیارد 174، 4971

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 4 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 11 خدمات و 94 صنعت ، 1 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 4415458 و 14977449 ترتیب به استان واردات و اتصادر ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 کهگیلویه و بویراحمد

 جمعیت:
 درصد 5971که  باشد می هزار نفر 714  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی کنسا غیر و روستایی مناطق در درصد 4178شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج 

 .باشد می درصد 1171 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4174،.1187

 و  191551 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 458158 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4878، 4979، 4171به   1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن سهم  47955

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 9171 که باشد می نفر  15959 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 1977و  مردان

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 117 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 49 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 تسهیالت:اعطای 

 949به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 414، 1194

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 19 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 41 خدمات و 71 صنعت ، 9 استان این در کشاورزی بخش

 بعدی خدمات و کشاورزی قرار مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش در این استان صنعت بیشترین بنابراین

 دارند.

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 4419 ترتیب به استان صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 خراسان جنوبی

 جمعیت:
 درصد 5859که  باشد می میلیون  نفر 1 استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد  4574شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 975 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4579

 و  418419 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 418951 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4178، 4874، 4979،  1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن سهم  45191

 آموزش عالی:
 مردان   به مربوط درصد 55 که باشد می نفر  41814 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد

 .است زنان به مربوط درصد 45

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 417 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 48  استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 1155به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت انمیز 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 445، 1454

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 11 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 59 خدمات و 41 صنعت ، 41 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 1519و  158589 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 خراسان رضوی

 جمعیت:
 درصد 7177که  باشد می میلیون  نفر 7 استان جمعیت ، 1187رت تعاون در سالاطالعات به دست آمده از آمارنامه وزا  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4971شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد1577 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4778

 و  4514975 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 4459741 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4774، 1179، 1874،  1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن سهم  444551

 آموزش عالی:
 مردان   به مربوط درصد 54 که باشد می نفر  41814 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد

 .است زنان به مربوط درصد 49

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 1994 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 194  استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 9114به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش اردمیلی 917، 15494

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 5 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 99 خدمات و 44 صنعت ، 11 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 171115و  1897514 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 خراسان شمالی

 جمعیت:
 درصد 5774که  باشد می یک میلیون  نفر استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4479شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 1575 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 5574

 و  444151 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 155454 مزبور طرح ساسا بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 1975، 4579، 1578،  1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن سهم  91589

 آموزش عالی:
 مردان   به مربوط درصد 54 که باشد می نفر  14415 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد

 .است زنان به مربوط درصد 49

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 417 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 19  استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 تسهیالت:اعطای 

 4591به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 1599، 5491

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 15 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 54 خدمات و 47 صنعت ، 41 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 14914و  71874 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 خوزستان

 جمعیت:
 درصد 7971 که باشد می میلیون نفر 479  استان جمعیت ، 1187آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سالاطالعات به دست   اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4177شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان بیشترساله و  15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 1577 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4474

 و  1471959 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 1515955 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 5474، 15، 1779به   1187ل و سهم شاغالن بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سا 417187

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5971 که باشد می نفر  181899 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 4178و  مردان

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 855 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 159 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 4151ه ترتیب ب در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 717، 9918

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 4 رتبه در ، 1189 سال در 

  .اشدب می درصد 14 خدمات و 91 صنعت ، 1 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی
 باشد. می دالر هزار 7199145 و 5717519 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 زنجان

 جمعیت:
 در درصد9778که  باشد می میلیون  نفر1 استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 1471شهری  مناطق

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 975 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد4977

 و  119415 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 198857 مزبور طرح اساس بر 1187 الس در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد.  1979، 1174، 15 1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن سهم  11547

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5474 که باشد می نفر  44148 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد  4579مردان  

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 794 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 119 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 979به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 174، 4198

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 45 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 49 خدمات و 19 صنعت ، 19 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 151519و  148851 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 سیستان و بلوچستان

 :جمعیت
 درصد 5571که  باشد می میلیون  نفر 1 استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد  4878شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15رکت برای جمعیت مشا نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد1471 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4571

 و  578555 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 985151 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4578، 19، 1971،  1187و خدمات استان در سال  بخش کشاورزی ، صنعتشاغالن سهم  111551

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5471 که باشد می نفر  91448 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد  4577مردان  

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 949 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 98  استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 1515به ترتیب  در استان امید یکارآفرین صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 955، 4781

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 45 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 94 خدمات و 14 صنعت ، 41 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 799448و  411999 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 فارس

 جمعیت:
 درصد 7578که  باشد می میلیون  نفر 5 استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4871شهری  طقمنا در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 978 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4471

 و  1495744 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 1911559 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی عالف جمعیت
 درصد می باشد. 4877، 4779، 4475،  1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن سهم  145491

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5178 که باشد می نفر  197989 ،  1189-87حصیلی ت سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد  4971مردان  

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 1975 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 489  استان صنعتی های رگاهکا بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 9551به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 1154، 15779

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از اناست این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 9 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 48 خدمات و 17 صنعت ، 14 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 95851و  441445 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 قزوین

 جمعیت:
 درصد 7971 که باشد می میلیون نفر 1  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4178 شهری مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد1171 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4578

 و  188148 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 448551 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4474، 1975، 1871به ترتیب   1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  سهم شاغالن 48741

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5471 که باشد می نفر  79544 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 4577و  مردان

 برداری:نه بهرهاخذمجوز و پروا

 تعداد و فقره 545 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 449 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 1574به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 144، 4497

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 19 رتبه در ، 1189 سال در 

 .باشد می درصد 45 خدمات و 47 صنعت ، 11 استان این در یکشاورز بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 944459 و 579717 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 قم

 جمعیت:
 درصد 8571 که باشد می میلیون نفر 171  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 477 شهری مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 1579 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 18

 و  111559 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 171811 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 5578، 45، 178به ترتیب   1187سهم شاغالن بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  45454

 آموزش عالی:
 مردان به مربوط درصد 54 که باشد می نفر  91781 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش اتموسس دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 49و 

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 دتعدا و فقره 1955 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 475 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 994به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 494، 889
 وضعیت شرکتهای تعاونی فعال:

  نفر بوده است.  7میلیون ریال و اشتغال  4444شرکت، با سرمایه  8تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری  1187در سال 

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 41 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 59 خدمات و 15 صنعت ، 7 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 197945 و 458879 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 کردستان

 جمعیت:
 درصد 7177 که باشد می میلیون نفر 179  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4971 شهری مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد1479 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4775

 و  498754 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 571449 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 51، 4471، 4479به ترتیب   1187سهم شاغالن بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  91971

 الی:آموزش ع
 به مربوط درصد 5571 که باشد می نفر  47587 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 4477و  مردان

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 518 استان صنعتی های کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 98 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 4145به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .تاس شده ریال گزارش میلیارد 515، 1454

 وضعیت و زمینه فعالیت شرکتهای تعاونی فعال:
  نفر بوده است 199میلیون ریال و اشتغال  1145شرکت، با سرمایه  14تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری  1187در سال .

 درصد می باشد.  17، 97، 17بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت تعاونی در حال بهره برداری به ترتیب  سهم

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 
 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 49 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 97 خدمات و 14 صنعت ، 18 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 74111 و 489159 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 کرمان

 جمعیت:
 درصد 7177که  باشد می میلیون  نفر  179 استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .ی کنندم زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4971شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد1479 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4775

 و  498754 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 571449 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 51، 4471، 4479،  1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن سهم  91971

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5571 که باشد می نفر  47587 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد  4477مردان  

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 518 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 98  استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 4145به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 لسا در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 515، 1454

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار شوریک 49 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 97 خدمات و 14 صنعت ، 18 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 74111و  489159 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 کرمانشاه

 جمعیت:
 درصد7971که  باشد می میلیون نفر178  استان جمعیت ، 1187مه وزارت تعاون در سالاطالعات به دست آمده از آمارنا  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4178شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 الس در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 1979 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4978

 و  574877 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 755991 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 5574، 4471، 4775به ترتیب  1187سهم شاغالن بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  114991

 آموزش عالی:
 مربوط درصد 5574 که باشد می نفر  99144 ،  1189-87ی آموزش عالی سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 4479و  مردان به

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 918 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 95 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 4577به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 1445، 1557

 وضعیت و زمینه فعالیت شرکتهای تعاونی فعال:
  نفر بوده است 475میلیون ریال و اشتغال  919شرکت، با سرمایه  44تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری  1187در سال .

 درصد می باشد. 11، 48، 59در حال بهره برداری به ترتیب بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت تعاونی  سهم

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 17 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد یم درصد 91 خدمات و 44 صنعت ، 11 استان این در کشاورزی بخش

 بعدی صنعت و کشاورزی قرار مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش در این استان خدمات بیشترین بنابراین

 دارند.

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 181115 و 851899 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 گلستان

 جمعیت:
 درصد 5479که  باشد می میلیون  نفر 4 استان جمعیت ، 1187عات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سالاطال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4574شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 879 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4478

 و  549985 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 591817 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد.  4575، 4978، 4779،  1187سال  بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان درشاغالن سهم  57547

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد5174 که باشد می نفر  98544 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 4979مردان  

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 494 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 141  استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 1144به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 518، 4758

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 44 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 91 خدمات و 19 صنعت ، 41 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 19454و  199777 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 

 

 

 

 

 



49  

 

 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 لرستان

 جمعیت:
 درصد 9571که  باشد می میلیون نفر 179  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 1477شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 1175 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4579

 و  495151 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 514491 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان دیاقتصا فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4971، 4774، 4471به   1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن و  سهم 71815

 آموزش عالی:
 مردان به مربوط درصد 55 که باشد می نفر  99557 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 45و 

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 189 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 119 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 1119به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 547، 1944

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 41 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 94 خدمات و 17 صنعت ، 45 استان این در کشاورزی بخش

 قراربعدی کشاورزی و صنعت  مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش در این استان خدمات بیشترین بنابراین

 دارند.

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 17954 و 51411 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 مازندران

 جمعیت:
 درصد 5977که  باشد می میلیون  نفر 171 استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4171شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 975 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4477

 و  1597814 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 1199779 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان یاقتصاد فعال جمعیت
 درصد می باشد. 54، 4971، 1878،  1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن سهم  155994

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5571 که باشد می نفر  181511 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 4478مردان  

 برداری:اخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 791 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 419  استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 1918به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 445، 11778

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص دتولی لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 9 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 57 خدمات و 41 صنعت ، 44 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 844577و  199174 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 یمرکز

 جمعیت:
 درصد 7779 که باشد می میلیون نفر 175  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 4474 شهری مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 974 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 1778

 و  199459 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 441945 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4471، 4579، 1771به ترتیب   1187زی ، صنعت و خدمات استان در سال و سهم شاغالن بخش کشاور 15194

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5977 که باشد می نفر  99999 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 4171و  مردان

 داری:براخذمجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 954 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 489 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 4719به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و انکارگر رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 119، 4944

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 14 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 44 خدمات و 48 صنعت ، 8 ستانا این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 188751 و 871991 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 هرمزگان

 جمعیت:
 درصد 59که  دباش می هزار  نفر 1991 استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد  44شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می ددرص1174 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4575

 و  484975 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 557541 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 51، 1571، 1977،  1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن سهم  94971

 آموزش عالی:
 به مربوط درصد 5471 که باشد می نفر  58544 ،  1189-87تحصیلی  سال در ستانا عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد  4577مردان  

 برداری:اخذ مجوز و پروانه بهره

 تعداد و فقره 519 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 84  استان صنعتی های کارگاه ره برداریبه پروانه

 اعطای تسهیالت:

 971به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 449، 4987

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 11 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 48 خدمات و 45 صنعت ، 11 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 41775741و  9541114 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 همدان

 جمعیت:
 درصد 94که  باشد می هزار نفر 1791  استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 19شهری  مناطق در

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 971 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4577

 و  551495 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 951419 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4179، 4777، 4974به   1187بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال شاغالن هم س 55159

 آموزش عالی:
 مردان به مربوط درصد 54 که باشد می نفر  74441 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد 

 .است زنان به مربوط درصد 49و 

 برداری:نه بهرهاخذ مجوز و پروا

 تعداد و فقره 957 استان های صنعتی کارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش براساس 

 .است بوده فقره 95 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری پروانه

 اعطای تسهیالت:

 1591به ترتیب  در استان امید کارآفرینی صندوق و کارگران فاهر بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 451، 1991

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 18 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 95 خدمات و 19 صنعت ، 44 استان این در کشاورزی بخش

 بعدی کشاورزی و صنعت قرار مراحل در و است داده اختصاص خود به را افزوده ارزش در این استان خدمات بیشترین بنابراین

 دارند.

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 54981 و 118177 ترتیب به استان واردات و صادرات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 یزد

 جمعیت:
 در درصد 99که  باشد می میلیون نفر 1 استان جمعیت ، 1187اطالعات به دست آمده از آمارنامه وزارت تعاون در سال  اساس بر 

 .می کنند زندگی ساکن غیر و روستایی مناطق در درصد 14شهری  مناطق

 نیروی کار:

 1187 سال در استان ساله و بیشتر 15مشارکت برای جمعیت  نرخ که است آن از حاکی کار نیروی آمارگیری طرح از حاصل نتایج ،

 .باشد می درصد 1179 زمانی دوره این در استان بیکاری نرخ و درصد 4971

 و  111949 ترتیب به بیکار و شاغل جمعیت و نفر 197441 مزبور طرح اساس بر 1187 سال در استان اقتصادی فعال جمعیت
 درصد می باشد. 4974، 44، 777 1187کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال  بخششاغالن سهم  51911

 آموزش عالی:
 مردان   به مربوط درصد 54 که باشد می نفر  79557 ،  1189-87تحصیلی  سال در استان عالی آموزش موسسات دانشجویان تعداد

 .است زنان به مربوط درصد  49

 برداری:اخذ مجوز و پروانه بهره

 پروانه تعداد و فقره 1718 استان های صنعتیکارگاه تاسیس مجوز تعداد 1187 سال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت گزارش اسبراس 

 .است بوده فقره 458 استان صنعتی های کارگاه بهره برداری

 اعطای تسهیالت:

 1741به ترتیب  در استان امید کارآفرینی قصندو و کارگران رفاه بانک تعاون، توسعه بانک اعطایی تسهیالت میزان 1187 سال در ،

 .است شده ریال گزارش میلیارد 419، 5814

 :GDPسهم استان و زیربخش های مختلف از 

 داخلی ناخالص تولید لحاظ از استان این  ( (GDPناخالص تولید سهم و همچنین دارد قرار کشوری 15 رتبه در ، 1189 سال در 

  .باشد می درصد 48 خدمات و 45 صنعت ، 11 استان این در کشاورزی بخش

 تجارت خارجی:
 باشد. می دالر هزار 111981و  517485 ترتیب به استان صادرات و واردات ارزش 1189 سال در 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

89 ماهه سال 8 کشور طی آمار رشد اقتصادی        

 -779، برابر با 1185حتساب نفت و به قیمت ثابت سال بر اساس آخرین  اطالعات منتشرشده مرکز آمار، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با ا 

بوده است. نرخ رشد منفی  -178و  -179ترتیب برابر با ها در مدت مشابه سال قبل بهدرصد و بدون نفت برابر با صفر درصد بوده است. این نرخ

 شده است.  به این معناست که اقتصاد کشور در این بازه زمانی، کوچک

  
 

 
 
 
 

قیمت در بازارها خالصه وضعیت  
 

  

 89و  87خالصه وضعیت قیمت در بازارها طی سال های : 29جدول 

 شرح 87سال  89سال  درصد تغییر

 میانگین نرخ سکه طرح قدیم )میلیون تومان( 174 475 33.8

 میانگین نرخ سکه طرح جدید )میلیون تومان( 179 479 28.8

 ر ازاد شهر تهران )تومان(میانگین نرخ دالر در بازا 1579 1478 18.9

 میانگین نرخ یورو در بازار ازاد شهر تهران )تومان( 1479 1474 14.8

 بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران )میلیون تومان( 9744 1171 62

 (155=1185شاخص ارزش سهام معامله شده در بازار سهام) 49179 99979 232.1

 داشته است. 89ای طال، ارز، مسکن و سهام، بازار سهام بیشترین بازدهی را در سال در میان بازاره

 

 

 

 

 

 

 شد تولید ناخالص داخلی بخش های اصلی : نرخ ر27جدول 
 89در نه ماهه سال 

 89نرخ رشد نه ماهه اول سال  نام بخش
 (85)بر حسب درصد، سال پایه 

 174 گروه کشاورزی

 -1979 گروه صنایع و معادن

 -574 گروه خدمات

GDP 779 به قیمت بازار- 

GDP 5 بدون نفت به قیمت بازار 

درصد -داخلی : سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی از تولید ناخالص2نمودار   
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 

 (89 نیمه دوم سال) طرح شامخ-بخش ساختمان از دید فعاالن این صنعتآمار  

فارسی به  که در  PMIشاخصیابند، المللی  انتشار میهای بینهای متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازماناز میان شاخص

د. درحال یافته قرار دارهای اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعهترین شاخصنامگذاری شده است، یکی از مهم "شامخ"اختصار

 شود.کشور دنیا  محاسبه و منتشر می 45بنگاه بخش خصوصی در بیش از  48555برای حدود حاضر شاخص شامخ 

نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام نموده که نتیجه آن بصورت ماهانه  1189تین بار در کشور از مهرماه اتاق تعاون  ایران برای نخس
، تعاون و بازرگانی توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر خواهدشد. در همین راستا محاسبه شامخ ترکیبی کل اقتصاد،  با همکاری سه اتاق

  اصناف در حال انجام است.

   

 89روند شامخ ساختمان از مهر تا اسفند : 4نمودار

1
11
21
31
41
51
61
71
91
81

شاخص کل مقدار تولید و

یا ارائه 

خدمات

میزان 

سفارشات  

جدید 

مشتریان

سرعت انجام 

و تحویل 

سفارش

مواد اولیه  و 

یا تجهیزات 

خریداری شده

میزان 

استخدام و 

بکارگیری 

ینیروی انسان

قیمت خرید 

مواد اولیه یا 

ازلوازم مورد نی

موجودی 

محصول نهایی

در انبار

میزان صادرات

کاال یا خدمات

قیمت 

محصوالت 

تولید شده

میزان مصرف 

حامل های 

انرژی

میزان فروش 

محصوالت

ید انتظارات تول

در ماه آینده

89مقایسه شاخص های شامخ ساختمان در زمستان : 5نمودار 

89دی  89بهمن  89اسفند 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 :صنعتشامخ طرح نتایج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روند نوسانی را طی نمود. کمترین مقدار این شاخص در فروردین ماه همزمان با تعطیالت  89شامخ صنعت از فروردین تا اسفند 

سید و پس از آن تا مرداد روند کاهش را تجربه نوروزی مشاهده شد. در اردیبهشت با سرگیری جدی فعالیتها به باالترین مقدار ر

، تغییرات کمی را تجربه  55نمود. از شهریور تا آبان در شرایط پایداری تداوم یافت. از آذر تا بهمن با جای گیری در مقادیر باالی 

 نمود. در اسفند ماه همزمان با شیوع ویروس کرونا دومین روند کاهشی قابل مالحظه را تجربه نمود.

۳۶.۳۸

۶۱.۳۹
۵۰.۶۶

۵۰.۰۷
۴۵.۷۹

۵۰.۴۳ ۵۰.۹۷ ۵۱.۱۳
۵۶.۹۳

۵۱.۹۲
۵۶.۱۴

۴۲.۴۸

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰

89روند شامخ صنعت در سال : 6نمودار 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 

بر گرفته از بخش داده ها و اطالعات آماری مرکز آمار ایران آمار نیروی کار کشور 
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1395 1396 1397 1398

ول ساله و بیشتر کل کشور به تفکیک فص15نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت : 7نمودار 

(1389-1385)
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1395 1396 1397 1398

ساله کل کشور به تفکیک فصول15-24نرخ بیکاری جوانان :  9نمودار 

(1389-1385)
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1395 1396 1397 1398 *

ساله و بیشتر کل کشور به تفکیک فصول 15نرخ بیکاری جمعیت :  8نمودار 

(1389-1385)
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

  89مروری بر تجارت خارجی ایران در سال  

  

 : 11نمودار 

 :11نمودار 

 

 از غیر( کاالیی صادرات به آن دالر میلیارد 4174 میزان، این از .خورده است رقم دالر میلیارد 9571 معادل ایران خام نفت بدون کاالیی تجارت ، 1189 سال در ایران، گمرک آمارهای براساس

 1187 در سال که است حالی در این است؛ بوده همراه دالری میلیارد 474 حدود کسری با سال این در کشور تجاری تراز .است تصاص داشتهاخ واردات به نیز آن دالر میلیارد 4177 و )خام نفت

 .بود کرده تجربه را دالری میلیارد 175 مازاد کشور تجارت

 . دانست شده، 1187 سال به نسبت کشور صادرات ارزش دیدرص 771 افت به منجر که تحریمها، فشاربیشتر از ناشی میتوان را کشور تجاری تراز تضعیف

 کشورها، این بر آن تجاری تمرکز عمده شده و بیشتر ترکیه و عراق چین، مانند کشورهایی به ایران وابستگی آن، پیشین صادراتی مقاصد از برخی رفتن دست از و صادرات ایران کاهش با

 .است شده منعطف

 

 :28جدول 

 ۳۰جدول 

۳۰: 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

  89مروری بر روند تورم در سال 

 

  2118-2119بررسی فضای کسب و کار ایران در سال 

اعالم شد که در نسبت به سال قبل یک  147کشرور، 185ی، رتبه ایران از نرظرر سهولت فضای کسب و کار در میان طبق گزارش بانک جهان
 واحد بهبود یافته است.



  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

51 54 51 49

44
15

49 47 49 49 45 44

11 14
19 45 44

41 44 41 45 18 17 15

5

15

45

15

45

55

95

89روند تورم نقطه به نقطه و متوسط  در سال :12نمودار 

(مرکز امار ایران)

تورم نقطه به نقطه

تورم متوسط

 :13نمودار

 14مودار ن
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

  4518شاخص نوآوری جهانی در سال رتبه ایران در      

  

 است.یافته  چهار پله بهبود 4519رتبه شاخص نوآوری ایران نسبت به سال   ◙

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

رکن شاخص نوآوری در  7رتبه ایران در : 11جدول 
 4518سال 

 45 های خالقانهخروجی

 46 های دانش و فناوریخروجی

 113 پیچیدگی کسب و کار
 بدترین

 69 زیرساخت

 111 پیچیدگی بازار

 43 پژوهش و سرمایه انسانی
 بهترین

 116 نهادها

 ۱1نمودار 
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 3شماره  –چکیده آمارهای اقتصادی 

 

 کشور جایگاه اتاق تعاون در قوانین جاریمروری بر ش سوم : بخ

ن )بر اساس آخری ایران اسالمی جمهوری اقتصاد تعاونی بخش جایگاه اتاق تعاون ایران در قانون

 اصالحات(

 : گردد می تشكیل ایران و استان ، شهرستان تعاون اتاقهای زیر مقاصد تأمین منظور به  - 75 ماده

 بخش با ارتباط در ايران اسالمي جمهوري كشاورزي و معادن و صنايع و بازرگاني اتاق هاي مسؤوليت و اختيارات و يفوظا كليه انجام-1

  تعاوني

  كشور اجتماعي و اقتصادي پيشرفت راستاي در تعاوني بخش توسعه براي ريزي برنامه در مشاركت-2

  لزوم مورد نشريات و كتب انتشار و تعاوني ارزشهاي و اصول تقويت و ء اعضا جهت تعاون آموزش و ترويج و فرهنگي خدمات ارائه-3

  مرتبط هاي فعاليت و تعاوني بخش توسعه جهت در اجتماعي رفاه و كار ، تعاون وزارت با همكاري-4

 آنها بين همكاري و هماهنگي ايجاد و ها تعاوني بين پيوند و ارتباط برقراري-5

 كشورها ايرس در اقتصادي فعاالن و ها تعاوني و كشور اقتصادي هاي بخش ساير در اقتصادي فعاالن و ايران تعاوني بخش بين پيوند و برقراري ارتباط -6

 بازرگاني و اداري مالي، حقوقي، فني، امور در آنها راهنمايي و ها تعاوني توانمندسازي به كمک -7

 آنها هاي نيازمندي تأمين و ها تعاوني محصوالت صدور براي الزم شرايط آوردن فراهم -8

 هدف كشورهاي در تجاري مراكز ايجاد و خارجي و داخلي هاي نمايشگاه برگزاري -9

 المللي بين و داخلي هاي سازمان و شوراها مجامع، كليه و تعاون المللي بين اتحاديه در ايران تعاوني بخش غيردولتي نمايندگي -11

 يتعاون بخش در گذاري سرمايه جهت خارجي و داخلي گذاران سرمايه ترغيب و تشويق و ها عاونيت در مردمي مشاركت توسعه به كمک و ساماندهي-11

 ها عاونيت فعاليت و امور با مرتبط هاي بخش و ها نامه تصويب ها، طرح لوايح، به راجع مراجع ساير و گانه سه قواي به مشورتي نظر ارائه -12

 ها تعاوني انواع فعاليت نحوه رهدربا كاربردي هاي پژوهش و تحقيقات انجام -13

 بخش حقوقي شخص هر بين نيز و حقوقي و حقيقي اشخاص ساير با يا و يكديگر با تعاوني بخش حقوقي اشخاص بين اي حرفه امور در داوري-14

 اتاق داوري مركز طريق از اعضايش با تعاوني

 اتاق هاي فعاليت و ايفوظ انجام منظور به اقتصادي اطالعات و آمار مركز اداره و ايجاد-15

 مربوط مقررات رعايت با تعاوني بخش حقوقي اشخاص براي بازرگاني كارت و عضويت كارت صدور -16

 ع،مجام در آنها هاي اتحاديه و زراعي سهامي روستايي، توليدي كشاورزي، و روستايي هاي تعاوني حضور نافي( 11) و( 6) بندهاي مفاد ـ1 تبصره

 .نيست موجود مقررات مطابق آنها فيمابين داوري و اختالف حل همچنين و مرتبط المللي بين و داخلي هاي سازمان و شوراها

 رسد. مي ايران نتعاو اتاق نمايندگان عمومي مجمع تصويب به كه است اي نامه آيين براساس شهرستان و استان تعاون هاي اتاق فعاليت و تشكيل نحوه ـ2 تبصره

 هاي دستگاه ساير و اجتماعي رفاه و كار تعاون، و كشاورزي جهاد تجارت، و معدن صنعت، دارايي، و اقتصادي امور هاي وزارتخانه ـ3 تبصره

 .آورند عمل به ها تعاوني خدمات و كاال صادرات جهت را الزم هاي همكاري موظفند ربط ذي اجرايي

 .است پذير امكان تعاون اتاق قطري از فقط تعاوني بخش حقوقي اشخاص براي بازرگاني كارت صدور ـ4 تبصره

 .است پذير امكان خارجه امور وزارت تأييد با خارجي كشورهاي در اتاق شعب ثبت مورد در تصميم اتخاذ ـ 5 تبصره

 راناي تعاون اتاق(   نمايندگان)عمومي مجمع تصويب به كه است اي نامه آيين براساس تعاون اتاق داوري مركز فعاليت و تشكيل نحوه ـ 6 تبصره

 .شود درج تعاوني حقوقي اشخاص همه اساسنامه در بايد تعاون اتاق داوري به ارجاع. رسد مي
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 :از است عبارت تعاون اتاق هر ارکان - 75 ماده

 .نمايندگان مجمع - 1

 . رئيسه هيأت - 2

 .بازرسي هيأت - 3

 مشابه فعاليت اب تعاونيهاي نمايندگان نيز و هايهاتحاد نمايندگان از متشكل شهرستان تعاون اتاق نمایندگان مجمع - 75 ماده

 تعاوني هاياتاق رئيسه هيأت رؤساي از متشكل استان تعاون اتاق نمايندگان مجمع و شهرستان آنعمل حوزه با اتحاديه فاقد

 و ستانا عمل حوزه با هاياتحاديه نمايندگان و تعاون اتاق فاقد هايشهرستان هاياتحاديه نمايندگان و استان شهرستانهاي

 تعاون اتاق اقدف استاني هاياتحاديه نمايندگان و استانهاتعاون اتاقهاي رؤساي از متشكل مركزي تعاون اتاق نمايندگان مجمع

 .گردندمي انتخاب سال سه مدت براي كه باشدمي سراسري هاياتحاديه نمايندگان و استان

 :از است عبارت نمايندگان مجمع وظايف - 1 تبصره

 .تعاون وزير نهايي تصويب جهت آن تاييد و اتاق هاينامه آيين و اساسنامه به مربوط پيشنهادهاي بررسي - الف

 .تعاون اتاق رئيسه هيأت تعيين - ب

 .بازرسي هيأت در عضويت جهت بازرس نفر دو تعيين - ج

 .مديره هيأت پيشنهاد به ساالنه بودجه و برنامه تصويب - د

 .بازرسي هيأت نظر اظهار از پس مديره هيأت گزارشهاي ساير و ترازنامه مورد در تصميم اتخاذ و رسيدگي -ه

 .بازرسي هيأت گزارشهاي به رسيدگي - و

 عاونت هاي اتاق نمايندگان حضور با و مركز و ها شهرستان ها، استان در مورد حسب تعاون اتاق نمايندگان مجمع - 2 تبصره

 .است رأي يک داراي معتبر عضويت كارت با نماينده هر و شود مي تشكيل ها اتحاديه و

 هاتعاوني اعضاء ميان از البدلعلي عضو نفر دو و اصلي عضو نفر( 7) تا( 3) از متشكل تعاون اتاقهای رئیسه هیأت - 06 ماده 

 توزيع و يروستائ و شهري نعمرا معدني، صنعتي، عشايري، و روستايي و كشاورزي تعاونيهاي از االمكانحتي كه باشندمي

  .شوندمي انتخاب نمايندگانمجمع طرف از سال سه مدت براي و بود خواهند

 توليدي تعاوني هاي شركت نظير تعاوني هاي شركت انواع از المقدور حتي مركزي، تعاون اتاق نفره هفت تركيب درـ  تبصره

 عام هاميس هاي تعاوني مرزنشينان، مصرف، اعتبار، مسكن، ي،خدمات و توليدي مشاغل نياز تأمين و خدماتي منظوره، چند و

 .گردند مي انتخاب عدالت سهام و فراگير و

 :از است عبارت رئیسه هیأت وظایف - 06 ماده

 .مربوط هاينامهآيين و اساسنامه طبق بر تعاون اتاق مقاصد تأمين جهت الزم فعاليت - 1

 هاينامهيينآ طبق اتاق نياز مورد مالي عمليات و ارتباطات و مكاتبات كليه انجام و نتعاو اتاق به مربوط امور كليه اداره - 2

 .آن داخلي
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 .نمايندگان مجمع تصميمات اجراي - 3

 .نمايندگان مجمع به الزم پيشنهادهاي و گزارشها ارائه - 4

  .خود بين از مديره هيأت رئيس انتخاب -5

 جهت و اردد عهده بر هم را اتاق رئيسه هيأت رياست كه است اتاق رئيس عهده بر اتاق اجرايي امور كليه مسؤوليت ـ تبصره

 با استان و شهرستان هاي اتاق در دبير و ايران تعاون اتاق در كل دبير عنوان به را فردي مصوبات، پيگيري و امور هماهنگي

 .نمايد مي انتخاب رئيسه هيأت تصويب

 شهرستانهاي اطاقهاي بين همكاري و هماهنگي و ارتباط ايجاد به موظف استان هر تعاون اتاق رئيسه هيأت - 06 ماده 

 يرانا اسالمي جمهوري مركزي تعاون اتاق رئيسه هيأت همچنين. هستند همكاري به موظف نيزآنها و است خود به مربوط

 .هستند همكاري به ظفمو نيز آنها و باشدمي استانها اتاقهايبين همكاري و هماهنگي و ارتباط ايجاد به موظف

 وسيله به گردي نفر يک و نمايندگان مجمع وسيله به آنها نفر دو كه باشدمي عضو سه از متشكل بازرسی هیأت - 06 ماده

 :از است عبارت آنها وظايف و گردندمي تعيينتعاون وزارت

 .مربوط مقررات و قوانين و اونتع اتاق هاينامهآيين و اساسنامه رعايت نظر از مستمر بازرسي و نظارت - الف

 و دگاننماين مجمع به گزارش و مالي عملكرد و ترازنامه قبيل از مالي صورتهاي اسناد، دفاتر، حسابها، به رسيدگي - ب

 .تعاون وزارت

 .ذيربط مراجع به گزارش و تعاون اتاق به مربوط تخلفات و شكايات بررسي - ج

 قوانين رعايت و تعاون  اتاق فعاليتهاي وضعيت نظر از تعاون وزارت و نمايندگان مجمع هب نوبتي و ساالنه گزارشهاي ارائه - د

 .مديره هيأت گزارشهاي مورد در نظراظهار و مقررات و

 .دهد قرار آنان اختيار در را بازرسي هيأت درخواست مورد مدارک و اسناد است مكلف رئيسه هيأت - تبصره

 :از است عبارت تعاون قهایتاا مالی منابع - 06 ماده

 .اعضاء از تعاون اتاق در عضويت حق دريافت - 1

 .هدايا و شوراها و مردمي و دولتي كمكهاي دريافت - 2

 كه يخدمات ساير و كدخدامنشي صورت به تعاونيها به مربوط امور محدوده در داوري كارشناسي، مشاوره، حق دريافت - 3

 .دهدمي قرار هااتحاديهو تعاونيها اختيار در

 از متشكل فرن پنج عضويت با  نظارت مرکزی انجمن تعاون، های اتاق و ها تعاونی برانتخابات نظارت منظور به ـ 05 ماده

 به ها حاديهات از نفر سه و ايران تعاون اتاق رئيسه هيأت انتخاب به نفر يک اجتماعي، رفاه و كار تعاون، وزارت از نفر يک

 مي كيلتش نشود انتخاب نفر يک از بيش اتحاديه هر از كه طوري به ايران تعاون اتاق(   گاننمايند)عمومي مجمع انتخاب

 گردد. مي تعيين انجمن اعضاي توسط انجمن رئيسه هيأت. شود
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 ايفوظ تعاوني هاي تشكل ديگر و ايران تعاون اتاق و حاكميتي وظايف اجتماعي، رفاه و كار تعاون، وزارت ـ56 ماده

 عاونت هاي اتاق انتخابات و مجامع مديريتي، اجرايي، امور در دخالت دارند. هرگونه برعهده را عاونيت بخش گري تصدي

 نيست. مذكور وزارت نظارتي قانوني وظايف نافي ماده اين مفاد. است ممنوع

 و يسهئر هيأت در اسالمي شوراي مجلس نمايندگان و قضات گانه، سه قواي شاغل كاركنان انتصاب و عضويت ـ56 ماده

 است. ممنوع شهرستان و استان ايران، تعاون اتاق رئيس عنوان به يا و تعاون اتاق بازرسي هيأت

 و مسكن ،مصرف هاي تعاوني از نمايندگي به فقط تعاون، هاي اتاق رئيسه هيأت در تنها دولت كاركنان عضويت ـ تبصره

 است. مجاز كارمندي اعتبار

 هامس فروش و خريد و مالي تأمين جديد ابزارهاي به دسترسي زمينه است موظف راييدا و اقتصادي امور وزارت ـ57 ماده

 سياست اجراي قانون( 19) ماده اجراي راستاي در و كرده فراهم سرمايه بازار در را مردم عموم به عرضه قابل هاي تعاوني

 به واگذاري دولتي، هاي نگاهب و ها شركت واگذاري نحوه درخصوص اساسي قانون( 44) چهارم و چهل اصل كلي هاي

 نمايد. تسهيل را ها تعاوني

 وزارت همكاري با قانون اين شدن االجرا الزم تاريخ از ماه شش مدت ظرف است مكلف دارايي و اقتصادي امور وزارت

 ارائه رانوزي هيأت تصويب براي و تهيه را ماده اين اجرايي نامه آيين مرکزی تعاون اتاق و اجتماعي رفاه و كار تعاون،

 كند.

 قانون اساسی: 66جایگاه اتاق تعاون ایران در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 

 ،1393 سال پايان تا( %25) درصد پنج و بيست به كشور اقتصاد در تعاون بخش سهم افزايش منـظور به  ـ5ماده

 :دارد معمول را زير اقدامات است موظف دولت

 ومديريت سازمان كشاورزي،جهاد وزارت همكاري با تعاون وزارت توسط تعاون بخش توسعه سند ـ الف       

 اقتا و ايراناسالمي جمهوري مركزي بانک بازرگاني، وزارت دارايي، واموراقتصادي وزارت كشور، ريزيبرنامه

 و( %25) درصد وپنجبيست سهم به نيل راهكارهاي مجموعه آن در كه ایراناسالمی جمهوری مرکزی تعاون

 بايد سند اين .شودمي تقديم وزيرانهيأت به تصويب براي و تهيه باشد، شده تعيين دستگاهها از يک هر مسؤوليت

 .گيرد قرار ساالنه هايبودجه تدوين مبناي

 .تعاون اقهایتا توانمندسازی برای مالی حمایت ـ هـ        

 انمندتو و گيريشكل»  عنوان تحت مستقلي رديف در ساالنه جهبود در ماده اين اجراء براي الزم منـابع زـ        

  .شد خواهد منظور «هاتعاوني سازي
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 دبهبو و تعاونیها مدیریتی و اجرائی امور در دولت مداخله حذف جهت در است موظف تعاون وزارت ـ ح        

 این صویبت از پس ماهشش ظرف ایراناسالمی جمهوری مرکزی تعاون قتا همكاری با بخش، توسعه سیاستهای

 وزیران هیأت هب را نیاز مورد لوایح و اقدام تعاونی بخش بر حاکم مقررات و قوانین در بازنگری به نسبت قانون،

 .نماید پیشنهاد

 يشركتها جمله از قانون اين موضوع هايواگذاري از حاصل وجوه كلي، سياستهاي( د)بند به باتوجه ـ65ماده

 :شودمي مصرف زير موارد در و واريز كشور كل داريخزانه نزد خاصي حساب به يعمليات و مادرتخصصي

 املش فقرزدایی، منظوربه ملی فراگیر هایتعاونی به واگذاری از حاصل درآمدهای از( %66) درصد سی اختصاص ـ6        

 قانون، این( 66)ماده موضوع تخفیفهای

 فيذتن ايراناسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون( 24) تا( 21) مواد ـ66ماده

 :است زیر بشرح نفر هفت از مرکب قانون این( 66)ماده موضوع داوری هیأت(نامه سومرقانون ب 21 ماده) .گرددمي

 1 - دارائي و ادياقتص امور وزير مشترک پيشنهاد به حقوقي، و فني بازرگاني، مالي، اقتصادي، امور متخصصان از نفر پنج ، 

 .سال شش مدت براي وزيران هيأت تصويب و كشور ريزي وبرنامه مديريت سازمانرئيس و دادگستري وزير

 6 - تعاون اتاق رئیس. 

 3 - ايران اسالمي جمهوري معادن و صنايع و بازرگاني اتاق رئيس. )) 

 

 محوله وظايف ايفاء براي اساسي قانون( 44) چهارم و چهل اصل كلي هاي سياست اجراي عالي شوراي  ـ66ماده

 :شودمي تشكيل زير اعضاء از مركب قانون اين در

 رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا، -۱

 (،وزير امور اقتصادي و دارايي )دبير شورا -2

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، -3

 وزير يا وزراء وزارتخانه هاي ذي ربط، -4

 دادگستري، وزير -5

 وزير اطالعات، -6

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، -7

 رئيس كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران، -8

 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، -9

 دادستان كل كشور، -11

 رئيس سازمان بازرسي كل كشور، -11

 رئيس ديوان محاسبات كشور، -12

 ه انتخاب مجلس شوراي اسالمي ،سه نفر از نمايندگان مجلس ب -13

 رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، -14
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 رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، -15

 رئيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران، -16

 س جمهور،ادي و دارايي با حكم رئيسه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتص -17

 رئيس سازمان خصوصي سازي، -18

 رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار -19

 شرايط و تركيب. شودمي تشكيل «رقابت شورای»  عنوان تحت شورايي فصل اين اهداف به نيل براي -76ماده 

  :است زير شرحبه شورا اعضاء انتخاب

  اعضاء ترکیب ـ الف        

سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يک نفر به -۱

 انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر

 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه 2

 هاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهوردو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشن -3

 يک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيس جمهور -4

 دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و حكم رئيس جمهور -5

 ـدن و تجارت و حكم رئيس جمهوريک صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنعت، مع -6

 يک صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حكم رئيس جمهور -7

 يک متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور -8

 رانيک نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن اي -9

 يک نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران -11

 هاي عاليتف در غيردولتي بخش پذيريمسؤوليت و مشاركت براي مساعدتر هرچه شرايط تأمين منظور به ـ56 ماده

  :اقتصادي

 تصميمات در مجازند دولـت در گيريتصـميم ستـادهاي و شـوراها ها، هيأت ها، كمـيسيون كـليه ـ ب        

  .دهند قرار توجه مورد و شده جويا را اقتصادي فعاالن نظر خود، اقتصادي

 شوراهاي در تعاون اقتا و ايران معادن و صنايع و بازرگاني اطاق نماينده يا رييس عضويت است موظف دولت        

 و ازرگانيب اطاق رييس پس اين از. بخشد رسميت مربوطه هاينامهآيين يا قانون اصالح طريق از را اقتصادي گيريتصميم

 ارزي، ذخيره حساب امناء هيأت اقتصاد، شوراي اعضاء تركيب به رسمي عضو عنوانبه تعاون اطاق و ايران معادن و صنايع

 قانون موضوع)واگذاري عالي هيأت و( خارجي گذاريسرمايه حمايت و جلب قانون موضوع) خارجي گذاريسرمايه هيأت

  .شودمي اضافه( ايراناسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه مسو برنامه

 سه شاورم عنوان به خود قانونی نقش ایفاء در موظفند تعاون قتاا و ايران معادن و صنايع و بازرگاني اطاق ـ د        

 با و دهنمو فراهم را اقتصادي االنفع نظرات كسب و اقتصادي هاي تشكل هماهنگي و ساماندهي براي الزم كار و ساز،قوه

 را الزم سانهكارشنا پيشنهادهاي اقتصادي مسائل در حكومت، اركان با خصوصي بخش سازنده تعامل فضاي ايجاد به كمک
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( 44) چهارم و چهلاصل كلي هاي سياست اجراي پيگيري و پايش واحد تأسيس با موظفند اطاقها راستا، اين در. نمايند ارائه

 اساسي قانون( 44)چهارم و چهل اصل كلي هاي سياست اجراي عالي شوراي به را الزم منظم هايگزارش اسي،اس قانون

 .كنند ارائه و تهيه را «كار و كسب موانع رفع و كارآفريني مساعد فضاي ايجاد»  قانون نويسپيش همچنين و نمايند تقديم

 

 کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون

  :ر اين قانون اصطالحات زير به جاي عبارات مشروح تعريف شده به كار مي روندـ د1ماده      

الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران       

 .است

ون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و تبصره ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قان      

 .كشاورزي ايران )اتاق ايران( تغيير نام مي يابد

( قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل 91اتاق ايران موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند )د( ماده )

ذايي را در اولويت برنامه هاي خود قرار ( قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب و  منابع طبيعي و صنايع غ44و چهارم )

 «مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب )غيردولتي(»دهد و با اجراي يک برنامه سه ساله ويژه، شامل ايجاد 

 .توانمندي خود در اين بخشها را ارتقاء بخشد

يت و ي اعضاء و ساماندهي فعالب ـ تشكل اقتصادي: تشكلهايي كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانون      

بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع 

و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني 

 .ثبت شده يا مي شوند

 .پ ـ تشكل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكلهاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند      

 .تبصره ـ تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي حسب مورد برعهده اتاقها است      

 .( قانون اساسي است44رم )(: عبارت از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چها44ت ـ قانون اصل )      

ث ـ كسب و كار: به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كاال و خدمات       

 .به قصد كسب منافع اقتصادي اطالق مي شود

ليدي كه خارج از ج ـ محيط كسب و كار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي تو      

 .كنترل مديران آنها مي باشند

( قانون برنامه 75چ ـ شوراي گفت وگو: عبارت از شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده )      

 .است 15/11/1389پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 

( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 5ده )ح ـ دستگاههاي اجرائي: شامل كليه دستگاههاي موضوع ما      

 .است 8/7/1386

 .( قانون برگزاري مناقصات است3خ ـ معامالت متوسط و بزرگ: عبارت از معامالت موضوع ماده )      
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ـ دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصالح و تدوين مقررات 2ماده      

، نظر كتبي اتاقها و آن دسته از تشكلهاي ذي ربطي كه عضو اتاقها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري و آيين نامه ها

 .را درخواست و بررسي كند و هرگاه الزم ديد آنان را به جلسات تصميم گيري دعوت نمايد

اقها در شوراهاي تصميم ( درمورد شركت دادن ات44( قانون اصل )91تبصره ـ مهلت اجراي حكم بند )ب( ماده )      

 .گيري براي دولت، شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون است

ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند هنگام تدوين يا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي اجرائي، نظر تشكلهاي 3ماده      

 .اقتصادي ذي ربط را استعالم كنند و مورد توجه قرار دهند

 کسب محیط لیم شاخصهای کشور، در کار و کسب  محیط وضعیت از سیاستگذاران اطالع منظور به موظفند قهااتا  ـ6ماده

 و سنجش ادي،اقتص فعاليتهاي و بخشها استانها، تفكيک به مورد حسب فصلي و ساالنه طور به و تدوین را ایران در کار و

 .نمايند اعالم

 در يرانا جايگاه المللي، بين نهادهاي و اجرائي دستگاههاي همكاري با است موظف دارايي و اقتصادي امور وزارت ـ تبصره

 معرفي جيخار گذاران سرمايه به را كشور مناسب اقتصادي وضعيت و بخشد بهبود را كار و كسب جهاني هاي بندي رتبه

 .كند

 فعاليتهاي از هدست آن در. نمایند ماعال را آن تغییرات و تهیه را اقتصادی تشكلهای ملی فهرست مكلفند اتاقها  ـ 7ماده 

 الزم هاي زمينه عالف اقتصادي تشكلهاي وثبت ايجاد ساماندهي، براي موظفند اتاقها باشند، مي فعال تشكل فاقد كه اقتصادي

 يتشكلها امانسج و سازي يكپارچه سازي، شبكه ادغام، زمينه دارد، وجود موازي تشكلهاي كه فعاليتهايي در و كنند ايجاد را

 .نمايند فراهم را موازي

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 54مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده ) ـ 0ماده     

جمهوري اسالمي ايران را طوري تهيه كند كه براساس آن اطالعات آماري مورد نياز براي فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران 

 .ايگاه اطالعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گردددر ايران در پ

اقالم و اطالعات آماري مورد نياز سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، 

 .توسط شوراي گفت و گو تعيين مي شود

 تشكلها موازی یتفعال از کار، تقسیم و هماهنگی انسجام، ایجاد با یغیرنفت صادرات فعالیتهای در موظفند اتاقها ـ1تبصره      

 .کنند همكاری اتاقها با ماده این احكام اجرای در موظفند اقتصادی تشكلهای همه. کنند جلوگیری

 يينتع براي را الزم قانوني اقدامات قانون اين االجراءشدن الزم از پس ماه شش ظرف اتاقها همكاري با دولت ـ65ماده  

 عمل به «جتماعيا تأمين بيمه حق كنندگان پرداخت اعتراض به رسيدگي نحوه» و «مالياتي مؤديان اعتراض به رسيدگي نحوه»

 .آورد مي

 کشور توسعه های برنامه دائمی احكام جایگاه اتاق تعاون ایران در قانون

 ـ66ماده

 :شود مي اصالح شرح اين به( 1391/11/16 مصوب)كار و كسب محيط مستمر بهبود قانون( 11)ماده صدر ـ الف
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 موانع رفع و بررسي بخشها، اين اقتصادي هاي  فعاليت تسهيل و تعاوني و خصوصي بخشهاي و دولت نظر تبادل منظور به

 هايراهكار و پيشنهادها ارائه و موجود مقررات و قوانين چهارچوب در الزم اقدامات براي مؤثر تصميم اتخاذ و كار و كسب

 :شود مي يلتشك زير اعضاي تركيب با خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای ربط، ذي مراجع به مناسب ياجرائ

 . وزير امور اقتصادي و دارايي )رئيس شورا(1

 . وزير صنعت، معدن و تجارت2

 . وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي )يا معاون(3

 . وزير جهاد كشاورزي )يا معاون(4

 اون(. وزير نفت )يا مع 5

 . وزير نيرو )يا معاون( 6

 . وزير كشور )يا معاون(7

 . رئيس كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران 8

 . رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور )يا معاون(9

 قضائيه به انتخاب رئيس قوه . دو نفراز معاونان قوه11

 . رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي11

 رنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي. رئيس كميسيون ب12

 . رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي13

 . رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي14

 هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسالمي)حسب مورد(. ساير رؤساي كميسيون15

 و كشاورزي ايران)دبير شورا( . رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن16

 . رئيس اتاق اصناف17

 هاعالي استان. رئيس شوراي18

 . رئيس اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران19

 . شهردار يكي از كالنشهرها به انتخاب شهرداران كالنشهرها21

 هاي مختلف. هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته21

 و ايران اسالمي جمهوري مركزي تعاون اتاق همكاري با است موظف كشاورزي و معادن و صنايع بازرگاني، اتاق ـ ب

 نماید اقدام شورک در گذاری سرمایه و تولید مخل های بخشنامه و مقررات قوانین، شناسایی به نسبت كشور، اصناف شوراي

 به آنها، ايه خواسته و مشكالت پردازش و بررسي و كشور سراسر صادراتي و توليدي تشكلهاي از مستمر نظرخواهي با و

. دهد ارائه قوه نآ رئيس انتخاب به قوه هر از دونفر از متشكل اي كميته به و كند تهيه را پيشنهادهايي و گزارشها مستمر طور

 .دكن اتخاذ را الزم قانوني راهكار شده، ارائه پيشنهادهاي بررسي ضمن است موظف مذكور كميته

( د) ندب موضوع قانوني، وظايف انجام به كمک و تعاوني و خصوصي تشكلهاي ساماندهي و تقويت منظور به ـ66ماده

 خدمات ارائه و 1387/3/25 مصوب اساسي قانون( 44) چهارم و چهل اصل كلي هاي سياست اجراي قانون( 91)ماده
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 جمهوری نتعاو اتاق و ایران کشاورزی و معادن صنایع، ،بازرگانی اتاق اعضای کلیه كارشناسي و اي مشاوره بازاريابي،

 مورد حسب ساالنه صورت به وظایف انجام برای مالیات کسر از پس را خود ساالنه سود هزار در چهار مكلفند ایران اسالمی

 تسليم ويتعض و بازرگاني كارت تمديد و صدور هنگام را مذكور اتاقهاي تأييديه و نمایند واریز مذکور اتاقهای حساب به

 .كنند

 نفت روشف از ناشي عوايد از بخشي تبديل هدف با شود مي ناميده «صندوق» ماده اين در كه ملی توسعه صندوق ـ60ماده

 نسلهاي همس حفظ نيز و اقتصادي زاينده هاي سرمايه و مولد ماندگار، ثروتهاي به نفتي هاي فرآورده و گازي ميعانات و گاز و

 .شود مي تشكيل نفتي هاي فرآورده و گاز و نفت منابع از آينده

 :است زير شرح به امنا هيأت اعضاي تركيب

 . رئيس جمهور )رئيس هيأت امنا(۱

 . رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور )دبير هيأت امنا(2

 . وزير امور اقتصادي و دارايي3

 . وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي4

 . وزير نفت 5

 ركزي جمهوري اسالمي ايران. رئيس كل بانک م 6

 . رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي7

 . رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 8

 اسالمي شوراي مجلس انتخاب  هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به. دو نفر نماينده از كميسيون9

 . دادستان كل كشور11

 اسالمی جمهوری یفرهنگ و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون ایران تعاون اتاق جایگاه

 (6650 -6666) ایران

 :گرددمي تعيين زير شرحبه اعتبار و پول شوراي اعضاي تركيب -15 ماده

 وي معاون يا دارايي و اقتصادي امور وزير

 ايران اسالمي جمهوري يمركز بانک كل رئيس

 وي معاون يا سازمان رئيس

 وزيران هيأت انتخاب به وزرا از تن دو

 تجارت و معدن صنعت، وزير

 جمهوررئيس يدتأي و ايران اسالمي جمهوري مركزي بانک كل رئيس پيشنهاد به بانكي و پولي متخصص و كارشناس نفر دو

 وي معاون يا كشور كل دادستان

 ايران كشاورزي و معادن صنايع، ي،بازرگان اتاق رئيس

 تعاون اتاق رئيس
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 با ناظر انعنوبه( نفر يک كدام هر)اسالمي شوراي مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصادي هايكميسيون نمايندگان

 مجلس انتخاب

 مهوریج مرکزی ونتعا اتاق و ايران كشاورزي و معادن و صنايع بازرگاني، اتاق همكاري با است مكلف دولت -66 ماده

 و بيست به اداقتص در تعاون سهم دستيابي جهت را الزم قانوني تمهيدات برنامه، قانون اجراي پايان تا حداكثر ایران اسالمی

 عملهب بنياندانش و متوسط و كوچک كارهاي و كسب از حمايت اشتغالزايي، كارآفريني، رويكرد با ،(%25) درصد پنج

 .آورد

 در ي،مل اقتصاد در معدني صنايع و معدن بخش جايگاه ارتقاي و توسعه حمايت، منظور به است لفمك دولت -66 ماده

 :برنامه قانون اجراي سالهاي طي

 :دهد تشكیل زیر اختیارات و وظایف  ترکیب، با استان هر در معادن شورای -الف

 :شورا تركيب -1

 تفويض( غيرقابل)شورا رئيس عنوانبه استاندار -

 استاندار عمراني امور معاون -

 دبيرشورا()تجارت و معدن صنعت، سازمان رئيس -

 استان سازمان رئيس -

 رأي( حق بدون)استان كشاورزي و معادن و صنايع بازرگاني، اتاق رئيس -

 رأي( حق بدون)استان تعاون اتاق رئيس -

 و ... -

 (6656 ـ 6656) ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ایران تعاون اتاق جایگاه

 و صنايع و بازرگاني اتاق همكاري با است مكلف بازرگاني وزارت كشور در كار و كسب فضاي بهبود منظور به ـ 05ماده

 هارچوبچ در و معاونت هماهنگي با ربطذي دستگاههاي ساير و كشور امالک و اسناد ثبت سازمان تعاون، اتاق ايران، معادن

 استفاده رايب مالي، كمكهاي يا تسهيالت اعطاء يا جوايز اهداء جمله از الزم تشويقي سياستهاي و ضوابط اتي،سنو هايبودجه

 ايانپ تا را نشان صاحب معنوي حقوق حفظ با فروشيعمده و فروشيخرده بازار در تجاري نشان و نام از خدمات و كاالها

 .نمايد ابالغ اجراء براي و تهيه برنامه اول سال

 اسالمی جمهوری مرکزی تعاون اتاق حضور و همكاري با است موظف ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق ـ50دهما

 اقدام ايران رد گذاريسرمايه و توليد مخل هايبخشنامه و مقررات قوانين، شناسايي به نسبت كشور، اصناف شوراي و ایران

 آنها هايستهخوا و مشكالت پردازش و بررسي و كشور سراسر صادراتي و توليدي تشكلهاي از مستمر نظرخواهي با و نمايد

. دهد ارائه وهق آن رئيس انتخاب به قوه هر از نفر دو از متشكل ايكميته به و تهيه را پيشنهادهايي و گزارشها مستمر بطور

 .دنماي پيگيري و سيبرر را الزم قانوني كارهايراه شدهارائه پيشنهادهاي بررسي ضمن است موظف مذكور كميته

( 91) ماده (د) بند از قانوني وظايف انجام به كمک و تعاوني و خصوصي تشكلهاي ساماندهي و تقويت منظور به ـ55ماده

 هايسياست اجراء و ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون از موادي اصالح قانون
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 و يبازرگان اتاق اعضاء كليه كارشناسي و ايمشاوره بازاريابي، خدمات ارائه و اساسي قانون( 44) چهارم و چهل اصل كلي

 را دخو خدمات و كاال فروش رقم هزار در يک مكلفند ایران اسالمی جمهوری مرکزی تعاون اتاق و ايران معادن و صنايع

 تسليم انيبازرگ كارت تمديد و صدور هنگام را مذكور اتاقهاي تأييديه و نمايند واريز مذكور اتاقهاي حساب به مورد حسب

 .كنند

شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و ـ صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي 84ماده

نسلهاي  حفظ سهم هاي زاينده اقتصادي و نيزهاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايهگاز و ميعانات گازي و فرآورده

 شود.هاي نفتي تشكيل ميآينده از منابع نفت و گاز و فرآورده

هاي اين صندوق اي نخواهد داشت. اموال و داراييصندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه       

 ق است.باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندومتعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران مي

 الف ـ اركان صندوق عبارتند از:       

 ـ هيأت امناء1       

 ـ هيأت عامل2       

 ـ هيأت نظارت3       

 ب ـ هيأت امناء به عنوان باالترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:       

 هامشيـ راهبري، تعيين سياستها و خط1       

 يگذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتنحوة اعطاء تسهيالت براي توليد و سرمايه ـ تصويب شرايط و2       

 هاي راهبردي، بودجه ساالنه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوقها، برنامهـ تصويب نظامنامه3       

 ـ انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي )د( و )هـ(4       

 ـ عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يک از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء 5       

 ( قانون اساسي139ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم ) 6       

پرداخت تسهيالت در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده  ـ تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت7       

 و با بازده مناسب اقتصادي

ـ تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و  8       

ن گذاري به نحوي كه ميانگين ايسرمايهگذاري براي پرداخت تسهيالت و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه

 هاي بانک مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده

 ج ـ هیأت امناء       

 تركيب اعضاي هيأت امناء به شرح زير است:       

 ـ رئيس جمهور )رئيس هيأت امناء(1       

 اهبردي رئيس جمهور )دبير هيأت امناء(ريزي و نظارت رـ معاون برنامه2       

 ـ وزير امور اقتصادي و دارائي3       
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 ـ وزير كار و امور اجتماعي4       

 ـ وزير نفت 5       

 ـ رئيس كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران 6       

 رأيـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق 7       

 ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی 5       

 ـ دو نفر نماينده از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسالمي9       

 ـ دادستان كل كشور11       

 گردد:يتركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصالح مـ  55ماده

 ـ وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي       

 ـ رئيس كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران       

 ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون ويـ معاون برنامه       

 ـ دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران       

 ـ وزير بازرگاني       

ارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و تأييد رياست ـ دو نفر ك       

 جمهوري

 ـ دادستان كل كشور يا معاون وي       

 ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن       

 رئیس اتاق تعاونـ        

دجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي )هر كدام يک نفر( به عنوان ـ نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بو       

 ناظر با انتخاب مجلس

( اقتصاد ملي تا پايان برنامه با %25و پنج درصد )دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست  ـ666ماده

درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و و كمرويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط 

( قانون اساسي 44و چهارم )اختيارات مقرر در قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل 

 دهد:اقدامات زير را انجام مي

اونی یگر تشكلهای تعج ـ وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران و د       

ت نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترك وزارگری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئینوظایف تصدی

تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به 

لت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دوتصویب هیأت

 تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.

 ـ676ماده
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شود بخشي از سرجمع گذاري خطرپذير در صـنايع  نوين به دولت اجازه داده ميبه منظـور حمايت از سرمايه الف ـ       

در  شده براي صنايع نوينعطائي ساالنه به بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه ادارهكل تسهيالت ا

 شود شامل سود و كارمزد تسهيالت اعطائي را مورد بخشودگي قراردهد.هاي ساالنه منظور ميبودجه

اد مشترك وزارت خشودگی به پیشنهنامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بآئین

ه تصویب ماه پس از ابالغ این قانون بصنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش

 رسد.وزیران میهیأت 

ـ عنـوان صندوق         يابد. تغيير مي «يع نوينحمايت از صنا» به صندوق « حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيک» ب 

 رسد.اساسنامه صندوق مزبور به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي

 ـ دولت مجاز است:665ماده

ربط، هاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذيالف ـ به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياست       

سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه ها و پيشمخدر، روانگردانجانبه با مواد اليحه جامع مبارزه همه

 نمايد.

های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه الیحه جامع مبارزه با ربط و اتاقهای ذیب ـ با مشارکت دستگاه       

 س شورای اسالمی ارائه نماید.قاچاق کاال و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجل

 اسالمی شورای مجلس 66/60/6656 مصوب اصالحات آخرین با کشور صنفی نظام قانون

همان قانون اتاق  53اتاق تعاون استان عضو كميسيون نظارت و به استناد ماده  ،قانون نظان صنفي كشور  48اده به موجب م

 ن شده اند. تعاون ايران به عنوان عضور هيأت عالي نظارت تعيي

 :شودمی تشكیل زیر ترتیب به استان هر هایشهرستان در نظارت کمیسیون - 65 ماده

 صورت در آنها معاونان يا استاني نهادهاي و هاسازمان رؤساي و كل مديران از مركب هااستان مراكز هايشهرستان در ـ الف

 :زير شرح به وجود

 (كميسيون رئيس) تجارت و معدن صنعت، ـ1

 مالياتي امور ـ2

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، ـ3

 حكومتي تعزيرات ـ4

 انتظامي نيروي ـ 5

 صنعتي تحقيقات و استاندارد ـ 6

 كنندگانمصرف از حمايت انجمن ـ7

 اصناف بسيج ـ 8

 استان كشاورزي و معادن و صنايع و بازرگاني اتاق ـ9

 استان تعاون اتاق ـ66

 استان اسالمي شوراي رئيس ـ11
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 استان مركز اصناف اتاق رئيسنائب و رئيس ـ12

 استاندار االختيارتام و مطلع نماينده ـ13

 :وجود صورت در زير نهادهاي و ادارات ربطذي معاونان يا رؤسا از مركب استان هر هايشهرستان ساير در ـ ب

 (كميسيون رئيس) تجارت و معدن صنعت، ـ1

 مالياتي امور ـ2

 پزشكي موزشآ و درمان بهداشت، ـ3

 حكومتي تعزيرات ـ4

 انتظامي نيروي ـ 5

 شهرستان كنندگان مصرف از حمايت انجمن ـ 6

 شهرستان كشاورزي و معادن و صنايع و بازرگاني اتاق ـ7

 شهرستان تعاون اتاق ـ 5

 اصناف بسيج ـ9

 شهرستان اصناف اتاق رئيس نائب و رئيس ـ11

 فرماندار االختيارتام و مطلع نماينده ـ11

 .شهرستان اسالمي شوراي رئيس ـ12

 :شودمی تشكیل زیر ترکیب با نظارت عالیهیأت - 76 ماده

 (هيأت رئيس) تجارت و معدن صنعت، وزير ـ الف

 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزير ـ ب

 كشور وزير ـ پ

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزير ـ ت

 دادگستري وزير ـ ث

 راييدا و اقتصادي امور وزير ـ ج

 هااستان عالي شوراي رئيس ـ چ

 ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي فرمانده ـ خ

 ايران اصناف اتاق رئيسههيأت دـ

 ايران كشاورزي و معادن و صنايع بازرگاني، اتاق رئيس ذـ

ت تاق منتقل شده اسقانون تعاون، تمامی اختیار دبیرکل به رئیس ا 56)به موجب اصالح سال  ایران تعاون اتاق دبیرکل رـ

). 

 كشور اصناف بسيج نماينده زـ
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 حق دونب ناظر عضو عنوان به مجلس انتخاب به اسالمي شوراي مجلس اقتصادي كميسيون عضو نمايندگان از نفر دو ژـ

 رأي

 66/65/6650مصوب   مهارتی  و ایحرفه فنی، تربیت و آموزش جامع نظام قانون

 تيتشكيال ايجاد بدون جمهور،رئيس اول معاون رياست به مهارتي و ايحرفه فني، تربيت و آموزش عالي شوراي ـ 6ماده

 نظارت و طراحي كيفيت، تضمين گري،تنظيم كالن، ريزيبرنامه باالدستي، اسناد چهارچوب در سياستگذاري نقش با جديد

 شرحبه نآ اعضاي و شودمي تشكيل مهارتي و ايحرفه فني، تربيت و آموزش بر نظارت و ايحرفه صالحيت نظام اجراي در

 :است زير

 كار تعاون، وزير ـ4 فناوري و تحقيقات علوم، وزير ـ3 پرورش و آموزش وزير ـ2( شورا رئيس)جمهوررئيس اول معاون ـ1

 وزير ـ 8 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزير ـ7 كشاورزي جهاد وزير ـ 6 تجارت و معدن صنعت، وزير ـ 5 اجتماعي رفاه و

 اسالمي شوراي مجلس نمايندگان از نفر دو ـ11 كشور بودجه و برنامه سازمان رئيس ـ9 پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت

 ـ66 ناظر نوانعبه مجلس تصويب با( اجتماعي كميسيون از نفر يک و فناوري و تحقيقات آموزش، كميسيون از نفر يک)

 ـ13( رأي حق بدون) ايران كشاورزي و معادن صنايع، رگاني،باز اتاق رئيس ـ12 (رأی حق بدون) ایران تعاون اتاق رئیس

 و ايحرفه فني، تربيت و آموزش در نظرانصاحب و متخصصين از نفر سه ـ14( رأي حق بدون) ايران اصناف اتاق رئيس

 (رأي حق بدون) كار بازار و مهارتي

 5/6656/ 66 مورخ مصوب گمرکی امور قانون

 اي هاظهارنام عمد به گمركي تشريفات انجام هنگام به مربوطه ترخيص كارمند يا گمركي كارگزار كه مواردي در ـ665ماده  

 كه تخلفات هب رسيدگي كميسيون در ايران گمرک پيشنهاد به او تخلف نمايد، تنظيم باشد دولت مالي زيان متضمن كه واقع خالف

 :شود مي رسيدگي است، ذيل اشخاص از مركب

 تجارت و معدن صنعت، وزارت يندهنما ـ الف      

 اتحادیه، دنبو صورت در) ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق معرفی با گمرکی کارگزاران اتحادیه نماینده ـ ب      

 تعاون بخش به مربوط های پرونده در ایران تعاون اتاق نماینده مورد حسب و( اتاق نماینده

 (كميسيون رستسرپ) ايران گمرک نماينده ـ پ      

 قاچاق واردم از غیر به ها جریمه کاال، ارزش تعرفه، تشخیص در گمرکی اختالفات به رسیدگی مرجع ـ666ماده

 این. ستا گمرکی اختالفات به رسیدگی کمیسیون گمرکی، مقررات و( ماژور فورس) قهریه قوه گمرکی،

 :است ذیل اشخاص از مرکب کمیسیون

 ايران گمرک كارمندان از لياص عضو نفر چهار ـ الف      

 تجارت و معدن صنعت، وزارت كارمندان از اصلي عضو نفر دو ـ ب      

 دارايي و اقتصادي امور وزارت كارمندان از اصلي عضو نفر يک ـ پ      

 ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق نماينده عنوان به اصلي عضو نفر يک ـ ت      

 تعاون اتاق نماينده عنوان به صليا عضو نفر يک ـ ث      

 :است ذیل اشخاص از مرکب گمرکی اختالفات نظر تجدید کمیسیون ـ660 ماده  
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 (رئيس) وزير انتخاب به دارايي و اقتصادي امور وزارت كارمندان از نفر يک ـ الف      

 (ئيسر نايب) ايران گمرک كل رئيس انتخاب به ايران گمرک معاونين از نفر يک ـ ب      

 وزير انتخاب به تجارت و معدن صنعت، وزارت كارمندان از نفر يک ـ پ      

 قضائيه قوه رئيس انتخاب به قضات از نفر يک ـ ت      

 از نفر یک ای اتاق رئیس معرفی با ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رئیسه هیأت اعضاء از نفر یک ـ ث      

 ها تعاونی پرونده مورد در اتاق رئیس انتخاب به نتعاو اتاق رئیسه هیأت اعضاء

 

 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی

 

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني كه با عنوان طرح اصالح قانون حداكثر 

( قانون 114خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ) استفاده از توان توليدي و

و  15/2/1398هاي مستقيم به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ماليات

 ابالغ گرديد.تأييد شوراي محترم نگهبان، 

رت موظف است ثبت سفارش كاالهاي مصرفي و مصرفي بادوام خارجي داراي وزارت صنعت، معدن و تجا -60ماده 

مشابه ايراني را كه با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد تا پايان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، 

هاي توسعه كشور ن احكام دائمي برنامه( قانو22اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ممنوع نموده و يا براساس ماده )

 .اي و فني جهت مديريت واردات استفاده كنداز موانع تعرفه

مصاديق كاالهاي ايراني مشمول اين ماده بر اساس معيارهاي متناسب با شرايط اقتصادي و تجاري كشور از قبيل  -1تبصره 

رف هاي نسبي و غيره ظال دانش فني، زنجيره ارزش، مزيتاالمتياز، اشتغالزايي، انتقآفريني، سهم ساخت داخل، حقارزش

با مسؤوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضويت  توسط کارگروهیاالجراء شدن اين قانون مدت دوماه پس از الزم

و  امههاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان برننمايندگان وزارتخانه

مرتبط تعيين خواهدشد و در مواقع ضروري و نيز در اسفندماه هر سال اين فهرست توسط كارگروه  اتاقهایبودجه كشور و 

 .مذكور مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و حداكثر تا پانزده روز بعد ابالغ خواهد شد

 

 :منظور حسن اجرای این قانونبه -65ماده 

 :شودبا استفاده از امكانات و نيروهاي موجود دستگاههاي اجرائي به شرح ذيل تشكيل ميهيأت نظارت اين قانون  -الف

 (نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت )مسؤول و دبير هيأت -1

 نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور -2

 نماينده وزارت جهاد كشاورزي -3

 (نماينده دستگاه مركزي مرتبط با موضوع )بدون حق رأي -4
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 جمهورنماينده معاونت علمي و فناوري رئيس -5

 هاي صنفي كارفرمايي ايران و همكاري اتاق ايراناي صنفي مربوطه با معرفي كانون عالي انجمننماينده تشكل حرفه -6

 نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف -5

 .االجراء استيأت با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت الزممصوبات اين ه -تبصره

 

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت

 

پذير و ارتقاي نظام مالي كشوركه با عنوان اليحه يک فوريتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم قانون رفع موانع توليد رقابت

 رسيد. تأييد شوراي محترم نگهبان،به و 11/12/1394شنبه مورخ ني روز سهگرديده بود، با تصويب در جلسه عل

شود براي فرآوري مواد خام و تبديل كاالهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به به دولت اجازه داده مي -65ماده 

 .كاالهاي با ارزش افزوده باال از انواع مشوقهاي الزم استفاده كند

اي و مواد خام و كاالهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز رض بر صادرات كاالها و خدمات غيريارانهوضع هرگونه عوا

داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص 

 .وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است

ير مواد خام و كاالهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به كاهش يا توقف توليد مواد خام يا كاالهاي با ارزش ميزان عوارض بر سا

 .افزوده پايين بيانجامد

عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و كاالهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات كاالهاي با ارزش افزوده باالي 

 .شودهاي سنواتي منظور ميو كاالي با ارزش افزوده پايين در بودجهمرتبط با همان مواد خام 

سبت ماه ندولت مكلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابالغ عمومي آن پس از حداقل سه

 .به أخذ عوارض اقدام كند

ایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد های امور اقتصادی و دارنامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانهآیین

ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه

 .رسدتصویب هیأت وزیران میماه پس از ابالغ این قانون بهمرکزی ایران ظرف مدت شش

 ند توسعه بخش تعاونس

بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي،  6/11/1391هيات وزيران در جلسه مورخ 

اموراقتصادي ودارايي، صنعت،معدن و تجارت، بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت 

( قانون اجراي سياست 9ماده ) و به استناد بند )الف(تاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران راهبردي رييس جمهور وا

 را تصويب نمود. – 1386مصوب  –قانون اساسي  44هاي كلي اصل 

 الف ـ اهداف کیفی توسعه بخش تعاونی برای برنامه پنجم
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ـ ايجاد چتر حمايتي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه و نيز فقرزدايي از دهكهاي پايين درآمدي؛ از طريق 1

اقتصاد  گذاري، مالكيت و مديريتتسهيل دسترسي مطلوب آنها به منابع و امكانات و حضور مقتدرانه در سرمايه سازماندهي و

 المللي.ملي و بين

 ـ افزايش سطح اشتغال مولد با تأكيد بر مالكيت و مديريت نيروي كار )حذف فاصله كارگر ـ كارفرما(.2

 يد تا مصرف و كاهش سطح قيمتها و پيشگيري از انحصار و احتكار.هاي غيرضرور در فرآيند تولـ كمک به حذف واسطه3

ـ افزايش قدرت خريد و بهبود وضع زندگي و امكانات معيشت و رفاه مردم؛ از طريق سازماندهي و گسترش مالكيت و 4

 كنندگان در توليد و توزيع محصوالت مورد مصرف.نظارت مصرف

چک و بهبود وضع شغلي آنها؛ از طريق سازماندهي و مشاركت مستقيم آنها براي ـ ارتقاء رقابت پذيري فعاالن اقتصادي كو 5

 اي و انجام فرآيند توليد، بازاريابي و فروش محصوالت.تأمين مشترک نيازهاي حرفه

 هاي كوچک به انجام فعاليتهاي بزرگ و گسترش روحيه تعاون و مشاركت جمعي در اقتصاد.ـ تجميع و هدايت سرمايه 6

 به تأمين عدالت اجتماعي از طريق توزيع عادالنه فرصتها، منابع، امكانات و درآمدها.ـ كمک 7

 ـ جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت و پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص. 8

 ب ـ اهداف کمی کالن توسعه بخش تعاونی

 ( درصد از توليد ناخالص داخلي كشور شامل:25: )ـ جمع ارزش افزوده بخش در پايان برنامه پنجم1

 گذاري كل كشور.( درصد از ارزش افزوده سرمايه45گذاري بخش تعاوني طي سالهاي برنامه: )ـ ارزش افزوده سرمايه1ـ1

 وري در بخش تعاوني: يک پانزدهم جمع ارزش افزوده بخش در پايان برنامه.ـ ارزش افزوده ناشي از ارتقاء بهره1ـ2

 ( درصد ارزش افزوده فعلي كل كشور )ابتداي برنامه(.11ـ ارزش افزوده بنگاههاي اقتصادي مورد تبديل به تعاوني: )1ـ3

 گذاري كل كشور طي سالهاي برنامه( درصد از سرمايه45گذاري بخش تعاوني طي سالهاي برنامه: )ـ سرمايه2

 شاغالن كل كشور. ( درصد21ـ تعداد شاغالن بخش تعاوني در پايان برنامه: )3

 های کمی بخش تعاونیپ ـ سایر هدف

تشكیل و توسعه 

 تعاونیهای کار

 

 %5/8سهم اعضاي شاغل به كل شاغالن كشور )تجمعي( در سال پاياني:                                        

تشكیل و توسعه 

 تعاونیهای توزیعی

 %51احدهاي احداثي(؛ جمع برنامه:                    سهم تعاونيهاي مسكن از تأمين مسكن مردم )تعداد و

 

 %41   سهم تعاونيهاي مصرف از بازار كاالهاي مصرفي كل كشور:                                                   

 %71                              سهم تعاونيهاي مصرف در تأمين كاال و خدمات مورد نياز اعضا در سال پاياني:

 

 %41الحسنه كل كشور:                     انداز و تسهيالت قرضالحسنه از پسسهم تعاونيهاي اعتبار قرض
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 %51                         سهم تعاونيهاي تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي از بازار ذيربط در كل كشور:

 %71خدماتي از معامالت با اعضا:                                  سهم تعاونيهاي تأمين نياز مشاغل توليدي و 

 

تشكیل و توسعه 

 تعاونیهای جدید

 هاي باالدستيجامعه، در شركت %61تعاونيهاي شهرستاني سهام عدالت: نمايندگي سهام 

 %41           ل              حداق  گذاري بخش تعاوني؛ طي برنامه:سهم تعاونيهاي فراگير ملي از سرمايه

 

 %51گذاري جديد شركتهاي بورس:                                      سهم تعاونيهاي سهامي عام از سرمايه

 %25سهم تعاونيهاي سهامي عام از بازار بانكداري و بيمه در سال پاياني )تجمعي(:                           

تشكیل و توسعه 

های اتحادیه

 تعاونی

 

 %21هاي اعتباري تعاونيها در تسهيالت اعطايي به تعاونيها:                                         هم اتحاديهس

 

 %81هاي بازرگاني تعاونيها از بازار كاال و خدمات بخش تعاوني طي برنامه:                      سهم اتحاديه

 

 %81و هماهنگي:                                                    هاي نظارتپوشش عضويت تعاونيها در اتحاديه

 

تشكیل و توسعه 

 اتاقهای تعاون

 %81پوشش عضويت تعاونيها در اتاقهاي تعاون:                                                                          

 

 

 قانون : احكام اجرایی

 هاي كلي( قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين ساير دستگاههاي مجري سياست222وضوع ماده )ـ دستگاههاي اجرايي م1

 ( قانون اساسي موظفند:44اصل )

هاي ( درصدي بخش تعاون باهماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اهداف و سياست25الف ـ در جهت تحقق سهم )

 و بودجه سااله لحاظ نمايند. هااجرايي موضوع اين سند را در تهيه برنامه

ها، تخفيفات، ترجيحات، گذاري و اشتغال )از قبيل اعطاي مشوقب ـ در اجراي سياستهاي حمايتي معطوف به سرمايه

كمكهاي بالعوض، كمكهاي فني و اعتباري، وجوه اداره شده، تسهيالت اعتباري حمايتي و واگذاري زمين دولتي( و در 

( قانون اجراي سياستهاي كلي 9وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با رعايت بند )ب( ماده )صدور مجوزها با هماهنگي 

 هاي تعاوني اولويت دهند.( قانون اساسي، به شركتها و اتحاديه44اصل )

پ ـ با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و بدون توسعه تشكيالت، يک واحد سازماني براي 

 ها ايجاد نمايند.ايت از تعاونيحم
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پذيرند و هايي كه كارورز ميهاي دولت براي كارورزي يا كارآموزي كارجويان، تعاونيت ـ در صورت اعطاي كمک

 هاي فراگير ملي را در اولويت قرار دهند.كارجويان عضو تعاوني

ركتهاي تعاوني با عضويت صاحبان حرف و ث ـ با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حمايت از تشكيل و توسعه ش

قتصادي هاي امشاغل خود اشتغالي، صنوف، مشاغل آزاد و ساير بنگاههاي اقتصادي كوچک و متوسط به منظور تأمين نياز

 پذيري و گسترش بازار آنها، همكاري و هماهنگي نمايند.ها، ارتقاي رقابتمشترک آنها، كاهش هزينه

هيالت وجوه اداره شده، كمكهاي فني و اعتباري و ساير كمكهاي بالعوض را كه براي ايجاد ( درصد از تس51ج ـ حداقل)

( قانون اجراي سياستهاي 9شود با رعايت بند )ب( ماده )گذاري بخشهاي غيردولتي منظور ميو گسترش اشتغال و سرمايه

 ( قانون اساسي، به بخش تعاوني اعطا كنند.44كلي اصل )

 ر و رفاه اجتماعی موظف است:ـ وزارت تعاون، کا6

عاون و آفريني و تبا استفاده از خدمات بخش تعاوني نسبت به شناسايي، ترغيب، مشاوره، انجام آموزشهاي كارالف ـ 

سازماندهي گروههاي هدف، در قالب تشكلهاي تعاوني اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهيه طرحهاي داراي توجيه 

تهيه اراضي و مكانهاي اجراي طرحها و پشتيباني اجراي طرحها، كمكهاي مالي و غيرمالي كرده و  ها،اقتصادي، اخذ مجوز

 برداري نظارت نمايد.فرآيند اجرا و بهرهبر

ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات هاي رقابتي تعاونيمنظور ارتقاي توانمندبه ب ـ

ن تعاونيها، هاي تخصصي تعاوني و ساير تشكلهاي تعاوني بييک در بخش تعاوني و تشكيل و توسعه اتحاديهو تجارت الكترون

 حمايت مالي و غير مالي نمايد.

تلف هاي مخوري در رشتههاي مؤثر در سنجش بهرهوري در بخش تعاون و تعيين شاخصنسبت به تعيين سهم بهره پ ـ

 بهبود هر شاخص، اقدام نمايد.ها براي ها و پرداخت مشوقتعاوني

ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين سند، نظام اعطاي مزايا و كمكهاي دولتي در بخش تعاوني را با تأكيد بر رعايت تناسب  ت ـ

 تعداداعضا با مزايا تدوين و ابالغ نمايد.

االی كه مجازی تأمین و تدارك کـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند از ایجاد شب6

ته به اتاق تعاون المللی تعاون وابسها و مرکز نمایشگاههای دائمی داخلی و بینمورد نیاز، بازاریابی و فروش محصوالت تعاونی

 مرکزی، حمایت مالی و غیرمالی نمایند.

( قانون 44جراي سياستهاي كلي اصل )( قانون ا9( بند )ج( ماده )2سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در اجراي جزء )ـ 6

رماي كند، تخفيف حق بيمه سهم كارفالعملي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين و ابالغ مياساسي، وفق دستور

 هاي اعمال شده را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايد.ها را اعمال و ميزان تخفيفشاغالن عضو تعاوني

هاي اي كشور موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در برگزاري دورهزمان آموزش فني و حرفهساـ  7

ها كه آموزشي، به تعاونيها اولويت دهد و بخشي از ظرفيت آموزشي خود را به بخش تعاون اختصاص دهد. اعضاي تعاوني

اي كشور ن، كار و رفاه اجتماعي به سازمان آموزش فني و حرفهبراساس فهرست يا ضوابط تعيين شده از سوي وزارت تعاو

 معرفي خواهند شد، دوره آموزشي را بصورت رايگان خواهند گذراند.
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هاي آموزش آوري موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واحدوزارت علوم، تحقيقات و فن ـ 0

يت تعاوني هايي از قبيل تعاون و مديرهاي مرتبط گنجانيده و رشتهنشجويان رشتهويژه بخش تعاوني را در برنامه تحصيلي دا

از  هاي مذكور مـوظفنداندازي نمايند. هريک از وزارتخانهرا در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا راه

 ايجاد حداقل يـک دانشـگاه دولتـي يا وابسـته به بخـش تعـاون حمايت كنند.

هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري موظفند با اولويت دادن به بخش تعاوني،از تأسيس و توسعه وزارتخانه ـ5

 هاي تعاوني در سطوح مختلف تحصيلي حمايت نمايند.مراكز آموزشي در قالب الگو

را در زماني كه استفاده  ( درصد از فضاهاي آموزشي و اماكن خود31وزارت آموزش و پرورش موظف است حداقل ) ـ 5

كند از طريق انعقاد قرارداد به شركتهاي تعاوني خدمات آموزشي واجد شرايط با اولويت شركتهاي تعاوني كاركنان نمي

 همان مدارس واگذار نمايد.

سازي موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در واگذاري اراضي و اعمال وزارت راه و شهر ـ5

هاي ( درصد از سهم احداث و تأمين واحد51سياستهاي تشويقي احداث و تأمين مسكن ترتيبي اتخاذ نمايد كه ساالنه حداقل )

 مسكوني، در قالب تعاونيهاي مسكن انجام شود.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ترتيبي اتخاذ نمايد تا حداقل ـ 66

بيل هاي الزم از قهاي تعاوني قرار گيرد و حمايتبرداري كشاورزي، در اختيار تشكل( درصد اراضي قابل احيا و بهره51)

 عمل آورد.عوض را بههاي بالها و پرداخت كمکايجاد زير بنا

و  ارت تعاون، كاراي، مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، موظفند ضمن هماهنگي با وزسازمانهاي توسعهـ 66

( 3ه )گـذاريهاي موضوع تبصرهاي غيردولتي، بـويژه در سرمايهگذاري مشترک با بخـشرفاه اجتماعي، در خصوص سرمايه

( درصد موارد مذكور را در قالب 51( قانون اساسي، حداقل )44( قانون اجراي سياستهاي كلي اصل )2بنـد )الف( ماده )

 هامي عام اقدام نمايد.هاي تعاوني و تعاوني سالگوي

د كه ريزي نمايناي برنامهها به گونهبانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و بيمه مركزي ايران موظفند در صدور مجوز ـ66

( درصد ارزش افزوده فعاليت بانكداري 25( درصد و تا پايان برنامه مذكور حداقل )15تا پايان سال چهارم برنامه پنجم توسعه )

 ه تفكيک، به بخش تعاوني تعلق گيرد.و بيمه، ب

هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و معاونت وزارتخانه ـ66

ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و نيز اركان بانكها، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي ضمانت دولتي موظفند برنامه

دوين و ابالغ كنند كه در بانكها و صندوقهاي اعتباري يا ضمانتي دولتي، ساالنه سهم بخش تعاوني در اعطاي مقرراتي ت

 ( درصد نباشد.51گذاري و معامالت، در صورت وجود متقاضيان واجد شرايط كمتر از )تسهيالت اعتباري يا ضمانت سرمايه

ايي ذيربط و اعضاي دولتي شوراي پول و اعتبار و اركان بانكها وزارت امور اقتصادي و دارايي، ساير دستگاههاي اجرـ 66

و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و اعضاي دولتي هيات امناي صندوق توسعه ملي موظفند در چارچوب وظايف و اختيارات 

 قانوني خود و به منظور نيل به اهداف زير اقدامات الزم را بعمل آورند:
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هاي گذاري و معامالت، در صورت وجود تقاضاطاي تسهيالت اعتباري يا ضمانت سرمايهالف ـ سهم بخش تعاوني در اع

 ( درصد نباشد.51واجد شرايط، كمتر از )

( درصد منابع وجوه اداره شده و تسهيالت قابل اعطاي بانكهاي دولتي تخصصي كه به بخشهاي غيردولتي اختصاص 51ب ـ )

گذاري ثابت و در گردش ابل تخصيص به بخشهاي غيردولتي، جهت سرمايه( درصد منابع ارزي ق25يابد و حداقل )مي

 طرحهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، به بخش تعاوني اختصاص يابد.

ي در هاي تعاونها را براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتالحسنه قابل اعطاي بانک( درصد تسهيالت قرض21پ ـ )

 ( قانون اساسي اعطا نمايند.44( قانون اجراي سياستهاي كلي اصل )9( ماده )( بند )ج1اجراي جزء )

ثر سه هاي اقتصادي با احتساب حداكها در همه فعاليتگذاري اوليه تعاونيت ـ زمان باز پرداخت تسهيالت بانكي در سرمايه

 پذير باشد.( سال امكان11( سال و براي سرمايه در گردش تا )15گذاري ثابت )سال دوره تنفس، براي سرمايه

 هاي سهامي عام در ساختار و بازار اصلي بورس را با رعايت مقررات مربوط فراهم نمايند.ث ـ امكان حضور تعاوني

 ها، بازاريابي و تبليغات فروش اختصاص دهند.ج ـ خطوط اعتباري مناسبي جهت خريد كاال از تعاوني

ؤسـسات اعتباري دولتي موظفنـد به منظور گسترش بازار تعاونيهايي كه حداكثر بانک توسعه تعـاون و ساير بانكها و م ـ67

دي تعاونيها، هاي تولي( سال از تاريخ تأسيس آنها نگذشته باشد، خطوط اعتباري مناسب جهت اعطاي تسهيالت خريد كاال5)

 يابي و تبليغات فروش اختصاص دهند.بازار

جتماعي و امور اقتصادي و دارايي موظفند مقرراتي پيشنهاد نمايند كه به موجب آن هاي تعاون، كار و رفاه اوزارتخانهـ 60

( سال از تاريخ شروع به 5دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي، بخشي از معامالت خود را به تعاونيهايي كه حداكثر )

 فعاليت رسمي آنها گذشته باشد، اختصاص دهند.

ركتهاي غيردولتي كه بخشي از سهام آن در اختيار دولت است، با هماهنگي نمايندگان دولت در هريک از شـ 65

هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي جهت تبديل آن شركت به شركت تعاوني سهامي عام، وزارتخانه

 ام باشد ، اقدام نمايند.هاي سهامي عبا رعايت حقوق سـهامداراني كه ميزان سهام آنها باالتر از سقف مجاز تعاوني

هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمينه تبديل وزارتخانهـ 65

 هاي تعاوني سهامي عام را فراهم كنند.گذاري استاني سهام عدالت به شركتشركتهاي سرمايه

ريزي و نظارت راهبردي رييس اه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامههاي تعاون، كار و رفوزارتخانه ـ65

جمهور و بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران با رعايت ساير مقررات، ترتيبي اتخاذ نمايند تا ظرف سه سال از ابالغ اين 

( قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 29( ماده )2د )اي از محل منابع بنبيني منابع بودجهسند، سرمايه بانک توسعه تعاون با پيش

 ( قانون اساسي و ساير منابع، به پنج برابر سرمايه فعلي افزايش يابد.44)

 ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است:معاونت برنامهـ 66

( درصد تسهيالت وجوه 51حداقل )نامه با دستگاههاي اجرايي ذيربط تصريح نمايد كه بايد الف ـ در تنظيم و مبادله موافقت

بخشهاي  گذارياداره شده، كمكهاي فني و اعتباري و ساير كمكهاي بالعوض كه براي ايجاد و گسترش اشتغال و سرمايه
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( قانون اجراي سياستهاي 9شود، با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با رعايت بند )ب( ماده )غيردولتي منظور مي

 ( قانون اساسي به بخش تعاوني اعطا گردد.44)كلي اصل 

( قانون اجراي 9( بند )ج( ماده )2ب ـ حسب درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منابع الزم را در اجراي جزء )

 بيني و تأمين كند.( قانون اساسي در لوايح بودجه ساالنه كل كشور پيش44سياستهاي كلي اصل )

( قانون اجراي سياستهاي 29( ماده )2اي الزم را از محل بند )تعاون، كار و رفاه اجتماعي منابع بودجه پ ـ به پيشنهاد وزارت

ه گذاري تعاون ب( قانون اساسي و ساير منابع مربوط، جهت افزايش سرمايه و منابع صندوق ضمانت سرمايه44كلي اصل )

 ز ابالغ اين سند به پنج برابر افزايش يابد.بيني و تأمين نمايد تا سرمايه صندوق سه سال پس انحوي پيش

اي الزم را براي اعطاي يارانه سود و كارمزد تسهيالت بانكي ت ـ به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منابع بودجه

بيني لقه پيش( درصد سود و كارمزد متع51اي و مشاركتي )ريالي و ارزي(، به ميزان حداقل)به بخش تعاوني، در عقود مبادله

 و تأمين نمايد.

( قانون اساسي منابع موضوع 44ث ـ با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي بند )د( سياستهاي كلي اصل )

داري كل پرداخت شود. مانده مصرف نشده ( قانون ياد شده را صد در صد تخصيص داده تا توسط خزانه29( ماده )2رديف )

 شود.داري كل واريز ميها، نزد خزانهپايان هر سال مالي به همان حساب درآمد واگذاري اعتبارات مذكور در

ني منابع براي ساير بيبيني اعتبارات الزم براي اجراي سياستها و تكاليف موضوع اين سند، تغييري در پيشپيش تبصره ـ

 .اي موجود كه در اين سند نيامده است بوجود نخواهد آوردرديفهاي بودجه

مركز آمار ايران، بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و گمرک جمهوري اسالمي ايران موظفند با اصالح نظام ـ 66

ها و گزارشهاي اقتصادي را در سه قالب دولتي، خصوصي و تعاوني به صورت مستقل هاي ملي و حسابهاي ملي، آمارآمار

 ارائه نمايند.

، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيـ 66

 عملكرد ساالنه آن را به رئيس جمهور ارايه و براي طرح در هيئت دولت ارسال نمايد.

 

 

 


